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BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA ‘N OGGEND IN ‘N BESIGE 

WAGKAMER VAN ‘N PLATTELANDSE VEEARTS. 

1.  TANT MIEMS: (ROEP BO DIE GERAAS UIT) Borrels Calitz kan deurkom na dokter 

Barnard in spreekkamer twee! 

BYK:  ‘N DEUR WAT OOP EN TOE GAAN EN A/G GELUIDE DOOF 

   WEG. 

2.  ALIDA : (BEWEEG TOT OP MIK) Dis ‘n pragtige Bull Terrier meneer ê...ê 

Calitz. En wat kan ek vandag vir jou, ek bedoel vir um... Borrels, 

doen? 

3.  CONRAD : (SELFBEWUS, STOTTEREND) Verskoon tog! Is u...? Ja natuurlik. U 

is dokter Barnard. 

4.  ALIDA : (LAGGIE). 

5.  CONRAD : E-ek’s Conrad Calitz maar dit maak seker nie saak wie ek is nie, né? 

Ek bedoel, ek kan miskien net sê... (MAAK KEEL SKOON). 

6.  ALIDA : (GEAMUSEERD) Ja? 

7.  CONRAD : Ou dokter Hendrik was pure Van Gogh se selfportret... 

8.  ALIDA : O? 

9.  CONRAD : Ja! E-ek bedoel. (MAAK WEER KEEL SKOON) Hy’t meer soos Van 

Gogga se selfportret gelyk (SENUAGTIGE LAGGIE). 

10. ALIDA : En ek? 

11. CONRAD : O nee, nee glad nie! Glad nie soos Van Gogga nie. Meer soos Mona 

Lisa (GRINNIK) M-maar Dokter weet? Ons lewe nou in so 

opwindende tyd! 

12. ALIDA : (GLIMLAG) O? Hoe so? 
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1.  CONRAD : Ag ek bedoel nou maar net... net twee jaar gelede is Nelson 

Mandela, ons land se eerste swart president, ingehuldig.  

2.  ALIDA : Ja, jy’s reg. En verlede jaar het ons land die rugbywêreldbeker vir die 

eerste keer gewen. 

3.  CONRAD  : (OPGEWONDE) Net so. En nou, nou in 1996 kry Moorreesburg se 

dierekliniek vir die eerste keer ‘n vroulike veearts.  

4.  ALIDA : (GIGGEL OULIK. POUSE) O, ek is eintlik net tydelik hier.  

5.  CONRAD :  (TELEURGESTELD) Hê? Hoekom so? 

6.  ALIDA : (ERNSTIG) Die dierekliniek het skielik iemand benodig toe dokter 

Hendrik die hartaanval gekry het. Ek is net ‘n drie maande kontrak 

aangebied.  

7.  CONRAD : (VREESLIK ERNSTIG). Ek hoop regtig hulle gaan dit in ‘n 

permanente aanstelling verander.  

8.  ALIDA : Ag, ons sal maar sien wat gebeur. Ek het eintlik ‘n paar ander planne 

in my mou. 

9.  CONRAD : Um .... anyways Dokter, (SKIELIK ERNSTIG) Borrels jeuk verskriklik. 

Hy krap sy maag dag en nag. Lyk of hy ‘n rooierige uitslag het.  

10. ALIDA : Nou kom ons kyk. Help my asseblief om hierdie bielie van ‘n boelie 

op die ondersoektafel te tel sodat ek kan sien wat hom so pla. 

BYK:  TJANKIE VAN ONTEVREDE HOND. PLOF GELUID AS DIE 

SWAAR HOND OP DIE ONDERSOEKTAFEL BELAND. 

11. ALIDA : Toemaar Borrels, ek gaan net na jou magie kyk. Borrels is darem ‘n 

oulike naam. Waar kry jy dit? 
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1.  CONRAD : (INGENOME MET HOMSELF) By my natuurlik. (GRINNIK) Borrels 

het daardie twee klein swart kringetjies op sy pienk snoet. Dit het vir 

my soos skuim bubbles gelyk toe ek hom gekry het. Hy was amper 

so groot soos ‘n skoen. En kyk hoe yslik groot is hy nou. 

2.  ALIDA : O, ja ek sien die kringetjies op sy neus. En ek sien die rooi kolle en 

krapmerke op sy maag. Sy vel is vreeslik lig en hy moet verkieslik nie 

te veel in die son kom nie. Wit Bull Terriers kry dikwels velkanker. 

Um, ja... maar dit lyk of hy nou ‘n lastige vel-allergie het. Ek gaan 

eers vir hom ‘n kortisoon-inspuiting gee. 

BYK:  KASDEURE SKUIF OOP EN TOE. VROETELGELUIDE SOOS DIE 

VEEARTS DIE KORTISOON-INSPUITING TOEDIEN. 

3.  ALIDA : So ja, die prikkie is verby Borrels. Meneer Calitz hier is salf wat twee 

keer per dag aangesmeer moet word op die jeukerige plekke.  

4.  CONRAD : (BAIE VRIENDELIK) Baie dankie Dokter. 

5.  ALIDA : Groot plesier. As Borrels nie binne drie dae beter is nie, sal dit nodig 

wees dat julle weer kom.  

6.  CONRAD : En dan dokter Barnard?  

7.  ALIDA : Wel, as hierdie behandeling nie help nie, sal ons bloedtoetse moet 

laat doen. 

8.  CONRAD : Baie dankie Dokter. Noem my asseblief sommer net Conrad. Veral 

voor die haa-oo-en-dee. Ek dink nie hy weet wie meneer Calitz is 

nie.  
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1.  ALIDA : (GIGGEL) Reg so Conrad en jy kan my eerder Alida noem. Ek het 

net drie maande gelede my graad voltooi. Elke keer as iemand 

skielik vir my Dokter sê, dan kyk ek eers rond voor ek besef hulle 

praat met my.  

2.  CONRAD : Mmm... Alida. Dis ‘n pragtige naam. Wat beteken dit? 

3.  ALIDA : Dit beteken: “met vlerke.”  

4.  CONRAD : Ooooo, ek moes dit geraai het. Ek het geweet ek sien ‘n engel toe ek 

hier instap. 

5.  ALIDA : (GIGGEL) O jy is ‘n vleier Conrad Calitz. Goed gaan Borrels. 

BYK:  MUSIEK OP EN KRUISDOOF MET SKOOLKLOK WAT LUI. 

GEROESEMOES VAN HOëRSKOOLLEERDERS IN DIEP A/G.  

6.  CONRAD : (SKREEU HARD BO-OOR LAWAAI) Goeiemore klas. 

BYK:  RUMOER DOOF WEG. 

7.  KLAS SAAM : (STADIG) Mô-re me-neer. 

8.  CONRAD : Julle kan maar sit en dan haal julle julle oefenboeke uit julle tasse. Ek 

gaan nou kom kyk of julle almal julle huiswerk gedoen het.  

BYK:  KLASKAMER VOL SEUNS LAWAAI VERDER EN HULLE SKUIF 

STOELE ROND AS HULLE GAAN SIT. 

9.  CONRAD : (ROEP BO GERAAS) Riaan, kom jy eers hier na my lessenaar toe. 

BYK:  DIE GERAAS VAN DIE KLASKAMER DOOF IN A/G. 

10. CONRAD : (BEWEEG TOT OP MIK. VERTROULIK) Riaan, hoekom het jy nie 

vandag skoolklere aan nie? 

11. RIAAN (15) : My skoolklere is nog nie gewas nie Meneer. Dit is nog in die 

wasgoedbalie. Daar was huismoles in ons huis die naweek. 
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1.  CONRAD : Aai Riaan, nou wat het dan gebeur? Wil jy daaroor praat? 

2.  RIAAN (15) : Nee Meneer. Ek wil liewers nie daaroor praat nie. Ek dink my pa is 

kwaad vir my ma omdat sy so vet geword het. Hy het gesê hy vat 

haar Kaap toe. Ek dink nie my ma het lekker gevoel nie. Sy het al ‘n 

week of twee gelede haar tas gepak. 

3.  CONRAD : Dis maar hartseer as mens se ma weg is Riaan. Maar dan sal julle 

seker maar self moet leer om die wasgoed te was. Jy weet mos dis 

verpligtend dat al die kinders uniform dra by die skool. 

4.  RIAAN (15)  : Ja Meneer. Dis waar wat Meneer sê. Maar Meneer hoef my nie 

vandag weer kantoor toe te stuur nie. Die skoolhoof het my al vroeg 

vanmôre vasgevat.  

5.  CONRAD : En het jy darem jou huiswerk gedoen? 

6.  RIAAN (15) : Nee Meneer, ek het ongelukkig nie tyd gekry nie want toe my ma en 

pa gery het, moes ek my ander vier kleiner boeties oppas. Gelukkig 

het hulle my babasussie saamgevat. 

7.  CONRAD : Nou toemaar Riaan, ek sal jou vandag oorsien. Kom na skool weer 

hiernatoe. Ek sal jou help met die huiswerk wat jy die naweek moes 

gedoen het. 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA ‘N OGGEND IN ‘N BESIGE 

WAGKAMER VAN ‘N PLATTELANDSE VEEARTS. 

8.  TANT MIEMS: (ROEP BO DIE GERAAS UIT) Peanut Calitz kan deurkom na dokter 

Barnard in spreekkamer een! 

BYK:   ‘N DEUR WAT OOP EN TOE GAAN. A/G GELUIDE DOOF WEG. 
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1.  ALIDA : (BEWEEG TOT OP MIK) Middag um... Conrad. Hoe gaan dit met jou 

en Borrels? Is sy allergie nou gesond? En wie is hier in die mandjie? 

2.  CONRAD : Um... (HY MAAK KEEL SKOON EN PRAAT MET ‘N BREË 

GLIMLAG) goeiemiddag Alida. (POUSE) Dit gaan goed dankie. 

Borrels se uitslag het binne ‘n dag verdwyn nadat ek laasweek hier 

by jou was. Ek het vandag my katjie, Peanut ingebring. Sy hop van 

gisteraand af net op drie beentjies. Ek dink haar regter agtervoet is 

beseer. 

3.  ALIDA : (POUSE) Wel, wil jy haar asseblief uit die mandjie tel dat ek kan sien 

wat sy makeer? 

BYK:  VROETELGELUIDE AS DIE MANDJIE OOPGEMAAK WORD EN 

DIE KATJIE UITGEHAAL WORD. PEANUT MIAAU. 

4.  CONRAD : Kom ek sit haar hier op die vloer neer dat jy kan sien hoe sy loop. 

5.  ALIDA : Vertel my meer van Peanut? Hoe oud is sy? 

6.  CONRAD : Ek weet nie hoe oud sy is nie. Peanut is net ‘n gewone huiskat. Sy 

het so twee jaar gelede by my huis opgedaag en besluit om te bly. 

(POUSE) Kyk Alida, dit lyk of sy nie op haar regter agterpootjie kan 

of wil trap nie. 

7.  ALIDA : Mmmm... ja, ek sien wat jy bedoel. Laat ek net mooi kyk of daar nie 

miskien ‘n doring tussen haar voetkussings wegkruip nie. (POUSE) 

Tel haar gou op die tafel asseblief. (POUSE) Ja, ek sien ietsie. Lyk 

soos ‘n splinter. Ek kry net gou ‘n tweezer uit die kas. 

BYK:  KASDEUR WORD OOPGESKUIF. 
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1.  CONRAD : Oeps, dan is dit seker my skuld. Ek is ‘n houtwerkonderwyser by die 

hoërskool en het gisteraand aan ‘n nuwe projek by die huis gewerk. 

‘n Skryftafel met ‘n laai. En daar kom ‘n skaakbord op die skryfblad. 

Die skaakbord word gemaak van verskillende soorte hout. 

2.  ALIDA : (SUG VAN VERLIGTING) So ja. Gelukkig is die splinter nou uit. 

Peanut sal gou weer haarself wees. Ek gaan nou vir haar ‘n 

antibiotika-inspuiting gee en ‘n paar pilletjies saam met jou huistoe 

stuur. Dit gaan help dat Peanut nie infeksie kry nie.  

BYK:  VROETELGELUIDE SOOS DIE VEEARTS DIE ANTIBIOTIKA- 

INSPUITING TOEDIEN. 

3.  ALIDA : Jy kan haar nou maar weer terugsit in haar mandjie. 

4.  CONRAD : Baie dankie Dokter, ek bedoel Alida.  

5.  ALIDA : Groot plesier. Dit was lekker om weer jou breë glimlag te sien. 

6.  CONRAD : (GRINNIK TEVREDE) My plesier was groter.  

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA TELEFOON WAT OP FILTER LUI EN 

GEANTWOORD WORD. 

7.  TESSA : (FILTER) Goeienaand. Tessa Calitz wat praat. 

8.  CONRAD : Hallo Sussie. Ek is bly jy is by die huis. Hoe gaan dit met jou daar in 

Melkbos?  

9.  TESSA : (FILTER) Hallo Boetie. Dis ‘n reuse verassing om van jou te hoor. 

10. CONRAD : Ek wil jou vertel van die oulike nuwe veearts hier op die dorp. Haar 

naam is Alida en sy is beeldskoon en so vriendelik. Ek was nou al 

drie keer by haar. Vandag het ek vir Borrels gevat. 

11. TESSA : (FILTER) Haai fooitog, wat makeer ou Borrels dan? 
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1.  CONRAD : Nee, ek weet nie. Hy het vanmore vir my depro gelyk. Hy wou nie 

gisteraand sy kos eet nie en vanmore wou hy nie kom toe ek hom 

roep vir ‘n stukkie biltong nie. 

2.  TESSA : (FILTER) Ja, dit klink vir my ook ernstig. Ek ken nie vir Borrels só 

nie. Kon die nuwe veearts vasstel wat is fout Boetie? 

3.  CONRAD : Toe ons daar instap en Borrels weer vir háár sien, was my ou honne 

natuurlik heeltemal uit sy vel. Hy was skielik weer blakend gesond. 

Ek moes keer of Borrels lek vir Alida sopnat. 

4.  TESSA : (FILTER. GIGGEL) Ou Borrels is ‘n regte nar en rokkejagter. En wat 

maak die veearts toe?  

5.  CONRAD : (LAG ONTSPANNE) Daar was geen ander pasiënte in die wagkamer 

nie en Alida het voorgestel dat ons ‘n ent met Borrels gaan stap om 

te kyk of sy kan sien wat met hom skort. Toe ons so by die voordeur 

uitloop, het ek vir tant Miems gekyk en sy het vir my oog geknip 

(LAGGIE). 

6.  TESSA : (FILTER) O jy en Borrels draai die nuwe veearts om julle pinkies. 

Klink vir my of julle haar hart vinniger laat klop. Jy sê haar naam is 

Elana? Het jy haar uitgevra vir koffie of iets? 

7.  CONRAD : Ek kan haar nie uitvra vir haar koffie nie want sy’t klaar ‘n kêrel en sy 

is (Sê STADIG) out of my league. Haar naam is Alida! Dit beteken: 

“sy met vlerke.” En dis so gepas. Sy lyk soos ‘n regte engel. Sulke 

rooskleurige wangetjies en sysagte hare...  

8.  TESSA : (FILTER) Aai Boetie, as sy dan so oulik is as wat jy my nou vertel, 

dan pas julle twee perfek by mekaar.  
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1.  CONRAD : (PRAAT ERNSTIG) Alida dra nie ‘n ring nie. Toe ons gaan stap het, 

het sy het iets genoem van ‘n ander mansmens. Iets soos Jasper of 

‘n Casper wat medies studeer (SUG). 

2.  TESSA : (FILTER) Jy is my one and only superboet! Dis seker darem die 

moeite werd om meer oor haar uit te vind. As sy nie ‘n ring dra nie, is 

sy mos nog nie permanent gedeps nie? 

3.  CONRAD : (SUG) Um ja, um ... maar waar begin ‘n mens? En hoe begin ‘n 

mens? Jy weet, ek wil nie die pragtige engel se hart breek nie 

(GRINNIK). 

4.  TESSA : (FILTER) Dis seker maar beste om hieroor te bid. Soos jy weet het 

ek self meer vrae as antwoorde oor liefdesake. Ek weet klaar dat jy 

‘n beter man as Jasper en Casper saam is! Jy is die catch van die 

eeu. En ek weet ook dat jy meer bekommerd is dat sy jóú hart sal 

breek. 

5.  CONRAD : (LAGGIE) Aai (SUG) wat sou ek tog sonder jou gemaak het. Die huis 

is so leeg vandat jy Kaap toe getrek het Sussie. Ek het die naweek 

weer blomme op pa en ma se graf gaan sit. Dit lyk alweer so 

verwaarloos daar. 
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1.  TESSA : (FILTER) Jy is een uit ‘n duisend. Die kinders by die hoërskool is 

baie geseënd dat jy dáár werk. Ek wens ek het ook eerder onderwys 

studeer. Dit klink baie interessanter om elke dag saam met kinders te 

wees as om in ‘n bank te sit en geld tel. Ek verlang na jou en pa en 

ma en na die hele Moorreesburg. 

2.  CONRAD : Toemaar Sussie (SUG), ek moet oor ‘n week of twee weer die 

rugbyspanne Kaap toe vat en dan reël ons om mekaar êrens te 

ontmoet? 

3.  TESSA : (FILTER. OPGEWONDE) Wonderlik! Dan bring ek ‘n 

piekniekmandjie met genoeg eetgoed vir jou en al die seuns. Hou my 

asseblief intussen op hoogte van jou vordering met die veearts. Ek is 

nou saam met jou excited. 

4.  CONRAD : Maak so Sussie. Goed gaan daar.  

5.  TESSA : (FILTER) Dankie vir die oproep. Nag Boetie.  

BYK:  MUSIEK OP EN KRUISDOOF MET SKOOLKLOK WAT LUI.  

6.  CONRAD : (BEWEEG TOT OP MIK) Goeiemore klas. 

7.  KLAS SAAM : (STADIG) Mô-re me-neer. 

8.  CONRAD : Julle kan maar sit en julle boeke uithaal. Ek wil sien hoe lyk julle 

huiswerk. As almal se huiswerk gedoen is, is hier vandag vir julle ‘n 

beloning. 

BYK:  SEUNS IN DIE KLASKAMER LAWAAI EN STAMP AAN 

SKOOLBANKE AS HULLE GAAN SIT. 

9.  CONRAD : (ROEP UIT BO RUMOER) Riaan, kom eers hier na my lessenaar toe 

vóór jy sit. 
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BYK:  LAWAAI GAAN VOORT EN DOOF EFFENS AS RIAAN SE 

VOETSTAPPE NADER KOM. SEUNS SE GERAAS DOOF IN A/G. 

1.  CONRAD : (BEWEEG TOT OP MIK) Riaan Malan, hoekom het jy alweer nie 

vandag jou skoolklere aan nie. 

2.  RIAAN (15) : Meneer, ek het ook gedink dit sou beter wees as ek glad nie vandag 

skool toe kom nie. Maar toe onthou ek dis mos vandag rugbyproewe. 

En ek wil vreeslik graag in die span wees. 

3.  CONRAD : Maar Riaan, dit antwoord nog glad nie my vraag nie. Hoekom het jy 

vandag jou gewone klere oor jou bas getrek en nie jou skooluniform 

nie? Jy weet mos jy mag nie met ‘n T-hemp hier aankom nie. 

4.  RIAAN (15) : (BEGIN STADIG VERDUIDELIK EN PRAAT AL VINNIGER) Meneer, 

die saak staan so. Meneer die wasmasjien het gister middag 

gebreek. Dis maar ‘n ou ding wat my pa by die pandjieswinkel 

gekoop het.  

5.  CONRAD : Maar daar was mos baie tyd van gister af om ‘n ander plan te maak 

Riaan? 

6.  RIAAN (15) : Ja, ek stem saam meneer Calitz. Ek het dadelik groot geskrik toe 

daai masjien net so (HARD DAT MENS OMTRENT SKRIK) kadoef 

(PRAAT WEER NORMAAL) gemaak het, want ek het verwag hier 

gaan komplikasies by die skool wees as ek weer sonder uniform hier 

aankom. (SUG) So gister middag laat het ek al my en my broers se 

klere in die bad gewas en dit buite op die draad gehang.  

7.  CONRAD : Jy het die regte ding gedoen Riaan. Maar wat het dan verkeerd 

geloop? 
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1.  RIAAN (15) : (KLINK OF HY WIL HUIL) Vanmore het die bure se sproeiers weer al 

ons wasgoed papnat gesproei. Pap-sop-nat. Dis hoekom ek vandag 

met ‘n T-hemp en my gewone broek skooltoe gekom het. (LANG 

SUG) Kyk net hoe blink my skoolskoene Meneer. Meneer kan mos 

sien ek het moeite gedoen.  

2.  CONRAD : Aai tog Riaan, ek hoop jou ma kom gou weer terug. Klink of jy swaar 

kry sonder haar. 

3.  RIAAN (15) : Ja meneer Calitz. My pa het vanmôre gesê miskien is my ma môre 

weer tuis. 

4.  CONRAD : Dis skitterende nuus Riaan, waar was sy dan die hele tyd? 

5.  RIAAN (15) : (VERLEË) Nee, Meneer sal my nooit glo as ek sê nie. 

6.  CONRAD : Riaan, ek luister dan nog heeltyd na al jou ander stories. Wat laat jou 

dink ek sal nie glo waar jou ma is nie? 

7.  RIAAN (15) : Want my pa sê sy is alweer in die Kaap om vir ons nóg ‘n bababoetie 

te gaan haal. 

8.  CONRAD : (SUG) Genade Riaan, ek is stomgeslaan. Ek weet nie of ek moet huil 

of lag nie. Gaan sit jy maar weer daar op jou plek. Ek moet nou eers 

gaan water drink. 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA TELEFOON WAT OP FILTER LUI EN 

GEANTWOORD WORD. 

9.  TESSA : (FILTER. EFFENS DEUR DIE SLAAP) Goeiemore, dis Tessa Calitz 

wat praat. 

10. CONRAD : (OPGEWONDE) Sussie, jy sal nooit glo wat gebeur het nie. Peanut 

is siek.  
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1.  TESSA : (FILTER) Haai fooitog Boetie, wat makeer jou ou katjie dan dat jy so 

vroeg vir my bel?  

2.  CONRAD : Sy lyk nie vir my lekker nie. Sy het laasnag heen-en-weer in die gang 

rondgeloop en gemiaau. Hiep hiep Hoera! Ek kan haar vandag 

veearts toe vat. Na dokter Alida toe. 

3.  TESSA : (FILTER) O jy darem. (GIGGEL) Dan is ek saam met jou bly. En ek 

hoop rêrig dat Peanut darem nie iets ernstigs makeer nie. Geniet 

julle uitstappie na die veearts. Ek hoop dokter Alida is vandag aan 

diens. En ek hoop sy het medisyne vir Peanut se siekte én vir joune! 

4.  CONRAD : Dankie Sussie.  

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA ‘N OGGEND IN ‘N BESIGE 

WAGKAMER VAN ‘N PLATTELANDSE VEEARTS.  

5.  TANT MIEMS: (BEWEEG TOT OP MIK) Goeiemôre Conrad. 

6.  CONRAD : Goeiemore tant Miems. My kat, Peanut voel nie vandag lekker nie. 

7.  TANT MIEMS: Is dit net toevallig dat ek jou deesdae so dikwels hier sien? Jy was 

nog nooit so baie hier nie? Is jy verveeld omdat dit skoolvakansie is 

Conrad? 

8.  CONRAD : Ag tant Miems, ‘n man is mos nie ‘n klip nie.  

9.  TANT MIEMS: En hoe bedoel jy nou? 

10. CONRAD : Ag Alida is baie mooier as ou dokter Hendrik. En sy ruik soos um... 

soos poeier. So sag.  

11. TANT MIEMS: En jy sê Peanut voel nie vandag lekker nie? Maar waar is jou 

katmandjie dan? Het jy jou kat in die bakkie gelos? 
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1.  CONRAD : Oeps! (GRINNIK VERLEË) Tant Miems het my uitgevang. Ek het 

skoon vergeet om vir Peanut saam te bring na die dierekliniek. Waar 

is my kop? 

2.  TANT MIEMS: (Ernstig) Klink vir my soos muisneste Conrad. (POUSE) Ek kry so ‘n 

spesmaas dat dit hier meer oor die halsbandjie gaan as oor die kat 

se gesondheid? Hoekom vra jy nie vir Alida uit op ‘n date nie? 

3.  CONRAD : Haai tant Miems, ek sou só graag vir haar wou uitvra op ‘n date, 

maar ... um ... ek dink sy het ‘n boyfriend. Sy lyk dan soos ‘n Griekse 

godin. Sy het my van ‘n Jasper of ‘n Casper vertel toe sy laas saam 

met my en my hond gaan stap het. 

4.  TANT MIEMS: Nee, jy hoef jou nie oor Jasper te bekommer nie. Hy is doer vêr in 

Engeland. Ek het hom al gesien. Hy lyk soos ‘n spook en hy ruik 

soos ‘n koorsteen. Hy spesialiseer op die oomblik in een of ander 

mediese rigting. Intussen sit arme Alidatjie elke naweek 

stoksielalleen. Gaan vra haar sommer nou uit vir fliek of iets. Jy is 

nou hier. (GIGGEL) En jy het dan vergeet om jou kastige siek kat 

saam te bring.  

5.  CONRAD : Ja, Tant Miems is reg, laat ek maar vir Alida gaan vra want ek kan 

anyways aan niks en niemand anders dink nie.  

6.  TANT MIEMS: Sy kan mos net ja of nee sê. Niks erger nie.  

7.  CONRAD : (PRAAT KASTIG ERNSTIG) Gelukkig is tant Miems mos hier om my 

te beskerm as sy my wil slat of uitjaag met geweld. 
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1.  TANT MIEMS: (VERBAAS) Ek vir jou beskerm? (LAG HARD) Jou skouers is so 

breed dat ek nooit weet hoe kom jy deur die deur nie. Glip gou deur 

na spreekkamer twee. En dan wag jy so bietjie. Sy sal nou-nou daar 

wees. 

BYK:  ‘N DEUR WAT OOP EN TOE GAAN EN A/G GELUIDE DOOF 

WEG. 

2.  ALIDA : (BEWEEG TOT OP MIK) Goeiemore Conrad. Ek sien dan nie 

vandag vir Borrels of Peanut nie. Net vir jou. Jy weet mos dat jy nou 

by die dierekliniek is? 

3.  CONRAD : (OORVRIENDELIK) Môre Alidatjie. Dit het vanmore gelyk of Peanut 

siek is, maar toe ek hier kom en besef dat ek haar by die huis 

vergeet het, het ek besef daar is eintlik iets anders wat ek vir jou wil 

vra. 

4.  ALIDA : Nou vra gerus. Wat wil jy weet? 

5.  CONRAD : (SENUWEEAGTIG) Um... (MAAK KEEL SKOON) Ek het gewonder... 

jy weet ...? 

6.  ALIDA : (GLIMLAGGENDE) Nee, ek weet nie. 

7.  CONRAD : Of ... of ek jou Saterdag dalk kan Kaap toe vat... 

8.  ALIDA : Hoekom? 

9.  CONRAD : Man jy weet... ? Sodat ek jou kan stiek vir fliek of ete. 

10. ALIDA : O? 

11. CONRAD : Maar net uit ordentlikheid. As jy verstaan wat ek bedoel. Ek bedoel 

met dié dat jou kêrel oorsee is en so... tant Miems het vir my gesê. 
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1.  ALIDA : Mmm... Ek is nogal moeg vir my ou kamertjie daar by oom Jan-

hulle... 

2.  CONRAD : (HOOPVOL) So? 

3.  ALIDA : (DINK DIEP TERWYL SY PRAAT) My kêrel gaan glad nie happy 

wees as hy hoor dat ek saam met ‘n ander mán uitgaan nie.  

4.  CONRAD : Hy moes daaraan gedink het voordat hy oorsee gevlieg het. 

5.  ALIDA : Ek woon in tannie Annatjie en oom Jan du Preez se buitekamer. 

Hulle is baie goed vir my.  

6.  CONRAD : Goed se voet. Hoekom bly jy dan in die buitekamer? 

7.  ALIDA : (LAG) Ek is dankbaar vir my privaatheid. Al is ek net ‘n loseerder, 

behandel hulle my soos familie. Die tannie bederf my met heerlike 

gekookte etes elke dag. Maar wag, jy ken hulle tweetjies seker? 

8.  CONRAD : Nee jammer, ek het geen idee van wie jy nou praat nie. Hier is 

deesdae so baie nuwe mense op die dorp.  

9.  ALIDA : Hulle lyk nie na núwe mense nie. 

10. CONRAD : (LAG VIR HAAR GRAPPIE) Baie van die boere het stad toe getrek 

terwyl ek studeer het. My ouers was altyd op hoogte van alle nuwe 

intrekkers. Ma het altyd vir almal gaan welkom heet met ‘n 

varsgebakte melktert en ‘n fles boeretroos.  

11. ALIDA : Jou ouers klink na dierbare mense. 

12. CONRAD : O ja, hulle was sout van die aarde. Nadat hulle oorlede is, kon ek nie 

meer byhou met al die nuwe dinge op die dorp nie. 
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1.  ALIDA : Nou goed Conrad, hier is my besigheidskaartjie met my 

selfoonnommer op. Jy kan my Saterdagmiddag eenuur kom oplaai 

by nommer sewent... 

2.  CONRAD : (ONDERBREEK HAAR TERWYL SY DIE ADRES GEE). Jippie! Jy 

het sowaar nie nee gesê nie. Dankie dokter Alida Barnard, ek kan 

nie wag vir Saterdag nie. 

BYK:  ‘N DEUR WAT OOPMAAK. 

3.  ALIDA  : Tot Saterdag. 

BYK:  DEUR WAT TOEMAAK. MUSIEK OP EN DOOF NA  

  TELEFOON WAT OP FILTER LUI EN GEANTWOORD WORD. 

4.  TESSA : (FILTER) Dis Tessa Calitz wat praat. Goeienaand! 

5.  CONRAD : (AFGEHAAL) Hallos Sussie. 

6.  TESSA : (FILTER) En as jy nou op ‘n Saterdagaand klink of ‘n vreemde hond 

jou hele bord kos opgevreet het? 

7.  CONRAD : Ag Sussie (SUG BESWAARD) my Alida, die beeldskone veearts, het 

gesê dis reg as ek haar vanmiddag eenuur gaan oplaai vir fliek en 

uiteet. En ek het beplan om haar Kaap toe te vat op ‘n romantiese 

uitstappie. (SUG) Maar ek het nie mooi geluister toe sy gesê het 

waar sy woon nie. (SUG WEER) My ore was te opgewonde om te 

hoor dat sy wel instem om saam met my te kom. En toe het ek die 

hele middag heen-en-weer deur die dorp gery. Kloofstraat, 

Hoofstraat, Main straat, Pleinstraat en Tuinstraat. Orals. En ek het 

heeltyd probeer bel. (VIES EN STADIG) Haar selfoon was die hele 

liewe middag af.  
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1.  TESSA : (FILTER) Ag nooit. Dalk is haar selfoon gesteel of dalk was haar 

foon se batterye pap. Jy het so uitgesien om haar beter te leer ken. 

Ek is seker sy is net so teleurgesteld soos jy. 

2.  CONRAD : (MEER ENERGIEK) Dink jy regtig so? Wou sy my nie miskien 

opsetlik vermy nie? Dalk wóú sy nie regtig saam met my Kaap toe 

kom nie. 

3.  TESSA : (FILTER) Nee, ek weet ook nie. (SIMPATIEK) Gaan hoor maar 

Maandagmôre daar by die dierekliniek wat gebeur het. Mens kan 

mos nie in sulke onsekerheid leef nie? 

4.  CONRAD : Jy is reg. Dit gaan nie help om daaroor te tob nie. Eintlik is ek net lus 

om my eie gat te skop (SUG ). 

5.  TESSA : (FILTER) Jy weet ek sou jou gaai vir jou help skop het as jy net 

nader was. Ek doen sulke tipe gunsies gratis vir jou. (GIGGEL) 

Omdat jy my enigste boeta is.  

6. CONRAD : Aai Sussie. Jy laat my altyd beter voel. 

7.  TESSA : (FILTER) En hoe gaan dit met Peanut wat nog laas kastig so siek 

was? Lyk dit of sy darem beter voel? 

8.  CONRAD : Ag jy weet mos. Dit was seker maar net in my verbeelding wat sy nie 

lekker gevoel het nie. Eintlik is sy so gesond soos ‘n vis in die water. 

Sy het netnou weer ‘n groot akkedis in die huis ingebring. Seker 

gedink sy gaan my daarmee op-cheer. 
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1.  TESSA : (FILTER) Klink nie of dit heeltemal gehelp het nie. Dis darem goeie 

nuus dat Peanut gesond is. Jy sal wel Maandag uitvind wat was fout 

met Alida se telefoon. Dalk is haar geleerde kêrel terug van oorsee 

af? 

2.  CONRAD : Ag asseblief tog. (SUG) Net nie dit nie. (DIEPER SUG) Ek het dan 

nog glad nie ‘n kans gekry om my flikkers vir haar te gooi nie. 

3.  TESSA : (FILTER) Toemaar Boetie. Daar is ‘n deksel vir elke pot en ‘n pot vir 

elke deksel. Ons moet net geduldig bly. En ‘n pot goud, soos jy, moet 

wag vir ‘n baie spesiale goue deksel. 

4.  CONRAD : Ja, ja. Maar ek is al amper dertig. Hier is nie só baie visse in 

Moorreesburg se see nie. En ek worry glad nie oor ‘n goue deksel 

nie. Ek wil net saam met my engel wees. 

5. TESSA : (FILTER) Jou deksel sal jou vind. En ek weet die vrou wat jou kry, 

sal die Jackpot slaan. 

6.  CONRAD : O Sussie (SUG) jy darem. Laat ek maar ‘n vuurtjie gaan aansteek en 

dan hou ek ‘n troos-braai vir myself.  

7.  TESSA : (FILTER) Geniet die braaivleis Boetie. Voor jy jou oë uitvee, is dit 

Maandag en dan kan jy gaan hoor wat gaan aan. 

8.  CONRAD : Lekker aandjie vir jou ook Sussie. Goeienag. 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA ‘N OGGEND IN ‘N BESIGE 

WAGKAMER VAN ‘N PLATTELANDSE VEEARTS. 

9.  TANT MIEMS: (BEWEEG TOT OP MIK) Goeiemore Conrad. Jy is darem vroeg hier 

op ‘n Maandag. En ek sien weer geen hond of kat saam met jou nie? 
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1.  CONRAD : (ONGEMAKLIK) Ag Tante, Saterdag was ek in ‘n yslike penarie. 

Maar ek sal graag self aan Alida wil verduidelik. Is sy nou hier en is 

sy besig met ‘n pasiënt? 

2.  TANT MIEMS: (LAG VIR SY ONGEMAK) Ja, sy is daar binne Conrad. Daar is nou 

niemand by haar nie. Jy kan maar gou deurgaan na spreekkamer 

twee. Jy het vyf minute om met haar te gesels en dan stuur ek die 

eerste pasiënt in. 

3.  CONRAD : Baie dankie tant Miems. Ek skuld vir Tannie ‘n boks chocolates. 

BYK:  ‘N DEUR WAT OOP EN TOE GAAN. A/G GELUIDE DOOF WEG. 

4.  ALIDA : (BEWEEG TOT OP MIK. BAIE SAAKLIK) Dag Conrad. Is jy hier met 

‘n dier, of kom mors jy net my tyd? 

5.  CONRAD : Aai sorry Alida. (SUG) Ek het jou die hele Saterdagmiddag gebel om 

te hoor waar jy woon, want toe jy ingestem het om saam met my te 

gaan fliek, was ek so opgewonde dat ek glad nie gekonsentreer het 

om te hoor waar jy woon nie. En Saterdag was jou selfoon af.  

6.  ALIDA : Regtig Conrad? Verwag jy regtig dat ek hierdie ou flou verskoning 

moet glo? Jy het dan nie eers een boodskap op my selfoon gelos 

nie? 

7.  CONRAD : Maar ek het jou nie gebel om boodskappe te los nie. Ek het mos 

gebel om te hoor waar ek jou kan oplaai. 

8.  ALIDA : (KORT-AF) Wel ja. My foon was die hele naweek af. Ek wou nie hê 

arme ou Jasper moet bel en uitvind dat ek oppad is om saam met ‘n 

fris, vreemde man te gaan rinkink nie. 
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1.  CONRAD : (VERLIG) Regtig Alida? Ek het gedog jou foon was afgeskakel 

omdat jy my nie meer wou sien nie. 

2.  ALIDA : (VROLIKER) Nee jou lawwe ou leeu, ek wou net nie vir Jasper 

omkrap nie. Hy is vreeslik jaloers. 

3.  CONRAD : As jy my nooi was, sou ek seker ook jaloers gewees het.  

4.  ALIDA : O jy het nog nooit vir my jaloerserig gelyk nie? 

5.  CONRAD : Ek sou nooit eers oorweeg het om alleen oorsee te gaan studeer en 

dan vir jou alleen hier in Suid-Afrika te los nie. 

6.  ALIDA : Wel, dit was nie Jasper se keuse nie. Dis ék wat gekies het om 

alleen hier te bly.  

7.  CONRAD : Dalk het jy geweet dat jy my gaan ontmoet as hy weg is? 

8.  ALIDA : (GIGGEL) Nee, ek gaan oor ‘n maand ook Engeland toe. Ons gaan 

daar werk vir twaalf maande. Ek en Jasper wil soveel as moontlik 

Ponde verdien en alles spaar vir ons sprokiestroue. 

9.  CONRAD : (TELEURGESTELD) Ag nee. (SUG) Jou trouplanne maak my nog 

naarder as wat ek gevoel het toe ek nie Saterdag jou huis kon kry 

nie. 

10. ALIDA : (SIMPATIEK) Dis darem nie die einde van die wêreld nie. Jy ken my 

nie eers nie.  

11. CONRAD : Terwyl Jasper so in my slaai krap, gaan ek jou mos nooit beter leer 

ken nie? 

12. ALIDA : (GIGGEL) O so, nou is dit Jasper wat in jóú slaai krap. (LAG UIT 

HAAR MAAG) Miskien kan ons hierdie naweek weer probeer om 

saam fliek toe te gaan as jy regtig wil? 
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1.  CONRAD : (OPGEWONDE) Dit sal puik wees. Oor ‘n volle vyf slapies.  

2.  ALIDA : Ja net vyf slapies. 

3.  CONRAD : Mmm... (SUG) ek sal dit seker oorleef. Maar ek weet nie van jou nie. 

Dit gaan seker die langste week in jou lewe wees. 

4.  ALIDA : Toemaar wat, die skole begin darem oormore en dan gaan jy 

heeltemal van my vergeet. 

5.  CONRAD : Ek hoop so. (GRINNIK) Laat ek nou mooi hoor waar woon jy. Ek wil 

wragtag nooit weer so fout begaan nie. 

6.  ALIDA : Kan ek my adres op jou hand skryf? (POUSE) Eintlik tannie Annatjie 

en oom Jan se adres? 

7.  CONRAD : Ja asseblief. Dis ‘n goeie idee. (POUSE) Mmm... jou hare ruik soos 

lentebloeisels (SUG VERLIEF). 

BYK:  ‘N DEUR GAAN OOP GEVOLG DEUR ‘N RUMOER IN DIE 

WAGKAMER VAN DIE VEEARTS. 

8.  ALIDA : Nou moet jy loop voor die ander troeteldiere mekaar begin opvreet in 

die wagkamer. 

9.  CONRAD : Olraait Alida. Sien jou Saterdagmiddag eenuur. Onthou om jou 

mooiste rokkie aan te trek.  

10. ALIDA : Ja, loop nou. Koebaai. 

BYK:   DEUR WAT TOEGAAN. LAWAAI IN WAGKAMER HOU AAN IN 

DIE A/G. 

11. TANT MIEMS: Conrad, jy smile dan soos ‘n kat wat room gekry het. Wat het nou 

gebeur?  
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1.  CONRAD : Tant Miems, ons het die hele misverstand opgeklaar. Ons gaan 

Saterdag fliek. (LAGGIE) Sy het glad haar adres hier op my hand 

geskryf. Kyk!  

2.  TANT MIEMS: (ERNSTIG) Ja, ek sien. En ek is ook opgewonde Conrad. Kom vertel 

my volgende week wat alles gebeur het. 

3.  CONRAD : Ek sal so maak tant Miems.  

4.  TANT MIEMS: Dankie Gesiggie. 

5.  CONRAD : Die dirty details sal mos met die skindertrein in Moorreesburg 

afgelewer word. Niks bly lank ‘n geheim in dié ou dorpie nie. 

6.  TANT MIEMS: (Laggende) Gedra vir jou ordentlik en dan is daar mos nie stories 

nie.  

7.  CONRAD : (AL SAGTER TERWYL HY UITSTAP) Hoe ken tant Miems dan vir 

my? 

BYK:  DEUR WAT OOP EN TOE GAAN. A/G GELUIDE KRUISDOOF 

MET MUSIEK OP EN DOOF NA TELEFOON WAT OP FILTER LUI 

EN GEANTWOORD WORD. 

8.  CONRAD : Conrad Calitz wat praat. Goeiemiddag. 

9.  TESSA : (FILTER) Hallo Boetie. Hoe gaan dit met jou? Hoekom hoor ek nooit 

meer iets van jou nie? Jy het verlede naweek vir my van daardie 

groot verknorsing vertel. Het jy en jou engel intussen die misverstand 

uitgestryk? 

10. CONRAD : O ja Sussie. Dit voel of ek droom. (STADIG) Ek swewe. (WEER 

VINNIGER) Skuus dat ek jou nog nie gebel het nie. Alida is 

ongelooflik.  
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1.  TESSA : (FILTER) En het jy haar toe op ‘n romantiese uitstappie gevat? 

2.  CONRAD : Ons het gister by die Waterfront gaan fliek. Ons het Romeo en Juliet 

gaan kyk. Dit was pragtig. Ek voel soos Romeo en Alida is my Djoe-

lie-het. Ek is in die sewende hemel. Sy het soos ‘n droom gelyk. 

Daardie rok...  

3.  TESSA : (FILTER. VAL HOM IN DIE REDE) Watter rok Boetie? Wat het sy 

aangehad? 

4.  CONRAD : Sy het die fraaiste frilletjiesrok – so viooltjiebloue - aangehad. En die 

verleidelikste Franse parfuum. Ek voel sommer simpel dat ek haar 

nie eerder na Mount Nelson toe geneem het vir high tea nie. Sy is ‘n 

regte lady. Maar niks aanplakkerig nie. Ons gesels asof ons mekaar 

al jare ken. Jy sal ook baie van haar hou. En sy het ‘n broer wat nog 

nie getroud is nie. Dalk kan sy hom eendag aan jou voorstel? 

5.  TESSA :  (FILTER) En waaroor gesels julle tweetjies alles? 

6.  CONRAD : Sy het my vertel van haar plan om saam met haar kêrel in Engeland 

te gaan werk vir ‘n jaar. En sy het gevra of ek sal omgee as sy haar 

paar meubelstukkies by my kan stoor terwyl sy oorsee is.  

7.  TESSA : (FILTER) En wat het jy geantwoord? 

8.  CONRAD : Ek slaap mos deesdae in pa en ma se ou kamer. So ek kan mos 

haar goed in my ou slaapkamer stoor. 

9.  TESSA : (FILTER) Jy wou dan laas adverteer vir ‘n loseerder vir daardie 

vertrek? 

10. CONRAD : Sussie, jy sou ook vir haar ja gesê het. Sy is so fraai. Sy betower my 

van my rooi hakskene tot by my koolore. 



 27 

ELKE HOND KRY SY DAG   

1.  TESSA : (FILTER) En het julle nòg ‘n afspraak gemaak? 

2.  CONRAD : Aai, ons tydjie saam is te kort. (SUG) Volgende naweek gaan sy haar 

ouers in Bloemfontein groet en daardie Sondag daarna gaan ek haar 

help om haar meubels te trek. Sy vlieg daardie selfde aand oorsee. 

3.  TESSA :  (FILTER) Ag nee Boetie. Dis ‘n groot teleurstelling. Julle het mekaar 

skaars ontmoet en die einde is in sig. 

4.  CONRAD :  O Sussie, (SUG VERLIEF) ek kan ‘n jaar vir haar wag. Ek wag al my 

lewe lank vir haar. En ek kan vir haar gaan kuier in Engeland. Wat 

my eintlik pla, is haar uitgehongerde boyfriend wat vir haar sit en wag 

aan die anderkant. 

5.  TESSA : (FILTER) Dit pla my ook. En dit pla my dat jy al haar goed gratis 

gaan stoor vir ‘n hele jaar.  

6.  CONRAD : Maar ek is bly haar goed word by my gestoor. Dit klink mos vir my of 

sy wil seker maak dat ons mekaar gou weer gaan sien sodra sy terug 

is in Suid-Afrika. 

7.  TESSA : (FILTER) Nee, jy dink nou glad nie helder nie. Klink vir my asof sy 

van jou misbruik wil maak.  

8.  CONRAD : Sussie, dit was nog altyd my droom om deur so mooi meisie misbruik 

te word. Alida kan my misbruik net waar en wanneer sy wil. As jý 

haar eers ontmoet het, sal jy verstaan.  

9.  TESSA :  (FILTER) En soen sy lekker? (GIGGEL). 
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1.  CONRAD : (ERNSTIG) Ek wens ek het geweet (SUG). Sy het my net ‘n vinnige 

soen op my wang gegee toe sy uit die bakkie gespring het. Ek gaan 

nooit weer my wang was nie (GRINNIK). 

2.  TESSA : (GIGGEL).  

3.  CONRAD : (SKIELIK ERNSTIG) Sussie, ek is so bang sy word weer van voor af 

smoorverlief op ou Jassie Jasper as sy daar in Engeland kom.  

4.  TESSA : Daar is ‘n ou gesegde wat sê dat mens jou geliefde moet vrylaat en 

as hy of sy vanself terugkom, dan weet jy dis ware liefde. 

5.  CONRAD : (LAG) Nee, sy het beslis niks ware liefde vir my nie. Sy het my ‘n vuil 

kyk gegee toe ek in die fliek aan haar handjie wou vat. Ek het nie net 

daardie kyk gesien in die donker nie. Ek het dit gevoel ook. Sy het dit 

bedoel. 

6.  TESSA : (FILTER) Gee haar tyd om gewoond te raak aan julle vriendskap. Dis 

mos ‘n goeie eienskap as sy nie haar kêrel verneuk nie. Dit wys dat 

sy ‘n lojale mens is. En daar is bittermin sulke mense op Moeder 

Aarde oor. 

7.  CONRAD : Ja, dis waar. Maar ek sou verkies dat my Djoe-lie-het eerder lojaal 

aan mý sou wees en nie aan bleeksiel Jasper nie. Ék wil so graag 

haar Romeo wees. 

8.  TESSA : (FILTER) Wag so dag of drie en dan vat jy vir haar blomme of nooi 

haar vir koffie of iets.  

9.  CONRAD : Goed so Sussie. Van blomme gepraat, ek wil gou weer blommetjies 

op pa en ma se graf gaan sit voor dit donker word. 
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1.  TESSA : (FILTER) Dankie. En stuur vir pa en ma ook groete en liefde van my 

af asseblief. 

2.  CONRAD : Reg so. Goed gaan daar. 

3.  TESSA :  (FILTER) Lief vir jou. Koebaai! 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA VOORDEUR WAT OOPGAAN EN 

BORRELS WAT BLAF. 

4.  ALIDA : (EFFE WEG) Môre Conrad en môre Borrels! 

5.  CONRAD : (VERBAAS) Dis die beste verassing wat ek nog ooit gekry het. Het jy 

kom koffie drink? Kom in. 

6.  ALIDA : Nee skuus Conrad maar oom Jan was so gaaf om my te help om al 

my meubels en bokse op sy bakkie te laai en hierheen te bring. Dit 

spaar jou baie moeite. 

7.  CONRAD : (AFGEHAAL) Dis mos nie moeite om vir jou te help nie. Het oom Jan 

dan niks anders om vandag te doen nie? Ek sou jou mos na kerk 

kom help trek het? 

8.  ALIDA :  Vele hande maak ligte werk. Tannie Annatjie het vir die oom gevra 

om my gou te help pak want hulle kry vanmiddag kuiermense van 

Springbok af.  

9.  CONRAD : Maar ek sou die ou oom so baie moeite kon spaar.  

10. ALIDA : Ag, ek het ook besef dis seker maar beter as ek vroeër by die 

lughawe is. Enigiets kan gebeur langs die pad.  

11. CONRAD : En hoe kom jy by die lughawe? 
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1.  ALIDA : Ek gaan tot by Jasper se niggie-hulle in Kuilsrivier ry. Hulle het ‘n 

plekkie waar ek my tjorretjie kan los terwyl ek oorsee is. Sy niggie en 

haar man gaan my later by die lughawe aflaai.  

2.  CONRAD :  (PROJEKTEER) Goeiemore oom Jan! 

3.  OOM JAN : (BEWEEG TOT OP MIK) Goeiemore. Ek hoor jy is die 

houtwerkonderwyser hier by die hoërskool. So jou handjies staan 

seker vir niks verkeerd nie. 

4.  CONRAD : Ja dis reg oom Jan. Ek is Conrad Calitz. Aangename kennis. En ek 

dink oom Jan is ‘n boer? 

5.  OOM JAN : Ja ou Boet. Ons het die plaas so twee jaar gelede verkoop want my 

rug wou nie meer verder boer nie en die politiek is deesdae so 

onseker.  

6.  ALIDA : (PROJEKTEER) Gaan julle tweetjies heeldag daar op die stoep 

staan en klets of gaan iemand my kom help om die meubels af te 

laai asseblief? 

7.  OOM JAN & CONRAD: (SKREEU GELYK) Ons kom! 

8.  ALIDA : Nee los die swaar tas vir my oom Jan.  

9.  CONRAD : Ag nee, staan julle ou twee eerder albei eenkant toe. Ék sal gou alles 

afpak van die bakkie af en dan vir julle sê wie wat mag dra. 

BYK:  HARDE STOOT EN SKUIF GELUIDE SOOS HY AFPAK.  

10. CONRAD : So ja, ek het dit verdeel. Alida, jy kan daardie goedjies dra, en die 

manne dra die swaar goed.  

11.  OOM JAN : Dankie Conrad. Dan begin ek met die bokse. 
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1.  ALIDA : Conrad stap jy asseblief voor en wys ons waar ons dit mag neersit. 

BYK:  DRIE STELLE VOETSTAPPE WAT AFSTAP IN DIE GANG OP DIE 

OU HOUTVLOER.  

2.  CONRAD : Ag sommer in hierdie eerste vertrek aan die regterkant. Dit was altyd 

my slaapkamer. My ou rugbyfotos hang nog teen die muur. 

3.  ALIDA : Jou huis is baie netjies Conrad. En wat ruik so lekker? Is jy besig om 

kos te maak? 

4.  CONRAD : Ek het ‘n skaapboud en ‘n paar aartappels in die oond. Dit behoort 

gaar en sag te wees as ek van die kerk af kom. Ek woon mos al ‘n 

hele ruk op my eie. Ek kan darem al ‘n hele paar goed self 

gaarmaak. 

5.  OOM JAN : (BEÏNDRUK) Jou kos ruik baie lekkerder as tannie Annatjie se kos. 

Ek dink sy wil ons vanmiddag vergiftig met groentes en onnodige 

vitamienes.  

6.  ALIDA : (OOK BEÏNDRUK) Jou kos ruik vir my ook heerlik. Aai, nou is ek so 

spyt dat ons vir tannie Annatjie gesê het dat ons vanmiddag daar sal 

eet. 

7.  CONRAD : (VREESLIK AFGEHAAL) Julle het geen idee hoe spyt is ek nie.  

BYK:  WEER VOETSTAPPE IN DIE GANG OP DIE OU HOUTVLOER.  

8.  CONRAD : Ek sit gou die ketel aan en dan dra ek sommer die laaste paar bokse 

self in. Hier is nog karringmelkbeskuit wat een van die enkel-

mammas van die skool vir my gestuur het. 
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1.  OOM JAN : (BESWAARD) Nee skuustog ou seun, maar ons is eintlik ‘n bietjie 

haastig. Ou tannie Annatjie het vanmore met die verkeerde voet uit 

die bed opgestaan. Ek gaan liewers nie haar humeur vandag toets 

nie. Jy besef dat tannie Annatjie by my gaan agterbly al vlieg Alida 

vanaand oorsee. As ons nou te lank draai, sal dit ék wees wat tot in 

lengte van dae met die gevolge moet saamleef.  

2.  ALIDA : (GIGGEL) Dis waar Oom, maar tannie Annatjie het ook ‘n hart van 

goud. En Conrad, ek weet nie hoe om jou te bedank dat my 

kosbaarhede hier kan bly terwyl ek weg is nie.  

3.  CONRAD :  Ag Alida, ek wens jý het nou eerder hier by my, Peanut en Borrels 

kom intrek en dat ons net jou meubels oorsee kon stuur. 

4.  ALMAL : (LAGGIE) 

5.  ALIDA : As ek oor ‘n jaar terugkom, dan het jy lankal van my vergeet. 

6.  CONRAD : (ONTHUTS) Dis mos onmoontlik om jou te vergeet. Buitendien, jou 

meubels gaan my mos ook heeltyd aan jou herinner...  

7.  OOM JAN : (KUGGIE. POUSE) 

8.  CONRAD : (VERLEë) Stuur maar ‘n poskaart as jy twyfel of ek jou nog onthou. 

BYK:  DRIE STELLE VOETSTAPPE BUITE OP MIK NA DIE BAKKIE 

ONDER DIALOOG. 

9.  OOM JAN : Conrad, jy kan gereeld by my en die Tannie kom inloer. Ons het nie 

kinders nie en is ook maar allenerig. Jy weet mos nou waar ons 

woon. 

10. CONRAD : Ja oom Jan, ek sal nooit vergeet waar Oom woon nie. Dankie vir die 

uitnodiging. 
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1.  ALIDA : Pas jou mooi op Conrad.  

2.  CONRAD :  Jy ook dokter Alida. (SUG HARD EN HERHAAL SAGTER VIR 

HOMSELF) Jy ook. 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA TELEFOON WAT OP FILTER LUI EN 

GEANTWOORD WORD. 

3.  TESSA : (FILTER) Goeienaand, dis Tessa Calitz wat praat. 

4.  CONRAD : (KLINK TELEURGESTELD) Hallos Sussie. 

5.  TESSA : (FILTER) En as jy nou so bekaf klink? 

6.  CONRAD : Onthou jy daardie mooi veearts, dokter Alida Barnard? 

7.  TESSA : (FILTER) Ek onthou haar baie goed. Sy was mos jou Djoe-lie-het. Sy 

is seker al omtrent ‘n jaar gelede oorsee. En jy stoor seker nog al die 

tyd haar meubels vir haar gratis? 

8.  CONRAD :  Ja Sussie. Einste. Ek het elke maand ‘n poskaart van haar af gekry 

en toe het sy seker so drie maande gelede opgehou daarmee.  

9.  TESSA : (FILTER) En wat het sy in die poskaarte geskryf? 

10. CONRAD : Bittermin. Die laaste keer was dit omtrent net hallo en koebaai met ‘n 

datum en my adres. 

11. TESSA : (FILTER) Aai tog Boetie. (SIMPATIEK) Maar die gedagte dat sy jou 

onthou het, is darem iets? 

12. CONRAD : Seker. (SUG) Anyways, kan jy glo sy’t my netnou uit die bloute 

gebel?  

13. TESSA : (FILTER. VERBAAS) Nooit! En wat sê sy? 

14. CONRAD : Sy is nou in Bloemfontein by haar ouers. Sy en Jasper trou oor twee 

weke. Alida het gebel om my te nooi na haar sprokiestroue in Bloem. 
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1.  TESSA : (FILTER) Eina! Dis ‘n hartseer situasie. En wat dan van haar 

meubels wat jy nog die hele tyd so gratis opgepas het? 

2.  CONRAD : Sy het besluit om ‘n transport-plek te vra om dit te kom laai. Sy het 

my nou gevra of die transport-plek die goedjies Woensdagmiddag 

hier kan kom oplaai. 

3.  TESSA : (FILTER) Ag nee dis tragies Boetie. Dan was sy nie regtig jou Juliet 

nie. Alida het seker nog heeltyd net daardie ander ander Romeo lief 

gehad. 

4.  CONRAD :  Is so ja. Ek wou dit net nie aanvaar nie want ek was oor my ore 

verlief. 

5.  TESSA : (FILTER) En wat het jy toe geantwoord? 

6.  CONRAD : Ek het gesê hulle kan maar Woensdag kom. 

7.  TESSA :  (FILTER) Nee, ek bedoel, gaan jy haar deftige bruilof bywoon in 

Bloemfontein?  

8.  CONRAD : Probeer jy snaaks wees? Natuurlik het ek nee gesê dáárvoor. Ek het 

geantwoord dat ek ongelukkig reeds vas is daardie naweek as sy 

trou. Ek het gesê my nuwe nooi gaan my vergesel na ‘n fancy dinee 

in Stellenbosch.  

9.  TESSA : (FILTER) O so, jou nuwe nooi? (LAG HARDOP) Wat jy waar kry? 

10. CONRAD : (VERBAAS) Vir wat lag jy so lekker? Ek kan seker ‘n nooi kry as ek 

rêrig een wil hê? 

11. TESSA : (FILTER) Ja natuurlik Boetie. Maar ek het nie besef jy sit eintlik en 

wag vir Alida nie. 
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1.  CONRAD : Toemaar, ek ook nie. Ek het vreeslik van haar gehou van die eerste 

oomblik af. Ek kon nie wag dat sy weer terugkom na haar meubels 

(SUG) en na my toe nie.  

2.  TESSA : (FILTER) En nou Boetie, wat as sy nou kom kuier met ‘n groot blink 

diamantring aan haar vinger? 

3.  CONRAD : Ek sien kans om haar te sien met ‘n ring aan, maar ek wil tog liewers 

nooit haar spokerige, jaloerserige en stinkerige verloofde ontmoet 

nie. 

4.  TESSA : (FILTER. LAG UIT HAAR MAAG) Jy bly nogsteeds ‘n grapkas. So 

deur die trane en verdriet. Wanneer kom kuier jy vir my? Hier werk 

oulike asters in die bank. Ek is seker ek sal een van hulle kan 

ompraat om saam met jou te gaan uiteet? 

5.  CONRAD : Ag ek is nie seker nie Sussie. Gee my maar eers ‘n ruskans. Ek was 

nog besig om die afsterwe van Lady Diana te verwerk en nou moet 

ek totsiens sê vir die droom dat ek ooit met my Djoe-lie-het sal trou. 

6.  TESSA : (FILTER) Jy weet ek sal ma se lekker melktert vir jou bak as jy net 

vooraf sê wanneer jy wil kom kuier. Ek werk hard maar ek verlang 

baie na my Boeta. En hier is ‘n mansmens wat gedurig sy vlerk by 

my kom sleep. Ek wil graag hoor wat jy van hom dink voordat ek 

saam met hom op ‘n date gaan. 

7.  CONRAD : Reg so Sussie. Jy kan maar uitvind watter van die mooi girls is 

beskikbaar en maak ‘n kortlys van die vyf oulikstes dat ek hulle op ‘n 

streep kan kom ontmoet. 
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1.  TESSA : (FILTER) Daar is hy nou weer terug. 

2.  CONRAD : (VERBAAS) Wie? 

3.  TESSA : (FILTER) My broer Conrad. (GIGGEL) Jy het net-nou so bedroef, 

stroef en in ‘n groef geklink dat ek nie seker was of ek rerig met jóú 

praat nie. 

4.  CONRAD : Ag ek was so depro toe ek gebel het, maar ek voel nou stukke beter. 

Jou omgee-woorde is ‘n tonic vir my afgeskeepte siel! 

5.  TESSA : (FILTER) Pas jouself mooi op Boetie! En stuur groete vir pa en ma 

as jy weer by die begraafplaas kom. 

6.  CONRAD : Ek maak so Sussie. Sien jou een van die dae. 

7.  TESSA : (FILTER) Koebaai.  

BYK:  TELEFOON MAAK KLIK TOE DIT NEERGESIT WORD. 

  MUSIEK OP EN DAN SKIELIK STILTE. 

  LUGHAWE GELUIDE IN AGTERGROND. 

8.  CONRAD : Hallo Sussie. 

9.  TESSA : Welkom terug in sonnige Suid-Afrika! 

10. CONRAD : Baie dankie dat jy lughawe toe gekom het. Ek het beplan om 

sommer die Shuttle-bus na Hermanus te vat. 

11. TESSA : Nee nonsens. Dis vir my ‘n moewiese voorreg om weer my skaars 

broertjie te sien. En hoe lank was jy nou weer dié keer weg? Dit het 

soos ‘n ewigheid gevoel. 

12. CONRAD : Ek was twee jaar gelede laas in Suid-Afrika. Prys die Here dat ek die 

pos by die nuwe spesiale skool in Hermanus gekry het. 
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1.  RIAAN (35) : (PROJEKTEER) Meneer Calitz? (BEWEEG TOT OP MIK) 

Goeiemiddag Meneer (POUSE). Onthou Meneer my nog? Ek’s 

Riaan Malan. Meneer het vir my houtwerk gegee op Moorreesburg. 

Dit was seker twintig jaar gelede. Onthou Meneer? 

2.  CONRAD : Mapstieks Riaan, ek sou jou nooit herken het nie. Jy bars behoorlik 

uit jou nate. Laat ek jou voorstel. Dis my suster, Tessa. 

3.  RIAAN (35) : (OORVRIENDELIK) Aangename kennis beeldskone Tessa. Jy is ‘n 

super model, nê? Meneer Calitz het my nog nooit van sy pragtige 

suster vertel nie. 

4.  TESSA : (VERLEË) Aangename kennis Riaan. Dis gaaf om jou te ontmoet. 

Hoekom is jy vandag hier? 

5.  RIAAN (35) : My broer Bertus kom vandag terug van Johannesburg. Ek het hom 

hier kom oppik. Waar woon jy ... 

6.  CONRAD : (VAL VIR RIAAN IN DIE REDE) So wat maak jy deesdae Riaan? Is 

jy nog op Morreesburg? 

7.  RIAAN (35) : Ek het ‘n moerse suksesvolle en volhoubare plaas begin en ek lei 

mense op om net met natuurlike hulpbronne klaar te kom. Ek plant 

groente en het hoenders en ‘n koei en ‘n hele heuningboerdery wat 

ek met net een by begin het. Soos Meneer kan sien, het ek al lankal 

ophou boontoe groei. Maar ek is bly want ek hoef nie so vêr te buk 

as ek my koei melk of groente oes nie.  

8.  TESSA : (GIGGEL) O baie geluk Riaan, dit klink of jy weet hoe om te woeker 

met jou vele talente. 
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1.  RIAAN (35) : (SKIELIK ERNSTIG) Ja, ek doen maar alles wat nodig is om die pot 

aan die kook te hou. Eintlik wou ek predikant word. Ek is mos 

geseënd met hierdie gladde tong. (SUG) Twintig jaar gelede, toe ek 

klaargemaak het met skool, was daar nie geld waarmee ek kon gaan 

studeer nie. Dinge by die huis was bleek. Ons is ‘n groot familie. Ek 

moes heeltyd uitkyk vir loswerkies sodat ek my ouers kon bystaan 

om kos op die tafel te sit. 

2.  CONRAD : Ja Riaan, so moet ons maar almal ons paadjie loop. Dit was lekker 

om jou weer te sien. Verskoon ons asseblief. Ons is haastig om in 

die pad te val. 

3.  RIAAN (35) : Maar (SUG) ek wou nog gou meneer Calitz en meneer se suster se 

telefoonnommers neerskryf. Dan kan ek julle mos nooi om eendag te 

kom kuier op my plaas. O ja, by the way, ek het gesien daar woon 

lankal ander mense in meneer Calitz se huis. 

4.  CONRAD : Ja Riaan, ek het oorsee gaan werk. Maar pas jouself mooi op. Goed 

gaan met jou boerdery. 

5.  TESSA : Ja alles van die beste Riaan. 

6.  RIAAN (35) : (AFGEHAAL) Ja totsiens (PRAAT SAGGIES MET HOMSELF 

VERDER) my koel meneer Calitz en sy lieflike sus. 

BYK:  LUCAS MAREE SE DROOMVROU SPEEL VIR PRESIES NEGE-

EN-NEGENTIG SEKONDES EN KRUISDOOF MET 

VOËLGELUIDE EN GEROESEMOES VAN ATLETE EN ‘N PAAR 

HONDE WAT WIL WEGSPRING VIR DIE HERMANUS 

PARKWEDLOOP IN DIE BOS. 
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1.  AFSETTER : (AANKONDIGING OOR MEGAFOON) Welcome Ladies and 

Gentlemen and all canine athletes at this tenth Parkrun of 2017 here 

in the bush in Hermanus.  

BYK:  TORTELDUIF KOER REG BOKANT AFSETTER SE KOP. 

2. AFSETTER : (AANKONDIGING OOR MEGAFOON) I see some new faces. 

  in the crowd today. This noisy dove had been here before. 

3. ATLETE : (GIGGEL). 

4.  AFSETTER : (AANKONDIGING OOR MEGAFOON) Please prepare yourself to 

start this five kilometre fun run in one minute. Park runners are you 

ready? 

BYK:  GERAAS VAN ATLETE EN HONDE WAT PLEKKE INNEEM. 

5.  AFSETTER : (TEL AF OOR DIE MEGAFOON) Four, three, two, one, GO AND 

ENJOY! 

BYK:  DRAWWERS SE VOETE KLAP OP DIE VELDPAADJIE SOOS 

HULLE WEGSPRING EN ‘N PAAR HONDE WAT SAAM 

DEELNEEM, BLAF OPGEWONDE. 

6.  CONRAD : (UITASEM HYGERY. POUSE) Kom Frodo, ons is nog nie so oud dat 

ons al wil gaan sit voor ons sweet nie. 

7.  CONRAD : (SUG. UITASEM) Hier split die bospaadjie dan nou in twee rigtings. 

Watter paadjie is die regte een Frodo? 

8.  CONRAD & FRODO: (DRAF- EN HYGGELUIDE) 

9.  CONRAD : O dankie Frodo. Ek is bly jy het gekies want ek kon nie besluit nie. Jy 

draf dan al hoe vinniger? Wat ruik jy?  
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BYK:  SPEEL LUCAS MAREE SE DROOMVROU  VERDER VIR NOG 

EEN-EN-SEWENTIG SEKONDES EN KRUISDOOF MET GELUID 

VAN TWEE MENSE WAT IN MEKAAR VASSTAMP EN TUSSEN 

BLARE VAL. 

1.  CONRAD : (UITASEM) Ekskuus tog, ek het jou nie gesien nie. Nie tot ek in jou 

vasgehardloop het nie (HYG). Laat ek jou ophelp (POUSE). Jy sien, 

ek en Frodo, (HYG) het glad nie verwag dat iemand van die 

anderkant af sou terug gedraf kom nie. 

2.  ALIDA : (UITASEM) Nee sorry, dis my skuld. Ek het ‘n verkeerde bospaadjie 

gevat wat doodgeloop het in ‘n piekniekplek. Toe moes ek omdraai.  

3.  CONRAD : Wag so bietjie. Ek onthou nou. Ons het netnou ook agter jou gedraf 

en toe wonder ek of ek jou nie dalk ken nie. (HYG) Maar jy was te 

vinnig vir ons. Toe ek weer sien, was jy weg. My haa-oo-en-dee, ek 

wil nou nie name noem nie, is al ouerig en ek wil hom darem nie 

ooreis nie. (LAGGIE) So ons twee draf net stadig vandag. 

4.  ALIDA : Jou stem klink vir my vreeslik bekend maar ek ken nie die lang baard 

nie. Jy lyk soos... 

5.  CONRAD : (HY IS TE OPGEWONDE EN PRAAT HAAR DOOD) Ja, dis ék met 

‘n baard – dis Conrad. En jy is die gevleuelde veearts, dokter Alida 

Barnard. My Djoe-lie-het. En jy lyk nie ‘n dag ouer nie. Net nóg 

mooier. Jy is nie eers natgesweet nie. Hoe gaan dit met jou? Jy het 

my nog laas uitgenooi na jou sprokiesbruilof in Bloemfontein? 
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1.  ALIDA : Regtig, is dit regtig jy Conrad? Jy is ook ‘n engel in my lewe. Jy het 

my bygestaan toe ek stoksielalleen, onervare en nuut was in 

Moorreesburg. Jy sal nooit weet hoe amper ek ingegee het op daai 

versoeking toe jy destyds aan my been wou vat in die fliek nie.  

2.  CONRAD : (GIGGEL) Um... (MAAK KEEL SKOON) ek wou eintlik net jou hand 

vat terwyl ons na Romeo en Juliet gekyk het. (POUSE) Maar jy is 

reg. Jy het my goed op ‘n afstand gehou. Jy het nooit jou kêrel met 

my verneuk nie. Nou waar is jou man? Die medikus. Dokter Jasper? 

3.  ALIDA : Ag sê sommer dokter Kansvatter. Hy het my net heeltyd verneuk. Hy 

het baie nooiens in Engeland gehad voordat ek ook soontoe gegaan 

het. (SUG) Toe ek ook in Engeland aangekom het, het hy elke aand 

laat gewerk en naweke kamma navorsing gedoen. Ek weet nie 

hoekom hy nogsteeds met my wou trou nie. Ek het vermoed hy knyp 

die kat in die donker, maar ek het gedog hy sou sy streke laat vaar 

as ons klaar die knoop deurgehaak het. Ag, (SUG) my storie is 

morbied. Vertel my eerder meer van jouself Conrad. 

4.  CONRAD : Aai, ek is jammer om te hoor van dokter Asblik wat jou so 

verrinneweer het. Ek wens ek kan hom gou ‘n paar behoorlike 

opstoppers gaan gee. 

5.  ALIDA : Dit was darem 20 jaar gelede. Ek moes seker maar ‘n les geleer 

word. Ek het jou intussen ‘n paar keer probeer bel, maar jou ou 

foonnommer werk nie meer nie.  
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1.  CONRAD :  Ja, ek het so paar jaar in Taiwan gaan skoolhou. Het vir die 

vriendelike skrefies-ogies gaan leer English praat.  

2.  ALIDA :  En waar kry jy hierdie mooi Bull Terrier wat amper net so fris is soos 

sy baas? 

3.  CONRAD : Hierdie vriendelike viervoet is Frodo. Hy hardloop agter al die 

meisies aan. Hy is ook opsoek na sy Djoe-lie-het (LAGGIE). 

4.  ALIDA : En wat maak jy deesdae? 

5.  CONRAD : O ek’s die skoolhoof van hierdie nuwe spesiale skool in Hermanus. 

En jy? 

6.  ALIDA : Ek werk ook hier in die dorp. Ek het ses weke gelede Hermanus toe 

getrek. Ek is die nuwe veearts. 

7.  CONRAD : Kan jy nou meer. Kom ons stap sommer hierdie laaste kilometer 

saam tot by die wenpaal.  

8.  ALIDA : Ons kan so maak. Ek het in elk geval my tyd heel opgefoeter met dié 

dat ek die verkeerde paadjie gevat het. 

9.  CONRAD : (LAGGIE) Ek weet ou Frodo sal ook bly wees as ons eerder stap. En 

dan gaan maak ék vir jou ‘n behoorlike boerebrekvis. En ons gesels. 

Laaaank. Want ons twee het baie tyd nodig om vir hierdie verlore 

twintig jaar op te maak. 

BYK:  LUCAS MAREE SE DROOMVROU SPEEL VERDER TOT OP DIE 

EINDE VAN DIE LIED. DAN SLOTAANKONDIGINGS. 


