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RADIOTEATER 
 

MOF EN SY MENSE  
 

deur CJ LANGENHOVEN,  
 

tot radiodrama verwerk deur 
 

ANDRé KOTZé 
 

  
Bron: Langenhoven, Mof en sy Mense 1949,  

Nasionale Pers Beperk 

 

ROLVERDELING -  Nege spelers, kan afgebring word na sewe, met 

doeblering van rolle  

Frikkie   Jong boer, fluks, eerlik en lief vir diere 

Poppie  Jong, gestremde vrou, aangenome suster van Frikkie en broers 

Helgaard  Jonger broer van Frikkie, joviale, windmaker prokureur 

John Delane  Besigheidsman, jongman, hard maar regverdig, verbandhouer 

Gert *  Mediese spesialis, oudste broer van Frikkie en Helgaard – kan  

doebleer as Afslaer 

Moeder #  Frikkie en sy broers se moeder – kan doebleer as Tannie 

Tannie #  Bejaarde vrou, sterwende pasiënt, kan deur Moeder gespeel  

word (klein rol) 

Afslaer*  Man, kort geleentheidsrol, kan deur Gert gespeel word (klein rol) 

Mof ¥  Menslike stem van ’n jong hond, getroue troeteldier – kan  

weggelaat word indien gebruik van ’n dierestem onaanvaarbaar 

is 
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Opmerkings vir regisseur 

 

Die verhaal speel af op ’n plaas in die Klein-Karoo aan die einde van die Spaanse 

griepepidemie (1918-20).   Die groeiende verhouding van Frikkie van Zyl en sy 

aangenome suster word bederf deur die griepepidemie.  Frikkie kry self die siekte as 

hy as versorger op buurplase optree.  Hy keer terug na sy plaas met ’n nuwe jong 

hondjie en na etlike weke herstel Frikkie van die griep.  Hy maak ’n goeie oes en kan 

’n afbetaling op die verband op sy eiendom maak.  Sy moeder sterf ’n natuurlike 

dood en die verliefde paartjie, Frikkie en Poppie trou met mekaar.  Sy jonger broer 

Helgaard, wat as prokureur praktiseer, se onbeholpenheid lei tot die verlies van 

Frikkie se erfplaas en hy word ’n huurling wat help om ’n spoorlyn te bou.  Broer Gert 

kom terug uit Europa, waar hy as neuro-sjirurg presteer het, en hy help om Frikkie se 

plaas terug te kry.  Poppie ondergaan ’n rugoperasie en sake verloop gunstig vir Mof 

en sy mense.  Die lang lyding en teespoed van die egpaar eindig gelukkig. 

 

Langenhoven se oormatige en hinderlike gebruik van verkleinwoordjies, word in die 

verwerking weggelaat.  Ek twyfel of die skrywer oorspronklik ’n kinderverhaal of ’n 

roman vir volwassenes wou skryf, want die lyding en erns van die griepepidemie, die 

ingewikkelde regsake, broedertwis, droogte en gestremdheid van Poppie, strook nie 

met die sentimentele verhoudings tussen die verliefdes, gesinslede en troeteldier 

nie.  Langenhoven neig ook om sy leser direkte lesse te leer en het daarvoor, lang 

prekies d.m.v. indirekte rede gelewer.  Dit kom steurend oor en maak, soos ’n 

verteller, drama “dood”. Dit word in die verwerking vermy.  Die mense-stem van Mof 

is ter wille van Langenhoven en die titel van die drama behou. Die bekende toneel 

waar Frikkie die hondjie van die perdekar afskop, word as tranetrekker element in 

die storie behou.  Dit is ongeloofwaardig en kan seker met klein aanpassings 

weggelaat word.  Die mensestem word in rooi aangedui. Weglating nie aanbeveel 

nie.  

Die nege karakters kan deur doeblering (dubbelrolle deur een speler) van sekere 

karakterrolle deur sommige spelers, na sewe afgebring word. 

Gert kan die (vroeë) afslaer speel omdat Gert eers laat tot die drama toetree. 

Die Tannie kan Moeder speel omdat die Tannie vroeg in die drama, na enkele sinne 

van ’n klein rolletjie, sterf. 

Die hondjie, Mof, se spreekbeurte kan weggelaat word om ’n speler te spaar. 
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MOF EN SY MENSE  
 
 
 
BYK  : TEMAMUSIEK, DOOF NA PRIëEL OP PLAASSTOEP  

  WAAR POPPIE IN ’n NUWE HOUT RYSTOEL SIT WAT  

FRIKKIE VIR HAAR GEMAAK HET, PLAASGELUIDE 

1.POPPIE : Kyk, Mamma!  Kyk die houtwaentjie met twee wiele wat Boet  

Frikkie vir my gemaak het. 

2.MOEDER : Ek sien!  Dis ongelooflik, Poppie.  Dit lyk meer na ’n stoel as na 

’n waentjie.  Die fietswiele sal help dat ons jou maklik kan  

rondstoot op die plaas.   

3.POPPIE : Ek kan sit soos in ’n stoel.  Ek noem dit sommer my rystoel. 

4.MOEDER : Jy lyk ook nie meer soos ’n kind wat pal lê nie. 

5.POPPIE : “Kind”?  Ek word dan hierdie jaar mondig. 

6.MOEDER : Vir ons sal jy maar altyd ons “Poppie” bly. 

7.POPPIE : Dis julle eie skuld.  Al drie my broers noem my “Poppie”.   

8.MOEDER : Dis jou skuld ook.  Jy noem hulle van kleins af jou “boeties”. 

9.POPPIE : Oorle Pappie en Mammie het my so geleer.  Ek het nooit soos ’n  

aangenome kind gevoel nie.  Daarvoor is ek julle dankbaar. 

10.MOEDER : Jou pa en ek wou dit so gehad het.  Jy is deel van die gesin. 

11.POPPIE : En wat word van my as Moeder ook dood is?  ’n Verlamde  

weeskind in ’n rystoel? 

12.MOEDER : Jy weet mos Frikkie sal vir jou sorg. 

13.POPPIE : En as hy getroud is?  Hy is al byna dertig. 

14.MOEDER : Frikkie sal nooit van jou afsien nie.   
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1.POPPIE : Dis nie reg nie.  Ek wil nie vir Frikkie ’n speelpoppie wees wat 

hom terughou van ’n man se lewe nie.  Dis vanaf ou Adeel dood  

is, dat ek ’n troeteldier geword het vir Frikkie.  

2.MOEDER : Ag nee, Poppie.  Jy mag nie jouself met ’n ou teefhond soos  

Adeel vergelyk nie. 

3.POPPIE :  ’n Vroumens wat pal in ’n waentjie moet lê en saamgedra 

moet word, oral op die plaas? 

4.FRIKKIE : Wat skinder julle van my.  Jy is mos nie meer in ’n waentjie nie.  

Wil jy nie meer saam met my lande toe gaan om my geselskap 

te hou en die plaasdiere te versorg nie?  

5.POPPIE : (LAG)  Wat luister jy grootmense af, Boetie?  As jy my hier 

alleen los, sal ek kripeer van ellende.  Hierdie nuwe rystoel sal 

baie help. 

6.FRIKKIE : En ek hoef jou nie meer te dra of met die perdekar te karwei nie. 

7.POPPIE : As Adeel nog hier was, sou sy dalk my rystoel kon trek ook, 

soos ’n perd. 

8.FRIKKIE : Jy mis haar baie, nè Poppie.  Toemaar, ek sal weer vir jou ’n  

hondjie kry.   

9.POPPIE : Geen hond sal ooit Adeel se plek kan inneem nie.  Hy sal darem 

geselskap wees, maar jy sal nooit weer só ’n hond kan kry nie.   

10.FRIKKIE : Moenie glo nie.  Ek moet hoeka Maandag in die distrik in.  Ek  

het mos vir die Kerkraad gesê ek sal as versorger by die plase 

aangaan waar die griep oorgeneem het.    Ek sal sommer kyk vir 

’n klein hondjie vir jou. 

11.POPPIE : Moet jy rêrig weggaan? 
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1.FRIKKIE : Ek moet my deel ook gaan doen.  Die mense word nou siek by  

   die dosyne.  Bure op plase kan nie meer byhou om mekaar te  

help nie.  Hulle soek ongetroude mans om te help. 

2.MOEDER : Die groot griep het nou naby ons gekom.  Ek hoor in Kimberley  

   lê die lyke langs die strate.   

3.POPPIE : In die Kaap ook.  Hulle word met kruiwaens en ossewaens 

opgelaai en graf toe geneem.   

4.FRIKKIE : Daar is nie eers meer hout vir doodskiste nie.     

5.MOEDER : Ai, Frikkie.  As jy tog net nie self aansteek nie. 

6.POPPIE : Boetie Frikkie is so sterk soos ’n karperd.  Hy sal nooit ’n siekte 

optel nie. 

7.FRIKKIE : Byna elke plaas waar ek verby ry, sien ek net begrafnisse en  

vars grafte.  Ek moet nou regtig weg wees, my pop.  Ek sal kyk  

vir ’n hondjie vir jou.  

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA PERDEKAR WAT STILHOU, 

PLAASGELUIDE, KOEI WAT BULK 

8.FRIKKIE : Hokaai, my vosse.  (HALF MET HOMSELF)  Verlate plaashuis?  

Geen rook uit die skoorssteen nie.  Foeitog, kyk na die diere op  

hierdie plaas!  Verwaarloos ... daardie koei aan die paal 

vasgemaak ...  en daardie vee in die saailand?  Waar is die 

mense? 

BYK  : PERDE WAT VER RUNNIK, SKAAP WAT BLÊR 
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1.FRIKKIE : (NOG MET HOMSELF)  Geen siel te sien nie.  Plaaswerkers 

seker ook dood of weg?  Kom, my perde. Ek moet julle eers 

vasmaak, anders loop julle ook netnou rond soos hierdie 

plaasdiere.  (VOETSTAPPE OP GRUIS)   Ai, hierdie huis lyk 

verwaarloos.  En die reuk is nie goeie nuus nie.  (SKREE-VRA)  

Iemand by die huis?  Niemand ... (KLOP EERS AAN 

VOORDEUR, DAN OOPGESTAMP) 

BYK  : OU HOND WAT GROM, SAGTE BLAF, PLUIMVEE WAT 

ANGSTIG KEKKEL EN SKARREL, KLEIN HONDJIE WAT  

KEF EN BLAF SOOS HY PLUIMVEE RONDJAAG  

2.FRIKKIE : Nee, hondjie!  Los die kalkoene op die agterstoep, daai 

hoenderhaan gaan vir jou seermaak.  Kom hierso!, so ja, 

woelige welpie!  ’n Regte mofhondjie. Kom, wys my waar is jou  

mense.  (PRAAT MET HOMSELF TERWYL HY DINGE DOEN)  

Ai, hierdie kamer is halfdonker.  Eers die blindings optrek, 

venster oopmaak, vars lug inkry.  Ouman op die bed ... lyk al 

lank dood.  En dié vrou, op die mat?  Moes geval het. 

3.TANNIE : (KERM, MOEË STEM)  Water!  ’n Bietjie water, asseblief.  

4.FRIKKIE : Sy leef nog!  Tannie, wag!  Ek bring nou water.  Net eers die 

oom toegooi met die laken.   

5.TANNIE : (MOEG)  Hy is dood.  Sal jy hom begrawe? 

6.FRIKKIE : Nie nou nie, eers vir Tannie uit hierdie kamer uitkry.  (STEUN) 

Jou optel en in die spaarkamer daarvóór gaan neerlê. 

BYK  : STEUNGELUIDE, KLANK VAN VENSTERRAME WAT 

OPGESKUIF WORD 
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1.FRIKKIE : Venster oop, vars lug.  Ek is nou terug tannie.  Kom Mof! 

2.TANNIE : (HORTEND)  Die hondjie, die welpie...  Sal jy na hom kyk?   

3.FRIKKIE : Natuurlik, Tannie.  Ek is lief vir honde.  Klaar vir hom bietjie van  

my biltong gegee.  Ek kook nou water.  Tannie moet bietjie tee 

kry.  Dan hoendersop.   

4.TANNIE : Daar is twee haantjies agter.  Slag en braai sommer vir jouself. 

5.FRIKKIE : Is daar iewers ’n kruiwa, Tannie?  Ek wil die oom se lyk uitkry. 

6.TANNIE : (MOEG)  In die waenhuis.  Daar is ’n kis ook op die solder vir 

hom.  Vir my kan jy sommer in ’n goiingsak sit.  Daar is sakke 

ook op die solder. 

7.FRIKKIE : Ons paat nie nou sulke dinge nie, Tannie.  Ek gaan  vir Tannie  

lekker hoendersop bring. 

BYK  : STILTE (TYDSVERLOOP), KASTE OOP EN TOE,  KETEL 

WAT KOOK/FLUIT 

8.FRIKKIE : Ek is bly Tannie het bietjie geslaap.  Ek het solank na my 

karperde en die plaasdiere omgesien.  Hulle is darem uit die 

saailande uit en nou op stal of in die krale.  Bietjie melk gekry 

ook.  Vir die klein hondjie.  Die henne het mooi gelê.  Ek het ’n 

paar eiers opgeklits.  Ek bring nou.  

9.TANNIE : Ai my kind.  Dis nie nodig nie.  Ek is amper klaar. As jy net na 

die klein hondjie omsien.  Die ou teef sal saam met my en die 

Oom graf toe gaan. 

10.FRIKKIE : Ons praat nie nou begrafnis nie.  Ons gaan vannag eers rus.  

Ek sal môre die oom se graf graaf en die bure gaan sê van die 

begrafnis 
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1.TANNIE : Jy is te goed vir my. 

2.FRIKKIE : Dis my werk.  Ek het al dríé begrafnisse behartig op my pad.  Ek  

sal die hondjie  saamneem as ek gaan.  Hy het my klaar as sy 

baas aanvaar.  

3.TANNIE : Dankie, Neef.  Jy kan net vir my lees of ’n gebed doen.  Dis al. 

4.FRIKKIE : Ek maak so, Tannie.  Ek lees sommer hier uit Jesaja:  Here, 

mijn plannen zijn niet dezelfde als die van U en mijn gedachten  

zijn niet uw gedachten!  Net zoals de hemelen hoger zijn dan de  

aarde, zo zijn mijn wegen ...  (Jes. 55: 8-9) 

BYK  : KRUISDOOF MET BRUGMUSIEK, DOOF NA GRAF,  

LAASTE NOTE VAN BEGRAFNISLIED SOOS “NADER BY 

GOD BY U”, DEUR ENKELE STEMME GESING, KLANK VAN 

GRUIS WAT OP KIS VAL 

5.FRIKKIE : (MOEG, HAAL VINNIG ASEM)  Dankie mense, julle kan maar  

na jul huise toe terug gaan.  Ek sal die grafte toegooi.  Ek los 

maar die ou teef wat so tussen die twee grafte lê.  Sy betoon 

maar net trou aan haar oubaas en ounooi.  Ons sal haar nie hier 

weg kry nie. Sy is ook op haar laaste. 

BYK  : ENKELE STEMME, “DANKIE, BROER FRIKKIE”, DOOF NA 

STILTE (OORGANG), DAN TERUG NA PLAAS, PERDEKAR 

TREK WEG, GELUIDE VAN PERDEPOTE, PERDEKAR OP 

GRUIS, DOOF NA AGTERGROND, “GESPREK” TUSSEN 

FRIKKIE EN MOF 
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1.FRIKKIE : Kom, Mof, kom sit hier by jou nuwe baas op die drywerkis.  As jy  

afval, gaan hierdie perde vir jou weghol!  Dan het ek niks om vir 

Poppie te bring nie. 

2.MOF : (BLAFFIE)  Hy klink ’n goeie baas, maar ek weet nie waarheen  

hy my nou vat nie. 

3.FRIKKIE : Net ’n paar uur se reis na jou nuwe huis.  Poppie sal mal wees 

oor jou.  Jy moet net jou stoutigheid los.  (HARDER)  Los My  

broekspyp! 

4.MOF : (BLAF)  As ek nie aan sy broekspyp vasbyt nie, val ek van 

hierdie perdekar af.  (SKREE)  O gaats, hier gaan ek! 

5.FRIKKIE : Ag nee, Mof!  Ek praat nou net.  (SKREE)  Hokaai , my vosse!   

Jammer, ek moet julle inhou!  Hokaai!  Eers stilhou.  Dis hierdie 

dom hondjie!  Kom nou, Mof!  As jy nie stil op my skoot kom sit 

nie, gaan jy weer afval.  Jy het amper onder die kar se wiel 

beland! 

6.MOF : (TJANKGELUIDE)    

7.FRIKKIE : Kom, sit nou stil op my skoot.  My kop brand soos vuur.  Ek het 

seker ’n paar griepkieme by die mense van daai plaas opgetel. 

8.MOF : (TJANKIE)  Hierdie baas is net so warm soos my vorige baas,  

voordat hy begin stil word, het. 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA PERDEKAR WAT STILHOU BY 

BUURPLAAS    
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1.FRIKKIE : Hier is ons al wragtie by my bure se plaas.  (SKREE)  Hokaai,  

my vosse!  Oom Koos wil iets vir my sê.  (SKREE)  Middag Oom  

Koos!  Verskoon, ek sou graag hier wil bly, maar ek voel nie  

lekker nie.  (POUSE)  Nee, haastig op pad huis toe.  (POUSE)   

Nee, ek wil liewer nie groet nie.  Ek kan jou aansteek.  Ek het  

oubaas Potgieter en sy vrou van Soutkloof vanmôre begrawe!  

Die groot griep ...  Is die siekte al hier by jou plaas?  (POUSE)  

Jammer, ... ek moet aanstoot! 

BYK  : PERDE RUNNIK, KAR TREK WEER WEG, STILTE, DOOF  

TERUG NA PERDEKAR SE GEKLOP  

2.FRIKKIE : (SING, DEURMEKAAR)  O Boereplaas, geboortegrond, jou het 

ek lief bo alles ... Ek wil huis toe gaan, na my mamma 

toe, met die vierperde wa, die vier perdewa, hy het nie naam 

nie, sy naam moet hy nog kry!  (PRAAT DEURMEKAAR VAN 

KOORS)  Ja, my diertjie, jou naam moet jy ook nog kry.  Poppie 

sal jou moet naam gee.  Ek noem jou sommer ”Mof”.  Jy is mos 

’n wollerige klein mofhond. 

3.MOF : (BLAF)  Hierdie nuwe baas van my is ’n jollie baas.  Hy praat 

net deurmekaar ... soos my oubaas op die plaas waar ek gebly 

het. 

4.FRIKKIE : (SING)  Daar kom die kar, die twee-perdekar, hy het nie naam 

nie, sy naam moet hy nog kry...  Nooi Poppie swaai, stadig 

draai, daaronder by die draai!  (SLAAN OOR NA PSALM 42, 

NEDERLANDS) :  
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't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God... 

(Wysie: Smagtend, soos in dorre streke ... Ps. 42, Lina Spies) 

BYK  : STILTE (TYDSVERLOOP), PERDE OOR OP STYWE GALOP, 

DOOF TERUG NA PERDEKAR SE DRYWERSKIS, SWEEP 

WAT KLAP 

1.FRIKKIE : (SKREE, JOLIG)  Toe julle vosperde!  Vinniger!  Ek wil by die 

huis kom, voor hierdie kop van my bars!  Los my broekspyp, 

Mofhond!  Daar’s die plaas, daarvoor.  (HARDER)  Ek sê:  Los 

my broekspyp.  Ek skop jou sommer van die kar af!  Jy kan self 

huis toe hardloop. 

BYK  : TJANK VAN HOND WAT AFVAL, KLANK VAN PERDEKAR,  

AL VERDER WEG VAN MIK  

2.MOF : (TJANK OP MIK)  Ag nee, kyk wat maak die nuwe jollie basie  

nou?  Eers my vasgehou.  Nou afgeskop!  Eina tog!  My poot!  

(SKREE) Wag!  Hou stil!  Kom t’rug!   Sal maar moet draf agter 

die kar aan.  My poot, eina!  (TJANK) 

BYK  : DOOF TERUG NA PERDEKAR, TJANK AL DOWWER, 

SWEEP WAT KLAP 

3.FRIKKIE : (LAG)  Ha-ha-ha!  Toe julle luiaards!  (SING)  Kyk daar kom die 

kolperd aan!  Hoe nader aan die huis, hoe verder op die baan. 

 BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA PRIëEL WAAR POPPIE SIT EN 

WAG OP FRIKKIE 
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1.POPPIE : Ai, Moeder.  Dis nou al ’n week wat ons niks van Frikkie gehoor  

het nie. 

2.MOEDER : Ag Poppie, jy weet mos hy kan vir homself sorg.  Dit help nie jy 

sit pal hier op die stoep onder die prieel en wag nie. 

3.POPPIE : Ek het die beste uitsig op die stofpad, hiervandaan.  Ek wil hom 

eerste sien kom. 

4.MOEDER : Sê maar as jy iets sien.  Ek sal vir hom solank teewater gaan 

kook.  Hy sal dors wees. 

5.POPPIE : Ek wens ek was meer werd in die huis.  As ek nie lê nie, sit ek 

net in my nuwe rystoel.  Tot my breiwerk raak agter. 

6.MOEDER : Hou op om jouself gering te skat, my kind.  Jy is alles vir Frikkie. 

7.POPPIE : As hy tog net nie self die vreemde siekte gekry het en nou by  

vreemde mense lê nie!  

8.MOEDER : Ek sê mos:  Frikkie is so sterk soos ’n stuk biltong.  Ek gaan gou 

vir jou teemaak, my kind.  Ek is nou terug.  (VOETSTAPPE 

VERDER VAN MIK) 
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1.POPPIE : (BID, SAG OP MIK)  Ag Liewe Here, wees tog jammer vir my, 

hulpelose, wat die hart van ’n vrou het, maar die begeerte van ’n 

vrou nooit kan verwesenlik nie.  Wees tog jammer vir my, o 

Barmhartige Vader en spaar hom vir my... en as hy tog gespaar 

word, sal dit ooit vir my wees?  Enige dag kan hy iemand 

ontmoet ... met my kan hy tog nooit trou nie, al was dit nie om 

my gebrek nie – ons was tog maar altyd soos broer en suster vir 

mekaar.  Al is dit al wat hy vir my is.  As hy net nie sonder 

verpleging moet regkom, soos diegene wat hy gegaan het om te 

verpleeg nie.  

2.MOEDER : Kom, Poppie.  Ek stoot jou rystoel kombuis toe dat ons kan 

gesels terwyl ek tee maak. 

3.POPPIE : Ek is gelukkig hier, Moeder, maar maak maar so.  Dan is ons 

darem nie altwee alleen nie. 

4.MOEDER : Frikkie was maar altyd naaste aan jou van al die broers.  Ek 

verstaan jou kommer. 

5.POPPIE : Ek het vir Broer Gert die swakste geken.  Met sy mediese 

studies was hy vroeg in my lewe uit die huis uit. 

6.MOEDER : Ja, hy was baie begaafd.  Dis dié dat hy vroeg in die oorlog  

opgekommandeer is om te gaan help in Europa. 

7.POPPIE : En na sy goeie werk daar, wou hulle hom nie laat terugkom nie. 

8.MOEDER : Hy studeer darem verder daar en nadat hy daardie groot leier so  

gehelp het, wil hulle hom nie laat terugkom nie.   

9.POPPIE : Hoe bedoel Moeder “gehelp het”? 
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1.MOEDER : Sy professor moes ’n groot operasie op die leier gedoen het, 

maar toe verongeluk die professor en Gert doen die operasie 

wat ’n wonderbaarlike sukses was.  Nou is Gert al ’n paar jaar 

spesialis in Engeland. 

2.POPPIE : So Vader en Moeder het nie vir Gert se studies betaal nie?  

3.MOEDER : Natuurlik!  Hulle moes.  Dit was bloedgeld.  My ou man het ’n 

verband op die plaas geneem, ’n verband wat ons moes afwerk. 

Gelukkig het hy sy graad op Universiteit Kaapstad gekry voordat 

hy vir die oorlog in Europa opgekommandeer is. 

4.POPPIE : En julle moes vir alles betaal? 

5.MOEDER : Vir sy mediese graad, ja, maar Frikkie het ook nog vir ’n paar  

jaar gehelp om die verband af te los. 

6.POPPIE : En Herklaas se studies? 

7.MOEDER : Gelukkig was Gert se studies toe al afbetaal.  Ons het maar  

saam met Frikkie besluit om weer ’n verband op die plaas te 

neem.   

8.POPPIE : Is dit die verband waaraan Frikkie nou nog afbetaal? 

9.MOEDER : Ja, maar met Vader se afsterwe het Frikkie alleen die plaas  

geërf. 

10.POPPIE : En die twee broers wat gestudeer het, was toe al klaar op hul 

eie bene.  

11.MOEDER : Ja, almal was tevrede met die verdeling van Vader se boedel. 

12.POPPIE : Ek het ook niemand hoor kla nie.  Frikkie is net bekommerd oor 

Helgaard se lewenstyl. 
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1.MOEDER : Hy was maar altyd die mees joviale van my kinders.  Altyd vol 

grappe en dinge. 

2.POPPIE : Ek hoor Frikkie sê hy is so goed in die hof.  Seker omdat hy ’n 

gladde mond het.      

3.MOEDER : Dis darem nie mooi om so van Helgaard te praat nie. 

4.POPPIE : Ek sien dit as ’n talent en gawe.  Hy kan argumente 

voer en mense aankla en verdedig.   

5.MOEDER : Helgaard is nog so jonk en hy is klaar een van die beste 

prokureurs in ons land.  

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA PAD WAAR MOF AANSUKKEL, 

KLANK VAN PERDEKAR SAGTER  

6.MOF :  TJANK, (PRAAT MET HOMSELF)  Wag vir mý, Basie.  (BLAF) 

Die perde hardloop vir my weg.  Die kar se wiel het oor my  

agterpoot geloop.  Ek is mank.  Ek is dors.  Ek kan nie bybly nie. 

BYK  : DOOF VINNIG NA KLANK VAN PERDEKAR IN DOLLE 

VAART 

7.FRIKKIE : Kom, julle vosperde!  Ons gaan hierdie resies wen.  Daar is die  

opstal!   En julle kampies ook.  Water!  Ons soek nou water!  

Oppas, nikswerd hotperd.  Jy sal ons verongeluk!  Stop nou!  Jy 

sal my verongeluk!  Whoou!   

8.POPPIE : (SKREE, EERS VÊR VAN MIK, DAN NADER)  Oppas, Frikkie!   

Wat maak julle?  Wat jaag julle so?  Ek is so bly jy is hier!   My 

sterk Boetie! Kyk hoe lyk die perde!   
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1.FRIKKIE : Poppie!  Ek is terug.  ’n Bietjie water!  Eers vir my, dan vir die 

perde, dan vir die hondjie.  (PRAAT STADIG)  Jou hondjie.  Ek 

kan nie meer nie.  Ek is flou ... 

2.POPPIE : Moeder, Frikkie het geval!  Kom help!  Ag tog!  Roep die  

werkers!  Ons moet hom in die huis kry.  Ag Liewe Here!  Ek kan 

niks doen nie.  Ek sit vas in hierdie rystoel! 

3.MOEDER : Frikkie, my seun.  Wat is verkeerd?   

4.FRIKKIE : (SAGTER, OP MIK)  Water, net water ... 

5.MOEDER : (OP MIK)  Lê net gemaklik op die gras.  Ek bring water.  

(HARDER)  Hy is vuurwarm!  Die kind het koors!  Poppie, ek  

gaan net vir hom water haal.  Hier kom die werkers gelukkig. 

6.POPPIE : Siena, Mavis, bring hom na sy kamer toe!  Mooi dra! 

7.MOEDER : Demas, span uit die perde en vat hulle water toe.   

8.POPPIE : Wat se dingetjie kom hier op die perde se spore aan?  Siestog, 

hy loop op drie pote.  Een agtervoetjie is baie seer.  Kyk die  

bloed.  Kom hier my hondjie.  Seker Baas Frikkie se geskenk vir 

my.  Ek sal later na jou kyk.  Eers die baas gesond kry.  Siena 

gee die brakkie water, asseblief. 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA FRIKKIE SE KAMER 

9.MOEDER : Ai, Poppie, hoe gaan dit nou met Frikkie?  Jy kry ook niks slaap 

nie.  

10.POPPIE : Hy slaap goed.  Sy ylery is verby.  Ek sit maar net by hom.  As 

hy ’n soppie of tee kan inkry, sal ek vir hom voer.  
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1.MOEDER : Jy moet plat lê, my kind.  Ons het die bed op wiele wat Pappie 

   nog vir jou gemaak het.  Ek sal dit hier langs sy bed vir jou  

opmaak.  

2.POPPIE : Miskien later, Moeder.  Die rystoel gee my darem meer  

beweging.   Dan kan ek nader kom. 

3.MOEDER : Ek kan vir Frikkie amper nie herken nie, met sy nuwe baard, die 

hol oë en sy bleek, spierwit hande op die deken ... 

4.POPPIE : Die koors is darem aan die afneem, maar hy is nog nie buite 

gevaar nie. 

5.MOEDER : Die hondjie is darem baie getrou aan Frikkie.  

6.POPPIE : Mof?   

7.MOEDER :  Wil nie gee pad nie.  Ek het maar sy sybok-vel soos ’n 

kombersie aan die voetenent van Frikkie se bed oopgegooi.   

8.POPPIE : Moffie het ongelooflik gegroei solank sy siek basie 

agteruitgegaan het.  Frikkie sal hom nie herken nie. 

9.MOEDER : Dit lyk darem of die beentjies in sy voet wat so seergekry het 

van die perdekar se wiel wat daaroor gery het, nou aangegroei 

het. 

10.POPPIE : Kom hier, jou hondepoppie.  Kom sit op jou ounooi se skoot.  As 

jou basie bykom, is dit waar hy jou wil sien. 

11.FRIKKIE : (BY MIK, SAGGIES EN STADIG)  Ek voel hom, maar my oë kan  

nog nie oop nie. 

12.POPPIE : Frikkie!  Sy eerste woorde!  Jy moet nog nie praat nie, Boetie! 

13.FRIKKIE : Jy moet aanhou praat, Poppie.  Dis al wat ek nou wil hoor. 
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1.POPPIE : Ek sal praat om jou stil te hou en te laat rus.  Stil nou eers.  Ek  

bring vir jou soppies.  Jy moet eers mooi sterk word. 

2.MOEDER : Môre my seun.  Hoe voel jy nou? 

3.FRIKKIE : Nog swak, Moeder, maar ek kan al hoor en ek ken julle stemme. 

4.MOF : (KNOR, SAGTE TJANKIE)  Uh, Uh. 

5.FRIKKIE : Toemaar outjie.  Ek hoor jou ook.  Wat noem jy hom, Poppie? 

6.POPPIE : Sommer Mof.  Wat wil jy hom noem?  Ek is baie lief vir hom. 

7.FRIKKIE : Ek het ook dadelik gedink aan “Mof”.  Ek ken my Poppie se 

smaak.  Is Moeder nog hier naby? 

8.POPPIE : Ja, hier kom sy met jou sop.  Stil nou, eers. 

9.MOF : (GROM, BLAF)  

10.FRIKKIE : Dis reg, Mof, sê  vir haar:  Niemand maak jou oubaas stil nie. 

11.POPPIE : Nee!  Mof sê net vir jou, jy moet stil wees en jou sop eet.   

12.MOF : (TJANK)  Kan julle nie verstaan nie?  Ek wil ook sop hê. 

13.POPPIE : Nee, Mof!  Bly lê daar!   As jy my vra, wil hy ook bietjie sop hê. 

14.MOF : (TJANKIE)  Dis beter.  Sy weet ten minste wat ek wil sê.  

15.FRIKKIE : Kyk hoe gehoorsaam is hy.  Hy luister nou beter na jou as na 

my.  

16.POPPIE  : Ek wil hê jy moet net so mooi luister na my as wat Mof na my  

luister:  Lê agteroor, hou op met praat en slaap tot later vandag.  

Dan eet jy die res van jou sop as jy wakker word. 

 BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF TERUG NA FRIKKIE SE KAMER 

17.FRIKKIE : Hoekom so stil, Poppie?  Waaroor lê jy en peins? 

18.POPPIE : Oor hoe om jou stil te hou, Boetie.  Jy moet nog nie praat nie. 

19.FRIKKIE : Poppie, as jý nie wil gesels nie, dan praat ék. 
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1.POPPIE : Dan loop ek hier uit.   

2.FRIKKIE : Foeitog, ek wens jy kon loop.  Al moes ek dan sonder jou alleen  

bly. 

3.POPPIE : Toemaar, Frikkie, jy loop vir my part ook en jy bring my waar ek 

wil wees.  Ek is gelukkig solank jy my stoot en nie verstoot nie. 

4.FRIKKIE : Die laaste ding wat ek ooit sal doen.  Ek wil juis met jou gesels. 

5.POPPIE : Goed dan, oor enigiets behalwe die boerdery.  Jy praat jouself in  

die ongeduld in, dan lê jy jou oor elke ding en moegmaak.  Jy wil 

net opstaan en begin werk.      

6.FRIKKIE : Was Helgaard nog nie hier nie? 

7.POPPIE : Ja, hy was tweemaal hier, maar ons het niemand in die kamer 

toegelaat nie.  Dit sou jou net onnodig ontstel het. 

8.FRIKKIE : Julle moes nie.  Ek wil met hom praat.  Ek wil die rente so gou 

moontlik afbetaal. 

9.POPPIE : Rente op die verband? 

10.FRIKKIE : Ja, ek wil so gou moontlik weer by die verband self kom. 

11.POPPIE : Ons het ’n brief van broer Gert uit Duitsland gehad. 

12.FRIKKIE : Lees dit vir my. 

13.POPPIE : Ander dag Boetie.  Jy weet mens het jou volle aandag nodig vir 

Gert se briewe.  Dit waaroor hy skryf oor die toestande in 

Duitsland na die oorlog, is nog baie treurig.  

14.FRIKKIE : Die derduisende gewondes het juis sy bekwaamheid as 

snykundige beproef en verder ontwikkel. 

15.POPPIE : Ja, maar hy het homself klaar onderskei.  Nou is dit steeds net  

werk, werk, werk ... Hy is mos jou broer ... 



20 
 

1.FRIKKIE : Ek hou van mense wat werk ...(GAAP)  Aaah ... 

2.POPPIE : (FLUISTER, NABY MIK)  Mooi, daar slaap hy al weer ... soos ’n 

kindjie.  (GEBED) 

Dankie, Heer.  Dankie, dankie barmharige Vader.  U het my 

gebed verhoor.  Frikkie sal lewe.  U wat teerhartig is vir die 

lydendes, U weet ek het ’n lewenskruis om te dra.  Dankie, dat u 

my die krag skenk om nie te murmureer nie, maar blymoedig te 

wees, dat u juis Frikkie vir my gegee het om ’n steun te wees vir 

u gebreklike kind. Amen 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA PRIëEL OP VOORSTOEP, 

PLAASKLANKE, OGGEND 

3.POPPIE : Hoe voel dit, Frikkie?  Moeder het probeer om die blare van die 

priëel weg te sny. 

4.FRIKKIE : Hoekom? 

5.POPPIE : Dat jy kan plat lê en steeds oor die plaas kan uitkyk. 

6.FRIKKIE : Ai, dit was nie nodig nie, maar dis ’n heerlike uitsig oor die groen  

garslande, die vaalkoppies en die blouberge daar ver. 

7.POPPIE : Dit alles in die goue sonlig en onder die blou van die hemel. 

8.FRIKKIE : Hiervandaan kan ek sien hoe daardie gars krul van die 

weligheid.  Maar dis ons plasie, Poppie.  Nee, nie óns s’n nie!  

9.POPPIE : Natuurlik nie ons s’n nie!  Jy meen joue, nie ons s’n 

nie. 

10.FRIKKIE : Nee, Poppie, jy verstaan verkeerd.  As dit myne was, was dit 

ons s’n.  Maar dit is ook nie myne nie. 

11.POPPIE : Maar hoe dan Frikkie?  Dit is mos joue. 
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1.FRIKKIE : Poppie, nee.  Die verbandhouer het die eerste aanspraak  

daarop – ’n aanspraak voor enigeen in die wêreld en voor my.  

Wag tot ek die verband afgewerk het en dan sal ons kan sê dis 

ons s’n, ons s’n, net ons s’n.  

2.POPPIE : In Vader se testament was daar geen vermelding van my nie, 

nie eers van my naam nie. Ek het dit nooit verwag nie en ek het 

dit ook so aanvaar nie.  Ek is ’n aangenome kind. 

3.FRIKKIE :  Maar ek en jy is mos “ons”, Poppie. 

4.POPPIE : Dankie, Boetie.   

BYK  : DRAMATIESE BRUGMUSIEK WAT DIE EMOSIES BY 

POPPIE OOR HAAR ONSEKERHEID OOR FRIKKIE SE 

ONUITGESPROKE GEVOEL VIR HAAR, BEKLEMTOON    

5.POPPIE : (HUIL, BY HAARSELF, NABY MIK)  Ag, Here, wat sal van my  

word.  Ek het hom só lief, ek is vir hierdie mense om my só lief, 

maar ’n gestremde kan dit nie vir hulle wys nie.  Dit help nie om 

dit vir hulle te sê nie.  

6.MOEDER : Poppie!  Ag my kind, hoekom huil jy? 

7.POPPIE : Ag moeder, verskoon my tog.  Ek het niks om oor te huil nie.  Ek 

is so gelukkig.  Frikkie is so goed vir my.  Ek is vir julle almal so 

lief, maar ek is gestremd en ek kan dit nie vir julle wys nie. 

8.MOEDER : (VERTROOSTEND)  Hou nou op met huil, Poppie.  Ons  

waardeer jou vir wie jy is, net soos jy is. Jy kan nie meer doen 

vir Frikkie en vir ons, as wat jy reeds gedoen het nie.   
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1.POPPIE : Ek is so bly hy is weer gesond.  Hy bekommer hom te veel oor 

die verband op die plaas.  Hy voel die plaas behoort nie aan 

hom nie.   

2.MOEDER : Hou nou op om jou oor Frikkie en sy sake te bekommer.  Ek gee 

dit oor aan die Here.  Frikkie is nou gesond.  Ek voel asof ’n 

groot berg van my af is. 

3.POPPIE : Moeder is reg.  Moeder het hom vrou-alleen teruggebring.  Ek  

kon maar net toekyk. 

4.MOEDER : Onsin, Poppie.  Jy is vir Frikkie die rede om gesond te word, die 

rede om te lewe.  Jy moet dit besef. 

5.POPPIE : Hy het dit nog nooit vir my gesê nie, Moeder.  Hy sê dit nooit in 

soveel woorde nie. 

6.MOEDER : Hy praat van alles tussen julle as “ons s’n”  Julle s’n, Poppie. 

7.POPPIE : Ek wil só graag liefgehad word, Moeder. Ek wil dit in soveel 

   woorde hoor. 

8.MOEDER : Die dag sal kom.  Hy loop nie met sy hart op sy mou nie.  

9.POPPIE : As hy maar net by Mof kan leer.  Mof kan nie nader aan my kom  

as nou nie.  Hy groet my gedurig met die poot, hy spring op teen 

my, hy sit heeldag op my skoot.   

10.MOEDER : Moenie laf wees nie, Poppie.  Frikkie is ’n man, nie ’n hond nie. 

11.POPPIE : Dankie, Moeder.  Kyk!  Daar kom ’n spoggerige kar met die  

stofpad.   

12.MOEDER : Dis seker Helgaard.  Ek gaan sit solank teewater op. 

13.POPPIE : Ai, ek hoop nie Helgaard ontstel weer vir Frikkie nie.  Frikkie is  

so bekommerd oor Helgaard.  
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BYK  : KORT STILTE (KORT TYDSVERLOOP)  MOTOR HOU STIL 

1.HELGAARD: (VINNIGE VOETSTAPPE OP GRUIS. SKREE)  Jy kan ook 

maar afkom, Johnson!  Ons bly oor tot ná middagete.  (SPRING 

STOEPTRAPPIES OP)  Frikkie!  Broer!  Ek is baie bly om jou op 

die been te kry.    

2.FRIKKIE : Dag Helgaard.  O, jy het ’n drywer?  Laat hom afkom.  Ek hoor 

jy was al twee keer hier by ’n halfdooiemansdeur. 

3.HELGAARD: Regtig, ek was bekommerd.  Hallo Poppie, soentjie vir boetie? 

4.POPPIE : Hy jok, Helgaard.  Hy was ’n goeie pasiënt.  Nooit halfdood nie. 

5.HELGAARD: Ekself het, Goddank, sovêr die griep vrygespring. 

6.FRIKKIE : En nou is die siekte, so te sê, verby. 

7.HELGAARD: Mens hoor nie meer van vars gevalle nie.  Ek gaan net gou vir 

Moeder groet.  Sy is seker in die kombuis.   

8.MOEDER : (VER VAN MIK)  Hier in die spens, my baba-seun!   

9.HELGAARD: Moedertjie!  Bly om jou seuntjie te sien? 

10.MOEDER : (SPEELS)  Nee, my kind ek is niks bly nie.  (LAG)  Nee, sit my 

neer!  Het jy geen respek vir die ouderdom nie?  

11.HELGAARD: Baie respek, veral vir moeders wat kan koskook soos my 

moeder.   

12.MOEDER : Kan jy aan niks anders as kos dink nie?  Kom ons gaan stoep 

toe, na die ander. 

13.HELGAARD: Ek gaan die tafel stoep toe dra, dan eet ons sommer buite. 

BYK  : BRUGMUSIEK (TYDSVERLOOP), DOOF TERUG NA FRIKKIE  

SE SLAAPKAMER  

14.HELGAARD: Frikkie, is jy wakker?  Ek kom net groet.   
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1.FRIKKIE : Kom in Helgaard.  Ek wil net graag iets vir jou vra. 

2.HELGAARD: Wat nou? 

3.FRIKKIE : Helgaard, wanneer sal jy tog versigtigheid en sorgsaamheid 

leer? 

4.HELGAARD: Wat bedoel jy nóύ weer? 

5.FRIKKIE : Waarvoor was dit nodig om die koste aan te gaan om ’n duur  

motor met ’n drywer te huur om hiernatoe te kom? 

6.HELGAARD: Ek het hom nie gehuur nie, Boetie.  Ek het hom gekoop. 

7.FRIKKIE : Gekoop?  Vir hoeveel? 

8.HELGAARD: Seshonderd pond. 

9.FRIKKIE : Mm ... Seshonderd pond?  Het jy dit al betaal, Helgaard? 

10.HELGAARD: Daar sal geen moeilikheid met die betaal wees nie.   

(OPVLIEëND)  Frikkie, luister jy nou!  Ek is nie jou babatjie nie. 

Ek is my eie baas.  Jy werk vir ’n halfkroon op ’n dag, want dis 

die loon wat jou arbeiders kry en jy werk saam met hulle.  Ek 

maak met een saak soveel as jy uit jou hele jaar se oes.  Gaan 

jou gang en laat my myne gaan. 

11.FRIKKIE : Saggies, Helgaard.  Jy vergeet.  Vader is nie hier om met jou te 

praat nie.  Daar is geen inkomste in die wêreld wat bestand is 

teen verkwisting nie.  Laat my nou reguit praat.  Mens hoor 

deesdae van prokureurs wat een vir een tot niet gaan en dis 

baie ernstiger as in ander beroepe.  Julle werk met geld wat nie 

julle eie is nie.   

12.HELGAARD: Dag Frikkie. 

13.FRIKKIE : Dag Helgaard, pasop Helgaard.  
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1.HELGAARD: Pas jý vir jou op.  (SLAAN DIE DEUR AGTER HOM TOE) 

BYK  : STILTE, OORGANG, PLAASGELUIDE DOOF IN 

2.FRIKKIE : Môre Poppie, kom ek stoot jou in jou stoel tot waar ek vandag  

met die oes besig is.  Daar is skaduwee.  Kom Mof.  Jy moet die  

Ounooi oppas. 

3.MOF : (BLAF)  Ounooi?  Miskien Oujongnooi, maar nie Ounooi nie. 

4.FRIKKIE : Dis die beste oes in jare, Poppie.  Die koring is goudgeel, die 

slaggoed is vet.  Ek kan vanjaar vierhonderd-en-vyftig Pond uit 

die opbrengs vir Helgaard stuur om uit te sit vir die naderende 

lossing van die verbande. 

5.POPPIE : Dis wonderlike nuus.  Ek is bly jy neem my saam.  Ek mis jou 

geselskap en Moeder kom deesdae al minder uit haar kamer uit. 

6.FRIKKIE : Ek kom dit agter.  Sy loop al stadiger en kla oor koue en dis 

hoogsomer.   

7.POPPIE : Kom Mof, spring op my skoot.  Een van die dae is jy te groot vir 

skootsit.  En nou kry jy nog ’n geleentheid om deur die oubaas 

rondgestoot te word.  

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA PLAASGELUIDE, VROEG- 

OGGEND, HANEKRAAI 

8.FRIKKIE : Môre Poppie, hier is jou koffie.  Ek gaan net gou Moeder se 

koffie aflewer, dan stoot ek jou badkamer toe.  Jy kan maar 

regmaak vir ’n dag tussen die nuwe lammers.   

9.MOF : (BLAF)  Lammers!  Soontoe moet ek saamgaan!  Moet my net  

nie vergeet nie. 
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1.POPPIE : Toemaar Mof, jy kan saamgaan.  Ek wil net nie hê jy moet weer  

die lammers rondjaag nie.  Jy raak nou al ’n uitgegroeide woefie. 

2.FRIKKIE : (ROEP)  Poppie, sy het nie wakker geword nie. 

3.POPPIE : Wie? 

4.FRIKKIE : Moeder.  Ek het vir haar koffie gevat.  Sy het nie met my inkom 

wakker geword nie.  Toe sit ek die koffie voor die bed neer.  Toe 

ek weer ingaan, sê ek môre.  Dis die eerste keer in my lewe dat 

ek vir Moeder aan die slaap vang. Haar lippe was yskoud.  Ek 

het haar gesoen.  Sy is dood, Poppie. 

5.POPPIE : Ons moes dit verwag het, maar dis vir ons almal ’n skok.  Wat 

kan ek doen?  

6.FRIKKIE : Sal jy vir Siena en Mavis in die kombuis vertel en vir hulle vra 

om dinge te bly doen soos Moeder altyd gemaak het? 

7.POPPIE : Ek maak so.  Sodra Helgaard en die bure verwittig is en ons op 

’n begrafnisdag besluit het, sal ek begin met die reëlings 

daarvoor.  

8.FRIKKIE : Moet ek nie eers vir Ouboet Gert ’n telegram stuur nie? 

9.POPPIE : Dit sal gaaf wees, maar ons kan maar vir Helgaard wat op die  

dorp is, vra om dit te doen.  Gert sal in elk geval nooit betyds vir 

die begrafnis met ’n skip uit Engeland hier kan wees nie. 

10.FRIKKIE : Jy is reg.  Ek stuur voorlopig vir Demas te perd met briewe na 

Helgaard en die dominee. 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF TERUG NA VOORSTOEP 

11.POPPIE : Jammer, dat Gert nie sy eie ma se begrafnis kon bywoon nie. 
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1.FRIKKIE : Sy telegram wat hy gestuur het, het darem gewys hy verstaan 

ons kon nie wag nie.  Hy was nes ons almal bly sy het die lyding 

van die Groot Griep vrygespring.  

2. POPPIE : Ek wens ek kon eendag so ’n stille heengaan ervaar. 

3.FRIKKIE : Die begrafnis is verby.  Kom, Mof.  Ons gaan swem in die dam.  

Ek stoot jou Ounooi met die rystoel saam, dan kan sy sien hoe 

jy met die eende speel.   

BYK  : STILTE (OORGANG), DOOF NA DAM, WATER SPAT 

4.MOF : BLAF UITBUNDIG 

5.FRIKKIE : (SKREE, EFFE WEG)  Kom Mof, moenie dat die eende vir jou 

ore aansit nie!  Kom liewer uit die water uit.  Jy sal nooit ’n eend 

in die dam vang nie. 

6.POPPIE   : (LAG, SKREE EFFE)  Hulle duik elke keer as hy naby ’n eend 

kom en swem dan onder hom deur.  

7.FRIKKIE : Ek kan dit nie verdra as Mof so onbeholpe in die water is nie. 

8.POPPIE : Beter so.  Dalk maak hy ’n eend seer as hy hom in sy bek kry. 

9.FRIKKIE : Ek gooi hom liewer met ’n kluit dat hy uit die water kom. 

10.POPPIE : Nee, Frikkie.  Netnou gooi jy hom raak. (LAG)  

11.MOF : (TJANK, BLAF)  Eina!  Wat gooi my baas my met kluite?   

12.POPPIE : (VERWYTEND)  Siestog, Oubaas.  Wat maak jy nou?  

  Moffie, gaan gee tog maar hand vir Oubaas en vergewe hom.  

Hy het nie bedoel om jou raak te gooi nie. 

13.FRIKKIE : Dag, my hond.  Jammer man.  Kyk Poppie.  Daar is sowaar ’n  

traan in sy oog.   

14.MOF : (TJANKIES, SKUD HOM DROOG, NABY MIK) 
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1.FRIKKIE : Nee, sies Mof.   Jy skud jou nat bas op my af! 

2.POPPIE  : (LAG)  Mooi Mof!  Nou is julle kiets.    

3.FRIKKIE : (ERNSTIG)  Is liefde nie wonderlik nie, Poppie? 

4.POPPIE :  Ja, maar hoekom sê jy nóύ so? 

5.FRIKKIE : ’n Hond wys liefde beter as ’n mens, en ’n mens is tog ’n meer 

gevorderde wese?  Die kroon van die skepping. 

6.POPPIE : Hoe bedoel jy? 

7.FRIKKIE : Poppie, ons Moeder het ons nou verlaat.  Ons twee het alleen 

oorgebly hier op die plaas. En ons twee is nie regtig broer en 

suster nie.  Poppie, het jy my lief genoeg om met my te trou? 

8.POPPIE : (BARS IN TRANE UIT, KORT STILTE, HUILERIG)   Frikkie, jy 

weet mos dit is onmoontlik vir my om ’n man se vrou te wees. 

9.FRIKKIE : Poppie, ek vra nie meer as wat ek nog altyd gehad het nie – dat 

jy maar net by my moet wees en my moet liefhê.  Jy moet myne 

wees en ek joue, voor die reg, soos in die praktyk. 

10.POPPIE : Ek ken jou edele siel wat jou hiertoe beweeg het.  Maar ek kan 

nie toelaaat dat jy soveel opoffer ter wille van my nie.  Ek is 

gebrekkig, ek moet my lot dra en die Liewe Heer dankbaar wees 

dat hy my nog altyd die krag gegee het daarvoor.   

11.FRIKKIE : Wat bedoel jy, Poppie? 

12.POPPIE : Jou lewe, Boetie, is joue.  Wie weet wat voorlê?  Enige dag kan  

jy iemand teëkom wat by jou die hartstog wakker maak wat jy  

nog nie geken het nie.  En dan is jy aan my vasgekoppel.  Dink 

aan die ellende ... 
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1.FRIKKIE : Kom hier Poppie.  Moenie bang wees nie.  Ek lig jou net op, ek 

wil jou optel dat ek jou teen my kan vasdruk, soos ek al so baie 

wou doen. En jou soen ... Mmmm ... 

2.POPPIE : Ek het geweet jy is sterk, maar nie só sterk nie.  Hou my so ’n  

bietjie vas.  So ... Mmmm ... 

3.MOF : (BLAF)  Sit haar neer, terug in haar stoel.  Moenie my Ounooi 

seermaak nie. 

4.POPPIE : Los hom, Mof.  Hy sal my nie seermaak nie.  Ja, Frikkie.  Ja, ...  

my antwoord is duisend maal, ja.  En as ons trou vir liefde 

alleen, sal ons liefde duisend keer groter wees. 

BYK  : BRUGMUSIEK, TROUMARS (WAGNER), OP KONSERTINA 

OF MONDFLUITJIE GESPEEL, DOOF NA HANDEKLAP EN 

KOMMENTAAR VAN ALLE SPELERS IN ROESEMOES 

5.MOF : (BLAF TWEE KEER, VIR AANDAG)  Woef, woef!  

6.POPPIE : Kyk, Frikkie!  Mof wil ons ook handgee! 

7.FRIKKIE : Regterpoot, Mof!  Hoeveel keer moet ek sê:  mens en hond 

groet met die regterpoot.   

8.HELGAARD: Dalk is die hond net linkshandig ... of linkspotig!  Hy het nie  

geluister wat die dominee nou net gesê het nie: gee mekaar die 

régterhand!. 

BYK  : BRUGMUSIEK, OORGANG, DRIE JAAR VERLOOP, DOOF 

TERUG NA VOORSTOEP, KLANK VAN KOFFIE-KOPPIES, 

TEELEPELS WAT ROER 

9.POPPIE : Frikkie, ons is vandag drie jaar getroud en dit lyk vir my asof ek  

vir jou net teëspoed en moeilkheid gebring het. 



30 
 

1.FRIKKIE : Wat bedoel jy Poppie?  Waarvan praat jy. 

2.POPPIE :  Die droogte.  Dit het van daardie wonderlike dag af niks gereën 

nie.  Geen oeste nie.  Ons het veeverliese gely. 

3.FRIKKIE  : Dit is nie jou skuld nie, Poppie.  Dit het niks met jou te maak nie.  

4.POPPIE : Daar was nog nooit so ’n lang droogte nie.  Jy moes twee jaar 

na mekaar ál die lammertjies wat aangeteel het, keelaf sny. 

5.FRIKKIE  :   Jy weet mos hoekom, Poppie.  Die arme ooie kon nie die  

lammers voer nie.  Ek moes my ooie aan die lewe hou. 

6.POPPIE : Dit weet ek, maar daar was ’n vloek oor ons troue.  Dit was 

daardie jaar wat die veremark heeltemal geval het. 

7.FRIKKIE : Dit het ons mos nie geraak nie.  Ek is nie ’n volstruisboer nie, 

Poppie. 

8.POPPIE : Drie misoeste in ’n ry. Meeste boere het ondergegaan.  Jy kon 

nie die verband afbetaal nie.  Jy moes by Helgaard die geld wat 

jy lank terug op die verband inbetaal het, weer opvra. 

9.FRIKKIE  : Dit was om die rentegeld vir die jaar te kon afbetaal.  Mens mag 

nie agter raak op die rente van ’n verband nie. 

10.POPPIE : Maar jy het jare gewerk en ’n groot deel van die verband sou 

nou al afbetaal wees as ons dit nie terug gevra het nie. 

11.FRIKKIE  : Dis nie ’n probleem nie, Poppie.  Ons saamwees was en is baie  

meer geluk as enige teëspoed met die boerdery. Solank ek die  

rente elke jaar bly afbetaal, kan ek die grond behou. 

12.POPPIE : Daardie jaar van ons troue het jy gedink ons kan die verband  

binne drie jaar afbetaal. 
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1.FRIKKIE : Drie goeie jare, Poppie.  Dit was nie daar nie, maar dit sal kom.  

   Moenie bekommer nie. 

2.POPPIE : Dit was drie goeie jare, wonderlike jare vir my Frikkie, maar  

teespoed vir jou en die plaas. 

3.FRIKKIE : Nee wat, tydelike terugslag dalk.  Ek sien die wit reenwolke 

agter Skimmelfontein se berge waar ons vloedrivier se water  

vandaan kom.  

4.POPPIE : (OPGEWONDE) Skimmelfontein!  Pa het altyd so gesê.   

5.FRIKKIE : Oor twee dae kan die Droërivier afkom en as ons dit gelukkig 

tref, kan ons in sy water in die ryk grond van die  

rivierbedding saai.  Dis honderd morge se moontlike oes. 

BYK  : STILTE (DRIE DAE TYDSVERLOOP), KLANK VAN GRAWE  

WAT WERK EN IMPLEMENTE WAT TEEN MEKAAR STAMP  

 6.FRIKKIE : (ROEP, VER VAN MIK)  Kom manne, die rivier kom af!  

Ons moet die kanaal oop kry dat ons kan waterlei op die 

vloedvlakte.  

7.POPPIE : Rus ’n bietjie Frikkie.  Jy doen man-alleen meer as die werkers. 

8.FRIKKIE : (NADER AAN MIK)  Is jy nog in die koelte, Poppie? 

9.POPPIE : Dis lekker onder die bome, maar jy moet rus. 

10.FRIKKIE : (VOL ENERGIE)  Ons kan môre weer rus. Solank as ek die 

sloot daar kan oopgooi deur die laagte.  Die water is netnou 

hier.  As ek klaar is, sal daar tyd wees om vir ons koffiewater te 

kook en ’n stukkie te eet. 

11.POPPIE : En Mof sit hier by sy Ounooi en hy doen niks, soos ek. 

12.FRIKKIE : Dis waar hy hoort.  By sy Ounooi wat nie rêrig oud is nie. 
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1.MOF : (BLAF)  Woef!  Los jy ons uit, Oubasie.  Ek pas haar op.  Gaan 

jy maar aan met jou werk. (BLAF) Woef, woef! 

2.POPPIE : Mof sien ’n motor aankom.  Kyk, daar anderkant die kanaal met  

die stofpad!   

2.FRIKKIE : Daai man gaan sukkel om daar deur te kom.  Die pad sal  

verspoel wees daar by die drif.  Ek vat gou Demas met my  

saam.  Ons moet gaan help by die drif.  

.3.POPPIE : Dis nie jou werk om die Afdelingsraad se paaie in stand te hou 

nie, Frikkie. 

4.FRIKKIE : Ons is almal een of ander tyd reisigers. (ROEP)  Demas!  Bring 

jou graaf en kom saam. Mof, bly by jou jong ounooi. 

BYK  : STILTE, DOOF NA DIE DRIF, WATER WAT VLOEI 

5.FRIKKIE : So ja!  Nou sal die voertuig kan deurkom.  (ROEP)  Jy kan maar  

probeer, Meneer! 

6.DELANE : (SKREE) Dankie!     

BYK  : KLANK VAN MOTOR WAT AANGESKAKEL WORD, BRUL 

EN VERBY RY, HOU STIL, AFGESKAKEL 

7.DELANE : Dankie, Vriend.  Kan ek jou betaal vir die skoonmaak van die 

drif? 

8.FRIKKIE : Nee dankie, ek is in my eie diens. 

9.DELANE : (SYDELINGS) Nee, drywer, nog ’n oomblikkie. (NADER)  So jy 

is jou eie baas, dan?  Kan jy my sê hoe kom ek by Groenplaas  

van Frikkie van Zyl? 

10.FRIKKIE : Jy is op die oomblik op Groenplaas. 

11.DELANE : Ek wil kom kyk.  Die plaas kom in die mark. 



33 
 

1.FRIKKIE : Jy maak ’n fout.  Die plaas sal nie in die mark kom nie. 

2.DELANE : Ja, tog. 

3.FRIKKIE : Nee, tog nie. 

4.DELANE : Ja, beslis, Meneer. 

5.FRIKKIE : (OMGEKRAP)  Nee, sê ek jou.  Dan behoort ek daarvan te  

weet. Ek is die eienaar van Groenplaas, Frikkie van Zyl. 

6.DELANE : (VERBAAS)  O?  (STADIGER)  Ek is bly om kennis te maak.  Ek  

is Delane, verbandhouer op die plaas. 

7.FRIKKIE : Dan is jy mos ’n bedrieer.  Meneer Delane is ’n bejaarde man. 

Ek en my vader het hom goed geken.  Ek het geen kennis gekry  

om die verband op te sê nie.  

8.DELANE : Die vorige verbandhouer was my oom, Tom Delane.  Hy is 

dood, nie te lank gelede nie.  Ek is die erfgenaam van Oom  

Tom. En dit was nie nodig om kennis te gee om die verband op 

te sê nie.   

9.FRIKKIE : Hoe so? 

10.DELANE : Die rente op die verband is nou al twee jaar agterstallig.  

Daardeur het die verband op die kapitaal natuurlik sonder 

kennisgewing verval.   

11.FRIKKIE : Dit kan nie wees nie.  Die rente is stiptelik oorbetaal. 

12.DELANE : Aan wie? 

13.FRIKKIE : Maar my broer, die prokureur ... (SLUK HOORBAAR, STILTE) 

Meneer Delane, ek wou net koffiemaak toe ek jou motor sien 

aankom!  Sal jy bietjie versuim om eers iets saam te drink.  Ons 

twee stel mos belang in dieselfde saak. 
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1.DELANE : Ja dankie, meneer Van Zyl.  Maar ek wil nie argumenteer nie. 

Ek wou net kom kyk hoe lyk die plaas wat ek in die mark wil sit. 

Groenplaas?   

BYK  : STILTE, TYDSDUUR, DOOF NA TAFELTJIE ONDER DIE 

SKADUBOOM, KLANK VAN EETGEREI 

2.POPPIE : Die middagete is maar eenvoudig, Meneer Delane.  Dit word 

vooraf berei.  Ek eet maar gereeld saam met Frikkie en die 

werkers hier waar hy werk. Nog koffie? 

3.DELANE : Nee dankie, Mevrou.  Ek het oorgenoeg gehad. 

4.POPPIE : Wat van u motorbestuurder? 

5.DELANE : Ek is seker Smith is reg.  Hy kry selde ’n middagete soos hierdie  

in die skadu van ’n wilgerboom.  Ons moet terug dorp toe. 

6.FRIKKIE : Ek is jammer oor die misverstand, Meneer.  Ek moet dringend 

by my prokureur kom. 

7.DELANE : Ek is jammer dit ís nié ’n misverstand nie, Meneer Van Zyl.  U  

prokureur dra kennis van die versuim.  Ek moet groet. 

8.FRIKKIE : Kan ek net noem, dat as daar nie ’n misverstand is nie, dit nou 

’n baie slegte tyd vir ’n vendusie is.  As jy nou ’n verkoping 

forseer, doen jy dit op die slegste tyd.  Daar sal geen bod wees 

op hierdie plaas wat náby die bedrag van die verband kom nie.  

Niemand wil nou hier koop nie.  Met die koms van die droogte 

en depressie het die grondwaarde tot die minimum gedaal. 

9.DELANE : Ek is van plan om self die grond en die losgoed in te koop.  Dan  

kan ek rustig vir die herstel van eiendomspryse wag. 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA STOEP VAN OPSTAL,  
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PLAASGELUIDE 

1.POPPIE : Ek wil nie hier op die stoep sit en na ons plaas kyk nie, Frikkie.  

(SNIK)  Ek sal aanmekaar dink aan hoe hard jy gewerk het hier.  

Dit lyk selfs in hierdie droogtetyd soos ’n lushof.  (HUIL) 

2.FRIKKIE : (WREWEL IN SY STEM)  Ek moet dadelik die kar inspan om  

Helgaard te gaan sien op die dorp. 

3.POPPIE : As Vader en Moeder nou hier was, sou hulle met jou mooi praat  

om saggies te werk met hulle arme, swakke Helgaard-seuntjie. 

4.FRIKKIE : Laat ons tog maar aangaan Poppie.  Dit word laat.  

5.POPPIE : Daar kom ’n motor met die pad die bult uit.  Dis Helgaard. 

BYK  : MOTOR HOU STIL, DEUR TOE, VOETSTAPPE 

STOEPTRAPPPIES OP 

6.HELGAARD: Dag Boetie Frikkie. 

7.FRIKKIE : Voor ek jou groet, Helgaard – het jy my rente betaal of het jy my 

geld gesteel? 

8.HELGAARD: (GAAN AAN’T HUIL)  Boetie, ek het dit nie betaal nie. 

9.FRIKKIE : (VOETSTAPPE OP STOEP, WEG VAN MIK)  Ek sal nie lank  

wees nie, Poppie. 

10.POPPIE : Gee hom bietjie tyd, Boetie Helgaard.  Hy was baie geskok. 

11.HELGAARD: Ek kan niks vir hom sê om my versuim goed te praat nie. 

12.POPPIE : Hoe minder jy sê, hoe beter, Helgaard.  Ek dink hy is na Vader  

en Moeder se grafte toe. (OPDRAGSTEM)  Mof, waar is 

Oubaas?  Gaan soek vir Oubaas.  

BYK  : STILTE, DOOF NA BEGRAFPLAAS,  

13.MOF : (TJANK)  Wat maak jy hier, Oubaas? 
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1.FRIKKIE : Ja, Mof, het Ounooi my laat roep?  Kom ons gaan huis toe.  Die 

Ounooi is hartseer. 

BYK  : STILTE, TYDSVERLOOP 

2.FRIKKIE : Helgaard, ek wil die waarheid weet.  Anders klim jy dadelik in  

jou motor en jy ry vort.  Ek is nog hier baas vandag. 

3.HELGAARD: Boetie, ek het vanmôre ’n vergadering met my skuldeisers 

gehou. 

4.FRIKKIE : Ja? 

5.HELGAARD: Hulle sê as jy jou eis van twaalfhonderd-en-vyftig pond teen  

my terughou, sal hulle my boedel oorneem en dan stap ek kaal 

uit, maar daar gebeur verder niks. 

6.FRIKKIE : En so nie? 

7.HELGAARD: Dan maak hulle my insolvent. 

8.FRIKKIE : Ja en dan? 

9.HELGAARD: (SNIK, BLY STIL) 

10.FRIKKIE : Helgaard, ek vra – en dan? 

11.HELGAARD: (BEGIN HUIL) 

12.FRIKKIE : So.  En dan?  Ek verstaan, Helgaard; en dan gaan jy tronk toe 

soos jy verdien en jy mag nie meer praktiseer nie.  Wag hier.  Ek 

gaan pen en papier haal. 

BYK  : VOETSTAPPE, KORT STILTE 
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1.FRIKKIE : Skryf Helgaard.  Skryf daar dat ek nie teen jou ander krediteure  

my eis sal handhaaf nie.  (KORT STILTE)  Klaar?  Gee 

hier, dat ek kan teken. Vat die papier, Helgaard; en stel jou 

ander krediteure tevrede.  

2.HELGAARD: Dankie, Boetie. 

3.FRIKKIE : Vat hom, Helgaard.  En as jou krediteure daarmee klaar is, 

bewaar die papier vir ’n erfstuk in die familie.   

4.HELGAARD: Dis ’n lewenslyn vir my, Boetie.  Dis ’n papier wat so baie vir my 

beteken. 

5.FRIKKIE : Dis die prys van my lewensdoel en my afhanklikheid; dis die  

prys van Poppie se geluk; dis die prys van jou ouers en my  

ouers se nagedagtenis; dis die prys van jou eer. 

6.HELGAARD: Dankie, Boetie ... 

7.FRIKKIE : En nou moet jy dadelik ry.  Ek voel nie lus om ’n dief van ’’n 

broer langer hier voor my oë te sien nie. 

8.HELGAARD: Ek gaan nou. Dankie ...  (VOETSTAPPE, WEG VAN MIK)   

   Dag Sussie. 

9.POPPIE : Wat se groetery is dié met die hand.  Soen my, Boetie.  Dit sal  

eendag weer beter gaan met almal van ons.  God seën jou. 

(SNIK)   VOERTUIG VERTREK 

10.FRIKKIE : Poppie, ek is baie jammer.  Ons word swerwelinge.  Ek sal dit 

kan verwerk, maar jy sal kwyn.  

11POPPIE : Frikkie, my trou sal nie kwyn nie, ons liefde sal nie swerwe nie. 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA VENDUSIE, VEILING VAN DIE 

PLAAS EN LOSGOED, OUTYDSE HANDKLOK GELUI 
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1.AFSLAER : Drie pond gebie op hierdie outydse klerekas, goeie toestand, 

honderd jaar oud, stewig, asof gister gemaak.  Kom mense, die 

ding is tagtig pond werd. 

2.DELANE : Drie pond vyf. 

3.AFSLAER : Drie pond vyf, aan Meneer Delane.  (KLOK)  Dit bring ons aan 

die einde van die opveil van die losgoed.  Alles het nou nuwe 

base gekry. 

4.DELANE : Wat van die hond, meneer afslaer? 

5.AFSLAER : Jy is reg, Meneer Delane, die hond is op die lys van die losgoed, 

maar dring u regtig daarop aan om die hond te laat opveil? 

6.DELANE : Meneer Afslaer, doen jy jou plig en ek sal myne in ag neem.  Die 

hond is ’n deel van die bate. 

BYK  : ROESEMOES VAN BESWARE (ALLE SPELERS):  “SIES”, 

“SKANDE”, “ARME DIER”, “DIS DEEL VAN DIE FAMILIE”  

7.AFSLAER : Kyk daar, Meneer.  Kyk hoe geheg is die hond aan sy 

Ounooi!    

8.POPPIE : (HUIL OP MIK)  Mof, my hondjie.  Net nie dit ook nie! 

9.DELANE : Meneer Afslaer, ons kan ’n ander manier probeer.  Veil eers die 

plaas op en as dit saam met die losgoed genoeg gaan om die 

skuld en die koste te vereffen, kan die hond bly.  Ek soek net 

genoeg om te kry wat my toekom, niks meer nie.   

BYK  : STILTE (TYDSVERLOOP), DOOF TERUG NA EINDE VAN 

VENDUSIE 
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1.AFSLAER : Dankie, dames en here, ons het gekom aan die einde van die 

vendusie.  Ons het die plaas se bedrag by dié van die losgoed 

getel.  Daar kom nog honderd pond kort om die skuld en die 

onkoste te dek, so ons moet die hond vir honderd laat gaan.  Is 

daar enige bod om mee te begin ?  

2.KOPER : Tien pond? 

3.AFSLAER : Ek het tien pond.  Tien pond, niemand meer? 

4.DELANE : Honderd pond.  As daardie meneer my bod wil oorneem, kan hy 

die hond kry.  Ek wil niks meer hê as wat my toekom nie. 

5.AFSLAER : Wil u oorneem, meneer?  Nee.  Meneer Delane, honderd pond 

vir die hondjie op u rekening. (KLOK) 

6.DELANE : Dankie, dan is ons klaar.  Smith, kry die hond, bind hom vas met 

’n osriem en sit hom agter in die motor.  

7.MOF : (GROM, BLAF AGGRESSIEF)   

8.FRIKKIE : Mof, ek sal jou maar self moet vasbind, lê nou stil.  Oubaas sal  

jou nie seermaak nie.  Meneer Delane hy sal stil lê op jou  

agterste sitplek, maar jy sal moet vriende maak met hom 

vorentoe om hom te hanteer. 

9.DELANE : Ek het ’n ander voorstel, Meneer Van Zyl. 

10.FRIKKIE : Wat nou? 

11.DELANE : Ek skryf ’n koopkontrak.  Jy koop die hond by my vir honderd 

Pond.  Jy hou die hond.  Teken hierdie kontrak.  Elke jaar word 

ses persent gevoeg by die prys.  Jy kan elke jaar die rente 

betaal of die hond se koopprys terugbetaal enige tyd wat jy reg 

is. 
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1.FRIKKIE : Dankie, meneer.  Waar teken ek?  Ek aanvaar die koop.  Poppie  

ek maak vir Mof los.  Jy het jou hondjie terug. 

2.POPPIE : Kom Mof.  Lê hier langs my.  Jy is nou te groot om op my skoot 

te sit.   

3.DELANE : Hier, meneer Van Zyl.  Teken hieronder asseblief.  Ek ry nou.  

Sterkte met die trek. 

4.FRIKKIE : Dankie, Meneer, nee ek reis nou baie ligter.  Kom Poppie, ek sal 

jou maar moet stoot na ons slaapplek vanaand.  Buurman Koos 

het beloof om vanaand vir ons oornag te bied.  

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA BYWONERSHUISIE, NET POPPIE 

EN MOF 

5.POPPIE : Weet jy wat, Mof?  Die Oubaas sê hy verlang heelweek na 

hierdie bywonershuisie.  Glo jy hom? 

6.MOF : Woef! 

7.POPPIE : Ja, ek glo dit ook.  As ek so verlang na naweke as hy huis toe 

kan kom!   Weet jy wat?  Nee, Mof,  Jy lieg.  Jy weet nie. Dis 

Vrydag vandag.  Jou Oubaas kom môre. 

8.MOF : Woef, Woef.  My Oubaas kom?  Woef. 

9.POPPIE : Nee, Sit!  Mof Sit! Jy het nie reg gehoor nie.  Eers môre: teen 

eenuur skei hy uit by sy werk op die spoorlyn. 

10.MOF : Woef!  Werk? 

11.POPPIE : Hy kan vieruur moremiddag al hier wees.  Wanneer laas het jy 

’n stukkie vleis gehad, Mof? 

12.MOF : Woef?   Vleis? 
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1.POPPIE : Ek moes nie daardie woord voor jou gebruik het nie.  Dalk koop 

jou Oubaas vir ons ’n stukkie van die paar sjielings wat hy 

hierdie week verdien.  Ek het nie eers ’n korsie brood vir jou nie.  

Hy sal darem seker brood bring.   

2.MOF : Woef?  Brood? Ek het gister laas ’n korsie gekry. 

BYK  : STILTE (OORGANG), DOOF NA PLEK VAN SPOOR- 

KONSTRUKSIE WAAR FRIKKIE WERK, STOOM- 

LOKOMOTIEF KOM TOT STILSTAND, ROESEMOES VAN 

STEMME 

3.FRIKKIE : (SKREE)  Dis die trein met die stawe en dwarsleers. Kom ons 

tjaila eers manne.  Die nuwe skof sal vannag aflaai.  Ons moet 

môre vroeg weer begin kap. 

4.HELGAARD: Broer Frikkie!  Ek het gehoor jy werk op hierdie lyn. 

5.FRIKKIE : Helgaard?  Waar kom jy vandaan? 

6.HELGAARD: Van die dorp af.  Die trein wat die voorraad en gereedskap vir 

die spoorlyn hiernatoe bring, kom van daar af.  

7.FRIKKIE : Soek jy my?  Is daar slegte nuus?  Hoekom doen jy die moeite?      

8.HELGAARD: Ek kom vir jou kuier.  Kan jy my nou al weer groet? 

9.FRIKKIE : Naand Helgaard, ek is bly om jou te sien.  Ek het al baie verlang 

   na jou. 

10.HELGAARD: Het jy my dan vergewe, Boetie?  Dis deur my dat jy vandag hier 

aan die spoorlyn moet pikslaan. 

11.FRIKKIE : Laat ons maar nie verder praat nie, broer.  Dis verby.  Ons kan  

nie agteruit lewe nie. Deur my armoede het ek bietjie van my 

hoogmoed verloor. 
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1.HELGAARD: Boetie Frikkie! 

2.FRIKKIE : Helgaard, sê  vir my hoe gaan dit met jou. 

3.HELGAARD: Beter as die eerste maal, Boetie.  Ek het my les geleer. 

Eenvoud is beter as weelde.  My nuwe besigheid floreer.  My ou 

kliënte is terug.  Ek het begin om my ou krediteure af te betaal, 

al staan ek nie wetlik onder verpligting nie. 

4.FRIKKIE : Dis mooi, Boetie.  Jy maak my nou bly dat ek besluit het om my 

eis terug te hou. 

5.HELGAARD: Ek het juis gekom om vir jou ’n bietjie af te betaal.  Baie min, 

maar darem so ’n honder pond uit die groot skuld. 

6.FRIKKIE : Helgaard, sowaar! Jy het my amper my hoogmoed terug gegee. 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA BYWONERSHUISIE 

7.POPPIE : Mof, jou Oubaas kom vandag. 

8.FRIKKIE : (VÊR VAN MIK)  Fluit. 

9.MOF : (EERS FYN TJANKGELUIDJIES, BLAFGELUIDE HARD,  

SAGTER SOOS MOF VERDER VAN MIK AF BEWEEG) 

10.POPPIE : (OPGEWONDE)  Dit moet jou Oubaas wees. Niks gaan jou nou 

    keer nie.   

11.FRIKKIE : (SKREE)  Hallo Poppie!  As ek net hierdie op-skuld hond kan 

kry om my nie te bly soen nie.  (NADER, SOEN)  Poppie, my 

Sussie-vrou, hoe het ek na jou verlang!  Die week was oneindig 

lank. Maar hoe lyk jy so vaal asof jy honger gely het? 

12.POPPIE : Niks meer as wat my arbeider-man gely het nie.  Hy is mos net 

so arm soos sy stoep-sit vrou.  Ek het darem vyf sjielings gekry 

vir borduurwerk vir ’n troue.  
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1.FRIKKIE : Ek kon darem bietjie kos koop van die week se loon.  Ek sal jou 

nou wys.  Nou eers vertel: ek het ’n gelukkie getref wat ek self 

nie kon verwag nie. 

2.POPPIE : Vertel.  

3.FRIKKIE : Helgaard het vir my met die trein kom kuier.  Dit gaan goed met 

hom.  Hy het al sy krediteure al afbetaal en vir my ook honderd 

pond gebring.     

4.POPPIE : Dis baie geld, meer as wat jy in twee jaar sal verdien, my man. 

5.FRIKKIE : Ja, ek gaan die honderd pond wat ons vir Delane skuld vir Mof, 

afbetaal.  Ek pos dit sommer Maandag vir hom.       

6.POPPIE : Dit sal goed wees.  Ek sidder as Delane agterkom hoe ’n goeie 

hond Mof vir ons is.  Hy sal vir Mof opeis vir sy dienste of sy 

waarde.  Baie meer as die plaas wat ons verloor het.  

7.FRIKKIE : Nou gaan ons eers saam ’n koppie koffie op die stoep drink. 

8.POPPIE : Nie so ’n ryke uitsig soos Groenkloof nie, maar saam met jou, 

net so lekker, my man. 

9.FRIKKIE : Oeee!  Daar kom ’n motor aan.  Ek is deesdae allergies vir 

motorkarre.  Hulle bring al meer ongeluk.  

10.POPPIE : Ek is net jaloers op my eie man se geselskap.  Ek het jou ’n 

week laas gesien.  Ek wil jou nie met vriende of kennisse wat 

motors ry, deel nie. 

BYK  : MOTOR NADER EN HOU STIL, SKAKEL AF, DEUR OOP 

11.FRIKKIE : My hemel, dis Broer Gert. 

12.POPPIE : Hy het ’n netjiese pak klere aan.  Hy aard nie in ’n 

bywonershuisie nie. 
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1.FRIKKIE : Welkom Broer Gert.  Kom af.  Jammer, oor die armoedigheid.  

Jy het seker teen die tyd gehoor van die teespoed wat ons hier 

gebring het. 

2.GERT : Broer Frikkie!  Jammer, om julle op Sondag, jou rusdag te pla.  

Maar ek is ’n ruk lank in die Kaap by die nuwe universiteit.  Toe 

kom ek gou ’n draai maak. 

3.FRIKKIE :  Jy het seker na die familieplaas toe gekom toe vind jy ek het 

uitgeboer? 

4.GERT : Nee, ek het ’n ander weergawe gehoor.  Ek het vir jou en 

Poppie kom kuier.  Geluk met die troue.  Hallo Sussie. Ek het 

altyd geweet julle twee is vir mekaar bedoel, al was ons almal 

maar altyd lief vir jou as ons eie sussie. 

5.POPPIE : Hallo Boetie Gert.  Soen my.  Goeie gewoontes mag nie uitsterf 

nie.  

6.GERT : Ek is bly om jou in een van die nuwe rystoele te sien.  Hierdie  

een is beter as die stoele van Europa.  Wie het dit gemaak?  

7.POPPIE : My man.  Hy het moeg geword om my rond te dra en in ’n 

waentjie te stoot.  

8.GERT :  Ek het ’n kosmandjie gebring, koue hoender, brood en ’n bottel 

sjampanje.  Julle het mos sonder my bruilof gevier.  Vandag kan 

ons opvang.  

9.FRIKKIE :  Ons waardeer dit Gert.  Ons het self niks om jou voor te sit nie.  

Armoede is nie ’n skande nie, maar ek sou jou nie middagete  

kon gee wat jou waardig is nie. Baie dankie vir die welkome 

kosmandjie.   
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1.GERT : Ja, dis byna tien jaar vandat ons mekaar laas gesien het, met ’n 

groot  oorlog en ’n griep-epidemie tussen-in. 

2.POPPIE : Frikkie, sal jy asseblief die mandjie vir Siena in die kombuis gee, 

sodat sy vir ons die tafel kan voorberei. 

BYK  : STILTE (TYDSVERLOOP), DOOF TERUG NA STOEP 

3.FRIKKIE : Dankie Gert!  Dit was nou ’n ete soos ons dit soms, met die 

beter dae op die plaas geniet het.  Heerlik! 

4.GERT : Dankie, dit was lekker.  Maar Poppie, mag ek sommer hier, op  

die Sondag jou vir die eerste keer in my lewe, soos ’n dokter 

vinnig ondersoek? 

5.POPPIE : Natuurlik.  Sommer hier op die stoep, of moet ek kamer toe? 

6.GERT : Lê maar net vir my op hierdie mobiele bed hier op die stoep  

waarin jy gelê het toe ons grootgeword het.  Verskoon my koue 

hand.  Ek wil net hier teen jou rug af voel.  

7.POPPIE : Dis reg.  Ek kry darem nog nie koud nie. 

8.GERT : Mmm.  Het jy ’n naald uit jou handwerk naby?  En ’n kers 

vir ontsmetting.     

9.POPPIE : Frikkie, gee my naaldwerksakkie aan.  Daar is ’n kers en blaker 

in elke kamer.  

10.FRIKKIE : Hier Gert, ek steek net die kers aan.  (TREK VUURHOUTJIE) 

11.GERT : Poppie trek net op tot by die knieë.  Net om gevoeligheid te 

toets.   (POUSE)  Mm.  Dankie, jy kan maar jou rokkie aftrek.  

Maak maar toe. 

12.POPPIE : So vinnig?  Ek vergeet jy is nou ’n beroemde spesialis.  
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1.GERT : (LAG)  Dankie.  Poppie, soos ek gedink het.  Miskien vergis ek 

my heeltemal en dan moet jy my vergewe.  Uit hierdie 

oppervlakkige ondersoek kan ek nie oordeel nie, maar dit lyk vir 

my dis die moeite werd om met my saam te gaan Kaap toe.  

2.POPPIE : Hoekom Gert? 

3.GERT : Daar is X-straal apparaat en instrumente.  Jy is sterk genoeg vir  

’n operasie, ek wonder hoe sterk jou hart is.  Gee my jou pols.  

Frikkie, staan gou opsy, dat ek die waarheid kan hoor. (KORT 

POUSE) Poppie, het jy honger gely?   

4.POPPIE : (SAG)  Moenie vir hom sê nie.  Dis net die laaste week dat die 

kos so bietjie min was. 

 5.GERT : (FLUISTER)  Ek sal nie.  ’n Dokter se mond is gesluit, maar ek  

wens ek kon vir hom sê.  ’n Vrou het altyd geheimpies wat sy 

net vir haar dokter en haar priester vertel.  (HARDER)  Frikkie, 

kom hier.  Frikkie, ek wil nie verwagtings opwek nie.  Maar ek wil 

vir Poppie saam Kaap toe neem.  Die reis sal haar alreeds op 

sigself goed doen, dan kom sy bietjie weg ... 

6.POPPIE : (ONDERBEEK)  En wie sal na my Boetie Frikkie omsien? 

7.GERT : Hy gaan saam, natuurlik.  

8.FRIKKIE : Gert, ek het nie geld nie.  Ek het hier honderd pond, maar ek  

mag dit nie hiervoor gebruik nie.  Ek skuld dit.  Ek het jou reeds 

van Mof vertel. 
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1.GERT : Frikkie, uit die mond van ’n man praat jy die woord van ’n kind. 

Jy laat vir Poppie hier in die vaalhuisie sit en gebrek ly.  Uit wie 

se vader en jonger broer se vermoë en uit watter boedel het ek 

vir jare studeer?  Vader en jy het my in staat gestel om te gaan 

studeer en vandag het ek genoeg geld bymekaar gemaak.  Julle 

twee gaan saam met mý. 

2.MOF : (TJANK)   

3.GERT : Toemaar, Mof, jy gaan saam.  Aan wie kan jy hom hier 

toevertrou?  Wil jy die hond se hart breek?  Nee, ’n 

honderdpond se hond moet saamgaan. 

BYK  : VROLIKE BRUGMUSIEK (MOONTLIK “DAAR ONDER IN DIE 

KAAP” VAN DANIE BOSMAN), DOOF NA DOKTERS-

KAMERS IN KAAPSTAD  

4.FRIKKIE : Mof, dis nie alle honde wat vier verdiepings hoog langs Kerk- 

plein in Kaapstad kan kom nie.  Jy moet jou gedra. 

5.GERT : (DEUR OOP)  Frikkie, kom in.  Bring Mof maar saam.  

6.POPPIE : Nee Mof, nie op hierdie ondersoekbed opklim nie. 

7.GERT : Frikkie, dit sou vir my makliker wees om vir jou te sê daar is nie 

’n kans nie, want die operasie wat moontlik is, hou groot risiko  

in. Jy het goed geleef met Poppie en sy met jou, maar daar is ’n  

kans dat sy weer kan loop en leef soos ’n normale vrou.  Maar 

byna net so ’n groot kans dat sy onder die operasie kan sterf. 

8.FRIKKIE : Dis mos Poppie se besluit.  Ek is doodgelukkig met haar soos sy 

tans is, maar ...   
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1.GERT : Dis nie so ’n vinnige besluit nie.  Laat ek verduidelik.  Om die  

senuwees by die rugstring by te kom, is niks; hy lê vlak onder  

die vel.  Maar vir hierdie doel moet hy van binne bereik word.  

Dit beteken ’n groot sny.  Die operasie self kan geluk, maar daar 

is ’n kans dat sy kan beswyk, nadat ons die doel bereik het. 

2.FRIKKIE : Poppie? 

3.POPPIE : Ja, boetie Frikkie? 

4.FRIKKIE : Ek het nie nodig om met jou lewe te spekuleer nie. 

5.POPPIE : Broer Gert, ons het tyd nodig.  Ek wil vir Frikkie verduidelik wat 

die verskil tussen ’n sussie en ’n vrou is.  Ek was lank die een, 

maar nog nooit die ander nie. 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF TERUG, HOSPITAALKLANKE, BV. 

AFKONDIGING, “DOKTER ENSLIN, NA NOODGEVALLE 

ASSEBLIEF”   

6.GERT : (DEUR OOP)   Frikkie, die operasie is verby.  Ek weet nie,  

Broer.  Poppie kan dit maak, maar sy is swak tot sterwens toe. 

Ek kan maar net sê sy is nog nie dood nie.  Kom ons laat dit 

heeltemal in die hande van die Here. 

BYK  : STILTE (TYDSVERLOOP), DOOF TERUG NA HOSPITAAL SE 

HOSPITAALBED 

7.POPPIE : Gert, hoe gaan dit met Frikkie? 

8.GERT : Hy is vol lewe.  Dis oor jóύ lewe wat ek my bekommer. 

9.POPPIE : Gert, jy is verniet bang.  Ek sal nie sterwe nie.  Ek het vir Frikkie 

om voor te lewe. 
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BYK  : STILTE (TYDSVERLOOP), DOOF TERUG NA BUITE IN 

STRAAT, STADSVERKEER 

1.GERT : Kom Frikkie, bring vir honderd pond Mof saam.  Ons moet op ’n 

wandeling gaan. 

2.FRIKKIE : Hoe gaan dit met Poppie, Gert? 

3.GERT :  Sy is buite gevaar na die operasie.  Jy en Mof is dalk ’n groter 

gevaar vir haar.   

4.FRIKKIE : Wat bedoel jy, Gert. 

5.GERT : Sy moet baie rus kry.  Ek stel voor sy rus eers behoorlik uit 

voordat julle teruggaan, plaas toe.  

6.FRIKKIE : Daar is nie meer ’n plaas nie, Gert. 

7.GERT : Wag Frikkie.  Dis hier waar ons moet ingaan.  Ons het ’n 

 besigheidjie.  Op met die hyser. Kom in, Mof.  Moenie bang 

wees nie. (KLANK VAN OUTYDSE HYSER-SKUIFDEURE 

WAT TOE GAAN, OPRY, EN WEER OOP)  

8.FRIKKIE : En hierdie naambord?  “John Delane” .   Ek wil daardie naam 

nooit weer sien nie. 

9.GERT : Wag, Frikkie.  (KLOP AAN DEUR, KORT STILTE, DEUR OOP)   

10.MOF : (GROM) 

11.DELANE : Die honderdpond hond het ’n goeie geheue.  Dag, Meneer Van  

Zyl.  Ek is bly om jou te sien.  En dis jou broer.  Ons ken  

mekaar.  Goeie ding om ’n dokter byderhand te hê as so ’n dier  

jou aanval. 

12.FRIKKIE : Mof, dis daardie baas se huis dié.  Moenie hom hier dreig nie.  

Gee jou poot vir hom.    
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1.MOF : (GROM)  Ek sal hom my poot gee, maar onder protes. 

2.DELANE : Dag my hond.  Goeie maniere.  Ek het slegte besigheid gedoen 

deur jou te verkoop. 

3.GERT : Meneer Delane, ek is bietjie haastig.  Kan ons oorgaan na 

besigheid? 

4.DELANE : Sit dokter, sit.  Ek is net so besig.  Ek wil net eers vir Meneer  

Van Zyl sê dat ek die honderd pond ontvang het en die  

kwitansie aan hom gepos het. 

5.GERT : Meneer Delane, ek het gekom om my broer se plaas van jou 

terug te koop.   Wat is jou prys? 

6.DELANE : Jy loop nie draaie nie.  Die plaas met hond en losgoed en al het  

my vyfduisend-driehonderd pond gekos.  Ek kan vandag  

twaalfduisend pond daarvoor kry. 

7.GERT : Ek weet, so jou prys is twaalfduisend pond, Meneer Delane? 

8.DELANE : Ek is nie ’n pasiënt waarop jy sommer op die oog af diagnose 

kan maak nie.  Ek het jou en jou broer behoorlik ondersoek en 

julle in my terme baie gesond gevind.  Nee, my prys is nie 

twaalfduisend pond nie. 

9.GERT : Meer? 

10.DELANE : Nee, net vyfduisend driehonderd wat ek daarvoor betaal het, 

Minus die honderd pond van die hond wat ek ontvang het.  Ek  

het nie ’n koopkontrak nodig nie.  Jou woord is net so goed soos 

dié van jou broer. O, wag, ons het iets vergeet.  Die losgoed is 

alles nog daar op die plaas . Ek wil niks hê wat my nie toekom 

nie.   
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BYK  : STILTE (OORGANG), DOOF NA STRAAT, BUITE, VERKEER 

IN AGTERGROND 

1.FRIKKIE : Dankie, Broer Gert.  Dit plaas my eintlik presies waar ek was toe 

ek nog op die plaas was.  Ek skuld nou net vir jou in plaas van 

 ’n vreemde verbandhouer. 

2.GERT : Nee, ons het al daaroor gepraat.  Ons skuld mekaar niks. 

3.FRIKKIE : Maar wat van die ander skuld? 

4.GERT : Watter ander skuld? 

5.FRIKKIE : Poppie se ondersoeke, vervoerkoste hierheen, verblyf, operasie, 

ensovoorts. 

6.GERT : Frikkie, vir ’n broer laat ek betaal, vir ’n suster werk ek verniet. 

Ek het vir jou gesê, Poppie sal, menslik gesproke van die 

operasie herstel.   Maar ek het haar nie seergemaak net om die  

seer wéér gesond te maak nie.   

7.FRIKKIE : Wat bedoel jy, Gert? 

8.GERT : Daar is ’n redelike vooruitsig dat sy oor twee maande sal kan 

opstaan en dan oor ’n jaar sal kan loop soos ek en jy.  Maar jy 

sal haar moet oppas. 

9.FRIKKIE : Ek sal alles doen om te keer dat sy nie weer sal seerkry nie.. 

BYK  : BRUGMUSIEK, DOOF NA VOORSTOEP, PLAASGELUIDE, 

HOND BLAF, VOORDEUR OOP, DAME SE VOETSTAPPE 

(HOE HAKKE)  OP VOORSTOEP 

10.POPPIE : Het jy al vir Gert laat weet, Frikkie? 

11.FRIKKIE : Natuurlik, Poppie.  Hy wil alle nuus hoor. Toe ek vir hom laat  

weet het dat jy maklik vanself kan loop, was hy baie bly. 
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1.POPPIE : Ek onthou, hy was so bly, hy het ’n telegram van gelukwense 

terug gestuur. 

2.MOF : (BLAF) 

3.FRIKKIE : Wat blaf jy, Mof.  Ek is mos geregtig om naby die waentjie te  

kom.  

4.POPPIE : Toemaar, ék sal nou by julle twee oorneem. 

5.BABA : BABAKLANKE 

6.POPPIE :  Kom Moeder se duifie.  Kom ek tel jou op.  Hierdie Mof is 

nie ’n goeie oppasser nie.  Hy tel jou nooit op nie.  Toe ek in 

hierdie waentjie gelê het, het jou pappa my gereeld opgetel om 

my te soen en vir my in my rystoel te sit.    

7.BABA : BABAKLANKE   

8.POPPIE : Kan jy niks anders as babaklankies maak nie? 

9.MOF : (BLAF)  

10.POPPIE : Wil jy hom ook leer praat, Mof?  Jy kan net blaf en tjank. 

11.FRIKKIE : (HARD)  Nee, Mof!  Jy kan mos nie teen jou Ounooi opstaan  

nie.  Sy sal agteroor val.  Haar bene is nog nie so sterk nie. 

7.MOF : (BLAF) 

8.FRIKKIE : (RAAS, WEG VAN MIK)  Mof!  Hou op om teen jou Ounooi op te  

spring! 

9.POPPIE : Ag Pappie, hy is net jaloers oor die kleintjie wat ek vashou. 

Kyk hoe verleë is Mof nou. 

10.FRIKKIE : Goed, Mof, dis reg, Mof.  Ek is jammer ek het geraas!  Ons is al 

twee lastig hier by die klein mannetjie.  
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1.POPPIE : Dis nie waar nie.  Miskien nou, maar jou mamma kan getuig:  jy 

kry nie twee beter oppassers as jou pappa en Mof nie. 

2.BABA : BABAKLANKE 

BYK  : TEMAMUSIEK  

 

EINDE 


