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RSG 
 

RADIOTEATER 
 

DIE KRISMISBOKKIE  
 

‘n Kersverhaal deur Audrey Blignault  
 

tot radiodrama verwerk deur 
 

ANDRé KOTZé 
 

 Opnamedatum :  
 Uitsaaidatum :  
 Regie :  

 
ROLVERDELING  (6 spelers) 

1. Pappie middeljarige man, vader van seun en twee dogters  

2. Mammie middeljarige vrou, moeder en eggenote 

3. Audrey tienermeisie, 13-18 jaar oud  

4. Yvonne tienermeisie, 13-18 jaar oud 

5. Christopher tienerseun,  12-18 jaar oud 

6. William tienerseun,  12-18 jaar oud (Kaapse aksent) 

 

Opmerkings vir regisseur 

Die verhaal speel af in Bredasdorp in die vyftigerjare van die twintigste eeu.   

Die luisteraar moet derhalwe nie eietydse taalgebruik verwag nie.  Die Kaapse 

aksent van William is dus definitief nie huidige Kaapse Vlakte dialekte met Engels 

vervleg nie.  Ander Afrikaans wat gebruik word, is ná aan standaard-Afrikaans.  As 

een van die meisies Overbergse gutterale breitaal gebruik, sou dit voordele inhou vir  

die luisteraar om die twee spelers te onderskei.   

Bron: Audrey Blignault,  Uit die Dagboek van ’n Vrou ,  

saamgestel deur Marie Heese, 2009 
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DIE KRISMISBOKKIE 

ATELJEESTEM : Die krismisbokkie, ‘n Kersverhaal deur Audrey Blignault,  
 

tot radiodrama verwerk deur André Kotzé. 
 
 

BYK   : TEMAMUSIEK, DOOF NA DORPSERF SE KOEISTAL,  

CHRISTOPHER EN WILLIAM BESIG OM MELKKOEI 

SE BESERING TE BEHANDEL 

1.CHRISTOPHER : (SKREE)  Staan stil, Hansie!  Ek weet dis seer, maar 

solank jy so skop, kan ek nie die bloed aan jou uier 

gestop kry nie! 

2.WILLIAM  : (SKREE, SAGTER, NABY MIK)  Stilstaan, Hansie. Ek 

weet nie waar die koei die sny aan haar uier gekry het 

nie, Christopher. 

3.CHRISTOPHER : Ek weet.  Die koei loop mos vry in my ma se blomtuin 

rond.  Dis roosdorings wat haar so krap.  Kyk die 

krapmerke hieronder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.WILLIAM  : Hansie hoort nie in die blomtuin nie.  Die hek van die 

graskampie het oopgestaan.  Iemand het dit seker 

oopgelos. 

5.CHRISTOPHER : ’n Melkkoei hoort eintlik glad nie in ’n dorpstuin nie.   

6.WILLIAM  : Jy moet liewer stilbly.  Jou pa het hoeka vir my gesê hy  

hou maar vir Hansie hier op die dorp vir jóύ aan omdat  

jy alewig ’n dier naby jou moet hê, anders loop jy weg, 

plaas toe. 

7.CHRISTOPHER : (LAGGIE)  Wat van melk?  Die koei lewer elke dag melk. 
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1.WILLIAM  : Ons kry maar een emmer op ’n dag uit hierdie Hansie- 

koei uit. 

2.CHRISTOPHER : Ons soek nie meer as een emmer melk op ’n dag nie. 

3.WILLIAM  : Ek weet.  Jou pa sê pal vir my ek moenie bekommer nie.  

Dis nie ’n melkboerdery nie.  Dis net ’n gerief, solank die 

munisipaliteit een koei per erf in die dorp toelaat.  

4.CHRISTOPHER :          Gee bietjie daardie spenesalf op die vensterbank aan.  

Die bloed is nou gestop.   

5.WILLIAM  : Ek moet nog melk, vanaand. 

6.CHRISTOPHER : Los maar die melkery vanaand, William.  Ek sal verder na  

die koei omsien.  Jy kan maar huis toe gaan.  My pa is  

Heuningkraal toe.  Hy kom enige tyd nou terug.  Hy sal  

weet wat ons nog vir die koei kan doen.  

7.WILLIAM  : Dankie.  Gaan was jy maar eerste by die kraan.  Ek sal 

ná jou loop was. 

8.CHRISTOPHER :   Toemaar, ek sal binne-in die huis met warm water gaan  

was.                                           

  BYK   : STILTE (OORGANG), DOOF NA SITKAMER, KLANK 

VAN NAAIMASJIEN, DEUR OOP EN TOE 

9.YVONNE :  (SKREE)  Nee, allemag, jy ruik al weer die ene stal. 

Geen mens kan dit uithou nie.  Uit hierso, Christopher!   

10.CHRISTOPHER : Julle soek my!  Julle soek my alewig! 

11. YVONNE :  Maar jy ruik vreeslik na stal!  Dis ’n skande.  Ek skaam  

my dood as daar nou mense hier moet inkom. 
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1.CHRISTOPHER : Aag julle!  Julle weet nie eers hoe ruik ’n stal nie.  Julle  

weet nie eers hoe lyk ’n koei van naby nie.  Julle sit julle  

bankies deur hier in die huis en dan soek julle my! 

2.YVONNE  : As ek my sonde nie ontsien nie, steek ek jou nou met  

hierdie stopnaald. 

3.CHRISTOPHER : (SKREE)  Eina! 

4.MAMMIE  : (OMGEKRAP)  Maar wat gaan hier aan? 

5.YVONNE  : Mammie, dis Christopher.  Hy ruik weer vreeslik na stal. 

Ons kan dit nie hou met hom nie. 

6.MAMMIE  : Ag, hygend hert!  Hoe het ek dit met julle?  Kind, waar  

was jy tog weer in? 

7.CHRISTOPHER : (GELEIDELIK MEER HEFTIG)  Mammie, daar’s ’n  

seerplek aan Hansie se uier.  Ek het vir William  

gehelp om haar te dokter.  Hierdie meisiemense weet  

niks van ’n koei af nie.  Hulle traak niks as ’n koei iets 

makeer nie.  Hulle kom nooit naby die stal nie.  Nou piek 

hulle op my.  Hulle piek alewig op my. 

8.MAMMIE  : Liewe Vader, kinders, dis een van die dae Kersfees en 

julle bederf nog steeds die vrede.  Audrey, gaan spuit die 

kind se beentjies skoon met die tuinslang.  As mens in ’n 

stal gewerk het, sál jy na stal ruik. 

9.CHRISTOPHER : (HARDLOOP DEUR TOE, DEUR HARD OOPGEPLUK, 

SKREE, WEG VAN MIK)  Jy hoef nie, Audrey! 

10. AUDREY  : Hy is moeilik. Ma.  Ek sal moet saggies werk met die  

jongman. 
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BYK   : BRUGMUSIEK, DOOF NA BUITEKLANKE, VOËLS 

1.AUDREY  : (VRIENDELIK)  Wil jy hê ek moet jou was, Chris? 

(POUSE)  Kom, ek sal jou bene in die leisloot was.  Ek 

sal my verjaarsdagseep gaan haal.  Dit ruik vreeslik 

lekker.  

2.CHRISTOPHER : Gaan bars jy!  Gaan bars!  (SNIK)  Julle kan almal gaan  

bars! (HUIL SAGGIES)  Ek gaan wegloop.  Julle sal sien.  

Plaas toe.  Heuningrug toe.  (SNIK)  Weg van die ou 

bliksemse dorp af.  Plaas toe, waar ek kan diere aanhou.  

Op die plaas ruik almal na stal.  Dis soos mens móét ruik! 

3.AUDREY  : Ek is jammer ons het gesê jy ruik na stal, Chris.  Haai, 

kyk!  Hier kom Pappie.  Wat het hy daar by hom? 

4.CHRISTOPHER : (WEG VAN MIK)  Dis ’n kissie.  Hy was mos plaas toe,  

Heuningkrans toe. 

5.AUDREY  : (OP MIK, MEER MET HAARSELF)  Seker suurvytjie- 

konfyt.  Of heuning. (SKREE)  Hallo Pappie! 

6.PAPPIE  : (SKREE, VER VAN MIK)  Hallo Audrey!. 

7.AUDREY  : Verskoon maar die reuke. Chris was by die stal en ek is 

op pad om sy bene skoon te spuit.  Kom Chris. 

8.PAPPIE  : Los hom eers sus.  Kyk wat het ek vir hom gebring. 

9.CHRISTOPHER : (OPGEWONDE)  ’n Bokkie!  ’n Wilde bokkie!  ’n Regte 

bokkie! 

10.AUDREY  : Haai Pappie.  Waar kry Pappie hom? 
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1.PAPPIE  : Dis ’n duikertjie.  ’n Baba-duikertjie.  Sy ma is in 

Heuningrug se veld doodgeskiet.  En Koos Awie se  

kinders het hom daar tussen die riete by die vlei gekry.  

Heeltemal alleen.  En toe ek vanmiddag by Ouma en 

Tant Sofie is, bring die kinders die bokkie daar by die huis 

aan. Hulle kom toe melk vra vir hom. 

2.CHRISTOPHER : (BESITLIK)  En toe bring Pappie hom vir my? 

3.PAPPIE  : Ek wou nie eers nie.  Ek het nie geweet wat julle ma 

gaan sê van ’n bok in haar tuin nie.  Maar Tant Sofie 

dink toe dit sal vir Christopher ’n aardigheid wees. 

4.AUDREY  : Kyk sy koppie, Chris.  Sy sagte bruin lyfie, sy koddige, 

lang bene.  

5.CHRISTOPHER : (TROETELTAAL)  Bokkie, bokkie, bokkie!  Pappie, kyk  

die kringetjies om sy oë.  Kyk sy neusie.  En hier, hier 

moet sy horingkies uitkom. 

6.PAPPIE  : Nou maar bring die kissie, dan gaan wys ons hom vir 

Mammie.  En dan moet hy seker maar in die voerkamer 

kom slaap.  Tant Sofie het gesê jy moet hom melk gee, 

Christopher.  Jy moet maar kyk hoe jy dit vir hom kan 

inkry. 

7.CHRISTOPHER : Hy sal die melk van my vinger af drink, Pappie.  Pappie  

sal sien.  Ek weet hoe ek hom moet voer.  Nee wag, 

Audrey.  Ek sal self die kissie vat. 

8.AUDREY  : “Okay”.  Wat is sy naam? 

9.CHRISTOPHER : Wat kan sy naam wees, Pa? 
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1.PAPPIE  : Wat van Rietman?.  Hy kom mos daar uit die riete uit. 

Nou sê ons vir hom Rietman.  Wat sê julle? 

2.CHRISTOPHER : Rietman?  (SAGTER, OP MIK)  Ja, Rietman. 

BYK   : BRUGMUSIEK, DOOF NA TUIN, OGGEND, BUITE 

3.AUDREY  : Haai Yvonne, het jy agtergekom hoe Christopher soos 

handomkeer verander het?  Rietman het twee weke 

gelede by ons op die werf ingetrek en dis asof Chris sy 

eie plaas vir ’n Kersgeskenk gekry het. 

4.YVONNE  : Ja, dit lyk asof ons ou dorpserfie so wyd geword het soos 

die strandveld waar mens elke dag tussen die riete op ’n 

bokkie met ringetjies om die oë kan afkom. 

5.AUDREY  : Die duikertjie het net só gou mak geword. 

6.YVONNE  : Hy is net so tuis soos in die veld op Heuningrug. 

7.AUDREY  : Die mooiste is dat hy niks verniel nie.  Ewe fyntjies  

loop hy skielik tusssen die roosbeddings deur en vreet 

net die afgevalle roosblare. 

8.YVONNE   : En, snaaks hoe ’n mak tuinplant soos ’n roosboom skielik 

in ’n wildsbok se geliefde weiding kan ontwikkel. 

9.AUDREY  : Nie so skielik of snaaks nie.  Christopher pluk elke  

middag as hy by die huis kom, die grootste, oopste rose.  

Hy trek die blare los en voer Rietman uit die emmertjie.  

10.YVONNE  : Die melkemmertjie? 

11.AUDREY  : Ja.  Elke aand as die koei klaar gemelk is, kry Rietman sy  

melk uit die roosblaar-emmertjie en Christopher maak 

boonop vir die bok ’n pappie van melk, lusern en semels. 
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1.YVONNE  : Hoe oulik Rietman ook al vir my is en tot na my toe  

aangestap kom om te groet, daar is geen twyfel wie die 

baas van die bok is nie. 

2.AUDREY  : Praat van die duiwel!  Daar kom Chris by die hekkie in. 

3.CHRISTOPHER : (SKREE VAN VER)  Rietman!  Rietman!  Rietman! 

4.AUDREY  : (NABY MIK)  Kyk, daar kom die bok agter die hoë kannas 

uit.  Hy druk teen die seun aan, kyk!   

5.YVONNE  : Wag net tot Christopher sy ronde begin draf, al  om die  

roostuin.  Het jy al gesien hoe volg die bok hom? 

6.AUDREY  : Ja, maar Rietman se hoë bokspring bly nog die beste. 

Wag daarvoor.  Dis soos ’n sirkustoertjie (POUSE,  

SKREE SAGGIES).  Kyk daar!  Hoog en sierlik in die lug  

op – ’n blink sekelslag teen die son! 

7.CHRISTOPHER : (SKREE HARD VAN VÊR)  Hoehaai!  Hoehaai!  Hoehaai! 

BYK   : BRUGMUSIEK, VOLUME NEEM TOE TOT  

HOOGTEPUNT, SOOS MET ’n SIRKUS-ITEM, 

OORWEEG ’n SIMBAALSLAG, OF SKIELIKE 

VERANDERING VAN STEMMING 

8.CHRISTOPHER : (SKREE)  Ma, my bok is weg.  (SAGTER)  Audrey!  Waar 

 is ma?  My bok is weg. 

9.AUDREY  : Dit kan nie wees nie, Chris.  Hy was nog vanmôre 

melktyd by die stal. 

10.CHRISTOPHER : Ek weet.  Dit moes daarna gebeur het.  Ek was net gou  

besig om die roomafskeier se slinger vir ma te draai.  Toe  

ek terug tuin toe kom, is hy weg. 
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 1.AUDREY  : Kom ek gaan help jou soek.  Rietman kan nie verdwyn  

nie.  Hy skuil seker iewers.  

2.CHRISTOPHER : Nee, ek het orals gesoek.  My bok het weggeloop.  Hy  

wou nie meer op die dorp bly nie.  En nou het hy 

weggeloop. 

3.AUDREY  : Wag, ek kry gou vir Yvonne.  Ons help jou soek.  Hy kruip  

seker êrens weg.  Ek sal by die kweperlaning gaan soek.  

Kyk jy in die stal, by die voer.  Yvonne kan tussen die 

kannas gaan kyk. 

4.CHRISTOPHER : Ek het al oral daar gesoek.  Maar ek sal weer.  Ek sal  

teen die piesangbome opklim en vanaf die buitekamer se 

dak probeer kyk. 

BYK   : TREURIGE BRUGMUSIEK, DOOF NA TUIN, BUITE 

5.PAPPIE  : Ai, dis nou jammer van jou bok, Christopher.  Kom saam 

met my.  Ek wil die Krismisboom gaan kap by 

Sandhoogte.  Dis nog net drie dae voor Kersfees. 

6.CHISTOPHER : Ag nee, asseblief nie, Pappie.  Ek wil nog ’n bietjie gaan 

soek.  Dalk het hy oor die draad gespring.   Ek het gesien  

hoe hoog hy kan spring.  Hy is dalk in die dorp se 

begraafplaas.  Ek het nog nie daar gaan kyk nie. 

7.PAPPIE  : Jy kan maar daar gaan soek, maar dis dalk beter as jy 

deur die dorp stap en oral vra of iemand nie ’n duiker- 

lammetjie gesien het nie.  Gaan vra  sommer vir William 

dat hy in die Nuwedorp ook moet kyk. 

8.CHRISTOPHER : Ja, dis ’n goeie plan.  Ek sal sommer nou gaan. 
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1.PAPPIE  : Wil julle dogters nie saam met my gaan om ’n lekker 

Kersboom te help uitsoek nie?  Audrey? 

2.AUDREY  : Pappie, ek sal eerder vir Chris help navraag doen by al  

die huise.  Ek moet ook nog my kerspresente vir die 

ander toedraai.  

BYK   : DOOF NA STILTE (OORGANG) 

3.CHRISTOPHER : Ons is deur die hele dorp, Sus.  Niemand nie.   

4.AUDREY  : Wat van die Nuwedorp? 

5.CHRISTOPHER : Kom gou saam met my na William se huis.  Hy ken almal 

daar. 

6.AUDREY  : My bene is afgeloop.  Kom ons vra hom om vir ons deur  

die Nuwedorp navraag te doen. 

BYK   : STILTE (OORGANG) 

7.CHRISTOPHER : (KLOP AAN DEUR) 

8.WILLIAM  : (DEUR OOP)  Haai, Meneer Christopher!  Wat is fout?  

Naand, Juffrou Audrey.  Jy ook?  Wil julle inkom? 

9.CHRISTOPHER   : Nee dankie.  My bokkie is weg, William. 

10.WILLIAM  : Rietman?  Dit kan nie wees nie. 

11.AUDREY  : Dis rêrig so, William.  Ons dink hy het oor die draad 

gespring en nou kruip hy êrens in die dorp weg. Ons het  

net gewonder ...  

12.CHRISTOPHER : Ons het oral in die dorp rondgevra of iemand hom nie  

gesien het nie.  Sal jy vir ons in die Nuwedorp verneem  

asseblief?  Jy kan mos die bokkie vir hulle beskryf. 

13.AUDREY  : My voete is moeg geloop. Asseblief William. 
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1.WILLIAM  : Natuurlik, Juffrou.  Ek sal sommer vanaand nog. 

2.CHRISTOPHER : Kom sê vir ons.  Ons sal almal help om hom te kom vang 

as iemand hom sien.  

BYK   : BRUGMUSIEK, DOOF TERUG NA KOMBUIS, 

EETGEREI RINKEL 

3.MAMMIE  : Die Kersgeskenke begin al van oraloor instroom maar dis  

al vir my asof ons nie vanjaar aan die gang kan kom nie. 

4.CHRISTOPHER : Dis omdat Rietman weg is, Mammie.   

5.AUDREY  : Die hele dorp weet nou al die bokkie is weg.  Ons het 

almal gevra of hulle nie die bruin duikertjie met die 

ringetjies om sy oë geisen het nie.  

6.MAMMIE  : Dalk moet ons maar aanbeweeg.  Christopher, dis môre 

Kersfees.  Roep maar almal vir ete. 

BYK   : STILTE (OORGANG)  KLOP AAAN DIE DEUR 

7.CHRISTOPHER : Ek sal kyk wie is by die deur.  (DEUR OOP, SKREE)  

William!   Hallo!  Het jy iets van Rietman gehoor? 

8.WILLIAM  : Middag Christopher.  Ons het hom.  Ons dink dis hy.  

Kom kyk. 

9.CHRISTOPHER  : Waar is hy?  Middag julle.  Is hy in dié sak? 

10.WILLIAM  : Ja, dis die bokkie.  Die kinders het hom in die Nuwedorp 

se strate gekry en hom teen die draad vasgekeer.    

11.CHRISTOPHER : Laat ek sien.  Ja, dit lyk na hom.  Hy lyk moeg.  Het hy  

seergekry? 

12.WILLIAM  : Hulle sê hy het weggekom, maar hulle het hom weer 

ingehardloop. 
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1.CHRISTOPHER : Ja, dis Rietman.   Help my gou dat ons hom uit die 

Goiingsak kry.  Kom ons dra hom sommer bo-op die sak 

na die voerkamer toe.  Ek moet hom gou melk ingee.  

Dankie, julle.  (OPDRAGSTEM)  Audrey, gee gou vir die 

seuns elkeen ’n sny brood en gemmerbier.  En haal 

solank die melkbeker uit die koelkas. Ek is nou terug. 

2.AUDREY  : Dit is Rietman.  Kyk die ringetjies om sy ogies.  Maar hy 

lyk swak.  Seker moeg.  

BYK   : BRUGMUSIEK, DOOF NA ETENSTAFEL WAT  

AFGEDEK WORD , EETGEREI KLINGEL 

3.MAMMIE  : Yvonne, lui die etensklok weer ’n keer dat Christopher  

kan kom eet.  Dis darem Oukersaand. 

4.PAPPIE  : Hy is by Rietman in die voerkamer.  Die bokkie lyk vir my 

maar pap.  Hy wil nie melk drink nie.   

BYK    OUTYDSE KLINGELKLOK 

5.CHRISTOPHER : (DEUR OOP EN TOE)  Jammer, ek is laat, Ma.  My bok  

wil nie regkom nie.  William was nie by toe die kinders my 

bokkie gevang het nie. Hulle moes hom kapot gemaak 

het met die jaery.  

6.MAMMIE  : Ek het jou pampoenkoekies warmgehou, Christopher. 

Eet nou.  Ons wil die Kersboom se liggies aansteek. 

7.CHRISTOPHER : Nee dankie Mammie.  Julle kan maar aansteek.  Ek wil  

net weer na die bok gaan kyk.  (DEUR OOP EN TOE). 
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1.PAPPIE  : Ons moet maar aangaan met Oukersaand se dinge.  Ek  

sal maar die Kersverhaal lees as hy terugkom.  Hy sal in 

elk geval nie nou saam Kersliedere sing nie.   

BYK   : STILTE (OORGANG) EN DOOF NA GESIN WAT  

LAASTE REËLS VAN “STILLE NAG”, SONDER 

BEGELEIDING SING, DOOF NA     

2.CHRISTOPHER : (DEUR OOP EN TOE, STADIGE VOETSTAPPE OP 

HOUTVLOER, OP MIK)  My bok is dood, Pa. 

3.PAPPIE  : Jammer, Boet.  (KORT POUSE)  Bring die Bybel, Audrey. 

4.AUDREY  : Ek maak so Pa. 

5.PAPPIE  : (POUSE, LEES)  En daar was herders in dieselfde  

landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor 

hulle skape wag gehou het.  En meteens staan daar 'n 

engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die 

Here het rondom hulle geskyn ’n groot vrees het hulle 

oorweldig.  En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, 

want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap 

wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die 

stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, 

die Here, is. 
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BYK   : KRUISDOOF GELEIDELIK VANAF “goeie tyding van 

groot blydskap” EN WORD VERVANG MET AUDREY  

SE GEDAGTEGANG IN SINNE WAT DEUR POUSES 

ONDERSKEI WORD.  BEGIN MET RIMPELEFFEK EN 

OORWEEG EGGO SOOS SPOOKSTEM WAT DIT VAN 

GEWONE DIALOOG KAN ONDERSKEI: 

1.AUDREY  : Rietman wat dood is, is nie goeie tyding nie. (POUSE)  

Christopher het nie meer sy eie dier op ons dorpserf nie. 

(POUSE)  Sê nou Christopher loop regtig weg?, 

Heuningrug toe? (DOOF)  Sê nou hy wil regtig nie meer 

op die dorp bly nie? (DOOF)  Sê nou hy is regtig klaar 

met ons almal? (DOOF)  Dis Oukersaand, maar ek kan 

nie bid nie. Ek weet dis ’n groot sonde, maar dis vir my so 

verskriklik van die Here, dat hy op sy eie verjaarsdag 

Christopher se bokkie laat doodgaan het.  (DOOF) 

Rietman was ons eie geknakte riet, ons enig-gebore 

seun. 

BYK   : BRUGMUSIEK, DOOF TERUG NA SITKAMER 

2.MAMMIE  : Hier is julle kussingslope, krismiskouse.  Onthou, dit moet  

vanaand opgehang word. 

3.PAPPIE  : Ek sien Christopher is vroeg kamer toe.  Ek gaan gou  

die bok se karkas onder in die hoek van die tuin begrawe. 

4.MAMMIE  : Dankie, ou man.  Audrey, gaan knoop Chris se sloop vir  

hom  aan sy katelstyl vas.  Hy’t nie eers vir iemand nag 

gesê nie.  
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BYK   : STILTE (OORGANG NA KERSDAG), DOOF NA TUIN, 

OGGEND, BUITE, KERKKLOKKE LUI, BLY SAGTER 

IN AGTERGROND 

1.AUDREY  : Môre, Yvonne.  Geseënde Kersfees. Jy is vroeg op die  

stoep. 

2.YVONNE  : Happy Krismis, Sus.     

BYK   : EEN KERKKLOK HARDER, DOOF WEER NA AGTER- 

GROND VIR DIALOOG 

3.AUDREY  : Die Engelse kerkklok is heel eerste om ons te herinner  

aan Kersfees. 

4.YVONNE  : Kom ons hoop gisteraand se somber atmosfeer word  

weggelui deur die klokke.   

5.AUDREY  : Dis ’n nuwe dag.  Ons moet gaan blomme pluk vir die  

Kerstafel.  Kyk, Christopher is ook al op.  Daar, tussen  

die Magrietbosse, agter die palmboom.  

6.YVONNE  : Dis waar hy soggens roosblare opgetel het vir Rietman. 

7.AUDREY  : Pappie sal seker wil hê ons moet kerk toe gaan vanmôre.  

Ek wens ek hoef glad nie te gaan nie.  Ek wil net soos 

daai vink hoog in die lug opvlieg sodat ek glad nie vandag  

die Kersfees hier onder hoef te vier nie. 

8.YVONNE  : Dis ’n vreeslike ding om te sê.   

9.AUDREY  : Ja, ek is jammer.  (HARDER)   Maar kyk!  Sien jy dit ook,  

Yvonne?  Daar langs die denneboom! 

10.YVONNE  : Wat? 
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1.AUDREY  : (MET HAARSELF)  Kan dit waar wees?  Is dit net ek wat 

dit sien?  Nee, daar sien Christopher hom ook.  

(HARDER)  Die donkerbruin duikertjie! (POUSE) Die 

spitskoppie en die lang, slap bene. 

2.YVONNE  : (ROEP UIT)  Rietman! 

3.AUDREY  : Sê nou dis ’n wonderwerk wat die Here op hierdie  

Kersdag laat gebeur?  Sê nou dis soos daardie eerste  

keer toe die engele van die Here gekom het en die  

heerlikheid oor die veld geskyn het? 

4.YVONNE  : Kyk vir Christopher! 

5.CHRISTOPHER : (VÊR VAN MIK, MAAR UITBUNDIG)  Haai!  Dis mos mý 

 bok!   Dit ís mos my bok! 

6.AUDREY  : Kyk, die diertjie het vir Christopher gewaar.  Hy kom  

aangehardloop. 

7 .CHRISTOPHER : Rietman!  Rietman!  Waar was jy die hele tyd?  Dit was 

nie jy wat ons gisteraand begrawe het nie. 

BYK   : BRUGMUSIEK, VROLIK, KORT 

8.PAPPIE  : Dit was seker ’n wilde bokkie wat die kinders gister hier 

aangebring het.  Daar is nog taamlik baie wild in die veld 

agter die Nuwedorp.  Dit was seker ’n ander wilde 

duikertjie wat die kinders teen die draad vasgekeer het. 

9.CHRISTOPHER : Dis dié dat daai siek bokkie my nie geken het nie.  Maar 

waar was Rietman dan die hele tyd, Pappie? 
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1.PAPPIE  : Die duikertjies kan baie fyn wegkruip.  Hy het miskien  

geskrik vir ’n hond of ’n ding, en toe het hy weggekruip.   

Miskien deur die kweperheining gekruip en toe agter Tant  

Hanna se hoenderhokke, tussen die rankmalvas in. 

2.CHRISTOPHER : En hier kom hy vanoggend weer aan.  Jy’t verlang, nè  

Rietman?  En jy’t honger geword.  Kom ons gaan vir jou  

roosblare pluk. 

3.AUDREY  : Christopher draf voor Rietbok uit na die wit roosboom toe. 

4.YVONNE  : Kyk.  Die bokkie trippel agter hom aan, lig en fyn op sy  

vinnige pootjies.   

5.AUDREY  : Kyk!  Daar gebeur dit weer.  Hy lig sy pote van die 

tuinpaadjie af en spring hoog en sierlik in die lug op – 

blink sekelslag teen die son.  

BYK   : TEMAMUSIEK  

 

EINDE 


