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RADIOTEATER 
 

DIE ENGELTJIE WAT AGTERGEBLY HET 
 

‘n Kersverhaal deur Piet Cillié  
 

tot radiodrama verwerk deur 
 

ANDRé KOTZé 
 

 Opnamedatum :  
 Uitsaaidatum :  
 Regie :  

 
ROLVERDELING  (5 spelers) 

1. Papie  middeljarige man, vader van twee dogters  

2. Trinkie tienermeisie, 13-16 jaar oud  

3. Sussie tienermeisie, 13-16 jaar oud 

4. Engel  tienerseun, 12 – 18, engel wat agtergebly het  

 

Opmerkings vir regisseur  

Gebruik verkieslik Afrikaanse weergawes van Kersliedere, CD,s MP3,s of lewendige  

opnames as tema- of brugmusiek waar aangedui.  Indien die spesifieke liedere nie 

beskikbaar is nie, is enige ander bruikbare Kersliedere wat uit die argief beskikbaar  

is, aanvaarbaar.  Gebruik verkieslik kinderkore soos bv. die Tygerbergse  

Kinderkoor of Drakensbergse Seunskoor. (Die liednommers in die teks is uit die  

Liedboek van die Kerk).  By die laaste lied, waar die koor begin en “die engel” by die  

koor aansluit, en verder ’n solo of diskant sing, kan dit dalk tegnies ingespeel 

word.  ’n Koor-dirigent se hulp sal moontlik nodig wees by die laaste hoogtepunt-lied 

as die regisseur dit goeddink. Hierdie sanger is so belangrik dat die sang gerus 

geskei kan word van die speler, m.a.w. die sanger en die Engel-speler hoef nie 

dieselfde persoon te wees nie.  (Dit mag dalk neerkom op vergoeding vir ’n ekstra 

“speler”.)  Let daarop dat die twee dogter-karakters (Trinkie en Sussie) ook die 

sprokie-karakters (Anna en Sussana) se buitelug-rolle op bladsy 4 tot 16 speel. 
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DIE ENGELTJIE WAT AGTERGEBLY HET 

 
ATELJEESTEM: Die Engeltjie wat agtergebly het, ‘n Kersverhaal deur Piet  
 

Cillié, tot radiodrama verwerk deur André Kotzé. 
 
BYK  : TEMAMUSIEK: SEUNSKOORMUSIEK, LIED 367, ERE AAN 

GOD, DOOF NA VOORKAMER VAN STRANDHUIS BY 

“WILLIE SE BAAI”, DEUR OOP EN TOE  

1.TRINKIE : (SKREE)  Papie is terug!  Papie, Papie!  Dis Kersfees!  Papie 

het vergeet! 

2.PAPIE : Hallo Trinkie.  Wat het ek vergeet?  Ek sal mos nooit Kersfees 

vergeet nie!  Waarvan praat jy? 

3.TRINKIE : Ons storie!  Ons Kersfees-storie. 

4.SUSSIE : Ja, Trinkie is reg!  Papie vertel elke jaar vir ons ’n nuwe  

Kersfees-storie!  ’n Storietjie, asseblief tog Papie. 

5.PAPIE : Julle het stapels storieboeke, veral hier by die see. 

6.TRINKIE : Dis nie dieselfde nie.  Papie se stories is altyd amper die 

waarheid. 

7.PAPIE : Julle moet self lees.  Die Kaapse see en son in die  

Kersvakansietyd maak julle dom.  Julle is nie meer kleuters nie. 

8.SUSSIE : Ja, maar Papie is nog altyd ons pa.  En in die Kerstyd voel 

almal maar kleuterig. 

9.TRINKIE : En ek skryf mos ’n stukkie vir die koerant oor Kerstyd en Papie 

sal mos nie al my lesers by die koerant wil teleur stel nie. En  

hierdie jaar gaan die mense wat radio luister, ook die storie 

hoor. 
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1.PAPIE : Goed, as julle dan so aanhou, kom sit.  (POUSE)  Daar was 

eenmaal twee dogtertjies...   

2.SUSSIE : (ONDERBREEK, VERVEELD)  Aag, en die een was Trinkie en 

die ander was ek, Sussie. 

3.TRINKIE : (SPOTTEND)  Net onder ander name soos Roosknoppie en 

   Sneeuklokkie. 

4.SUSSIE : (KLA)  Aag, net nie daardie soort storie nie, Pa. 

5.PAPIE : Dit was twee dogtertjies wat elke jaar by Willie se Baai 

vakansie gaan hou het, saam met hulle ouers. 

6.SUSSIE : Ek het mos gesê dis ons twee.  Wie anders het twee dogtertjies 

én hou vakansie by Willie se Baai, behalwe ons? 

7.PAPIE : Die een dogtertjie was Anna en die ander een Susanna en dit 

was ’n hele paar jaar gelede toe Willie se Baai nog ongerep 

was. 

8.SUSSIE : Wat is ongerep? 

9.TRINKIE : Toe daar nog net ’n paar witgekalkte huisies met strooidakke 

teen die duine was? 

10.PAPIE : En geen jaagbaan-teerpad na die stad toe nie.   

11.SUSSIE : En wat maak Anna en Susanna? 

12.PAPIE : Anna en Susanna gaan speel op die hoogste duin, soos  

gewoonlik.   

13.TRINKIE : Soos ons altyd. 

14.PAPIE : En nie te lank nie, of ’n fraai seuntjie kom daar aan. 

15.SUSSIE : Dit klink beter.  Hier gebeur nou iets nuut. 
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BYK  : RIMPELKLANKE, OORGANG, BRUGMUSIEK, 

(KERSLIED 345: KOM ALLE GETROUES), DOOF NOU NA 

DIE DUINE, WAAR TRINKIE EN SUSSIE SE STEMME DIE 

ROLLE VAN ANNA EN SUSANNA SPEEL, SEEGELUIDE 

1.TRINKIE : Kyk Susanna!  Daai mooi seuntjie klim die hoë duin.  Hy kom na 

ons toe. 

2.SUSSIE : Ek is bly.  Dis nie elke dag dat ons op Willie se Baai ’n maatjie 

kry nie. 

3.TRINKIE : En dan nog boonop ’n seuntjie!   

4.SUSSIE : Anna, dis nie elke dag Krismis nie.  Maar dis darem een van die  

dae Krismis.   

5.TRINKIE : ’n Seuntjie vir Kersfees!  Dis iets nuuts. 

6.SUSSIE : Maar is ons nie nog te klein vir seuntjies nie? 

7.TRINKIE : Ag Susanna, hy is nie ons Kersgeskenk nie.  Net ’n maatjie. 

8.ENGEL : Hallo julle!  Kan ek saamspeel?  Gee julle om? 

9.TRINKIE : Met plesier.  Ek is Anna en my sussie is Susanna.  Wat is jou  

van? 

10.SUSSIE : Ons het jou nog nooit hier op Willie se Baai gesien nie. 

11.ENGEL : Om die waarheid te sê, ek was nog nooit tevore hier nie.   

Maar ek hou van hierdie plek.  Jy sê sy naam is Willie se Baai? 

Dit steek nie sleg af by die plek waar ek eintlik vandaan kom nie, 

behalwe die suidoos wat hier so sterk is. 

12.TRINKIE : So wie is jy nou werklik? 

13.ENGEL : Ek is eintlik ’n engeltjie. 

14.SUSSIE : Seker maar figuurlik gesproke? 
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1.ENGEL : O nee, ek is ’n baie letterlike engeltjie.  Kyk net my goue vlerkies 

   onder my hempie. 

2.SUSSIE : (SKREE, VERBAAS)  Kyk, Anna!  Kyk sy vlerkies!  Toemaar,  

ons glo jou.  Trek maar weer jou hemp aan. 

3.TRINKIE : Haai Engeltjie!  Wat op aarde maak jy op die aarde en boonop  

nog op Willie se Baai? 

4.ENGEL : Ek het eeue gelede saamgekom na Betlehem toe, saam met 

’n  hele groot koor.  Ek was een van hulle hoë seunsoprane,  

een van die beste, volgens die kenners. 

5.SUSSIE : Het hulle jou dan vergeet toe hulle terug is? 

6.ENGEL : Nee, ek het self agtergebly.  Ek hou van die aarde, want dit is 

vol afwisseling as mens bietjie rondgaan.  En almal is goed vir 

my as hulle hoor ek is ’n engeltjie. 

7.SUSSIE : Maar dan is jy mos ’n stout, rondloper-engeltjie? 

8.ENGEL : (VIES)  Daar is nie iets soos ’n stout engeltjie nie. ’n Engeltjie is 

altyd soet, volgens definisie.  Net af en toe ’n bietjie afwykend, 

miskien. 

9.TRINKIE : Het jy dan verlof gekry om op die aarde agter te bly? 

10.ENGEL : O ja, solank ek net nie sing nie.  Alleen-sing is streng verbode. 

Sodra ek sing, moet ek terug en ek wil nie nou al terug nie.   

11.TRINKIE : (SPOTTEND)  Siestog.  Jy is nog net twintig eeue hier.  Jy kan 

mos nie nou al teruggaan nie!    

12.ENGEL : So die stilte is baie swaar want ek sing graag, en ook baie mooi, 

al moet ek dit self sê. 
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1.TRINKIE : Ek het ’n plan, Susanna.  Ons hou mos op Oukersaand ’n sang- 

geleentheid by die hawe hier op Willie se Baai. 

2.SUSSIE : Ja, onder die sinkdak.  Daar sal ’n kinderkoortjie wees wat 

kersliedere sing. 

3.ENGEL : Dit klink wonderlik, veral soms. 

4.TRINKIE : Engeltjie, jy moet saam met ons in die koor kom sing. 

5.ENGEL : Dit sal ’n probleem wees.  My stem sal duidelik hoorbaar wees 

en uitstyg bo die ander koorlede. 

6.TRINKIE : Nee.  Jou stem sal gemeng wees met ons koorstemme en die 

betrokke owerheid sal dit nie eens opmerk nie. 

7.ENGEL : Ek twyfel.  Julle ken nie mý owerhede nie.  Daar is omtrent niks 

wat hulle ontgaan nie. 

8.TRINKIE : Ag, toe nou, Engeltjie.  Kom sing Oukersaand saam met ons in  

die koor. 

9.ENGEL : Aag, “okay”.  Ek sal die kans vat.  Ek wil baie graag sing, veral 

Kersliedere. 

10.SUSSIE : Jy kan sommer vanmiddag saam na die kooroefening toe kom. 

11.ENGEL : Nee, ons engele hoef nie te oefen nie.  Ons is professioneel,  

behalwe soms. 

12.TRINKIE : Hoe weet jy watter liedere ons gaan sing? 

13.ENGEL : Ons ken alle liedere en ons kan harmoniseer sonder om te 

oefen, gewoonlik. 

14.SUSSIE : Dit klink bonatuurlik. 

15.ENGEL : Maar ons ís mos bonatuurlik, behalwe soms. 

16.TRINKIE : O ja, natuurlik! 
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1.SUSSIE : Dan kan jy mos lekker saam met ons op die duine speel. 

2.ENGEL : Natuurlik.  Julle is mos natuurlik.  Kom ons speel.  Wat speel  

julle? 

3.TRINKIE : Ons rol van die hoogste duin af. 

4.ENGEL : Rol?  Dit klink so natuurlik.  Soos oral op aarde.    

5.SUSSIE : Wat bedoel jy? 

6.ENGEL : Die maklike pad.  Mense rol liewer af as om opdraend te klim. 

7.TRINKIE : Ons noem dit “common sense” of swaartekrag, of so iets.  Dis 

mos natuurlik. 

8.ENGEL : En afdraend?  Hoekom rol julle?  Hoekom vlieg julle nie sommer 

af nie? 

9.SUSSIE : Ons het mos nie vlerke nie. 

10.ENGEL : O ja?  Ek het daarvan vergeet. 

11.SUSSIE : Jý kan altyd vir ons wys hoe jý van die hoogste duin af vlieg. 

12.ENGEL : Ja, ek kan, maar ek mag nie. 

13.TRINKIE : Hoekom nie? 

14.ENGEL : Lees julle nie julle Kinderbybel nie? 

15.TRINKIE : Ja, nogal gereeld, maar ons het nog nooit daarin geleer hoe om 

van ’n duin af te vlieg nie. 

16.ENGEL : Jy sal dit ook nie daarin kry nie.  Maar daar is ’n storie in die 

Kinderbybel oor vreemde vlieënde voorwerpe. 

17.SUSSIE : Ek het nog nie daardie storie gehoor nie. 

18.ENGEL : Die duiwel het vir ons Meester gevra om van ’n hoë toring af 

te spring en te vlieg, maar ons Meester wou nie. 

19.SUSSIE : Hoekom nie? 
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1.ENGEL : Hy het nie gekom om sirkus-truuks vir die duiwel te kom doen 

nie.    

2.TRINKIE : Is dit hoekom jy dit ook nie vir ons wil doen nie? 

3.ENGEL : Ja. 

4.SUSSIE : Maar ons is mos nie die duiwel nie. 

5.ENGEL : Ek weet, maar julle is bietjie soos kinders wat sirkus toe gaan. 

6.TRINKIE : Wat bedoel jy? 

7.ENGEL : Julle wil alewig vermaak word met snaakse dinge. 

8.SUSSIE : Ek hou die meeste van die harlekyne. 

9.ENGEL : Bietjie soos die duiwel in die Kinderbybel.  Hy wou ook ’n skou 

van ons Meester hê. 

10.TRINKIE : Hoekom? 

11.ENGEL : Die duiwel wou hê ons Meester moet die rol van die “Greatest 

Showman” speel. 

12.SUSSIE : Dit sou nogal cool wees. 

13.ENGEL : Maar dis nie hoekom ons Meester gekom het nie. 

14.TRINKIE : Hoekom het Hy gekom?   

15.ENGEL : Ken julle nie ons mooi verjaarsdaglied nie? 

16.SUSSIE : Nee.  Hoe gaan dit? 

17.ENGEL : Die eerste Kerslied:  Ere aan God en vrede op aarde, en vir die  

mense, net die beste. 

18.SUSSIE : Ons ken dit, maar ons wil net hê jy moet vir ons wys hoe jy van  

die duin af vlieg. 

19.ENGEL : (STADIG)  Ek het ook nie gekom om af te “show" nie.  

20.TRINKIE : Wat het jy dan kom doen? 
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1.ENGEL : Ek het mos vir julle gesê: om daai lied in die eerste groot  

engelekoor te kom sing. 

2.TRINKIE : En toe daarna vir twintig eeue soos ’n toeris op aarde kom 

rondswerf?  

3.SUSSIE : Hy kom darem om nou op Oukersaand in ons koor ook saam te 

sing. 

4.ENGEL : Ja, al is dit so bietjie sonder toestemming. 

5.SUSSIE : Mag kindertjies soos ons ook partykeer so bietjie sonder 

toestemming sing?   

6.ENGEL : Natuurlik, as jy kán sing!   

7.SUSSIE : My juffrou sê ek sing vals.  Ek mag sing, maar ek moet net 

bietjie sagter sing. 

8.ENGEL : Daar waar ek vandaan kom, sing niemand vals nie.  Al het hulle 

ook in hul vorige lewe vals gesing. 

9.TRINKIE : Kom ons speel.  As jy nie wil vlieg nie, kan jy darem seker saam 

met ons rol.  Ons rol altyd by die duin af. 

10.ENGEL : “Okay”.  Anna, gaan jy eerste. 

11.TRINKIE : (SKREE)  Hier gaan ek!  (LAG, ALGAANDE VÊRDER VAN 

MIK, SKREE) Rol, rol, rol, rol.  Kyk hoe vêr kan ek rol! 

12.SUSSIE : Toe, Engeltjie.  Jy is volgende! 

13.ENGEL : (SKREE) Hier gaan ek ook!  (LAG, ALGAANDE VÊRDER VAN 

MIK, SOOS TRINKIE)  Rol, rol, rol.  Mooi Anna, jy het my vêr  

gewen!   

BYK  : ALMAL LAG SAAM 

14.TRINKIE : Toe Sussie, nou jou beurt! 
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1.SUSSIE : (SKREE)  Hier gaan ek!  (LAG, ALGAANDE  

VÊRDER VAN MIK, SKREE)  Rol, rol, rol, rol.   Engeltjie, ek het  

jou ook gewen, (KORT STILTE)  met permissie gesê. 

2.ENGEL : (NADER AAN MIK)  Dis my vlerke se skuld, hulle is in die pad. 

3.TRINKIE : Pappie sal sê jy rol soos ’n flou makou!  Haai, dis etenstyd.   

Engeltjie, kom saam met ons huis toe.  Ek wil jou vir ons pappie 

gaan wys en dan kan jy sommer by ons kom eet. 

4.ENGEL : Nee dankie, ek wil net aan kindertjies verskyn.  Grootmense 

   het al twintig eeue lank kans gehad om aan die engelekoor se  

woorde te dink, maar dit lyk nie of hulle dit wil glo nie.   

5.TRINKIE : Wanneer sien ons jou weer? 

6.ENGEL : Ek kry julle môre-oggend weer hier op die duin, of onder die 

duin, wat ook al die gerieflikste. 

BYK  : BRUGMUSIEK (LIED 345, AL WAS EK NIE DAAR NIE),  

DOOF TERUG NA DUINE, SEEGELUIDE 

7.TRINKIE : Kyk, Susanna.  Daar is die Engeltjie al bo-op die duin.  (SKREE) 

Hallo, Engeltjie!  Het jy al bietjie geoefen om te rol? 

8.ENGEL : Ja, dis lekker, net bietjie sanderig. 

9.SUSSIE : Jy moet saam met ons huis toe kom.  My pappie glo ons nie dat 

ons ’n engeltjie op die duine ontmoet het nie. 

10.ENGEL : Dis nie so belangrik dat hy aan engeltjies hoef te glo nie.  

Solank hy glo in die Kindjie van wie ons gesing het. Dalk is julle 

moderne mense te slim.  Die eerste mense vir wie ons gesing 

het, het dadelik geglo.  Hulle was skaapwagters, dalk ’n bietjie 

dom, maar gewillig? 
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1.TRINKIE : Ons ken daardie storie.  Ook van die wyse manne.  Die wyse  

manne was nie modern nie, en glad nie dom nie.  Nogtans het 

hulle geglo. 

2.ENGEL : Ek is bly julle het darem gisteraand julle Kinderbybel gaan lees.  

Ek wil nie weer vanmôre vir julle Sondagskool hou, hier op die 

duine, soos gister nie. 

3.SUSSIE : As jy nie saam met die koor terug is na jou land nie, waarheen is 

jy toe, daardie nag, toe Jesus gebore is? 

4.ENGEL : Ek is saam met die skaapwagters.  Hulle is haastig na die stal  

waar die kindjie gebore is.  Ek het saam met hulle ingesluip om 

die Kindjie en sy mamma te sien. 

5.TRINKIE : Jy het mos van alles geweet.  Het jy nie die Kindjie toe al geken  

nie? 

6.ENGEL : Nooit!  Daardie Kersnag was die Kindjie se geboortenag en 

niemand, in die hemel of op aarde, het die Kindjie voor daardie 

nag nog gesien nie. 

7.SUSSIE : Dan was jy een van die eerste getuies van die geboorte by die 

eerste Kersnag? 

8.ENGEL : Ja en my werk is om ’n boodskapper van die geboorte te wees, 

’n sanger, maar nou mag ek nie sing van die wonderlikste  

gebeurtenis wat ek in my lewe gesien het nie. 

9.TRINKIE : Dis seker jou straf omdat jy skelmpies agtergebly het op aarde. 

10.ENGEL : Dalk, maar engele is mos nooit stout nie, behalwe soms.   
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1.TRINKIE : Dis dalk wat julle engele vir julleself vertel.  Ek het êrens gelees  

die duiwel self was eers, lank gelede, self ’n engel.  Niemand  

moet nêrens en nooit te seker van homself wees nie. 

2.ENGEL : Behalwe soms.  Ek het daardie nag in Betlehem drie ander  

mense gesien wat baie seker van hulself was. 

3.SUSSIE : Wie was hulle? 

4.ENGEL : Drie wyse manne.  Hulle het baie vêr geloop om die Kindjie te  

soek wat gebore sou word. 

5.SUSSIE : Ek dog hulle was juis onseker van hulself.  Hulle was bietjie  

verdwaal en het ’n ster nodig gehad vir ’n GPS om by die stal uit  

te kom.    

6.TRINKIE : En toe gaan vra hulle nog boonop die nare Koning Herodus 

waar hulle die nuwe Koning wat gebore sou word, kan kry.  Dit 

was baie onseker en bietjie dom. 

7.ENGEL : Nee, almal het maar ’n GPS nodig, maar daar was nog nie  

GPS’e in daardie tyd nie.  Ons en hulle het met tekens gewerk. 

8.SUSSIE : Wat se tekens? 

9.ENGEL : Soos in “Survivor TV”.  Ons hoof-engel het vir die skaapwagters  

gesê, dit sal vir julle die teken wees:  julle sal ’n kindjie kry wat in  

doeke toegedraai is en in ’n krip lê.  

10.TRINKIE : En Herodes se slim mense het vir die Wyse Manne gesê die 

kindjie sal in Betlehem gebore word.  Dit was hulle teken. 

11.ENGEL : Mff!  Jy het seker gisteraand jou Kinderbybel gelees, Anna? 
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1.TRINKIE : Nee ek ken daai storie.  Daarom weet ek die Wyse Manne was  

nie sulke “wise guys” nie.  Hulle was nie so seker van hulself 

soos jy sê nie. 

2.ENGEL : Hulle was!  Toe hulle in die stal inkom waar ek weggekruip het, 

het hulle dadelik gekniel en die Kindjie aanbid.   

3.SUSSIE : En kersgeskenke uitgehaal en vir die Kindjie gegee. 

4.ENGEL : Joe, maar jy is ook slim, Susanna.  Jy’s nog so klein.  Kan jy al 

jou Kinderbybel lees?   

5.SUSSIE : Nee, maar Pappie het vir my vertel.  Ek weet alles van  

Kersgeskenke, tot wat binne-in die persente-bokse was.  Daar  

was Goud en Rookgoed en Mirrors in.  Ek weet net nie hoekom 

hulle spieëls vir ’n seuntjie gegee het nie.  

6.TRINKIE : Ag nee, Susanna.  Dit was nie spieëls of mirrors nie.  Dit was  

mirre: dis ’n boomgom wat lekker ruik vir seuntjies as hulle klaar  

gerook het.   

7.ENGEL : Julle wil my wysmaak die Wyse Manne was onseker en dom.   

Dit klink vir my asof julle self ook maar onseker en dom is. 

8.SUSSIE : Dit klink vir my asof jy nogal onvriendelik en dom is vir ’n  

engeltjie.   

9.TRINKIE : Nee, julle praat nou lelik met mekaar.  Kom ons gaan swem. 

10.ENGEL : Ek kan nie saam gaan swem nie.  Almal sal hulle vergaap aan  

   my vlerkies.  In Hong Kong wou hulle my vang om sop te maak.  

Peking Duck. En in Venesië wou hulle my braai saam met  

lemoensap.  Die Italianers eet mos eend en lemoen.  

11.TRINKIE : Was jy al so vêr in die wêreld? 
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1.ENGEL : Ja, twee eeue is baie tyd om te reis. Ek het die wêreld deurkruis. 

2.SUSSIE : Verskyn jy net met Kersfeestyd aan kindertjies soos ons?  Kan  

jy nie by ons bly nie? 

3.ENGEL : Nee.  Jy moenie maak asof ek ’n Kersvader-engeltjie is nie.   

   Julle moet dwarsdeur die jaar soet kindertjies bly, as julle kan.  

Nie net Kersfees nie. Ek moet aangaan met my werk. 

4.TRINKIE : Jou werk is mos om te sing.  As jy so ’n musiek-engeltjie is, leer 

vir ons ’n nuwe Kerslied. 

5.ENGEL : Ek mag mos nie alleen sing nie.  Maar ek sal jou vertel hoe ek al  

vir twee eeue lank, nuwe liedere vir mense reg oor die wêreld 

geleer het. 

6.TRINKIE : Hoe? 

7.ENGEL : Ek kry ’n Kerslied soos Stille Nag in my kop.  Dan stuur ek die 

wysie van my kop af oor na Franz Gruber van Duitsland se kop 

toe.  Net so het ek julle eie Somer Kersfeeslied na Koos Du 

Plessis toe oorgestuur voor hy dit gekomponeer het. 

8.SUSSIE : Dis cool.  Soos Blue Tooth.  As jy dan ná hierdie Oukersaand 

moet teruggaan, het jy darem vir ons baie Kersliedere 

agtergelaat.   

9.ENGEL : Dis nie al nie.  Ek besoek kinderkore en sing saggies saam met  

hulle.   

10.SUSSIE : Is dit hoekom kinderkore altyd so mooi sing? 

11.ENGEL : Ja, veral seunskore. 

12.TRINKIE : Daar begin jy al weer die gender-ding.  Jy wil seker ’n seunskoor  

hier op Willie se Baai kom stig? 
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1.ENGEL : Nooit.  Ek stig niks.  Veral nie moeilikheid nie.  Net vrede op 

aarde.   

BYK  : KORT BRUGMUSIEK, DOOF TERUG NA SEE-GELUIDE  

2.ENGEL : As ek dan my laaste lied op aarde oormôre op Oukersaand op 

die hawe sing en ek moet ná twee eeue teruggaan, dan is dit  

ook nie die ergste nie. 

3.SUSSIE : Glad nie.  Dan kan jy ten minste vir jou mede-engele gaan vertel 

of sing van wat jy hier op aarde gesien het. 

4.TRINKIE : En vir hulle ook elke jaar ’n geseënde Kersfees toewens. 

5.ENGEL : En vertel hoe ek saam met twee kindertjie-dogtertjie-maatjies, 

van die hoogste duin op Willie se Baai afgerol het. 

6.TRINKIE : En elke keer soos ’n flou-makou laaste gekom het. 

7.SUSSIE : Sies, Anna.  Kindertjies mag nie met hul maatjies spot nie. 

8.TRINKIE : Ek spot nie.  Ek gaan later by ons maatjies spog omdat ek die  

eerste kindertjie was wat ’n regte engeltjie gesien het.  

9.ENGEL : Ek glo nie dit sal werk nie.   

10.TRINKIE : Hoekom nie? 

11.ENGEL : Jy sal my mos nie vir hulle kan wys nie. 

12.SUSSIE : Dit maak nie saak nie.  Hulle sal jou mos op Oukersaand hoor  

sing. 

13.ENGEL : Net vir een keer.  Seker vir oulaas.  Onthou: as enigeen my hoor  

sing, moet ek teruggaan na waar ek vandaan kom. 
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BYKLANKE : BRUGMUSIEK, KERSLIED 349: KOM, KINDERS, BESING 

MET ’n VROLIKE STEM, DOOF NA HAWE, AAND- EN 

SEEGELUIDE, MEEUE, MISHORING, BRANDERS, DOOF 

TERUG NA DIALOOG, KINDERSTEMME, NABY MIK,  

1.ENGEL : O, hier is julle koortjie.  Dis ’n baie kleiner koor as waaraan ek  

gewoond was.  Maar ek kon julle darem kry. 

2.TRINKIE : (FLUISTER OP MIK)  Engeltjie, kom staan hier, tussen my en  

Susanna. 

3.ENGEL : Moet ek nie tussen die seunsoprane staan nie? 

4.SUSSIE : Nee, dis nie nodig nie.  Ons het nie eers sulke spesiale stemme  

in ons koor nie. 

5.ENGEL : Dis die eerste keer dat ek in ’n koor by die see op die hawe sal 

sing. 

BYK  : DOOF NA OPNAME LIED 364*: HERDERS OP DIE OPE  

VELDE, EERSTE STROFE EN VANAF DIE “GLORIA- 

REFREIN” STYG DIE ENGEL SE SOLOSTEM BO DIE RES  

UIT, SOPRAAN  OF DISKANT,   DOOF NA AGTERGROND  

VAN DIALOOG, ALLES OP MIK  

6.TRINKIE : (OP MIK)  Nou sal hy moet teruggaan. 

7.SUSSIE : (OP MIK)  Wie?  Die engel? 

8.TRINKIE : Ja.  Hy het so gesê.  As hy gehoor word dat hy alleen sing,  

soos nou, sal hy moet gaan. 

9. SUSSIE : (FLUISTER)  Maar luister, hy sing aan.  Seker vir die eerste 

keer in tweeduisend jaar dat hy weer die kans kry!   

10.TRINKIE : En die laaste keer op aarde. 
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BYK  : DOOF TERUG, STEEDS LIED 364, HERDERS OP DIE OPE  

VELDE, ENGEL STEEDS BY DIE KOOR: , SPEEL “GLORIA”- 

REFREIN UIT (HOOGTEPUNT).  DOOF NA RIMPELKLANKE, 

(OORGANG), TERUG NA VERTELLING DEUR PAPIE IN DIE  

SITKAMER 

1.PAPIE : En dit is my Kersverhaal. 

2.SUSSIE : En die seuntjie Papie?  Ek bedoel die engeltjie ... wat het van 

hom geword?  

3.PAPIE : Niemand het hom ooit weer gesien nie.  Net Anna en Susanna 

het geweet wat van hom geword het.  

4.TRINKIE : (TELEURGESTELD)  So ons sal nooit weet nie?  (GEBELGD)  

Dis nie regverdig nie, Papie.  Wat kan ek nou vir die mense oor  

die Kersverhaal in die koerant skryf of oor die radio sê?  

5.PAPIE : (NONCHALANT)  Sê maar vir hulle: geseënde Kersfees. 

6.TRINKIE : So, geseënde Kersfees van ons almal jong.  Veral van my en 

Sussie. 

BYK  : TEMAMUSIEK  

 

EINDE 

  

*  Opname Lied 364 HERDERS OP DIE OPE VELDE  

https://www.youtube.com/watch?v=s-HXPmHeUO8 

https://www.youtube.com/watch?v=s-HXPmHeUO8

