
Plasing geskied met die spesiale toestemming van die familie van PH Nortjé en 
NB-Uitgewers asook met die vriendelike samewerking van RSG:drama 

DIE WILDEDRUIF VAL 

- ‘n jeugverhaal gebaseer op ‘n ware verhaal - 

deur 

P.H. Nortjé 

 
 

[vir die radio verwerk deur Eben Cruywagen] 

Die wildedruif val is ‘n ware verhaal oor ‘n vloed wat in Mei 1916 in die Baviaanskloof plaasgevind het. 
Die boek het die eerste prys ontvang in Sarie en Tafelberg-uitgewers se jeugverhaalwedstryd.    

DIE VERWERKER EBEN CRUYWAGEN skryf: Miskien omdat die verhaal op ware gebeure 
gebaseer is, of omdat dit geskryf is deur ‘n skrywer vir wie ek as jong leser dekades gelede ‘n 
besondere voorliefde gehad het — ek weet nie — maar dit is ‘n verhaal wat my letterlik “ingesluk” het. 
Die wel en weë van die karakters het my selfs snags wakker gehou en soms het ek hulle vrese in my 
drome beleef. 

DIE REGISSEUR JOANIE COMBRINK skryf: Die verhaal was tegnies ‘n uitdaging, veral ten opsigte 
van die groot boks- en vloedtonele. Daar was soms skares nodig in van die tonele en dit was nogal ‘n 
uitdaging met die streng Covid-regulasies in plek. Die spelers het baie van die byklanke self gedoen 
en Cassi Lowers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Stemmingsmusiek is 
gekies om die gevoel van die periode waarin die verhaal afspeel, te probeer weergee. 

KOBUS BURGER, RSG se uitvoerende regisseur: drama, skryf: Die wildedruif val het vanuit die 
staanspoor tientalle uitdagings gebied. Nie enige roman is noodwendig radiomatig nie… En nog 
minder verwerkbaar tot ‘n reeks van 65 episodes wat elke middag die luisteraars by die draadloos 
moet hou. En hier tref Covid-19 ons voor die opnames en dis ‘n groot rolverdeling! En die ateljee 
moet spesiaal aangepas word. Daarby moet RSG verseker dat die spelers, regisseur en tegniese 
span te alle tye veilig is. En gesond bly vir die weke van opnames. 

 

Kontakbesonderhede van kopiereghouers: NB-Uitgewers (Jodie Julius) 

e-posadres: Jodie.Julius@nb.co.za 

https://i2.wp.com/www.rsgplus.org/wp-content/uploads/2020/09/nortje-p.h.-150x150-1.jpg?ssl=1
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(Bron: https://www.rsgplus.org/epiese-die-wildedruif-val-op-rsg/)



RSG 

VERVOLGVERHAAL 

DIE WILDEDRUIF VAL 

deur 

P.H. Nortje 
[vir die radio verwerk deur Eben Cruywagen] 

 

EPISODE 1 

 

OPNAME : (OPNAME 1) 
OPNAMETYD : 10:00 
UITSENDING : 7/09/2020 [Ma.] 
REGISSEUR : Joanie Combrink 
 

ROLVERDELING: 

1. FAANS TERBLANCHE :  

2. HANS TERBLANCHE 
 [FAANS SE SEUN] :  

3. KIERIEKOP [ALGEMENE  PLAASWERKER] :  

4. PIET VINK [VOORMAN, MELKMAN,  
 STALBAAS, TOGRYER, WERKTUIGKUNDIGE] :  

5. POLLIE TERBLANCHE 
 [FAANS SE VROU] :  
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EPS. 1 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

IN DIE KOUGABERGE. LUIDRUGTIGE GESKREE VAN ± VYF 

PLAASWERKERS IN A/G. BERGSEBRAS BLAF EN SNORK IN ’N 

VERSKEIDENHEID PERSPEKTIEWE. HOEWE VAN ’N PAAR SEBRAS 

DREUN UIT A/G TOT OP MIK EN VERBY ONDER DIALOOG. 

1. FAANS : [SKREE UITASEM] Kieriekop! ... Kieriekop! 

2. KIERIEKOP : [WEG. PROJEKTEER] Ja Meneer? 

3. FAANS : Keer daai bergsebras af dié kant toe. Gou! 

4. KIERIEKOP : [WEG. PROJEKTEER] Ja Meneer! 

5. HANS : [SKREE] Pa, hulle gaan agter die wildepruim by die klein klofie 

inswaai. Kyk daar! 

6. FAANS : Verduiwels! [PROJEKTEER] Piet, gaan só om. Kyk of jy hulle kan 

voorkeer voor hulle te ver met die agterste kloof af hardloop! 

7. PIET : [WEG. PROJEKTEER] Ja Grootman, ek sal kyk! 

8. HANS : [SKREE] Hier kom ’n paar dié kant toe Pa. Ek dink hulle’t vir Piet 

geskrik. Maar hulle kom te vinnig. Ons sal hulle nie kan vang nie! 

9. FAANS : Magtag! [PROJEKTEER ERGERLIK] Haai julle spul luiaards! Moenie 

net daar staan en arms swaai soos windmeulens nie. Gaan keer die 

sebras af voor die lot van hulle wegkom! 

BYK : GESKREE VAN WERKERS KRUISDOOF MET ENKELE SEBRAS 

WAT AL BLAFFEND EN SNORKEND VERBY GALOP EN WEGDOOF. 

10. HANS : [GELATE] Daar gaan hulle... 

11. FAANS : [BRUL GEFRUSTREERD] Nou’s dit neusie verby. Ons gaan hulle 

nooit gevang kry nie! 
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EPS. 1 

BYK : PLAASWERKERS SE GESKREE KWALIK HOORBAAR IN DIEP 

A/G ONDER SAGTE SONBESIES EN VER VOËLS. 

1. HANS : [VERSIGTIG] Dink Pa ’n bergsebra sal ’n wa kan trek? 

2. FAANS : Kan ’n perd ’n wa trek? 

3. HANS : Ja Pa, maar... [DROOG OP] 

4. FAANS : [POUSETJIE] Maar wat? 

5. HANS : Perde is gemáák vir trek en vir ry en so aan. 

6. FAANS : En wie sê bergsebras is nie nog béter trekdiere as perde nie? 

7. HANS : [POUSE] Miskien moet ons maar volgende week weer probeer. 

8. FAANS : [ERGERLIK] Dis oor die werf vol van ’n spul vadsige leeglêers is! 

9. HANS : Pa? 

10. FAANS : Almal staan en kyk en swaai arms, maar dis omtrent net ons en Piet 

Vink en Kieriekop wat regtig iets gedoen het. 

11. HANS : [ONGEMAKLIK] Hoeveel bergsebras wil Pa hê? 

12. FAANS : Wel, ek het gedink... Darem seker nie minder as... ses nie, Hans. 

13. HANS : So... Pa soek nog net een, nè? 

14. FAANS : Het ons dan al vyf? 

15. HANS : Ja Pa. Duimpie-hulle staan mos daar by die pendoring met hulle! 

16. FAANS : [VERLIG] Ek dag so ewe ons het nog net vier...! 

BYK : EEN BERGSEBRA BLAF EN SNORK IN DIEP A/G EN DOOF 

ONDER DIALOOG GELEIDELIK TOT OP MIK. 

17. HANS : [LAG] Pa, kyk daar! [ROEP] Haai Kieriekop! ... Piet! 

18. FAANS : [LAGGIE] Wil jy nou wragtag meer... [ROEP] Hiert julle luiaards, 

bring daardie sebra hier! 
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EPS. 1 

1. HANS : [ROEP] Kieriekop, waar’t julle darie hings in die hande gekry? 

2. KIERIEKOP : [BEWEEG TOT OP MIK. LAG] Dis ’n dom donkie dié! 

BYK : BERGSEBRA TRAP ROND EN SNORK ONDER DIALOOG. 

3. FAANS : Hoe so? 

4. KIERIEKOP : Toe Meneer vir Piet Vink sê hy moet oor die nek gaan om te probeer 

keer dat die spulletjie te ver met die kloof af hol, toe steek dié klong 

mos vierpoot vas en mik terug na waar hy met sy maters vandaan 

gekom het. Jy sien net oogwitte en neusgate van pure benoudgeit! 

5. FAANS : Oppas julle twee jongetjies. Moenie daar agter die hings staan nie. 

Hy skop julle koppe bo van julle lywe af! 

6. PIET : Ja toe, luister vir Grootman. Julle hoor mos nie as ék praat nie! 

7. HANS : [NUUSKIERIG] En toe? 

8. PIET : Nee, hy’t nie ver gehol nie, toe kom hy agter maar hy’s dan nou 

alleen. En dis met die omswaai om maar liewer weer by sy maters te 

probeer wees, dat ek die vangtou oor sy kop kon gooi. 

9. FAANS : Dit was baie slim van jou, Piet. 

10. PIET : Dankie Meneer. Maar kyk, toe die vangtou oor sy kop is, tóé gaan ta 

vir jou tekere! 

11. KIERIEKOP : Ja, ons het al ons dae gehad om hom te kry dat hy net ’n bietjie 

stilstaan. Kompleet of hy agterop die skotskar staangemaak is as 

Piet die harde pad Klipfontein of Nuwekloof toe vat. Dis agteropskop 

en dis voorpote in die lug, en hy murmureer dat die sop uit sy bek 

spat. Maar ons het hom gehóú Meneer! Ons het hom gehou. 

12. FAANS : En daarvoor is ek julle baie dankbaar. Mooi gedoen. Baie mooi! 



4 

EPS. 1 

1. KIERIEKOP : Dankie Meneer. So... Ons gaan ta nou eers gou na Duimpie-hulle toe 

vat daar by die pendoring waar die ander donkies ook is. 

2. FAANS : Dankie Kieriekop. Dis doodreg so. 

3. PIET : Ehe... En dan moet ons seker maar gaan kyk of ta se maters al halt 

geroep gekry het ná hulle daar met die klein klofie af is, nè? Hoeveel 

donkies moet ons nou nóg vir jou vang vandag, Grootman? 

4. FAANS : Hans sê vir my Duimpie-hulle staan al met vyf bergsebras by die 

pendoring. Is dit reg? 

5. KIERIEKOP : [GRETIG] Ja-nee, dis so reg soos reg kan wees Meneer. 

[HOOPVOL] En saam met dié domme het ons nou ses altesaam! 

6. FAANS : [GEMAAK ERNSTIG] Julle sien... [SUG] Ek wou eintlik graag twaalf 

bergsebras gehad het... [HANG] 

7. KIERIEKOP : [ASEM DIEP INGETREK] Twáálf Meneer? 

8. FAANS : [LAG] Nee man! Ek wou net ses gehad het. Julle werk hier in die 

Kougaberg is klaar vir vandag! 

9. KIERIEKOP : Ag dankie Jirre...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FAANS-HULLE SE 

SLAAPKAMER. KRIEKE EN SPORADIESE KWALIK HOORBARE 

NAGREIER IN DIEP A/G. 

10. POLLIE : Hoe lyk jy so moedeloos Faans? Kom slaap nou. 

11. FAANS : Ag Pollie... Ek voel so onnosel! 

12. POLLIE : Onnosel? [LAGGIE] Jý? Van alle mense? 

BYK : BED KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

13. FAANS : [GAAN SIT. SUG] Dis die ellendige bergsebras! 
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1. POLLIE : [POUSE. VERSIGTIG] Wat van hulle? 

2. FAANS : Hans was reg! Hy’t my destyds gevra of ’n bergsebra ’n trekdier 

gemaak kan word. 

3. POLLIE : En wat het jy toe vir die kind gesê? 

4. FAANS : Ek was nogal kortaf. Vir hom gevra of ’n perd ’n wa kan trek. 

5. POLLIE : [LAGGIE] En toe kom jy agter ’n perd kan, maar ’n bergsebra nie? 

6. FAANS : [ERGERLIK] My vrou, dit was seker die domste plan wat enigiemand 

in die geskiedenis van die mensdom kon gehad het. Dit was ’n totale 

mislukking, want op die hele aarde is daar verseker nie ’n balhoriger, 

luier trekdier as ’n spekvet, uitgevrete bergsebra nie! 

7. POLLIE : [LAG] 

8. FAANS : Dis nie snaaks nie! 

9. POLLIE : [LAG BEDAAR] Ek’s jammer, maar ek kan nie help om te lag nie. Jy’t 

weke lank só hard gewerk om hulle mak te kry. 

10. FAANS : Om nie te praat van al die ekstra voer wat dit my gekos het nie. En 

dit net oor ek vir goedkoop my trekvee wou aanvul. Wys jou net waar 

suinigheid jou kan laat beland! 

11. POLLIE : [PAAI] Faans, my liefste man... Jy’t iets probeer wat niemand anders 

nog ooit probeer het nie. Nou weet jy immers... [BEGIN WEER LAG] 

Bergsebras kan mak gemaak word, maar hulle wil nie werk nie! 

12. FAANS : [MOET OOK MAAR LAG] Ja my vrou. Hulle wil vreet, maar hulle wil 

nie werk nie... Ek ken nogal ’n paar sulke mense ook, weet jy? 

13. POLLIE : [KAMMA KWAAI] Faans Terblanche...! 

14. FAANS : [LAGGIE] Wat? 
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1. POLLIE : [LAGGIE] So, wat gaan jy nou met hulle maak? 

2. FAANS : Met die mense of met die bergsebras? 

3. POLLIE : Met die bergsebras natuurlik! 

4. FAANS : [LAGGIE] Die vader alleen weet! Ek sal maar kyk of hulle die pad sal 

vat as ek hulle in die onderste kamp sit en die hek oop los. 

5. POLLIE : Maar jy gaan nou nie broei oor die storie nie, nè? 

6. FAANS : [NIE OORTUIGEND NIE] Natuurlik nie. 

7. POLLIE : Ek meen... Kyk net waar staan ons vandag met Hoekplaas! Wie sou 

kon dink toe jy ons in 1912 na hierdie kom tussen die Winterhoek- en 

die Kougaberge gebring het, dit sou net drie jaar later al só ’n 

welvarende plaas geword het? Dit was só ’n woesteny van bos en 

klip... Ek het regtig gedink jy’t ’n fout gemaak! 

8. FAANS : [SPEELS] Is dit so...? 

9. POLLIE : [GIGGEL] Ja... [NABY. SOEN] 

10. FAANS : [NABY] Dis darem één ding wat ek reg gedoen het. 

11. POLLIE : [BEWEEG NA NORMALE AFSTAND. TEER] Jy’t báie dinge reg 

gedoen. Soos hierdie huis. Elke baksteen het jy met jou eie hande 

gevorm en gebak. Elke spyker met groot moeite uit bloudraad 

geknip. Jy’t dit met soveel moeite en liefde vir ons gebou. 

12. FAANS : [NORMALE AFSTAND] Dis waar. Daar’s baie liefde in hierdie opstal. 

13. POLLIE : En jy’t self gesê die bergweidings en die saailande doen baie goed. 

14. FAANS : Ek het ja... Dis nou net die kwaai droogte wat dit vir ons almal in die 

Baviaanskloof moeilik maak. Maar ons sal daardeur ook kom. 

15. POLLIE : Natuurlik sal ons. Ek bekommer my net ’n bietjie... [DROOG OP] 
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1. FAANS : [POUSETJIE] Waaroor bekommer jy jou? 

2. POLLIE : [SUG] Die Groot Oorlog... En nou’t die volstruisveermark ook nog 

inmekaar geval. Ek hoor van al hoe meer boere wat maar swaar trek. 

En soos jy sê, die droogte maak dit net nog erger. 

3. FAANS : Ja, ons het dit al makliker gehad Pollie. Maar ons moet net vas staan 

in die geloof en weet die Here vergesel ons deur hierdie dal van 

doodskaduwee. En aan die einde daarvan, dek Hy vir ons sy tafel 

soos Dawid sê in Psalm drie en twintig... Gij richt de tafel toe voor 

mijn aangezicht, tegenover mijne tegenpartijders; Gij maakt mijn 

hoofd vet met olie; mijn beker is overvloeiende. 

4. POLLIE : Dis heeltemal waar, Faans. Ons moet net glo en vertrou. Die Here 

sal voorsien. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN POLLIE SE KOMBUIS. 

SKOTTELGOED IN BALIE GEWAS WAT ONDER DIALOOG 

GESTAAK WORD. 

5. HANS : [SAG, DRINGEND] Ma, waar’s Pa? 

6. POLLIE : [NORMALE TOON] Nee aarde Hans, ek weet nie. Hoekom vra jy en 

hoekom praat jy so asof jy besig is met duiwelsraad? 

7. HANS : [SAG, DRINGEND] Dis nie duiwelsraad nie Ma! 

8. POLLIE : [NORMALE TOON] Nou hoekom praat jy so? 

BYK : SKOTTELGOED UIT ONDER DIALOOG. 

9. HANS : [SUG. STEEDS SAG, DRINGEND] Ag Ma...! Ek wil maar net weet 

hoekom ek op Kleinpoort moet skoolgaan. Dis nou al amper 

Desembervakansie, so... [DROOG OP] 
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1. POLLIE : [POUSETJIE] So...? 

2. HANS : [SAG, DRINGEND] Daar’s seker nog tyd om dit te verander...? 

3. POLLIE : [STRENG] Hans, sê eers dadelik vir my hoekom jy so fluister! 

4. HANS : [SAG, DRINGEND] Ek wil nie hê Pa moet my hoor nie, Ma! 

5. POLLIE : Ek weet nie waar jou pa is nie. Wat wil jy verander? 

6. HANS : [MISMOEDIG. NORMALE TOON] Skole Ma! Is dit nou net om my 

weer by meneer Schreuder te kry? 

7. POLLIE : Natuurlik nie! En met wie dink jy praat jy mannetjie? 

8. HANS : ‘Skuus Ma... Maar Willowmore het ook mos ’n ordentlike skool, en 

dis seker ’n goeie vyf, ses myl nader. Dink net Ma... Daar’s ’n groot 

koshuis, en ek kan rugby en tennis speel, en skyfskiet en... en baie 

ander dinge. Sien Ma? 

9. POLLIE : Ja ek sien, Hans. Maar dit sal nou niks help om teen jou pa se wil te 

gaan nie. 

10. HANS : Ag Ma...! 

11. POLLIE : Buitendien, dit gaan nie net oor meneer Schreuder nie. Dit ook ja, en 

jy weet hoe jammer al die mense op Vlakplaas was toe hulle gehoor 

het meneer Schreuder gaan daar weg. 

12. HANS : Maar daar’s mos goeie onderwysers op die dorp ook. Seker net so 

goed of nog beter as ou Kosie! 

13. POLLIE : [STRENG] Hans! Waar kom jy daaraan om so van ’n grootmens te 

praat, en dit boonop van ’n goeie onderwyser soos meneer 

Schreuder? A nee a! Jy weet dis nie hoe ons julle grootgemaak het 

nie. Jy stel my teleur, weet jy dit? 
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1. HANS : [OPREG] Ek’s jammer Ma. Rêrig. Ek’s baie jammer! 

2. POLLIE : Als reg. Maar ek wil nie wéér hoor jy praat so van enige grootmens óf 

’n onderwyser nie, verstaan jy my? 

3. HANS : [ONDERDANIG] Ja Ma... 

4. POLLIE : En veral nie van meneer Schreuder nie. Toe hy vier jaar gelede as ’n 

jong onderwysertjie hier langsaan op Vlakplaas begin skool hou het, 

het hy baie gou gewys dat sy soort onderwyser dun gesaai is. 

5. HANS : Ma-hulle sê aanmekaar so, ja. 

6. POLLIE : En nou’t hy sy pos bedank om die hoof van die tweemanskool daar 

onder op Kleinpoort te word. So, ek wil nie weer hoor van ou Kosie nie. 

7. HANS : Goed Ma. Meneer Schreuder. Nou wat sê Pa en Ma? Moet ek 

Kleinpoort toe net om standerd agt by hom te gaan maak? 

8. POLLIE : Hans, my kind... Jy’s al klaar ’n halwe kop langer as ek. Jy’t breë 

skouers en jy’s taai gebrei deur die plaaswerk. Oor nog ’n jaar of 

twee is jy seker net so groot soos jou pa. 

9. HANS : [TEVREDE LAGGIE] Ver oor die ses voet...! 

10. POLLIE : [TEER] Ja, ver oor die ses voet my kind. Ma’s trots op jou. En ons wil 

net die beste vir jou hê. 

11. HANS : Dankie Ma. Ek weet. So, Ma-hulle glo meneer Schreuder is net die 

beste vir my? 

12. POLLIE : Dis nie net oor meneer Schreuder nie, Hans. Ons wil jou ook naby 

jou familie hê wat onder in die Kloof rondom Kleinpoort woon. 

13. HANS : Ja Ma... 

14. POLLIE : Jy weet mos. Al my broers en twee van my susters is daar. 
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1. HANS : Ja Ma. 

2. POLLIE : En oom Frank en tannie Martha Campbell by wie jy op Kleinpoort 

gaan bly, is baie goeie mense. Dit sal soos jou eie huis wees. 

3. HANS : Hoe kan Ma só sê? Oom Frank-hulle praat net Engels, Engels, 

Engels van die môre tot die aand! En dan bíd hulle ook nog in 

Engels. Ma hoor mos hoe spot Koos en Polla-hulle my oor my 

Engelspratery. Ek sê vir Ma, ek sal nooit kan waag om my mond oop 

te maak om ’n woord te sê by darie mense nie! 

4. POLLIE : Agge nee. Jy loop haal nou die bobbejaan agter die bult! 

5. HANS : [BROM] Gmf. Seker ’n Engelse bobbejaan! 

6. POLLIE : [LAG] Jy’s baie snaaks as jy iets nie wil doen nie, weet jy dit? 

BYK : DEUR KLAP TOE IN DIE A/G. 

7. HANS : [SKRIK. SAG, DRINGEND] Is Pa terug Ma? Ons hoef nie nou verder 

te praat nie. [BEWEEG WEG] Ek gaan maar liewer lê. Nag Ma...! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



RSG 

VERVOLGVERHAAL 

DIE WILDEDRUIF VAL 

deur 

P.H. Nortje 
[vir die radio verwerk deur Eben Cruywagen] 

 

EPISODE 2 

 

OPNAME : (OPNAME 1) 
OPNAMETYD : 10:00 
UITSENDING : 8/09/2020 [Di.] 
REGISSEUR : Joanie Combrink 
 

ROLVERDELING: 

1. POLLIE TERBLANCHE :  

2. HANS TERBLANCHE :  

3. PIET VINK :  

4. KIERIEKOP :  

5. FAANS TERBLANCHE :  
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EPS. 2 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

POLLIE SE KOMBUIS. 

1. POLLIE : Oom Frank en tannie Martha Campbell by wie jy op Kleinpoort gaan 

bly, is baie goeie mense. Dit sal soos jou eie huis wees. 

2. HANS : Hoe kan Ma só sê? Oom Frank-hulle praat net Engels, Engels, 

Engels van die môre tot die aand! En dan bíd hulle ook nog in 

Engels. Ma hoor mos hoe spot Koos en Polla-hulle my oor my 

Engelspratery. Ek sê vir Ma, ek sal nooit kan waag om my mond oop 

te maak om ’n woord te sê by darie mense nie! 

3. POLLIE : Agge nee. Jy loop haal nou die bobbejaan agter die bult! 

4. HANS : [BROM] Gmf. Seker ’n Engelse bobbejaan! 

5. POLLIE : [LAG] Jy’s baie snaaks as jy iets nie wil doen nie, weet jy dit? 

BYK : DEUR KLAP TOE IN DIE A/G. 

6. HANS : [SKRIK. SAG, DRINGEND] Is Pa terug Ma? Ons hoef nie nou verder 

te praat nie. [BEWEEG WEG] Ek gaan maar liewer lê. Nag Ma...! 

7. POLLIE : [ROEP AGTERNA] Hans, wag! ... Kom terug. Jou pa’s nie terug nie! 

8. HANS : [EFFE WEG] Nie? [BEWEEG TOT OP MIK] Nou wie’t dan ’n deur 

toegemaak? Ek’s seker ek het ’n deur gehoor! 

9. POLLIE : Kom kyk hier deur die kombuisvenster.... Sien jy? Dis Koos wat op 

pad is waenhuis toe. Ek dink hy help jou pa met iets daar. 

10. HANS : [VERLIG] O ja, ek sien. Daar stap my ouboet skuur se kant toe. 

[OORGANG] So Ma dink nie daar’s hoop dat Pa na Ma sal luister nie? 

11. POLLIE : Hoekom wil jy skielik hê jou pa moet na mý luister? 

12. HANS : Ma weet mos...! 
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1. POLLIE : [SUG] Is jy nog al die tyd aan die skop teen die prikkels oor die skool 

op Kleinpoort? 

2. HANS : Ma... Ek het lank gedink oor die ding. 

3. POLLIE : [GEAMUSEERD] O jy het? 

4. HANS : Ja Ma. En ek’s baie dankbaar dat Ma-hulle net die beste vir my wil 

gee. So ek verstaan dat Ma-hulle dink ek moet Kleinpoort toe gaan 

oor meneer Schreuder daar sal wees. 

5. POLLIE : Maar het ons nie flussies oor hierdie einste ding gepraat nie Hans? 

6. HANS : Ja, ons het Ma. Maar soos Ma ook so flussies gesê het, dit gaan nie 

nét oor meneer Schreuder nie. 

7. POLLIE : Presies! Ons wil ook hê jy moet naby jou familie wees wat jy in ’n 

baie lang tyd nie gesien het nie. 

8. HANS : Maar Ma, wil Ma-hulle dan hê ek moet uitsak? En baie ongelukkig 

wees? En elke dag te bang wees om met die mense om my te praat? 

9. POLLIE : Genade kind! Waarvan praat jy tog? 

10. HANS : Van die Engels Ma! Engels van die môre tot die aand. 

11. POLLIE : O... [GERUSSTELLEND] Luister Hans... Oom Frank praat miskien 

baie Engels, maar het jy vergeet tannie Martha is van die Smiths? 

Hulle’s boeremense nes ons! 

12. HANS : Smith? Maar Polla sê dan die Smiths is van die Britse Setlaars? So 

dit maak hulle mos pure Rooinekke! 

13. POLLIE : Rooinekke se voet man! Die Smiths het lankal vergeet van hulle ou 

grootjie wat al amper ’n honderd jaar gelede uit Engeland hier 

aangekom het. 
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1. HANS : Ek weet darem nie... 

2. POLLIE : Nou goed... Sê jý vir my hoekom praat ons dan nie Frans in die huis 

nie? Die Nortje’s en die Terblanche’e stam tog uit die Franse 

Hugenote, nie waar nie? 

3. HANS : Almiskie, Ma. Maar ek gaan nie Engels praat dat almal vir my kan lag 

nie. [DINK] Robert is mos hulle seun, nè? 

4. POLLIE : Dis reg. 

5. HANS : En hy praat seker ook net Engels! Hoe gaan ons met mekaar praat? 

6. POLLIE : Dis nóg ’n rede hoekom ons jou Kleinpoort toe stuur. Jy en Robert is 

omtrent ewe oud en in dieselfde standerd. 

7. HANS : Maar Ma, ek sê dan... Hy praat ook seker net Engels! 

8. POLLIE : Onsin! Hy en sy twee susters praat net sulke goeie Hollands soos jy. 

9. HANS : Nee Ma. Ons lees en skryf Hollands, maar ons praat Afrikaans. 

10. POLLIE : Nou goed dan. Afrikaans. Is jy nou tevrede? 

11. HANS : Nee Ma, ek sê sommer nou al... Net die eerste aand as oom Frank 

darie Engelse Bybel toemaak en hy sê... Now Hans, will you pray for 

us? ... dan loop ek net daar weg! 

12. POLLIE : [GLIMLAG] Ek is doodseker oom Frank sal dit nie aan jou doen nie. 

13. HANS : [AFGETROKKE] I look for figs sir. 

14. POLLIE : Hoe nou? 

15. HANS : Onthou Ma nie? 

16. POLLIE : Wat? 

17. HANS : Toe ek nog op Boonste Klipfontein by ou Mister van Huyssteen 

skoolgegaan het in standerd twee. 
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1. POLLIE : Nee Hans, ek moet sê, ek onthou nie die storie van die figs nie. 

2. HANS : Mister van Huyssteen was mos so ongenadig streng as ons gewaag 

het om Afrikaans te praat. 

3. POLLIE : Dít onthou ek baie goed ja. 

4. HANS : Alles moes net Engels wees. 

5. POLLIE : [SUG] Ja... 

6. HANS : Tot in speeltye ook, anders fluit die kweperlat! 

7. POLLIE : Ai, ken ek dit nie. 

8. HANS : En dié dag... Ek onthou nog goed, dit was omtrent in die middel van 

die winter... Ons was ’n klomp seuns onder in die noodsloot 

bymekaar. En Stefaans Ferreira het vir ons kywie gehou. 

9. POLLIE : Hoekom? 

10. HANS : Hy moes bo in die adamsvy sit om te kyk dat Mister van Huyssteen 

ons nie agter die klipmuur bekruip om te kom afluister of daar straks 

Afrikaans gepraat word nie. Die ou swernoot! 

11. POLLIE : Hans! 

12. HANS : ‘Skuus Ma. Maar ek wou sê... Mister van Huyssteen het ons so goed 

bekruip, dat Stefaans hom nooit gewaar het nie. 

13. POLLIE : [LAGGIE] En toe? 

14. HANS : Die volgende oomblik hoor ons net hoe praat die ou... (vloeksteen) 

ehe... hoe praat Mister van Huyssteen agter die kraalmuur. 

15. POLLIE : Wat het hy gesê? 

16. HANS : Stefaans Ferreira, what are you doing up there? [LAG] Ou Stefaans 

skrik so groot, hy sê sommer... I look for figs, sir. 
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1. POLLIE : [LAG] 

2. HANS : En dink net, Ma. Dit was hier in Julie rond. Daar was nie eers ’n bláár 

aan die boom nie. Laat staan nog vye! 

3. POLLIE : [LAG] Dis baie snaaks! 

4. HANS : [LAG SAAM] 

5. POLLIE : [LAG BEDAAR] Ek en mý skoolmaats het so onder ou Mister Carnie 

deurgeloop in die agtien tagtigs. Toe was alles nog meer Engels as 

met jou Mister van Huyssteen. 

6. HANS : Sowaar? 

7. POLLIE : O ja. En op daardie einste Kleinpoort waarheen jy van Januarie 

volgende jaar af met standerd agt begin, het daar party dae letterlik 

bloed in die skool geloop. 

8. HANS : Ma...? 

9. POLLIE : Gedurende speeltye moes ons ook net Engels praat. En as jy 

ingedagte of per ongeluk Afrikaans gepraat het, was daar net twee 

strawwe. As jy die eerste keer betrap word, word daar ’n bord om jou 

nek gehang waarop daar in groot hoofletters geskryf was... I am a 

donkey because I spoke Dutch. 

10. HANS : Ek raak sommer de swernoot in! 

11. POLLIE : O, jou ouma en oupa Nortje het hulle baiekeer bloedig vererg 

daaroor, maar daar was niks wat ons kon doen as ons wou skool toe 

gaan nie. Ons moes maar berus. 

12. HANS : Dis darem nie reg nie. En wat het gebeur as hulle jou weer gevang 

het dat jy Afrikaans praat? 
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1. POLLIE : O, dan’t jy sommer ’n hele paar rapse met ’n liniaal oor jou kneukels 

gekry. En die meeste van die tyd het dit gebloei. 

2. HANS : Ek haat Engels! 

3. POLLIE : [PAAI] Toemaar my kind. Jy bekommer jou verniet. Oom Frank sal 

jou nie in Engels laat bid nie. [GLIMLAG] Of jou met ’n liniaal slaan 

nie. En buitendien, as jy eendag ’n onderwyser wil word, moet jy mos 

goed tweetalig wees. Hoe meer Engels jy kan leer, hoe beter! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA 04:00 BUITE KIERIEKOP SE HUT. 

DRINGENDE KLOP AAN HOUT DEUR. 

4. PIET : [ROEP GEDEMP] Kieriekop! ... Word wakker! 

BYK : HARDER GEKLOP AAN HOUT DEUR. 

5. PIET : [ROEP EFFE HARDER] Moet ek hierdie deur van jou afbreek, hû? 

BYK : HAMER AAN HOUT DEUR. 

6. PIET : [ROEP HARD] Kieriekop, wil jy die Groot Oorlog Klóóf... (toe bring 

vanmôre?) 

BYK : HOUT DEUR KRAAK OOP ONDER PIET SE SPRAAK. 

7. KIERIEKOP : [DEUR DIE SLAAP] Wat gaan met jou aan Piet Vink? Wil jy die hele 

Kloof wakker raas in die middel van die nag? 

8. PIET : [ERGERLIK] Dis nie in die middel van die nag nie, dis amper vieruur! 

Weet jy wat het jy gedoen? Jy’t die hospitaalkampie se hek 

gisteraand laat ooplê. 

9. KIERIEKOP : [VERDWAAS] Het ek? 

10. PIET : Ja, nou’s al die perde vort! En jy wéét Hans moet vanmôre met die 

kar en perd weggebring word Kleinpoort toe! 
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1. KIERIEKOP : Natuurlik weet ek! Hansman het daar by my aangekom toe ek nét 

klaar seker gemaak het daar’s nog genoeg water in die trog. Die 

arme mannetjie was só flinters oor hy vandag moet Kleinpoort toe. 

Toe’t ons maar vir oulaas geboks... Kyk hier.... [NABY. HOU LIP 

VAS] Kyk hoe’t hy onderlip geslat! [LOS LIP. NORMALE AFSTAND] 

Sien jy? [LAGGIE] Ek het maar nie te hard terugbaklei nie. 

2. PIET : En toe julle klaar geboks het? Wat toe? 

3. KIERIEKOP : Toe groet hy my en ons altwee tjank ’n bietjie. En toe gaan ons huis 

toe. [SKRIK] O gonna...! Ag moeder se bontrok! En waar’s die perde 

nou Piet Vink, hè? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA 04:15 IN POLLIE SE KOMBUIS. KETEL 

BEGIN KOOK ONDER DIALOOG OP HOUTSTOOF. SKUGTER 

KLOP EFFE WEG AAN KOMBUISDEUR. 

4. FAANS : [GEFRUSTREERD] Wat nou tog? [ROEP] Ja, ek kom! 

BYK : BLIKBEKER OP HOUT TAFEL NEERGESIT. POUSE. 

KOMBUISDEUR OP MIK OOPGEMAAK. 

5. FAANS : Piet! Wat maak jy douvoordag hier? Dis skaars kwart oor vier! Kom 

in. Ek wil net die ketel van die stoof afhaal. Los maar die deur oop. 

6. PIET : [EFFE WEG. VERSIGTIG] Môre Grootman. 

BYK : KETEL VAN PLAAT GEHAAL EN OP PLANK NEERGESIT. 

7. FAANS : Jy weet... vir weke, maande partykeer... kan dit met ’n mens só goed 

gaan, jy wonder eintlik wat’s fout. 

8. PIET : [BEWEEG TOT OP MIK] Ek het nog nie eintlik só daaraan gedink 

nie. Maar sê jy ek moet eintlik hoor dit gaan nie meer so goed nie? 
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1. FAANS : Jy weet tog... Ek’s nie ’n man wat maklik kla nie... [DROOG OP] 

2. PIET : [POUSETJIE] Maar...? 

3. FAANS : Hans se wegganery raak nou een te veel! 

4. PIET : Hoe so? 

5. FAANS : Eintlik kom dit nou al ’n paar dae lank aan. 

6. PIET : Grootman, jy praat só dat jou eie voorman jou nie kan verstaan nie. 

7. FAANS : Mens sou sweer die kind foeter Europa toe om in die Groot Oorlog te 

gaan baklei! 

8. PIET : Maar hy gaan mos nie? 

9. FAANS : Natuurlik nie my magtag! Maar sy ma loop knaend en vee stilletjies 

trane af. Of sy bekommer haar of die kind genoeg klere het vir die 

nuwe skool. 

10. PIET : [SAG] Ai-ja-jai-ja-jai... 

11. FAANS : En asof dit nie genoeg is nie, trek sy broers en susters sy siel uit oor 

al die nuwighede van Kleinpoort se skool en die Engelspratery wat in 

die Campbells se huis op hom wag. 

12. PIET : Ja, die rooitaal is nie ’n man se speelmaat nie... 

13. FAANS : Die mannetjie is hoeka sku vir die Engels. Nou treiter hulle hom so. 

Maar hy moet leer. Ek meen, hy’s dan al sestien verbrands! 

14. PIET : Ja... 

15. FAANS : Maar hoe lyk jy dan vanmôre vir my of jy met die ongeluk 

saamgestap het na my toe? Ek kan nie bekostig om vandag te 

sukkel nie. Jy wéét ek moet Hans wegbring Kleinpoort toe, en ek wil 

voor die middag terug wees om die laaste mied hawer te kom uittrap. 
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1. PIET : Ja ek weet, Grootman. Hoe sal ek dan nie weet nie? 

2. FAANS : [POUSE] Nou hoe kyk jy my so? Jy’s die voorman. Is daar 

moeilikheid met van die werkers? 

3. PIET : Nee, ek sal nie só sê nie. 

4. FAANS : En jy’s die melkman. Lol van die koeie skielik? 

5. PIET : Gelukkig nie. 

6. FAANS : Jy’s my stalbaas ook. Is daar fout by die stalle? 

7. PIET : Nee, nee. Als loop nog reg daar Grootman. 

8. FAANS : Én jy’s my togryer. Maar jy gaan mos nêrens vandag nie? 

9. PIET : Nee, jy weet ek’s maar net hier. 

10. FAANS : Piet Vink. Jy’s haastig en puntenerig nes ek. Dis hoekom jy my 

voorman en my oë en ore oral is. En dít laat my onthou ek het één 

ding vergeet... Jy’s mos my werktuigkundige ook! 

11. PIET :  [SUG] Ja. Dié is ek. 

12. FAANS : Maar kyk, nou raak my geduld mos dun geskraap. Sommer aan jou 

groet het ek al gewéét daar’s ’n haakplek iewers! 

13. PIET : Want dis wat ek probeer het om vir jou te kom sê... 

14. FAANS : Nou sê tog net! My senuwees kan dit nie meer hou nie. Watse 

ongeluk ry my vanmôre bloots wanneer ek die minste moed of krag 

het daarvoor? 

15. PIET : Dis Kieriekop. 

16. FAANS : Wat van hom? 

17. PIET : Hy’t die hospitaalkampie se hek gisteraand laat ooplê. 

18. FAANS : Wát? 
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1. PIET : En nou’s al die perde uit. Vort in Kwaggaskloof se loop op soos die 

spore vir my lyk. 

2. FAANS : Ag tog...! Wel, dan sal ons maar net die mouterkar móét vat. 

3. PIET : Dis juis die ding, Grootman. 

4. FAANS : Nee, die mouterkar sal nie vanself koers kry kloof op nie, al staan die 

skuur permanent oop! 

5. PIET : Dié weet ek darem! Maar wat ek nié weet nie, is hoeveel petrol is 

daar in sy pens. Koos en Polla het hom seker dolleeg gery met al 

hulle gerondrits verlede week... 

6. FAANS : En die twee petrolblikke? 

7. PIET : Kurkhoringdroog. 

8. FAANS : Verduiwels! 

9. PIET : Ek het vir jou gesê jy moet petrol van die dorp af bring. Onthou jy? 

10. FAANS : [ONWILLIG] Ja... 

11. PIET : O ja, en dan’s daar nóg ’n ding. 

12. FAANS : [SUG] Piet Vink, moet jy ’n man nog skop ook as hy klaar 

platgeslaan lê? ... Ja, wat is dit tog? 

13. PIET : Ek sien die boonste windpomp gooi al weer ’n straaltjie so dun soos 

my pinkie. 

14. FAANS : Vrydag, een en twintig Januarie 1916 het pas oor Hoekplaas gebreek, 

Piet. En g’n mens sal hom weer in een stuk gelap kan kry nie! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 05:00 OP 

DIE WERF VOOR FAANS SE HUIS. VER KRIEKE EN SAGTE 

GEKWETTER VAN WEWERS EN KANARIES IN DIEP A/G. LIGTE 

GEROESEMOES VAN ± VIER PLAASWERKERS EFFE WEG. 

1. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Piet, lyk my al jou mense is hier? 

2. PIET : [WEG. PROJEKTEER] De leste een, Grootman. 

3. FAANS : [PROJEKTEER] Sie julle nou stilbly! 

BYK : GEROESEMOES RAAK DADELIK STIL. 

4. FAANS : [POUSETJIE. PROJEKTEER] Ons het vanmôre ’n paar probleme en 

julle almal gaan moet help! Piet, jy en Koos gaan kyk wat fout is met 

die windpomp. Haal sy kop af en trek die suier uit die boorgat. Maak 

reg wat flenters is. 

5. PIET : [WEG. PROJEKTEER] Reg so Grootman! 

6. FAANS : [PROJEKTEER] Julle drie jongetjies gaan soek na die perde in 

Kwaggaskloof. En julle sorg dat julle iedereen van darie tien perde 

terugbring huis toe, verstaan julle? 

BYK : INSTEMMENDE GEROESEMOES VAN WERKERS. 

7. FAANS : [NORMALE TOON] Pollie, loop sê asseblief vir Fanie hy moet 

klaarmaak, want hy gaan die manne moet help soek na die perde. 

8. POLLIE : [EFFE WEG] Maar Faans, Fanie is maar net dertien... 

9. FAANS : [SAGTER] Hy’s oud genoeg om na mak perde te loop soek Pollie. 

[PROJEKTEER] En Kieriekop...! 

10. KIERIEKOP : [WEG. PROJEKTEER] Ja Meneer? 
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1. FAANS : Omdat jy die skuldige is wat die hek oopgelos het, gaan jy saam met 

Hans Nuwekloof toe om petrol vir die mouterkar te loop haal! 

2. KIERIEKOP : [WEG. PROJEKTEER] Ja Meneer! 

3. POLLIE : Maar dis seker ses myl na Manie toe! Kan Hans nie maar bly nie? 

4. FAANS : [NORMALE TOON] Nee Vrou. Gaan maak jy liewer seker Fanie is 

reg om die perde te gaan help soek. [PROJEKTEER] Hans? 

5. HANS : [WEG. PROJEKTEER] Ja Pa? 

6. FAANS : [PROJEKTEER] Jy en Kieriekop vat julle fietse en ’n leë paraffienblik. 

Vra oom Manie vir twee gellings petrol. 

7. HANS : [WEG. PROJEKTEER] Reg Pa! 

8. FAANS : [PROJEKTEER] En sê vir oom Manie ek bring vanmiddag vir hom 

petrol terug van Barnie Zilburg se winkel af daar op Kleinpoort. 

9. HANS : [WEG. PROJEKTEER] Ja Pa! 

10. FAANS : [PROJEKTEER] En vra hom sommer ook of ons vir hulle iets van die 

Jood se winkel af moet saambring! Toe spring. Ek wil net na brekfis 

ry. Kyk waar steek die son al sy kop uit! 

11. HANS : [WEG. PROJEKTEER] Ja Pa... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA PLAASPAD. TWEE FIETSE GETRAP 

EN WIELE KNARS OOR GRUIS. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. 

12. KIERIEKOP : [EFFE UITASEM] Jy hoef darem nie die hele tyd die paraffienblik op 

jou fiets te dra nie, Hansman. Ek kan hom mos ook vat. 

13. HANS : [EFFE UITASEM] Toemaar dankie. Die leë blik is niks, maar as ons 

terugkom... Dán gaan ons bars! 

14. KIERIEKOP : [POUSE] Hoe lyk daai voorwiel van jou vir my ’n bietjie saf? 
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1. HANS : Hy ís. Toe ek die fiets uit die waenhuis stoot, het ek gesien. 

2. KIERIEKOP : Hoekom het jy hom nie gepomp nie? 

3. HANS : My pomp se waster het so twee weke gelede die gees gegee. Maar 

ek wou nie met die karpomp sukkel nie, anders word dit te laat. Jy’t 

gehoor hoe haastig is my pa! 

4. KIERIEKOP : Ja-nee, ek het gehoor. 

5. HANS : Weet jy wat’s die ergste? 

6. KIERIEKOP : Wat? 

7. HANS : Net gisteraand nog het ek my silwerskoon gebad in die groot balie, 

spesiaal vir die weggaan vandag. 

8. KIERIEKOP : Maar dan’s jy mos mooi skoon, Hansman? 

9. HANS : Gmf! Vir hoe lank? Ek gaan natgesweet raak, en dalk nog val met die 

swaar blik vol petrol ook... [HANG] 

10. KIERIEKOP : Ek het mos gesê ek sal jou help met die blik se dra. 

11. HANS : Ek weet. Maar ek praat van die slag as dit mý beurt is om die blik te 

dra, jy sien? 

12. KIERIEKOP : Ja... 

13. HANS : Maar ek kon nie vir my pa sê ek kan nie na my oom toe ry oor ek 

gisteraand gebad het nie. Dit sou alles net erger gemaak het. 

14. KIERIEKOP : Dis ’n waar woord wat jy nou praat Hansman. Vir meneer Terblanche 

sê jy nie nee nie. Ûh ûh. 

15. HANS : As ons terug is op Hoekplaas, sal my ma maar net weer die groot 

kastrol met water op die stoof moet sit dat ek my gou kan afspoel. 

16. KIERIEKOP : Hoekom? 
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1. HANS : Want ek kan mos nie vuil op Kleinpoort aankom nie! 

2. KIERIEKOP : [VERWONDERD] O...? [OORGANG] Hoe ver is dit nou weer na jou 

oom se plaas toe? 

3. HANS : Dis so vier en ’n half myl van Hoekplaas se werf af tot in Willowmore 

se harde pad. En vandaar af nog so twee myl tot op Nuwekloof. 

4. KIERIEKOP : Gits Hansman, as jou pa agtuur wil ry, dan gaan ons twee mos moet 

trap dat dit bars jong! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN POLLIE SE KOMBUIS. 

VOËLS IN DIEP A/G. ’N BEES BULK VER ’N KEER OF WAT. 

5. POLLIE : [SNUIF] Ag vadertjie tog... Ek hoop my kinders sal veilig wees! 

6. FAANS : Jy bekommer jou tog seker nie oor Koos nie, Pollie? 

7. POLLIE : Moenie van alles ’n grap wil maak nie Faans! 

8. FAANS : [PAAI] Pollie my liefste... [DROOG OP] 

9. POLLIE : Koos is al mondig en jy’t hom gevra om na ’n stukkende windpomp te 

gaan kyk saam met jou voorman. Net hier anderkant! Maar arme 

Fanie en Hans... Hulle’s nog kinders Faans. Kinders! Ek sal jou nooit 

kan vergewe as een van hulle iets moet oorkom vandag nie! 

10. FAANS : Maar my liefste ou vroutjie... [HANG] 

11. POLLIE : En ek kan nie gló hoe’t jy met my gepraat voor al die plaaswerkers nie! 

12. FAANS : Ek’s jammer. Regtig. Maar Fanie loop gedurig alleen die wêreld vol 

op die plaas. Of hy ry met een van die perde Kwaggaskloof se koers 

in. Dis hoekom ek hom wou saamstuur. Hy kén daardie wêreld! 

13. POLLIE : En arme Hans? Die kind is hoeka so op sy senuwees oor die hele 

wegganery en die Engels en alles. 
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1. FAANS : Ek dog dan jy sê dis so ’n goeie plan dat hy Kleinpoort toe gaan? 

2. POLLIE : Dit ís! Maar nou vra jy hom om ses myl of meer met ’n swaar blik 

petrol op sy fiets van jou broer af huis toe te ry op die oggend 

wanneer hy vir die eerste keer alleen weggaan van sy ouerhuis af. 

3. FAANS : Hoekom dink jy het ek Kieriekop saamgestuur? Dis sy beste vriend 

hier op die plaas en vir ’n seun van Hans se ouderdom is dit ’n groot 

avontuur Pollie! 

4. POLLIE : Dink jý miskien! En was dit nodig dat jy die kind so aanjaag? Ek weet 

jy wil agtuur ry, maar sê nou iets val voor? 

5. FAANS : Watse iets? 

6. POLLIE : Ek weet nie! Maar as hy ’n bietjie langer vat, moenie met hom raas 

nie. Veral nie voor die meisiekinders nie. 

7. FAANS : Wat het die stomme dogters nou weer gedoen? 

8. POLLIE : Niks. Dis net... Ag, jy weet hoe Polla sy siel kan uittrek. Kyk nou net 

vir hoe lank het sy hom getreiter oor die Engels. En gooi Gertie en 

Nettie nie weg nie hoor! Hulle praat maklik agter hulle ousus aan. 

9. FAANS : Ja toe, ek sal nie met Hans raas as hy ’n bietjie laat kom en hy’t ’n 

goeie rede hoekom hy laat is nie. Maar dit móét ’n goeie rede wees! 

10. POLLIE : Jy belowe jy sal nie met Hans raas nie? 

11. FAANS : [SUG] Ja tog Pollie my vrou... Ek belowe. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA PLAASPAD. TWEE FIETSE GETRAP 

EN WIELE KNARS OOR GRUIS. SPORADIESE KNYSNA LOERIE 

EN WEWERS IN DIEP A/G. 

12. KIERIEKOP : [EFFE UITASEM] Hansman, hoekom gaan jy na Kleinpoort se skool? 
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1. HANS : [EFFE UITASEM] Ag, dis ’n lang storie Kieriekop. 

2. KIERIEKOP : Móét jy gaan? 

3. HANS : Die skool op Vlakplaas waar ek tot verlede jaar was, gaan net tot by 

standerd sewe. 

4. KIERIEKOP : En Kleinpoort? 

5. HANS : As ek na standerd agt wil gaan, moet ek Willowmore toe, óf 

Kleinpoort toe. 

6. KIERIEKOP : Maar Willowmore is mos ver jong? 

7. HANS : Ja... Seker so twee en vyftig myl. 

8. KIERIEKOP : Jô...! 

9. HANS : Daar’s ’n groot koshuis waar ek kan bly en die skool het rugby en 

tennis en atletiek. Én skyfskiet! [RAAK OPGEWONDE] Ons was 

verlede jaar mos een naweek op Willowmore, en toe’t ek aan die 

Sondagskoolsport deelgeneem. En dit het nie te sleg gegaan nie. 

Veral nie oor ek vir niks eers geoefen het nie. 

10. KIERIEKOP : Ek sien... 

11. HANS : Ja! Ek het tweede gekom in die hoogspring vir seuns onder vyftien. 

En die kussingslaan het ek gewen. Goed, ek weet dit was met ’n 

bietjie van ’n gelukskoot, maar wat maak dit saak? En ek weet daar’s 

nie ’n regte sport soos kussingslaan nie, maar ek het darem vir 

myself ’n knipmes gewen en vir my ma ’n hout skinkbord. 

12. KIERIEKOP : En dis hoekom jy na die dorpskool wil gaan? Oor die sport? 

13. HANS : Ja. Én... in die koshuis hoef ek nie met almal Engels te praat nie! 

14. KIERIEKOP : O... 
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1. HANS : [SUG] Ek het die hele vakansie gehoop my ma-hulle sal besluit om 

my nie na die Engelse op Kleinpoort te stuur nie, maar my pa glo 

mos sy woord is wet. 

2. KIERIEKOP : En dit ís ook jong! Wys my die man wat teen jou pa sal opstaan! 

3. HANS : Ek weet... [OORGANG] Die seun van die Campbells by wie ek moet 

gaan bly, is glo omtrent so oud soos ek. Robert is sy naam. 

4. KIERIEKOP : Ken jy hom? 

5. HANS : Nee, net van sien by die Nagmaal op Kleinpoort. [AFGETROKKE] Ek 

wens my pa-hulle wou liewer op Willowmore gaan Nagmaal vier. Dis 

nader vir ons mense hier van die Bo-Kloof en ’n baie beter en 

makliker pad ook. 

6. KIERIEKOP : Nou hoekom gaan hulle nie soontoe nie? 

7. HANS : Ag jong, elke keer as ek vra, dan sê my pa die Baviaanskloof het sy 

eie kerk vir baie geld op Kleinpoort gebou, en dis elke Klower se plig 

om soontoe te gaan. En ou dominee Albertyn kom glo spesiaal vier 

keer elke jaar die volle twee en vyftig myl van die dorp af om vir ons 

die Nagmaaldienste te kom hou. 

8. KIERIEKOP : Ek sien... [OORGANG] Hoe ver nog voor ons die harde pad kry? Ek 

raak mos nou moeg getrap op hierdie stuk sandpad! 

9. HANS : Dis nie meer ver nie. Nog so ’n draai of drie, dan’s ons óp hom! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA WAENHUIS OP HOEKPLAAS SE 

WERF. WEWERS, ’N SPORADIESE KNYSNA LOERIE EN 

BEESTE WAT AF EN TOE BULK IN DIEP A/G. 

10. FAANS : Piet, wat maak jy so vroeg terug? Kon julle die windpomp regkry? 
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1. PIET : [BEWEEG TOT OP MIK. SOMBER] Nee wat Grootman, daar’s niks 

met die windpomp verkeerd nie. 

2. FAANS : Nou waar lê die fout dan? 

3. PIET : [SUG] Dis die boorgat wat gesak het. 

4. FAANS : Maggentag Piet Vink... Is jy seker? 

5. PIET : Ja, doodseker. Ek sê jou, Grootman... Die droogte gaan ons hierdie 

somer vang. Hoekplaas is droog. Sommer baie droog. 

6. FAANS : [ERGERLIK] Sê jy vir my of ek my eie plaas nie ken nie! 

7. PIET : Nee, ek sê maar net. Ek wéét jy weet. 

8. FAANS : Jammer Piet, ek het nie gemeen om te blaf nie. Ek blaf ook maar net. 

9. PIET : Dié weet ek ook. Ons verstaan mekaar mos. 

10. FAANS : Gelukkig darem. 

11. PIET : Die agterste kampe se suiping is ook nog net ’n straaltjie. 

12. FAANS : [ASEM DIEP INGETREK] Dan sal ons daardie vee maar een van die 

dae moet afbring na die onderste kampe toe. 

13. PIET : Ja, ons sal moet. Ons sal maar moet... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA PLAASPAD. TWEE FIETSE GETRAP 

EN WIELE KNARS OOR GRUIS. WEWERS EN ’N SPORADIESE 

GOMPOU IN DIEP A/G. BOBBEJAAN TROP EN BRANDWAG 

BLAF SKAARS HOORBAAR ’N KEER OF WAT. 

14. HANS : [EFFE UITASEM] Hoor jy die kese Kieriekop? 

15. KIERIEKOP : [EFFE UITASEM] Ja, ek hoor hulle. Maar hulle’s ver klink dit my. 

16. HANS : Hmm... Dit klink so ja. [OORGANG] Ek dink daar’s nog net een draai 

ná hierdie een, dan’s ons op die harde pad. 
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BYK : BOBBEJAAN BLAF ’N ENT WEG. 

1. KIERIEKOP : [SKRIK] Hiert jou satanskind! 

2. HANS : Kyk hoe hol die hele trop oor die pad! [ROEP] Hei! Waarna kyk julle? 

BYK : BRANDWAG BLAF IN A/G. 

3. KIERIEKOP : Ek hou nie van die manier hoe die bôjane vir ons kyk nie Hansman. 

4. HANS : Ek ook nie. Maar hulle’s darem nou ’n ent op teen die spekboomhang. 

5. KIERIEKOP : Ons moet maar so vinnig as wat ons kan probeer verby kom! 

6. HANS : Ja... [ROEP] Julle satans! Julle sien natuurlik ek het nie ’n geweer by 

my nie, nè? 

BYK : TROP BOBBEJANE BEGIN BLAF EN LAWAAI. KLIPPE EN ’N 

PAAR ROTSE ROL TEEN DIE SKUINSTE AF ONDER DIALOOG. 

7. KIERIEKOP : [SKREE BENOUD] Die maaifoedies rol klippe op ons af! 

8. HANS : [SKREE PANIEKERIG] O gatta...! 

BYK : FIETSWIELE GLY OOR GRUIS. PARAFFIENBLIK RAMMEL OOR 

PAD EN HANS VAL MET FIETS EN AL TEEN ’N PENDORINGBOS VAS. 

9. HANS : [EFFE WEG. KREUN] Eina, deksels! Simpel bobbejane... 

BYK : TROP BOBBEJANE DOOF NA A/G ONDER DIALOOG. 

KIERIEKOP SE FIETS HARD OP PAD NEERGESIT. 

10. KIERIEKOP : [BEKOMMERD] Hansman! ... Het jy seergekry? Ag moeder se 

bontrok... [SKREE] Ja, voertsek julle maaifoedies! Kyk hoe lê arme 

Hansman in die pendoringbos oor julle sulke varke is! 

BYK : GERITSEL VAN DROË TAKKE EN BLARE ONDER DIALOOG. 

11. HANS : [KREUN] Kieriekop... los die bobbejane eers. Help my net ‘seblief om 

uit hierdie bosgasie te kom. Eina... Die dorings haak in my vel vas! 



10 

EPS. 3 

1. KIERIEKOP : Stadig Hansman. Stadig... Probeer agteruit kruip. 

2. HANS : [ERGERLIK] Eina vreksel! Die simpel dorings steek my seer! 

3. KIERIEKOP :  Ek trek die takke vir jou ’n bietjie uit die pad... So.... Help dit? 

4. HANS : [KREUN EN STEUN] Ja... Dankie... Eina, jou gemors! [BEWEEG 

TOT OP MIK] Oe, dankie Kieriekop... Daar’s hy... Ek’s amper los. 

[KREUN] Dankie tog. Ek dag ek sien nooit weer enigiets anders as 

pendorings en stof nie! 

5. KIERIEKOP : Maskas, kyk hoe bloei jou knieg! 

6. HANS : [FLOU] Toemaar, ek’s darem nog in een stuk en jy was hier om my 

uit die bos te help. 

BYK : FIETS UIT BOS GETREK. WIELE KNARS OOR GRUIS. FIETS 

NEER OP PAD. BOBBEJANE BLAF WEER IN DIEP A/G. 

7. KIERIEKOP : O gatta patatta, jou voorwiel is heel pap ou Hansman! 

8. HANS : Ja, ek het gevoel toe ek vir die klippe uitswaai hoe glip die blessitse 

taijer van die rim af. En ek dink daar’s ’n paar dorings wat in my 

blaaie afgebreek het ook. 

9. KIERIEKOP : En nou? Jy kan mos nie ry met ’n pap wiel nie? 

10. HANS : [MOEDELOOS] Nee Kieriekop. Ons sal maar die fietse moet stoot tot 

by oom Manie. 

11. KIERIEKOP : En dan weer die hele ent terug Hoekplaas toe? 

12. HANS : [SUG] Ja... My pa gaan slange vang, want daar’s nie ’n manier dat 

ons voor agtuur terug by die huis sal wees nie! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



 

RSG 

VERVOLGVERHAAL 

DIE WILDEDRUIF VAL 

deur 

P.H. Nortje 
[vir die radio verwerk deur Eben Cruywagen] 

 

EPISODE 4 

 

OPNAME : (OPNAME 1) 
OPNAMETYD : 10:00 
UITSENDING : 10/09/2020 [Do.] 
REGISSEUR : Joanie Combrink 
 

ROLVERDELING: 

1. HANS TERBLANCHE :  

2. KIERIEKOP :  

3. FAANS TERBLANCHE :  

4. POLLIE TERBLANCHE :  

5. PIET VINK :  

 

 

 



1 

EPS.  

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

OP PLAASPAD. HANS EN KIERIEKOP SE VOETSTAPPE EN 

TWEE FIETSE SE WIELE KNARS OP MIK OOR GRUIS. VER 

SONBESIES, SPORADIESE GOMPOU, VOËLS EN BLAF VAN 

BOBBEJANE ’N PAAR KEER ONDER DIALOOG IN DIEP A/G. 

1. HANS : Hoor net hoe koggel darie satansgoed daar van die krans af! 

2. KIERIEKOP : Ja, hulle dink nou hulle’s baas. 

3. HANS : Maar wat hulle nie weet nie, is dat ek in die Aprilvakansie huis toe 

kom, en dan gaan hulle bars! 

4. KIERIEKOP : [LAG] Wat gaan jy doen? 

5. HANS : [VERTROULIK] Kieriekop... Wat ek nou vir jou gaan sê, mag jy vir 

niemand oorvertel nie. Belowe jy? 

6. KIERIEKOP : ‘Tuurlik! Wat’s dit? 

7. HANS : [VERTROULIK] My pa weet dit nie... [HANG] 

BYK : HULLE GAAN STAAN. 

8. KIERIEKOP : [POUSETJIE. NUUSKIERIG] Ja? 

9. HANS : [VERTROULIK] Ek het twee pakkies Mauser-patrone in ’n kas in die 

waenhuis weggesteek. 

10. KIERIEKOP : [GROOTOOG] Waar’t jy hulle gekry? 

11. HANS : [VERTROULIK] Ek het hulle agter die markiestent opgetel die 

middag ná die laaste skyfskiet hier langsaan op Vlakplaas. 

12. KIERIEKOP : [FLUISTERTOON] Wragtag...? 

13. HANS : Een van die skuts het dit seker daar verloor. 

14. KIERIEKOP : [MET AFKEUR] Ek... sien... 
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1. HANS : Wat? ... Hoekom kyk jy so na my? 

2. KIERIEKOP : Is dit nie steel nie? 

3. HANS : [ONGEMAKLIK] Ek wou dit eers vir die baankaptein gaan gee, jy 

weet? ... Regtig! 

4. KIERIEKOP : En toe? 

5. HANS : Toe dink ek... Optelgoed is mos jakkalskos! 

6. KIERIEKOP : Ek sien... 

7. HANS : Kieriekop! 

8. KIERIEKOP : Wat? 

9. HANS : Eintlik wou ek dit vir my pa gee toe ek eers terug by die huis was. 

10. KIERIEKOP : So hoekom het jy nie? 

11. HANS : Jy ken my pa! Die hele Kloof weet vir hom is ’n ding óf reg, óf 

verkeerd. En hy was kapabel en gryp die lat as ek met darie twintig 

splinternuwe patrone nog in hulle boksies by hom aankom. 

12. KIERIEKOP : Maar jou pa sal jou mos nie slaan as jy niks verkeerd gedoen het nie? 

13. HANS : [ERGERLIK] Man, wil jy nou weet wat ek met die Mauser-patrone 

gaan maak, of nie? 

14. KIERIEKOP : [POUSE. SAAKLIK] Wat wil jy met hulle maak? 

15. HANS : [VIES] Vir elke afgebreekte pendoring tussen my skouerblaaie gaan 

ek op die minste één bobbejaan skiet! [POUSE] Kom, ons moet 

aanstap. Dis seker nog ’n goeie twee myl na oom Manie toe. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP HOEKPLAAS SE STOEP. 

VOËLS IN DIEP A/G. ’N BEES BULK ’N KEER OF WAT VER. 

16. FAANS : [ONGEDULDIG] Waar bly die klein niksnut dan? Kyk hoe laat is dit al! 
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1. POLLIE : [BERISPEND] Faans, jy’t belowe! 

2. FAANS : Maar ek skel die kind mos nie? 

3. POLLIE : En as hy eers terug is? Jy wen jou so op, ek wéét sommer jy gaan 

hom invlieg. En dít nadat hy jou ’n guns gedoen het! 

4. FAANS : Hy doen my g’n guns nie! As ek hom stuur om ’n ding vir my te doen, 

dan gáán hy, of die lat praat met sy agterwêreld. En hy weet dit maar 

alte goed! 

5. POLLIE : Die kind gaan want hy’s bang vir ’n pakslae. Én hy doen jou ’n guns! 

6. FAANS : [ERGERLIK] Wátse guns? 

7. POLLIE : Jy vergeet ek was al op toe Piet Vink vanmôre vroeg vir jou kom sê 

het die perde is kloof se kant toe. 

8. FAANS : Wat daarvan? 

9. POLLIE : Ek het ook mooi gehoor toe hy jou herinner hy’t jou gesê jy moet 

petrol van die dorp af bring. 

10. FAANS : Luister jy my nou af, Pollie? 

11. POLLIE : Nee, ek kon nie help om te hoor waar ek in die spens besig was nie. 

[POUSE] So, wie se skuld is dit dat die stomme kind twaalf myl heen 

en terug op sy fiets moet ry om vir jou petrol by jou broer te gaan 

haal? En dít nogal... 

12. FA/POL : ...op die eerste dag in sy lewe wat hy van die huis af moet weggaan 

na ’n nuwe skool, én by vreemde mense moet gaan bly! 

13. FAANS : Ja ek weet my vrou. Ek ken die ou rympie nou al uit my kop! 

14. POLLIE : Jy’s nie snaaks nie, Faans. En Hans dóén jou ’n guns. Erken dit! 

15. FAANS : [SUG] Ja toe... 
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1. POLLIE : Sê dit! 

2. FAANS : [MOMPEL] Die kind doen my ’n guns. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND BUITE WAENHUIS. 

WEWERS, ’N SPORADIESE KNYSNA LOERIE EN BEESTE WAT 

AF EN TOE BULK IN DIEP A/G. 

3. PIET : En nou Kieriekop? Hoe lyk jy dan so kroes vir my? 

4. KIERIEKOP : [BEWEEG TOT OP MIK. KREUN EN SIT PARAFFIENBLIK NEER] 

Wat kroes, Piet Vink! 

BYK : PARAFFIENBLIK OP MIK NEER OP GRUIS. 

5. PIET : Is dit die petrol? 

6. KIERIEKOP : Hoe lyk dit vir jou? Die hele twee gellings ja. 

7. PIET : Ja toe, ek’s nie jou speelmaat nie! [OORGANG] Julle was lank weg? 

Die Grootman is nou nog méér omgesukkel as vroegmôre! 

8. KIERIEKOP : Op pad Nuwekloof toe het Hans ’n pap wiel gekry. Toe moes ons die 

fietse stoot. En ek ken nie vir meneer Manie goed genoeg om alleen 

vir die petrol te gevra het nie. Anders was ons al lankal terug! 

9. PIET : Maar dan kon Hansman mos maar met jóú fiets Nuwekloof toe gery 

het. Dan wás julle al lankal terug! 

10. KIERIEKOP : [ONWILLIG] Ons... ons het bietjie woorde gehad op pad. 

11. PIET : O...? Waaroor? 

12. KIERIEKOP : [VAAG] Ag, sommer oor niks. Ek dink die weggaan pla hom baie. 

13. PIET : Ja foeitog... Ek gaan hom mis. 

14. KIERIEKOP : Ek ook. Nou’t ek niemand meer om mee te boks nie. 

15. PIET : Toemaar, hy sal darem seker vakansies huis toe kom. 
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1. KIERIEKOP : Ek wil nie meer oor Hansman praat nie. 

2. PIET :  Waar ís hy? 

3. KIERIEKOP : Hy kom nog aan. Ek het die laaste ent maar vooruit gery om die 

petrol solank by jou te kry. 

4. PIET : Dankie. 

5. KIERIEKOP : Vir wat sit jy hier op die hawersakke en mieliepap met growwe brood 

eet as jy saam met Kleinmeneer Koos die windpomp moet regmaak? 

6. PIET : Daar’s niks met die windpomp verkeerd nie. Die boorgat het gesak. 

7. KIERIEKOP : [FLUIT DEUR SY TANDE] Dis ’n helse ding! 

8. PIET : Ja. [STAAN OP] Nou-ja, laat ek maar solank die petrol in die EMF se 

pens kry. Wat klaar is, is klaar! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP HOEKPLAAS SE STOEP. 

VOËLS IN DIEP A/G. ’N BEES BULK ’N KEER OF WAT VER. 

9. POLLIE : [ROEP GESKOK] Hans my liewe kind! Wat het jou oorgekom? 

10. FAANS : [ONSIMPATIEK] Het jy die petrol gebring? 

11. POLLIE : Faans! A nee a my kragtie. Kyk hoe lyk jou arme kind en jy vra nie 

eers of hy seergekry het nie! 

12. HANS : [EFFE WEG. POUSE] Ja Pa. Kieriekop het die petrol vir Piet gegee. 

13. FAANS : En jy was by toe hy dit gedoen het? Ek weet nie aldag of dié klein 

Boesmantjie weet wat hy doen nie! 

14. POLLIE : [VIR HAARSELF] Ek weet nie of ek my ore moet glo nie! 

15. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK] Nee Pa, ek was nie by nie. Maar toe ek my 

fiets in die waenhuis gaan neersit het, was Piet besig om petrol in die 

kar te gooi. 
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1. POLLIE : Daar hét jy dit Faans. En sê jy nie dankie nie? 

2. FAANS : [ONWILLIG] Ja... Dankie dat jy die petrol by oom Manie gaan haal 

het ou seun. 

3. HANS : ‘S reg Pa. 

4. POLLIE : [NABY] Ag my arme kind...! 

5. HANS : [BEWEEG VAN NABY TOT NORMALE AFSTAND] Eina Ma! 

6. POLLIE : [NORMALE AFSTAND. SKRIK] Wat’s verkeerd Hans? Waar’s dit 

seer? [ASEM SKERP INGETREK] Kyk hoe vol bloed is jou hemp! 

7. HANS : Dis maar net pendorings Ma. ’n Paar het tussen my skouerblaaie 

afgebreek toe Kieriekop my onder die bos help uitkruip het. 

8. POLLIE : Ag vader...! Wat het gebeur? 

9. HANS : [VAAG] My fiets se voorwiel het afgekom teen ’n klip en toe val ek. 

[OORGANG] Ma, ek sal moet was en ander klere aantrek. Ek kan nie 

só Kleinpoort toe gaan nie. 

10. POLLIE : Maar natuurlik nie my kind! Ek sal die groot kastrol met water solank 

op die stoof gaan sit sodat jy jou gou kan afspoel. 

11. FAANS : [BROM] Gmf! Die son gaan seker hoog bo Skurwekop sit met die 

sonbesies wat in ons ore skree voor ons vandag hiér wegkom...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND BUITE WAENHUIS. SONBESIES 

EN VOËLS IN DIEP A/G. ’N BEES BULK ’N KEER OF WAT VER. 

12. KIERIEKOP : Dit lyk my dis nou sulke tyd Hansman. Die mouterkar is gelaai. 

13. HANS : Ja... Jy moet mooi bly Kieriekop. [PROBEER LUGHARTIG KLINK] En 

moet nou nie weer die hospitaalkampie se hek oop los nie gehoor? 

14. KIERIEKOP : [FLOU LAGGIE] Nee, ek sal nie... Hoe voel jou rug nou? 
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1. HANS : Sommer baie beter dankie. Gertie het al die dorings met ’n 

doringtangetjie vir my probeer uithaal. En Polla het vir my drie 

sjielings se sikspense, tiekies en pennies in ’n sakdoek gegee vir 

sakgeld. Ek weet nie eers of sy nog iets in haar beursie oor het nie. 

2. KIERIEKOP : Sien? Ek het jou gesê jou susters gaan jou mis! 

3. HANS : Jy het ja. 

4. KIERIEKOP : [VERTROULIK] Hier kom jou pa-hulle. Ek gaan nou maar. En dit sal 

goed gaan met jou op Kleinpoort. Al moet jy ook Engels praat! 

5. HANS : [HARTSEER] Dankie. Ek hoop jy’s reg. 

6. KIERIEKOP : [BEWEEG WEG] Mooiloop Hansman... 

7. HANS : Mooi bly Kieriekop. 

8. PIET : [BEWEEG TOT OP MIK] En toe Hansman? Hoe lyk die EMF vir jou? 

Ek het hom met die hand uitgestoot en mooi binne en buite 

afgestof... [FLOU LAGGIE] ...sodat jy nou nie in ’n vuil mouterkar op 

Kleinpoort aankom nie! 

9. HANS : [AANGEDAAN] Baie dankie Piet Vink. 

10. PIET : Ek het jou bliktrommel met jou goeters in toegewoel in ’n stuk bokseil 

en agter op die carrier vasgemaak. Jy moenie vergeet om hom 

anderkant af te haal nie, gehoor? 

11. HANS : [FLOU LAGGIE] Nee, ek sal nie. 

12. PIET : En aan jou pa se kant van die kar het ek die sakkies ertappels en 

groente op die trap vasgemaak wat jou ma wil saamgevat hê vir die 

Campbell-mense. Moenie vergeet om dit vir hulle te gee nie. 

13. HANS : Ek belowe ek sal nie. 
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1. PIET : En soos jy kan sien... Hier staan jou fiets met sy pap voorwiel op die 

linkerkantste trap vasgemaak. Ek wou hom nog vir jou regmaak, 

maar die Grootman was ’n bietjie te haastig. Jy moet die wiel maar 

daar anderkant gaan lap. 

2. HANS : Ja, ek sal moet. Maar dankie dat jy hom wóú regmaak Piet Vink. 

3. PIET : [HANDDRUK] Pas jouself mooi op in die nuwe skool Hansman. 

[BEWOË] Ons sien jou seker met die Aprilvakansie, of hoe? 

4. HANS : [DAPPER] Ja-nee jong. Dis sommer een van die mooi dae! 

[HARTSEER] Dankie vir alles... 

5. FAANS : [BEWEEG TOT OP MIK] Nou toe, is ons reg om te ry? 

6. PIET : Als is net reg vir klim en ry Grootman! Mevrou Pollie én Hansman 

moet ongelukkig maar daar by die regterkant inklim, want Hansman 

se fiets is voor die deure aan dié kant. 

7. FAANS : Nee, dis reg so Piet. Kom Pollie, kom klim! Kom Hans! 

BYK : MOTORDEURE OOP EN TOE ONDER DIALOOG. 

8. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Is jy reg om die slinger te draai Piet? 

9. PIET : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Ek wag vir hom, Grootman! Gee 

hom net ’n bietjie vuur. Nie te veel nie, want die son is klaar warm! 

10. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Hy’s reg Piet, laat maar loop! 

BYK : SLINGER EFFE WEG ’N PAAR KEER GEDRAAI. ENJIN SUIG EN 

PROES EN KETS MET ’N DOWWE KNAL. 

11. PIET : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Nog ’n bietjie spark 

Grootman. [EFFE UITASEM] Lyk my die stinkdonkie wil hom weer 

steeks hou vemôre! 
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1. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Ja, dit lyk my so! [POUSETJIE. 

PROJEKTEER EFFENS] Goed, draai maar...! 

BYK : SLINGER EFFE WEG WEER ’N PAAR KEER GEDRAAI. ENJIN 

SUIG EN PROES EN KETS MET ’N GROTER KNAL DIÉ KEER. 

2. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Ek dink daar’s nou te veel vuur en te min 

petrol. Die stinkdonkie laat hom wragtag nie vanmôre ry nie! 

3. PIET : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Grootman, is jy reg dat ek 

hom weer swaai? 

4. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Nee wat, los hom Piet. Mens soek nie 

moeilikheid met ’n EMF nie. Jy’t gesien hoe gooi die krukas die 

slinger links om. Netnou slaan die slinger jou arm morsaf. Roep daai 

sleghalters wat daar eenkant staan en lag vir jou. Hulle sal ons maar 

aan die brand moet stoot. Ek moes al op Verlorenrivier gewees het! 

5. PIET : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Goeie plan Grootman! [EFFE 

WEG. ROEP] Hiert julle maaifoedies! Kom help hier. Gou-gou-gou. 

Roer julle litte! 

BYK : DRIE PAAR HARDLOPENDE VOETSTAPPE OOR GRUIS 

BEWEEG TOT EFFE WEG ONDER DIALOOG. 

6. FAANS : [PROJEKTEER] Toe-toe-toe, ek het nie die hele dag tyd nie! 

7. PIET : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Ons is reg, Grootman. Ons 

stoot hom sommer nóú aan die brand! 

8. FAANS : [PROJEKTEER] Dankie Piet Vink. Ek’s reg. As alles goed gaan, sien 

ek jou vanmiddag so net na etenstyd! 

9. PIET : [WEG. PROJEKTEER] Goed so Grootman! Toe julle, stoot! 
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BYK : BINNEPERSPEKTIEF VAN HARDLOPENDE VOETSTAPPE EN 

GEKNARS VAN WIELE OOR GRUIS ONDER DIALOOG. 

1. POLLIE : [MOEDELOOS] Ag vader, ek hoop ons kom sonder teëspoed op 

Kleinpoort aan. Het ons nie al genoeg moeilikheid vandag gehad nie? 

2. FAANS : Dit kan jy regtig weer sê! 

BYK : ENJIN PROES EN KETS MET ’N HARDE KNAL EN VAT. TOERE 

OPGEJAAG EN DAN TREK DIE EMF WEG MET ’N VAART. 

TOETER BLAAS DRIE KEER KORT. 

3. FAANS : [LAG] Daar’s hy, Pollie my vrou. Uiteindelik. Kleinpoort, hier kom ons! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 5 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

BINNEPERSPEKTIEF VAN FAANS SE MOTOR OP GRONDPAD. 

RATTE SPORADIES ONDER DIALOOG VERWISSEL WANNEER 

SPOED VERMINDER OF VERMEERDER WORD. 

1. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] En toe Hans? Wat hang jy so skeef daar 

op die agterste sitplek? Jy sit kompleet soos ’n man met ’n pitsweer 

op die verkeerde plek! 

2. POLLIE : [BERISPEND] Faans! 

3. HANS : [EFFE WEG. STROEF] Ek makeer niks Pa. Maar voor ons al drie 

vandag in ’n pendoringbos beland, kyk Pa maar liewer in die pad. 

4. FAANS : [PROBEER VERGOED. KUG. PROJEKTEER EFFENS] Ek moet sê, 

jy lyk soos ’n bruidegom in daardie nuwe navy blue driekwartbroek, 

wit hemp en swart oprygstewels van jou. Ek het jou deurgekyk voor 

ons in die kar geklim het. [LAGGIE] Ja-nee jong, die nôiens daar op 

Klipfontein gaan sweerlik hulle dreunings kry! 

5. HANS : Ag Pa...! 

6. POLLIE : Los die kind Faans. Buitendien, ek raak benoud as jy so agtertoe 

loer. Kyk maar liewer in die pad. 

7. FAANS : Maar my kragtie, wat kyk in die pad julle so aanmekaar met my? ’n 

Mens sou sweer dis die eerste keer dat ek aan ’n kar se wiel vat! 

BYK : MOTOR NOU MEER TEEN EGALIGE SPOED OP GRONDPAD. 

8. POLLIE : [POUSE] Dit gaan darem nou baie beter van ons op die harde pad is. 

Die ou twee spoor plaaspaadjie sukkel darem vreeslik met al sy 

draaie en knikke. 
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1. FAANS : Nee’t is so. Ons kan nou baie vinniger aanstoot. 

2. POLLIE : Dis lekker koel met die luggie wat so onder oop seilkap deurkom, nè? 

3. FAANS : Ja-nee, baie lekker. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF VAN FAANS SE 

MOTOR TEEN EGALIGE SPOED OP GRONDPAD. 

4. POLLIE : [PROJEKTEER EFFENS] Hans my kind, is als nog reg daar by jou? 

Dit lyk darem vir my of die ou diep frons nou weg is. 

5. HANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Dankie Ma. Ek begin nou 

beter voel. Ek het gedink... [HANG] 

6. POLLIE : [POUSETJIE] Ja? 

7. HANS : Miskien sal die lewe op Kleinpoort tog nie so sleg wees nie. 

8. FAANS : [LAGGIE] So ’n bek moet jêm kry...! 

9. POLLIE : Ek is só dankbaar jy voel so my liewe kind. Jou ou ma was maar erg 

bekommerd oor jou. 

10. FAANS : Ja, vra maar vir mý. Jou ma’t my al my dae gegee oor sy so 

bekommerd was oor jou! 

11. POLLIE : Ek dink jy sal sommer gou inpas en lekker bly by oom Frank-hulle. 

12. HANS : Ja wat, ek dink ook so Ma. En ek hou nogal van ou... (Kosie.) Ek 

bedoel, van meneer Schreuder. 

13. POLLIE : Ek’s baie bly om dit te hoor! 

14. HANS : En dalk kom ek en Robert ook nog goed oor die weg met mekaar. 

15. FAANS : Ék dink julle sal. 

16. HANS : Het ek vir Ma-hulle gesê hy’t nou die dag vir my ’n boodskap met die 

poskar gestuur? 
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1. POLLIE : O, ek dág ek het Jan Draf se kar gesien verby ry, maar ek was besig 

om te bak, toe’t ek nie so mooi opgelet nie. 

2. FAANS : En wat was die boodskap Seun? 

3. HANS : Hy’t gesê as ek ’n trapfiets het, moet ek dit saambring. Dis dié dat ek 

Pa gevra het of my fiets kan saamkom. Dan’t hy seker ook ’n fiets? 

4. FAANS : Ja-nee, verseker! 

5. HANS : My ou fiets het nou wel nie modderskerms of ’n drarak óf ’n klokkie 

nie... En sy bande is al glad... Maar dis ’n stewige fiets. Ek kan enige 

plek met hom ry! 

6. FAANS : [SKULDIG] Jy moes gepraat het Hans... Dan kon ek darem vir jou 

nuwe bande van die dorp af saamgebring het. Of selfs van die Jood 

op Kleinpoort. Ek’s seker hy sal sulke goed in daardie negosiewinkel 

van hom aanhou! 

7. HANS : Toemaar, dankie Pa. Ek het al amper twee pond in my spaarbussie 

wat ek oor die jare met die na-oesies bymekaargemaak het. Ek kan 

dit gebruik om vir my ander bande te koop as dit regtig nodig word. 

8. POLLIE : Maar hoekom het jy nie gepraat nie my kind? Dis mos ons plig om vir 

jou te sorg! 

9. HANS : Ag Ma... Ek weet mos ek kan nie vir Pa geld vra vir sulke goed met 

dié dat die droogte so erg is nie. 

10. POLLIE : [AANGEDAAN] Ai my kind...! 

11. HANS : En ek luister as Pa-hulle so praat. Hoe langer die oorlog in Europa 

aanhou, hoe slegter raak die plaasgoed se pryse. Ek meen, daar’s 

dan nie eers meer geld in volstruisvere nie! 
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1. POLLIE : Maar kyk hoe slim is jy. Ma’s baie trots op jou! 

2. HANS : [VERLEË] Dankie Ma... 

3. POLLIE : [SOET] Faans, ek dink ons moet ’n bietjie onder daardie ou boom 

stilhou, dan gee ek vir jou ’n ietsie om te eet en te drink. Toe? 

4. FAANS : Ons is hoeka laat. En jy weet ek het baie werk om te doen as ons 

eers weer terug is op Hoekplaas! 

5. POLLIE : [STROOP] Toe? ... Asseblief? 

6. FAANS : [SUG SWAAR] Ai, wanneer gaan ek eendag leer om vir jou nee te sê 

Pollie Nortje! 

7. POLLIE : [GIGGEL. TEER] Ek hoop nooit ooit nie, Faans Terblanche... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND IN FAANS SE MOTOR 

GEPARKEER ONDER ’N SKADUBOOM LANGS DIE GRONDPAD. 

VER SONBESIES EN VOËLGEKWETTER KWALIK HOORBAAR. 

8. FAANS : [SUG] Kyk net hoe lyk daardie rante. Asvaal net waar jy kyk! En die 

eintlike somer lê nog voor. 

9. POLLIE : As dit nie gou reën nie, weet ek nie wat gaan ons maak nie. 

10. FAANS : Ja wel, toe die einste Jan Draf van wie ons so flussies gepraat het 

laasweek die possak by Vlakplaas se hek afsit, toe sê hy vir my die 

meeste driwwe bokant Verlorenrivier is al droog. 

11. POLLIE : Wát? 

12. FAANS : Ja... Hy sê tot Raaskrans is net ’n syferwatertjie. 

13. POLLIE : Haai, om te dink oorle Pa-hulle het gereeld in die Raaskrans se poel 

gaan palings vang. 

14. FAANS : [SUG] Ja... 
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1. POLLIE : Ons moet maar net moedhou en glo die Here sal voorsien. 

[OORGANG] Wat was die ou waarsêer van die Suurveld se naam 

nou weer? 

2. FAANS : Praat jy van ou Skoorbek? 

3. POLLIE : Dís reg. Skoorbek! 

4. HANS : [LAG] Skoorbek? Dis ’n snaakse naam! 

5. POLLIE : Ja dit was sy bynaam. Sy regte naam was... Gits, hoe vergeet ek dan 

nou? Maar ek weet hy’t van Dortmund in Duitsland na Suid-Afrika toe 

gekom glo hier in 1811 rond. Faans kan jy die ou se naam onthou? 

6. FAANS : Nee... Maar ek sal dit herken as ek dit hoor. Ek weet my pa’t altyd 

gepraat van Hendrik Spoorbek... Jý’t my geleer van Skoorbek. 

7. POLLIE : A! Toe jy sê Hendrik, toe val dit my by... Hy was Heinrich Schörbeck! 

8. FAANS : O ja, nou onthou ek. Hendrik Skoorbek, die Towenaar! 

9. POLLIE : [LAG] Dis reg! Daar was mos allerhande stories oor hom. 

10. HANS : Soos wat Ma? 

11. POLLIE : Wel, ék het gehoor hy was ’n verloopte matroos wat iewers langs die 

Kromrivier in Humansdorp se distrik gewoon het en mense kon 

gesond maak en allerhande wondertekens kon doen. 

12. HANS : Kon hy regtig sulke goed doen? 

13. POLLIE : Og, ek weet nie my kind. Hulle sê hy’t baie lank gelede voorspel daar 

sou ’n groot oorlog vroeg in die twintigste eeu in Europa uitbreek. 

14. HANS : [GROOTOOG] En dit hét! 

15. POLLIE : Ja, dit het... 

16. HANS : Hmf... Dis nogal iets nè? 
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1. POLLIE : Ja, nogal. En hy’t glo ook voorspel dat daar in dieselfde tyd kwaai 

verspoelings in die Baviaanskloof en die Gamtoos sal wees, en dat 

baie mense sal verdrink. 

2. HANS : [BEKOMMERD] Hy was reg met die oorlog. Ek wonder of hy met die 

verspoelings ook reg sal wees...? 

3. FAANS : [GERUSSTELLEND] Jong, hy’t partykeer maar gelieg ook. 

4. HANS : Regtig? 

5. POLLIE : O ja! 

6. FAANS : [POUSE] En wat het hy voorspel van ’n groot epidemie wat net ná 

die oorlog sal uitbreek en meer mense sal doodmaak as wat op al 

die slagvelde gesneuwel het? Kan nie meer so mooi onthou nie. 

7. POLLIE : Nee, ek ook nie. 

8. FAANS : Maar mog hy tog reg gewees het met die groot reëns wat sal kom. 

9. HANS : En die mense wat sal verdrink Pa? 

10. POLLIE : Nee, jou pa wens natuurlik nie daar moet mense verdrink nie. Maar 

net dat dit genoeg moet reën om die droogte te breek. 

11. FAANS : Ehe, ja... Presies! 

12. HANS : [POUSE] Het Pa vir Skoorbek geken? 

13. FAANS : [LAG] Nee nooit my kind! Ou Skoorbek is so ’n ruk na die Groot Trek 

ter siele. Hier om en by 1845 rond. Nè Pollie? 

14. POLLIE : Ja, ek verbeel my ook dit was min of meer toe. 

15. FAANS : Maar ek hét ’n hele paar jaar gelede met ’n winkelier op Kareedouw 

gepraat wat baie stories oor Skoorbek kon vertel. 

16. HANS : Maar was hy regtig ’n towenaar of ’n profeet of iets? 
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1. FAANS : Jong, ek weet nie. Daar’s baie stories oor wonderwerke wat hy sou 

gedoen het. 

2. HANS : Soos wat Pa? 

3. FAANS : Man, hulle sê hy’t mense met ongeneeslike kwale gesond gemaak 

en selfs kwaaddoeners myle ver van hom af besweer om in hulle 

spore te versteen. 

4. HANS : [GROOTOOG] Sjoe... 

5. FAANS : [LAG] Dalk kon hy sulke dinge doen want hy’t nooit getrou nie! 

6. POLLIE : Jy loop ná aan die slagyster verby meneer Terblanche! 

7. FAANS : Jou oorle oupa’t vertel ou Skoorbek is glo eenkeer te voet hier deur 

die Kloof ook. Van plaas tot plaas. [LAG] Maar die vrouens en 

kinders het glo op die vlug geslaan as hulle hom sien. 

8. HANS : [LAG] Hoekom? 

9. FAANS : Want hy was glo so ’n verskrikking met sy woeste baard en lang hare 

wat vuil en in krulle oor sy voorkop en skouers gehang het. 

10. HANS : Sies... 

11. POLLIE : [POUSE] Weet julle, elke keer as ons deur die Baviaanskloof ry, 

verwonder ek my aan die vreeslike interessante rotsformasies 

weerskante van die pad. 

12. HANS : Haai weet Ma, ek ook! Ek verstaan nie eintlik mooi wat kon gebeur 

het nie, maar dit lyk ál vir my of daar baie, baie lank gelede klip... of 

iets soos... uitgerolde deeg uit die grond moes gekom het. En toe’s 

dit so na alle kante toe gedruk en geplooi, nes Ma se brooddeeg in ’n 

pan. En toe word die spulletjie hard! 
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1. POLLIE : [LAG] Dis oulik gesê. Dit lyk vir ook so! 

2. HANS : Meneer Schreuder het al in Aardrykskundelesse daarvan gepraat. 

3. FAANS : O? So dan weet jy seker eintlik beter as jou pa en ma wat gebeur het 

dat die rotse so lyk? 

4. HANS : [VERLEË] Nie eintlik nie Pa. Vir my is dit maar baie soos die stories 

oor ou Skoorbek se voorspellings. 

5. FAANS : [GEAMUSEERD] Hoe so? 

6. HANS : Ek dink party van dié geleerdheid is ook maar ’n klomp raaiwerk! 

7. ALMAL : [LAG] 

8. HANS : [LAG BEDAAR] Maar meneer Schreuder hét iets gesê wat vir my sin 

maak. Wat nie vir my klink na raaiwerk nie. 

9. POLLIE : O? En wat’s dit? 

10. HANS : Hy’t gesê stormwater het oor baie eeue hier afgespoel gekom tussen 

die Winterhoek- en Kougaberge, en toe so ’n sloot in die rotse 

gevreet. Hy sê water is baie sterk. En as ons hom nie glo nie, moet 

ons maar net kyk hoe rond word spoelklippe in ’n rivier. 

11. FAANS : Ja-nee, hy’s heeltemal reg. Water is vreeslik sterk. Ek weet nie of 

meneer Schreuder vir julle gesê het nie, maar daar’s mense wat die 

Baviaanskloof ook die doodskis noem. 

12. HANS : [GROOTOOG] Omdat Skoorbek gesê het baie mense gaan in die 

verspoelings verdrink? 

13. FAANS : Nee-nee-nee, glad nie oor enigiets wat ou Skoorbek gesê’t nie! Nee, 

dis oor hoe die Kloof lýk. 

14. HANS : [VERSTAAN NIE] Hoe bedoel Pa nou? 



9 

EPS. 5 

1. FAANS : Nêrens loop die Winterhoek- en die Kougaberge meer as een of 

twee myl uit mekaar nie. En dis nie al nie... 

2. HANS : Wat nog? 

3. FAANS : Mens kan nêrens in die hele Kloof uitkom na die Groot Karoo óf die 

Langkloof wat langsaan die Baviaanskloof lê nie. 

4. POLLIE : In al die jare wat ek in die Kloof woon, het ék dit nie eers geweet nie. 

En hoekom het jy dit nooit vir mý vertel nie Faans? 

5. FAANS : Oor jy hier gebore en getoë is, het ek maar aangeneem jy weet dit! 

6. HANS : Nou weet ons al drie dit! 

7. FAANS : Net so! Nou... Die ander groot probleem wat ons hier in die Kloof het, 

is natuurlik ons pad. 

8. HANS : Pa bedoel oor hy so sleg is? 

9. FAANS : [LAGGIE] Nee, ek bedoel daar’s ’n klomp plekke waar die twee 

bergreekse só na aan mekaar is, dat die pad letterlik die 

rivierbedding moet volg. 

10. HANS : O, ek verstaan wat Pa bedoel! Weet Pa, ek het al eenkeer getel toe 

ons gery het... Die harde pad loop vyf en veertig keer deur die 

Baviaanskloofrivier. Dis baie nè? 

11. FAANS : Vyf en veertig keer...? Maskas, dit het ék nie geweet nie! Nou-ja, dan 

kan jy verstaan... Na elke stormreën is dit ’n nagmerrie vir enige 

togryer of énigiemand wat iewers heen moet ry, om deur al daardie 

driwwe te kom. En baiekeer is die water te hoog. Mense raak op dié 

manier baie maklik afgesny van alles en almal weerskante van twee 

driwwe. So, dit kan maklik baie gevaarlik raak as die rivier afkom! 
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1. POLLIE : [BEKOMMERD] Ag, ek hoop nie dit reën te veel as die reën die slag 

kom nie. Hoe sal Hans by die huis kom, of ons by hóm...? 

2. FAANS : My liewe vrou, bekommer jou asseblief nie nou al daaroor nie. En ás 

die rivier so erg sou afkom dat ’n mens nie deur die driwwe kan kom 

nie, is ek seker Hans sal veilig wees by Frank en Martha-hulle. Al 

moet ons ook ’n paar dae ekstra wag vir die rivier om te sak, sal ons 

hom minstens met elke vakansie en elke konsert en elke belangrike 

geleentheid te siene kry. 

3. POLLIE : [NA AAN TRANE] Belowe jy? 

4. FAANS : Ek belowe... Nou-ja! Ons het baie langer hier gesit en ginnegaap as 

wat ek beplan het. Nou moet ons ry dat die stof staan, of ek kry 

vandag nie ’n steek werk gedaan op die plaas nie! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

OP KLEINPOORT SE STOEP. VER GEKWETTER VAN KLEIN 

VOËLTJIES EN KWALIK HOORBARE SONBESIES. 

1. MARTHA : [BEKOMMERD] Ai Frank, ek hoop nou nie Pollie-hulle’t teëspoed 

gekry op pad hierheen nie. 

2. FRANK : [GERUSSTELLENDE LAGGIE] Nee wat my liewe Martha! Faans is 

’n verantwoordelike man en ás daar iets voorgeval het, weet hy baie 

goed hoe om hulle in ’n japtrap weer op koers te kry! 

3. MARTHA : [NIE OORTUIG NIE] Ek hoop jy’s reg... 

4. FRANK : Maar natuurlik is ek! Toe, moet nou nie onnodig bekommerd wees 

nie. Gaan maak liewer vir ons ’n pot tee, dan sit ons rustig hier op die 

stoep vir hulle en wag. 

5. MARTHA : Dink jy hulle kom met die perdekar, of met darie swart gevaarte 

waarvoor my swaer so lief is? 

6. FRANK : Wat’s fout met die EMF? [LAGGIE] Behalwe dat die Amerikaners 

hom gebou het, is dit ’n pragtige masjien! Everitt, Metzger en 

Flanders...! [OORGANG. VERTROULIK] Ek hoor daar’s sprake dat 

Studebaker hulle wil oor koop! 

7. MARTHA : [SONDER BELANGSTELLING] Wie’s... Stude-watsegoed? 

8. FRANK : Toemaar, dis maar net nóg ’n baie goeie Amerikaanse kar. Maar as 

húlle EMF wil koop, beteken dit jou swaer ry ’n baie goeie kar. 

9. MARTHA : Hoekom sê jy dit vir my? 

10. FRANK : Sodat jy nie hoef bekommerd te wees oor jou suster-hulle nie! Die 

EMF A-30 wat Faans ry, sal hulle veilig hierheen bring. Dis wat ek sê. 
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1. MARTHA : En van wanneer af weet jy so baie van hierdie vreemde rygoed af? 

2. FRANK : My liewe vrou, ek’s vier en sestig. Ek het opgehou boer. Nou’t ek 

baie tyd op my hande om te lees wat sê die koerante en tydskrifte as 

ek daar by my vriend Barnie inloer. You see? 

3. MARTHA : [AFGETROKKE] O... [OORGANG] So jy dink hulle kom met darie 

gevaarte van Faans Kleinpoort toe? Dis drie en twintig myl van 

Hoekplaas af, as dit nie meer is nie! 

4. FRANK : Martha, Martha my vrou... Why the worry? Hmm? Ek weet nie hóé 

hulle hierheen kom nie. Dit hang seker af hoeveel goed hulle vir 

Johannes saambring. As hulle meer plek nodig het, is ek seker hulle 

sal met die perdekar kom. 

5. MARTHA : Ja, seker... Dink jy Hans en Robert sal goeie maats word? 

6. FRANK : O, ek dink arme Robert sal met énige seun van sy ouderdom wil 

maats maak! Met net twee susters wat altwee baie ouer is as hy, is 

hy seker maar uitgehonger vir seunsgeselskap! 

7. MARTHA : Ja foeitog, dis baie waar. As jy daaraan dink... Op nege en dertig kon 

Flossie sy ma gewees het, en Ada wat negentien is, is ook maar ver 

van sy portuur af. 

8. FRANK : Ja. Ek wonder baiekeer hoekom het Florence nooit belanggestel om 

te trou nie? Sy hou tog van kinders? Dié dat sy hier skoolhou vir die 

Sub A’tjies tot die standerd eens. 

9. MARTHA : Dis maar soos sy sê Frank... Haar roeping. Sy leef haar tog so in met 

die skoolhouery. En sy’s gelukkig. 

10. FRANK : Ja, gelukkig nè? [LAGGIE] Daar’s darem nog hoop vir Ada. Hoop ek! 
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1. MARTHA : Wat bedoel jy... hoop jy? 

2. FRANK : Wel, ek het gehoop om kleinkinders te hê voor ek my kop neersit. Ek 

dog jy ook? 

3. MARTHA : [ONTWYKEND] Ja... Maar my kinders se geluk is vir my belangriker. 

4. FRANK : Natuurlik. Vir my ook. Ek sê maar net. 

5. MARTHA : [POUSE] Ai, ek haat dit tog so om te moet wag vir mense wat van 

ver af kom. Ek bekommer my altyd morsdood oor hulle, tot hulle hier 

voor ons deur stilhou. Dan eers kan ek ontspan. 

6. FRANK : Ek weet, ek weet... [KUG] Nou... wat het geword van die tee, my 

liewe Martha? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF VAN FAANS SE 

MOTOR TEEN HOË SPOED OP GRONDPAD. BANDE FLUIT IN 

KORT DRAAI. 

7. POLLIE : [PROJEKTEER EFFENS] Maar jy ry mos nou te vinnig Faans! 

8. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Ek móét aanstoot, Vrou. Ons het veels te 

lank gesit en ginnegaap daar onder die boom en daar staan nog ’n 

hele mied hawer op Hoekplaas vir my en wag! 

9. POLLIE : Ek’s jammer ons is nou laat, maar dit was só lekker om net vir oulaas 

’n bietjie met jou en Hans te kuier voor ons hom by Martha-hulle 

aflaai. Was dit nie vir jou ook lekker nie? 

10. FAANS : [TEËSINNIG] Ja... 

11. HANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Pa, ken Pa ál die plase se 

name tussen ons en Kleinpoort? 

12. FAANS : Ek sal nou nie sê álmal nie, maar darem die meeste. 
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1. HANS : [LAGGIE] Ek weet omtrent net van Vlakplaas langs ons, en dan 

Duiwekloof... Wat’s die plaas se naam daar teen die rivier en óp met 

die berg nou weer? 

2. FAANS : O, dis Beacosnek. En dan kom...? 

3. HANS : Nee, ek onthou darie een ook nie. 

4. FAANS : Hingoe. 

5. HANS : O-ja. Hingoe. En dan kom Verlorenrivier, nè Pa? 

6. FAANS : Doodreg! Dis mos waar die rivier in droogtetye soos nou in die sand 

wegraak. En waar die stroom weer uitkom? Weet jy wat’s daardie 

plaas se naam? 

7. HANS : [LAG] Hy’s maklik om te onthou. Uitslag! En dan kom... 

Moordenaarskloof, en dan Raaskrans, en dan’s ons by Kleinpoort! 

8. POLLIE : Jy ken die plase beter as ek wat hier grootgeword het my kind! 

9. HANS : Dis vir my lekker om te weet waar ons is as ons so ry. Hoekom is 

darie plaas se naam Moordenaarskloof, Pa? Is iemand daar vermoor? 

10. FAANS : Dis soos die storie gaan. ’n Boesman het glo ’n veewagter met sy pyl 

en boog doodgeskiet. Maar dit was baie jare gelede. 

11. POLLIE : Faans, hier kom nóg ’n drif! ... [BENOUD] Faans, hoor jy my? 

12. FAANS : Ek hoor jou Pollie, maar niks gebeur as ek die rem trap nie. Die 

briekskoene is seker nog nat van die vorige drif. Hou vas...! 

13. AL DRIE : [SKREE BENOUD] 

BYK : MOTOR GAAN DIE DRIF BINNE. WATER SPAT. 

14. POLLIE : [PANIEKERIG] Daar’s nóg drif. Stop die kar Faans! 

BYK : MOTOR WEER OP GRONDPAD. 
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1. FAANS : Ek probeer Pollie. Ek probeer! 

2. AL DRIE : [SKREE BENOUD] 

BYK : MOTOR GAAN DRIF BINNE. WATER SPAT. ENJIN VREK. WATER 

SPOEL OM MOTOR SE WIELE WAAR DIT IN DIE DRIF BLY STAAN. 

3. POLLIE : [POUSE. VIES] Kyk hoe nat is als. Ék ook! 

4. FAANS : [FLOU] Ek’s ook nat... 

5. HANS : [EFFE WEG] Ek ook! 

6. POLLIE : Dis oor jy soos ’n besetene jaag Faans. Ek het jou gesê jy ry te 

vinnig. Maar nee, jy’t mos ’n mied hawer wat vir jou staan en wag! 

Hoe lank dink jy gaan darie mied nóú vir jou moet wag? 

7. FAANS : Ek’s jammer jy’s nat Pollie. [SUG SWAAR] Als onder die enjinkap sal 

nou seker ook nat wees. 

8. POLLIE : En wat beteken dít? 

BYK : PASSASIERSDEUR ONDER DIALOOG OOP EN TOE. WATER 

PLAS SOOS HANS UIT DIE MOTOR IN DIE WATER KLIM. 

9. FAANS : Ek sal als moet droogmaak. Die magneto, die drade en die 

vonkproppe... Álles! 

10. POLLIE : Jy’t omtrent in die middel van die drif met ons loop staan. Dis seker 

nog ’n goeie agt treë na die anderkant toe! 

11. HANS : [EFFE WEG] Sies, magtag! 

12. POLLIE : [STRENG] Maar Hans, sal jy daar in die water staan en vloek! 

13. HANS : ‘Skies Ma, maar ek staan tot onder my knieë in die water. My nuwe 

driekwartbroek en my oprygstewels is papsopnat! 
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1. POLLIE : [ERGERLIK] Hoe slim was jy om uit te klim sonder om jou skoene uit 

te trek en jou broek op te rol? Jy wéét die Raaskrans is berug vir sy 

diep driwwe! A nee a kragtie my kind! 

2. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Hans, loop na die oorkant en trek jou 

stewels solank uit. Jy kan nie so in die water bly staan nie! 

3. POLLIE : Hoe gaan ons ooit hier uitkom Faans? Ek het mos gesê die 

mouterkarryery na Martha-hulle toe is nie ’n goeie plan nie! 

4. FAANS : Hoe anders moes ons daar kom? Waar moes ek skielik perde 

vandaan kry om voor die perdekar in te span? 

5. POLLIE : [SUG] Ek weet nie! Ek sê maar net... 

6. FAANS : [POUSE] Pollie, sê jy nou vir my... Dink jy nie die duiwel is besig om 

my siel vandag te vertoorn nie? 

7. POLLIE : Net jóú siel? 

8. FAANS : Wel, dink net... Eers kom Piet Vink douvoordag by my aan met die 

nuus dat die perde uit die kamp gekom het oor Kieriekop die hek 

oopgelos het. Toe moes ek hoor my twee oudste kinders het verlede 

week die EMF se petrol loop uitrinkink, én daar’s nie spaarpetrol in 

die tweegellingblik in die waenhuis nie. En asof dit nie genoeg is nie, 

vloek my tweede-oudste seun ook nou al! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN DIE DRIF BY FAANS SE 

MOTOR. WATER KABBEL OM WIELE. WEWERS KWETTER IN 

DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. GEDRAAI 

VAN EMF SE SLINGER OP MIK, MAAR ENJIN WIL NIE VAT NIE. 

9. HANS : [UITASEM] Nee Pa... Hy wil niks weet nie. 
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1. FAANS : [MOEDELOOS] Ja-nee kyk, as Piet Vink se stinkdonkie vanmôre 

daar op die werf steeks was, is hy nou heeltemal rebels. Hy staan 

waar hy staan. 

2. HANS : [FLOU LAGGIE] Het ou Skoorbek nie straks gehoor wat ons 

vanmôre van hom gesê het nie, Pa? Dan’t hy ons sweerlik verwens! 

[STEUN EN KREUN MET DRAAI VAN SLINGER] 

BYK : SLINGER GEDRAAI. ENJIN SLUK EN HOES, MAAR VAT NIE. 

3. HANS : [UITASEM] Hû ûh Pa... Hy wil niks weet nie! 

4. FAANS : Ja, die probleem is dat hy tot bokant die asse in die water staan. 

Nou’s die uitlaatpyp onder water. Ons sal hom seker nooit op dié 

manier kry om te vat nie. 

5. HANS : Miskien moet ons maar weer probeer om hom uit te stoot. 

6. FAANS : Ja. Dis al genade. [PROJEKTEER EFFENS] Pollie, sal jy kom help 

dat ons die EMF maar weer probeer uitstoot? 

7. POLLIE : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Ek het mos netnou al gesê ek 

sal kom help. Maar nou moet julle eers wag. Ek het klaar vir julle 

swart koffie in die enemmelbekertjies geskink en growwebeskuit 

uitgehaal. Terwyl julle klaar eet en drink, sal ek solank my skoene en 

katoenkouse uittrek. 

8. HANS : [OPGEWONDE] Het Ma die bruinsuiker vir die koffie onthou? 

9. POLLIE : [EFFE WEG. LAGGIE] Baie bruin suiker my kind! Toe, kom haal! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND LANGS DRIF. WEWERS 

KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

10. FAANS : Genugtig! Kyk waar staan my sakhorlosie se wysters al! 
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1. POLLIE : Hoe laat is dit Faans? 

2. FAANS : Dis kwart oor elf. Maar die EMF is darem nou behoorlik afgedroog 

met jou teegoeddoekie. Baie dankie my vrou. 

3. HANS : [EFFE WEG] Pa, sal ek maar weer die slinger vat? 

4. FAANS : Ja, vat hom maar ou seun. Laat ons kyk wat maak hy. 

BYK : SLINGER GEDRAAI. ENJIN SLUK EN HOES, MAAR VAT NIE. ’N 

SKOTSKAR DOOF UIT DIEP A/G ONDER DIALOOG TOT EFFE WEG. 

5. HANS : [EFFE WEG. UITASEM] Nee Pa. Die blikskottel wil niks weet nie! 

6. FAANS : [MISMOEDIG] Dis nou vir jou ’n tameletjie dié. Ons kan hom aan die 

brand probeer stoot, maar ek weet nie of ons twee hom vinnig 

genoeg gestoot sal kry om te vat nie. 

7. POLLIE : Faans, kyk! Daar kom ’n span padmakers op ’n skotskar aan! 

8. FAANS : Dis suiwer manna uit die hemel my vrou! [LAG. ROEP] Môre! 

BYK : SKOTSKAR HOU EFFE WEG STIL. PERDE PROES, TRAP ROND. 

9. VOORMAN : [WEG. PROJEKTEER] Môresê my grootman! [BEWEEG TOT OP 

MIK] Hoe hang die mouterkar se masjienkap dan oop soos ’n 

volstruismannetjie wat vlerksleep? Is als reg hiersô? 

10. FAANS : Man, nou nie só dat jy dit sal agterkom nie. Dit neuk maar vanmôre! 

11. VOORMAN : Nou hoe dan? 

12. FAANS : Ek dink al die driwwe het die remme ’n bietjie natgemaak. En so drie 

driwwe terug dink ek het daar boonop ’n bietjie nattigheid op die 

vonkproppe beland. 

13. VOORMAN : [ASOF HY PRESIES VERSTAAN] Ûhû... En toe? 

14. FAANS : Wel, toe ek moes rem vir die vorige drif, toe vat die remme nie. 
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1. VOORMAN : Dis vir jou ’n helse ding! 

2. FAANS : Dit kan jy weer sê! Toe ry ek ’n bietjie te vinnig deur die drif. En 

natuurlik, toe’t hy sommer baie water opgeskep onder die kap in... 

3. VOORMAN : [SONDER BEGRIP] Ek verstaan... 

4. FAANS : [VERLEË LAGGIE] Die drif het ook ’n bietjie skielik ná die draai op 

my afgekom... Toe word als sopnat. Magneto, drade, vonkproppe... 

Áls! Toe kos dit my die hele ou spulletjie met ’n lap droog vee. Maar 

hy wil nóg nie vat nie. Kan jy’t glo? 

5. VOORMAN : [KRAP KOP] Ja-nee, dis vir jou ’n ding nè? 

6. FAANS : Miskien kan julle hom vir ons aan die brand stoot? 

7. VOORMAN : Dit kan ons maklik vir my grootman doen ja! [ROEP] Haai julle! Kom 

help die grootman en sy familie om die mouterkar aan die brand te 

stoot. Toe-toe-toe, ons kan nie heeldag vir julle wag nie! 

BYK : SESTAL WERKERS DOOF LUIDRUGTIG UIT A/G AL 

HARDLOPEND OOR GRUIS ONDER DIALOOG TOT OP MIK. 

8. POLLIE : [EFFE WEG] Ag, vreeslik dankie dat julle ons help! Anders weet ek 

nie hoe’t ons vandag hier weggekom nie. 

9. VOORMAN : Als reg Mevrou. Als reg! 

10. FAANS : [BEWEEG EFFE WEG] Ek sal sê as ek reg is dat julle stoot, hoor? 

BYK : MOTOR SE DEUR EFFE WEG OOP EN TOE ONDER DIALOOG. 

11. VOORMAN : [PROJEKTEER] Ons is reg, my grootman! Kan ons maar stoot? 

12. FAANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER] Dankie, ek’s reg. Stoot maar! 

13. VOORMAN : [PROJEKTEER] Toe manne, stoot! 
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BYK : HARDLOPENDE VOETSTAPPE EN GEKNARS VAN WIELE OOR 

GRUIS ONDER DIALOOG. 

1. FAANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER] Dis goed, hou dit so... Amper daar... 

Amper... Nou! 

BYK : ENJIN PROES EN KETS MET ’N HARDE KNAL EN VAT. TOERE 

EERS OPGEJAAG EN MOTOR STAAN DAN EN LUIER. LUIDE 

TOEJUIGING VAN PADWERKERS. KENWYSIE OP EN DOOF VIR 

SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 7 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

BY DRIF. VER GEKWETTER VAN KLEIN VOËLTJIES EN KWALIK 

HOORBARE SONBESIES. 

1. FAANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER] Dankie, ek’s reg. Stoot maar! 

2. VOORMAN : [PROJEKTEER] Toe manne, stoot! 

BYK : HARDLOPENDE VOETSTAPPE EN GEKNARS VAN WIELE OOR 

GRUIS ONDER DIALOOG. 

3. FAANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER] Dis goed, hou dit so... Amper daar... 

Amper... Nou! 

BYK : ENJIN PROES EN KETS MET ’N HARDE KNAL EN VAT. TOERE 

EERS OPGEJAAG EN MOTOR STAAN DAN EN LUIER. LUIDE 

TOEJUIGING VAN PADWERKERS. 

4. VOORMAN : [EFFE UITASEM. LAG] Dis wat mens maak met ’n steeks mouterkar 

my grootman. Hy’t mos nie ’n ma of pa nie. Hy móét net vat! 

5. FAANS : [LAG] Ja-nee, hy moet net! Baie dankie. [PROJEKTEER EFFENS] 

Baie dankie manne! 

BYK : VRIENDELIKE GROET EN GEROESEMOES VAN WERKERS. 

6. VOORMAN : Dis ’n plesier my grootman! 

7. POLLIE : [BEWEEG TOT OP MIK] Dankie! Baie, baie dankie! Ons is nou al 

amper waar ons moet wees, so ek gee graag hierdie eetgoedjies vir 

julle. Maar ons is julle baie meer verskuldig as dié ou bietjie goedjies! 

8. VOORMAN : Dankie, maar dit was ’n groot plesier vir ons Mevrou. 

9. FAANS : Ek dink ek kan darem ook ’n ietsie bydra... Hier’s ’n sjieling en ’n 

paar stopsels kerftabak vir julle moeite. 
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1. VOORMAN : Baie dankie my grootman. Maar jy weet, as julle net môre hier 

aangekom het, het julle droogvoets deur elke drif gery. Dan was al 

hierdie droogmaak en afvee en aan die brand stoot onnodig. 

2. FAANS : Wát? Hoe so? 

3. VOORMAN : Die Nortje’s van Klipfontein werk aan hulle sementsloot hier bokant in 

die poort. Ek sien hulle’t sommer die water hier oor die pad afgekeer. 

4. FAANS : [BETEKENISVOL] Gmf! Dít glo ek maklik! Richard Nortje sal nog 

eendag die duiwel self in ’n streepsak stop en hom hier in die 

Raaskrans kom versuip! 

5. VOORMAN : [LAG UIT SY MAAG] Rôtjerf Nortje... Hy’s niemand se speelmaat nie! 

6. FAANS : [TERG] Glo my, dit glo ek ook. [VERTROULIK] Ek’s met een van sy 

susters getroud. Jy kan my niks van hulle vertel nie! 

7. POLLIE : Faans, hou op nonsens praat! 

8. FA/VOOR : [LAG] 

9. POLLIE : Trek aan julle skoene en maak julle presentabel dat ons kan ry! Kyk 

net hoe lyk jy en Hans! 

10. FAANS : [VERTROULIK. TERG] Sien jy wat bedoel ek? 

11. VOORMAN : [VERTROULIK. LAG] Ja, ek sien my grootman! 

12. POLLIE : Jy’s die een wat ’n mied vol hawer het wat by die huis vir jou wag. 

Toe, ons kan nie ry voor julle ordentlik lyk nie! [PROJEKTEER] Baie 

dankie weer vir julle hulp, hoor? 

BYK : WERKERS GROET VRIENDELIK EN LAGGEND. KRUISDOOF 

MET MUSIEK. HOU EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF VAN 

EMF TEEN GEMIDDELDE SPOED OP GRONDPAD. 
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1. HANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Ma, watse naam het die 

padwerkers se voorman vir oom Richard gegee? 

2. POLLIE : [LAGGIE] Rôtjerf? 

3. HANS : Ja. [ONSEKER] Rôtjerf. Hoekom noem hy oom Richard so? Dis mos 

nie sy naam nie? 

4. POLLIE : Dis sommer hoe die plaasmense hom nog al die jare noem. Moenie 

vra hoekom nie. Dalk sê Rôtjerf vir hulle makliker as Richard. 

5. HANS : Nie vir mý nie. [OORGANG] En Pa sê die Nortje’s is nie juis ’n 

maklike klomp nie? 

6. FAANS : Die Nortje's? Wat praat jy kêrel? Hulle aard almal na hulle oorle pa. 

Jou oupa Hans Nortje. [TERG] Hy was g’n mens nie! 

7. POLLIE : [GOEDIG] Jy’s gevaarlik na aan die slagyster, Terblanche...! Moenie 

later sê ek het jou nie gewaarsku nie hoor? 

8. FA/HANS : [LAG] 

9. FAANS : [LAG BEDAAR] So van die Nortje's gepraat... Weet jy altemit waar ry 

ons nou, Hans? 

10. HANS : [KYK ROND] Ek’s nie heeltemal seker nie, maar ek sal raai ons moet 

nou óp, óf naby Klipfontein wees. 

11. POLLIE : Sien? My kind weet as hy op ’n goeie plek is! 

12. FAANS : Jy sê dit net oor jou drie vreeslike broers hier boer! 

13. POLLIE : Wát? Richard, Frank en Charlie is ordentlike mense. Sout van die 

aarde! En onthou... Jy’s met een van hulle susters getroud, nè? 

14. FAANS : En deur die genade darem met die mooiste en die beste een. 

15. POLLIE : Jy’s só na aan binne-in die slagyster trap, gehoor? 
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1. AL DRIE : [LAG] 

2. HANS : [LAG BEDAAR] Hoekom sê Pa oupa Hans was g’n mens nie? 

3. FAANS : Jong, in sy jong dae het jou oupa Johannes Gerhardus Francois 

Nortje op ’n dag ’n luiperd in ’n slagyster gevang, en die ongedierte 

lewendig in ’n streepsak huis toe gevat! 

4. HANS : Wat? Lewendig? Maar dis mos vrek gevaarlik Pa? 

5. FAANS : Maar a ja a! 

6. HANS : En wat het Oupa met die luiperd gemaak? 

7. FAANS : [OPWAARTSE INFLEKSIE] Hom vasgemaak aan ’n paal om 

bobbejane en kwaaddoeners van die werf af te hou. 

8. HANS : [POUSE. SKEPTIES] Regtig? 

9. FAANS : O, dié sal ek nou nie weet nie ou seun. Ek was mos nie daar nie. 

Maar dis die storie wat ek gehoor het. 

10. HANS : [BETEKENISVOL] O... 

11. FAANS : En ’n ander keer, nie te lank na hy met jou ouma Pollie getroud is 

nie, het Oupa sy skoonouers vir ’n rit met die skotskar geneem. Hulle 

was twee rou Engelse uit Grahamstad se wêreld. 

12. HANS : Van die 1820 Setlaars? 

13. FAANS : Hoeka! 

14. HANS : En toe? 

15. FAANS : Ek dink nie jou oupa was eintlik baie lief vir die Engelse nie... 

16. HANS : Hoe so? 

17. FAANS : Wel, hy’t met opset die pen voor uitgetrek sodat die skotskar kan tip. 

18. HANS : [ONGELOOF. LAGGIE] Wat? Hy kon hulle mos doodgemaak het! 
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1. FAANS : Ja, maar gelukkig vir hom het hy nie. 

2. HANS : Hulle’t seker baie seergekry? 

3. FAANS : [LAGGIE] Presies hóé seer, weet ek nie. Maar dit word vertel die 

waardige ou heer en sy gade het hulle heeltemal mankoliekig geval. 

4. HANS : [LAG IN ONGELOOF] Haai...! 

5. POLLIE : [KAMMA KWAAI] Jy hoef glad nie te lag nie, Hans. Jy’t ál jou oupa 

se ondeundheid saam met sy naam geërf! 

6. HANS : Regtig? 

7. POLLIE : [SUG] Ja. My arme ma het dit baiekeer bitter onder my pa gehad. 

8. HANS : Ek dog dan hy was so ’n goeie man? 

9. POLLIE : O hy was, glo my vry. Maar as die gier hom die dag pak, het hy niks 

en niemand ontsien nie. 

10. HANS : En wat van Ma? Na wie aard Ma nou eintlik? 

11. POLLIE : Ons dogters aard eintlik almal eerder na jou ouma Pollie. Nou nie 

omdat ek haar naam het nie, maar sy’s ’n dierbare, sagte mens. Wat 

seker ook maar ’n genade is, want om dit jarelank met jou oupa uit te 

gehou het, moes sy sowaar ’n soort engel gewees het. 

12. FAANS : Wat jou ma eintlik probeer sê, Hans, is dat dit ’n engel soos sý kos 

om dit met mý uit te hou! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF VAN EMF TEEN 

GEMIDDELDE SPOED OP GRONDPAD. ENJIN BEGIN HOES EN 

PROES ONDER DIALOOG EN VREK. 

13. POLLIE : [PROJEKTEER EFFENS] Agge nee Faans! Wat’s nou weer aan die 

gang met die simpel ou kar van jou? 
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BYK : GEKNARS VAN BANDE OOR GRUIS ONDER DIALOOG. MOTOR 

VERMINDER SPOED EN KOM TOT STILSTAND. WEWERS 

KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. FAANS : [VERDWAAS] Ek weet nie! Dalk is daar nog water iewers waar dit 

moet droog wees. Of dalk het een van die drade na die vonkproppe 

losgeskud. [SUG] Ek sal maar moet kyk... 

2. POLLIE : Gaan ons óóit by Martha-hulle uitkom? 

BYK : MOTOR SE DEUR OOP EN TOE ONDER DIALOOG. 

3. FAANS : Maar natuurlik my vrou! Ons is al so te sê daar. Dis net ’n ou 

kleinigheidjie. [BEWEEG EFFE WEG] Ons is in ’n japtrap weer op 

pad. Jy sal sien! 

4. HANS : [ROEP AGTERNA] Kan ek kom kyk Pa? 

5. FAANS : [EFFE WEG] Ek dag jy’s al besig om die masjienkap oop te maak! 

BYK : MOTOR SE DEUR OOP EN TOE ONDER DIALOOG. 

6. HANS : [OPGEWONDE] Ek kom Pa! 

BYK : ENJINKAP EFFE WEG ONDER DIALOOG OOPGEMAAK. 

7. FAANS : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] Kom hierdie kant toe om. 

Ek dink jy sal van hier af beter kan sien wat ek doen. 

8. HANS : [POUSE] Hoe lyk dit? Kan Pa sien wat’s fout? 

9. FAANS : [VOEL-VOEL. KYK ROND ONDER ENJINKAP. AFGETROKKE] 

Hmm... Ek sién nie iets nie... 

10. HANS : [POUSE] Pa...? 

11. FAANS : [AFGETROKKE] Hmm...? 

12. HANS : Pa’t gesê party mense noem die Baviaanskloof die doodskis... 
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1. FAANS : Ja...? 

2. HANS : Want nêrens loop die Winterhoek- en die Kougaberge meer as een 

of twee myl uit mekaar nie. 

3. FAANS : [STEUN EFFE] Ja, dis reg. 

4. HANS : En... Ons is nou op Klipfontein, nè? 

5. FAANS : Ja... [KOM ORENT. GEFOKUS] Eintlik is dit Boonste Klipfontein dié, 

want ’n paar plase laer af lê daar ook nog ’n Onderste Klipfontein. 

6. HANS : Ek sien... Maar Pa, hier by Boonste Klipfontein lyk dit vir my baie 

wyer as twee myl. 

7. FAANS : Ja... Jy sien, as jy na die Kloof uit die lug kon kyk, sou jy gou 

agterkom Klipfontein lê in een van die wydste komme in die hele 

Baviaanskloof. Suid en noord word dit afgegrens deur die 

Winterhoek- en die Kougaberge. 

8. HANS : Ja...? 

9. FAANS : En oos en wes deur twee uitlopers van die Kougaberg. Dis eintlik 

baie interessant, want hulle lê nes ’n treinspoor se dwarslêers 

ewewydig uitmekaar. Verstaan jy? 

10. HANS : Mmm... Ja, ek dink so. 

11. FAANS : Nou... Hierdie dwarslêers lê so drie myl uitmekaar, en altwee loop tot 

amper téén die Winterhoekberg. 

12. HANS : Tot hoe naby? 

13. FAANS : Wel, só naby dat net die harde pad waarop ons nou is en die 

rivierbedding daar kan deur gaan. 

14. HANS : Dis maar baie nou, hè Pa? 
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1. FAANS : Baie. Jy kan amper sê... gevaarlik nou. 

2. HANS : Oor die pad en die rivier so aan mekaar is? 

3. FAANS : Ja... Nou, die westelike uitloper is so ’n bietjie van ’n natuurwonder. 

4. HANS : Hoe so? 

5. FAANS : Eers moet ek dít vir jou sê... As jy nou kyk na die berge en die hange 

hier rondom ons, hoe lyk hulle vir jou? 

6. HANS : Ehe... Vaal... en droog? 

7. FAANS : Net so! En wat groei op hierdie vaal, droë berge en klipriwwe? 

8. HANS : [SOEK] Ek sien noem-noems... 

9. FAANS : Ja. En...? 

10. HANS : Ehe... Plate ghwarrie en... Watse bome is dit nou weer? 

11. FAANS : Spekbome? 

12. HANS : Dis hy Pa. Spekbome! Nou wat daarvan? 

13. FAANS : Dié westelike uitloper waarvan ek gepraat het, maak ’n taamlike breë 

voet wat so droog soos die Karoo is. En ín dié droë voet is daar sewe 

fonteine wat nooit droog word nie... 

14. HANS : [OPGEWONDE] Sewefontein! Dis oupa Hans en ouma Pollie se 

plaas se naam! 

15. FAANS : [LAGGIE] Dis reg! En as jy bo-op die rant staan en afkyk op die 

plaas, sien jy rondom die fonteine witstinkhoutbome en groot ou 

wildevye. Heel anders as die res van die Kloof, hè? 

16. HANS : Ja-nee...  Maar wat is by die punt van die ander dwarslêer? 

17. FAANS : O, dít sal vir jou interessant wees om te hoor... 

18. HANS : Ja...? 
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1. POLLIE : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Haai, is julle besig met ’n 

aardrykskunde les, of maak julle die kar reg? 

2. FAANS : Ons ehe... [PROJEKTEER EFFENS] Ons wag net vir ’n 

vonkpropdraad om droog te raak. Amper klaar! 

3. POLLIE : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] As ons voor middagete by 

Martha-hulle is, eet ek jóú hoed op Faans! 

4. FA/HANS : [NABY. LAG SKELM] 

5. FAANS : [VERTROULIK] Die punt van die oostelike uitloper, of dwarslêer, se 

naam is Langbrug... 

6. HANS : [VERTROULIK. OPGEWONDE] En dis waar Kleinpoort is! Waar oom 

Frank-hulle bly! 

7. FAANS : Nou toe? Verstaan jy die geography van die Kloof ’n bietjie beter? 

8. HANS : Sommer baie! 

9. FAANS : A, kyk, hier’s die probleem... [LEUN. STEUN EFFE] Die draad wat 

hier van die magneto af kom is los, sien jy? 

10. HANS : Ja... Wat maak dié... magneto Pa? 

11. FAANS : [KOM ORENT] Man, as jy die slinger vir my draai, is hý die ou wat 

die vonkproppe hulle elektrisiteit gee om ’n vonk te kan maak sodat 

die kar kan vat. En as ons ry, sorg hy dat die vonkproppe die hele tyd 

elektrisiteit kry om te bly werk. 

12. HANS : So... toe die draad losgekom het, kon die vonkproppe nie werk nie? 

13. FAANS : Net so ja... [LEUN. STEUN EFFE OM DRAAD TE KOPPEL] So-ja... 

[KOM ORENT] Reg soos ’n roer! 

14. HANS : [BEWEEG EFFE WEG] Pa, sal ek die slinger vat? 
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1. FAANS : Ja, vat hom ou seun. Dié keer is ek seker hy sal vat! Gee my net 

kans om agter die stuur te kom! 

BYK : MOTOR SE DEUR OOP EN TOE. 

2. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Goed, ek’s reg. Draai hom maar! 

BYK : SLINGER EFFE WEG GEDRAAI. ENJIN SLUK EN PROES, KETS 

MET ’N HARDE KNAL EN VAT. TOERE EERS OPGEJAAG EN 

MOTOR STAAN DAN EN LUIER. 

3. POL/FA : [PROJEKTEER] POLLIE: Mooi so my kind. Ma’s só trots op jou! 

FAANS: Ramkat! Kyk hoe draai jy so ’n steeks kar aan die brand! 

4. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK] Ek het dit gedoen Pa! Ek het gedog ek sou 

dit nooit kon regkry nie, maar ek het dit wraggies reggekry! 

5. POLLIE : Kom klim, my kind. Nou’s jou ma al haastig om op Kleinpoort te kom! 

BYK : MOTOR SE DEUR OOP EN TOE ONDER DIALOOG. 

6. FAANS : Nou’s ons régtig net ’n paar myl van Kleinpoort af julle twee. En 

Pollie, ons gaan sowáár voor middagete by Martha-hulle wees! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 8 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING OP EN DOOF NA 

BINNEPERSPEKTIEF VAN FAANS SE MOTOR TEEN 

GEMIDDELDE SPOED OP GRONDPAD. 

1. FAANS : [PROJEKTEER EFFENS] Hans, sien jy daardie hoë rotspunt net 

voor die draai, daar waar die pad vurk? 

2. HANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Ja Pa? 

3. FAANS : Dis Witpuntjie. 

4. HANS : O... 

5. FAANS : En onthou jy ek het vir jou gesê die punt van die oostelike uitloper 

van die Kougaberg se naam is Langbrug? 

6. HANS : Ja Pa? 

7. FAANS : Nou Witpuntjie is die voorste rotsneus, of andersom... die eindpunt 

van Langbrug. 

8. HANS : O, ek sien...! So, ons is nou amper daar? 

9. FAANS : Ja, daar waar die pad vurk onderkant Witpuntjie, gaan ons afswaai 

van die harde pad af en dan’s ons op pad na Kleinpoort se opstalle. 

10. POLLIE : [GOEDIG] Hmf! En lyk my jy was vir ’n keer reg, Faans. 

11. FAANS : Wat bedoel jy? 

12. POLLIE : Ons gaan sowáár voor middagete by Martha-hulle wees! 

13. FA/POL : [LAG] 

14. FAANS : [LAG BEDAAR] Aarde Pollie... Kyk net hoe droog is die wêreld hier. 

15. POLLIE : Ai, dit lyk vreeslik... 

16. FAANS : [SUG] Ja... Die rivierloop is pure snuif! [OORGANG] Kan jy nog 

onthou hoe dit met 1905 se vloed hier gelyk het? 
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1. POLLIE : O genade ja! Net een see water van die Witpuntjie af tot oorkant by 

Willie en Henry Smith se huise... 

2. HANS : [EFFE WEG. BEKOMMERD] Het daar mense verdrink in 1905 Pa? 

3. FAANS : Nee, gelukkig darem nie ou seun. 

4. HANS : [ONGERUS] O, dis goed... 

5. FAANS : Maar groot dele van die Baviaanskloof het weggespoel en die boere 

het swaar verliese gely. 

6. POLLIE : Jy was toe maar so drie of vier jaar oud, my kind. Jy kan seker nie 

veel daarvan onthou nie, nè? 

7. HANS : Nee wat, ek kan niks daarvan onthou nie. 

8. FAANS : Dit was maar ’n lelike besigheid. Jy kan nie glo hierdie ou droë lopie 

is al wat oorgebly het van daardie magtige rivier wat alles voor hom 

weggevee het nie. 

9. POLLIE : Maar kyk net hoe’t die turksvye en die pendorings al weer die wêreld 

hier ingeneem. Ná die vloed het daar nie ’n díng gestaan nie. 

10. FAANS : [NADENKEND] As 1905 se vloedwater nóú moet kom, sal hy seker 

opdam tot bo by Sewefontein se kop. 

11. HANS : [GROOTOOG] Maar dit sal mos ’n lelike ding afgee Pa? Ek meen, 

daar sal mos nie veel oorbly van die opstalle hier rond nie? 

12. FAANS : Nee ou seun, daar sal nie... [OORGANG] Ek wens ek het Henry Ford 

se geld gehad. Dan’t ek ’n sementwal hier oor Kleinpoort van berg tot 

berg gebou en die hele Onder-Kloof van water voorsien. 

13. POLLIE : [GOEDIG] Dink jy dis die moeite werd om ’n hoop geld uit te gee op 

so ’n groot sementwal vir ’n rivier wat omtrent nooit loop nie? 
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1. FAANS : [LAGGIE] Ja, dis ook weer waar. Lyk my ek moes destyds eers met 

jóú gepraat het voor ek die spul balhorige bergsebras loop vang het! 

2. POLLIE : [LAG] Ja my ou man. Maar sou jy na my geluister het? Dís die ding! 

3. FAANS : Alweer reg Pollie. [TEER] Soos altyd. [OORGANG] Hier lê swaar tye 

vir die Kloof voor as dit nie gou ordentlik reën nie. 

4. POLLIE : [SOMBER] Ja, daarmee kan ek nie stry nie. 

5. FAANS : En oorkant die groot water baklei die Engelse en die Duitsers en bou 

net kanonne en bomme. Hulle skiet die hele wêreld uitmekaar! Jou 

broer Frank sê nou die dag vir my die Jood op Willowmore het hom 

drie en ’n sikspens vir ’n sak aartappels aangebied. Dis mos ’n sonde! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF VAN EMF TEEN 

LAE SPOED OP PLAASPAD. 

6. HANS : [VERWONDERD] Oom Frank-hulle se opstal is baie groter as ons 

s’n, hè Pa? Dit lyk amper soos twee huise wat aan mekaar gebou is. 

Kyk net darie hoë oop stoep so lank soos die hele huis! 

7. POLLIE : Ja, die deel met die platdak is tannie Martha-hulle se huis, en die 

deel tussen die Hollandse gewels is waar oom Barnie Zilburg met sy 

twee susters, Ruth en Aviva woon. 

8. FAANS : En oom Barnie het ook ’n winkel waar hy allerhande goed verkoop. 

9. HANS : Dis lekker! So, ek hoef nie te wag voor iemand dorp toe gaan nie. 

[LAG] Ek stáp sommer! 

10. POLLIE : [LAG] Ja-nee, dis sommer baie gerieflik! 
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BYK : MOTOR VERMINDER SPOED ONDER DIALOOG, HOU STIL EN 

WORD AFGESKAKEL. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. VER, 

KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. HANS : [VERWONDERD] Watse verskriklike groot bome is dit wat hier op die 

werf groei, Pa? Ek dink ek het vyf getel! Hulle’s só groot, hulle laat 

die huis eintlik klein lyk! 

2. FAANS : Wildedruif, ou seun. 

3. HANS : Wildedruif? Hulle lýk nie soos druiwestokke nie. 

4. POLLIE : [LAG] Nee, want dis nie druiwe wat hulle dra nie. 

5. HANS : O... 

6. FAANS : Dis ’n soort tropiese boom, verstaan ek, wat volop in Midde-Afrika 

groei. Nè Pollie? 

7. POLLIE : Dis reg ja. Die regte naam is eintlik belhambra, maar hier in die Kloof 

praat ons sommer van wildedruif of varkdruiweboom. 

8. HANS : Maar hoekom druif as dit nie druiwe dra nie? 

9. FAANS : Die boom dra trossies vrugte wat baie lyk na druiwetrosse. Dis baie 

goeie kos vir die vee, veral nou in die droogtetyd. 

10. HANS : Ek sien... 

11. POLLIE : Nou toe, kom ons klim uit. Kyk, daar kom Ada aangestap! 

BYK : TWEE VAN MOTOR SE DEURE OOP EN TOE ONDER DIALOOG. 

12. FAANS : Pollie, onthou jy moet hier aan my kant uitklim oor die fiets wat daar 

by jou op die trap vasgemaak is. 

13. POLLIE : [VERLEË LAGGIE] Haai, ek het amper vergeet! [STEUN OM UIT TE 

KLIM] Dankie Faans. 
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1. ADA : [BEWEEG TOT OP MIK] Môre tannie Pollie. Môre oom Faans! 

2. POLLIE : [OMHELS HAAR] Môre liewe Ada! [NORMALE AFSTAND] Julle sit 

seker al die hele oggend en wag dat ons moet kom? 

3. ADA : [LAGGIE] Ek moet sê, my ma’t al van voor tien af op die stoep gesit 

en haar morsdood bekommer oor Tannie-hulle! 

4. POLLIE : Haai foeitog Ada, ek’s só jammer! Maar sien jy lyk ons? 

5. ADA : [VERLEË LAGGIE] Ja Tannie. 

6. POLLIE : Dis oor ons vasgeval het by die Raaskrans! 

7. FAANS : Ja, die voorman van die padwerkers wat ons uiteindelik gehelp het, 

sê jou oom Richard is glo besig om aan die sementsloot daar bokant 

in die poort te werk. Nou-ja, genoeg gesê! Dag my kind... [OMHELS 

HAAR] Mag! Jy raak ook by die dag fraaier! 

8. POLLIE : [FLUISTERTOON] Faans! 

9. ADA : [VERLEË] Dankie Oom. 

10. FAANS : Hou jou pa die vryers darem nog op ’n veilige afstand? 

11. POLLIE : [GEDEMP] Fááns! 

12. ADA : Dit lyk my so, Oom. 

13. POLLIE : Ag, jy moet asseblief jou oom Faans vergewe. Ek dink die lang rit in 

die son en die gesukkel met sy ou kar het sy kop aangetas! 

14. ADA : [VERLEË LAGGIE. OORGANG] Maar is dit nie Hans wat daar agter 

die kar wegkruip nie? Kom nader jong en kom groet jou niggie! 

15. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK. BEDEES] Ja goed... Môre Ada. 

16. ADA : [LAG] A nee a! Watse handgee is dit met jou? [OMHELS HOM] 

Welkom hier by ons! [NORMALE AFSTAND] Maar jy’s groot, hè? 
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1. HANS : [VERLEË LAGGIE] 

2. POLLIE : Ja, ek moet dan al óp kyk na hom as ek hom die leviete wil voorlees! 

3. ADA : [LAG] Genade, maar hy’t ’n yslike man geword van ék hom laas 

gesien het! Nou sal ek en Flossie seker rus kry vir ons siele, want 

Robert het mos nie sy eie portuur in die huis nie, en dan haal hy sy 

streke op óns twee uit! 

4. ALMAL : [LAG] 

5. ADA : [LAG BEDAAR] Ek weet sommer jy sal darie kleinboet van ons kan 

vasvat! Hy’t hoeka al ’n paar keer ’n draai by my in die kombuis kom 

maak en so nonchalant as wat hy kan, gevra of tannie Pollie en oom 

Faans-hulle al hier is. 

6. HANS : [BEWEEG EFFE WEG] Ek gaan maar solank my trommel van die 

bagasierak afhaal. 

7. ADA : Nee-nee, los eers Hans! Robert kan jou later kom help. Hy’t net gou 

iets vir Pa daar oorkant by oom Henry-hulle gaan haal. Kom ons stap 

solank op na die huis toe. Ma kan nie wág om ’n slag weer tee te 

drink saam met tannie Pollie nie. Foeitog... Sy hou die ketel al van 

tienuur af aan die kook! 

BYK : VIER STELLE RUSTIGE VOETSTAPPE OP MIK OOR GRUIS. 

8. FAANS : Ja, dié glo ek jou goed. Kompleet soos die Bybelse Martha van ouds. 

Altoos aan die werk en die bedien. 

9. ADA : Ja Oom... 

10. FAANS : En hoe gaan dit met Frank en Flossie en die ander familie van die 

Onder-Kloof? 
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1. ADA : Nee wat, dit gaan baie goed met almal, dankie Oom. Pa word nou 

stadigaan oud. In Maart is hy mos vier en sestig. Maar hy’s darem 

nog nie mankoliek nie! 

2. FAANS : O maar dis goed om te hoor! 

BYK : VIER STELLE VOETSTAPPE OP MIK OOR SEMENT. GAAN 

STAAN ONDER DIALOOG. 

3. ADA : Stap tannie Pollie maar voor. Als is nog presies waar dit al die jare 

was. Kom Hans, hier moet jy nie skaam wees nie jong. Dis nou jóú 

huis ook! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG BY FAANS SE 

MOTOR ONDER DIE WILDEDRUIF. WEWERS KWETTER IN DIE 

A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

4. FAANS : [NABY. FLUISTERTOON] Hans, ou seun... Hier’s vir jou vier sjielings 

vir sakgeld. 

5. HANS : [NABY. FLUISTERTOON] Heng, dankie Pa. 

6. FAANS : [NABY. FLUISTERTOON] Dit moet hou tót die Aprilvakansie hoor? 

7. HANS : [NABY. FLUISTERTOON] Ja Pa. 

8. FAANS : [NABY. FLUISTERTOON. OMHELS HOM] En pas jouself mooi op. 

Ons gaan jou baie mis... 

9. HANS : [NABY. FLUISTERTOON. OMHELS HOM] Ek gaan Pa-hulle ook 

baie mis. Dankie vir als. En mooi ry deur die driwwe. 

10. FAANS : [NABY. LAGGIE] Ek belowe! [NORMALE AFSTAND] Nou-ja ou 

seun... Gedra jou, luister mooi vir oom Frank en tannie Martha, en 

doen getrou jou huiswerk! 
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1. HANS : [NORMALE AFSTAND] Ja Pa. Ek belowe. En sê vir Piet Vink hy 

moet mooi kyk na my ooilammers. Ek sal vir hom ’n lang span 

roltwak bring as ek in April huis toe kom! 

2. FAANS : Ek sal vir die ou sê. 

3. POLLIE : [SNUIF] Ag my kind... Kom dat Ma jou groet. [NABY. FLUISTERTOON] 

Hier’s vir jou ’n sjieling vir ’n bietjie sakgeld. 

4. HANS : [NABY. FLUISTERTOON] Dankie Ma. 

5. POLLIE : [SOEN HOM. FLUISTERTOON] Ma’s baie lief vir jou, hoor? Moenie 

vergeet nie. En pas jouself mooi op. 

6. HANS : [NABY. FLUISTERTOON] Ek’s lief vir Ma ook. En moenie 

bekommerd wees nie. Ek sal myself mooi oppas. 

7. POLLIE : [NABY. SNUIF] Dag my kind... [NORMALE AFSTAND] Jy moet soet 

wees Hans, hoor jy? 

8. HANS : [NORMALE AFSTAND] Ja Ma. 

9. POLLIE : En stuur gereeld vir ons ’n brief saam met Jan Draf se poskar! 

10. HANS : Ja Ma...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG BUITE OP KLEINPOORT SE 

WERF. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

11. ROBERT : En toe? Wat dink jy sover van Kleinpoort en almal hier? 

12. HANS : Nee, dis baie mooi... En ek dink ek gaan baie van Ada hou. Sy lyk 

nie vir my of sy vol nonsies is nie en sy praat lekker pront Afrikaans. 

13. ROBERT : Soos ons almal. Maar jy’s nie verkeerd nie. Dis nogal hoe sy is. 

14. HANS : My een suster, Gertie, is sewentien. Hoe oud is Ada? 
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1. ROBERT : Sy’s nou... negentien dink ek...? Ja! Negentien. Hoekom vra jy? 

2. HANS : Ag, sommer omdat sy vir my so oud soos Gertie gelyk het. Maar sy’s 

eintlik so oud soos Polla, my oudste suster. Sy’s ook negentien. 

3. ROBERT : O... Hoeveel kinders is julle dan? 

4. HANS : Sewe. Vier seuns en drie dogters. Ek’s presies in die middel! 

5. ROBERT : Ons is net drie... [OORGANG] Ek het gehoor my ma sê vir my pa jy 

was bekommerd dat jy baie Engels hier by ons sal moet praat? 

6. HANS : [ONGEËRG] Nee wat. Dit was seker net my ma wat weer spoke 

opgejaag het. Sy kan haar oor die kleinste dingetjie bekommer. 

7. ROBERT : [LAG] Lyk my alle ma’s is maar so! 

8. HANS : [LAG GEFORSEERD SAAM] Ja, lyk my so. 

9. ROBERT : Maar jy’t nie nodig om ooit bekommerd te wees oor Engels in ons 

huis nie. Jy’t seker al gehoor. Ons almal praat eintlik maar net 

Afrikaans. Dis net my pa wat af en toe Engels praat. 

10. HANS : Ek het gehoor ja. Maar as jou pa Afrikaans praat, klink hy soos 

enigiemand wat Afrikaans is. Soos mý pa en ma. 

11. ROBERT : Ek weet! [LAG] Ek was al op skool toe ek vir my ma gevra het 

hoekom my pa partykeer Engels praat. Tóé’t ek eers uitgevind hy’s 

eintlik Engels! 

12. HANS : [LAG] Dis snaaks! [LAG BEDAAR] So, Robert... [HANG] 

13. ROBERT : Wat? 

14. HANS : Gaan ons sport doen by die skool? 

15. ROBERT : Man, jy’t nou nog nie my oudste suster, Flossie ontmoet nie, want 

sy’s doenig by die skool om als reg te kry vir Maandag. 
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1. HANS : [BEKOMMERD] Hoekom sê jy dit so asof jy vir my slegte nuus het? 

2. ROBERT : Jy gaan nie veel met juffrou Florence Campbell te doen kry by die 

skool nie, want sy gee skool vir die kleintjies. Van sub A tot standerd 

een. Maar sy gee sang en teken vir die groot klasse. 

3. HANS : Wat het dit met sport te doen? 

4. ROBERT : [LAGGIE. GEHEIMSINNIG] Ek het nog nie klaar gepraat nie... 

Flossie gee sang en teken vir die groot klasse... Én korfbal. 

5. HANS : Vir die meisies natuurlik. 

6. ROBERT : Nee broer... vir ons almal! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

BUITE OP KLEINPOORT SE WERF. WEWERS KWETTER IN DIEP 

A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. HANS : So, Robert, sê my... [HANG] 

2. ROBERT : Wat? 

3. HANS : Gaan ons sport doen by die skool? 

4. ROBERT : Man, jy’t nou nog nie my oudste suster, Flossie ontmoet nie, want 

sy’s doenig by die skool om als reg te kry vir Maandag. 

5. HANS : [BEKOMMERD] Hoekom sê jy dit so asof jy vir my slegte nuus het? 

6. ROBERT : Jy gaan nie veel met juffrou Florence Campbell te doen kry by die 

skool nie, want sy gee skool vir die kleintjies. Van sub A tot standerd 

een. Maar sy gee sang en teken vir die groot klasse. 

7. HANS : Wat het dit met sport te doen? 

8. ROBERT : [LAGGIE. GEHEIMSINNIG] Ek het nog nie klaar gepraat nie... 

Flossie gee sang en teken vir die groot klasse... Én korfbal. 

9. HANS : Vir die meisies natuurlik. 

10. ROBERT : Nee broer... vir ons almal! 

11. HANS : [POUSE. GESKOK. FLUISTERTOON] Wát...? 

12. ROBERT : [LAG] Sowaar as wat my van Campbell is! 

13. HANS : Is jy ernstig? 

14. ROBERT : Dood, dood ernstig! 

15. HANS : [POUSE] Jy weet, as my oudste broer, Koos... hy’t nou anderdag 

een en twintig geword... As Koos en my jonger broertjie, Fanie moet 

uitvind ek speel korfbal saam met meisiekinders...! [HANG] 
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1. ROBERT : [POUSETJIE] Wat dan? 

2. HANS : [HAP NA WOORDE] Robert, jy verstaan nie! Hulle... hulle sal nooit in 

der ewigheid ophou om my te spot nie! 

3. ROBERT : Ag dis seker nie só erg nie. 

4. HANS : Dis juis die ding. Dit ís! Ek sal nooit weer kan huis toe gaan nie! 

5. ROBERT : [GLIMLAG] Wel, dan moet ons maar net seker maak hulle vind nooit 

uit nie, of hoe? 

6. FRANK : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] Kom nou Robert! I 

suppose it’s time for you to help Johannes unpack his belongings. 

7. ROBERT : Sy naam is Hans, Pa, nie Johannes nie. 

8. FRANK : Sy oupa was Johannes, en ek sal hom ook so noem. It’s a worthy old 

family name. [BEWEEG WEG] Spit spot! It’s almost dinner time! 

9. ROBERT : [POUSE. GEDEMP] Jammer jong. My pa sal nie sy deuntjie 

verander nie. Jy sal maar altyd Johannes wees vir hom! 

10. HANS : [LAGGIE. GEDEMP] Toemaar, dit kon erger gewees het. Hy kon my 

Johnny genoem het! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SEWEFONTEIN SE 

WERF. HOENDERS KLOEK IN DIE A/G. WEWERS KWETTER IN 

DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

11. OUMA : Maar my liewe aarde! Kyk net hoe ’n tamaai jong man het jy al 

geword Hans. Ek kan my ou twee oge nie glo nie! [OMHELS HOM] 

Ag, wat ’n blye dag! [NORMALE AFSTAND] Robert, dankie dat jy my 

kleinkind Sewefontein toe gebring het! 

12. ROBERT : Dis ’n plesier tannie Pollie. 
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1. OUMA : Hans, kan jy ooit onthou wanneer laas was jy hier by my? 

2. HANS : Nee Ouma. Maar ek was seker nog baie klein. 

3. OUMA : Dis nie altemit nie! [VERTROULIK] Maar dink jy nie my ou kop is nog 

op en wakker om jou uit my amper sestig kleinkinders te kon eien nie? 

4. HANS : Sestig Ouma? 

5. OUMA : [LAG] Ja! Reken self ’n bietjie uit... Ek en jou oupa Hans het saam 

dertien kinders grootgemaak. Goed, bygesê, daar was darem twee 

pare tweelinge ook, maar nietemin! Jou tant Aletta het vyftien van 

haar eie kinders, en jóú ma het sewe spruite, en so gaan dit aan. 

[LAG] Sommer in ’n japtrap kom jy sestig uit! 

6. HA/ROB : [LAG SAAM] 

7. OUMA : Ek was juis nou op pad om te kyk hoe lyk my piesangs en mango’s. 

Stap julle saam? 

8. HANS : [VERBAAS] Piesangs en mango’s Ouma? 

9. OUMA : Ja...! Dink jy ek maak ’n grap? Dis hoekom hulle Sewefontein op 

Willowmore die oase van die Kloof noem! 

10. ROBERT : Dis reg Tannie! Ek het al gehoor mense praat van die oase van die 

Kloof, maar ek het nooit geweet hoekom nie. Nou verstaan ek! 

11. OUMA : Kom ek gaan wys julle. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA TUIN OP SEWEFONTEIN. ROOIBORS 

SUIKERBEKKIES, GEELVINKE, ’N SPORADIESE BOKMAKIERIE 

EN GROENVLEK DUIFIE IN A/G. WATER KABBEL IN DIEP A/G. 

12. HANS : [ASEM INGETREK] Ouma, ek het nog nooit in my lewe sulke goed 

gesien nie. 
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1. OUMA : [LAG] Dis custard-apples daai. Jy weet? Vla-appels. Jou oupa Hans 

was altyd so lief vir hulle! Hulle kom van Suid-Amerika en Wes-Indië 

af. En hy kon nooit genoeg kry van die tamatiepruime nie. 

2. HANS : Tamatiepruime? Is dit tamaties wat met pruime gekruis is Ouma? 

3. OUMA : [LAG] Nee o aarde Hans! Dis persimmons. Het jy al dáárvan gehoor? 

4. HANS : Nee Ouma. 

5. OUMA : En jy Robert? 

6. ROBERT : Nog nooit nie Tannie. Kan ’n mens die goed dan eet? 

7. OUMA : Maar natuurlik ja! Kyk nou mooi... Hier aan dié kant van die tuin waar 

ons nou staan is die piesangboord. En daardie groot bome is die 

mangobome. En langs hulle is die persimmons. Nie heeltemal so 

groot soos die mangobome nie, maar net so mooi! 

8. HANS : En is dit perskebome daar aan die anderkant Ouma? 

9. OUMA : Doodreg. Perskes, pruime en appelkose. En daardie bosse is 

natuurlik koejawels. 

10. ROBERT : O ja, hulle ken ek darem Tannie. 

11. OUMA : En daar steek ’n stukkie van die lemoen- en suurlemoenboord agter 

die granadilla-prieel uit. As ons verder só om stap, sal julle die 

papajabome en die avokadopeerboord sien. 

12. HANS : Ek het nog nooit ’n avokadopeer gesien óf geëet nie. Nog net van 

gehoor. En ek onthou net omtrent twee keer wat my pa vir ons ’n 

kardoesie piesangs op Willowmore by die Indiër se winkel gekoop het. 

13. OUMA : Wel Hans, dan sal ons dit moet regmaak, of hoe? Jy sal moet kom 

proe hoe al die vreemde goed smaak! 
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1. HANS : Baie dankie, ek sal graag wil! Kan Robert saamkom? 

2. OUMA : Maar natuurlik, genugtig! Julle’s altwee altyd baie welkom hier by my, 

hoor? Enige tyd! 

3. HA/ROB : HANS: Dankie Ouma. / ROBERT: Dankie Tannie. 

4. OUMA : [POUSE] Wat is dit Hans? Waarna kyk jy so? 

5. HANS : Ouma? Verbeel ek my net... of voel dit anders hier by Sewefontein 

as by ons op Hoekplaas en ook by Robert-hulle op Kleinpoort? 

6. OUMA : Hoe bedoel jy? 

7. HANS : Dis vir my of die grond klam is... En dit voel ’n bietjie bedompig. 

Amper soos die keer wat ek saam met Ma-hulle by ’n kweekhuis in 

Port-Elizabeth was. 

8. OUMA : Jy’s heeltemal reg my kind. Hierdie hoekie in die Baviaanskloof het ’n 

ander klimaat as die res van die Kloof. Subtropies kan jy maar sê. 

Dis dié dat ons al hierdie wonderlike vrugte kan hê. 

9. HANS : Hoekom is dit so anders Ouma? 

10. OUMA : [LAG] Nee, daar het jy my vas kêreltjie! Miskien sou jou oupa Hans 

geweet het. Maar doen jouself ’n guns en dan loer jy agterom hierdie 

laaste ry piesangbome. 

11. HANS : Kom jy saam Robert? 

12. ROBERT : Natuurlik! 

BYK : KABBELING DOOF UIT A/G TOT EFFE WEG ONDER DIALOOG. 

13. OUMA : [BEWEEG WEG. PROJEKTEER] Sê vir my wat sien julle! 

14. HANS : [VERWONDERD. PROJEKTEER] Ouma, ek het nog nooit in my hele 

lewe so iets gesien nie! 
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1. OUMA : [WEG. PROJEKTEER] Is dit vir julle mooi? 

2. ROBERT : [PROJEKTEER] Dis baie mooi Tannie! 

3. HANS : [VERWONDERD AAN ROBERT] Hierdie diep sloot waarin die water 

afloop lyk vir my gaan na ’n dam toe daar onder. Sien jy? 

4. ROBERT : Ek sien ja... Maar kyk net al die varings en blomme aan altwee kante 

van die sloot. 

5. HANS : Watse blomme is dit? 

6. ROBERT : Ek weet nie... Lelies? 

7. HANS : Watse kleure sien jy alles? Ek sien baie wit, en geel... 

8. ROBERT : En daar’s... lyk my pers tussen die varings... 

9. HANS : Ek sien ja! Sien jy die rooies? 

10. ROBERT : Sowaar. Ek het hulle heel misgekyk! Hulle’s só weggesteek. 

11. OUMA : [WEG. PROJEKTEER] En toe...? 

12. HANS : [PROJEKTEER] Watse blomme is dit Ouma? 

13. OUMA : [WEG. PROJEKTEER] Nee, julle sal moet terugkom. Ek kan nie so 

staan en skree soos ’n wilde wragtag nie! 

14. HA/ROB : [LAG GEDEMP] 

15. ROBERT : Kom ons gaan maar terug na jou ouma toe. 

BYK : KABBELING DOOF NA DIEP A/G ONDER DIALOOG. 

16. HANS : [TEËSINNIG] Ja, ons kom mos weer. Dan kan ons dalk gaan kyk 

hoe lyk die dam. 

17. ROBERT : Goeie plan! Maggies, ek het sowaar nie geweet daar’s sulke goed op 

jou ouma se plaas nie. 

18. HANS : Ek ook nie! 
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1. OUMA : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK] A, dit lyk my ek was reg! Ek het 

julle twee mannetjies reg opgesom. 

2. HANS : Hoe bedoel Ouma nou? 

3. OUMA : [GEHEIMSINNIG] Ek het so ’n toetsie wat ek doen... 

4. ROBERT : [BEKOMMERD] ’n... Toets Tannie? 

5. OUMA : [LAG] Moenie so bekommerd lyk nie Robert! Nee, as hier kinders vir 

die eerste keer by my kom kuier en hulle sê hulle hou van die vrugte 

en van die tuin, dan stuur ek hulle altyd om na die leivoor te gaan kyk. 

6. HANS : En dan? 

7. OUMA : As hulle in ’n japtrap terug is sonder om vrae te vra, dan weet ek 

hulle waardeer nie wat hulle sien nie. 

8. ROBERT : En as hulle nie waardeer wat hulle sien nie? 

9. OUMA : Dan weet ek hulle’s nie my soort kinders nie. 

10. HANS : Ek sien... En ons, Ouma...? 

11. OUMA : Dis meesal aronskelke en ’n klomp ander soorte lelies. 

12. HANS : Ekskuus? 

13. OUMA : Jy’t gevra watse blomme is dit. 

14. HANS : [VERLEË LAGGIE] O... Ja, dankie Ouma. Hulle’s baie mooi! 

15. ROBERT : [ENTOESIASTIES] En dit lyk vir my hulle groei sommer wild. 

Niemand het hulle daar geplant nie. 

16. OUMA : [TEVREDE] Heeltemal reg Robert. Hulle groei sommer wild! 

17. HANS : Ek wou nog vir Ouma vra... Waar kom die water vandaan? 

18. OUMA : O, dis die wonder van my tuin. Hy staan op die rand van een van die 

sewe fonteine van Sewefontein! 
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1. HA/ROB : HANS: O... / ROBERT: A, natuurlik! 

2. HANS : Ek dink dit was eers toe ek daar by die stroom gestaan en die toppe 

van die wildevy- en witstinkhoutbome rondom die fontein gesien het, 

dat ek mooi verstaan het wat Ouma bedoel het met die oase van die 

Kloof. Die berg bokant die fontein is droog en vaal, soos al die berge 

rondom die Kloof. Maar hier by die fonteine... Sjoe! 

3. OUMA : [POUSETJIE. OPREG] Ja, julle tweetjies is. 

4. ROBERT : ‘Skies Tannie? 

5. OUMA : Julle’s my soort kinders... 

6. HANS : [AANGEDAAN] Dankie Ouma... En ek moet sê... Ouma is regtig my 

soort ouma ook! 

7. OUMA : [LAGGIE. TEER] Dankie my liewe kind. Nou luister, weet julle wat dit 

beteken as julle my soort kinders is? 

8. HA/ROB : HANS: Nee Ouma. / ROBERT: Nee Tannie. 

9. OUMA : Dit beteken julle kan enige tyd vir julle kom vrugte pluk soveel as wat 

julle wil hê! 

10. HA/ROB : HANS: Sjoe, dankie Ouma! / ROBERT: Baie, baie dankie Tannie. 

11. ROBERT : Maar ons sal nie ’n oorlas van onsself maak nie! 

12. HANS : En al was daar nie vrugte nie, sou ons regtig graag net weer by 

Ouma wou kom kuier het. 

13. OUMA : [LAGGIE] Natuurlik my kind! ... Hans, gaan haal jy vir my die leer wat 

daar by die kombuisdeur staan. 

14. HANS : Die leer? Ehe... Goed Ouma. 

15. OUMA : En Robert, bring asseblief vir my die mandjie op die kombuistafel. 
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1. ROBERT : Ja Tannie. 

2. OUMA : Ons gaan vir julle ’n tros piesangs afsny en ’n klompie tamatiepruime 

pluk om saam te vat. Die goed val al af en gaan net verlore. En 

daar’s seker nog mango’s en vla-appels ook. Hier’s baie meer as wat 

ons plaasmense kan opeet! 

3. HANS : [BEWEEG WEG] Ons sal gou maak Ouma! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SEWEFONTEIN SE 

WERF. HOENDERS KLOEK IN DIE A/G. WEWERS KWETTER IN 

DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

4. OUMA : Nou toe? Is alles mooi vasgemaak op julle fietse? 

5. HA/ROB : HANS: Ja Ouma. / ROBERT: Dankie Tannie. 

6. HANS : [OMHELS HAAR] Baie dankie vir alles, Ouma. Ek’s baie bly ek kan 

Ouma nou goed leer ken. 

7. OUMA : [NABY. BEWOË] Ek ook my liewe kind. Ek ook. Kom kuier baie, hoor? 

8. HANS : [NABY] Ek belowe. [NORMALE AFSTAND] Tot siens Ouma. 

9. OUMA : [NORMALE AFSTAND] Tot siens my kind. En toe Robert? Hoe staan jy 

daar eenkant soos ’n weeskind? Kry ek nie van jou ook ’n drukkie nie? 

10. ROBERT : [SKAAM] Ja Tannie. [OMHELS HAAR] Dankie vir die lekker kuier. 

11. OUMA : [NABY] Jy’s so goed soos familie vir my hoor? 

12. ROBERT : [NABY] Dankie Tannie. [NORMALE AFSTAND] En baie dankie vir al 

die vrugte. My ma-hulle sal baie bly wees! 

13. OUMA : [NORMALE AFSTAND] Sê vir hulle baie groete. 

14. ROBERT : Ek maak so Tannie. 

15. OUMA : En julle moet mooi leer gehoor? 
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1. HA/ROB : HANS: Ja Ouma. / ROBERT: Goed Tannie. 

2. OUMA : Julle moet onthou... Daar’s nie meer ’n lewe te maak uit boerdery 

nie. Hou aan met leer. En wie weet? Dalk word een van julle nog 

eendag ’n parlementslid of ’n dokter. 

3. HANS : Ek sal maar probeer Ouma. Ek’s nie so lief vir die boeke nie, maar 

meneer Schreuder kan ongenadig slaan met ’n lat! 

4. OUMA : Dis goeie nuus. Hy weet seker wat vir ’n ding ’n seunskind is, nè? 

5. ROBERT : [ONDEUND] Wat vir ’n ding is ’n seunskind Tannie? 

6. OUMA : Ek sal dit vir jou op Engels sê... Just a bit of noise with some dirt 

around it! [LAGGIE] Ek weet, ek het ’n hele paar van hulle 

grootgemaak. En ’n seunskind kry mos nooit genoeg om te eet nie. 

Kom haal tog gereeld vir julle vrugte. Julle weet mos... Julle’s my 

soort kinders! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 10 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

OP PLAASPAD. TWEE FIETSE STADIG GETRAP. WEWERS 

KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. HANS : [UITASEM. LAG] Deksels, ek het vanoggend meer piesangs by my 

ouma geëet as wat ek nog in my hele lewe geëet het! 

2. ROBERT : [UITASEM. LAG] Ek weet nie hoeveel mango’s en vla-appels jy óók 

nog ingekry het nie, maar ék voel of ek nooit weer hoef te eet nie! 

3. HANS : Praat jy! As hierdie spulletjie aan die gis moet gaan, is my pens 

kapabel en bars! 

4. ROBERT : [LAG] Wat het jy gedink van die vla-appels en die tamatiepruime? 

5. HANS : Ek weet nie of ek geld sal wil betaal vir die vla-appels nie, maar ek 

het ’n bietjie gegril vir darie persimmons se smaak. En hier ry ek met 

’n hele mandjie vol van die goed! Ek hoop maar jou ma-hulle hou 

daarvan. Of jou susters. 

6. ROBERT : Toemaar, ek hou ook daarvan! 

7. HANS : Wát? Is jy ernstig? 

8. ROBERT : Ja. Ek kan nie glo dis nie vir jou lekker nie! 

9. HANS : Nee kyk, ek dink daar’s fout met jou smaakorgane. Sowaar! 

10. ROBERT : Wel, hoe lyk dit met ’n paar turksvye net om behoorlik seker te maak 

dat ons nie doodgaan van die honger nie? Ek sien hierdie plaat s’n 

begin al ryp word. Dit behoort ook te vergoed vir die tamatiepruime 

wat nie vir jou lekker was nie. 

11. HANS : Turksvye? Dan slaan ek morsdood neer! [OORGANG] Ek het baie 

gewonder hoe kon Adam en Eva net van vrugte in die Paradys lewe. 
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1. ROBERT : Hoekom? 

2. HANS : Ek het gedog hulle sou honger ly. Maar nou weet ek van beter! 

3. ROBERT : Hmm... Daar was darem seker nie turksvye in die Paradys nie. 

4. HANS : Hoekom nie? Hulle’s vrek lekker...! 

5. ROBERT : Ja, maar ek dink dit sou te veel ergernis vir Adam gewees het. Jy 

weet? Met al die fyn dorinkies en so. En kan jy dink watse gemors dit 

sou afgee om die goed te pluk en te skil sonder klere aan...! 

6. HA/ROB : [LAG] 

7. ROBERT : [LAG BEDAAR] Maar ás daar was, kan ou Adam bly wees hulle’t nie 

’n seeppot by hulle gehad nie. 

8. HANS : Hoekom? 

9. ROBERT : Het jy jou ma-hulle al ooit gehelp turksvystroop kook? 

10. HANS : ‘Tuurlik ja! 

11. ROBERT : Ses paraffienblikke vol elke jaar! Jy sal nog sien wat volgende 

maand vir ons voorlê op Kleinpoort se werf boeta! 

12. HANS : Nee wat, jy kan my niks vertel van turksvystroop kook nie. 

13. ROBERT : O ja? 

14. HANS : Ja! My ma’t laasweek al begin goiingsak uitspoel en vir my pa gesê 

hy moet waboom en doringhout aanry. Ek het nogal gedag ek gaan 

die spulletjie vanjaar vryspring! 

15. ROBERT : Wel, jy’s verneuk jong! Maar daar’s darem geluk by die ongeluk ook. 

16. HANS : Hoe so? 

17. ROBERT : Vir elke vrag turksvye wat ek met die skotskar aanry, kry ek ’n bottel 

stroop wat ek op Willowmore aan die hotel verkoop. 
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1. HANS : Net ’n bottel per vrag...? Hoeveel geld maak jy daaruit? 

2. ROBERT : Verlede jaar het ek nege sjielings so gemaak! 

3. HANS : Hmm, dis nie sleg nie. 

4. ROBERT : Wat meen jy? Ek dink dis deksels goed! 

5. HANS : [AFGETROKKE] Nee’t is. [OORGANG] Jy weet ek moet jou smiddae 

ná skool help met al die werk op die plaas nè? 

6. ROBERT : My pa hét so iets in die verbygaan gesê ja. 

7. HANS : My pa-hulle het dit so met jou pa-hulle afgespreek. Ek moet werk en 

help waar jou pa-hulle my nodig het as ’n deel van die geld wat my 

pa-hulle betaal vir my losies. 

8. ROBERT : O, ek het dit nie geweet nie. Maar jy moenie bekommerd wees dat 

daar baie werk gaan wees nie. Jy’t seker gehoor my pa boer nie 

eintlik meer nie. 

9. HANS : Ja ek het. 

10. ROBERT : Hy’t nog ’n groentetuin, ’n paar melkkoeie, ’n vetmaakvark of twee, 

en ’n klompie hoenders. Dis eintlik maar al. 

11. HANS : En die landerye wat ek op die plaas sien? 

12. ROBERT : O, dis grond wat my pa aan die bure verhuur. 

13. HANS : O... 

14. ROBERT : En verder brei hy maar velle en maak tooms en tuie vir die boere van 

die Kloof. En partykeer tot vir mense van die dorp af ook. 

15. HANS : Ek sien... Maar ja... Ek’s gewoond werk op Hoekplaas. Ek en my 

jonger broertjie Fanie buk saam met die groot manne weg. Of dit nou 

ploeg of skoffel of skaapskeer is. Of koring sny met die sekel. 
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1. ROBERT : Nee maar as jy gewoond is aan so baie werk, gaan jy dink jy’s met 

vakansie hier op Kleinpoort! 

2. HANS : Ons sal maar sien... A, dankie tog! Daar’s die harde pad uiteindelik. 

Nou sal dit darem makliker gaan met dié swaar vrag op die fiets! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND OP KLEINPOORT SE 

WERF. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. BEES BULK ’N KEER 

OF WAT ONDER DIALOOG. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

3. ADA : [VERBAAS] En dié klomp vrugte? Waar kry julle dit? 

4. ROBERT : By Hans se ouma. 

5. HANS : Ek hoop jy hou van tamatiepruime, Ada, want hier’s ’n hele mandjie 

vol! En dis ’n swaar vrag om so ver op die fiets aan te ry! 

6. ADA : Tamatiepruime? Laat ek sien? ... O, persimmons! 

7. HANS : Hou jy daarvan? 

8. ADA : Ek’s mal oor persimmons! Ek het nie geweet jou ouma het sulke 

vrugte op Sewefontein nie? 

9. ROBERT : Sy’t mango’s en avokadopere... en perskes, appelkose, pruime... ag 

man, sy’t alles! 

10. HANS : Én sy’t gesê ons kan enige tyd kom vrugte haal! 

11. ADA : Maar dis te wonderlik! 

12. ROBERT : Ja, dis lekker nè? [OORGANG] Waar’s Ma-hulle? 

13. ADA : O, hulle’t gaan kuier by iemand. Kan nie meer onthou by wie nie. 

Maar Ma’t gesê hulle sal betyds terug wees vir middagete. 

14. ROBERT : En Flossie? 

15. ADA : [LAGGIE] Sy en die nuwe prinsipaal hou vergadering. 
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1. HANS : Ou... (Kosie?) Ek bedoel... Meneer Schreuder? 

2. ADA : O, ken jy hom? 

3. HANS : Ja, hy’t vir my skoolgehou van standerd twee af. En toe my ma-hulle 

hoor hy gaan weg by Vlakplaas se skool om hierheen te kom, toe 

besluit hulle dis die skool vir my. 

4. ADA : En? Is jy spyt? 

5. HANS : Dat hulle my hierheen laat kom het? 

6. ADA : Ja. 

7. HANS : Ek sal eerlik wees... Ek wou baie graag na die dorpskool gegaan het. 

8. ROBERT : [AFGEHAAL] O... 

9. ADA : [VERSIGTIG] Beteken dit dan jy’s ongelukkig hier op Kleinpoort? 

10. HANS : O nee, nee! Glad nie! Regtig nie, ek belowe. 

11. ROBERT : [GEKRENK] So, wil jy nog steeds liewer na die dorpskool gaan? 

12. HANS : Nee! 

13. ADA : Wat het dan verander? 

14. HANS : [VERLEË] Wel... Dis nie hoe ek bang... (was) ...hoe ek gedink het dit 

gaan wees hier by julle nie. 

15. ROBERT : Wat bedoel jy? 

16. HANS : Ek het gedink dit gaan... Ag man! Dis net anders. En nou’t ek my 

ouma en my ma se drie broers weer gesien en... En ek’s baie bly. 

17. ROBERT : [ONDEUND] Sê my Hans... waarvoor was jy bang? 

18. ADA : [SPEEL SAAM] Toe, jy kan maar sê! 

19. HANS : [SUG] Julle gaan nie ophou nie, nè? 

20. ROBERT : Nee, nie voor jy vir ons gesê het nie. 
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1. HANS : [VERLEË] Nou goed... Maar as julle vir my lag...! [HANG] 

2. ROBERT : [ONSKULDIG] Hoekom sal ons nou vir jou lag, Hans? 

3. HANS : Want dis simpel! 

4. ADA : [STROOP] Toe? Sê vir ons? 

5. HANS : [MET GROOT MOEITE] Ek... ek het gedog julle praat elke dag, die 

hele dag, van die môre tot die aand... net Engels, Engels, Engels! 

6. AD/ROB : [LAG] 

7. HANS : Julle’t gesê julle sal nie vir my lag nie! 

8. ROBERT : [LAG BEDAAR] Nee ons het nie! 

9. HANS : Ja julle het! 

10. ROBERT : Ek het gevrá... Hoekom sal ons nou vir jou lag? Maar ek het nie 

gesê, ons sal nie vir jou lag nie. Daar’s ’n groot verskil! 

11. ADA : [OPREG] Hans... Kyk vir my... 

12. HANS : [POUSE] Wat? 

13. ADA : Weet jy hoekom het ons gelag? 

14. HANS : [BROM] Want julle’t gedink ek’s simpel... 

15. ADA : Nee... Ons het nie vir jou gelag nie. Ons het gelag want dis snaaks 

om te dink dat ons in hierdie huis Engels van die môre tot die aand 

sal praat! Die enigste Engels wat jy sal hoor, is van my pa. En dit het 

jy seker al agtergekom? 

16. HANS : Ja, ek dink so... 

17. ROBERT : [OPREG] En ons? 

18. HANS : Wat van julle? 

19. ROBERT : Hou jy darem... ’n bietjie... van ons? 
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1. HANS : [POUSE. GLIMLAG] Hoekom dink jy ek stel nie meer in die 

dorpskool belang nie hè! 

2. AL DRIE : [LAG] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN SEUNS SE KAMER. 

WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. BEES BULK ’N KEER OF WAT IN DIE 

A/G ONDER DIALOOG. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

3. FRANK : Good afternoon young men. 

4. HA/ROB : HANS: Middag oom Frank. / ROBERT: Middag Pa. 

5. FRANK : En toe? Het julle plek gekry vir al Johannes se goed? 

6. HA/ROB : HANS: Ja dankie oom Frank. / ROBERT: Ja Pa. 

7. FRANK : Dis goed. [KYK ROND] I just want to remind you of a few important 

ground rules, you two... 

8. ROBERT : Ja Pa? 

9. FRANK : Hoe kom julle oor die weg? 

10. HA/ROB : HANS: Ag nee, sommer baie goed oom Frank. / ROBERT: Pa hoef 

oor niks bekommerd te wees nie. Regtig. 

11. FRANK : I can’t hear when both of you speak simultaneously! 

12. HA/ROB : HANS: Jammer oom Frank. / ROBERT: ‘Skies Pa. 

13. FRANK : [SUG] Don’t bother...! I trust it’ll work itself out. Nou luister mooi, 

Robert en Johannes... 

14. HA/ROB : HANS: Ja Oom? / ROBERT: Ja Pa? 

15. FRANK : Ek verstaan julle is jonk en vol energie en aapstreke, maar reëls is 

reëls, nè? Wanneer ek sê in die aand dit is nou slapenstyd, dan wil 

ek nie hoor hoe julle nog rondspeel nie. Verstaan? 
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1. HA/ROB : HANS: Ja oom Frank. / ROBERT: Ja Pa. 

2. FRANK : Ek hoop julle onthou dit. Nou, op die oomblik is die sleutel van die 

deur na die buitestoepie nog in die slot. Maar hier is die 

waarskuwing... In die week, wanneer julle bedags skool toe gaan, blý 

daardie deur saans gesluit. Verstaan ons mekaar goed? 

3. HA/ROB : HANS: Ja oom Frank. / ROBERT: Ja Pa. 

4. FRANK : As ek julle vang op ’n weeksaand by daardie deur uitsluip, vat ek die 

sleutel en julle kry hom nooit weer terug nie... Het julle my? 

5. HA/ROB : HANS: Ja oom Frank. / ROBERT: Ja Pa. 

6. FRANK : Ek weet goed... Boys will be boys, en somtyds sal julle nie sulke 

goeie vriende voel soos nou nie. [POUSE] Ek wil nie julle stories 

hoor van hierdie een het dit gedoen en daardie een het dat gedoen 

nie. As een by my kom kla, kry altwee dieselfde straf. Is that clear? 

7. HA/ROB : HANS: Ja oom Frank. / ROBERT: Ja Pa. 

8. FRANK : Baie mooi! Nou Johannes, jou pa sê hy hét jou gesê dat jy ook sal 

help met werkies om die huis. Reg? 

9. HANS : Ja oom Frank. 

10. FRANK : Good lad! Robert, jy sal vir Johannes wys waar alles is en hoe ons 

dinge doen hier op Kleinpoort. 

11. ROBERT : Ja Pa. 

12. FRANK : And absolutely no horsing around! 

13. ROBERT : Nee Pa. 

14. FRANK : Jy sal die seun mooi touwys maak. 

15. ROBERT : Ja Pa. 
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1. FRANK : Good! Then that’s settled. En Johannes...? 

2. HANS : Ja oom Frank? 

3. FRANK : As jy enigiets nodig het, of as jy ’n probleem het, sê asseblief vir ons. 

Ek en tannie Martha sien jou as ons eie seun in ons huis. En ons 

hoop jy sal regtigwaar baie gelukkig wees en lekker bly hier by ons. 

4. HANS : Dankie oom Frank. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FRANK EN MARTHA SE 

SLAAPKAMER. BEDDEGOED RITSEL EN BED KRAAK AF EN 

TOE ONDER DIALOOG. KRIEKE BUITE EN ’N BOSUIL ROEP ’N 

KEER OF TWEE IN DIEP A/G ONDER DIALOOG. 

5. MARTHA : En toe? Gaan die seuns oor die weg kom dink jy? 

6. FRANK : Wel, ek het hulle deeglik die leviete voorgelees vanmiddag. Laid 

down some ground rules, you know? 

7. MARTHA : Ag ek hoop nou nie jy’t die arme Hans die skrik op die lyf gejaag nie! 

Jy was nie kwaai met hulle nie, was jy? 

8. FRANK : [LAGGIE] Nee, nee my liewe Martha! Ek het maar net seker gemaak 

hulle verstaan goed wat hulle mag en nie mag doen nie. 

9. MARTHA : Hans lyk vir my na so ’n sagte seun. Sensitief, jy weet? 

10. FRANK : Maar hy’s sterk en taai, dit kan mens sien. 

11. MARTHA : Ja natuurlik. Faans laat hom al van jongs af werk saam met die mans 

op die plaas. Maar hy’s sy ma se kind. 

12. FRANK : Jy sal dit beter kan raaksien as ek. Maar dat hy ’n goeie seun is, dit 

glo ek met my hele hart. 
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1. MARTHA : Ek’s so dankbaar ons kon vir Robert ’n goeie maat kry. Ek dink die 

arme kind was maar baie eensaam. 

2. FRANK : Ja, hy het iemand van sy eie portuur nodig gehad. Ek dink dit sal vir 

hulle albei goed wees. 

3. MARTHA : [NADENKEND] Ek dink ook so... [OORGANG] Frank, dankie dat jy 

dit vir Faans-hulle doen. Én vir Robert. Jy sal beloon word met ’n 

skat in die Hemel...! 

4. FRANK : [LAGGIE] Dit maak my dubbeld geseënd jy weet? 

5. MARTHA : Hoe so? 

6. FRANK : Wel... ek kan uitsien na ’n skat in die Hemel, [NABY] en reg hier by 

my op aarde het ek óók al ’n skat! 

7. MARTHA : [NABY. LAGGIE] Jy was nog altyd ’n gladdebek Engelsman, weet jy 

Frank Campbell? 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 11 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

HANS-HULLE SE SLAAPKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. 

1. HANS : [BEKOMMERD] As ons na ete boekevat, gaan jou pa my in Engels 

laat lees uit die Bybel, of sê ek moet in Engels bid? 

2. ROBERT : [ERNSTIG. SUG] Ja... Ek’s jammer Hans. Dis die één ding waarvan 

ek vergeet het. Dis baie belangrik vir my pa. Boekevat... [HANG] 

3. HANS : O vrek... Ek het gewéét dit gaan te goed! En nou, wat gaan ek 

maak? Robert, ek kán nie uit die Engelse Bybel lees nie. En nog 

minder kan ek in Engels bid! 

4. ROBERT : [PROBEER ERNSTIG BLY] Ja... ek weet nie wat om vir jou te sê nie. 

As dit jou beurt is, is dit jou beurt. En ek dink ek het my pa hoor sê hy 

dink dis ’n goeie plan dat jý vanaand lees en bid, want dis jou eerste 

Sondagaand by ons. My ma wou nog keer, maar toe sê hy jy hét 

Vrydag- en Saterdagaand kans gehad om te sien hoe ons dit doen. 

5. HANS : Nee vrek Robert man. Ek kán nie! 

6. ROBERT : Jy’t gesien hoe streng kan my pa wees. [PROES OM LAG TE 

ONDERDRUK] Hy sal nie daarvan hou as jy vir hom sê jy wil nie, of 

jy kán nie in Engels lees en bid nie. 

7. HANS : Dis nie snaaks nie! En jy en Ada het altwee gesê ek hoef my glad nie 

oor Engels te bekommer nie. Én julle sal nie vir my lag nie! 

8. ROBERT : [SKATERLAG] 

9. HANS : Hei! Wil jy hê ek moet jou ’n propperse opstopper gee soos ek altyd 

vir Kieriekop gee as ek en hy boks? 

10. ROBERT : [LAG] Ek trek net jou been man! 
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1. HANS : Wat bedoel jy? Hou op lag! 

2. ROBERT : [LAG] Jy hoef jou nie te bekommer oor boekevat nie man! 

3. HANS : Hoekom nie? Jy sê dan jou pa’t gesê dis mý beurt vanaand! 

4. ROBERT : [LAG BEDAAR] Jy moet ook nie als glo wat ek jou vertel nie! 

5. HANS : Reg, maar hou nou op lag en sê my wat’s die waarheid. Die reine 

waarheid dié keer! 

6. ROBERT : [BARS WEER UIT VAN DIE LAG] Ek wens jy kon jou gesig gesien 

het! [LAG BEDAAR] Dit was nou baie snaaks! 

7. HANS : Nee dit was nie! Toe sê my! Wat’s die waarheid? 

8. ROBERT : [OPREG] Dis waar wat ek gesê het. Jy hoef jou regtig nie oor 

boekevat te bekommer nie. 

9. HANS : [NIE OORTUIG NIE] Hoekom nie? 

10. ROBERT : Net my pa en ma en my twee susters lees en bid. Ek en jy hoef nie. 

11. HANS : Belowe? 

12. ROBERT : Op my woord van eer. En jy’t seker agtergekom... Vrydagaand was 

Hollands, gisteraand was Engels. So, vanaand is weer Hollands. Een 

aand Engels, een aand Hollands. 

13. HANS : En ek en jy hoef nie te bid óf te lees nie? Nie in Hollands nie, en ook 

nie in Engels nie? 

14. ROBERT : Nee. Jy hoef jou regtig glad nie oor boekevat te bekommer nie. 

15. HANS : [SUG DIEP] Jy verstaan nie hóé ’n groot verligting dit vir my is nie! 

16. FLOSSIE : [WEG. ROEP] Robert! ... Hans! Etenstyd! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN CAMPBELLS SE 

EETKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. FRANK WORD INGEDOOF. 



3 
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1. FRANK : [LEES] ...Als zij nu heengingen om te koopen, kwam de bruidegom; 

en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur 

werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: 

Heere, Heere, doe ons open! En hij antwoordende, zeide: Voorwaar 

zeg ik u: Ik ken u niet. Zoo, waakt dan; want gij weet den dag niet, 

noch de ure, in welke de Zoon des menschen komen zal... Ons lees 

tot sover uit die Woord van God. 

BYK : SWAAR BOEK, SOOS STATEBYBEL, TOEGEMAAK. 

2. FRANK : Goed, wie bid vir ons vanaand? 

3. ADA : Kan ek maar Pa? 

4. FRANK : Natuurlik Ada my kind. Kom ons sluit die oë. 

5. ADA : [POUSE] Onze Vader, die in de hemelen zijt! Uw Naam worde 

geheilgd. Uw koninkrijk kom. Uw wil geschiede. [*DOOF] Wij danken 

U, Heere, voor deze dag en het goede uitkomst ervan. En voor Hans 

die U na ons bracht, en voor Uw zegen op hem wijl hij met ons 

vertoeft. Wij danken U, Vader, voor Uw bescherming en Uw genade. 

BYK : GEBED KRUISDOOF VANAF [*DOOF] MET SPEL VAN INLEIDING 

TOT PSALM 42 OP TRAPORREL. SANG WORD BEGELEI. 

6. ALMAL  : [SING]  Hoog, omhoog, het hart naar boven! 

Hier beneden is het niet: 

‘t Ware leven, lieven, loven. 

Is maar daar men Jezus ziet. 

Wat men hoor’ of zie op aard, 

Is ons kostlijk hart niet waard: 

Wil men leven, lieven, loven; 

Hoog, omhoog, het hart naar boven! 
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BYK : PS. 42 GEËINDIG MET KORT NASPEL. 

1. FRANK : Thank you Florence, dear. We enjoyed that thoroughly! 

2. ALMAL : HANS: Ja, baie dankie Flossie! / ROBERT: Dankie Flossie! / ADA: 

Dankie my sus. / MARTHA: Dankie, dit was wonderlik my kind. 

3. FLOSSIE : Dit was ’n baie groot plesier! En dankie Hans en Robert dat julle die 

serfyntjie se pedale so mooi getrap het vir my. En julle’t so pragtig 

saam gesing! 

4. ROBERT : [LAG] Moet liewer nie van sing praat nie, Sus. 

5. FLOSSIE : [VERBAAS] Hoekom nie? 

6. ROBERT : Ek sal maar liewer opgee. [VERLEË LAGGIE] As ons so die hoë 

note moet sing, weet ek nie aldag of ek ’n bas of ’n sopraan is nie! 

7. ALMAL : [LAG] 

8. FLOSSIE : Nee toe, basta jy ou boetie. Ons skool gaan vanjaar ’n groot konsert 

hou en ek móét julle twee in my koor hê! 

9. ROBERT : Rêrig? 

10. FLOSSIE : Ja! En moenie dink julle gaan loskom nie. Meneer Schreuder het al 

klaar met my gepraat daaroor. 

11. HANS : [KREUN] Ai tog... 

12. FLOSSIE : Wat’s dit Hans? Het jy ’n probleem? 

13. HANS : Nee... [WEET NIE WAT OM HAAR TE NOEM NIE] juffrou Flossie... 

14. ROBERT : [LAG UIT SY MAAG] Juffrou Flossie! 

15. MARTHA : Toe nou Robert! Dis maklik vir jou. Flossie is jou ousus. Hans is nog 

vreemd hier. En hy’t respek vir ouer mense. 

16. ROBERT : [PROESLAG] Ja maar juffrou Flossie klink vrek snaaks Ma! 
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1. FRANK : [STRENG] Robert! ... Enough! 

2. ROBERT : [HOU DADELIK OP LAG] Ja Pa. 

3. FLOSSIE : [VRIENDELIK] Weet jy wat Hans? 

4. HANS : Ja... Tannie? 

5. ROBERT : [ONDERDRUK LAG] 

6. FRANK : Ek praat nie weer nie Robert! 

7. FLOSSIE : [POUSE] Dankie dat jy soveel respek vir my het as iemand wat ouer 

is as jy. Ek sê jou wat... 

8. HANS : Ja Tannie? 

9. FLOSSIE : Hier by die huis sê jy vir my Flossie, soos almal my noem. 

10. ROBERT : Behalwe Pa! 

11. FLOSSIE : [GLIMLAG] Ja, behalwe Pa. Maar by die skool kan jy vir my Juffrou 

sê, soos al die ander kinders. 

12. MARTHA : Dis ’n baie goeie plan, Flossie my kind. 

13. FRANK : A very good solution indeed. En jý ook Robert! 

14. ROBERT : [UIT DIE VELD GESLAAN] Pa? 

15. FRANK : By die skool noem jy Florence ook Juffrou. 

16. ROBERT : Maar hoekom Pa? Sy’s dan... (my suster!) 

17. FRANK : I will not have this discussion with you, is that clear? 

18. ROBERT : Ja Pa. 

19. FLOSSIE : [POUSE] Goed, waar was ons nou weer...? O ja! Hoe voel jy daaroor 

Hans? Flossie hier by die huis en Juffrou by die skool? Sal dit goed 

wees so? 

20. HANS : [VERLEË] Ja dankie... Flossie. 
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1. FLOSSIE : Goed so! Maar moenie dink ek het vergeet van die konsert nie hoor? 

2. HANS : [VERLEË] Nee... Flossie. 

3. FLOSSIE : Hoekom het jy netnou so gekreun toe ek gesê het meneer Schreuder 

het klaar met my oor jou en Robert gepraat? 

4. HANS : [SUG] Want dit lyk my ek sal nooit van meneer Schreuder se 

konserte af kan wegkom nie. 

5. FLOSSIE : Hoe praat jy dan asof jy al ’n konsert met hom gedoen het? 

6. HANS : Nie één nie, twéé konserte! En daar’s net één woord vir ’n konsert 

saam met ou... (Kosie) ... Ek bedoel meneer Schreuder. 

7. FLOSSIE : [GEAMUSEERD] En dit is? 

8. HANS : Bloedsweet! 

9. ALMAL : [LAG] 

10. HANS : Maar as ek moet eerlik wees... Die aand as die gordyn oopgaan, 

hoef niemand skaam te voel vir wat hulle gaan doen nie. 

11. MARTHA : Ek het al gehoor die man se konserte is altyd so goed, ja. 

12. HANS : Ja-nee tannie Martha. Alles loop altyd seepglad. Van die 

kaboutertoneeltjies van die sub. A’tjies tot by die kore. En die twee 

kere wat ek in sy konserte was, was daar altyd ’n hoofitem ná die 

pouse waarna almal uitgesien het. 

13. ADA : O? En wat was dit? 

14. HANS : ’n Operette! 

15. AD/MA/FR : ADA: O, ’n operette? / MARTHA: Dit klink interessant! / FRANK: 

That would be a first one for our school Florence, won’t it? 

16. FLOSSIE : Ek en Kosie... ehe... meneer Schreuder... besluit nog daaroor. 



7 

EPS. 11 

1. MARTHA : Hmf? Mens wonder waar iemand soos meneer Schreuder al die 

idees vandaan kry? Ek’s sommer al by voorbaat opgewonde! 

2. ADA : Ek ook! 

3. FLOSSIE : So, Hans... [HANG] 

4. HANS : [POUSETJIE] Ja Flossie? 

5. FLOSSIE : Noudat ek weet jy’s ’n man met ervaring, gaan ek jou éérs nodig hê 

om deel te wees van die konsert! 

6. ROBERT : [LAG] Liewers jy as ek ou maat! 

BYK : STAANHORLOSIE SLAAN TIEN SLAE IN DIEP A/G ONDER DIALOOG. 

7. FLOSSIE : Toemaar, moenie dink jy gaan so lig daarvan afkom nie ou broertjie. 

Daar’s nie so baie groter seuns dat ek kan bekostig dat net één van 

julle nie betrokke is nie! 

8. FRANK : Ah, there’s our cue. It’s ten o’clock! Come along men. Early to bed, 

early to rise, makes man healthy, wealthy and wise! En moenie 

vergeet nie... [HANG] 

9. ROBERT : [POUSETJIE] Wat Pa? 

10. FRANK : Dis môreoggend julle twee se beurt met Angelier en Ousus. 

11. FLOSSIE : [ONDEUND] En wie se beurt is dit altemit om my fiets se wiele te 

pomp vir die eerste dag van die nuwe skooljaar? 

12. ROBERT : Lankal gepomp ou suster! 

13. FLOSSIE : Hmf? Maar jy’s fluks nè? 

14. ROBERT : ‘Tuurlik! Maar môre ry jy alleen, Juffrou Campbell, want ek en Hans 

gaan ’n bietjie vroegerig wegtrek! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

KRIEKE IN DIEP A/G. LAAI EFFE WEG OOPGETREK. GEVROETEL 

TUSSEN KLERE EN TWEE PARE BOKSHANDSKOENE UITGEHAAL. 

1. HANS : Wat soek jy daar in die laai? 

2. ROBERT : [EFFE WEG] Jy sal nou sien. 

3. HANS : [LAGGIE] Dit lyk soos ’n tros opgestopte pantoffels. Van die soort 

wat my ma wintersaande in die huis dra. 

4. ROBERT : [BEWEEG TOT OP MIK] Kyk mooi en dan sê jy wéér of dit vir jou lyk 

na oumens pantoffels! 

5. HANS : Bokshandskoene...! 

6. ROBERT : A ja a! Pas hierdie paar aan. 

7. HANS : [STEUN LIGGIES ONDER ROBERT SE SPRAAK TERWYL HY DIE 

HANDSKOENE PROBEER AANTREK] 

8. ROBERT : Ek’s bly jy’s hier, want nou’t ek uiteindelik iemand teen wie ek ’n 

bietjie kan skerm... Hoe lyk dit my jy sukkel ’n bietjie daar? 

9. HANS : Ek... dink hulle’s darem altwee aan, maar wat nou van die veters? 

10. ROBERT : [BEWEEG EFFE WEG. DANS LIGVOETS SOOS ’N BOKSER OP 

PLANKVLOER. BLAAS MET GERONDE LIPPE WANNEER HY 

HOUE IN DIE LUG SLAAN] Toemaar... moenie nou bekommerd 

wees... oor die veters nie. [STAAN STIL] Het jy al met 

bokshandskoene geboks? 

11. HANS : Nee... Maar ek het gereeld op Hoekplaas agter die kraalmuur teen 

Kieriekop geboks. Sommer so kaalhand. Partykeer oor ons gestry 

het, maar meestal eintlik net vir die lekker. 
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1. ROBERT : [EFFE WEG] O? En wie’t gewoonlik gewen? 

2. HANS : Ag... partykeer ek. Partykeer Kieriekop. Hang net af wie was die 

kwaadste. [LAGGIE] Partykeer het ons baklei dat die nerwe waai! 

3. ROBERT : [DANS WEER. BEWEEG TOT OP MIK] En toe? ... Hoe voel hulle? 

4. HANS : ’n Bietjie soos waterlei-skoene aan my hande. 

5. ROBERT : En dít? 

BYK : BOKSHANDSKOEN VEE LIGGIES OOR HANS SE KEN. 

6. HANS : [SKRIK] Hiert! [STEIER AGTEROOR. GAAN SIT HARD OP BED] 

BYK : BEDVERE KRAAK SOOS HANS GAAN SIT. 

7. HANS : [VERDWAAS] Jy... jy’t my geslaan. Op my ken! 

8. ROBERT : [LAG] Ek het jou nog lank nie geslaan nie ou matie. Ek het jou net 

speel-speel oor die ken met ’n linker haakhoutjie geveeg! 

9. HANS : [VERLEË] Ek weet. 

10. ROBERT : [TREK HANDSKOENE UIT] Trek maar die handskoene uit. Ons kon 

’n bietjie geboks het, maar nou’s dit Sondagaand. En Pa laat nie toe 

dat ons Sondae sulke goed doen nie. 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 12 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

SEUNS SE SLAAPKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. 

1. ROBERT : Het jy al met bokshandskoene geboks? [DANS EFFE WEG] 

2. HANS : Nee... Maar ek het gereeld op Hoekplaas agter die kraalmuur teen 

Kieriekop geboks. Sommer so kaalhand. Partykeer oor ons gestry 

het, maar meestal eintlik net vir die lekker. 

3. ROBERT : [EFFE WEG] O? En wie’t gewoonlik gewen? 

4. HANS : Ag... partykeer ek. Partykeer Kieriekop. Hang net af wie was die 

kwaadste. [LAGGIE] Partykeer het ons baklei dat die nerwe waai! 

5. ROBERT : [DANS WEER. BEWEEG TOT OP MIK] En toe? ... Hoe voel hulle? 

6. HANS : ’n Bietjie soos waterlei-skoene aan my hande. 

7. ROBERT : En dít? 

BYK : BOKSHANDSKOEN VEE LIGGIES OOR HANS SE KEN. 

8. HANS : [SKRIK] Hiert! [STEIER AGTEROOR. GAAN SIT HARD OP BED] 

BYK : BEDVERE KRAAK SOOS HANS GAAN SIT. 

9. HANS : [VERDWAAS] Jy... jy’t my geslaan. Op my ken! 

10. ROBERT : [LAG] Ek het jou nog lank nie geslaan nie ou matie. Ek het jou net 

speel-speel oor die ken met ’n linker haakhoutjie geveeg! 

11. HANS : [VERLEË] Ek weet. 

12. ROBERT : [TREK HANDSKOENE UIT] Trek maar die handskoene uit. Ons kon 

’n bietjie geboks het, maar nou’s dit Sondagaand. En Pa laat nie toe 

dat ons Sondae sulke goed doen nie. 

13. HANS : Ja, my sou ook nie. [STEUN] Help my met hierdie een asseblief. 

14. ROBERT : [TREK HANDSKOEN AF] Daar’s hy! 
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BYK : BEDVERE KRAAK. 

1. HANS : [STAAN OP] Dankie... [SELFBEWUS] Ek moet erken, ek het nog 

nooit eintlik regtig geboks nie. Vuisgeslaan teen Kieriekop, dit het ek 

baie gedoen ja. Maar ek sal graag wil leer om regtig te kan boks. 

2. ROBERT : Ons sal jou leer. [LAGGIE] Ek bedoel eintlik oom Barnie. 

3. HANS : [VERBAAS] Oom Barnie Zilburg wat die winkel het? 

4. ROBERT : [GOEDIG] Watter ander oom Barnie ken jy? 

5. HANS : Ek het nie gedink... [NADENKEND] Wys jou net, nè? 

6. ROBERT : Oom Barnie het dié handskoene laasjaar vir my op my verjaardag 

present gegee. Splinternuut! 

7. HANS : Ja, mens kan sien hulle’s nog nie só baie gebruik nie. 

8. ROBERT : Maar boeta, ek sê vir jou... As oom Barnie jou vat, slaan hy jou kop 

van jou lyf af! 

9. HANS : Is jy dan nie bang om teen hom te boks nie? 

10. ROBERT : [ONTWYKEND] Wel, dis nou nie eintlik dat hy teen mý boks nie. Ek 

sê maar net... Hy’s nie ’n man wat ooit sal spog nie, maar sy suster... 

tannie Ruth, wat jy ook gister ontmoet het? 

11. HANS : Ja? 

12. ROBERT : Sý’t eendag vir my gesê hy was lank die middelgewigkampioen in 

Port Elizabeth. 

13. HANS : Ek sou dit nou nooit gedink het nie... Ja-nee, dan’s hy net die man 

om my te leer boks. [POUSE. BARS UIT VAN DIE LAG] 

14. ROBERT : [VERBAAS] En nou? 

15. HANS : [LAG BEDAAR] Nee, ek dink sommer aan Kieriekop. 
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1. ROBERT : Wat van hom? 

2. HANS : Ek wonder hoe sal hý lyk met ’n paar bokshandskoene aan? 

[POUSE. AFGETROKKE] So ’n paar weke gelede het ek en hy ’n 

bietjie vasgesit. 

3. ROBERT : Waaroor nogal? 

4. HANS : Ag, dit was eintlik oor iets simpel. Hy’t met my fiets deur die 

duwweltjies gery en toe maak hy of hy nie weet hoekom die agterwiel 

pap is nie. 

5. ROBERT : Het jy gesién hy ry deur die duwweltjies? 

6. HANS : Nee, Piet Vink het hom verklik. 

7. ROBERT : En toe slaan julle mekaar? 

8. HANS : My pa sal nooit dat ons baklei nie. Toe’t ons agter die bakoond die 

saak gaan uitpraat. 

9. ROBERT : O, uitpraat nè? 

10. HANS : Ja wel... Ons het so ’n bietjie gevoel-voel diékant toe en darie kant 

toe, en toe stamp hy my onder die ken met sy kop dat ek amper my 

tong deurbyt! 

11. ROBERT : Maar dis mos sommer net plein baklei om kop te stamp! 

12. HANS : Ek weet! 

13. ROBERT : En wat toe? 

14. HANS : Toe’s ek op die daad só kwaad, ek kon sy kop van sy lyf afslaan, 

soos oom Barnie! [LAGGIE] Miskien was dit meer geluk as wysheid, 

maar ek het met ’n reguit linker vir my ’n pad oopgestoot, en toe 

slaan ek hom met ’n regterhaakhou tussen die oë! 
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1. ROBERT : [LAG] Mooi man! 

2. HANS : Hy’t sommer agteroor bollemakiesie geslaan, binne-in die perde se 

suiptrog in! 

3. HA/ROB : [LAG] 

4. ROBERT : [LAG BEDAAR] Was dit toe die einde van die bakleiery? 

5. HANS : Ja-nee, toe’s dit als verby. En toe’s ons sommer weer maats ook. 

6. ROBERT : Dis goed. 

7. HANS : [NADENKENDE LAGGIE] Toe ons later die fiets se wiel in die 

waenhuis sit en heelmaak, toe sê ou Kieriekop baie ernstig vir my dit 

was die naaste wat hy in sy lewe nog aan versuip was. 

8. ROBERT : [BEGIN LAG] 

9. HANS : En dankie dat ek hom uit die trog getel het! 

10. HA/ROB : [LAG] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG IN ADA-HULLE SE 

SLAAPKAMER. BED KRAAK AF EN TOE. KRIEKE IN DIEP A/G. 

11. ADA : [GAAP] Ek’s bly Robert en Hans is maats. 

12. FLOSSIE : Jy meen daar’s nou iemand anders wie se siel hy kan versondig? 

13. ADA : [LAGGIE] Dit ook ja. Maar ek’s regtig bly hy’t nou ’n seunsmaat van 

sy eie ouderdom. 

14. FLOSSIE : Ek ook. Dis vir party kinders moeilik om alleen groot te word sonder 

’n broer of suster van hulle eie ouderdom. En ek dink jy’s reg Ada. Dit 

was vir Robert maar taamlik eensaam. Hy hou van geselskap. 

15. ADA : En jy, Sus? 

16. FLOSSIE : Wat bedoel jy? 
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1. ADA : Jý was vir baie lank die enigste kind in die huis. Was jý alleen? 

2. FLOSSIE : O, ek weet nie... Ek en Ma was eintlik goeie maats. Ons het baie 

dinge saamgedoen. Ek dink dit was vir haar lekker dat Pa besig was 

om te boer, sodat sy my alles in en om die huis kon leer wat sy 

gedink het belangrik was. 

3. ADA : Jy bedoel... boervrou-goed? 

4. FLOSSIE : [ONTWYKEND] Ja, dit ook. 

5. ADA : Sus... Dink jy die alleen grootword op die plaas het gemaak dat jy 

nooit... jy weet? Getrou het nie? 

6. FLOSSIE : Hoekom vra jy dit so uit die bloute vir my? En hoekom is jý nog nie 

getroud nie? 

7. ADA : [VERLEË LAGGIE] Ag, dit was sommer oor ek gesien het hoe 

Robert in net twee dae amper ’n ander mens geword het. Toe 

wonder ek maar net, as ek en jy wat ouderdom betref nader aan 

mekaar was of... [DROOG OP] 

8. FLOSSIE : [POUSETJIE] Of jy al getroud sou gewees het? 

9. ADA : [SUG] Én jy... 

10. FLOSSIE : [POUSE] Ada... Party mense wíl net nie trou nie. 

11. ADA : Wou jy dan nog nooit getrou het nie? 

12. FLOSSIE : Ek weet nie... Ek het nog altyd van kinders gehou, en dis hoekom ek 

’n onderwyseres geword het. Maar ek weet nie of ek ooit... my eie 

kinders wou hê nie. En as jy ’n mán het... [HANG] 

13. ADA : Ek verstaan. 

14. FLOSSIE : En jy, my kleinsus? 



6 

EPS. 12 

1. ADA : [POUSE. ONTWYKEND] Dink jy Ma is gelukkig? 

BYK : BEDVERE KRAAK, BEDDEGOED RITSEL. 

2. FLOSSIE : [SIT OP IN DIE BED] Waar kom dít skielik vandaan? 

3. ADA : Ek wonder maar net. Ma was omtrent so oud soos ek nóú is toe jy 

gebore is... [DROOG OP] 

4. FLOSSIE : So? Wat daarvan? 

5. ADA : Die lewe verander. Ek weet nie of ek ooit my hele lewe lank ’n 

boervrou soos Ma sou kon wees nie. 

6. FLOSSIE : Hmm ... En wat sou jy die graagste wou wees? 

7. ADA : Ek weet nie... Ek gaan nou wel in die apteek op Uitenhage werk een 

van die dae, maar ek weet nie eers of ek dít vir altyd wil doen nie. 

8. FLOSSIE : Die tyd sal wel leer. 

9. ADA : Ek hoop so. [VERTROULIK] Kan ek jou ’n geheim vertel? 

10. FLOSSIE : Natuurlik! 

11. ADA : Ek hét al gedink ek sal miskien ’n predikantsvrou wil wees... 

12. FLOSSIE : Ek dink jy sal ’n wonderlike predikantsvrou maak! 

13. ADA : [VERLEË LAGGIE] Of ’n sendeling... Maar nié ’n boervrou nie. En 

verseker nie ’n ma met ’n streep kinders nie! 

14. FLOSSIE : [GLIMLAG] Dan’s ons tóg nie so verskillend nie, nè? 

15. ADA : Nee... [LAGGIE] Weet jy hoekom wil ek nie ’n boervrou wees nie? 

16. FLOSSIE : Sê? 

17. ADA : Waaroor praat Pa en Ma die afgelope tyd? 

18. FLOSSIE : [SUG] Die droogte. 
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1. ADA : Presies! Hulle praat omtrent oor niks anders as die weer en wat op 

die plaas gebeur nie. Of miskien moet ek eerder sê kla. Nie net Pa 

en Ma nie. Boere oor die algemeen. As dit te min reën, as dit te véél 

reën... as dit te warm is, as dit te koud is... 

2. AD/FLOS : Klá hulle! [LAG SAAM] 

3. ADA : [LAG BEDAAR] En Pa boer nie eers meer nie! Wel... Nie só dat ’n 

mens dit sal agterkom nie! 

4. AD/FLOS : [LAG] 

5. FLOSSIE : [LAG BEDAAR] Maar één ding is seker. 

6. ADA : En wat’s dit? 

7. FLOSSIE : Ek’s baie lief vir julle almal. 

8. ADA : Dankie Flossie. Ek ook. 

9. FLOSSIE : En as ek nie nóú gaan slaap nie, kom ek nie môre deur die eerste 

skooldag nie. En Hans was heeltemal reg... Meneer Schreuder wíl 

alles perfek hê. Dit het hy my persoonlik baie goed laat verstaan! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FRANK-HULLE SE 

SLAAPKAMER. BED KRAAK AF EN TOE. KRIEKE IN DIEP A/G. 

10. FRANK : Dit was ’n heel lekker aand saam met die kinders, nè? 

11. MARTHA : Dit was Frank. Dit was. Ek’s só dankbaar klein Hans is hier. Ek hoor 

sommer aan sy praat hoeveel meer Robert uitsien na die skool, en 

tót die plaaswerk ook. Jy was so wys om in te stem dat Faans-hulle 

die kind hierheen bring. 

12. FRANK : Die snaakse ding is... Dis vir my of selfs Florence en Ada die sing en 

die boekevat meer geniet het as voorheen. 
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1. MARTHA : Ek dag ek verbeel my net... 

2. FRANK : [POUSE] Florence klink baie opgewonde oor die konsert nè? 

3. MARTHA : Baie! [SUG] 

4. FRANK : En dié sug? 

5. MARTHA : Dis jammer die onderwysertjie is soveel jonger as Flossie. 

6. FRANK : O, jy praat van die nuwe prinsipaal? Ehe... Kosie Schreuder? 

7. MARTHA : Ja... 

8. FRANK : Hoekom is dit vir jou jammer? 

9. MARTHA : Bekommer jy jou nie ook oor Flossie nie? 

10. FRANK : [VERBAAS] Nee! Moet ek? 

11. MARTHA : [HUIWERIG] Die kind is volgende jaar veertig, Frank! 

12. FRANK : So? 

13. MARTHA : Wat word van haar as ons nie meer hier is nie? 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. 

14. FRANK : [DRAAI OP SY SY] My liewe Martha... Florence is haar eie mens. Sy 

het lank gelede al vir my gesê die skoolhou en die kinders is al wat 

sy nodig het. 

15. MARTHA : [GESKOK] Sy het dit vir jóú gesê? 

16. FRANK : [LAGGIE] En wat is so danig verkeerd daarmee? Dink jy ek praat nie 

met my dogters nie? 

17. MARTHA : Maar sy’t nog nooit vir mý gesê sy wil nie ’n man hê nie. 

18. FRANK : Het jy al ooit daaroor met haar gepraat? 

19. MARTHA : Nee... 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. 
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1. FRANK : [DRAAI WEER OP SY RUG] I rest my case! 

2. MARTHA : Ja, maar só sonder kind of kraai op haar oudag... [HANG] 

3. FRANK : Wat dan van Ruth en Aviva? Of selfs Barnie? Hulle lyk vir my heel 

tevrede met hulle omstandighede? 

4. MARTHA : Ja, maar hulle’s nie ons kinders nie. Ons sorg nie vir hulle nie. En het 

jy húlle altemitters al gevra of hulle so danig tevrede is om sonder 

lewensmaats te wees? 

5. FRANK : [SUG] No my darling, I have not. 

6. MARTHA : [TRIOMFANTLIK] Sien? I rest my case also! 

7. FRANK : [LAG] Nag my liewe Martha. Dis tyd om hierdie dag te laat rus. Ek is 

heel nuuskierig om te sien wat môreoggend gaan gebeur as die twee 

seuns Angelier en Ousus vir die eerste keer saam aandurf! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

BEDDENS KRAAK AF EN TOE. KRIEKE IN DIEP A/G. 

8. ROBERT : [FLUISTERTOON] Hans, slaap jy al? 

9. HANS : [GAAP. GEDEMP] Nee, nog nie. 

10. ROBERT : [GEDEMP] Kan ek jou iets vra? 

11. HANS : ‘Tuurlik. 

12. ROBERT : [VERSIGTIG] Is daar iets... op jou rug... wat jou pla? 

13. HANS : [SKRIK] Hoekom vra jy? 

14. ROBERT : Ek sien jy vryf partykeer tussen jou blaaie. 

15. HANS : O dit? Ag, ek dink daar’s dalk nog ’n afgebreekte stukkie pendoring 

iewers. Dit steek partykeer so ’n bietjie. 
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1. ROBERT : Wil jy hê my ma, of Ada... of dalk ek, moet môre ná skool kyk of ons 

iets kan sien? Netnou sweer die ding, en dan’s dit ’n gemors. 

2. HANS : Ja. Ek dink... Kyk jy maar eers of jy iets sien. 

3. ROBERT : Reg so. 

4. HANS : Robert? 

5. ROBERT : Hmm? 

6. HANS : Jy’s toe nie so sleg nie, hoor? 

7. ROBERT : [LAGGIE] Jy ook nie Hans. 

8. HANS : Ek skrik nie eers meer vir jou pa se Engelspratery nie. 

9. ROBERT : Mooi man. 

10. HANS : [POUSE] Wat’s darie twee meisiekinders se name wat ons gister by 

oom Willie en oom Henry Smith hier anderkant ontmoet het? 

11. ROBERT : Nonnie en Elbie? 

12. HANS : Dis reg... [POUSE] Ou Robert? Hulle’s maklik die mooiste twee 

meisiekinders wat ek nog ooit gesien het. Weet jy dit? 

13. ROBERT : Ek’s bly vir jou Hans. Maar voor jy te veel droom oor Nonnie en 

Elbie, maak liewer reg vir Ousus en Angelier. 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 13 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA VROEGOGGEND 

IN SEUNS SE SLAAPKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. 

1. HA/ROB : [SLAAP DIEP] 

2. FRANK : [GLIMLAG. ROEP] And what’s this sleeping to goodness knows what 

time of the morning on this twenty fourth day of January 1916? 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. 

3. ROBERT : [DEUR DIE SLAAP] Pa raas! 

4. HANS : [GAAP] Is dit al opstaantyd oom Frank? Dis dan nog nag! 

5. FRANK : Nie meer vir baie lank nie Hans! Toe-toe-toe, julle moet vinnig maak. 

As die son sy kop bo die horison uitsteek, moet julle al amper klaar 

gemelk wees. Ousus en Angelier wag nie die hele dag nie! 

6. ROBERT : [GAAP] Ek sou nog kon slaap, weet Pa dit? 

7. FRANK : All too well my son, all too well! Toe, hoe gouer julle opstaan, hoe 

gouer kan julle klaar wees. Jou ma het vir julle koffie en beskuit reg 

in die kombuis voor julle uitgaan. 

8. MARTHA : [ROEP VANUIT KOMBUIS] En onthou om julle ou draklere aan te 

trek kinders. Julle kan kom was en skoon aantrek vir die skool as 

julle klaar is! 

9. FRANK : Daar hoor julle. Toe, roer julle litte! 

BYK : KENWYSIE MOMENTEEL OP EN DOOF NA PLAASWERF OP 

KLEINPOORT. VROEGOGGEND WEWERS KWETTER IN DIEP 

A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

10. HANS : Ek kan nie glo die sonbesies is net ná vyfuur al klaar weer aan die 

skree nie, weet jy? 
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1. ROBERT : Het jy vergeet? Teen middel Februarie skree die goed sommer 

dwarsdeur die nag! 

2. HANS : Ek’s baie bly ek’s nie ’n sonbesie nie. Ek geniet my slaap te veel! 

3. ROBERT : Ek ook! ... As ons gou speel, is ons sesuur se stryk al klaar gemelk. 

4. HANS : Ja, dan’t ons genoeg tyd om reg te maak voor ons skool toe gaan! 

[OORGANG] Ons moet net nie vergeet nie. As ons klaar gemelk het, 

moet ons eers die melk deur die roomafskeier draai, hoor? 

5. ROBERT : Toemaar, ek sal nie dat ons enigiets vergeet nie. [SUG] Man, ek sou 

darem graag net nog ’n dág langer vakansie wou gehad het. Die 

laaste ding waarvoor ek nou lus het, is skool. En jy? 

6. HANS : Die skool pla my nie juis nie. As ek iewers wil kom, is dit al genade! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN MARTHA SE 

KOMBUIS. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. 

7. MARTHA : Hoe lyk dit daar buite vir jou Frank? 

BYK : STOEL SKRAAP OOR SEMENT VLOER. 

8. FRANK : [GAAN SIT. SUG] Nee wat Martha. Dis maar net nog ’n tipiese 

someroggend in die Baviaanskloof. 

9. MARTHA : Jy meen... wolkloos en nie ’n luggie wat trek nie? 

10. FRANK : Ja, net so. Daar is nie eers ’n skrale bietjie hoop dat daar een van die 

dae ’n draai in die weer sal kom nie. 

11. MARTHA : Ai tog... Toemaar, ek het vir jou ’n ou bekertjie boeretroos geskink. 

Ek was seker jy sou wou hê as jy van buite af inkom. 

12. FRANK : Dankie, dis ’n groot troos. [LAGGIE] Ek het gewéét daar moet ’n rede 

wees hoekom ek met jou getrou het! [PIKSOEN] 
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BYK : ENEMMELBEKER OP TAFEL NEERGESIT. 

1. MARTHA : [LAGGIE] Ek moet darem my goeie naam gestand doen! 

2. FRANK : [POUSE] Dis so droog weet jy, dit het nie eers gedou laasnag nie. 

3. MARTHA : Dís wanneer ek bly is jy’t nie meer die hele boerdery om jou oor te 

bekommer nie. As die oes misluk of die vee vrek, is dit nie jý wat 

moet sorg dat iets daaraan gedoen word nie. 

4. FRANK : Ja... Dit help ’n klein bietjie. [DRINK] A! Lekker koffie! 

5. MARTHA : Ek’s bly. [OORGANG] Weet jy of daar water vir die seuns in die 

houtbalie by die agterdeur is? 

6. FRANK : Ja, ek het gekyk. 

7. MARTHA : Dankie. Foeitog, ek dink dit was dierbaar dat jy oor die naweek vir 

hulle vir oulaas ’n blaaskansie gegee het met die melkery. 

8. FRANK : Ja, dit was eintlik ’n goeie sameloop van omstandighede met dié dat 

Willie Smith kuiermense gehad het en ekstra melk wou leen. 

9. MARTHA : [LAG] Ek’s seker in sy agterkop wonder Robert hoekom die buurman 

se werksmense nie maar permanent die melkery kan behartig nie! 

10. FRANK : [LAGGIE] I wouldn’t put it past him! 

11. MARTHA : Dink jy Hans sal regkom met die melkery? 

12. FRANK : Ja wat! Ek het vir Robert gesê hy moet Angelier maar eers vir Hans 

gee om te melk. Sy’s baie mak en saf in die speen. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN KOEISTAL. KOEI 

BULK AF EN TOE ONDER DIALOOG. WEWERS KWETTER IN 

DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

13. ROBERT : Jy sê jy het al gemelk? 
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1. HANS : Ja wat. Dis nie vir my ’n vreemde ding nie. 

2. ROBERT : Sit maar jou emmer solank hier neer, dan gaan haal ons solank vir 

ons twee melkstoeltjies daar onder die afdak. Ons moet net gou 

maak. Ek wil nie vanoggend laat by die skool aankom nie. 

3. HANS : Ek hou ook nie daarvan om laat by die skool aan te kom nie. Veral 

nie op die eerste skooldag van die jaar nie. 

4. ROBERT : Praat jy! Hoe laat het julle skool op Vlakplaas in die somer begin? 

5. HANS : Halfag se kant. En hier? 

6. ROBERT : Ook maar omtrent daar rond. Maar ek weet nie wat om van die nuwe 

prinsipaal te verwag nie. 

7. HANS : [WAARSKUWENDE LAGGIE] 

8. ROBERT : [BEKOMMERD] Wat? ... Jy ken hom mos goed. Hoekom lag jy so? 

9. HANS : [GEHEIMSINNIG] Wie weet? Dalk het hy verander...? 

10. ROBERT : Jy help my net mooi niks! Maar jy hét gesê daar lê vir ons 

bloedsweet voor vanjaar, hè? 

11. HANS : As jy lyf wegsteek, ja. Maar as ’n man sy kant bring, is hy darem nie 

te ongenadig nie. 

12. ROBERT : O, dis goed. 

13. HANS : Net twee dinge sien ou Kosie nie oor nie. Al staan jy ook heel eerste 

in jou klas! 

14. ROBERT : En wat’s dit? 

15. HANS : Skelm rook, en ’n meisiekind afknou. 

16. ROBERT : Ag, dan’t ek niks om my oor te bekommer nie! 

17. HANS : Maar al dínk hy sommer net jy rook skelm of knou meisiekinders af... 
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1. ROBERT : [POUSETJIE. BEKOMMERD] Ja? 

2. HANS : Ou boeta, dan slaan hy ’n kweperlat op jou stukkend! 

3. ROBERT : Ei... na...! 

4. HANS : En as hy meen jy’t nog nie genoeg gehad nie, dan loop pluk hy 

sommer nóg een! 

5. ROBERT : [SUG] Ai tog! Ek het al gewónder of Onderste Klipfontein se skool 

staan waar hy staan net omdat daar ’n kweperlaning langsaan 

verbyloop. Of dink jy hulle’t die kweperlaning geplant om langs die 

skool te wees? 

6. HANS : [LAGGIE] Jy maak dit klink soos die hoender en die eier! Wie was 

eerste daar? Die skool of die kweperlaning? 

7. ROBERT : [LAGGIE] Ja, dis omtrént so! [OORGANG] Ek hoor die ouers is glo 

ook vanoggend skool toe genooi om die nuwe prinsipaal te gaan 

ontmoet. Flossie het so iets gesê. 

8. HANS : O? So... gaan jou pa-hulle? 

9. ROBERT : Nee wat. My pa-hulle sal nie gaan nie. My pa’t mos nie meer ’n 

ryding nie. Nou gaan hy nooit meer na iets wat by die skool gebeur 

nie. Én hy sê hy’s al te oud vir sulke dinge. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND OP FRANK SE 

STOEP. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

10. MARTHA : Frank? Ou man...? 

11. FRANK : [BEWEEG TOT OP MIK] Ja my liewe Martha? 

12. MARTHA : Ek was nou net daar by Flossie in die kamer. 
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1. FRANK : En? 

2. MARTHA : Sy sê al die ouers is genooi om die nuwe prinsipaal te ontmoet. 

3. FRANK : [SUG] Ai my vrou... 

4. MARTHA : [POUSETJIE] Wát, my man? 

5. FRANK : [SKOUEROPHALEND] Florence... [HANG] 

6. MARTHA : Wat gaan aan met jou? Wat sê jy nie vir my nie? 

7. FRANK : Sy het seker net haar mond verbygepraat. 

8. MARTHA : Wat bedoel jy? 

9. FRANK : Toe sy my die eerste keer gesê het, het ek haar só mooi gevra... (om 

tog niks vir jou te sê nie.) 

10. MARTHA : [SEERGEMAAK] Jy’t gewéét? En jy’t niks vir my gesê nie? 

11. FRANK : I’m so sorry my darling... [DROOG OP] 

12. MARTHA : [SEERGEMAAK] Frank... Hoe kón jy...? 

13. FRANK : [SUG ONGEMAKLIK] 

14. MARTHA : Dink jy nie jou seun sou graag wou hê jy moet daar wees nie? Dink 

jy nie jou dogter sou trots gewees het om haar ouers aan meneer 

Schreuder voor te stel nie? Dink jy nie vir net een oomblik ék sou 

graag die nuwe prinsipaal wat sulke wonderlike konserte reël, van 

aangesig tot aangesig wou ontmoet nie...? 

15. FRANK : Martha... Jy weet tog... Ek het nie meer ’n ryding nie. And besides... 

I’m getting too old for these things. 

16. MARTHA : [NA AAN TRANE] Hoe kón jy dit aan ons doen? 

17. FRANK : [FLOU] Martha, please...! 

18. MARTHA : [NA AAN TRANE] Jy kon ’n plán gemaak het met ’n ryding! 
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1. FRANK : Soos wat? 

2. MARTHA : Jy kon vir Barnie gevra het! Hy sal met liefde vir jou sy kapkar leen. 

[SNUIF] Jy wéét dit! 

3. FRANK : Ag my liewe Martha. Op my ouderdom dink ek nie meer só ver nie. 

4. MARTHA : Nee Frank. Dié keer gaan jy nie wegkruip agter jou kastige 

ouderdom nie. Jy’s vier en sestig jaar oud. [BEWEEG WEG] Nie vier 

en negentig nie! 

5. FRANK : [ROEP AGTERNA] Martha! ... Martha...? 

6. MARTHA : [WEG. PROJEKTEER] Ek gaan nie met jou redekawel nie Frank. 

Jy’s ’n groot man. Doen wat jy weet reg is! 

7. FRANK : [SUG. VIR HOMSELF] Oh dear Lord... Trying times. [PROJEKTEER] 

Ja goed, my liewe Martha. [STAAL HOMSELF] Ek... sal die regte 

ding doen...! [VIR HOMSELF] Trying times...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN KOEISTAL. KOEI 

BULK AF EN TOE ONDER DIALOOG. WEWERS KWETTER IN 

DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

8. HANS : Ek sien vier koeie voor my langs darie hopie droë lusern. 

9. ROBERT : [TERG] Jy’t nooit vir my gesê hulle’t jou leer tél ook op Vlakplaas nie! 

10. HANS : Ha-ha, baie snaaks. 

11. ROBERT : Die bruin koei hier naaste aan ons, en die swarte langs die Fries, is 

Stoflap en Swartlies. Hulle’s altwee droog op die oomblik. 

12. HANS : Ek sien. So duidelik is die ander twee dan Ousus en Angelier. 

13. ROBERT : [GOEDIG] Jy’s baie oplettend vir ’n outjie van die Bo-Kloof nè? 

14. HANS : [LAGGIE] So... Watter is watter? 
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1. ROBERT : Angelier is die baster-Jersey, en Ant Meraaitjie is die Fries. 

2. HANS : Ant Meraaitjie? Ek dog dan die ander een se naam is Ousus? 

3. ROBERT : Heeltemal reg. Sy’t sommer twee name. 

4. HANS : Hoekom? 

5. ROBERT : Ons het haar so ’n paar gelede as ’n kalf gekry toe my ma se oudste 

suster, Ousus Meraaitjie, hier by ons gekuier het. [VERTROULIK] 

Sy’s maar ’n moeilike ou tante. 

6. HANS : [LAGGIE] Ek dink ek begin verstaan waarheen hierdie storie loop. 

7. ROBERT : My ma en haar ander susters aard glad nie na Ousus Meraaitjie nie. 

8. HANS : [GOEDIG] Dit glo ek goed! 

9. ROBERT : Ewenwel, my pa doop die kalf toe Ousus. Maar as sy party oggende 

befoeterd is en nie wil sak nie, praat ons sommer van Ant Meraaitjie. 

10. HA/ROB : [LAG] 

11. ROBERT : [LAG BEDAAR] Die twee kalwers in daardie kampie is Angelier en 

Ousus s’n. Die Frieskalf is ’n fris bulletjie en sterk soos ’n bees! 

12. HANS : [GLIMLAG] Dit maak sin. 

13. ROBERT : [GOEDIG] Ha-ha! Maar as jy darie bulkalf laat uitkom, het jy al jou 

dae om hom van sy ma af weg te kry en terug in die kalwerkamp. Dis 

dié dat ek hulle nou vir eers daar los, anders is ons laat vanmôre. 

14. HANS : Ja-nee, en dít wil ons nie hê nie. 

15. ROBERT : Nee meneer! So, vat jy maar vir Angelier. Jy’t nie nodig om vir haar 

’n spantou aan te sit nie. Jy kan haar sommer enige plek in die veld 

staan maak en haar melk sonder om haar te span. Sy’s hondmak en 

saf in die speen! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN KOEISTAL. KOEI 

BULK AF EN TOE ONDER DIALOOG IN A/G. WEWERS 

KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

MELK SPUIT UIT SPEEN IN SINKEMMER EFFE WEG. EEN KOEI 

TRAP ROND OP MIK, STERT SWIEP. 

1. HANS : En nou meisie? Ek’s mos nie ’n vlieg nie. Wat probeer jy wegwaai? 

2. ROBERT : [EFFE WEG] Noem haar net op haar naam, en sy bly botstil staan. 

Jy’s seker nog net ’n bietjie vreemd vir haar. Dis al. 

3. HANS : [PAAI] Honou Angelier... Honou. So-ja, Angelier... 

BYK : MELK EFFE WEG EN OP MIK SPUIT NOU IN SINKEMMERS. 

4. HANS : [PAAI] Angelier... Angelier jou pragtige dier... So-ja... Mooi so 

Angelier... Wys vir my of jy darie Fries kan klop. Sy’s mos net vleis 

en omtrent niks uier nie. Hû ûh. Nie soos jý nie, Angelier. 

5. ROBERT : [EFFE WEG] Daar’s hy. Sien jy? Hondmak! 

BYK : MELK SPUIT NOU AL SKUIMEND IN ALBEI EMMERS. 

6. HANS : Ja-nee, jy was heeltemal reg... [LAGGIE] Ek dink Piet Vink mis my 

vanmôre, want nou’t hy ’n ekstra koei of twee om te melk. Anders sal 

Klein Fanie inspring, of dalk Kieriekop, want Fanie se werk is eintlik 

om smôrens die varke kos te gee... 

BYK : KOEI TRAP ROND OP MIK, STERT SWIEP. 

7. HANS : [STRENG] Angelier, a nee a, staan stil! ... Angelier! 

BYK : ANGELIER TRAP IN EMMER, BULK EN SKOP EMMER 

RAMMELEND OOR SEMENTVLOER. 

8. HA/ROB : HANS: Angelier, jou vreksel! / ROBERT: [LAG UIT SY MAAG] 
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1. HANS : [VIES] Wat’s so snaaks? 

BYK : ANGELIER BULK IN A/G. 

2. ROBERT : [LAG] Ek dog jy sê jy kán ’n koei melk! Wat het jy nou aangevang? 

3. HANS : Wat het ék aangevang? Jy moet liewer vra wat het daardie simpel 

Angelier aangevang. Sy’s publiek van die duiwel besete! 

4. ROBERT : [LAG BEDAAR] Sy ís nogal ’n bietjie van die duiwel besete ja! 

5. HANS : Ek dog dan jy sê sy’s hondmak en saf in die speen! 

6. ROBERT : [BARS WEER UIT VAN DIE LAG] Angelier ís hondmak ja. Maar as jy 

Ousus op die verkeerde naam noem en haar boonop nie span nie, 

gaan jy probleme hê ou boeta! 

7. HANS : Wát? 

8. ROBERT : [LAG BEDAAR] Jy’t Ousus gemelk. Hierdie rustige ou koeitjie wat ék 

melk, is eintlik Angelier! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 14 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA VROEGOGGEND 

IN KOEISTAL. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. ANGELIER BULK IN A/G. 

1. ROBERT : [LAG] Ek dog jy sê jy kán ’n koei melk! Wat het jy nou aangevang? 

2. HANS : Wat het ék aangevang? Jy moet liewer vra wat het daardie simpel 

Angelier aangevang. Sy’s publiek van die duiwel besete! 

3. ROBERT : [LAG BEDAAR] Sy ís nogal ’n bietjie van die duiwel besete ja! 

4. HANS : Ek dog dan jy sê sy’s hondmak en saf in die speen! 

5. ROBERT : [BARS WEER UIT VAN DIE LAG] Angelier ís hondmak ja. Maar as jy 

Ousus op die verkeerde naam noem en haar boonop nie span nie, 

gaan jy probleme hê ou boeta! 

6. HANS : Wát? 

7. ROBERT : [LAG BEDAAR] Jy’t Ousus gemelk. Hierdie rustige ou koeitjie wat ék 

melk, is eintlik Angelier! 

8. HANS : Maar hoe... Ek verstaan nie... Jy’t dan gesê ek moet Angelier melk? 

9. ROBERT : Ek weet... [BEGIN WEER LAG] Maar ek het die koeie se name 

omgeruil om jou ’n poets te bak! En ek verseker jou, niemand het 

nog ooit darie Jerseykoei sonder ’n spantou gemelk nie. [LAG 

OPNUUT] Kyk net hoe loop die melk uit jou hare oor jou gesig. Ek 

wens jy kon dit sien! 

10. HANS : Sies! Tot my klere is vol melk. [BEWEEG WEG] Ek gaan die emmer 

in die balie uitspoel! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA WERF OP KLEINPOORT. WEWERS 

KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 
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1. FRANK : En nou Johannes? Finished milking already? 

2. HANS : [EFFE WEG. VERLEË] Nee oom Frank. Ek het sommer ’n bietjie... 

teëspoed in die kraal gehad. 

3. FRANK : [LAGGIE] Ja, dit lyk vir my so. Hmm... Robert had something to do 

with it, I suppose? 

4. HANS : [LAG ONGEMAKLIK] Ek het... net die verkeerde koei aangesien vir 

Angelier, Oom. Toe melk ek vir Ousus! 

5. FRANK : [BETEKENISVOL] Ek sien... En toe? Is jy reg vir jou eerste dag in die 

nuwe skool, Johannes? 

6. HANS : Ja, dankie Oom. 

7. FRANK : Ehe... voor jy gaan... Johannes? 

8. HANS : Oom? 

9. FRANK : Staan ’n bietjie nader. 

10. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK] Ja oom Frank? 

11. FRANK : [VERTROULIK] As Robert jou ’n poets gebak het, moenie bang wees 

om hom terug te kry nie, hoor? 

12. HANS : [NABY. VERLEË] Nee Oom. [BEWEEG NA NORMALE AFSTAND] 

Dankie oom Frank. Maar nou moet ek gou maak en hierdie emmer 

uitspoel, anders is ons laat vir die eerste skooldag van 1916! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN MARTHA SE 

KOMBUIS. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

13. MARTHA : En toe? Het julle genoeg geëet? 

14. HA/ROB : HANS: Ja, baie dankie tannie Martha. / ROBERT: Ja, dankie Ma! 
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1. MARTHA : Nou toe, laat ek hoor... Het julle alles in julle boeksakke gepak? 

2. ROBERT : Ja Ma...! 

3. MARTHA : Sê, laat ek hoor! 

4. ROBERT : [SUG] My lei, my griffel, ’n pakkie growwe brood met varkvet op, en 

’n botteltjie turksvystroop. 

5. MARTHA : En jy Hans? 

6. HANS : Ek het presies dieselfde, tannie Martha. 

7. MARTHA : Hmm. [AGTERDOGTIG] Nie een van julle sê iets oor boeke nie? 

8. ROBERT : Ons het mos nog nie boeke vir standerd agt nie Ma. Ons sal dit seker 

vandag eers kry! 

9. MARTHA : Is jy seker Robert? 

10. ROBERT : Ja Ma...! 

11. MARTHA : Is dit waar, Hans? 

12. HANS : Ja Tannie. 

13. ROBERT : Vra maar vir Flossie as Ma ons nie glo nie! 

14. HANS : Tannie... ek het maar vir die wis en die onwis twee leesboeke en ’n 

somboek van Vlakplaas se skool af saamgebring. My ma’t gesê ’n 

mens weet nooit of kinders in die Onder-Kloof vir hulle eie boeke 

moet sorg nie. 

15. MARTHA : O, dis baie goed dat sy so vir jou sorg my kind. Maar nou lyk dit 

darem vir my julle kry vir standerd agt boeke by die skool. Robert, is 

dit nuwe of tweedehandse boeke wat julle kry? 

16. ROBERT : Ek weet nie. Hoekom wil Ma weet? 

17. MARTHA : Nee, ek wil maar sommer net weet. Ons het altyd óú boeke gekry. 
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1. ROBERT : O... [OORGANG] Maar daar’s één ding waarvan Má dalk vergeet het! 

2. MARTHA : [BEKOMMERD] Wat? 

3. ROBERT : [TRIOMFANTLIK] Het Ma vir ons vaal papier? 

4. MARTHA : Om die boeke mee oor te trek? 

5. ROBERT : Ja. 

6. MARTHA : [LAG] Maar natuurlik my kind. Jou pa het al voor die vakansie 

sommer vier rolle by oom Barnie gekry! Ons wou seker maak ons sit 

nie in ’n penarie oor hy al sy vaalpapier uitverkoop het teen die tyd 

dat jý eers wakkerskrik nie! 

7. ROBERT : [AFGEHAAL] O... Nee, maar dan’s dit goed so... Dankie Ma. 

8. MARTHA : Nou toe! Wat staan julle twee so en ginnegaap hier in die kombuis? 

Wil julle altemit laat wees vir die eerste dag van die nuwe skooljaar, 

en dit nogal met ’n nuwe prinsipaal boonop? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP PLAASPAD. TWEE 

FIETSE GETRAP EN WIELE KNARS OOR GRUIS. WEWERS 

KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

9. HANS : Ek hoop regtig nie ons gaan die ou leesboeke wat ek van Vlakplaas 

se skool af gebring het, vanjaar gebruik nie. 

10. ROBERT : Hoekom nie? 

11. HANS : Ek’s al behoorlik sat gelees aan hulle. Ek ken hulle al omtrent uit my 

kop! Dink jy die nuwe boeke gaan duur wees? 

12. ROBERT : Ek weet nie. Moet ons die boeke dan koop? 

13. HANS : Miskien... Wat sê Flossie? 

14. ROBERT : Ek het nog nooit daaraan gedink om haar te vra nie. 
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1. HANS : [POUSE] Ek kan dalk een of twee van my boerbokooie verkoop om 

my pa te help betaal as die boeke te duur is. En miskien sommer 

help met die losies ook wat hy jou pa betaal. 

2. ROBERT : Hoekom moet jy self betaal? Wil jou pa nie vir jou skool betaal nie? 

3. HANS : Nee, dis nie dít nie... 

4. ROBERT : Nou wat is dit dan? 

5. HANS : Jou pa boer nie meer nie. Maar die droogte laat die hele Kloof baie 

swaar kry, en die oeste lyk maar vrot. Die meeste boere verwag 

misoeste dié somer. So... nou’s geld maar skaars. 

6. ROBERT : Het jy al vir jou pa gevrá of jy moet help betaal? 

7. HANS : [SUG] Ek weet nie eintlik hoe om hom te vra nie. My pa’s maar trots. 

Hy kyk nie maklik iemand anders in die oë vir hulp nie. 

8. ROBERT : Hmm... Ek dink my pa is maar baie dieselfde. 

9. HANS : Ek sal maar in die Aprilvakansie by my ma probeer uitvind... 

10. ROBERT : Goeie plan... 

11. HANS : Hoe ver is dit met die harde pad van Kleinpoort af tot by die skool op 

Onderste Klipfontein? 

12. ROBERT : Ûmm... Ek’s nie heeltemal seker hoeveel myl nie. Maar dis ’n hele 

ent. Hoe ver was jy van Vlakplaas se skool af? 

13. HANS : Ag, ek kon amper soontoe stap as ek wou, want dis reg langs 

Hoekplaas. Ek het seker nie eers tien minute skool toe gery nie. 

14. ROBERT : Ja, dis lekker naby. Dit vat my gewoonlik amper twintig minute. 

15. HANS : En ons het vanoggend so kwart voor sewe begin ry, nè? 

16. ROBERT : Ja. Dis omtrent reg. Hoekom wil jy weet? 
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1. HANS : Ag, sommer vir die lekker. En hoe laat ry Flossie dan van die huis af? 

2. ROBERT : [TERG] Jy bedoel Juffrou Campbell? [LAGGIE] Sy ry gewoonlik so 

net na sewe. Ons ry baiekeer saam. 

3. HANS : Ja, dis eintlik nogal lekker as jy nie elke dag alleen hoef te ry nie. 

[OORGANG] Ek ken baie van die plase daar by ons in die Bo-Kloof. 

Maar hier het ek nie ’n idee waar ons is nie. 

4. ROBERT : Ag, jy sal hulle gou leer ken. Die eerste plaas waarby ons verby gery 

het, was oom Gert Smith se plaas. Toe was dit oom Jan Smith se 

plaas. En die een waarby ons nou net verby is, is oom Michael Smith 

se plaas. 

5. HANS : [VERBAAS] Wag ’n bietjie! Hoe kan dit wees? Die hele wêreld is dan 

die ene Smiths! Daar bo van julle af tot onder op Damsedrif by oom 

Hendrik Smith. Hy’s mos jou ma se broer, nè? 

6. ROBERT : Dis reg ja. En Ma het nog ander broers ook laer af in die Kloof. [LAG] 

Die hele lot van hulle is ’n klomp kort buksies. Jy sal nog sien. 

7. HANS : Maar hoe’s hier so baie Smiths in die Onder-Kloof? 

8. ROBERT : Dis nogal ’n lang storie. Maar ek hou daarvan. My ma sê ons ou 

oorgrootjie wat in 1820 saam met die Britse Setlaars hier aangekom 

het, was glo ’n baie kort mannetjie. Dié dat hy so maklik op die skip 

kon wegkruip. 

9. HANS : Hoekom het hy weggekruip? 

10. ROBERT : Want hy was glo nie ’n Smith nie, maar ’n Appleby. 

11. HANS : Nou’s ek so deurmekaar soos vanoggend met Ousus en Angelier! 

Waar kom die Smiths dan vandaan? 
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1. ROBERT : Jy sien, as jongman in Engeland was hy glo smoorverlief op die 

buurman se dogter. 

2. HANS : Die arme vent! As ’n man ’n probleem het, kan jy maar weet daar sit 

die meeste van die tyd ’n meisiekind daaragter. Sy wou hom seker 

nie gehad het nie, nè? 

3. ROBERT : Ek weet nie dáárvan nie, maar my ma sê sý ouers het nie van haar 

gehou nie. Toe kon hulle mekaar nie sien nie. 

4. HANS : O vrek! Ek hoop nie ék raak ooit verlief op ’n meisiekind nie. En ás dit 

my moet oorkom, bid ek my ma-hulle steek nie ook ’n stokkie 

daarvoor nie. Wat maak ’n mens dán? 

5. ROBERT : Ja wel, toe oorgrootjie Appleby se bure in 1820 na Suid-Afrika toe 

gekom het saam met die Setlaars, het hy glo sy van na Smith 

verander, op die volgende skip hierheen weggekruip, want hy’t nie 

die geld gehad om sy passasie te betaal nie, en haar in Algoabaai 

gekry waar hulle toe uiteindelik getroud is. 

6. HANS : Kan jy dit glo...? 

7. ROBERT : My ma sê oorgrootjie Appleby se een kleinseun, wat toe Smith is, het 

jare later hier in die Onder-Kloof kom bly en ’n streep kinders gehad. 

En dis dié dat ’n mens jou nou om elke hoek en draai van die Kloof in 

’n Smith vasloop! 

8. HANS : [DROOG] Genade, wat lê nog vir mý voor? Ek’s een van sewe. My 

oupa Hans het dertien kinders gehad en my tant Aletta ’n hele vyftien! 

9. ROBERT : [LAG] Ek onthou jou ouma Pollie het so iets gesê ja! 

10. HANS : Ek sal moet sorg dat ek óf nie trou nie, óf nie met ’n Smith nie! 
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EPS. 14 

1. ROBERT : Hoekom nie met ’n Smith nie? 

2. HANS : Waar gaan ek name vir almal kry! 

3. HA/ROB : [LAG] 

4. ROBERT : [LAG BEDAAR] Maar wag, jy’t nog nie die hele storie gehoor nie! 

5. HANS : Wat kan daar dan nóg wees? 

6. ROBERT : Die twee klaskamers van die skool skakel ook aan die woonhuis van 

’n Smith. Oom Willie Smith. 

7. HANS : Hoe later hoe kwater! 

8. ROBERT : [LAG] En dié oom Willie van die skool is ’n eie neef van ons 

buurman, wat óók oom Willie Smith is. 

9. HANS : Agge nee, ek gaan mos nooit al hierdie mense se name kan onthou 

nie! Ek sal maar net sê oom of tannie Smith. Dan kan ek nie ’n fout 

maak nie! 

10. ROBERT : [LAGGIE] Dit kan werk! Maar wat die mense hier doen om nie 

deurmekaar te raak met al die name wat dieselfde is nie, het hulle vir 

hulle byname gegee. So is ons buurman op Kleinpoort, oom Willie 

Kortkop. En sy neef op Onderste Klipfontein, by die skool, Willie Naas! 

11. HANS : Lyk my ek gaan harder leer aan die name van die mense van die 

Onder-Kloof as aan die datums in geskiedenis! 

12. ROBERT : [LAG] Toemaar, ek kan jou darem help met die name van die mense. 

Ons is nie meer te ver van die skool af nie. Laaste daar is ’n vrot vel! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SKOOLTERREIN. 

GEROESEMOES VAN ONGEVEER VYFTIG MENSE IN A/G. VER, 

KWALIK-HOORBARE SONBESIES. FIETSWIELE SLEEP OOR GRUIS. 
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EPS. 14 

1. NONNIE : [GILLETJIE] Oppas Elbie! 

2. ELBIE : [SKRIK] Robert Campbell, jy’s nie snaaks nie! 

3. ROBERT : [LAG] Môre, môre! Maar julle’s vroeg by die huis weg nè? 

4. ELBIE : En wat van julle? Julle jaag dan skoon resies om by die skool te kom! 

5. ROBERT : [GRIL] Moenie darie woord voor my sê nie. Dit maak my sommer 

naar op my maag! 

6. ELBIE : Nou hoekom jaag jy so om hier te kom? 

7. ROBERT : [BROM SKAAM] Ag sommer. [OORGANG] Hans, hierdie klomp wat 

hier voor jou staan, is almal Smiths. Die hele swetterjoel. 

8. HANS : [VERLEË] O... 

9. ROBERT : En jy onthou seker nog die twee niggies wat jy Saterdag by oom 

Willie en oom Henry Smith ontmoet het, nè? Nonnie en Elbie Smith. 

10. HANS : Ja. Ek dink so. Ehe... Môre. 

11. NONNIE : [TERG] Môre Hans... Terblanche nè? 

12. HANS : Ja... 

13. NONNIE : En toe? Hou jy dit nog uit met hierdie lummel? 

14. HANS : Ja wat dankie. 

15. ELBIE : My ma sê sy’t gehoor jy was in dieselfde skool waar die nuwe 

prinsipaal vandaan kom? 

16. HANS : Ja. 

17. NONNIE : Jy praat nie juis vreeslik baie nie, hè? 

18. HANS : Nee. 

19. NON/ELB : [LAG] 

20. ELBIE : [LAG BEDAAR] En daar wys hy dit ook! 
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EPS. 14 

1. ROBERT : Moenie vir hom lag nie. Hans is ’n goeie ou. Hy’s maar net skaam. 

2. NONNIE : [TERG] Ag, ekskuus tog meneer Campbell. Só baie jammer meneer 

Terblanche! Ons het nie bedoel om vir Meneer te lag nie. 

3. ROBERT : Julle’s nie snaaks nie, hoor? En julle beter oppas. Hans sê meneer 

Schreuder is vrek streng! Hy sê ons gaan nog bloed sweet vanjaar 

as ons nie in ons spore trap nie! 

4. ELBIE : [BEKOMMERD] Regtig? 

5. ROBERT : [TRIOMFANTLIK] O ja! 

6. ELBIE : Ek praat nie met jou nie Robert. Ek vra vir Hans. Is dit so? 

7. HANS : Ja. 

8. NONNIE : [NONCHALANT] Nou-ja, dan sal ons maar in ons spore trap, nè Elbie? 

9. NON/ELB : [LAG] 

10. HANS : [ERGERLIK] Robert, waar bêre ons ons fietse? 

11. ROBERT : Net daar agter die opstal onder die afdak. Kom ons ry! 

BYK : TWEE FIETSE GETRAP EN WIELE KNARS OOR GRUIS. 

12. ROBERT : [PROJEKTEER] Sien julle in die klas, meisies! 

13. HANS : Meisiekinders...! Hulle behoort ’n wet te maak dat hulle nie mag skool 

toe gaan nie. Hulle’s net ’n verpesting! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 15 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

OP SKOOLTERREIN. GEROESEMOES VAN ONGEVEER VYFTIG 

MENSE IN A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. ROBERT : Waarna soek jy? Ons het mos nou klaar die fietse agter die opstal 

gebêre. Hulle sal niks daar oorkom nie. En dan staan hulle nog onder 

’n afdak boonop! 

2. HANS : [AFGETROKKE] Nee, ek kyk maar net of ek ou Kosie nie dalk iewers 

gewaar nie. 

3. ROBERT : O. 

4. HANS : My ma sê hy sou glo naby die skool iewers by een van die boere 

loseer, want hy’s mos nog ongetroud. 

5. ROBERT : O? Ek het nie geweet nie. Sien jy hom? 

6. HANS : [SOEK] Nee... Hy’s seker nog nie hier nie. Ek sien net ’n spul 

vreemde gesigte jong! [KYK ROND] Hier’s nogal baie ma’s en pa’s... 

7. ROBERT : [ONTWYKEND] Ja... Kom ons stap darie kant toe. Dis gewoonlik 

waar ons byeenkomste en so aan hou. Onder die boom. 

8. HANS : [LAGGIE] Onder die boom? Nou hoeveel mense is daar dan 

gewoonlik by julle byeenkomste en so aan? 

9. ROBERT : Toemaar, spot jy maar. Jy sal nou-nou sien. 

10. HANS : [SPOT] Ek kan nie wag nie! 

BYK : KENWYSIE MOMENTEEL OP EN DOOF NA OGGEND OP 

SKOOLTERREIN. GEROESEMOES VAN ONGEVEER VYFTIG 

MENSE IN A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

11. ROBERT : [VERBAAS] En nou? Kyk wat gaan dáár aan! 
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EPS. 15 

1. HANS : [VERSTOM] Ek het in my hele lewe nog nie so iets gesien nie...! 

2. ROBERT : Waarvan praat jý? Ek praat van die rye bankies en stoele, en die 

verhogie met die stoele daarop. 

3. HANS : O ja, daar sien ek dit ook nou. Maar ek praat eintlik van die bóóm! 

4. ROBERT : [LAG] Ek het jou mos gesê! 

5. HANS : Ek het in my hele lewe nog nie so ’n groot boom gesien nie. Wat is 

dit? ’n Wildevy? 

6. ROBERT : Die einste. 

7. HANS : Maar... hy’s nie net hoog nie... hy’s so wýd ook...! Dis ’n vreeslike 

groot boom! Het hy regtig net een stam? 

8. ROBERT : O ja! Kyk maar. Ek het al gehoor mense sê dis die grootste boom in 

die hele Baviaanskloof. Wel, verseker die wydste! 

9. HANS : Dit móét wees. Ek het nog nooit ’n boom gesien wat só wyd is, dat 

die onderste takke gestut moet word met pale wat in die grond 

geplant is nie! 

10. ROBERT : Jy sal nog sien met ons kerkbasaar, dan kom daar ’n paar hónderd 

mense in sy skaduwee bymekaar. 

11. HANS : Wát? 

12. ROBERT : Ja! En hulle pak koektafels en stalletjies en als onder hom uit. 

13. HANS : Dis soos ’n saal sonder mure...! 

14. ROBERT : [LAGGIE] Dit ís omtrent! ... Ek wens net ek het geweet wat gaan 

vanmôre hier aan. Gewoonlik as dit só lyk, gebeur iets baie belangrik, 

soos ’n parlementslid wat vergadering kom hou. Maar so iemand sal 

seker nie so vroeg op ’n Maandagmôre hier kom praat nie? 
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EPS. 15 

1. HANS : Kyk daar van die oorkantste hoek van die blomtuin af kom daar 

kapkarre aan. En lyk my glad ’n mouterkar of drie ook. Sien jy? 

2. ROBERT : Ja, ek sien... Aa! ... So dís wat aan die gang is! 

3. HANS : Wat? 

4. ROBERT : Kyk daar... die derde kar van agter af, sien jy hom? 

5. HANS : ’n Mouterkar? 

6. ROBERT : Ja, ’n kar. ’n Motor! Dis my ma se broer, oom Hendrik Smith van 

Damsedrif, se Maxwell darie. 

7. HANS : En wat beteken dit? 

8. ROBERT : Oom Hendrik was jarelank veldkornet. En deesdae is hy die Kloof se 

vrederegter, hoofouderling en voorsitter van omtrent al wat ’n 

vereniging is. 

9. HANS : Ek weet nog steeds nie wat dit beteken dat hy hier is nie. 

10. ROBERT : As ou dominee Albertyn van Willowmore nie hier kan wees nie, dan 

speel oom Hendrik sommer predikant. Hy lei kerkdienste, bidure en 

begrafnisse. Áls! 

11. HANS : O... So jy dink jou oom kom vanmôre vir ons die skooljaar begin met 

Skriflesing en gebed, soos wat dominee Albertyn op die dorp 

gewoonlik doen? 

12. ROBERT : Ek is omtrent hééltemal seker! Ek sal jou nou-nou vat om hom te 

ontmoet as ek hom gaan groet. 

13. HANS : Lyk my jy hou baie van dié oom van jou, hè? 

14. ROBERT : Ja...! [NADENKEND] Hy kan die lekkerste stories vertel! 

15. HANS : Soos wat? 
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EPS. 15 

1. ROBERT : Ag, van die Anglo-Boereoorlog toe die rebelle sy plaashuis tot op die 

grond afgebrand het... 

2. HANS : Hoekom het hulle dit gedoen? Was hy dan ’n hanskakie of ’n ding? 

3. ROBERT : Nee man! Maar omdat hy ’n veldkornet was, was hy mos in diens 

van die regering. En die rebelle het sommer gedink hy’s aan die 

Kakies se kant. Maar hy was nie! 

4. HANS : Ek sien... 

5. ROBERT : [BEGIN LAG] En dan’s daar ander stories van luiperds in die 

Kougaberg en kwaai volstruismannetjies... Mens lag jou dood! 

6. HANS : [POUSE] En nou? Wat staan jy so ver en kyk? 

7. ROBERT : [HARTSEER] Nee, ek dink sommer... 

8. HANS : Waaraan? 

9. ROBERT : As my ma-hulle gekom het, sou hulle oom Hendrik ook kon sien. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SKOOLTERREIN. 

GEROESEMOES VAN ONGEVEER ’N HONDERD MENSE IN A/G. 

VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

10. NONNIE : [VERTROULIK] En toe? Wat dink jy van Robert se nuwe vriend? 

11. ELBIE : [ONGEËRG] Hans? 

12. NONNIE : Wie anders? 

13. ELBIE : [SKOUEROPHALEND] Mmm... Ek weet nie. Hy’s ’n bietjie baie stil. 

14. NONNIE : Ja, maar... Hoe lýk hy vir jou? 

15. ELBIE : Ek weet nie. Soos ’n seunskind? 

16. NONNIE : Ag man! Jy kan jou tog so onnosel hou as jy die dag tyd het. 

17. ELBIE : Ek hou my nie onnosel nie. Hy’s vir my maar net... jy weet? 
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EPS. 15 

1. NONNIE : Nee, ek weet nie. Sê my! 

2. ELBIE : Ek weet nie wát ek van hom dink nie, want ek dínk nie aan hom nie! 

Sê eerder vir my wat dink jý van hom? 

3. NONNIE : Ek? [SENUAGTIGE LAGGIE] Ag nee wat... Dis soos jy sê... Hy’s ’n 

bietjie baie stil. En jy weet wat sê hulle van stil nè? 

4. ELBIE : Nee, wat? 

5. NONNIE : Stille waters, diepe grond, onder draai die duiwel rond! 

6. ELBIE : [NIE OORTUIG NIE] Hmm... 

7. NONNIE : Wat? 

8. ELBIE : Jy steek iets vir my weg, Nonnie! 

9. NONNIE : ‘t Aag! Hoekom sal ek nou iets vir jou wil wegsteek Elbie? 

10. ELBIE : Weet jy wat? 

11. NONNIE : [GRETIG] Wat? 

12. ELBIE : Ek dink dié nuwe outjie maak jou kniekies ’n bietjie lam... 

13. NONNIE : [VINNIG] Is nie! 

14. ELBIE : En as ek vir jóú sou vra hoe hy vir jou lyk? Wat sou jý sê? 

15. NONNIE : Wel, ûmm... [ONGEËRG] Eintlik presies wat jy ook van hom gesê 

het. Jy weet? Hy lyk maar soos ’n doodgewone... seunskind... Ja! 

16. ELBIE : [SKELM LAGGIE] Ek sien... 

17. NONNIE : [VINNIG] Hier’s nogal baie mense vanoggend hè? 

18. ELBIE : Ja, nogal. Dink jy dis oor almal nuuskierig is om te sien hoe lyk die 

nuwe prinsipaal? Of dalk eerder my niggie se nuwe kêrel? 

19. NONNIE : Elbie...! 

20. ELBIE : [LAG UIT HAAR MAAG] 
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EPS. 15 

1. NONNIE : Dis nie snaaks nie! 

2. ELBIE : [LAG] Dit is. Dis skreeusnaaks! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP KAPKAR OOR HARDE 

GRONDPAD. TWEE STELLE PERDEHOEWE. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

3. FRANK : Martha? 

4. MARTHA : [STROEF] Ja? 

5. FRANK : I’m really so very sorry... 

6. MARTHA : Ek weet. 

7. FRANK : Kan ons dan nie maar van voor af begin nie? Asseblief? 

8. MARTHA : Frank, jy weet ek sal enigiets vir jou doen. 

9. FRANK : Natuurlik! 

10. MARTHA : Is dit dan te veel gevra om te hoop dat jy vir mý ook enigiets sal doen? 

11. FRANK : [FLOU] Nee. Natuurlik nie. 

12. MARTHA : Weet jy wat sou nou regtig wonderlik gewees het? 

13. FRANK : [HY KEN DIE ANTWOORD] Wat? 

14. MARTHA : As jy my gisteraand, of vanoggend... of eintlik toe Flossie jou 

daarvan vertel het... As jy my tóé uit jou eie kom verras het en gesê 

het ons gaan saam met Robert skool toe vir sy eerste skooldag in die 

hoërskool. En om die nuwe prinsipaal te ontmoet. 

15. FRANK : [SUG] 

16. MARTHA : Weet jy wat sou dit vir my beteken het? 

17. FRANK : Ja... ek weet nóú! And I’m sorry. I was selfish and foolish! Kyk, ek 

kan nie wat verby is regmaak nie, my liewe Martha... [HANG] 
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EPS. 15 

1. MARTHA : Nee, jy kan nie. 

2. FRANK : Maar ek kán regmaak wat voorlê. Ek kán keer dat ek jou nie weer so 

seermaak nie. Ek vra baie mooi. Gee my asseblief nog ’n kans... 

3. MARTHA : En hoekom sou ek? 

4. FRANK : Want ek het Barnie se kapkar geleen om jou skool toe te vat. 

5. MARTHA : [SONDER EMOSIE] Weet jy wat? 

6. FRANK : [MOEDELOOS] Wat? 

7. MARTHA : [FLOU GLIMLAG] Ek wens ek was nie so lief vir jou nie. 

8. FRANK : Ek kan nie vir jou sê hoe dankbaar ek is dat jy so lief is vir my nie. 

Wat sal tog van my word sonder jou? 

9. MARTHA : Jy was nog altyd gans te glad met daardie Engelse bek van jou, weet 

jy dit, Frank Campbell? 

10. FRA/MAR : [LAG] 

11. FRANK : [LAG BEDAAR. PROBEER OPGEWONDE KLINK] Dink net hoe 

verras gaan Flossie en Robert wees as ons hulle gaan groet! 

12. MARTHA : [REGTIG OPGEWONDE] Hulle gaan hulle eie oë nie glo nie! Ag, dit 

gaan vir Hans ook lekker wees dat ons daar is. 

13. FRANK : Dit sal... [LAGGIE] Ek is seker Robert het al vir Hans gesê ons gaan 

nie na byeenkomste by die skool nie. 

14. MARTHA : O, ek’s doodseker daarvan! 

15. FRANK : [POUSE] Ek dink ek gaan Robert ’n bietjie moet dophou. 

16. MARTHA : Hoe so? Het iets gebeur? 

17. FRANK : Ja... en nee... [SUG] Boys will be boys. En Robert en Hans is albei 

taai seuns. Hans miskien nog meer selfs as Robert. 
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EPS. 15 

1. MARTHA : Jy maak my nou bekommerd. Moenie vir my sê Robert knou Hans af 

nie. Dit sal ek nie toelaat nie! 

2. FRANK : No, it’s nothing like that. Ek dink Robert was só uitgehonger vir ’n 

seunsmaat met wie hy seuns-goed kan doen, dat hy dit dalk te ver 

mag vat, sonder dat hy dit bedoel. 

3. MARTHA : [BEKOMMERD] Maar wat het die kind dan gedoen? 

4. FRANK : Hy’t Hans ’n onskuldige poets gebak. Maar volgende keer is dit dalk 

iets meer as om net twee koeie se name om te ruil. 

5. MARTHA : [POUSE. BARS UIT VAN DIE LAG] Die klein japsnoet! Ek het 

gewonder hoekom lyk die arme Hans so bedremmeld toe hulle kom 

was het in die balie. Sy hare was taai en daar was modderstrepe oor 

sy wange... Ousus het seker die melkemmer omgeskop? 

6. FRANK : [LAGGIE] Ek dink so. Ek wou nie uitvra nie, maar ek dink ook dit is 

wat gebeur het. Dink jy dis nodig om ’n ogie te hou? 

7. MARTHA : Weet jy, ek dink nie dis iets om ons nóú oor te bekommer nie. Maar 

omdat hulle onnutsige seuns is, kom ons hou hulle veiligheidshalwe 

maar altwee dop! Dan kan jy die teuels intrek as dit moet. 

8. FRANK : I agree! 

9. MARTHA : [POUSE] Ek’s nogal opgewonde om die nuwe prinsipaaltjie te 

ontmoet. Ek dink hy gaan baie vir ons skool kan beteken. Pollie sê 

die Bo-Klowers was baie hartseer toe hulle hoor die mannetjie gaan 

weg by Vlakplaas se skool. 



9 
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1. FRANK : Ek moet sê... Dit klink vir my of Florence hou van die manier waarop 

die man werk. En as dit haar nóg gelukkiger maak in haar werk, is ek 

dankbaar hy het hierheen gekom. 

2. MARTHA : Ek ook. Ek wens net die mannetjie was ’n bietjie ouer... 

3. FRANK : [GOEDIG] Playing matchmaker again, are we? 

4. MARTHA : Ag... Ek bekommer my maar oor die kind. Jy weet mos. 

5. FRANK : If she was the marrying kind, it might’ve been different. Maar ons 

Florence is getroud met haar werk, en sy is gelukkig so. Ons het mos 

net gisteraand nog in die bed daaroor gepraat? 

6. MARTHA : Ek weet, ek weet. Maar ’n ma mag seker ’n bietjie droom ook. Of hoe? 

7. FRANK : [TEER] Ja, ’n ma mag maar... 

8. MARTHA : [POUSE] Flossie sê my die nuwe prinsipaaltjie loseer glo by een van 

die boere naby die skool. 

9. FRANK : O? 

10. MARTHA : Ek wonder by wie...? 

11. FRANK : Hmm. Maak dit saak? 

12. MARTHA : Nee, dit maak nie noodwendig sáák nie... [HANG] 

13. FRANK : Ek hoor ’n maar... 

14. MARTHA : [IGNOREER HOM] Miskien moet ek sommer vanmôre vir Flossie vra 

of sy weet by wie die mannetjie loseer. 

15. FRANK : Hóékom? 

16. MARTHA : Vir ’n prinsipaal om suksesvol te wees in sy werk, is dit baie 

belangrik vir hom om gelukkig te wees waar hy woon. 

17. FRANK : [BEKOMMERD] Martha, wat probeer jy sê? 
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1. MARTHA : Nee, ek dink sommer maar ’n bietjie hardop. 

2. FRANK : O nee, daarvoor ken ek jou heeltemal te goed. Iets broei in daardie 

fraai koppie van jou, en ek weet nie of ek sal hou van die ding wat 

daar gaan uitbroei nie! 

3. MARTHA : [AANGEPLAKTE LAGGIE] Jy bekommer jou oor niks! Ek wil maar 

net seker maak Flossie bly gelukkig in haar werk, en dat die seuns 

se prinsipaal sy werk ordentlik kan doen. Dis al. 

4. FRANK : [BROM] As dit maar al was...! 

BYK : GEROESEMOES VAN ONGEVEER ’N HONDERD MENSE WORD 

NET-NET HOORBAAR ONDER GERAMMEL VAN KAPKAR. 

5. MARTHA : Oppas, ek hoor jou Frank! [POUSE. AFGETROKKE] Anders moet ek 

sommer vir Kosie sélf vra by wie hy loseer, en of hy gelukkig is daar. 

6. FRANK : [GROOTOOG] Martha, belowe my asseblief jy sal nie! 

7. MARTHA : Hoekom tog nie? Ek gee mos maar net om vir die welsyn van my 

medemens. Is dit nie ons Christelike plig nie? 

8. FRANK : [SUG] En as meneer Schreuder sê hy is nie gelukkig waar hy op die 

oomblik loseer nie, wat dan? 

9. MARTHA : [UITBUNDIG] My wêreld Frank! Kyk net hoe baie mense is daar al! 

Oe, dink jy nie dit lyk te pragtig nie? Al die stoele wat daar uitgepak 

staan... En die vlae wat wapper... Dis soos ’n groot basaar of ’n 

volksfees, of iets groots! [LAGGIE] Die kinders gaan tog só verras 

wees om ons te sien! Ry ’n bietjie vinniger Frank, dit lyk my die 

staanplek raak min! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 16 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

OP SKOOLTERREIN. GEROESEMOES VAN ONGEVEER ’N 

HONDERD MENSE. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. ROBERT : [OPGEWONDE] Daar’s oom Hendrik. Kom ons gaan groet hom gou 

voor hy met die grootmense begin gesels! 

2. HANS : [EFFE WEG] Wag net ’n bietjie. Hier’s baie mense voor my! 

3. ROBERT : [ROEP] Maak gou! Ek moet by hom wees voor hy by die boom kom! 

4. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK] Jinne, wat ’n gesukkel. Daar was ’n paar 

breë ou tantes wat dit moeilik gemaak het om verby te kom! 

5. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Môre oom Hendrik! Hoe’s Oom dan so 

uitgevat op ’n Maandagmôre? 

6. HENDRIK : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] Mag, maar dis lekker om 

jou hier te sien Robert jong! Kêreltjie, jy moenie eers praat van 

uitgevat wees op ’n Maandagmôre nie. My bone staan en verdroog 

op Damsedrif, én ek’s besig om ’n put te grawe! 

7. ROBERT : Sjoe, so Oom is maar besig! 

8. HENDRIK : Ja-nee jong. Besig, besig, besig! [LAG] Maar nou kry julle mos 

vandag ’n nuwe prinsipaal hoor ek? 

9. ROBERT : Ja Oom. 

10. HENDRIK : En ons moet darem vir die man kom welkom sê, of hoe? 

11. ROBERT : [VERLEË LAGGIE] Ja-nee Oom. 

12. HENDRIK : En toe? Is Frank en Martha al hier? 

13. ROBERT : Ehe... nee Oom... Pa’t mos nie meer ’n ryding nie. En deesdae sê hy 

ook hy raak nou te oud vir dié soort dinge... 
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1. HENDRIK : Gmf! So ’n ou luiaard nè? 

2. ROBERT : [VERLEË LAGGIE] Ja Oom. 

3. HENDRIK : Sê in elk geval vir hom ék sê, hy moet ’n nuwe bril kry. Volgende 

maand het ons weer skyfskiet en ek wil hom vat oor seshonderd treë. 

4. ROBERT : Ek sal hom sê Oom. 

5. HENDRIK : Jong, so van skyfskiet gepraat... 

6. ROBERT : Ja Oom? 

7. HENDRIK :  Ek het vir my nuwe lemetford gekoop. 

8. ROBERT : Splinternuut Oom? 

9. HENDRIK : [LAGGIE] Splinternuut jong. Hy blínk nog van die geweerolie! 

10. ROBERT : Sjoe... 

11. HENDRIK : Jy moet ’n bietjie kom kyk! 

12. ROBERT : Ek sal baie graag wil kom kyk, dankie oom Hendrik. 

13. HENDRIK : My mag, en dié kêrel wat so half eenkant staan? Hy lyk mos amper 

bekend vir my, of hoe het ek dit dan nou? 

14. ROBERT : Dis Hans Terblanche Oom. Van oom Faans en tant Pollie op 

Hoekplaas. Hy kom nou by ons skoolgaan. 

15. HENDRIK : Maar ek wou mos sê! Kragtie, hy gaan net so ’n bul word soos sy pa 

en die ander Terblanche’e. Môre kêrel! 

16. HANS : [SKAAM] Môre Oom. 

17. HENDRIK : En bly jy nou in die kwartaal by Robert-hulle? 

18. HANS : Ja Oom. 

19. HENDRIK : Nee maar dis mooi! Welkom hier by ons in die Onder-Kloof, hoor? 

20. HANS : Dankie Oom. 
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1. HENDRIK : En julle twee moet vir my kom kuier, gehoor? 

2. HA/ROB : HANS: Ja Oom. / ROBERT: Ons sal Oom. 

3. HENDRIK : En bring julle kleinroertjies saam. Die ape en die tarentale vreet my 

publiek óp vandat dit so droog geword het. 

4. ROBERT : Nee, ons sal so maak Oom. 

5. HENDRIK : Is die nuwe man al hier? Ek weet nie eers hoe lyk hy nie. 

6. HANS : Nee Oom. Ek het ook al gekyk. Maar ek sien hom nêrens nie. 

7. HENDRIK : Hmm... En waar’s Willie Naas? 

8. ROBERT : Nog glad nie gewaar nie Oom. Maar hier’s ook so baie mense 

vanmôre, mens kan iemand maklik mis kyk. 

9. HENDRIK : Ja-nee, dit kan jy weer ’n slag sê! 

10. ROBERT : Maar ek sien daar staan ’n tafel en stoele reggesit onder die wildevy. 

11. HENDRIK : Hmm... Die mense moet my net nie vanmôre ophou nie. Ek sweet 

nóú al in hierdie kisklere van my en dis nog nie eers aguur nie! 

12. ROBERT : Ja-nee Oom. Hierdie somer speel nie met ’n mens nie. 

13. HENDRIK : Gmf! Dis of die duiwel sélf die werk gekry het om die son met 

hardekool te stook vanjaar! [OORGANG] Man Robert, ek dink nou 

skielik daaraan... wanneer laas was julle daar by Donkerkloof rond? 

14. ROBERT : Donkerkloof? Nee Oom, seker laasjaar toe ons daar turksvye 

afgemaak het vir die stroopkokery. Hoekom vra Oom? 

15. HENDRIK : Nee, Dampies... jy onthou mos vir Dampies, my veewagter? 

16. ROBERT : Ja Oom? 

17. HENDRIK : Hy praat gisteraand met my en weet te vertelle daar lê weer 

allerhande spore in die bek! 
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1. ROBERT : Spore? 

2. HENDRIK : [LAG] Ja jong! En nou ken jy mos vir Dampies. Sy oë staan soos 

pierings toe hy my vertel. Jy sou sweer die ou het tien spoke gesien! 

[LAG BEDAAR] Julle kan gerus weer ’n slag daar gaan rondkyk. 

3. ROBERT : Ons sal ’n plan maak oom Hendrik. En as ons vir Oom kom sê wat 

ons gesien het, kan Oom sommer vir ons die nuwe lemetford wys! 

4. HENDRIK : Dit klink na ’n goeie plan! [BEWEEG WEG] Nou-ja kêrels, laat ek 

gaan kyk wat gaan als aan daar by die tafel onder die boom! Ons 

praat agterna seker weer voor julle klas toe gaan. 

5. HA/ROB : HANS: Ja Oom. Goed om te ontmoet! / ROBERT: Dit sal lekker 

wees. Tot siens vir eers oom Hendrik! 

6. HANS : [POUSETJIE] Van watse Donkerkloof praat oom Hendrik? 

7. ROBERT : Het jy nog nie van Donkerkloof gehoor nie? 

8. HANS : Nee. My pa’t ook nog nooit daarvan gepraat nie. Ook nie my ma nie. 

En sy’s in die Kloof gebore en getoë! 

9. ROBERT : Ek dog dan al die Baviaansklowers weet van dié spooknes? 

10. HANS : [GROOTOOG] Spooknes? Spook dit daar? 

11. ROBERT : [GEHEIMSINNIG] Op die bopunt van Kleinpoort, net anderkant oom 

Willie Kortkop, lê mos ’n plaas. 

12. HANS : Ek weet nie. Dié wêreld is nog vreemd vir my. 

13. ROBERT : Wel, ek sê nou vir jou. Nou, in darie hoek wat die lang maanhaar met 

die Winterhoekberg maak, daar lê oom George Smith se plaas. Ons 

praat sommer van De Hoek. 

14. HANS : O, ek sien. 
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1. ROBERT : En twee van die klomp Smith-kinders wat ons netnou voor die skool 

gekry het na ons resies gejaag het, is juis oom George s’n. 

2. HANS : O. En Donkerhoek? 

3. ROBERT : [LAG] Donkerhoek? Dis Donkerkloof, professor! 

4. HANS : [GEKRENK] Donkerklóóf dan. Waar’s dié? 

5. ROBERT : Ek vertel mos nou. 

6. HANS : Jy weet jy vat baie lank nè? 

7. ROBERT : Man! ... Nou, net anderkant die maanhaar, aan Boonste Klipfontein 

se kant, kom ’n kloof uit die Winterhoekberg. Donkerkloof...! 

BYK : PERDEKAR HOU EFFE WEG STIL ONDER DIALOOG. PERD PROES. 

8. HANS : Goed... Maar wat’s snaaks daaraan? Hoekom praat jy van ’n 

spooknes en hoekom noem julle dit... Wat? Donker... klóóf? 

9. ROBERT : Wag, ek sal jou later sê. Dis oom Jan Smith wat daar van die 

perdekar afklim... En die man wat saam met hom afklim... Is dit ons 

nuwe prinsipaal darie? 

10. HANS : [SUG] Ja, dis hy. En ek sien hy’t vandag weer sy bruin pak aan. 

11. ROBERT : [BEKOMMERD] Wat beteken dit? 

12. HANS : Vandag bars ons sommer met die wegtrekslag...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SKOOLTERREIN. 

GEROESEMOES VAN ONGEVEER ’N HONDERD MENSE IN A/G. 

VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. RYTUIE HOU STIL IN 

A/G. PERDE PROES SPORADIES ONDER DIALOOG. 

13. MARTHA : [OPGEWONDE] Kyk Frank. Daar’s Hendrik! Ek het nie geweet hý 

gaan vandag hier wees nie? 
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1. FRANK : Hy gaan seker open met skriflesing en gebed. 

2. MARTHA : Ja seker. Maak gou, dan gaan groet ons hom! [ROEP] Hendrik? ... 

Hendrik! ... Hier! [NORMALE TOON] Kom Frank, waar bly jy? 

3. FRANK : [EFFE WEG] Ek kom liewe Martha. Ek kom...! 

4. MARTHA : [ROEP] Hendrik...! Hoi! ... Hiersô! 

5. HENDRIK : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK. LAG] Martha, my maskas! Ek 

het jou nie hier verwag nie! [OMHELS HAAR] Wat ’n lekker 

verrassing! [SOENGROET] Maar jy lyk spoggerig my sus. Uitgevat! 

6. FRANK : [BEWEEG TOT OP MIK] Môre Hendrik. Ons het nie geweet jy gaan 

hier wees nie! 

7. HENDRIK : Dag Swaer! Ek kan dieselfde vir julle sê. Toe ek flussies vir Robert 

vra of julle al hier is, toe sê hy met ’n bietjie van ’n lang gesig julle 

kom nie, want jy’t glo nie meer ’n ryding nie, Frank. En iets van te 

oud wees vir dié soort ding? 

8. FRANK : [LAG ONGEMAKLIK] Ai, dié Robert tog! Nee, ek moes net eers wag 

om Barnie se kapkar by hom te kry voor ons in die pad kon val. 

9. MARTHA : Ons wou Flossie en Robert verras! 

10. FRANK : En jou suster bránd om die nuwe prinsipaal te ontmoet! 

11. HENDRIK : [LAG] O, ek dink hy’s ’n bietjie jonk vir jou ou sus. Jammer om jou 

teleur te stel! 

12. FRANK : [LAG] Dankie, dit is wat ék ook probeer om haar te laat verstaan! 

13. MARTHA : Ag, julle’s stuitig! 

14. HEN/FRA : [LAG] 

15. MARTHA : Het jy hom al gesien, Hendrik? 
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1. HENDRIK : Die nuwe prinsipaal? Man, nie sover ek weet nie. 

2. FRANK : [LAGGIE] Jy kan sien dis selde dat Onderste Klipfontein ’n nuwe 

prinsipaal verwelkom. Dit het ’n hele okkasie geword nè? 

3. HENDRIK : Ja-nee! Ek moes dan glad my putgrawery laat staan, en dít terwyl my 

bone staan en verdroog! [LAG] Ek het so flussies die einste ding vir 

Robert ook gesê! 

4. MARTHA : Waar’t jy vir Robert gesien? 

5. HENDRIK : Man, Sus... Dit was doer in die geweste waar die rytuie stilhou. [LAG] 

Maar dit het nou só ’n miernes geraak, ek reken jy sal glad ’n olifant 

kan miskyk! Ek het ook nog nie eers vir Flossie gesien nie. Sy’t nie 

saam met julle gery nie, het sy? 

6. FRANK : Nee... 

7. MARTHA : Frank was mos ’n effe stadig vanmôre om die kapkar reg te kry. Ek 

was bang ons is laat! Toe’t sy maar op haar eie gery met die fiets. 

8. HENDRIK : O, op dié manier...? 

9. FRANK : Ja, maar dis ook prakties, jy weet? As sy nou saam met ons gery 

het, hoe sou sy vanmiddag weer by die huis gekom het? 

10. HENDRIK : Ja-nee Swaer, jy’t ’n punt daar beet! 

11. MARTHA : [POUSE] Enne... hoe gaan dit nog by die huis? 

12. HENDRIK : Nee wat, Sus. Dit gaan aan. Dis droog, maar ons bid en druk deur! 

13. MARTHA : [SUG] Ja-nee, dis al wat ons kan doen... 

14. HENDRIK : Luister Swaer, ek het vir Robert gesê hy moet die boodskap oordra, 

maar nou dat ek jou van aangesig tot aangesig sien... [HANG] 

15. FRANK : [POUSETJIE] Ja? 
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1. HENDRIK : [AFGETROKKE] Hmm... Lyk my dáár is nou ’n kommosie tussen die 

rytuie. Sien julle? 

2. MARTHA : O ja, dit lyk my baster so... 

3. FRANK : Dis nou seker die prinsipaal wat opgedaag het. 

4. HENDRIK : Ja, dit moet wees. Hulle’s seker nou op pad na die stoele toe. Julle 

moet ook maar vir julle gaan sitplek kry. 

5. MARTHA : Ja, dis dalk ’n goeie plan. 

6. FRANK : Wat wou jy vir my sê, Hendrik? 

7. HENDRIK : Gits ja...? Wat was dit nou weer? 

8. FRANK : ’n Boodskap wat Robert my moes gee? 

9. HENDRIK : O dít? Ja, ek wou sommer hê jy moes volgende maand oorkom vir 

die skyfskiet. Maar ons kan agterna weer praat. Ek dink ek moet nou 

maar aanstoot daar na die voorste gestoeltes toe. [SOENGROET] 

Tot later Sus! 

10. MARTHA : Ja, dit was nou ’n lekker verrassing! 

11. HENDRIK : [GROET MET DIE HAND] Dag Swaer. [BEWEEG WEG] Ons praat 

later weer! 

12. MARTHA : [POUSETJIE] Dit was nou ’n onverwagte seën, was dit nie? 

13. FRANK : Dit was ja. 

14. MARTHA : Hmf? Ek wonder waar’s Robert-hulle dan? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SKOOLTERREIN. 

GEROESEMOES VAN ONGEVEER ’N HONDERD MENSE IN A/G. 

VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

15. HANS : Robert, kyk daar! 
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1. ROBERT : Waar? 

2. HANS : Kyk waar ek wys. Dáár man. Sien jy nie? Op pad na die stoele toe! 

3. ROBERT : [AANGEDAAN] Dis my má-hulle! Wat maak hulle hier? 

4. HANS : [LAGGIE] Ek dink hulle’t jou en Flossie kom verras! Kom ons gaan 

groet hulle. Ek’s seker jou ma’t al hoog en laag gesoek na jou! 

5. ROBERT : [LAG] Ja seker, soos ek haar ken. [ROEP] Ma...! ... Pa...! 

[NORMALE TOON] Kom Hans. Ek dink nie hulle hoor ons nie! 

BYK : GEROESEMOES MOMENTEEL OP. HOU, EN DOOF ONDER DIALOOG. 

6. MARTHA : Frank? Hoor jy iemand roep? 

7. FRANK : Nee, ek het niks gehoor nie. 

8. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Ma...! ... Hier...! 

9. MARTHA : Wag! Daar hoor ek dit weer. Dit klink soos Robert! 

10. FRANK : [SOEK] Ek sien hom nie... 

11. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Hoi! ... Pa...! Wag vir ons...! 

12. MARTHA : Dit ís Robert! Sien jy? Kyk hoe waai hy vir ons! 

13. ROBERT : [LAGGIE] Ja, daar sien ek hom nou ook. Én Johannes! 

14. MARTHA : [ROEP] Môre my kind! [NORMALE TOON] Kom ons stap maar na 

die kinders toe. Ag Frank, kyk net hoe bly is jou seun om ons te sien. 

15. ROBERT : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK] Ek kan nie gló wat ek sien nie! 

[LAG] Wat maak Ma-hulle hier? Ek dog dan julle kom nie? 

16. MARTHA : [OMHELS HOM] Ag my liefste kind...! [NABY] Ons wou julle kom 

verras. [NORMALE AFSTAND] Ek was só bang ons sou laat wees. 

17. ROBERT : As dit nie vir Hans was nie, het ons nie eers geweet julle’s hier nie. 

Hý’t Ma-hulle gesien stap na die stoele toe. 
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1. FRANK : Well spotted, Johannes. Ek is baie bly jy het ons raakgesien! 

2. HANS : Dankie oom Frank. Ek was eers nie seker ek sien reg nie. 

3. ROBERT : En het Ma gesien oom Hendrik is ook hier? 

4. MARTHA : Ja! Ons het lekker met hom gesels. 

5. FRANK : En hy het gesê hy het julle ook gesien. 

6. ROBERT : Maar hoe’t Pa-hulle hier gekom? 

7. FRANK : Ek het oom Barnie se kapkar geleen. [KAMMA VERTROULIK] Jou 

ma wou eintlik net sien hoe lyk die nuwe prinsipaal. Toe móés ek 

maar ’n plan maak. So I bribed the neighbour! 

8. ALMAL : [LAG] 

9. ROBERT : Dis nou die heel beste eerste skooldag van die jaar wat ek nog ooit 

gehad het. Al dra die nuwe prinsipaal ook sy bruin pak! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

ONDER BOOM OP SKOOLTERREIN. APPLOUS VAN ± TWEE 

HONDERD MENSE. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. HENDRIK : [PROJEKTEER EFFENS] Baie dankie, vriend Jan Smith, ons 

voorsitter, vir daardie waardevolle en inspirerende woorde. En nou, 

geagte eregaste, ouers, dames en here en leerlinge van ons geliefde 

skool, Onderste Klipfontein... Die oomblik waarvoor ons almal gewag 

het... Dit is my eer en voorreg om die nuwe hoof van ons skool, 

meneer Kosie Schreuder, aan die woord te stel! 

BYK : APPLOUS VAN GEHOOR DOOF ONDER DIALOOG. 

2. MARTHA : [FLUISTERTOON] Hy lyk vir my jonger en korter as wat ek hom 

voorgestel het, weet jy? 

3. FRANK : [LAGGIE. FLUISTERTOON] I told you he’s too young for you! 

BYK : APPLOUS MOMENTEEL OP EN BEDAAR. 

4. KOSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Baie dankie, meneer Smith. Ek bedoel, 

meneer Hendrik Smith. Die één ding waarteen niemand my 

gewaarsku het nie, is hoeveel Smiths daar in die Onder-Kloof woon! 

BYK : GEHOOR LAG BELEEFD.*(Regisseur gebruik eie diskresie vir lag / applous by *) 

5. KOSIE : Maar nou-ja, ú het almal daardie hekkie moes oorkom. Ek is seker ek 

sal darem elke kloutjie by elke oor kan kry teen die einde van die 

skooljaar!* Baie dankie, ouers, dat u die moeite ontsien het om 

vanmôre hier te wees. Ek voel geëerd om so baie van u hier te sien, 

en ek hoop om elkeen van u agterna oor ’n koppie tee of koffie te kan 

ontmoet!* En baie dankie aan die dames wat dit vir ons gaan bedien. 
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1. FRANK : [FLUISTERTOON] Daar is jou kans, my liewe Martha, om die nuwe 

prinsipaal van aangesig tot aangesig te gaan ontmoet! 

2. MARTHA : [FLUISTERTOON] O, ek gaan. Jy kan seker wees daarvan! 

3. KOSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Ek is nie ’n man vir lang toesprake en ’n 

omhaal van woorde nie, so laat ek sommer tot die punt kom. Ek glo 

daaraan om te werk. Hard te werk. Om my gemeenskap te dien. En 

dit was en is nog altyd my strewe om ook die leerlinge wat aan my 

toevertrou word, aan daardie maatstawwe te meet en hulle 

daarvolgens op te voed.* Dus, aan die leerlinge van Onderste 

Klipfontein wil ek net sê... Ék het gekom om te werk... en om júlle te 

laat werk!* Aan die ouers én die leerlinge wil ek verder ook net sê... 

en miskien is dit ’n verskuilde waarskuwing... Ek is sonder 

uitsondering en onder alle omstandighede, nét met die heel beste 

tevrede. Niks minder nie!* 

4. MARTHA : [LAGGIE. FLUISTERTOON] Dit klink vir my of Robert en Hans gaan 

bontstaan dié jaar onder meneer Schreuder! 

5. FRANK : [LAGGIE. FLUISTERTOON] Ja, dit lyk vir my ook so. Hoe bly is ek 

nou ek is nie in hulle skoene nie! 

6. KOSIE : [PROJEKTEER EFFENS. GLIMLAG] Daar is één aspek omtrent die 

ligging van die skool wat my vanoggend baie opgewonde gemaak 

het... Ek sien hier loop ’n kweperlaning sommer teenaan die skool 

verby...* Of dit toeval is, sal ek nie kan sê nie. Maar dalk hét oom 

Willie Smith dit met opset geplant sodat, as dit moet, ek sommer hulp 

van daardie kant af kan inroep!* 
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1. STEMME : [IN DIE A/G] Hoor, hoor! [LAG] 

2. KOSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Maar alle grappies op ’n stokkie... Ek het 

reeds die voorreg gehad om tydens die afgelope naweek met juffrou 

Florence Campbell te vergader en ek kan u verseker, sy is van die 

beste leerkragte met wie ek nog ooit die voorreg gehad het om saam 

te werk!* [PROJEKTEER BO APPLOUS UIT] U kinders is in baie 

goeie en bekwame hande! 

3. MARTHA : [FLUISTERTOON] Hoor jy wat sê die mannetjie van onse Flossie? 

4. FRANK : [FLUISTERTOON. AANGEDAAN] That’s my girl...! 

5. KOSIE : Ek vertrou ons gaan goed saamwerk, en dat ons hoë hoogtes gaan 

bereik ter wille van die welvaart en die ontwikkeling van ons kinders 

en ons gemeenskap! Ek dank u. 

BYK : APPLOUS VAN GEHOOR OP EN DOOF ONDER DIALOOG. 

6. HENDRIK : [PROJEKTEER EFFENS] Baie dankie, meneer Schreuder. Ek dink 

minstens elke ouer... [LAGGIE] ek’s nie so seker van elke leerling 

nie,* sal vir u wil sê... So ’n bek moet jêm kry! 

BYK : GEHOOR LAG. APPLOUS. 

7. HENDRIK : [PROJEKTEER BO APPLOUS UIT] Dankie liewe vriende! Dankie... 

Kom ons sluit nou die amptelike verrigtinge af met die sing van die 

slotvers van Psalm 134... Dat’s Heeren zegen op u daal’, en daarna 

bedien die dames aan die eregaste, ouers en ander volwassenes tee 

en koffie daar by die tafels. En dames, namens almal hier 

teenwoordig, baie dankie vir u opoffering en by voorbaat dank vir die 

heerlike drinkgoed! ... Reg. Staan asseblief... [BEGIN SING] 
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Dat’s Heeren zegen op u daal’, 

Zijn gunst uit Zion u bestraal’! 

Hij schiep‘t heelal, zijn’naam ter eer, 

Looft, looft dan aller heeren Heer! 

1. HENDRIK : [PROJEKTEER EFFENS] Dankie vriende. En nou kan u iets te 

drinke gaan nuttig en ’n bietjie gesellig verkeer voordat ons kinders 

met hulle eerste skooldag van die jaar begin! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SKOOLTERREIN. 

GEROESEMOES VAN ONGEVEER ’N HONDERD MENSE IN A/G. 

VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

2. FLOSSIE : [VERBAAS] Ma...? ... Pa...? Wat ’n wonderlike verrassing! Ek het 

Ma-hulle nie hier verwag nie. Pa’t mos nie meer ’n ryding nie...? 

3. MARTHA : Ag my liewe kind... Jou pa het dit maar ’n bietjie weggesteek sodat 

ons jou en Robert kon verras! 

4. FLOSSIE : Hoe’t Pa-hulle dan hier gekom? 

5. FRANK : Easy! I borrowed Barnie’s old tilt-cart! 

6. MARTHA : [EFFE WEG. KUG ONTEVREDE] 

7. FLOSSIE : En die hele tyd weet ek van g’n sout of water nie! Pa’s só ’n ou 

skelm! [NABY] Dankie Pa... [PIKSOEN] 

8. MARTHA : [EFFE WEG] Gmf! 

9. FLOSSIE : En Ma’s nét so ’n skelm! Om te dink Ma’t so ewe vanoggend gemaak 

of dit die eerste keer is wat Ma gehoor het van die uitnodiging! [LAG] 

Dankie vir die groot, groot verrassing! [PIKSOEN] Lief vir Ma! 

10. MARTHA : Ehe... ag... Dis ons plesier my kind! Ek en jou pa’t ’n bietjie gepraat 

en toe dag ons... Jy weet, dis Robert se eerste jaar in die hoërskool... 
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1. FRANK : Not forgetting the fact that there’s a new principal at school...! 

2. MARTHA : [EFFE ERGERLIK] Hoor nou weer daar. So stuitig! Ek het maar net 

vir jou pa gesê, jy’t ons so baie van meneer Schreuder vertel. Sal dit 

nou nie vir jou lekker wees as hy jou ouers ook kan ontmoet nie? 

3. FLOSSIE : O ja! Kosie... ehe... [VERLEË LAGGIE] meneer Schreuder het hoeka 

so uitgevra na my familie. 

4. MARTHA : [GRETIG] Ooo... Dis baie interessant...! 

5. FRANK : [EFFE WEG. KUG WAARSKUWEND] 

6. FLOSSIE : Ek was nou net by hom... O, daar staan hy by oom Hendrik en 

gesels! Het Ma gewéét oom Hendrik is hier? 

7. MARTHA : Ja, ons het al gegroet ook, dankie my kind. Net voor als begint het. 

8. FLOSSIE : So, kom ek gaan stel Ma-hulle voor aan meneer Schreuder! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SKOOLTERREIN. 

GEROESEMOES VAN ONGEVEER ’N HONDERD MENSE IN A/G. 

VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

9. HENDRIK : [LAG] Praat van die duiwel! Ek sê nou net vir Kosie... ehe meneer 

Schreuder hier, wat ’n oulike susterskind het ek, en ek’s só bly hy 

besef dit! [LAG] 

10. FLOSSIE : [VERLEË LAGGIE] Môre oom Hendrik. [SOENGROET] Lekker om 

Oom te sien. 

11. HENDRIK : Ook so Kinta. Ook so! 

12. FLOSSIE : Meneer Schreuder... Dis nou my ouers... Frank en Martha Campbell. 

13. KOSIE : Bly te kenne, Meneer en Mevrou Campbell. Dit is regtig ’n eer om u 

te kan ontmoet! 



6 

EPS. 17 

1. MARTHA : Ag, dis vir ons net so wonderlik om u ook uiteindelik te kan ontmoet! 

2. FRANK : Aangename kennis, meneer Schreuder. 

3. KOSIE : Ek verstaan u’t ’n seun wat in my klas gaan wees? 

4. MARTHA : O ja Meneer! Ek is só dankbaar hy gaan in u klas wees. Hy’s maar ’n 

bietjie... hoe sal ek nou sê...? 

5. KOSIE : U meen hy moet ’n bietjie... aangemoedig word, Mevrou? [LAGGIE] 

6. MARTHA : [LAG] Ja, dis nou baie goed gestel! Hy kort ’n bietjie aanmoediging ja! 

7. FLOSSIE : Het Ma die twee rakkers al gesien van hulle by die skool is? 

8. MARTHA : O ja! Foeitog, Robert sê dit was nogal Hans wat ons raakgesien het. 

9. KOSIE : Hans... Dis nie dalk Hans Terblanche nie? Is dit? 

10. MARTHA : Dis net hy ja, Meneer. Hy bly nou in die kwartaal by ons. 

11. KOSIE : Baie oulike kind daardie. Baie oulik. Ek verwag groot dinge van hom. 

12. MARTHA : Ja, hy ís ’n oulike seun... [OORGANG] Sê my meneer Schreuder, 

sommer so van die os op die jas... Waar gaan u tuis? 

13. FRANK : [EFFE WEG. KUG WAARSKUWEND] 

14. MARTHA : Ek het nooit besef u het na losies gesoek nie? 

15. KOSIE : Ja, maar gelukkig het oom Jan Smith my sommer losies aangebied 

toe ek aansoek gedoen het vir die pos van prinsipaal. 

16. MARTHA : O, ek sien. En... bly u darem lekker daar? 

17. KOSIE : O ja! Dis baie gerieflik en soos u seker self weet, nie te ver van die 

skool af nie, wat my uitstekend pas. 

18. MARTHA : Ja natuurlik... 

19. FRANK : [BEWEEG TOT OP MIK] Meneer Schreuder, ek wou u nog vra... [HANG] 

20. KOSIE : Ja meneer Campbell? 
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1. FRANK : U is nie dalk geïnteresseerd in skyfskiet nie? 

2. KOSIE : Skyfskiet...? 

3. HENDRIK : [BEWEEG TOT OP MIK] Ja Kosie, jy weet? Mens skiet met ’n roer 

na ’n teiken oor verskillende afstande! 

4. KOSIE : [EFFENTJIES ERGERLIK] Ja oom Hendrik, ek weet baie goed wat 

skyfskiet is, maar ek en vuurwapens is nie juis... beste vriende nie. 

5. HENDRIK : O, is dit? Jy moet seker omtrent die enigste mens wees wat ek al 

raakgeloop het wat nie getroud is met ’n roer én ’n vrou nie! [LAG] 

6. KOSIE : Ja wel... Ek hou my maar op met die skoolwerk en so... 

7. HENDRIK : [BETEKENISVOL] Ek sien... 

8. FRANK : [ONGEMAKLIK] Nee, ek noem dit maar omdat ons volgende maand 

weer skyfskiet het, u weet? Dan kom amper die hele omgewing 

bymekaar vir die dag. Dis baie gesellig. 

9. HENDRIK : [TERG] Maar nou dat ek daaraan dink... Jy’s nie getroud met ’n roer 

óf vrou nie. Kêrel, waar lê die fout dan? [LAG] Jy moet ’n bietjie 

minder met jou neus in die boeke sit en meer met jou oë die 

omgewing bespied! Jy sal baie gou agterkom die Baviaanskloof is 

geseënd met net die beste van die Vader se Skepping! Ek meen, vat 

nou maar vir Flossie hier. Is sy nie die pragtigste blom wat jy al in jou 

dag des lewens gesien het nie? En as één blom jou nie oortuig nie, 

kom volgende maand na die skyfskiet. Dan sal jy my móét glo! [LAG] 

10. KOSIE : [VERLEË LAGGIE] 

11. FRANK : [PROBEER DIE SAAK BEREDDER] Toemaar meneer Schreuder. 

My swaer is maar net ’n terggees. Steur u nie aan hom nie, hoor? 
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1. HENDRIK : [LAG] Watwo...! 

2. KOSIE : [VERLEË] Natuurlik nie, meneer Campbell... 

3. HENDRIK : Haai wag, ek moet in die pad val. ’n Put grawe homself nie. En ’n 

man se bone wat in hierdie duiwelse son aan die droog word is, móét 

’n slag weer water sien! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP SKOOLTERREIN. 

GEROESEMOES VAN ENKELE MENSE IN A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

4. FLOSSIE : Meneer Schreuder... [HANG] 

5. KOSIE : Kosie, asseblief Florence. 

6. FLOSSIE : Goed... Maar as ek mag Kosie sê, dan moet ek daarop aandring dat 

jy my Flossie noem. 

7. KOSIE : [LAGGIE] Dit pas so goed by jou. Flossie. Waar kom dié naam 

vandaan? Dis nie soos Jakobus wat ’n groot Koos en ’n klein Kosie 

in die familie het nie. 

8. FLOSSIE : Is dit waar Kosie vandaan kom? 

9. KOSIE : [SUG] Ek’s bevrees so, ja! 

10. FLO/KOS : [LAGGIE] 

11. FLOSSIE : Eers het my ma my Flossie genoem toe ek baie klein was. En ek het 

grootgeword en geglo dis my regte naam. 

12. KOSIE : Maar jou pa noem jou nooit Flossie nie, nè? 

13. FLOSSIE : O nee! Hy glo as jy gedoop word met ’n sekere naam, is dit wat jy 

genoem moet word. [LAG] Ek het glo vir lank nie gereageer as my pa 

roep nie, want ek het nie geweet wie’s Florence nie! 
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1. KOSIE : [LAG] Dis te oulik! 

2. FLOSSIE : En toe? Onthou jy elke ouer se naam en weet jy watter kind behoort 

aan watter ouers? 

3. KOSIE : Luister, ek voel of ek ’n duisend mense vanmôre ontmoet het, en ek 

dink nie ek onthou één ouerpaar en hulle kind of kinders nie! [LAG] 

Behalwe Frank en Martha Campbell en hulle seun, Robert Campbell! 

4. FLOSSIE : Toemaar, dit sal nog kom. Jou eerste missie is om al die Smiths van 

mekaar te onderskei! 

5. KOSIE : [KREUN] Ek kan dit nie gló nie...! 

6. FLO/KOS : [LAG] 

7. KOSIE : [LAG BEDAAR] Nou goed, juffrou Flossie... Die skoolgrond raak 

leeg. Laat ons die bul by die horings pak en die skooljaar begin! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



 

RSG 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAGETE IN 

KLASKAMER. KINDERS JOEL IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE 

SONBESIES. STOEL SKRAAP OP MIK OOR HOUT VLOER. 

1. KOSIE : [GAAN SIT] En toe, juffrou Flossie? Hoe verloop jou eerste skooldag 

van die jaar sover? 

2. FLOSSIE : Nee wat, dis of ek net gister nog in die klas gestaan het. Ek kan nie 

glo daar was ’n hele ses weke vakansie tussen-in nie! 

3. KOSIE : Ja, is dit nie vreemd nie? Eers voel dit die vakansie gaan nooit einde 

kry nie, en as hy die slag verby is en jy staan voor die klas, voel dit of 

jy nooit weg was nie. Hoeveel sub. A’tjies het jy? 

4. FLOSSIE : Vyf. Drie Smiths, ’n Saayman en ’n Nel. Hoe lyk dit daar aan jou 

kant? Enige nuwe kinders? 

5. KOSIE : Net Hans Terblanche. Die ander kinders was almal verlede jaar hier. 

6. FLOSSIE : O... So, hoeveel kinders is daar nou altesaam by jou? 

7. KOSIE : Ûmm... Laat ek sien... [REKEN UIT] Daar’s drie en dertig altesaam... 

Agtien meisies en vyftien seuns... Ennn... van die drie en dertig is vyf 

in standerd agt. Jou kleinboet en Hans, en nog drie ander. 

8. FLOSSIE : Het jou klompie al werk gedoen? Of deel jy nog net boeke en 

skryfbehoeftes uit die hele oggend? 

9. KOSIE : [GOEDIG] Ek glo nie jy’t na jou prinsipaal se toespraak geluister nie. 

Ek kan jou detensie laat sit daarvoor! 

10. FLOSSIE : O, jammer Meneer. Ek het net per ongeluk vergeet...! 

11. KOSIE : Luister nou mooi. Ek gaan dit nie weer sê nie. Hy’t gesê hy’s hier om 

te wérk, én om sy leerlinge te laat werk. [LAGGIE] So, wat dínk jy? 
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1. FLOSSIE : Ek dink die nuwe prinsipaal is ’n man van sy woord! En wat het hy sy 

leerlinge als laat doen? 

2. KOSIE : Wel, hulle’t ’n Engelse én ’n Nederlandse opstel geskryf... [HANG] 

3. FLOSSIE : Sommer twéé opstelle op die eerste oggend al...! Lééf die arme 

bloedjies ooit nog? 

4. KOSIE : Tot my spyt, ja! Gewoonlik wérk my strategie. Ek skrik hulle só af op 

die eerste dag, dat hulle nooit weer terugkom nie. Dan kan ek die 

hele jaar sonder enige probleme of hoofpyne verby kry! 

5. FLO/KOS : [LAG] 

6. KOSIE : [LAG BEDAAR] Nee, dis vir my belangrik om heel aan die begin van 

die jaar, veral in ’n skool wat ek nie ken nie, die peil van die leerlinge 

se kennis en vaardighede te bepaal. So, ná die opstelle het ek hulle 

ook ’n klompie somme laat maak op hulle leie. 

7. FLOSSIE : Indrukwekkend, meneer die prinsipaal...! En hoe lyk dit sover? 

8. KOSIE : Wel... Dis moeilik om te sê. Ek het nog nie kans gehad om deeglik na 

hulle werk te kyk nie, maar ek hét al ’n voorlopige indruk van veral 

die ouer kinders gekry. 

9. FLOSSIE : En...? 

10. KOSIE : Jou kleinboet Robert... Hoe moet ek nou sê...? 

11. FLOSSIE : [LAG] Toemaar, jy hoef niks te sê nie! Kom ek waarsku jou sommer 

by voorbaat... Skoolgaan is hoegenaamd nie vir hom ’n prioriteit nie! 

12. KOSIE : [LAGGIE] Wel, jou ma het seker nie verniet vanmôre gesê hy kort ’n 

bietjie aanmoediging nie! 

13. FLOSSIE : [LAG] O, ek dink meer as net ’n bietjie, hoor! En Hans? 
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1. KOSIE : Nee, ek kan sien Hans weet wat ek wil hê, want hy’s gewoond aan 

my manier van werk. 

2. FLOSSIE : En hoe is dit? 

3. KOSIE : Ûmm... Ek kon sien hy’t onthou om byvoorbeeld nie sy hakies by die 

vereenvoudiging van breuke te verwar nie. 

4. FLOSSIE : [LAGGIE] O ja Meneer, dis baie belangrik...! 

5. KOSIE : Dit ís! ... En ek het nog nie na die opstelle kon kyk nie, maar ek glo 

Hans sou in sy opstelle ook ’n punt daarvan gemaak het om ’n kop, 

’n lyf en ’n stert te skryf. 

6. FLOSSIE : [LAG] Watse dierasie is dit? 

7. KOSIE : [HEFTIG] Dis ’n baie ernstige grondbeginsel vir enige 

woordkunswerk, juffrou Campbell! Ek het die kinders by Vlakplaas 

altyd die dood voor die oë gesweer as hulle ooit vir my ’n opstel sou 

gee wat nie so ’n begin, middel en einde het nie. 

8. FLOSSIE : [ERNSTIG] Jy’s baie passievol oor jou werk, nè meneer Schreuder? 

9. KOSIE : [VERLEË] Ek’s jammer... juffrou Flossie. Dit het ’n bietjie... heftig 

uitgekom. Ek het dit nie so bedoel nie. 

10. FLOSSIE : ’n Mens sonder passie het geen rigting in die lewe nie, meneer die 

prinsipaal. En dis wat ons vir ons leerlinge moet gee. Passie. Durf. 

Beginselvastheid! Net boekgeleerdheid alleen beteken maar weinig. 

11. KOSIE : [DIEP GERAAK] Dís waarvan ek vanmôre in my toespraak gepraat 

het toe ek gesê het... Jy is van die beste leerkragte met wie ek nog 

ooit die voorreg gehad het om saam te werk. Ek het dit opreg bedoel. 
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1. FLOSSIE : [VERLEË] Baie dankie... meneer die prinsipaal, maar... Ek doen net 

my werk so goed as wat ek kan, want ek het ’n passie daarvoor. 

2. KOSIE : [PASSIEVOL] Presies, juffrou Flossie! Presies! En met daardie 

einste... passie... durf... en... beginselvastheid sal ons elke leerling 

begeester! Ons sal hulle laat wérk en woeker met hulle talente en 

van hulle hardwerkende, gebalanseerde, toegewyde burgers van 

hierdie land maak. En géén verskonings sal aanvaar of geduld word 

nie. Hulle sal wérk, en leer, en presteer! 

3. FLOSSIE : Hmf? Dit lyk my kleinboet Robert sal maar in sy pasoppens moet 

wees in meneer Schreuder se klas...! Of hoe, meneer die prinsipaal? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA POUSE OP SKOOLTERREIN. KINDERS 

BALJAAR IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

4. ROBERT : O hier’s jy! Ek soek die wêreld vol na jou! Wat’s fout? 

5. HANS : Ag, dis sommer niks. 

6. ROBERT : Hoekom lyk jy dan of die honde jou kos afgeneem het? 

7. HANS : Dis maklik vir jóú om te praat. Jy’t nie gek van jouself in die klas 

gemaak nie! 

8. ROBERT : Waarvan praat jy? 

9. HANS : Dink Robert, dínk! 

10. ROBERT : Ek hou nie van raaisels nie. Wanneer het jy kamma ’n gek van 

jouself in die klas gemaak? 

11. HANS : Toe ons vanoggend in ons standerds die rye banke moes volmaak. 

12. ROBERT : [VERBYSTERD] Wat toe? 

13. HANS : Ek het probeer sorg om so naby aan jou te bly as wat ek kon. 
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1. ROBERT : Ja, en toe? 

2. HANS : Toe land ek mos in die linkerkantste ry tweede van voor af. 

3. ROBERT : [SKOUEROPHALEND] So? 

4. HANS : Maar toe sit sý amper langs my in die volgende ry langs die paadjie. 

5. ROBERT : Wié? 

6. HANS : [BROM] Nonnie. 

7. ROBERT : [LAG] Nonnie Smith? Ek dag dan jy dink sy’s die mooiste meisie wat 

jy nog ooit gesien het? Hoekom wil jy nie naby haar sit nie? 

8. HANS : Het jy dalk gesien hoe sy vir gekyk het? 

9. ROBERT : Nee... Hoe? 

10. HANS : Sy’t vanoggend voor die skool ook so na my gekyk! 

11. ROBERT : Ja vrek ou! Hóé? 

12. HANS : Man, sy kry so ’n trek om haar oë asof sy my spot! 

13. ROBERT : [SPOT] Ô, en die héle klas het gesien hoe kyk sy vir jou. Hûûû...! 

[SKOUEROPHALEND] Ek verstaan nie. Hoe’t jy dan ’n gek van 

jouself gemaak? 

14. HANS : Dit was nie hoe sy vir my gekyk het nie. Dit was toe ek opgestaan het 

om heel agter in die klas teen die muur te gaan sit, toe ou Kosie my 

teruggeroep het. Net ná ek op my nuwe plek gaan sit het! 

15. ROBERT : Ek het nie eers gehoor nie. Ek was besig om vir Roltwak iets te sê. 

16. HANS : Almal het gehoor hoe sê Kosie agter sy ou strikdassie uit... [BOOTS 

HOM SARKASTIES NA] A nee a Hans! Wat’s verkeerd met die bank 

waar jy gesit het? Kom terug en kom sit hier. Ons twee is mos darem 

nie vreemd vir mekaar nie. Ál die meisiekinders het gelag! 
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1. ROBERT : Ek sweer jy verbeel jou dit Hans. Ek weet dan nie eers daarvan nie! 

Maar ek’s bly jy sit darem reg agter my. Ek wou nog vir jou sê ek’s 

bly jy kon so lekker naby my ’n bank kry! 

2. HANS : [POUSE. GLIMLAG] Ja, dit ís eintlik nogal lekker, hè? 

3. ROBERT : [LAGGIE] Het jy gesien wie sit reg agter jou? 

4. HANS : [LAGGIE] Ja, Betta Stroebel! [VERTROULIK] Ek het my amper dood 

geskrik toe ek ’n slag omkyk en daar sit sy vir my en glimlag! 

5. ROBERT : Jy moet baie lig loop vir darie dik meisiekind met haar kroeskop. 

6. HANS : [BEKOMMERD] Hoekom? 

7. ROBERT : Ou matie, as sý eers besluit het sy hóú van jou, dan’s dit klaar met 

kees. Moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie! 

8. HANS : Wat doen sy? 

9. ROBERT : Sy los jou nie uit nie! Sy druk jou sommer voor almal vas en soen 

jou. Óp jou bek nogal! En moenie dink jy kan loskom as sy jou eers 

gegryp het nie hoor? Sy’s so sterk soos ’n bees! 

10. HANS : Wat moet ek doen om te keer dat sy van my hou? 

11. ROBERT : Nee jong, dit kon niemand nog uitwerk nie... 

12. HANS : O vrek... 

13. ROBERT : [POUSE. LAG] Het jy ou Roltwak vanoggend gehoor toe Kosie 

gepraat het van die kweperlatte? 

14. HANS : [LAG] Ja, hy’t so hard gesug, ek het gedog ou Kosie hoor hom daar 

voor op die verhoog ook! 

15. HA/ROB : [LAG] 

16. ROBERT : [LAG BEDAAR] Jy weet hy’s ou Betta se broer, nè? 
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1. HANS : Haai weet jy, ek het twee en twee nooit bymekaar getel nie. Maar 

natuurlik! Oor sy regte naam Piet Stroebel is, moes ek geweet het. 

En nou dat ek daaraan dink... Hulle lyk nogal baie na mekaar! 

2. ROBERT : [POUSETJIE] Arme ou Piet... 

3. HANS : Jy bedoel oor hy so baie na sy suster lyk? 

4. ROBERT : [LAGGIE] Nee! ... Ek dink maar aan die jaar wat vir die arme ou 

voorlê. Hy sukkel maar om te leer. 

5. HANS : [SIMPATIEK] O, ek sien... 

6. ROBERT : [LAGGIE] Ja, ou Piet se eksamenpunte is die laaste paar jaar laer as 

hoeveel stopsels kerftabak hy met sy bamboespyp oprook! 

7. HANS : [LAGGIE] Ou Kosie moet maar eerder op Roltwak rapport skryf... 

soveel stopsels kerftwak, en van die ander punte vergeet. 

8. ROBERT : Ek dink ook so! 

9. HANS : [POUSE] Weet jy wat sê Nonnie vir my toe ons by die klas uitstap? 

10. ROBERT : Wat? 

11. HANS : Iemand het my van die kant af gestamp net toe ons by die deur kom. 

En toe ek probeer keer dat ek háár nie raak stamp nie, toe sê sy ewe 

snipperig... Het jy gedink ek sal jou byt? 

12. ROBERT : En wat sê jý toe? 

13. HANS : [BROM] Niks. Wat kon ek tog sê? [VIR HOMSELF] Maar ek sal nooit 

vergeet hoe lekker ruik haar hare nie. Nes die seep waarmee sus 

Polla altyd bad. Lekkerruikseep uit die apteek op Willowmore... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

STOEP. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 
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1. FLOSSIE : En toe julle twee? Hoe was julle eerste dag van die skooljaar? 

2. HANS : Besig... 

3. FLOSSIE : [POUSE] En jý boet Robert? 

4. ROBERT : So-so. Hoe was joune? 

5. FLOSSIE : Baie lekker. Ek’s só bly die vakansie is uiteindelik verby! [POUSE. 

LAG] En dié kyk Robert? 

6. ROBERT : Moenie vir jou laf hou nie Flossie. Daar’s niks lekker aan skool nie! 

7. HANS : Ék hou van skool. 

8. ROBERT : Ja maar jy’s nooit reg in jou kop nie! 

9. FLOSSIE : Robert, ’n mens praat nie so nie! 

10. HANS : [POUSE] Wat het jý vandag als moes doen Flossie? 

11. FLOSSIE : Oe, die eerste dag van die jaar is altyd nogal deurmekaar jong! Die 

kleintjies wat vir die eerste keer skool toe gaan, is omgekrap. Ék 

probeer troos én die res van die klas besig hou... En dan’s daar nog 

leesboeke en somboeke en allerhande sulke goed wat uitgedeel 

moet word. [LAG] Partykeer gaan dit maar woes daar in my klas! 

12. ROBERT : Gmf! Nie so woes soos in ou... (Kosie)... ehe... in meneer Schreuder 

se klas nie! 

13. FLOSSIE : [GLIMLAG] O? En wat moes julle dan doen behalwe sitplekke 

uitsoek, nuwe boeke kry en ginnegaap? 

14. ROBERT : Ginnegaap? My ou sussie, jy’t in jou hele lewe nog nie iets gesien 

soos meneer Schreuder nie! 

15. FLOSSIE : [ONSKULDIG] Hoe so? 

16. ROBERT : Ons het vóór pouse al twee opstelle geskryf! Twéé! 
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EPS. 18 

1. HANS : Dis waar. Een in Hollands en een in Engels. 

2. ROBERT : En toe laat hy ons somme doen. Breuke, deelsomme, maalsomme... 

Dis om van mál te word! 

3. FLOSSIE : Hmf? Dit klink of julle nogal gaan werk vanjaar hè? 

4. ROBERT : Nee, werk is nie die woord nie ou sussie. Bloedsweet! Dis wat ons 

gaan doen... Bloedsweet is meneer Schreuder se tweede naam! 

5. FLOSSIE : [TONG IN DIE KIES] Ja-nee, dit klink vir mý die man is ’n mónster...? 

6. ROBERT : [ERNSTIG] Gmf! Wás hy maar ’n monster! ’n Monster is nog ’n mooi 

ding. Maar meneer Schreuder...? [HANG] 

7. FLOSSIE : [POUSETJIE] So... Het jy al gedink wat jy wil doen as jy klaar is met 

die skool, Robert? 

8. ROBERT : Boer! Nét hier op Pa se grond. 

9. FLOSSIE : Hmm... En jý Hans? 

10. HANS : Ek’s nog nie so mooi seker nie. Ek sal ook daarvan hou om te boer 

as ek kan... Maar ek sou ook graag iets soos ’n onderwyser of ’n 

dokter of so wou word. 

11. FLOSSIE : So jy’t nog ’n lang pad om te stap voor jy kan sê jy’s finaal klaar met 

die boeke, nè? 

12. HANS : Ja-nee, dit lyk so. Maar ek dink nie ’n mens kan ooit regtig van die 

boeke af wegkom nie. 

13. FLOSSIE : O? En hoekom nie? 

14. HANS : Die dag as ’n mens sê jy weet als, dís die dag wat hulle jou sommer 

kan begrawe. Want dan’s jy nie meer ’n mens nie. Dan kon jy maar 

net sowel ’n aap ook gewees het! 
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EPS. 18 

1. FLOSSIE : Hmf? Dis baie goed om te hoor, Hans. Ek’s heel trots op jou! 

2. HANS : [VERLEË LAGGIE] Dankie Flossie. 

3. FLOSSIE : [VIR HAARSELF] Ja-nee, meneer die prinsipaal... Jy’s só wys! Ek 

verstaan nóú hoekom jy gesê het jy verwag groot dinge van hom... 

4. ROBERT : Hoe sê jy sus Flossie? 

5. FLOSSIE : [SKRIK OP. VERLEË LAGGIE] Nee, ek dink sommer... As julle vir 

my die vaalpapier en julle boeke bring, kan ek julle help om hulle 

ordentlik oor te trek sodat die prinsipaal darem iéts het om mee 

tevrede te wees. Wat sê julle? 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



RSG 
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EPS. 19 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

SEUNS SE SLAAPKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. 

1. HANS : Dit was baie gaaf van Flossie om ons te help om ons boeke so 

netjies oor te trek met die vaalpapier, nè? 

2. ROBERT : Ja, ek moet sê... Partykeer is my twee susters nie te sleg nie. 

3. HANS : Ek dink jy’s gelukkig. Ek hou van hulle altwee. [POUSE] Jy’t my toe 

nooit klaar vertel van Donkerkloof nie. Onthou jy? 

4. ROBERT : O ja. 

5. HANS : [POUSE] So? Gaan jy my nie klaar vertel nie? 

6. ROBERT : Wat wil jy weet? 

7. HANS : Maar jý’s die een wat gesê het jy sal my later vertel. Hoekom het jy 

gepraat van ’n spooknes? 

8. ROBERT : Ag man, om die waarheid te sê... Vanoggend toe jou oë so groot 

was, het ek die storie sommer vir die grap ’n bietjie aangedik. 

9. HANS : Ek glo jou nie. En jy’t belowe jy sal my meer vertel! 

10. ROBERT : [SUG] Soos ek vanmôre vir jou gesê het... Op die bopunt van 

Kleinpoort is daar ’n lang rif wat ons ’n maanhaar noem, oor die gras 

en goed wat daarop groei. En dié maanhaar maak ’n hoek met die 

Winterhoekberg. Nou, net anderkant die maanhaar, aan Boonste 

Klipfontein se kant, kom ’n kloof uit die Winterhoekberg. Donkerkloof. 

Dis maar net ’n lang, smal kloof wat soos ’n spelonk in die berg loop. 

11. HANS : Nou hoekom het jy dit ’n spooknes genoem? 

12. ROBERT : [LAGGIE] Dis sommer los praatjies van die plaaswerkers. Hulle kan 

mos vreeslik bygelowig wees. 
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1. HANS : Ja, dis waar. Maar hulle moes tog iets gesien of gehoor het wat hulle 

laat glo het dis ’n spooknes? 

2. ROBERT : Jong, wys vir ’n bygelowige ou ’n baie diep put, en hy sal ’n 

spookstorie daarvan maak! 

3. HANS : [LAG] Ja dis nogal waar! 

4. ROBERT : Maar my pa hét al vertel daar’s geleerde mense wat sê Donkerkloof 

is ’n soort natuurwonder. 

5. HANS : Wat maak dit ’n natuurwonder? 

6. ROBERT : Ek ken nie die hele storie nie. Al wat ek weet, is dat hier eendag ’n 

geleerde man aangekom het. ’n Geoloog of ’n ding. Glo van ’n 

universiteit in Duitsland. 

7. HANS : Om wat te maak? 

8. ROBERT : Ek dink die storie is hy’t kom kyk of hier goud of iets in die berge van 

die Baviaanskloof is. 

9. HANS : Het hy sommer alleen in die berge rondgeklouter? 

10. ROBERT : Nee Griet, oom Willie Kortkop en van sy werkers het hom in ’n paar 

van die klowe ingevat sodat hy die rotse kon bekyk. Anders sou hy 

só verdwaal het, niemand sou hom ooit weer gesien het nie. 

11. HANS : En het hy toe goud of iets gekry? 

12. ROBERT : [LAGGIE] Ek dink nie so nie. Anders sou ons darem seker daarvan 

geweet het! Maar my pa sê die man het stukkies rots afgekap en wie 

weet wat nog alles opgetel wat hy glo na sy laboratorium toe wou vat 

om te laat toets. 

13. HANS : Nou wat het dit als met Donkerkloof te doen? 
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1. ROBERT : Ek kan nie meer so mooi onthou nie. Ons moet my pa maar vra wat 

die man als daaroor gesê het. Maar hoe die kloof gevorm is, maak 

glo daarvan ’n soort natuurwonder. 

2. HANS : O, ek sien. En die spooknes? 

3. ROBERT : Ek sê jou mos, dis als sommer net bangmaakstories. 

4. HANS : Was jý al daar? 

5. ROBERT : Net in die omgewing van Donkerkloof. Mense gaan nie eintlik ín die 

kloof self in nie. 

6. HANS : Hoekom nie? 

7. ROBERT : Want daar’s niks te doen nie. Ek het al saam met my pa-hulle agterin 

die Winterhoekberg gaan ribbokke jag. Daar waar die boonste 

spruite begin. En van daar af loop die kloof al hoe dieper, seker vir 

omtrent twee myl. En heel voor kan jy op die Baviaanskloofrivier afkyk. 

8. HANS : Dis seker baie mooi om te sien? 

9. ROBERT : Ja, dit is. Dit maak ’n waterval daar. Honderde voete diep. G’n mens 

of bobbejaan kan daar af nie. 

10. HANS : Hmf... Dan’s dit seker gevaarlik ook hè? 

11. ROBERT : Ja, seker. Maar my pa sê die wonderwerk is dat die kloof se water 

êrens onderkant die waterval verdwyn in ’n soort tonnel of ’n grot of 

iets. En dan loop dit onder die grond vir... ek weet nie hóé ver nie. 

12. HANS : Dis soos die rivier maak by Verlorenrivier. In droogtetye soos nou, 

raak hy in die sand weg. En waar die stroom ’n paar myl verder weer 

uitkom, is Uitslag. 

13. ROBERT : Waar’s dít? 
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1. HANS : Op pad van die Bo-Kloof af hiernatoe. 

2. ROBERT : O, ek het nie geweet nie. 

3. HANS : En hoe lyk dit waar die rivier weer uitkom ná dit van die waterval af 

onder die grond in wegraak? Weet jy? 

4. ROBERT : Ja... Die rivier kom uit tussen twee baie hoë rante. En as jy met die 

kloofbedding op stap, word dit ál hoe smaller en ruier. Tot jy later in 

’n soort van ’n spelonk of ’n tonnel is. En daar raak dit piknagdonker. 

5. HANS : O, en dis waar Donkerkloof se naam vandaan kom! 

6. ROBERT : Jy sien! 

7. HANS : En was jy al by dié tonnel-affêre in? 

8. ROBERT : Nog net een keer saam met Dick van oom Richard Nortje. En ook 

maar net ’n entjie, want dit het te donker geraak en ons het niks by 

ons gehad wat kon lig maak nie. 

9. HANS : Nou verstaan ek hoekom mense nie te veel soontoe gaan nie. 

10. ROBERT : [GRIL] Tussen jou en my gesê... Ek was eintlik ook maar bly ons het 

niks gehad wat kon lig maak nie. 

11. HANS : Hoekom, was jy bang? 

12. ROBERT : [ONTWYKEND] Nee, maar dit ruik benoud en as mens praat, klink 

dit hol. Jy weet? Soos in ’n grot. En dis grillerig, want daar’s duisende 

vlermuise wat aanmekaar piep en skree. 

13. HANS : Ja, vlermuise ís grillerige goed. Veral as daar so baie is. Maar hoekom 

sê oom Hendrik sy veewagter het bang geword vir spore of iets? 

14. ROBERT : [LAGGIE] Ou Dampies is nou net die soort ou wat ’n spookstorie in ’n 

baie diep put sal sien, of met donkermaan in ’n koeistal! 
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1. HANS : [LAG] Hy klink na ’n snaakse ou! 

2. ROBERT : Hy ís. Jy sal hom dalk sien as ons na oom Hendrik se nuwe 

lemetford gaan kyk. 

3. HANS : Maar dié spore wat Dampies by Donkerkloof gesien het...? [HANG] 

4. ROBERT : Ja, ek’s nie heeltemal seker nie. Oom Willie Kortkop-hulle se 

veewagters het ook al gesê hulle’t luiperdspore en vreemde 

mensspore en ander snaakse goeters daar teëgekom. 

5. HANS : Luiperdspore sal ek glo. En die mensspore is seker maar van mense 

wat nuuskierig is soos ek om Donkerkloof te sien. Maar die ander 

snaakse goeters? Wat kan dít wees, dink jy? 

6. ROBERT : Nee jong, ek weet nie. Maar soos ek sê, dis nes ’n veewagters is. 

Elke ding wat hy in die donker kry, is mos óf ’n spook, óf ’n 

tokkelossie of watse ander vreemde gedrog waarvoor hy bang moet 

wees. Mens kan jou nie steur aan dié stories nie. 

7. HANS : Nee, jy kan nie. 

8. ROBERT : Maar dat Donkerkloof ’n snaakse, grillerige plek is, is seker! 

9. HANS : Ek sal dit nogal graag eendag wil sien. 

10. ROBERT : Wel, ’n klompie van ons seuns sou verlede Septembervakansie 

kastig een Saterdag met lanterns en kerse daar ingegaan het om te 

kyk hoe ver ons kan kom. 

11. HANS : En toe? 

12. ROBERT : Gmf! Die ouens het een vir een kop uitgetrek. 

13. HANS : Dink jy hulle’t bang geword? 

14. ROBERT : Ek weet nie. Maar elkeen het ’n ander verskoning gehad. 
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1. HANS : Ek dink hulle was bang! 

2. ROBERT : Miskien was die ouens nie so bang as wat die ma’s gekeer het nie. 

3. HANS : Wat laat jou so dink? 

4. ROBERT : Want mý ma’t gesê ons is skoon laf. Vir wat wil ons daar tussen die 

klomp vlermuise en ongediertes gaan staan en inkruip? 

5. HANS : [LAG] My ma sou seker ook so iets gesê het ja! 

6. ROBERT : Maar ons sal seker weer vanjaar gaan turksvye afmaak vir die 

stroopkokery. Dan sal ek jou tot in die bek van die kloof vat. 

7. HANS : Hoekom nie tot binne-in die tonnel nie? 

8. ROBERT : [NIE OORTUIGEND NIE] Ja... Ons kan seker... 

9. HANS : Of is jy ’n bietjie skrikkerig om weer soontoe te gaan? 

10. ROBERT : Watwo ek skrikkerig wees om by Donkerkloof in te gaan? 

11. HANS : Goed, dan’s dit afgespreek. Sodra ons kans kry, gaan kyk ons hoe 

ver ons in Donkerkloof se tonnel kan in gaan! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN MARTHA SE KOMBUIS. 

KRIEKE IN DIEP A/G. 

12. FLOSSIE : Is Pa al in die bed? 

13. MARTHA : Ja, [LAGGIE] ... ek dink die ryery skool toe met ou Barnie se kapkar 

en die opwinding van die dag het hom heel uitgeput. 

14. FLOSSIE : Foeitog, arme Pa... Ag, dit was só ’n wonderlike idee van hom om 

ons só te verras. Ek sal dit nooit vergeet nie! 

15. MARTHA : [VEELSEGGEND] Ja-nee, ek ook nie... 

16. FLOSSIE : Hoe sê Ma dit so... snaaks? 

17. MARTHA : Nee, ek sê dit g’n snaaks nie! Ek dink maar net hoe lekker dit was. 
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1. FLOSSIE : O... 

2. MARTHA : [POUSETJIE. VERTROULIK] Maar sê eers vir my... Is dié Kosie 

Schreuder tog nie vir jou ’n agtermekaar kêreltjie nie? 

3. FLOSSIE : [ONKANT] Hoe bedoel Ma nou? 

4. MARTHA : Nee, jy kan sommer sien dis ’n raakvatter darie! Hy’s ’n man wat 

wéét wat hy wil hê. En hy gaan góéd wees vir die Onder-Kloof. 

5. FLOSSIE : Ek dink ook so. 

6. MARTHA : Ja-nee, toe ek my oë op hom neersit vanmôre, toe sê ek vir jou pa jy 

kan sommer sien dis man met inbors daardie. Al hét hy vir my ’n 

bietjie kort gelyk vir ’n prinsipaal. Maar hy’s darem nog ’n kortkop 

langer as jy! 

7. FLOSSIE : Wat het meneer Schreuder se lengte te doen met sy bevoegdheid of 

sy vermoë om ’n goeie onderwyser en prinsipaal te wees? 

8. MARTHA : Absoluut geheel en al niks nie my kind. Dis sommer maar net iets 

wat ek toevallig raakgesien het. [VERTROULIK] Nou ehe... Kom julle 

tweetjies darem goed oor die weg? 

9. FLOSSIE : [LUGTIG] Ma bedoel nou as prinsipaal en onderwyseres? 

10. MARTHA : Dit ook ja. Dis seker nogal belangrik, nè? 

11. FLOSSIE : Ja, dis baie belangrik. Ons moet kan saamwerk, anders gaan die 

hele skool en die leerlinge daaronder ly. 

12. MARTHA : Dis nes in ’n huwelik ook. As die man en vrou nie kan saamstaan nie, 

dan ly die hele huishouding daaronder. Veral die ou kindertjies. 

13. FLOSSIE : [MISMOEDIG] Dis nes Ma daar sê. 



8 

EPS. 19 

1. MARTHA : Tog jammer die mannetjie het nie eers ’n bietjie meer uitgevind oor 

losies nie... [KLAP-GELUIDJIES MET TONG OM SPYT AAN TE DUI] 

2. FLOSSIE : Wat bedoel Ma? 

3. MARTHA : Nee, die voorbarige Jan Smith het hom glo sommer losies aangebied 

toe hy aansoek gedoen het vir die pos van prinsipaal! Kan jy dit glo? 

4. FLOSSIE : Hoe weet Ma dit? 

5. MARTHA : Ek het hom gevra waar hy bly! 

6. FLOSSIE : [GESKOK] Hoekom...? 

7. MARTHA : Want ek wou weet! Hoekom anders sou ek hom vra? 

8. FLOSSIE : Ja maar... Hóékom wou Ma weet waar meneer Schreuder loseer? 

9. MARTHA : [VAAG] Sommer. 

10. FLOSSIE : [AGTERDOGTIG] Voer Ma iets in die mou? 

11. MARTHA : [LAGGIE] Gits my kind! Wat sal ék nou in die mou wil voer? 

12. FLOSSIE : Ma’s heeltemal te beïndruk met meneer Schreuder na my sin. 

13. MARTHA : Maar Flossie, my kind...! Dis vir my belangrik dat jy gelukkig moet 

wees in jou werk. En Kosie is my jongste se onderwyser! Ek móét 

mos seker maak die mannetjie weet wat hy doen! 

14. FLOSSIE : En dis hoekom Ma moes uitvind by wie hy loseer? 

15. MARTHA : Ag, dit sê maar net vir my baie van ’n man as ek weet by watse klas 

plek hy saans sy hoof neerlê. Jy weet? 

16. FLOSSIE : Ja Ma... 

17. MARTHA : [VERTROULIK] Nou sê my... Praat julle darem met mekaar? 

18. FLOSSIE : Ons móét met mekaar praat! 

19. MARTHA : En waaroor praat julle? 
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1. FLOSSIE : Oor skoolgoed Ma! [POUSE] Ma weet ek word vanjaar veertig, nè? 

2. MARTHA : [KOPSKUDDEND] Maar alte goed my kind...! 

3. FLOSSIE : En Ma besef meneer Schreuder is seker ’n goeie ses of meer jaar 

my junior? ... Beséf Ma dit? 

4. MARTHA : Ja. En wat daarvan? 

5. FLOSSIE : Dit maak nie saak hóé ’n goeie man hy is, hoe baie ons gemeen het, 

hoeveel ek van hom dink, en hoe gemaklik ek... [SKRIK VIR HAAR 

EIE WOORDE EN EMOSIE] ...ek bedoel, wat Má alles van hom dink 

nie. Ek is nie in die wieg gelê om ooit te trou nie. Verstaan dit tog! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 20 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

SEUNS SE SLAAPKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. 

1. ROBERT : Hou jy van skyfskiet? 

2. HANS : Nogal. En jy? 

3. ROBERT : Ja. En ek hou baie van die skyfskiet-dae! 

4. HANS : Soos die een in Februarie waarvan oom Hendrik gisteroggend by die 

skool gepraat het? 

5. ROBERT : Dis hy! Het julle ook skyfskiet-dae in die Bo-Kloof? 

6. HANS : O ja! [ENTOESIASTIES] Met die laaste skyfskiet-dag laasjaar in 

November het ek... (’n pakkie Mauser-koeëls opgetel.) [DROOG OP] 

7. ROBERT : [POUSETJIE] Wat wou jy sê? 

8. HANS : [ONTWYKEND] Nee, nou dat ek daaraan dink... Eintlik was dit nie vir 

my ’n lekker dag nie. 

9. ROBERT : Hoe so? Dit het dan vir my geklink of jy ook van skyfskiet-dae hou? 

10. HANS : Ag... Dit was my laaste skyfskiet-dag by die huis vir ’n lang tyd en ek 

het nie geweet wat hier by julle vir my wag nie... [HANG] 

11. ROBERT : [POUSETJIE. HOOPVOL] Maar nou voel jy darem seker beter, nè? 

Ek bedoel om hier by ons te wees? 

12. HANS : [FLOU LAGGIE] Ja... Ek dink so. 

13. ROBERT : Dis al wat saak maak! ... Kan jy goed skiet? 

14. HANS : Dit hang af waarmee ek skiet. ’n Punt twee-twee is lekker vir my vir 

skyfskiet. En as ons gaan jag, is my oom Manie se sewe ses twee 

Spaanse Mauser vir my makliker as my pa se sewe nege twee 

Duitse Mauser om mee te skiet. Dárie ding skop soos ’n muil jong! 
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1. ROBERT : Ek het nog nie met sulke roers geskiet nie. 

2. HANS : Hulle’s vir my ’n bietjie swaar en hulle skop seer as jy hulle nie goed 

teen jou skouer vasdruk nie. Maar die heel beste roer vir my om mee 

te jag, is ’n lemetford punt drie nul drie. En jy? 

3. ROBERT : Ja, ek hou ook van skyfskiet met ’n punt twee-twee. Maar ek het nog 

net met ’n punt drie nul drie gejag. 

4. HANS : Gaan jy altyd saam op skyfskiet-dae? 

5. ROBERT : Altyd! Partykeer skiet ek nie self nie, maar dis vir my lekker om te kyk 

wie skiet die beste. Oom Hendrik is gewoonlik die beste skut, en 

partykeer oom Willie Kortkop. 

6. HANS : Weet jy wánneer volgende maand is die skyfskiet-dag? 

7. ROBERT : Nee, maar my pa of oom Hendrik sal definitief weet! 

8. HANS : [POUSE. SKINDERTOON] Ek wonder of ou Kosie kan skyfskiet? 

9. HA/ROB : [LAG] 

10. ROBERT : [LAG BEDAAR] Het hy nooit daar by julle gaan skyfskiet nie? 

11. HANS : Kom ek sê só... Ek het hom nooit daar gesien nie. [PROESLAG] Ek 

weet nie eers of hy weet hóé skiet ’n mens met ’n roer nie! 

12. ROBERT : Ons moet ’n bietjie vir Flossie vra om by hom te hoor of hy al met ’n 

roer geskiet het! 

13. HA/ROB : [LAG] 

14. HANS : [LAG BEDAAR] So van ou Kosie gepraat... Dit lyk vir my of ek en jy 

vas is met die skoolkonsert, hè? 
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1. ROBERT : Ja wel, soos Flossie gisteraand na boekevat gepraat het, klink dit 

amper of sy en ou Kosie al sommer klaar besluit het wie gaan wat 

moet doen in die konsert! 

2. HANS : Ja, en dit klink vir my of die koor ons voorland is. 

3. ROBERT : [SUG] Ek’s nie baie mal oor konserte nie. 

4. HANS : Hoekom nie? 

5. ROBERT : Dis vir my te langdradig, en dan raak dit vervelig. 

6. HANS : Ja, ek was ook al by vervelige konserte. Maar ek moet jou sê... Laat 

ou Kosie wees wat hy wil, maar hy wéét van konsert maak! 

7. ROBERT : Snaaks genoeg, ek’s nogal nuuskierig om te sien wat hy gaan doen. 

8. HANS : Ek sal graag wil sien of hy van sy óú konsert-idees hier by julle gaan 

inspan, en of als nuut en anders gaan wees. 

9. ROBERT : [LAGGIE] Hy gaan nou moet ligloop. Elke jaar as hy ’n konsert wil 

hou, sal hy moet seker maak dis iets wat jy nie ken nie! 

10. HANS : Ja-nee jong, anders sal ek ou Kosie voor stok moet kry en vir hom sê 

hy’s besig om te kierang! En as hy nie in sy pasoppens trap en net 

nuwe idees gebruik nie, gaan ek en jy nooit weer deel wees van sy 

konserte nie! 

11. ROBERT : [LAG] En as straf moet hy vir ál die Onder-Klowers leer om met ’n 

lemetford op seshonderd treë die kol raak te skiet! 

12. HA/ROB : [LAG] 

13. HANS : [LAG BEDAAR] Haai, ek het onthou nou net. Wanneer gaan ons met 

oom Barnie praat oor die bokslesse? Jy moenie dink ek het vergeet 

nie hoor? Ek wil baie graag leer om goed te kan boks! 



4 

EPS. 20 

1. ROBERT : O ja...! Ons moet ín hierdie week sommer by hom gaan ’n draai 

maak en hoor. Verlede jaar net voor die vakansie, het hy gesê hy 

gaan by die skool hoor wie almal wil leer boks. Dan wil hy een aand 

’n bokstoernooi hou, en die Klowers laat betaal om te kom kyk. 

2. HANS : Dis ’n goeie plan! [POUSE. LAG] 

3. ROBERT : Hoekom lag jy? 

4. HANS : [LAG BEDAAR] Sê nou maar ou Betta wil ook leer boks? Ek’s seker 

niemand anders sal dan kans sien om aan die toernooi deel te neem 

nie. Almal sal te bang wees hulle moet dalk teen haar boks! 

5. HA/ROB : [LAG] 

6. ROBERT : [LAG BEDAAR] Sal jý teen haar boks? 

7. HANS : Nee dankie. Ek’s te bang sal wil my dalk soen! 

8. HA/ROB : [LAG] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

STOEP. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

9. FLOSSIE : Waar’s almal? 

10. MARTHA : Nee jong, waar dínk jy is jou pa? 

11. FLOSSIE : Hy knip seker ’n ou uiltjie? 

12. MARTHA : Maar a ja a. Dis mos deesdae my ou man se gunsteling landery om 

te ploeg! 

13. FLOSSIE : [LAGGIE] Ai Ma...! 

14. MARTHA : En waar’s Ada? Dié kon net sowel in die Groot Oorlog gewees het, 

sy’s so skaars! 
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1. FLOSSIE : Sy was vroeër besig om ’n stukkie lap te borduur, maar toe ek nou 

na die stoep toe uitgekom het, het ek haar in die kombuis hoor 

werskaf. Ma weet mos hoe ’n ou huisvrou was sy al van kleins af! 

2. MARTHA : Ja foeitog, die liewe kind. Nou dáár’s nou ’n kandidaat om aan die 

prinsipaaltjie voor te stel! 

3. FLOSSIE : [STRENG] Ma...! 

4. MARTHA : [VERLEË LAGGIE] Net ’n ou grappie! 

5. FLOSSIE : [SUG] 

6. MARTHA : Wat is dit my kind? Hoe sug jy so asof jy die ganske wêreld op jou ou 

skouertjies moet dra? 

7. FLOSSIE : Nee wat, niks ernstig nie Ma. Ek’s eintlik net ’n bietjie tam. Die eerste 

week van die skooljaar het mos maar die gewoonte om ’n mens se 

gal ’n effe te werk. Maar as jy eers daardeur is, en jy’t die eerste 

naweek ’n slag goed asem geskep, dan’s jy weer reg vir enige ding! 

8. MARTHA : Ag siestog my kind... Wil jy ’n bietjie sit, dan bring ek vir jou ’n lekker 

koppie tee, of ’n bietjie koue water? 

9. FLOSSIE : Nee dankie. [GAAN SIT] Ek sal net ’n rukkie hier by Ma sit, dan wil 

ek my goedjies gaan regsit vir môre. 

10. MARTHA : Als reg. Ek sit ook maar hier op die stoep met die hoop dat daar tog 

net ’n ou luggie wil trek om my ’n bietjie af te koel, maar dis puur 

verniet! Ek weet nie hoe jou pa in hierdie bloedigheid nog kan dut 

nie. Maar dut, dut hy. [SUG] Ja... [OORGANG] O ja! Hier’t vroeër 

vanmiddag ’n uitnodiging gekom van Richard Nortje van Boonste 

Klipfontein. Hy word glo volgende week vyftig jaar oud. 
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1. FLOSSIE : O? Is dit nie Hans se oom nie? 

2. MARTHA : Dis reg ja. Hy’t ál sy bure en almal van die omgewing genooi om 

saam met hom en Nellie sy verjaardag te vier. 

3. FLOSSIE : Hmf? Ek wonder of Hans daarvan weet? 

4. MARTHA : Ek wou hom nog net-nou gevra het toe hulle hier verby gehardloop 

het, maar jy weet mos hoe’s die seuns. Besig, besig, nes ’n 

warrelwind wat ’n klomp stof opskop. En as hulle weggewarrel het, kan 

jy ook nie eintlik sien of hulle iets in die hele proses vermag het nie. 

5. FLOSSIE : [LAGGIE] Dis nes hulle is! Weet Ma waar die twee rakkers nou is? 

Ek was juis ook op soek na hulle voor ek buitentoe gekom het. 

Meneer Schreuder meen Hans is ’n goeie kandidaat om die ouer 

seuns te motiveer om aan die konsert deel te neem. 

6. MARTHA : Ek sal my min verbaas as hulle straks agter Ada aan is. 

7. FLOSSIE : Ma bedoel, die immer hoopvolle honger kuikens? 

8. MARTHA : Einste! 

9. FLOSSIE : Ja, ek sal my ook min verbaas as hulle besig is om te kyk of daar nie 

iets is wat hulle in die kombuis van Ada kan aas nie. 

10. MARTHA : Ek dink sy geniet die twee seuns nogal. Sy gesels lekker met hulle en 

bederf hulle graag met eetgoedjies. [LAG] En dan jaag sy hulle uit om 

op hulle eie te gaan stuitig wees as sy genoeg van hulle gehad het! 

11. FLOSSIE : [LAGGIE] Ek dink Ma’s reg... En ek dink sy sou daarvan gehou het 

om eendag kinders van haar eie te hê. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

STOEP. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 
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1. MARTHA : Hans? 

2. HANS : Ja Tannie? 

3. MARTHA : Het jy geweet oom Richard word volgende week vyftig jaar oud? 

4. HANS : My ma se oudste broer, oom Richard Nortje, Tannie? 

5. MARTHA : Ja. 

6. HANS : Nee Tannie. Ek het nie geweet nie. 

7. MARTHA : Hy’t almal van die omgewing na sy partytjie toe genooi. Tant Nellie 

het my gevra om haar te gaan help wors maak en koek bak vir al die 

mense. So, ek en oom Frank móét gaan. Ek het gedink jy sou dalk 

wou saamgaan? 

8. HANS : O ja, baie graag. Dankie tannie Martha! 

9. ROBERT : En ek, Ma? 

10. MARTHA : Ja natuurlik my kind! Almal van ons sal seker gaan. 

11. ROBERT : Flossie en Ada ook? 

12. MARTHA : Robert, wat dink jy beteken almal van ons? 

13. ROBERT : [BROM] Ek vra mos maar net Ma... 

14. HANS : Weet Tannie? Ek het gehoor oom Richard het ’n paar jaar gelede 

een aand in Port Elizabeth by ’n volstruisveerveiling sy pyp met ’n 

vyfpondnoot opgesteek! 

15. MARTHA : Sjoe! Met ’n vyfpondnoot? 

16. HANS : Ja Tannie. Maar toe was daar nog baie geld. 

17. MARTHA : [VIR HAARSELF] Ja-nee, lyk vir my heeltemal te veel... 

18. HANS : Ekskuus tannie Martha? 

19. MARTHA : Nee, ek sê sommer ek’s bly jy wil gaan. Goed, dan’s dit afgespreek! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE WERF. 

’N BEES BULK IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. ROBERT : Dit gaan ’n lekker partytjie wees daar op Boonste Klipfontein hè? 

2. HANS : Ék dink so! 

3. ROBERT : [VERTROULIK] En jy moet solank die meisiekinders begin deurkyk 

by die skool. 

4. HANS : Hoekom? 

5. ROBERT : Want ou boeta, as oom Hanley Strydom die Engelse konsertina eers 

so oor sy knie oopvou, en oom Hendrik Poon smeer met sy ou 

knopvingers oor die kitaarsnare, dan sê ek jou... [LEKKERKRY LAG] 

Dan dans die Bobbejaansklowers deur dágbreek toe! 

6. HANS : [LAG] Jy’s ’n bok vir ’n opskop lyk dit my? 

7. ROBERT : [SKREE UITGELATE. DANS ’N PAAR PASSIES ONDER DIALOOG] 

Polka, seties, vastrap, of ’n lekker ou walsie... Hie-hie! Jou ramkat! 

8. HA/ROB : [LAG] 

9. HANS : [LAG BEDAAR] Wie’s dié oom Hankey en oom... Hoe’s sy naam? 

10. ROBERT : Wát? Moenie vir my sê jy ken hulle nie! Oom Hankey Strydom op 

Boonste Klipfontein en oom Hendrik Poon Smith wat op Kweekkraal 

boer! Oom Poon is my ma se neef. Ken jy hulle wragtag nie? 

11. HANS : [NIE JUIS BEÏNDRUK NIE] Nee... 

12. ROBERT : Jong, laat ek jou sê... sowat van konsertina- en kitaarspeel het jy in 

jou ganske lewensdag nog nie gehoor nie! 

13. HANS : [SONDER ENTOESIASME] Klink lekker. 

14. ROBERT : [ERNSTIG] Kan jy dans? 



9 

EPS. 20 

1. HANS : [ONSEKER] Nie eintlik nie. 

2. ROBERT : Dans julle dan nie daar in die Bo-Kloof nie? 

3. HANS : Hulle dans ja... Maar ek het nog nie eintlik geleer nie. Alhoewel, ek 

sal darem nie sê ek’s heeltemal verlore op ’n dansbaan nie. 

4. ROBERT : Ou matie, as daar één ding is wat ek goed kan doen, dan’s dit dans! 

En as jy wil hê ek moet jou ’n paar passies leer, moet jy net sê! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

KRIEKE IN DIEP A/G. SAGTE KLOP EFFE WEG AAN KAMERDEUR. 

5. HANS : [FLUISTERTOON] Wie’s by die deur dink jy? 

6. ROBERT : Wat maak dit saak? Ons hét mos klere aan! 

7. HANS : [GEDEMP] Ja. Nágklere! 

8. ROBERT : [ROEP] Kom in! 

BYK : DEUR EFFE WEG OOPGEMAAK. 

9. FLOSSIE : [EFFE WEG. TERG] Dit lyk my darem julle’s aangetrek. 

10. ROBERT : Naand Sus! 

11. FLOSSIE : Gee julle om as ek inkom? 

12. ROBERT : Natuurlik nie! 

13. FLOSSIE : Hans...? 

14. HANS : [SKAAM] Nee, kom maar in. 

15. FLOSSIE : Toemaar, ek sal die deur so op ’n skrefie toe los. [BEWEEG TOT OP 

MIK] Hans, ek moet eintlik met jou kom praat, maar dis dalk ’n goeie 

ding dat Robert by is. 

16. HANS : [BEKOMMERD] Het ek iets verkeerd gedoen? 

17. FLOSSIE : [LAG] Nie sover ek wéét nie! 
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1. ROBERT : Kom sit sommer hier op my bed, Flossie. 

2. FLOSSIE : Dankie my boet! [GAAN SIT] 

BYK : BED KRAAK. 

3. FLOSSIE : Hans, meneer Schreuder het my gevra om met jou te praat oor die 

skoolkonsert. Hy’t sommer groot planne! 

4. HANS : [BEKOMMERD] Wat wil hy hê moet ek doen? 

5. FLOSSIE : Jy sien, omdat jy al in meneer Schreuder se konserte was en weet 

wat hy van die leerlinge verwag, het hy gehoop hy kan op jou 

staatmaak om veral die groter seuns te help verstaan hoe lekker ’n 

konsert kan wees. En Robert, ek wil jóú weer vra om Hans te help! 

6. ROBERT : Hoe? 

7. FLOSSIE : As twéé van julle sê hoe lekker die konsert gaan wees, is dit soveel 

makliker om die ander seuns om te praat om deel te wees daarvan. 

Toe, wat sê julle? 

8. ROBERT : En as hulle nie wil nie? 

9. FLOSSIE : Dan gaan meneer Schreuder dalk moet sê die konsert tel vir punte. 

10. HANS : Soos vir ’n eksamen? 

11. FLOSSIE : Ja. En elkeen wat nie hard werk aan die konsert nie, sal dan swak 

punte daarvoor kry. 

12. ROBERT : En dan? 

13. FLOSSIE : Kan hulle dalk druip... As hulle nie hard genoeg gewerk het nie... So, 

sal julle help? Hans? ... Robert? 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

IN POLLIE SE KOMBUIS. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. BEES 

BULK SPORADIES. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. POLLIE : [HUIL SAG] 

2. FAANS : [BESORG] En nou Pollie? Ek dag ek kom ’n bietjie boeretroos bedel, 

en hier smaak dit my ék moet troos uitdeel? 

3. POLLIE : Ag Faans... Ek’s sommer net simpel. 

4. FAANS : En van wanneer af weet jy hoe om simpel te wees my liewe vrou? 

5. POLLIE : [FLOU LAGGIE] Ek hou ’n paar geheimpies in my borskas. My ma’t 

altyd gesê... die dag as ’n man als van jou weet my kind, as jy niks 

meer het vir hom om te ontdek nie, dan begin sy oë jeuk om oorkant 

die grensdraad te rond te loer! 

6. FAANS : [LAGGIE] O, is dit so...? Nou-ja, ek’s dankbaar ek het vandag ’n baie 

belangrike geheim omtrent my vrou geleer. [NABY. TEER] Wat kan 

ek vir jou doen dat jy minder simpel voel, hmm? 

7. POLLIE : [NABY. SNUIF] Jy kan vir my sê dit gaan goed met my kind en dat hy 

gelukkig is en nie te veel verlang nie. [BEWEEG NA NORMALE 

AFSTAND] En dat hy nie te bang is vir die Engels in Frank en Martha 

se huis nie! [BEGIN WEER HUIL] Hy was tog só op sy senuwees oor 

die Engels en ek het so min gedoen om hom te troos! Watse soort 

ma is ek? 

8. FAANS : Die heel beste wat die Vader nog ooit gemaak het! En weet jy wat? 

9. POLLIE : [SNIK] Wat? 
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1. FAANS : [NABY] Hy’t haar die ma van mý kinders gemaak! [SOEN HAAR OP 

HAAR VOORKOP] 

2. POLLIE : [NABY. HARTSEER] Ja... Hy het. 

3. FAANS : [NORMALE AFSTAND] En weet jy wat nog? 

4. POLLIE : [NORMALE AFSTAND] Wat? 

5. FAANS : Hans is maar nog net vier dae weg van die huis af. Vyf, as jy Vrydag 

toe ons hom gaan aflaai het, by tel. 

6. POLLIE : Só kort? Dit voel dan vir my hy’s al ’n máánd weg van die huis af! 

7. FAANS : [LAG GOEDIG] Hoekom skryf jy nie maar vir hom ’n briefie nie? Ek 

sal sorg dat ek dit vanmiddag vir Jan Draf gee. 

8. POLLIE : En wanneer sal Hans die brief kry? 

9. FAANS : Ag, teen Donderdagmiddag na skool op die laatste behoort hy sy ma 

se brief al te kan lees! 

10. POLLIE : [DINK] Hmm... Dis nie te lank nie. Ek sal sommer nóú vir hom skryf! 

Hoe laat kom Jan Draf gewoonlik? 

11. FAANS : So net voor of net na middagete. Dit hang af hoeveel pos hy het om 

te lewer in die Bo-Kloof. 

BYK : MUSIEK OP, DOOF ONDER SPRAAK EN HOU. GERITSEL VAN 

PEN OP PAPIER. 

12. POLLIE : [SKRYF] Mijn lieve Hans... Ik kan niet geloven dat het maar vijf 

dagen bij ons vandaan is. Ver van mij en van ons allemaal. Ik denk 

dagelijks aan je en verlang erg naar je. Iedereen doet het zeer goed, 

maar zoals je weet, het is ontzettend droog. Je vader is erg bezorgd 

dat de toestand van zijn vee langzaam slechter werd. 
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BYK : PAPIER GEBLAAI. PEN IN INK GEDOOP. 

1. POLLIE : [SKRYF] Hij denkt erover om een boor te krijgen om een boorgat bij 

de monding van Kwaggaskloof voor water te boren. Gelukkig hebben 

wij nog de waterleiding voor de lapjes bonen. Kieriekop laat ook 

weten dat je gereed moet zijn voor de April vakantie. De bonenvloer 

wacht op je. Oom Richard nodigde ons volgende week uit voor zijn 

verjaardag, maar je vader weet niet of hij weg kan komen van de 

boerderij. We zullen gewoon moeten zien. 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP 

KLEINPOORT SE WERF. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. BEES 

BULK AF EN TOE IN A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

2. ROBERT : Is dit ’n brief van jou má af? 

3. HANS : [AFGETROKKE] Ja... 

4. ROBERT : Wat skryf sy? 

5. HANS : Ek het mos nog nie die brief oopgemaak nie. 

6. ROBERT : Nou maak dan oop en kyk! 

7. HANS : Ek sal nou-nou lees as ons by die huis is. Eers klaar rus. 

8. ROBERT : Jy’s nog nie eers ’n week weg van die huis af nie, en jou ma skryf al 

klaar! Ou boeta, jy gaan vinnig moet leer brief skryf. Sommer elke 

naweek, anders gaan jy in gróót moeilikheid by die huis wees! 

9. HANS : [POUSE] Ek voel skuldig... 

10. ROBERT : A ha! Dis hoe ma’s werk jong. Só kry hulle jou om vir altyd aan hulle 

voorskote vas te hou! 

11. HANS : Ék hou nie aan my ma se voorskoot vas nie! 
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1. ROBERT : [VEELSEGGENDE LAGGIE] Natuurlik nie, en sy weet dit. Dis 

hoekom sy nou so hard probeer om jou skuldig te laat voel! 

2. HANS : [AFGETROKKE] Ek het nog nie eers aan skryf gedínk nie. [BLAF-

LAG] Ek het nog nie eers kans gehad om te verlang na hulle nie. 

Daarvoor hou ou Kosie ons te besig met sy ewige huiswerk! 

3. ROBERT : Ek weet! Dis amper ’n opstel elke liewe dag. As dit nie Engels is nie, 

is dit Hollands. En as dit nie ’n ou vrekselse opstel is nie, is dit die 

ewige simpel somme. Sommer vier of vyf op ’n keer. Ek háát opstelle 

en somme! Ek haat die simpele ou skool! 

4. HANS : [MEEWARIGE LAGGIE] En wat van die bladsye der bladsye se 

History en Geography wat ons soos papegaaie moet kan opsê? 

5. ROBERT : [KREUN] Moet jy my neus daarin vryf? 

6. HANS : Miskien sou dit nie heeltemal so baie huiswerk gewees het as ons 

minder smiddae op die buurplase vir ’n bietjie ekstra sakgeld gewerk 

het nie. Dit vat nogal baie tyd, jy weet? 

7. ROBERT : Nou goed, sê my Slimjan... Sou jy eerder sonder ekstra sakgeld wou 

wees, of saans ’n bietjie vroeër klaar gewees het met die huiswerk? 

8. HANS : Jjjaaa... Dis seker nogal waar... 

9. ROBERT : Dis helemal waar! Tyd wat verby is, is verby. Wat wil jy vandag met 

gisteraand se halfuur, of uur, of nog langer doen? Dis vir altyd weg! 

10. HANS : Nee, dit ís so. 

11. ROBERT : Ek meen... Daar’t ons nou vir twee middae by oom Henry Smith gaan 

help slote skoonmaak. Goed, dis harde werk, ek weet. Maar ons het 

élkeen ’n hele daalder daarvoor gekry onthou! 
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1. HANS : Ja, dis waar. En dis nie elke ou in ons klas wat kan sê hy’t vyftien 

pennies oor twee middae verdien nie. 

2. ROBERT : Presies! Dis ’n tiekie hier, en as jy gelukkig is, ’n trippens daar. Of as 

jy vrek gelukkig is, ’n sjieling. Maar dan moet jy amper ’n hele week 

of ’n hele Vrydagmiddag en Saterdag werk. Nie net smiddae ná skool 

nie. En om ’n hele Saterdag te moet werk, is goor verby! 

3. HANS : [DROOG] Robert, jy’s alweer reg. [SUG] Ek’s nou uitgerus. [STAAN 

OP] Kom ons gaan huis toe. 

4. ROBERT : Ja, dan lees jy vir my wat skryf jou ma! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN SEUNS SE 

SLAAPKAMER. BEES BULK AF EN TOE IN DIEP A/G. VER, 

KWALIK-HOORBARE SONBESIES. PAPIER RITSEL OP MIK. 

5. HANS : [LEES] Oom Richard nodigde ons volgende week uit voor zijn 

verjaardag, maar je vader weet niet of hij weg kan komen van de 

boerderij. We zullen gewoon moeten zien. Liefhebbend, je moeder. 

6. ROBERT : Dink jy jou ma-hulle sal kom? 

BYK : BRIEF EEN KEER ONDER DIALOOG GEVOU, DAN WEER OOP. 

7. HANS : Ek weet nie... Wag, hier’s nog iets agter op die bladsy geskryf. 

8. POLLIE : [SKRYF] Magnus loopt met een lang gezicht door de huis. Hy 

verlangt naar jouw en zegt jy moet voor hem een lolliepop saam met 

de poskar stuuren. En Gertie stuur evens groetnis en vraagt hoe lijk 

de meisjes op Kleinpoort. Maar ik zegt... Vergeet maar van de 

meisjes en zorg dat je eers staanderd ses deurkome! Ma. 

9. HANS : [LAG] 
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1. ROBERT : Hoekom lag jy? Wat skryf jou ma nog? 

2. HANS : [ONTWYKEND] Sy kan bly wees sy’s nie in ou Kosie se klas nie! 

3. ROBERT : Hoe so? 

4. HANS : Hy laat haar sommer detensie sit vir haar Nederlandse spelling en 

grammatika. So waar as vet! 

5. ROBERT : O... Maar wat het sy daar agterop die bladsy geskryf? 

6. HANS : [GEFORSEERDE LAGGIE] Ag, sommer my klein boetie van drie wat 

sê ek moet lekkergoed met die poskar stuur. 

7. ROBERT : [TELEURGESTELD] Is dit maar al? 

8. HANS : Ja. [VIR HOMSELF] Ek sal nogal nie omgee om ’n portret van 

Nonnie vir Gertie te kan wys nie... Nee! Die meisiekind mag wel mooi 

wees, maar wat help ’n portret van iemand met wie jy ná die eerste 

skooldag nog nie weer ’n woord gepraat het nie? 

9. ROBERT : Ekskuus? Wat sê jy? 

10. HANS : [SKRIK OP UIT GEDAGTES] Nee, ek het net gedink... Die poskar 

loop mos Maandagmôre weer. Ek sal maar ’n brief vir my ma stuur 

met ’n paar lolliepops vir Magnus en ’n pakkie suurklontjies vir 

Kieriekop. En sommer twee span roltabak vir Piet Vink ook. Dit kan 

tog seker nie meer as ’n sjieling by oom Barnie kos nie? Kan dit? 

11. ROBERT : Nee, ek dink nie so nie... Nou toe? Is jy nie nóú bly vir die werkies 

wat ons gedoen het om ekstra sakgeld mee te verdien nie? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN POLLIE-HULLE SE 

SLAAPKAMER. BEDVERE KRAAK AF EN TOE ONDER 

DIALOOG. KRIEKE IN A/G. 
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1. FAANS : [SLAAP DIEP] 

2. POLLIE : [GEDEMP] Faans! ... Faans! 

3. FAANS : [KREUN IN SY SLAAP] 

4. POLLIE : [GEDEMP, MAAR HARDER] Faans! ... Slaap jy? ... Faans! 

5. FAANS : [WORD WAKKER. DEUR DIE SLAAP] Wat is dit? Is dit dan al half 

vyf? Ek voel of ek nou net aan die slaap kon geraak het! 

6. POLLIE : [NORMALE TOON. ONSKULDIG] Haai, het jy geslaap? 

7. FAANS : Ek was doodseker ek het. [GAAP] Hoekom slaap jy nie? 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. 

8. POLLIE : [DRAAI OP HAAR SY. GESTUT OP ELMBOOG] Ek dink aan 

Richard se verjaardag volgende week. 

9. FAANS : [NOU WAKKER] Wat daarvan? 

10. POLLIE : Dis my oudste broer. 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. 

11. FAANS : [SIT DEELS OP. GESTUT OP ELMBOOG. TERG] Ek wil jou nie 

teleurstel nie, my liewe Pollie, maar ek het dit geweet. Eintlik al van 

voor ons getroud is. Het jy vergeet? 

12. POLLIE : [GEFRUSTREERD] Jy weet dis nie wat ek bedoel nie! 

13. FAANS : Nou wat bedoel jy dan? Hoekom kan ’n vrou nie reguit sê wat sy wil 

sê nie? Hoekom sê julle altyd één ding, maar eintlik bedoel julle iets 

anders? Hoe verwag julle van ons arme mansmense om te weet wat 

julle eintlik van ons wil hê? 

14. POLLIE : [POUSE] Is jy nou klaar? 

15. FAANS : [SUG] Is jy nou de vieste in vir my? 



8 

EPS. 21 

1. POLLIE : Nee...! 

2. FAANS : Nou goed. Wat wou jy sê? 

3. POLLIE : [SAAKLIK] Niks. Slaap maar! [GAAN LÊ HAAR RUG] 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. 

4. FAANS : O nee ou sussie! Jy’t my wakker gemaak, en nou gaan jy vir my sê 

wat jy wou sê. En praat reguit, nie weer in raaisels nie! 

5. POLLIE : Ek’s g’n jou sussie nie! 

6. FAANS : [SUG SWAAR] Gaan dit nou ’n lang nag word? 

7. POLLIE : [HUILERIG] Ek wou net vir jou iets vra, en nou baklei jy met my! 

8. FAANS : [UIT DIE VELD GESLAAN] Ek baklei met jou? 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. 

9. POLLIE : [SIT HALF OP. GESTUT OP ELMBOOG] As ek vir jou iets vra 

waarvan jy nie hou nie. Of wat jy nie wil doen nie. Dan baklei jy met 

my. Altyd! 

10. FAANS : [POUSE. TEER] Goed. Ek baklei nie nou met jou nie. Reg so? 

11. POLLIE : [FLOU] Ja. 

12. FAANS : Jy’t gesê dis volgende week Richard se verjaardag. En ek weet dit is. 

En jý weet, ek weet dit is. So... Wat wou jy eintlik vir my vra? 

13. POLLIE : En jy belowe jy sal nie vir my kwaad wees nie? 

14. FAANS : Wanneer raak ek óóit vir jou kwaad...? 

15. POLLIE : [SUG] Dink jy... Martha-hulle sal daar wees? By Richard se vyftigste? 

16. FAANS : Ek dink jy moet eerder vra... Wie gaan nié daar wees nie. 

17. POLLIE : Ja, dis waar... [VERSIGTIG] Nou, as Martha-hulle daar gaan wees, 

dan sal... Hans seker ook daar wees? Of hoe? 
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1. FAANS : Ek... dink so, ja. En dis hoekom jy éintlik by Richard se vyftigste 

verjaardagviering wil wees, nè? ... Nè? Om Hans te sien? 

2. POLLIE : Ja... Asseblief...? 

3. FAANS : Glo my, ek verstaan maar alte goed, my liefste vrou. Maar dis ’n 

bietjie ingewikkeld. Daar’s dalk dinge waaroor oog gehou moet word 

volgende week en volgende naweek. 

4. POLLIE : Ek wéét jy’t gesê dit hang alles daarvan af of jy van die plaas kan 

wegkom. En ek het gehoop... Dis net Vrydagaand. Ons bly by my ma 

op Sewefontein die aand en Saterdagoggend vroeg kom ons weer 

huis toe. En voor middagete is jy terug! 

5. FAANS : [SUG] Goed... Ek sê jou wat... 

6. POLLIE : Wat? 

7. FAANS : As die boorgat gesink word volgende week of tot en met die naweek, 

sal ek graag hier wil wees. Maar daar’s ’n goeie kans dat die 

boorman só besig is met dese en gene wat boorgate gesink wil hê 

oor die droogte, dat hy dalk nie tyd gaan hê om by my uit te kom teen 

volgende naweek nie. 

8. POLLIE : [NABY] En dan...? 

9. FAANS : [NABY] Dan... my liewe vrou... gaan ons Richard se verjaardag vier 

en kyk hoe gaan dit met Hans! 

10. POLLIE : [NABY] Dankie, Faans... Dankie, my liefste man! [SOEN HOM] 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 25 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

SATERDAGOGGEND IN BARNIE SE WINKEL. GEROESEMOES 

EN GELAG VAN HEELWAT KOPERS, HOOFSAAKLIK MANS. 

1. BARNIE : [PROJEKTEER BO GEROESEMOES UIT] Julle moes daar gewees 

het om dit te sien. Die zwei schmutzigen Täters! They got bored, I 

could see it. But they thought they could pull the wool over my eyes. 

[LAG] Toe laat ek hulle maar aangaan. But I knew something was 

going to happen. Ich hab’ es schon gewust! 

BYK : GEROESEMOES EN GELAG VAN HOOFSAAKLIK MANS. 

2. FRANK : [EFFE WEG. LAG. PROJEKTEER] Hoekom, wat het gebeur Barnie? 

3. BARNIE : Altwee die seuns het hulle konsentrasie verloor. So I stopped them. 

En toe vra Robert my met ’n tjoklitstemmetjie... [BOOTS ROBERT 

NA] Kan ek en Hans nie net ’n bietjie om mekaar dans nie? Ons sal 

nie regtig boks nie. Ek wou vir die klein Pavian sê hy’s daar om te 

leer boks, nie om te polka nie, but then I thought to myself... Kom ons 

kyk wat gebeur as ek hulle los om net ’n bietjie te dans. 

BYK : GEROESEMOES EN GELAG VAN HOOFSAAKLIK MANS. 

4. BARNIE : Hulle’t mooi begin. Als gedoen wat hulle geoefen het die hele aand, 

en toe begin hulle mos liggies tik aan mekaar... 

BYK : GEROESEMOES EN AFWAGTENDE UITROEPE. 

5. BARNIE : En al hoe minder liggies. 

BYK : ANTISIPERENDE GELAG. 

6. BARNIE : To be fair... Ek het ook ’n bietjie carried away geraak. I enjoyed it! 

BYK : MANS LAG. 
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1. BARNIE : Maar Robert het mos al ’n bietjie geleer van boks. He can lead and 

block. Hy verstaan wat hy moet doen. Maar Hans... Hy’t nog net 

gefight. Hy weet nie van boks nie. And that’s when I saw it coming... 

Hans word al hoe meer raakgeslaan, en sy lont raak al hoe korter! 

BYK : AFWAGTENDE UITROEPE EN ANTISIPERENDE GELAG. 

2. BARNIE : So Hans launched a hard, wild swing at Robert... Heeltemal mis! En 

Robert koes onder die hou deur en soos ’n proper pro... Frank, you 

would’ve been proud! 

BYK : GELAG VAN HOOFSAAKLIK MANS. 

3. BARNIE : En hy plant ’n linkerhaakhou op Hans se kinnebak wat hom drie treë 

agteruit laat steier, skoon van sy voete af! 

BYK : GELAG EN APPLOUS VAN HOOFSAAKLIK MANS. 

4. BARNIE : Die arme Hans... He never saw that one coming. Er hat keine blasse 

Ahnung gehabt! 

5. FRANK : Was dit toe sommer ook die einde van die boksles Barnie? 

BYK : GELAG VAN HOOFSAAKLIK MANS. 

6. BARNIE : Ja, ’s tat mir Leid für ihn. Ek kon sien Hans was heel verdutzt... ehe... 

verbouereerd, ja? Toe maak ek maar of ek baie kwaad is, en ek skel 

hulle vreeslik uit en ek sê vir hulle... As hulle lus het vir baklei, moet 

hulle my net sê. Ek sal hulle self vat, and I’ll knock the daylights out 

of them! 

BYK : GELAG VAN HOOFSAAKLIK MANS. 

7. BARNIE : Maar... En dít is wat ek graag vir julle vandag wil sê mense... In 

Robert en Hans het ons twee baie goeie boksers. 
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1. FRANK : [LAG] Wat probeer jy nóú aan ons verkoop Barnie? 

BYK : GEROESEMOES EN GELAG VAN HOOFSAAKLIK MANS. 

2. BARNIE : Wag, wag! Don’t be too quick to judge! Hans is baie skerp. Hy kyk en 

luister goed. Hy gaan baie vinnig leer. En as ons al die seuns by die 

skool wat belangstel kan leer boks, kan ons mos ’n goeie toernooi 

hou een naweek! 

BYK : OPGEWONDE GEROESEMOES EN AFWAGTENDE UITROEPE. 

3. FRANK : Waar Barnie? Hier by die winkel of waar? 

4. BARNIE : Ek het gedink by die skool. Of miskien in Willie Naas se skuur? 

BYK : OPGEWONDE GEROESEMOES. 

5. FRANK : Goeie plan Barnie. Ons kan gerus aan so iets dink ná jy al die seuns 

wat belangstel, genoeg geleer het dat hulle behoorlik kan boks! 

BYK : INSTEMMENDE GEROESEMOES. 

6. BARNIE : En dan maak ons die hoofgeveg van die aand tussen Robert 

Campbell en Hans Terblanche. Wat sê julle? 

BYK : OPGEWONDE GEROESEMOES KRUISDOOF MET MUSIEK. HOU 

MOMENTEEL EN DOOF NA OGGEND OP KLEINPOORT SE 

WERF. BEES BULK AF EN TOE IN A/G. WEWERS KWETTER IN 

DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

7. ADA : Ek het dit nou al só baie gesien, maar ek kan dit nog steeds nie glo 

nie, weet Pa? 

8. FRANK : What on earth are you talking about Ada? 

9. ADA : Al die boere van die omtrek wat elke Saterdagoggend so in oom 

Barnie se winkel bymekaarkom! 
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1. FRANK : O dít? [LAGGIE] Ja-nee my kind, dis nou ’n ding van ons kontrei. As 

daar ’n boer is wat ’n kansie kan afknyp vir besigheid en gesels, 

dan’s hulle hiér op ’n Saterdagmôre. 

2. ADA : Verbeel ek my, of raak dit deesdae besiger? Vroeër was dit vir my of 

daar net ’n paar waens en handperde voor die winkel was. Maar nóú 

is daar motors en kapkarre en verewaens... [LAG] Dit begin ál hoe 

meer soos Nagmaalvieringe te lyk! 

3. FRANK : [LAG] Quite! Behalwe dat hulle nie kom vir Nagmaal nie, maar om te 

koop en te verkoop, of sommer net om nuus te hoor. 

4. ADA : Ja, skindernuus én wêreldnuus! 

5. FRANK : Dit kan jy weer sê! Maar jy weet, ek kan nogal verstaan hoekom so 

baie boere dit doen. Baie van hulle kry nie ’n koerant nie. So, hulle 

moet maar by mekáár kom hoor wat gebeur buite die Baviaanskloof. 

6. ADA : Ja natuurlik, ek het nooit só daaraan gedink nie. 

7. FRANK : And you know... Ek sien dis nie meer nét die plaasprodukte wat hulle 

bring om te verkoop nie, die vrouens en kinders kom ook al saam. 

8. ADA : Miskien moet die Zilburgs daaraan dink om ’n teetuin of iets te begin 

met al die mense wat hier bymekaar is? 

9. FRANK : Jolly good idea, Ada. You should mention that to old Barnie! 

10. ADA : Nee wat. Ek weet nie of ek so goed met die ou twee tantes oor die 

weg sal kom in dieselfde winkel nie. 

11. FRANK : [LAGGIE] Well, I’m not so sure about Ruth, but I know for a fact 

Aviva is an acquired taste! 

12. ADA : [STOUT LAGGIE] Haai Pa...! 
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1. FRANK : [ONSKULDIG] Wat...? 

2. ADA : [LIG] Nee, niks nie... [OORGANG] Ek wou nog vra... het ek Pa 

netnou van die winkel af sien aankom? 

3. FRANK : Ja, ek wás daar. Tot my spyt met al die baie mense! Ek wou sommer 

by ou Barnie gaan hoor het hoe die boksles gisteraand afgeloop het. 

4. ADA : O? En wat sê hy? 

5. FRANK : [LAG] Dit klink vir my na iets wat Hans sal wil stil hou! 

6. ADA : Nou maak Pa my nuuskierig! Ek het die seuns toevallig buite die 

kombuisvenster hoor praat terwyl ek en Ma besig was om op te ruim 

ná ontbyt, maar ek kon nie mooi verstaan waaroor dit gegaan het nie. 

7. FRANK : Wat het jy gehoor? 

8. ADA : Hulle’t onder die kombuisvenster verbygeloop, en Hans het baie 

bekommerd geklink. Iets van wat die meisiekinders by die skool gaan 

sê en hoe die seuns vir hom gaan lag... Maak dit vir Pa sin? 

9. FRANK : [LAGGIE] Shame, poor lad. Ja, dit maak heeltemal sin nadat oom 

Barnie die winkel vol mense vertel het van gisteraand se petalje! En 

nou moet jy weet... As arme Hans dit geheim wou hou, het ou Barnie 

dit só lekker vertel, dat die hele Kleinpoort en Boonste én Onderste 

Klipfontein seker al teen vanmiddag sal weet dat die stomme Hans 

hom gisteraand liederlik in Robert se linkerhaakhou vasgeloop het! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA SATERDAGMIDDAG OP KLEINPOORT 

SE WERF. NIE MEER AS VIER BEESTE NIE BULK DAN EN WAN 

IN DIE A/G. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 
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1. ROBERT : [BESORG] Hoe voel jou ken nou? 

2. HANS : [LIG] Ek sal lewe, dankie. 

3. ROBERT : Ek’s regtig jammer Hans. Dit was nie bedoel om so hard te wees nie. 

4. HANS : [OPREG] Vergeet dit man. Ons wóú boks, en as ’n ou boks, word jy 

raakgeslaan. Sien? ... [LAGGIE] Buitendien, volgende keer loop jý 

met ’n seer kakebeen rond! 

5. ROBERT : Ha-ha-ha! Nie sommer nie meneer. En ook nie as dit van mý afhang 

nie. Maar ek sou volgende keer ’n bietjie meer op my hoede wees as 

ek jy was. Eintlik sommer baie meer! 

6. HANS : O nè? Ons sal sien. [OORGANG] Maar ernstig nou Robert... [HANG] 

7. ROBERT : Wat? 

8. HANS : Ek voel weer soos met die eerste dag in die skool. Toe ou Kosie my 

teruggeroep het. 

9. ROBERT : Hoe bedoel jy? 

10. HANS : Ek voel ek het ’n gek van myself gemaak. 

11. ROBERT : Nee man, jy het nie. Buitendien, wie gaan weet? Dis net ek en jy, en 

oom Barnie. En vir wie sal hý nou vertel? 

12. HANS : [SUG] Ja, seker... Maar jý sal vir niemand sê nie, nè? 

13. ROBERT : [POUSE] Hoe kan jy dit van my dink? Natuurlik sal ek vir niemand sê 

nie. En vir wie moet ek dit dan nou sê? 

14. HANS : Ek weet nie... Vir die ouens by die skool. En vir die meisiekinders. 

15. ROBERT : Hans, dan ken jy my maar sleg. Ek sou dit nooit vir iemand anders 

vertel het nie, en nou dat jy my gevrá het om niemand daarvan te 

vertel nie, nog minder! 
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1. HANS : Dankie... Jy weet nie hóé bang ek is Nonnie vind daarvan uit nie. Sy 

dink al klaar so min van my! 

2. ROBERT : Wees net rustig en vergeet van die hele affêre. Reg so? 

3. HANS : Ja... Dankie. 

4. ROBERT : [POUSE] Daar’s ’n ander sakie wat mý weer baie pla... [HANG] 

5. HANS : Wat? 

6. ROBERT : [SUG] Ou Kosie se konsert! 

7. HANS : Man, solank jy net doen wat ou Kosie jou vra om te doen, en vir hom 

wys dat jy regtig probeer, het jy nie ’n probleem nie. Nie eers ’n ou 

kleintjie nie. Vra my, ek weet! 

8. ROBERT : Ja, maar die storie van Flossie dat ou Kosie die konsert kan gebruik 

vir punte, pla my nogal. Veral oor sy gesê het hy kan jou laat druip. 

9. HANS : Ek weet nie of dit waar is nie. 

10. ROBERT : Flossie’t gesê dis waar! 

11. HANS : Hét sy? Ek onthou sy’t iets gesê soos... Dan gaan meneer Schreuder 

dálk moet sê die konsert tel vir punte... Nè? Dálk. Nie... meneer 

Schreuder het gesê dit gáán definitief tel vir punte nie. 

12. ROBERT : Ja, dis nogal waar... 

13. HANS : Om die waarheid te sê, ek glo nie ou Kosie hét eers so ’n plan nie. 

En ek weet ook nie of hy dit mag doen nie. Ek dink dit was eintlik net 

Flossie wat ons wou bangpraat! 

14. ROBERT : [GESKOK. VERTROULIK] Wát? Dink jy regtig so? 

15. HANS : Ja, ek dink so. 

16. ROBERT : Hoe kan jy so seker wees? 
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1. HANS : Want ek ken ou Kosie. 

2. ROBERT : Mooi! Dan’t ons nou ál die probleme uitgestryk. Niemand gaan weet 

ek het jou gisteraand ’n loesing gegee nie, en ou Kosie sal ons nie 

kan druip as ons nie maak soos hy wil in sy konsert nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA SATERDAGMIDDAG OP KLEINPOORT 

SE WERF. NIE MEER AS VIER BEESTE NIE BULK DAN EN WAN 

IN DIE A/G. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

3. ADA : O? Middag Hans! 

4. HANS : [VERLEË] Middag Ada. 

5. ADA : [AGTERDOGTIG] Waar’s Robert dan? 

6. HANS : Hy’t net gou sy punt twee-twee gaan haal. Ons moet hom 

skoonmaak en dan wil ons dalk ’n paar skote gaan skiet. Sommer na 

’n teiken, jy weet? Wil jy saamkom? 

7. ADA : [LAGGIE] Nee dankie. Dis amper tyd om my ma in die kombuis te 

gaan help. 

8. HANS : O... 

9. ADA : [VERSIGTIG] Het julle toe al julle eerste les by oom Barnie gehad? 

Julle’t laasweek mos gepraat van bokslesse wat hy julle belowe het? 

10. HANS : [ONGEËRG] O, die bokslesse? Ja. Ons hét toe gegaan. 

11. ADA : O? Wanneer? 

12. HANS : [POUSE. BESTUDEER HAAR GESIG] Ada, het jy vergeet? 

13. ADA : [ONGEMAKLIK] Wat... vergeet? 

14. HANS : Robert het gistermiddag vir jou gesê ons gaan na oom Barnie toe. 
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1. ADA : [VERLEË LAGGIE] Haai, hét hy? 

2. HANS : [AGTERDOGTIG] Wat het Robert vir jou gesê? 

3. ADA : [OPREG] Niks! Ek belowe jou, nie ’n woord nie! 

4. HANS : Goed, kom ons sê solank ek glo jou... Wat het jy gehoor? 

5. ADA : Waarvan praat ons nou? 

6. HANS : Ada, jy steek iets vir my weg! Wat is dit? 

7. ADA : [VERBOUEREERD] Hans, Robert het niks vir my gesê nie. Glo my! 

8. HANS : Dit hét jy my al laat verstaan ja. Maar ek wil weet... Wat het jy gehoor 

van gisteraand se les? 

9. ADA : [SENUAGTIGE LAGGIE] Ek dink ek moet my ma nou gaan help! 

10. HANS : O nee! Nie voor jy vir my sê wat jy van gisteraand gehoor het nie. 

11. ADA : Ag Hans... [SUG] Ek het dit by... my pa gehoor. 

12. HANS : [GESKOK] Wát? By jou pá? 

13. ADA : [FLOU] Ja... 

14. HANS : En waar’t jou pa daarvan gehoor? 

15. ADA : My pa’t my vertel... jy’t dalk ’n bietjie seergekry. Ek wou maar net 

seker maak als is reg. Jy weet? Dat jy nie dalk iets nodig het nie. 

16. HANS : Het Robert jou pa vertel? 

17. ADA : Nee! 

18. HANS : Nou waar’t jou pa daarvan gehoor? [POUSE. STERK] Wáár? 

19. ADA : [SKRIK LIGGIES] By... [MOMPEL] oom Barnie. 

20. HANS : By oom Barnie...? 

21. ADA : Ek’s jammer Hans... 

22. HANS : [FLOU] Wanneer? 
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1. ADA : Vanoggend. In die winkel. 

2. HANS : Voor al die mense...? 

3. ADA : Hans... Ek dink... [SUG] Maak jou maar reg dat wat gisteraand 

gebeur het... nie meer veel van ’n geheim is nie, hoor? 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAGETE IN 

KLASKAMER. KINDERS JOEL IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE 

SONBESIES. STOEL SKRAAP OP MIK OOR HOUT VLOER. 

1. KOSIE : [GAAN SIT] En toe, juffrou Flossie? Wat het daar die afgelope tyd in 

jou klas gebeur wat interessant is? 

2. FLOSSIE : Hoe lyk dit so al vir my of meneer die prinsipaal iets weet wat hy 

brand om oor te vertel? 

3. KOSIE : [VERLEË LAGGIE] Jy ken my al heeltemal te goed na my sin! 

4. FLOSSIE : O, dis maar net ’n eenvoudige demonstrasie van vroulike intuïsie. 

5. KOSIE : O, ek sien... Nou sê my... Wat weet jy van julle jong loseerder en jou 

broertjie se eskapades in die bokskryt? 

6. FLOSSIE : Moet net nie vir my sê die regter voorhand... of die linker oorveeg of 

watse hou dit ook al was, het in die klas opgeduik nie? 

7. KOSIE : [LAG] So jy weet daarvan? 

8. FLOSSIE : [LAG SAAM] Jong, niemand práát juis daaroor in ons huis nie, maar 

almal wéét daarvan. My pa’t ons die dood voor die oë gesweer as 

ons voor Hans daaroor sou durf praat! 

9. KOSIE : Ek moet erken, ek het probeer uitvind hoekom omtrent al die seuns 

in my klas om een of ander rede so begeesterd is oor wat gebeur 

het, maar ek kon nie mooi agterkom hoe die vurk in die hef steek nie. 

Praat die kinders in jóú klas ook daaroor? 

10. FLOSSIE : Nie sover ek kon agterkom nie. Hoe’t jy daarvan te hore gekom? 

11. KOSIE : Wel, dit het eintlik heel toevallig opgeduik, om die waarheid te sê. 

12. FLOSSIE : Hoe so? 
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1. KOSIE : Ek het gedink ek moet dalk ’n bietjie begin voorbrand maak vir die 

skoolkonsert, jy weet? 

2. FLOSSIE : Nou verstaan ek nie. Hoe bring voorbrand maak vir die skoolkonsert 

jou by Robert en Hans se boks-eskapades uit? 

3. KOSIE : Wel, ek wou sommer sien wat die kinders sélf sou wou doen in die 

verskeidenheidsdeel van die konsert. Of waarna hulle sou wou kyk. 

4. FLOSSIE : Hmf? Baie goeie idee... Hoe’t jy uitgevind waarvan hulle sou hou? 

5. KOSIE : Ek het hulle gevra om vir my ’n lysie te maak van oorspronklike idees. 

6. FLOSSIE : Opsigself ook ’n baie oorspronklike idee, meneer die prinsipaal! 

7. KOSIE : [LAGGIE] Nee maar baie dankie, juffrou Flossie! 

8. FLOSSIE : Maar nou weet ek nog steeds nie waar pas die boks-affêre in die 

prentjie nie. 

9. KOSIE : Geduld, juffrou Flossie. Geduld. Een van die kinders het in groot 

hoofletters net een voorstel neergeskryf... Boksgeveg tussen Robert 

Campbell en Hans Terblanche. Ek het die kinders se lysies 

bymekaar gemaak en hardop voorgelees, en hier en daar was daar 

’n bietjie van ’n reaksie. Maar toe ek lees van die boksgeveg, het Piet 

Stroebel sommer hardop hoor-hoor! uitgeroep. 

10. FLOSSIE : [LAG] Ek hoor hom al! 

11. KOSIE : Ek het die seuns nog nooit só entoesiasties gehoor reageer nie. 

12. FLOSSIE : En die twee wat moet boks? 

13. KOSIE : [LAGGIE] Meer verbaas. Of geskok dalk? Ek’s nie heeltemal seker 

nie. Ek glo nie hulle het so iets verwag nie. 

14. FLOSSIE : En Hans? Hoe’t hy vir jou gelyk? 
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1. KOSIE : Beslis nader aan geskok as verbaas. En Robert weer meer verbaas 

as geskok. Hoekom lyk jy so besorg oor Hans? 

2. FLOSSIE : Hy’s ’n baie sensitiewe kind, weet jy? 

3. KOSIE : Ja, hy is. 

4. FLOSSIE : En ek dink hy neem, wat ook al gebeur het Vrydagaand in Barnie 

Zilburg se winkel, baie persoonlik op. 

5. KOSIE : Hmm... Dink jy dan ek moet die boksgeveg liewers nie oorweeg nie? 

6. FLOSSIE : Nnneee... Ek sou Hans sommer reguit gevra het as ek jy was. Maar 

gee dit kans tot ná die naweek. Hy en Robert sal ook nog praat 

daaroor, ek’s seker daarvan. As hy vandag vir jou geskok gelyk het, 

voel hy teen volgende week dalk al heel anders. 

7. KOSIE : Ja, dis waar. Dankie. Dit klink na goeie raad. En hoe voel jý oor die 

idee dat die seuns boks in die konsert? 

8. FLOSSIE : Ek weet nie... Ek kan nie sê ek’s juis ’n voorstander van sulke goed 

nie. Maar as die kinders en die gemeenskap opgewonde is daaroor, 

sal dit dalk help om ál die seuns opgewonde te maak oor die konsert. 

9. KOSIE : Ja, wie weet? Ek is self ook nie juis ’n aanhanger van hierdie... 

barbaarse sportsoorte nie. Hoe hulle dit sport kan noem, gaan my 

verstand te bowe! 

10. FLOSSIE : Ja, myne ook. [SUG] Ehe... meneer die prinsipaal...? 

11. KOSIE : Ja, juffrou Flossie? 

12. FLOSSIE : Ek... Ek moet bieg... 

13. KOSIE : [KAMMA KWAAI] O genade, wat jy gedoen juffrou Flossie? 

14. FLOSSIE : [ONSEKER] Ek het Hans en Robert ’n bietjie banggepraat. 
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1. KOSIE : Praat ons nou nog van die boks...? 

2. FLOSSIE : Nee. Maar dit gaan oor die konsert... 

3. KOSIE : [AGTERDOGTIG] Wat het jy gedoen? 

4. FLOSSIE : Ek het gedink dit sal dalk ’n goeie idee wees as Hans en Robert die 

seuns ’n bietjie aanmoedig om aan die konsert deel te neem... 

5. KOSIE : Maar dis ’n wonderlike idee! Hoekom lyk jy dan so bekommerd? 

6. FLOSSIE : Want ek het vir hulle ’n wolhaarstorie vertel... 

7. KOSIE : O? Wat? 

8. FLOSSIE : Dat... Ag, moenie vir my kwaad wees nie, asseblief! Ek het dit goed 

bedoel. Maar nou’s ek skaam daaroor... 

9. KOSIE : [LAGGIE] Wat het jy vir die seuns gesê? 

10. FLOSSIE : Dat jy almal baie fyn gaan dophou. En as hulle nié wil deelneem aan 

die konsert nie, gaan jy die konsert vir punte laat tel. En as hulle baie 

swak punte kry vir die konsert... kan jy hulle... laat druip. 

11. KOSIE : [POUSE. LAG] Het jy dit vir Hans en Robert gesê? 

12. FLOSSIE : Ja... 

13. KOSIE : [LAG BEDAAR] En hulle’t jou geglo? 

14. FLOSSIE : O ja. Hulle’s doodsbenoud! Ek hoor net oor die naweek nog hoe sê 

Robert vir Hans hy bekommer hom morsdood oor die konsert... 

15. KOSIE : [GLIMLAG] Jy weet natuurlik ek mag nie kinders laat druip oor ’n 

skoolkonsert nie, nè? 

16. FLOSSIE : Ja, natuurlik! 

17. KOSIE : Maar húlle hoef dit nie te weet nie. [LAG] Juffrou Flossie, jy’s ’n 

juweel! Ek wens... [HANG] 
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1. FLOSSIE : [POUSETJIE] Ja meneer die prinsipaal? 

2. KOSIE : [VERLEË] Nee... ehe... ek wens sommer... dis al tyd vir die konsert! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG NÁ SKOOL OP SKOOLTERREIN. 

GEROESEMOES VAN KINDERS IN DIEP A/G. FIETS ONDER 

AFDAK GESTOOT. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

3. NONNIE : Waar’s Robert dan? 

4. HANS : [EFFE WEG. SKRIK] O, Nonnie! Ek... ek het jou nie daar gesien nie. 

[BEWEEG TOT OP MIK] Nee, dis mos sý beurt om die swartbord 

skoon te maak en die vensters te grendel vandag. 

BYK : HANS GAAN STAAN MET DIE FIETS WAT HY STOOT. 

5. NONNIE : O ja. Ek het vergeet. 

6. HANS : [VERLEË LAGGIE] Hy sal seker nou-nou hier wees. Wag jy vir hom? 

7. NONNIE : Nee... Ek het maar net seker gemaak ek het alles in my boeksak 

gesit vir ons huiswerk vir môre. 

8. HANS : O... 

9. NONNIE : Gaan jy en Robert regtig boks in die konsert? 

10. HANS : [VERLEË] Ek weet nie. 

11. NONNIE : Jy moenie skaam wees omdat jy Vrydagaand teen hom verloor het 

nie. Hy en oom Barnie boks al lank teen mekaar. 

12. HANS : [VERLEË] Ek’s nie skaam nie. 

13. NONNIE : Jy’t bloedrooi gebloos vanoggend in die klas. 

14. HANS : Nee ek het nie! 

15. NONNIE : Jy hét. Maar ek wil net vir jou sê... Jy hoef nie skaam te wees nie en 

jy moenie... (bang wees nie.) [BEWEEG WEG] Ek moet nou gaan! 
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1. HANS : [ROEP AGTERNA] Nonnie, wat wou jy sê...? 

2. ROBERT : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK] En nou? Wat wou sý gehad het? 

3. HANS : [ONTWYKEND] Nee, niks. Sy’t sommer iets in haar boeksak gesoek. 

4. ROBERT : O. Nou hoekom is jou gesig dan so rooi? 

5. HANS : Ag, hy’s g’n rooi nie man! 

6. ROBERT : Hy ís! 

7. HANS : Man... Dis vrek warm hier in die son! 

8. ROBERT : [BETEKENISVOL] O, ek sien... 

9. HANS : Kry jou fiets dat ons kan ry! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP PLAASPAD. WEWERS 

KWETTER IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

TWEE FIETSE GETRAP EN WIELE KNARS OOR GRUIS. 

10. ROBERT : So, jou ma-hulle kom na oom Richard se partytjie toe op Gruisbult? 

11. HANS : Ja. 

12. ROBERT : Kom van jou broers en susters saam? 

13. HANS : Ek weet nie. 

14. ROBERT : [POUSE] Is iets verkeerd? 

15. HANS : Nee. Hoekom? 

16. ROBERT : Jy praat gewoonlik so baie. Nou sê jy omtrent niks nie. 

17. HANS : Ek dink sommer. 

18. ROBERT : Waaraan? 

19. HANS : Ek dink ek moet vanmiddag twee bande gaan koop vir my fiets. 

Hierdie twee is al by gedaan verby. 

20. ROBERT : [LAGGIE] Ja-nee jong. Ek kan nie eers daarmee stry nie! 
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1. HANS : [POUSE] Hoe voel jy as jy naby Elbie is? 

2. ROBERT : Wat bedoel jy? Hoe moet ek voel? 

3. HANS : [ONTWYKEND] Nee, ek bedoel maar... Voel dit vir jou of jy nie kan 

praat as jy by haar staan nie? En of jy nie vir haar kan kyk nie? En as 

jy haar gesien het, of dalk met haar gepraat het... kry jy haar maklik 

uit jou kop? Of blý sy in jou kop dat jy aan niks anders kan dink nie? 

4. ROBERT : Ek weet nie. Hoekom vra jy? 

5. HANS : [SKOUEROPHALEND] Sommer. 

6. ROBERT : Wag ’n bietjie... [LAG SPOTTEND] Jy praat van jouself! Jy hou van 

Nonnie, nè? 

7. HANS : Is g’n! Ek vra sommer vir jou omdat... [BREEK AF] 

8. ROBERT : [POUSETJIE. LAG] Omdat wat? 

9. HANS : Omdat my suster Gertie gesê het dis hoe ’n mens voel as jy van 

iemand hou. En ek het vir haar gesê ek sal tog nooit in my lewe só 

oor ’n ou meisiekind wil voel nie. [GRIL GEMAAK] Jig...! 

10. ROBERT : Nee wat! As dít is hoe ’n mens moet voel as jy van ’n meisiekind hou, 

dan het ek sowaar nog nóóit van een gehou nie! [LAGGIE] Het jý al? 

11. HANS : Moenie vir jou simpel hou nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN FRANK-HULLE SE 

SITKAMER. BEES BULK AF EN TOE IN DIEP A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

12. FLOSSIE : O, Robert? Waarheen is jy op pad? 

13. ROBERT : Hans het vir hom twee bande by oom Barnie gaan koop vir sy fiets. 

Ek was nou net op pad na die wildedruif toe om hom te gaan help. 
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1. FLOSSIE : O... Kan ek gou vir jou iets vra? 

2. ROBERT : Ja... seker. 

3. FLOSSIE : Die ehe... konsert. 

4. ROBERT : [KREUN] Moet ons nóú daaroor praat? Ons het nog nie kans gehad 

om met die seuns te praat nie. 

5. FLOSSIE : O? Dis juis wat ek wou weet. Wanneer gaan julle begin? 

6. ROBERT : Nee... ons sal seker... Ek bedoel, ons gáán hierdie week al begin. 

7. FLOSSIE : Wanneer hierdie week? 

8. ROBERT : Ek weet nie. Dalk môre of so? 

9. FLOSSIE : Ek het vanmiddag met meneer Schreuder daaroor gepraat. 

10. ROBERT : [FLOU] O? Wat... wat het hy gesê? 

11. FLOSSIE : Hy wou weet wat gaan aan, want blykbaar het hy julle gevra om vir 

hom voorstelle te gee vandag, en hy was baie teleurgesteld. Hy sê 

hy kon duidelik sien julle’t nog nie met die seuns gepraat nie. 

12. ROBERT : Nee, ek belowe jou Sus, net môre sal ek en Hans met die ouens 

begin praat! As ons nou besig is met die fiets se regmaak, sal ek 

hom sê ons moet nou aanstaltes maak. 

13. FLOSSIE : Goed so. En Robert? 

14. ROBERT : Ja? 

15. FLOSSIE : Wat hoor ek van ’n boksgeveg tussen jou en Hans? 

16. ROBERT : Het ou... Het meneer Schreuder jou daarvan vertel? 

17. FLOSSIE : Ja... Hoe voel julle daaroor? 

18. ROBERT : Ek weet nie. Miskien sal dit help om die seuns belang te laat stel in 

die konsert? Maar ek weet nie hoe Hans daaroor voel nie. 
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1. FLOSSIE : Ja, meneer Schreuder wil weet of hy dit by die program moet insluit. 

2. ROBERT : Soos ek sê, ek en Hans het nog nie daaroor gepraat nie. En ons sal 

seker ook eers moet hoor of oom Barnie ons sal help. Hans is nog 

nie reg om voor mense te boks nie. 

3. FLOSSIE : Nou goed, praat so gou as moontlik met hom daaroor. En onthou om 

hom daaraan te herinner dat julle met die seuns moet praat! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG ONDER DIE WILDEDRUIF. 

BEES BULK AF EN TOE IN DIEP A/G. VER WEWERS EN 

KWALIK-HOORBARE SONBESIES. GEWERSKAF AAN FIETSWIELE. 

4. HANS : Nou-ja, dan sal ons seker maar met die ouens moet begin praat 

môre? Ek het nie geweet ou Kosie is só haastig nie. 

5. ROBERT : Nee, ek moet sê... Ek ook nie. [POUSE] En ehe... Hoe voel jy oor die 

boksstorie? Wíl jy? 

6. HANS : [ONTWYKEND] Ek weet nie. Sal oom Barnie ons wil help na wat ons 

Vrydagaand aangevang het? 

7. ROBERT : Ons sal hom maar moet vra... [SUG] Ja... en een van die dae gaan 

ons weer bloed sweet onder hierdie einste wildedruif. 

8. HANS : Hoekom? Wat het dit met boks en oom Barnie, óf die konsert te doen? 

9. ROBERT : Niks nie. 

10. HANS : Nou waar pas die bloed sweet onder die wildedruif dan in? 

11. ROBERT : Nou dat ons hier sit, het ek skielik onthou. Ek het gehoor my pa sê 

nou die aand vir my ma oom Pieter Strydom van Sandvlakte het 

gevra vir tuie. Maar sy beesvelle is glo so te sê gedaan. 

12. HANS : En wat beteken dit? 
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1. ROBERT : Beesvel brei is ons voorland boeta. Dan trap ons weer ’n slóót onder 

darie wawiel uit! En hoe ouer my pa word, lyk dit my, hoe meer vol 

fiemies raak hy. 

2. HANS : Hoe so? 

3. ROBERT : Die vel is lankal gaar gebrei, dan kom staan en voel-voel hy so met 

sy vingers hier op die los randjies van die penskant rond, wat tog in 

elk geval nooit sag word nie. En dan staan hy so met sy hande in sy 

sye en sê... [BOOTS FRANK NA] Robert my boy, another hour or so 

should do it, don’t you think? Remember, I want it soft. Velvet soft! 

4. HANS : [LAGGIE] O vrek...! 

5. ROBERT : Gmf! Verbeel jou. Velvet soft... Velvet soft se maai man! Ons het nog 

nie eers begin nie, en ek’s al klaar keelvol gebrei aan die ellendige 

ou beesvel! Dan loop praat ek liewers met die seuns en sê vir hulle 

almal van hulle móét deelneem aan ou Kosie se simpele konsert! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



 

RSG 

VERVOLGVERHAAL 

DIE WILDEDRUIF VAL 

deur 

P.H. Nortje 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

OP PLAASPAD. WEWERS EN VER, KWALIK-HOORBARE 

SONBESIES. TWEE FIETSE SE WIELE KNARS OP MIK OOR GRUIS. 

1. ROBERT : Ry die fiets darem nou beter met die nuwe wiele? 

2. HANS : Sommer stukke beter. Dit voel nou amper soos ’n splinternuwe fiets! 

3. ROBERT : Ek kan so dink ja! [POUSE] Ek’s bly ons kon die ouens darem 

ompraat om aan die konsert deel te neem. Al het dit ons iets gekos. 

4. HANS : Ja. Nou sal ons met oom Barnie móét gaan praat en hoor of hy ons 

sal help. Anders weet ek nie hoe kry ons dit gedoen nie. 

5. ROBERT : Ag ek’s séker oom Barnie sal ons help man. Ek meen, hy’t mos nie 

gesê ons mag nie terugkom vir bokslesse nie? 

6. HANS : Ja, jy’s heeltemal reg. Ek het nooit só daaraan gedink nie! 

7. ROBERT : En nou sal ons ook nie meer oor Flossie hoef bekommerd te wees 

nie. Ons het mos gedoen wat sy gevra het. 

8. HANS : [LAGGIE] Jy’s lekker versigtig vir juffrou Campbell, hè? 

9. ROBERT : Is g’n! Ek hou net nie daarvan dat sy 

so aanmekaar in my ore neul nie. 

[BOOTS HAAR NA] Robert, wanneer 

praat julle met die seuns oor die 

konsert?* Ek het met meneer 

Schreuder daaroor gepraat, en hy 

was baie teleurgesteld. Hy sê hy kon 

duidelik sien julle’t nog nie met die 

seuns gepraat nie! 

 

 

 

 

HANS : *[BEGIN LAG] 
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1. HANS : [LAG BEDAAR] Jy klink nes Flossie! 

2. ROBERT : Maar nou kan ons rustig wees. Niemand wat gedurig in ons nekke 

blaas, of ons in die huis voorkeer, of saans na ons kamer toe kom 

om ons te probeer bangpraat nie! 

3. HANS : [DROOG] En dan sê hy nog hy’s nie versigtig vir haar nie... 

4. ROBERT : Ag man, wie’s nou bang vir sy eie suster, hè? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP KLEINPOORT SE WERF. BEES 

BULK SPORADIES IN A/G. WEWERS EN VER, KWALIK-HOORBARE 

SONBESIES. TWEE FIETSE OP MIK VERMINDER SPOED EN KOM TOT 

STILSTAND. HANS EN ROBERT KLIM AF ONDER DIALOOG. 

5. HANS : Jô! Watse kar is dit daar onder die wildedruif? Ek het in my lewe nog 

nooit so ’n groot mouterkar gesien nie. Die ding is amper so lank 

soos ’n bokwa! En kyk net hoe’s sy kap afgeslaan! 

6. ROBERT : Dis oom Richard Nortje se kar. Sie! Kyk net hoe mooi blink so ’n 

Belsize weer vandag, hè? 

BYK : FIETSE OP MIK OOR GRUIS GESTOOT. ROBERT EN HANS SE 

VOETSTAPPE ONDER DIALOOG. 

7. HANS : Mag! Kyk net hoe groot is darie koperlampe weerskante van die 

verkoeler...! Watse mouterkar het jy gesê is dit? 

8. ROBERT : ’n Belsize. ’n Belsize Bradshaw om presies te wees. Dis ’n kar wat 

hulle in Engeland maak. 

9. HANS : O... 

10. HANS NOR : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK. LAG] My wêreld, kyk wie’s hier! 

Middag Robert. Middag genant. 
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1. HA/ROB : HANS: [LAGGIE] Middag Hans. / ROBERT: Middag Hans. Wat 

maak jy met die skottel en die worsstopper? 

2. HANS NOR : Jou ma kom mý ma mos help met al die kosmaak en bak en so aan. 

3. ROBERT : O ja, dis waar. 

4. HANS NOR : Maar genant, dit lyk my ons sal nou ’n plan moet begin maak met al 

die Hans-neefs hier op Klipfontein en Kleinpoort, hè? 

5. HANS : [LAGGIE] Ja-nee, dit lyk vir mý ook so! 

6. HANS NOR : As ons nog Hans Strydom op Sandvlakte ook moet bytel, is ons ’n 

volle vyf. Oorle oupa Hans Nortje se naam sal sweerlik nie gou 

uitsterf nie! 

7. HANS : Ja-nee, sowaar nie! 

8. ROBERT : En wat alles ry jy dan vandag aan? 

9. HANS NOR : Boeta, jy moet tog nie eendag vyftig jaar oud word nie. Dis ’n 

vreeslike besigheid! 

10. HANS : [LAG] Hoe so? 

11. HANS NOR : Jong, dit lyk vir my of my ma die hele Bobbejaanskloof wil kos gee. 

12. HA/ROB : [LAG] 

13. HANS NOR : Sy keer ál wat ’n buurvrou is aan om te kom help wors stop en 

gemmerbier maak. Ek het juis nou jou ma kom oplaai om hand te 

gaan bysit vanmiddag. 

14. ROBERT : [LAG] Ek dink my pa is al klaar moeg van net dink aan al die goed 

wat moet gebeur! 

15. HANS NOR : [LAG] Hy gaan nog baie moeër word. Gee net kans! 

16. ROBERT : [LAGGIE. VERTROULIK] Ek hoop nie hy hoor jou nie! 
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1. HANS NOR : Ja-nee, hy moet maar self uitvind! ... O Hans, het jy gehoor jou ma-

hulle kom ook? 

2. HANS : Ja, ek het gehoor, dankie. 

3. HANS NOR : Dit klink vir my hulle verlang al ’n bietjie na jou, hè? 

4. HANS : [VERLEË] Ja... 

5. MARTHA : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK] O, middag kinders! Julle’s terug 

van die skool af? 

6. HA/ROB : HANS: Middag tannie Martha. / ROBERT: Middag Ma. 

7. HANS NOR : Kan ek Tannie help met die skottel? Hy lyk ’n bietjie swaar. 

8. MARTHA : Ja, dankie kind. Hy is. [GEE SKOTTEL AAN. STEUN] Het jy hom? 

9. HANS NOR : [STEUN EFFE] Ja Tannie, ek het hom... So ja. [BEWEEG WEG] Ek 

gaan sit hom solank in die kar, hoor? 

10. MARTHA : [ROEP AGTERNA] Dankie Hans! [LAGGIE] Twee Hanse op 

dieselfde werf kan ’n lekker deurmekaarspul afgee! 

11. ROBERT : Wag tot Saterdagaand. Hans van oom Richard sê nou net daar gaan 

dalk vyf Hanse wees, as oom Hans Strydom ook by is. 

12. MARTHA : O genade ja, dit gaan omtrent vir jou ’n gedoente afgee! [SUG] Wáár 

bly jou pa tog nou weer? Hy was dan nét agter my op pad uit!! 

13. FRANK : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] Here I am my dear. Just 

went to fetch my hat for the sun. 

14. MARTHA : Nou toe, ek’s reg om te ry. [PROJEKTEER EFFENS] Ek het als 

gevat wat ek wou, Hans. As jy reg is, kan ons maar in die pad val! 

15. HANS NOR : [WEG. PROJEKTEER] Als is gepak Tannie. Ons kan maar ry! 

16. FRANK : Now don’t get one of your fingers in the mincing machine again dear. 
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1. MARTHA : [BROM] Watwo! Wanneer het ek my vinger in die vleismeul gehad? 

2. FRANK : [KNIPOOG] Soos dit is het jy net nege en ’n half vingers oor. 

3. MARTHA : [BROM] Jy’s nou stuitig. [NORMALE TOON] Dag kinders, dag 

Frank... [PIKSOEN] Moet nou nie die huis afbreek terwyl ek weg is 

nie. Ek sal seker so teen skemer se koers weer terug wees. 

4. HA/ROB/FR : HANS: Tot siens Tannie. / ROBERT: Sien Ma later. / FRANK: G’bye 

my dear. See you soon! 

5. HANS NOR : [WEG. PROJEKTEER] Ekskuus dat ek nie nou groet nie, oom Frank. 

Ek kry net gou die ou bul aan die gang. Maar ons sien mekaar seker 

net-nou weer as ek tant Martha terugbring, nè? 

6. FRANK : [PROJEKTEER] Ja, absoluut! O Hans...? 

7. HANS NOR : [WEG. PROJEKTEER] Oom? 

8. FRANK : [PROJEKTEER] Jy moet vir Richard sê hy moet daardie bees se vel 

vir my hou, hoor? Ek moet ses tuie vir Pieter Strydom op Sandvlakte 

maak en my velle is so te sê gedaan! 

9. ROBERT : [FLUISTERTOON] Wat het ek jou gesê? 

10. HANS : [FLUISTERTOON. LAGGIE] Jy was toe reg ja! 

11. HANS NOR : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK] Nee wag, ek kom nader. Ek kan 

nie so skree nie! ... Als reg, ek sal my pa sê hy moet die vel vir Oom 

hou. Maar voor ek vergeet... Ons sien Oom-hulle darem seker 

môreaand op Gruisbult, nè? 

12. FRANK : [LAG] Children and old people should stay at home. But since I’m 

married to a young girl, I suppose I’ll have to take her to the ball! 

13. HANS NOR : [LAGGIE] Moet ek Oom-hulle kom haal? 
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1. FRANK : Ag nee wat dankie Hans. Swaer Hendrik van Damsedrif het laat weet 

hy sal ons kom oplaai. 

2. HANS NOR : Nou-ja, ek ís nou hier, dan kan ek mos maar net sowel ordentlik 

groet, of hoe? Tot later oom Frank. Tot siens kêrels! 

3. HA/ROB/FR : HANS: Tot siens Hans. / ROBERT: Sien later. / FRANK: Cheerio 

Hans. Drive carefully! Robert, gaan help jy en Johannes om die 

Belsize se slinger vir Hans te draai. Spit spot! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

WERF. VER, KWALIK-HOORBARE KRIEKE. HANS EN ROBERT 

WAS HULLE IN DIE HOUTBALIE BUITE DIE AGTERDEUR. 

4. HANS : Wat dink jy moet ’n mens aantrek vir oom Richard se partytjie? 

5. ROBERT : [SKOUEROPHALEND] Klere. 

6. HANS : [SARKASTIES] O, ek het nie geweet nie. Wie’t so gesê? 

7. ROBERT : Man, jy weet wat ek bedoel. Nie huisklere nie en nie kerkklere nie. 

Net... klere! ... Hoekom wil jy weet? 

8. HANS : Sommer maar net. Ek weet nie of ek die regte klere hier het nie. 

9. ROBERT : Jy kan my ma vra om te help as jy wil. Sy’s kapabel en stuur my 

terug kamer toe as sy nie tevrede is met wat ek aanhet nie. 

10. HANS : [LAGGIE] Dan sal ek haar maar vra... Ek’s amper klaar gewas, en jy? 

11. ROBERT : Ja. Ek’s klaar! 

BYK : KOMBUISDEUR EFFE WEG OOP. 

12. FRANK : [EFFE WEG] Boys, Ousus broke out. 

13. ROBERT : Wát? 

14. FRANK : Ousus het uit die kraal gebreek en koers gekry iewers heen. 
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1. ROBERT : Maar Pa...! 

2. FRANK : [STRENG] Now, now Robert! There’s no arguing about the matter. 

Julle moet Ousus eers gaan soek en terugvat kraal toe, dán kan julle 

na oom Richard se verjaardagviering gaan! 

3. ROBERT : [KLINK NA AAN TRANE] Weet Pa wat vra Pa van ons? Of verstaan 

Pa ooit wat Ant Meraaitjie aan ons gedoen het! 

4. FRANK : I’m sorry chaps. Work before play. Learn that golden rule and you’ll 

never regret it. And in any case, the night’s still young. Off you go! 

BYK : KOMBUISDEUR EFFE WEG TOEGEMAAK. 

5. ROBERT : [POUSETJIE] So ’n ou pestilensie van ’n simpel koei! Daar’s 

driehonderd vyf en sestig dae in ’n jaar waaruit sy kan kies om weg 

te loop, maar nou móés sy juis vanaand van alle aande kies! 

6. HANS : [DROOG] Sy’s seker maar nog vies omdat ek haar Angelier genoem 

het, of hoe? 

7. ROBERT : Jong, moenie jý ook nog neuk nie. Kom ons loop soek tog die ou 

simpele nikswerd Jerseykoei! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND NABY DIE RIVIERLOOP OP 

KLEINPOORT. HANS EN ROBERT STAP OOR GEPLOEGDE GROND. 

8. HANS : Dis darem nou al goed donker hè? 

9. ROBERT : Die ou simpel lanterns beteken ook wragtag niks! Ek sien ook net ’n 

paar treë voor my. Daai koei beter nou hier iewers wees, of ek los 

haar vir die jakkalse en die luiperds en watse ongediertes ook al! 

10. HANS : Het jy darem ’n idee waar ons is? 

11. ROBERT : Dis die rivierloop net daar onder. Daar by die ruigtes. 
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1. HANS : En wie se huis se ligte sien ek doer voor? 

2. ROBERT : Dis oom Gert Smith se plaas darie. 

3. HANS : Ek hoop ons soek in die regte koers...! 

4. ROBERT : Luister, jy moenie eers sulke praatjies begín maak nie. Ek sal net 

hier op die plek pure papelellekoors kry! 

5. HANS : [LAG. POUSETJIE] Wie se aartappelland is dit dié? 

6. ROBERT : Toe my pa nog geboer het, was dit natuurlik sy grond. Ek kan nie 

meer onthou wat hy hier geplant gehad het nie. Maar nou dat hy dele 

van die plaas verhuur, is ek nie heeltemal seker wie dit huur nie. 

7. HANS : O... Sê my? Het ek reg verstaan? ... Ada en Flossie gaan ook 

vanaand na oom Richard-hulle toe, nè? 

8. ROBERT : Ja. Hoekom vra jy? 

BYK : HULLE GAAN STAAN. 

9. HANS : [SKINDERTOON] Ek wonder of ou Kosie ook daar gaan wees...? 

10. ROBERT : [POUSE] Jy meen...? [LAG] Ja sowaar! As ou Kosie vanaand by 

oom Richard se partytjie is, sê ek nou vir jou ou boeta, is daar ’n 

slang in die gras! 

BYK : KOEI WEI OP AFSTAND. HERKOU NET-NET HOORBAAR. 

11. HANS : [LAG SAAM. LAG BEDAAR. POUSE] Wag ’n bietjie...! 

12. ROBERT : Wat? 

13. HANS : Sjuut! Luister... 

BYK : KOEI SE HERKOUERY NOU EFFE DUIDELIKER HOORBAAR. 

14. ROBERT : [FLUISTERTOON] Dis die ellendige koei... Sy’s hier naby! Maar dis 

so donker, ek kan niks sien nie! 
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BYK : DIE SEUNS STAP HAASTIG OP MIK OOR GEPLOEGDE LAND. 

HERKOU VAN KOEI DOOF VAN A/G TOT EFFE WEG. 

1. HA/ROB : [ROEP GEDEMP] HANS: Ousus...! ... Ousus...! / ROBERT: Ant 

Meraaitjie! ... Ant Meraaitjie! ... Waar’s jy, jou simpel koei? 

BYK : HERKOUERY BAIE MEER DUIDELIK. KOEI BULK EFFE WEG. 

2. ROBERT : Dáár’s jy jou vreksel! Kom hier. Huis toe met jou! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FRANK-HULLE SE 

SITKAMER. KRIEKE IN A/G. 

3. MARTHA : Frank, ek bekommer my só oor die twee seuns. Jy’t hulle nou in die 

pikdonker nag ingestuur agter ’n vreeslike temperamentele koei aan! 

4. FRANK : My liewe Martha, jy’s verniet bekommerd. Die seuns kan niks oorkom 

nie. Ant Meraaitjie mag nou wel vol dinge wees en ’n wil haar eie hê, 

maar sy’s nie geváárlik nie! 

5. MARTHA : Dis nie vir die koei wat ek bang is nie Frank! Sê nou daar’s ’n 

erdvarkgat waarin een van hulle val en dalk ’n arm of ’n been breek? 

Wat maak hulle dan? Ek het al gehoor van mense wat in erdvarkgate 

vasgesit het en uitgegrawe moes word! 

6. FRANK : Jy raak te gou en te maklik bekommerd my liewe Martha. 

7. MARTHA : Ja? En sê nou een van hulle trap op ’n nagadder? Jy weet hoe 

maklik pik so ’n ding jou as jy op hom trap! 

8. FRANK : Glo my, my liewe vrou, daardie twee seuns maak soveel geraas, 

hulle sal die miswurms verjaag! 

9. MARTHA : En sê nou ’n luiperd lê hulle voor? Wat dan? 

10. FRANK : Ons sien vir baie lank nie meer luiperds hier onder nie. 
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1. MARTHA : Ag vader, ek het nie ’n goeie gevoel oor dié ding nie... 

2. FRANK : Die seuns sal niks oorkom nie, Martha. Glo my! 

3. MARTHA : En dan moet hulle nog in die stikdonkernag met hulle fietse op 

hierdie vieslike ou plaaspaadjie na Richard-hulle toe aansukkel! 

4. FRANK : Dit sal nie die eerste keer wees nie, en dit sal ook nie die laaste keer 

wees wat die seuns in die donker met hulle fietse iewers heen ry nie. 

Vir hulle is dit ’n groot avontuur. Glo my! 

5. MARTHA : Jy beter bid daardie twee kinders kom niks oor vanaand nie Frank. 

Wat sê ek vir Faans en Pollie wat die hele ent pad van Hoekplaas af 

deur al die driwwe moes sukkel tot op Gruisbult, en dan’s hulle seun 

soek? Dink net hoe bekommerd sal Pollie wees. Dink net hoe 

teleurgesteld sal sy wees! Sy verlang na haar kind, en dan’s hy nie 

eers daar nie, want jý’t hom gestuur om na ’n ou beneukte 

Jerseykoei in die pikduisternag te loop soek! Frank, ek dink ek sal 

maar by die huis bly. Dan maak jy vir my verskoning by Richard-hulle. 

Nellie sal verstaan...! 

6. FRANK : [SUG] Martha, Martha... Ek gaan nêrens sonder jou nie. En swaer 

Hendrik kom spesiaal van Damsedrif af om ons te kom oplaai. Jy sal 

sien... Die seuns sal sommer nou-nou op Gruisbult wees. Gaan kyk 

jý eerder hoe ver is daardie twee dogters van ons. Ek skaam my 

morsdood as Hendrik moet wag omdat húlle nog nie klaar is nie! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 28 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND OP 

GRUISBULT. PARTYTJIE-ATMOSFEER EN VROLIKE GEROESEMOES. 

1. POLLIE : Aarde, maar hier’s vir jou mense...! 

2. FAANS : Jou broer het bedoel om ’n behoorlike vyftigste viering te hê, nè? 

3. POLLIE : Ek het nou al oral rondgekyk, maar ek sien g’n teken van Hans nie. 

4. FAANS : Jong, ek’s seker hy soek na óns ook. 

5. POLLIE : Kom ons kyk of ons Martha-hulle kan raaksien. Hulle sal seker weet 

waar Hans is? 

6. FAANS : Jy weet, hulle’s dalk nog nie hier nie. Wil jy solank iets hê om te drink? 

7. POLLIE : Nee, ek wil eers weer my kind sien. Seker maak hy’s nog gesond en 

gelukkig. My senuwees kan dit nie meer hou nie! 

8. FAANS : Wag! Daar’s Frank en Martha! 

9. POLLIE : Waar? Is Hans by hulle? 

10. FAANS : Nee... Dit lyk nie so nie. Sien jy hulle? Dáár! 

11. POLLIE : O ja, daar sien ek hulle nou! Kom Faans...! 

12. FAANS : [EFFE WEG] Wag vir my, jy’s ’n bietjie vinnig! 

13. POLLIE : Maak gou. Jy’s altyd so stadig! ... [ROEP] Frank, Martha! ... Naand. 

Ag, maar dis lekker om julle weer te sien! 

14. FR/MAR : [BEWEEG TOT OP MIK] FRANK: Pollie! Good evening. Ja, baie 

goed om julle ook te sien. Naand Faans! / MARTHA: [ONGEMAKLIKE 

LAGGIE] O, Pollie... Faans! Ek’s só bly julle kon kom! 

15. FAANS : Naandsê, naandsê! Julle sien daar goed uit! 

16. POLLIE : Waar’s Hans? Hier’s só baie mense, ek sien hom glad nie! 

17. MARTHA : Ehe... Hans... Wel Hans én Robert eintlik ehe... [HANG] 
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1. FRANK : Die seuns is nog op pad. [LAGGIE] Hulle moes eers gou ’n moeilike 

koei gaan soek! 

2. POLLIE : [TELEURGESTELD] O... So, wanneer gaan hy dan hier wees? 

3. FRANK : Oh, he should be here any moment now. 

4. MARTHA : [VERTROULIK] Sien jy Frank? Ek het jou gesê! 

5. FRANK : [VERTROULIK] Just relax, dear. The boys will be here soon! 

6. MARTHA : [VIES] Moenie vir my sê ek moet relax nie Frank. Jy weet dit maak 

my op die daad de vieste in! 

7. POLLIE : [ONGEMAKLIK] Is... is daar iets verkeerd Martha? 

8. MARTHA : [VERLEË] Nee Pollie. Dis maar net... Dit lyk my ’n mansmens kan 

nie verstaan nie. Ek het vir Frank gesê die koei moet maar vir eers 

rondloop. Môre is nog ’n dag! Julle kom ver en ek weet hoe verlang 

jy na Hans! 

9. FAANS : Toemaar Martha... Frank. Julle moenie sleg voel nie. Werk voor 

plesier sê ek altyd! 

10. FRANK : You see dear? Faans understands... 

11. FAANS : Ek sou presies dieselfde gedoen het as ek in Frank se skoene was! 

12. FRANK : Dankie Faans. Kom ons gaan kry vir ons iets om te drink! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND OP KLEINPOORT SE WERF. 

BOSUIL ROEP ’N KEER OF WAT ONDER DIALOOG IN DIEP A/G. 

SAGTE KRIEKE. 

13. ROBERT : Ja-nee, dis nes ek gedink het. 

BYK : DEURKNOP OP MIK GEDRAAI. 

14. ROBERT : Die agterdeur is gesluit. 
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1. HANS : Ja, dit lýk bra stil. Jou ma-hulle is al weg. [SKRIK] O vrek! 

2. ROBERT : Wat? 

3. HANS : Dis alles goed en wel, ons kan hier buite was. Maar hoe gaan ons in 

die huis kom om aan te trek? 

4. ROBERT : [BEWEEG EFFE WEG] Geen probleem nie meneer. 

BYK : VROETEL IN BLOMBAK EFFE WEG. 

5. ROBERT : [BEWEEG TOT OP MIK] Daar’s hy! Een agterdeursleutel deur 

moeder in blombak vir seuns gelaat om in huis te kom! 

6. HANS : Jô, ek was vir ’n oomblik bekommerd jong! 

7. ROBERT : [LAG] En weet jy wat? 

8. HANS : Wat? 

9. ROBERT : Nou kan ons behoorlik in die balie was, sonder dat ons broeke hoef 

aan te hê. Die vroumense is mos nie hier nie! 

10. HANS : [LAG] Nou praat jy. Ek het skoon vergeet ons hoef nou nie skelm te 

was nie! En as ons klaar gewas en aangetrek het, sal ek jou wys wat 

het ek by oom Barnie gekoop toe ek die bande vir my fiets gekoop het! 

11. ROBERT : Nou’s ek nuuskierig! ... En jy sê hy was heel vriendelik en als? 

12. HANS : Ja-nee wat! Jy was heeltemal reg. Hy’t eintlik nogal opgewonde 

gelyk om ons te help oefen vir die konsert. [BEWEEG EFFE WEG] 

Ek hang die lantern sommer hier aan die spyker, sodat ons darem 

kan sien wat ons doen! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND OP GRUISBULT. PARTYTJIE-

ATMOSFEER EN VROLIKE GEROESEMOES. 

13. MARTHA : Haai weet jy Pollie, die seuns was al besig om te was... [HANG] 
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1. FRANK : Martha, let it go. Die seuns sal nou-nou hier wees! 

2. FAANS : Luister, dis een van daardie dinge. Martha, dis niemand se skuld nie. 

3. FRANK : I have to compliment you, Faans and Pollie... Johannes is ’n baie 

oulike seun. Hy werk hard en hy is goeie geselskap vir Robert. 

4. MARTHA : [SENUAGTIGE LAGGIE] Ja hy is. Robert is nie so lief vir skoolwerk 

nie, maar ek dink Hans is baie meer... toegewyd? Ek dink hy neem 

die skoolwerk baie meer ernstig op as Robert. So... wat ek probeer 

sê is... Hans is ’n goeie invloed op Robert! 

5. POLLIE : O, ek’s bly om dit te hoor. En is hy darem... lyk hy darem vir julle... 

[VERLEË LAGGIE] ...gelukkig? 

6. FRA/MAR : FRANK: Oh yes, absolutely. Rest assured Pollie! / MARTHA: Ja-nee 

wat, hy’t hom behoorlik tuisgemaak en hy pas goed in! 

7. FAANS : En jy sê hy bring darem sy kant op die plaas, Frank? Ek het hom die 

dood voor die oë gesweer as hy sy lyf sou skaam hou vir werk! 

8. FRANK : Nee, hy werk baie hard en hy kla nooit. Johannes is regtig ’n plesier 

om by ons te hê. En hy en Robert het sommer gou baie goeie maats 

geword. Hulle is eintlik meer soos broers. 

9. POLLIE : [VERTROULIK] Faans, hoe laat is dit? Ek begin nou bekommerd 

raak. Ek dag die seuns is al omtrent hier? 

10. FAANS : [VERTROULIK] Pollie, jy wen jou onnodig op. Hans sal nou-nou hier 

wees. Hulle’t seker eers weer moes was en aantrek en so! 

BYK : BOEREMUSIEK OP, DOOF ONDER SPRAAK EN HOU. 

11. ROBERT : Dêsit! Toe jy dié potjie goed vir my wys, was ek seker jy’t nou al jou 

varkies verloor. Maar kyk hoe plak my kuif ou boeta! 
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1. HANS : Ek het jou mos gesê! Hierdie groen goed werk soos my pa se heel 

beste span osse. [LAG] Jy kan maar weet, jou kuif gaan nêrens nie! 

2. ROBERT : En dis nie al nie. Man, só lekker het ek nog nooit in my ganske lewe 

geruik nie. Die ene laventel! 

3. HANS : [LAG] Jou kuif lê plat en jy sal nie na sweet ruik die hele aand nie! 

4. ROBERT : Hei, boeta! Vanaand se aand dans ek sommer jaartse aanmekaar! 

Ons moet wikkel. Kyk daar... Die huishorlosie sê dis amper halfnege! 

5. HANS : Ek hoop net nie die ongeluk tref my vanaand dat ek by ou dik Betta 

uitkom nie. Sy sal ’n man helemal verinneweer! Dink jy sy sal daar 

wees? Of is ons veilig? 

6. ROBERT : [LAG] Wie weet? Maar die groot ding is... Wie wíl jy hê moet daar wees? 

Dís die groot vraag. En dan moet jy sorg dat jy by haar uitkom, voor 

iemand anders haar vat. [TERG] O ja, ek het amper vergeet... 

7. HANS : Wat? 

8. ROBERT : Dis mos vir Nonnie wat jy in die visier het, nè ou Hans? [LAG] 

9. HANS : Ag man! 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP EN DOOF NA AAND OP GRUISBULT SE 

WERF. PARTYTJIE-ATMOSFEER EN VROLIKE GEROESEMOES IN A/G. 

10. ROBERT : Mag! Kyk hoe lyk dit vanaand hier op Gruisbult... 

11. HANS : Het jy in jou lewe al so baie mouterkarre en kapkarre bymekaar 

gesien ou Robert? So ver as wat ’n mens kan sien, blink die 

mouterkarre en die kapkarre se lampe in die sterlig! 

12. ROBERT : Ja genade ons... Die hele Kloof is hier man! Oom Richard word nie 

verniet vyftig jaar oud nie. 
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1. HANS : Dit lyk my die doenigheid is in daardie groot waenhuis net anderkant 

die opstal, sien jy? 

2. ROBERT : Ja. Ek dink ons kan ons fietse sommer hier teen die blomtuin se 

heining los, dan stap ons nader. [STEUN EFFE] So-ja... 

BYK : FIETSE TEEN HEINING GERUS. 

3. ROBERT : Kom! 

4. HANS : Kyk net al die stormlanterns wat die waenhuis binne én buite lig gee! 

Ek wonder of hulle almal oom Richard s’n is? ... Dêmmit! Die boordjie 

laat my mos nou warm kry. En joune? 

5. ROBERT : Ek steur my nie aan ’n boordjie nie. Kyk hoe braai oom Richard se 

seuns daar anderkant naby die boonste gewel. Ou boeta, vanaand 

eet en dans ek soos nog nooit! 

6. HANS : Ja wel... Ons is hier. Seker liewer laat as nooit. En stywe boordjie en 

al, moet ons seker maar deurdruk. 

7. ROBERT : [EFFE WEG] Wat sê jy? 

8. HANS : [BIETJIE HARDER] Ek sê... Moenie vir Piet Roltwak weggooi nie. 

Kyk net hoe windmaker is hý vanaand! 

9. ROBERT : Ja, dit lyk my hulle speel boompie-verplant daar onderkant die 

waenhuis op die plaat kweek. [LAG] Kyk hoe loop ou Betta darie 

kleintjies uit die pad om haar maat te gaan omhels. Sy dra die arme 

ou sommer ’n paar treë saam met haar in haar dik arms! 

10. HANS : [LAG] Dis ook maar ’n genade dat ons laat gekom het. As darie 

meisiekind my moet omsingel, kry ek die aapstuipe! 

11. ROBERT : [BETEKENISVOLLE LAGGIE] Wag tot jy haar op die dansbaan sien! 
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1. HANS : [BEKOMMERD] Wat maak sy? 

2. ROBERT : Ou boeta, sy vat jou in ’n skroef vas en sleep jou net waar sy jou wil 

hê. Oppas tog net as oom Hankey vanaand ’n Leap Year of ’n Paul 

Jones speel! 

3. HANS : Wat op die aarde is dít? 

4. ROBERT : Weet jy nie? Leap Year is mos Engels vir skrikkeljaar. 

5. HANS : Ja, ek weet dít. Maar is dit ’n soort dans of iets? 

6. ROBERT : [LAG] Nee man! Dis wanneer die meisies die ouens vra om te dans! 

7. HANS : O... En die ander ding? 

8. ROBERT : ’n Paul Jones? Jong, dis nou vir jou ’n affêre, en oom Hankey is 

hoeka so lief daarvoor! Hy speel sê nou maar eers ’n stukkie wals, 

en dan ’n stukkie polka. En elk keer as hy omruil, gryp jy ’n ander 

maat. Maak nie saak of sy tien of tagtig is nie. Maar toemaar, jy sal 

nog sien vanaand. 

9. HANS : Ja, ek sal seker... Ek gaan kyk of ek my ma-hulle iewers tussen al 

hierdie mense kan raakloop. Kom jy saam? 

10. ROBERT : Gaan jy maar eers, ek’s dors. Ek’s nou lus vir pynappelbier! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND OP GRUISBULT. PARTYTJIE-

ATMOSFEER EN VROLIKE GEROESEMOES. 

11. POLLIE : [SKREE OPGEWONDE] Hans! Ag my liewe, liewe kind! [OMHELS 

HOM. LAG EN HUIL DEURMEKAAR. NABY] Ek het só verlang na 

jou. So verskriklik baie... 

12. HANS : [NABY] Ek het baie na Ma-hulle ook verlang... [POUSE. NORMALE 

AFSTAND] Waar’s Pa en die ander? 
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1. POLLIE : O, ek weet nie waar’s jou pa op die oomblik nie. Jy moet hom maar 

gaan soek. Hy’t hom al die hele week klaargemaak vir die groot 

gesels met die familie. Die ander het nie saamgekom nie. Met klein 

Magnus hier vanaand en plek op die wa en al so aan, het ons maar 

gedink dis beter as net ek en jou pa kom. 

2. HANS : O... Nee, dis goed so Ma. Ek verstaan. 

3. POLLIE : O! Maar almal op Hoekplaas stuur groete. Ook Kieriekop en Piet 

Vink. En hulle sê baie dankie vir hulle presente! 

4. HANS : Dankie Ma. Ek’s bly hulle’t dit gekry. Het Magnus gehou van sy 

lolliepops wat ek gestuur het? 

5. POLLIE : Ag, hy het! Maar hy verlang vreeslik baie na jou, foeitog... 

6. HANS : Siestog... Ek’s jammer ek’s so laat. Ma was seker al bekommerd? 

7. POLLIE : Nee toemaar my kind. Oom Frank-hulle het klaar die hele storie vir 

ons vertel. [LAGGIE] Dié Jerseykoei klink vir my nogal na ’n taamlike 

ou karakter nè? 

8. HANS : [LAGGIE] Ja, sy is. 

9. POLLIE : [TEER] Ek wou nog sê... Jy lyk tog alte spoggerig vanaand. Ek het 

jou amper nie eers herken nie. 

10. HANS : [VERLEË] Aag Ma... 

11. POLLIE : [LAGGIE] My liefste kind... 

12. FAANS : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK] My wêreld! En wie’s dié jong 

man wat so in die openbaar by my vrou staan en vlerksleep? Mag, 

naand ou seun... [OMHELS HOM. NABY. BEWOË] Dis nou lekker 

om jou te sien! 
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1. HANS : [NABY. BEWOË] Naand Pa. 

2. FAANS : [NABY. KUG SELFBEWUS. BEWEEG NA NORMALE AFSTAND] 

Oom Frank sê jy doen darem jou deel op die plaas. 

3. HANS : [NORMALE AFSTAND] Ja Pa. Ek het mos belowe. 

4. POLLIE : En wie’s dit wat hier aangestap kom? Is dit tog nie...? My genugtig! 

Robert, is dit jý my kind? 

5. ROBERT : [BEWEEG TOT OP MIK. VERLEË] Ja Tannie. Naand Tannie. 

6. POLLIE : Ek het jou laas gesien toe’s jy nog net só groot. En kyk hoe’t jy 

uitgeskiet! My wêreld... 

7. ROBERT : [VERLEË LAGGIE] Ja Tannie... Naand Oom. 

8. FAANS : Naand Robert! Ja, dit was ’n paar jaar van ons jóú laas gesien het. 

En jy sê jy hou dié Bo-Klower darem nog in toom? 

9. ROBERT : Ja-nee wat Oom. Hy weet wat goed is vir hom! 

10. FAANS : Mooi, mooi, mooi! 

11. POLLIE : Het jy jou ma al gesien, Robert? 

12. ROBERT : Nee Tannie. Ek was juis op soek na haar. 

13. POLLIE : Siestog, sy was vreeslik bekommerd oor julle. Ek sou net graag wou 

hê sy moes weet julle’s veilig hier. 

14. ROBERT : Ons sal haar seker nog iewers raakloop tannie Pollie. 

15. FAANS : Óf ons bly net hier staan, en julle twee gaan roep hulle. 

16. HANS : [VERSTAAN NIE] Pa...? 

17. FAANS : Is dit nie hoeka jou pa-hulle wat daar na die oorkant toe op pad is na 

die vleisbraaiery nie Robert? 
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1. ROBERT : Ja sowaar oom Faans! [BEWEEG WEG] Ek gaan roep hulle gou. 

[PROJEKTEER EFFENS] Kom jy saam Hans? 

2. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] Ja, wag vir my. Ek kom! [BEWEEG WEG] 

Ons is nou weer hier. Moenie weggaan nie hoor? 

3. POLLIE : [LAGGIE. PROJEKTEER EFFENS] Nie vir al die water in die wêreld nie! 

4. FAANS : [POUSETJIE] Hans lyk regtig vir my gelukkig. En vir jou? 

5. POLLIE : [FLOU] Ja, nogal... 

6. FAANS : Jy klink amper teleurgesteld? 

7. POLLIE : Faans...! Hoe kan jy so iets sê? 

8. FAANS : Wel... [HANG] 

9. POLLIE : [NA AAN TRANE] Wat as hy só tuis raak by Martha-hulle, dat hy 

my... Ek bedoel... Dat hy ons nie meer nodig het nie? 

10. FAANS : My liefste Pollie... Die kind wat ’n ander ma bo jóú verkies, is ’n groot 

bobbejaan! Ek meen... Ék wil jou vir niemand anders verruil nie! En 

ek glo ons kind het genoeg verstand van my geërf, en van die liewe 

Vader gekry ook, om te weet jy’t g’n gelyke op hierdie ou aarde nie! 

11. POLLIE : [NABY] Ai Faans... Ek het gewéét daar was ’n goeie rede hoekom ek 

en jy tog maar destyds opgesit het, al was my ma en pa minder 

gelukkig daaroor... [SOEN HOM] 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 29 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND OP 

GRUISBULT. PARTYTJIE-ATMOSFEER. TRADISIONELE 

BOEREMUSIEK EN VROLIKE GEROESEMOES ONDER DIALOOG. 

1. POLLIE : My kind? 

2. HANS : Ma? 

3. POLLIE : Wie’s die pragtige meisiekind na wie jy so kyk? 

4. HANS : [ONGEMAKLIK] Watter meisiekind? 

5. POLLIE : [LAG] My kind, jy kan dit nie wegsteek nie. Die hele waenhuis kan 

sien hoe kyk jy vir haar! 

6. HANS : [GROOTOOG] Regtig Ma? 

7. POLLIE : [LAG] Nee, ek terg jou net! [POUSE] Wie’s sy? 

8. HANS : [SUG] Nonnie, Ma. Nonnie Smith. 

9. POLLIE : O? Sy’s ’n Smith? 

10. HANS : Ja Ma. 

11. POLLIE : Hoekom gaan vra jy haar nie om te dans nie? 

12. HANS : Want... Sy staan en praat daar met twee meisies wat ek nie ken nie. 

13. POLLIE : En wat maak dit saak? 

14. HANS : Gistermiddag ná skool was sy by die fietsloods... 

15. POLLIE : Ja...? 

16. HANS : Ma sal nou nie vir my lag nie, nè? 

17. POLLIE : Maar natuurlik nie my kind! Hoekom sal ek nou vir jou lag? 

18. HANS : Oor die loesing wat ek verlede Vrydag by Robert gekry het... 

19. POLLIE : [HEFTIG] My kind, daaroor sal ek nooit lag nie. Eintlik wou ek nog vir 

jou vra watse barbaarse goed het jy hier leer aanvang? 
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EPS. 29 

1. HANS : Dis nie barbaars nie Ma. Dis net boks! 

2. POLLIE : Ja wel, jou pa mog miskien nog gedink het jy moet Robert volgende 

keer op sy baadjie gee. Maar ék dink jy moet die boksery laat staan. 

Jy’t baie beter goed om te doen. 

3. HANS : Maar ek en Kieriekop het dan altyd op Hoekplaas geboks! 

4. POLLIE : [POUSE] O... ek het dit nooit geweet nie. 

5. HANS : Dis mos maar wat seuns doen Ma. 

6. POLLIE : [SUG] Kom ons vergeet nou maar eers daarvan. Wat het gister by 

die fietsloods gebeur? 

7. HANS : [VERLEË] Sy’t vir my gesê... Ek moenie skaam wees omdat Robert 

my Vrydagaand gewen het nie, want hy en oom Barnie boks al lank 

teen mekaar. 

8. POLLIE : Maar dis mos ’n mooi ding wat sy vir jou gesê het? Dalk hou sy van 

jou. Het jy al daaraan gedink? 

9. HANS : Maar dis nie al wat sy gesê het nie. 

10. POLLIE : O? Wat nóg het sy gesê? 

11. HANS : Dis ding Ma. Ek weet nie. 

12. POLLIE : Nee, nou verstaan ek glad nie! 

13. HANS : Ná sy vir my gesê het ek moenie skaam wees oor ek teen Robert 

verloor het nie, het sy nét begin sê... en jy moenie... Toe hou sy 

skielik op praat en hardloop weg. 

14. POLLIE : Weet jy hoekom sy weggehardloop het? 

15. HANS : Nee, want toe’t Robert daar aangekom. 

16. POLLIE : Dis hoekom sy weggehardloop het Hans! 
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1. HANS : Ma? 

2. POLLIE : Sy wou iets vir jou alleen sê, maar toe kom Robert daar aan. En toe 

is sý skaam. Dis hoekom sy weggehardloop het! 

3. HANS : [POUSE] Dink Ma regtig so? Sy wou my nie spot of iets nie? 

4. POLLIE : [TEER] Nee my liewe Hans. Ek dink die meisiekind hou van jou ook. 

Toe, gaan vra haar nou om te dans. Jy wil mos, nè? 

5. HANS : [VERLEË] Ja Ma. Ek het gedink, die hele week al... Al vrek dit ook, 

maar vanaand moet ek met haar dans! 

BYK : TRADISIONELE BOEREMUSIEK EN VROLIKE GEROESEMOES 

MOMENTEEL OP, DOOF WEER ONDER DIALOOG EN HOU. 

6. FAANS : En as die mooiste vrou in hele Bobbejaanskloof nou só met trane in 

haar oë oor die dansbaan staan en kyk? Hoekom is jy hartseer? 

7. POLLIE : [SNUIF] Ek’s nie hartseer nie Faans. 

8. FAANS : O. Dís darem goeie nuus. 

9. POLLIE : Sien jy daardie pragtige meisie wat amper reg oorkant ons teen die 

muur staan? 

10. FAANS : Die een met die lang roesbruin hare, of die witkoppie so ’n entjie van 

haar af? Maar sý’s nou nie juis wat ek pragtig sal noem nie. 

11. POLLIE : Faans, skaam jou! Ek’s seker haar ouers dink sy’s pragtig! Nee, ek 

praat van die engeltjie met die ou roesbruin haartjies. 

12. FAANS : Ja goed, wat van haar? 

13. POLLIE : Haar naam is Nonnie Smith. En nee, ek het nie gevra wie’s haar 

ouers nie. [LAGGIE] Maar ek dink onse Hans is verlief op haar! 

14. FAANS : Hmm... Aartjie na sy vaartjie... 
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1. POLLIE : Jý’s nie veronderstel om óók te sê sy’s pragtig nie! 

2. FAANS : Ja, ek weet. Ek’s jammer! [BROM] Dis nie een wat énige man op 

hierdie planeet ooit sal wen nie. 

3. POLLIE : Wat brom jy daar in jou baard? 

4. FAANS : Nee, ek sê maar net ons seun word nou groot. Hy’t nog nooit op dié 

manier na meisiekinders geloer nie. Of hét hy al? 

5. POLLIE : Nee, ek dink nie so nie... 

6. FAANS : Ehe... Weet hy al hoe sy oor hóm voel? 

7. POLLIE : Nee. Maar die tekens is daar dat ons kind haar kniekies lam maak...! 

8. FAANS : [SONDER BEGRIP] O... Maar waar ís die klein vryer dan? 

9. POLLIE : Ek het vir hom gesê hy moet haar gaan vra om met hom te dans. 

10. FAANS : Maar hy’s dan nie náby haar nie! 

11. POLLIE : Die arme kind sukkel om by haar te kom! 

12. FAANS : Hoe so? Waar’s hy? 

13. POLLIE : Dáár... Sien jy darie ou tante so dik soos ’n hooimied? 

14. FAANS : Ûmm... [LAGGIE] O ja, daar sien ek haar nou! Ag ellende, nou 

verstaan ek eers... Sy skommel die hele pad voor hom vol! [ROEP] 

Veg my seun! Kom by die ou tante verby jong! [LAG] 

15. POLLIE : Faans... Die mense sal jou hoor! [ASEM INGETREK] Ag nee... Daar 

gryp ’n muisvaal outjie vir Nonnie. En Hans was so ámper daar! 

BYK : TRADISIONELE BOEREMUSIEK EN VROLIKE GEROESEMOES 

MOMENTEEL OP, DOOF WEER ONDER DIALOOG EN HOU. 

16. BARNIE : A, mister Terblanche! Long time no see! 

17. FAANS : Barnie Zilburg! Lekker om jou ook hier te sien. Maar jy lyk goed jong! 
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1. BARNIE : [LAG] It’s your boy who keeps me on my toes! 

2. FAANS : Ja, ek verstaan die mannetjie neem nou bokslesse by jou? 

3. BARNIE : Ja, ja! Hy’t talent. No jokes! En hy leer vinnig. Hy’s ’n clever boy. 

4. FAANS : [LAGGIE] Maar ek hoor hy kry ’n bietjie op sy baadjie? 

5. BARNIE : That is so. Maar jy moet ook onthou, mister Terblanche, Robert 

Campbell het nou al ’n paar maande by my geleer. Hy ken al ’n paar 

moves. [LAG] Maar hy’t by mý ook al ’n paar stywe uppercuts gekry! 

6. FAANS : Nee maar dis reg so. Maak die jongetjies taai, want só is die lewe! 

7. BARNIE : Ja, veral nou met die droogte en die Groot Oorlog. Very bad, very 

bad... Maar soos jy kan sien, ek dra pynappelbier aan für Ruth und 

Aviva. Verskoon my asseblief! [BEWEEG WEG] Nice to see you 

again mister Terblanche. I might see you later, yes? 

8. FAANS : [ROEP AGTERNA] Ek hoop so. Goed om weer te sien! 

BYK : TRADISIONELE BOEREMUSIEK EN VROLIKE GEROESEMOES 

MOMENTEEL OP, DOOF WEER ONDER DIALOOG EN HOU. 

9. HANS NOR : [DANS. PROJEKTEER EFFENS] Toe genant! Wat staan jy so vir 

kwaadgeld rond? Hier’s mos baie meisies. Jy’t nog niks gedans nie! 

10. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] Ek wag nog eers ’n bietjie. 

11. HANS NOR : [BEWEEG WEG. PROJEKTEER] Waarvoor? Toe, laat ek sien wat jy 

kan doen! 

12. HANS : [PROJEKTEER] Ja goed, ek sal nou-nou! 

13. ROBERT : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Hans! Hoekom dans jy nie? 

14. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] As hulle weer ’n seties of ’n wals speel, sal 

ek ’n meisie vra, want ek wil graag saam met my ma-hulle dans! 
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1. ROBERT : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Maar hulle speel hoeka nou 

’n wals! Kyk net hoe lekker wals ek en Lina hier! 

2. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] Ja, ek sien. Ehe... Ek gaan ’n bietjie vars 

lug soek. Sien jou nou-nou weer. Lekker wals! 

3. ROBERT : [BEWEEG WEG. PROJEKTEER] Hans, waarheen gaan jy? Kom dans 

man. Kyk hoe staan die meisies en wag vir ’n maat daar oorkant! 

4. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] Nonnie! ... Hier’s ek! ... Nonnie...! 

5. NONNIE : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Naand Hans! 

6. HANS : [FLOU] Ek wil volgende met jou dans... [PROJEKTEER] Nonnie! 

7. NONNIE : [WEG. PROJEKTEER] Wat...? 

8. HANS : [KREUN MISMOEDIG] 

BYK : TRADISIONELE BOEREMUSIEK: SETIES EN VROLIKE GEROESEMOES 

MOMENTEEL OP, DOOF WEER ONDER DIALOOG EN HOU. 

9. NONNIE : [NABY] Ek het gedink jy wil nie meer met my dans nie. 

10. HANS : [NABY] Glo my, ek wou. Graag. Maar... hier’s ook so baie mense. Ek 

soek al die hele aand na jou. 

11. NONNIE : Maar ek was die hele tyd hier. 

12. HANS : Ek weet... Die waarheid is... En ek weet dit klink simpel... Maar ek 

kon nie by jou uitkom nie. 

13. NONNIE : Hoekom nie? 

14. HANS : Eers was daar die ou dik tante... Jy’t aan die oorkant van die 

waenhuis gestaan en ek moes tussen al die mense deur sukkel om 

by jou te kom. En nét voor ek jou kon vra om te dans, het so ’n maer 

riem jou gevra om te dans. 
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1. NONNIE : [GIGGEL] En toe? 

2. HANS : Hulle’t ’n polka of iets gespeel, en toe raak jy weer weg. Tot jy later 

amper teenaan my verby gewals het. Ek wou nog vir jou sê ek wil 

volgende met jou dans, maar toe raak jy wéér weg. 

3. NONNIE : Ai Hans... Partykeer kan ’n mens té ordentlik wees, jy weet? 

4. HANS : [VERLEË LAGGIE] O... En toe klein Frankie Nortje Paul Jones skree, 

toe dog ek, kom wat wil, nóú gaan ek dans. Maar toe dans jy met 

Robert. Toe’t ek maar met Ada gedans. En ámper met die polka het 

ek by jou uitgekom, maar toe speel oom Hankey skielik ’n wals. 

5. NONNIE : [GIGGEL] En dis tóé wat Betta jou beetgekry het, nè? 

6. HANS : [VERLEË] Het jy gesien hoe’t sy my vasgedruk? Met iets soos ’n 

stoeigreep! En as ek nog dink om haar dié kant toe te stuur, dan pluk 

sy my sommer darie kant toe. Sy stamp sommer ander mense uit die 

pad ook. Sy voel net niks! 

7. NONNIE : Is dit waar wat die seuns sê? 

8. HANS : Wat? 

9. NONNIE : Dat sy so sterk soos ’n bees is? 

10. HANS : [LAGGIE] As dit nie sterker is nie. Sy’t my omtrent doodgewurg! 

11. NONNIE : [GIGGEL] Ek kon dit sien. Betta sal jou nog met haar oë opeet. 

12. HANS : O vrek! ... Maar weet jy wat was die heel, heel ergste? 

13. NONNIE : Wat? 

14. HANS : Net voor ek van haar verlos is met die volgende polka, toe sê sy vir 

my met so ’n hees stem ín my oor... Ek hou baie van jou. 
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1. NONNIE : [LAG] Ek’s baie jammer vir jou, Hans Terblanche. Jy’s nou ’n 

gemerkte man. Ek sal in my pasoppens moet wees! 

2. HANS : Ja... [POUSE] Ek...ek wou vanjaar op Willowmore skoolgegaan het... 

3. NONNIE : O... 

4. HANS : Maar toe sê my pa-hulle ek moet Klipfontein toe kom... [VERLEË] 

Nou’s ek... baie bly ek het. 

5. NONNIE : [POUSE] Ek ook... 

BYK : TRADISIONELE BOEREMUSIEK EN VROLIKE GEROESEMOES 

MOMENTEEL OP, DOOF WEER ONDER DIALOOG EN HOU. 

6. HANS NOR : Mensig, maar dis darem lekker om oom Faans en tannie Pollie weer 

’n slag van aangesig tot aangesig te kan sien! Behalwe vir die 

droogte, gaan dit darem nog goed daar in die Bo-Kloof? 

7. FAANS : Ja nee wat, dankie Hans. Ons hou maar uit wat. 

8. POLLIE : Ons is net dankbaar jou pa’t ons ook genooi Gruisbult toe. 

9. HANS NOR : Haai, hoe kan tannie Pollie dink my pa sal sy gunsteling suster nie by 

so ’n spesiale geleentheid wou hê nie? 

10. POLLIE : Aag... Ek moet sê, jou pa lyk vir my baie goed! [LAGGIE] Miskien 

moet hy net ’n bietjie werk aan daardie pampoenmagie wat hy 

gekweek het van ons hom laas gesien het! 

11. HANS NOR : [VERLEË LAGGIE] Ai Tannie...! [OORGANG] Maar dit lyk vir my of 

klein Hans heel gelukkig is met sy skool en dinge nè? 

12. FAANS : Ja, dit lyk so. Ons was maar ’n bietjie bekommerd aan die begin. 
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1. HANS NOR : [LAGGIE] Hy’t lank gesukkel om aan die gang te kom vanaand, maar 

van hy met oom Willie Smith se oudste meisiekind begin dans het, 

het hy nog nie weer laat los nie! 

2. POLLIE : Dis nou... Nonnie, nè? 

3. HANS NOR : Dis reg ja Tannie. Ek sien hy’t oog vir ’n mooi nooi, hè oom Faans? 

4. FAANS : [LAGGIE] Jong, ek weet ék het ’n oog vir ’n mooi nooi, maar ek mag 

glo nie sê my seun het nie... 

5. HANS NOR : [SONDER BEGRIP] Hoekom nie Oom? 

6. POLLIE : [VINNIG] Hoe goed ken jy vir Nonnie? Sy lyk na ’n oulike kind. 

7. HANS NOR : Wel, ek sal nou nie sê ek kén haar nie Tannie. Ek meen, sy’s maar 

nog baie jonk. Ek ken haar maar eintlik net van sien by die kerk en 

dan en wan as ons ouers by mekaar kuier en so. Maar Flossie 

behoort haar seker te ken? Tannie moet ’n bietjie met haar praat. 

8. POLLIE : Ja natuurlik! Ek het nooit daaraan gedink nie. 

9. HANS NOR : [POUSE] Ehe... Gaan Oom-hulle by ouma Pollie bly vanaand? 

10. FAANS : Ja. Ek kyk nou juis hoe sit sy net so sedig soos ou Queen Victoria in 

haar gemakstoel daar oorkant in die hoek van die waenhuis. Al wat 

roer is die een voet wat sy wieg op maat van die musiek! 

BYK : TRADISIONELE BOEREMUSIEK EN VROLIKE GEROESEMOES 

MOMENTEEL OP EN DOOF NA GRUISBULT SE WERF. VROLIKE 

VIERINGE SOOS VOORHEEN IN DIEP A/G DOOF GELEIDELIK 

UIT ONDER DIALOOG. TWEE FIETSE GETRAP. WIELE KNARS 

OOR GRUIS. SAGTE KRIEKE. 

11. HANS : En toe? Hoe was die aand vir jou? 
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1. ROBERT : Lekker man, baie lekker! En vir jou? 

2. HANS : [LAG] Ek het my vuurdoop gehad! 

3. ROBERT : Praat jy nou van ou Betta? 

4. HANS : Ja! Man, dit was erg... Dit was baie erg! 

5. ROBERT : [LAG] En weet jy wat? Ek het die ding sien kom! Ek het gesien hoe 

mik jy met die een Paul Jones so na Nonnie se kant toe. Het jy my 

nie gehoor skree nie? 

6. HANS : Nee, wat het jy gesê? 

7. ROBERT :  [LAG] Oppas, daar’s Betta. Sy wag vir jou...! En die volgende 

oomblik, toe sien ek net jy’s van redding ver vandaan, want toe’s 

darie koeël dwarsdeur die kerk en anderkant uit binne-in die 

hooimied in! 

8. HANS : [LAG SAAM] Ek glo nie dit sou eers gehelp het as ek jou sou kón 

hoor nie. Daar was nie genoeg tyd om weg te hardloop nie! 

9. ROBERT : [LAG BEDAAR. POUSE] Ek sien jy’t toe met haar gedans? 

10. HANS : [ONTWYKEND] Met wie? 

11. ROBERT : Toe, moet nou nie vir jou dom hou nie. Jy weet van wie ek praat. 

12. HANS : [VERLEË] Ja. 

13. ROBERT : En? Hoe was dit? 

14. HANS : [NADENKEND] Sy’t toe nie gejok nie. 

15. ROBERT : Waarvan praat jy nou? 

16. HANS : Op darie heel eerste dag in die klas... [DROOG OP] 

17. ROBERT : O, toe jy so seker was jy’t ’n gek van jouself gemaak? 
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1. HANS : Ja. Met die eerste pouse het iemand my mos amper in haar 

vasgestamp. Onthou jy ek het jou daarvan vertel? 

2. ROBERT : So vaagweg. 

3. HANS : Toe kyk sy my mos in die oë en sê met so ’n skewe glimlaggie... Het 

jy gedink ek sal jou byt? 

4. ROBERT : O ja, ek onthou dit. 

5. HANS : Wel, dis waarvan ek praat. Ek het lank met haar gedans. 

6. ROBERT : En...? 

7. HANS : Sy’t nie één keer eers probeer om my te byt nie... 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAGETE IN 

KLASKAMER. KINDERS JOEL IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE 

SONBESIES. STOEL SKRAAP OP MIK OOR HOUT VLOER. 

1. KOSIE : [GAAN SIT] Flossie, ek moet jou gelukwens! 

2. FLOSSIE : Hoekom? 

3. KOSIE : Ek kan nie glo hoe gretig die seuns die afgelope tyd is om deel te 

wees van die konsert nie. Ek dink jou plan het gewerk! 

4. FLOSSIE : Praat jy nou van die... groot leuen? 

5. KOSIE : [LAG] Ja! 

6. FLOSSIE : Ek’s nie heeltemal trots daarop nie, maar ek ís bly dit het gewerk! 

7. KOSIE : Nee kyk, dit was ’n briljante plan. Partykeer moet ’n mens maar ’n 

bietjie aandik en dreig. Dit ís darem uiteindelik vir hulle eie beswil 

ook, al besef hulle dit nie. 

8. FLOSSIE : Ja, miskien nie nou nie. Maar eendag as hulle groot is en ’n bietjie 

verstand gekry het, glo ek, sal hulle dit besef. 

9. KOSIE : Dis waar ja. ’n Skoolkonsert is eintlik ’n baie belangrike ervaring in 

enige mens se lewe. Ek glo vas g’n kind kan behoorlik sonder ’n 

bietjie kuns en kultuur in sy agtergrond grootword nie! 

10. FLOSSIE : Amen meneer die prinsipaal! 

11. KOSIE : Ehe... Daar’s net nog één ding omtrent die konsert waaroor ons 

eenstemmigheid moet kry. 

12. FLOSSIE : Dit klink gewigtig... Wat is dit? 

13. KOSIE : [MAAK ONGEMAKLIK KEELSKOON] Dit gaan oor Hans en Robert... 

14. FLOSSIE : [BEKOMMERD] Hans en Robert...? 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG NÁ SKOOL IN KLASKAMER. 

GEJOEL VAN KINDERS DOOF GELEIDELIK ONDER DIALOOG 

UIT. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. ROBERT : [SENUAGTIG] Meneer wou ons sien? 

2. KOSIE : Ja Robert. 

3. HANS : Het ons iets verkeerd gedoen Meneer? 

4. KOSIE : [GERUSSTELLENDE LAGGIE] Nee, glad nie Hans. Máár... [HANG] 

5. ROBERT : [POUSETJIE] Ja Meneer? 

6. KOSIE : Julle het my beplanning ’n bietjie omver gewerp. 

7. HANS : Meneer? 

8. KOSIE : Kyk... Ek sal geen geheim daarvan maak nie. Hans, ek wou jou... 

ehe... én Robert natuurlik! ... baie graag ingespan het in die kort 

operette. En soos jy weet, Hans, is dit gewoonlik die hoogtepunt van 

my konserte. 

9. HANS : Ja Meneer. 

10. KOSIE : Maar ek moet erken... Die vooruitsig van die boksgeveg tussen julle 

twee manne het sóveel belangstelling gaande gemaak onder die 

leerlinge... én selfs onder die ouers... wel... seker hoofsaaklik die 

vaders... dat ek genoodsaak is om julle boksgeveg by die program in 

te sluit. Hoe voel julle daaroor? ... Ek sal eerlik wees. Ek maak staat 

op julle samewerking. 

11. ROBERT : Nee, dis maar reg so Meneer. 

12. HANS : Kan ek Meneer iets vra? 

13. KOSIE : Ja natuurlik Hans. 
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1. HANS : Hoekom kan ek en Robert nie deel wees van die operette nie? 

2. KOSIE : Wel, dis suiwer ’n praktiese oorweging. Omdat die operette laaste op 

die program is, kan ek nie waag dat een of albei van julle met ’n 

bebloede gesig op die verhoog kom nie. Jy verstaan tog, nè Hans? 

Hoe sal dit lyk as een van my hoofkarakters met ’n blou-oog of ’n 

bloedneus... of ’n stukkende lip op die verhoog kom? Verstaan julle? 

3. HA/ROB : HANS: Ja Meneer. / ROBERT: Ek dink so Meneer. 

4. HANS : So... gaan ons nét boks in die konsert Meneer? 

5. KOSIE : Nee, nee, nee! Daar’s te min groter seuns vir al die items op die 

program. Ek het gedink ek wil julle in een of twee van die koor-items 

ook gebruik. Maar vóór julle in die bokskryt klim natuurlik. ... Gaan 

julle my help? ... Robert? 

6. ROBERT : Ja Meneer. 

7. KOSIE : Wonderlik! Baie dankie. En jy, Hans? 

8. HANS : Ja Meneer! 

9. KOSIE : Goed so! Nou net ’n laaste ding... 

10. ROBERT : Ja Meneer? 

11. KOSIE : Ek verstaan van juffrou Campbell julle’t glo iemand wat julle kan 

help? Wat julle kan ehe... afrig? 

12. HA/ROB : HANS: Ja Meneer. / ROBERT: Ja, oom Barnie Zilburg Meneer. 

13. KOSIE : En hy’s bereid om julle te help en hy weet wat hy doen? 

14. ROBERT : O ja Meneer. Oom Barnie het vir baie jare geboks. Hy was lank die 

middelgewigkampioen in Port Elizabeth. 

15. KOSIE : Ek sien... Nou maar goed kêrels, dan’s dit afgespreek! 
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1. HANS : Wanneer is die konsert nou weer Meneer? 

2. KOSIE : Net na die Aprilvakansie. So, julle’t omtrent twee maande om te 

oefen om ’n goeie boksgeveg vir die skoolkonsert te kan aanbied! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN BARNIE SE WINKEL. BOSUIL 

ROEP ’N KEER OF WAT ONDER DIALOOG. KRIEKE IN DIEP A/G. 

3. BARNIE : So, the headmaster wants you to box in the concert, hey? 

4. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

5. BARNIE : Alright Hans... [HANG] 

6. HANS : Ja Oom? 

7. BARNIE : Wat het jy geleer van jy na my toe kom? 

8. HANS : Ehe... lead and block Oom. En... elke keer op dieselfde plek slaan. 

9. BARNIE : O? Is dit al? 

10. HANS : O ja! Én konsentrasie Oom. 

11. BARNIE : En...? Is dít al? 

12. HANS : [DINK] Ehe... Ja Oom. 

13. BARNIE : Kláwawie! Was hab' ich dich gelernt? 

14. HANS : Oom? 

15. BARNIE : Wat het ek jou geleer, Pavian? Hoekom het Robert jou darie eerste 

aand amper platgeslaan? En hoekom slaan hy jou elke ab und zu 

nog dat jou ore tuit? 

16. HANS : [ONTHOU] Ooo...! 

17. BARNIE : Ooo wat? 

18. HANS : [VERLEË] Selfbeheersing Oom. 

19. BARNIE : Aha! Und was gescheht dann? Ohne Selbstbeherrschung...? 
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1. HANS : Ekskuus... sê net asseblief gou weer oom Barnie? 

2. BARNIE : Tjertof idiôt! Wat gebeur as jy jou selfbeheersing verloor, hè? 

3. HANS : Robert slaan my dat my ore tuit, Oom. 

4. BARNIE : [SUG SWAAR. MOEDELOOS] Dink Hans! Wat het ek vir jou geleer? 

5. HANS : [DINK] Ûmm... 

6. BARNIE : Ich glaub’s nicht! Wat gebeur as jy jou selfbeheersing verloor? 

Wanneer slaan Robert jou dat jou ore tuit Hans? 

7. HANS : [VERLEË LAGGIE] As ek raak kwaad Oom. 

8. BARNIE : Aha! En as jy kwaad is, wat dan? 

9. HANS : Dan het ek nie selfbeheersing nie Oom. 

10. BARNIE : [LAG] Endlich! The penny has finally dropped. Nou gaan ons 

dieselbe übung wieder versuchen, ja? Lead and block, asem uit met 

slaan, asem in vir arm terug. Ja? Unnd... Anfang! 

11. HA/ROB : [ASEM UIT. POUSETJIE. ASEM IN. HERHAAL ONDER DIALOOG] 

12. BARNIE : [PRAAT IN PAS MET HULLE ASEMHALING] Lead with the left, 

block with the right. Nou... Change! Lead with the right, block with the 

left! Ganz gut Hans! Onthou... Jeder Schlagg genau im gleichen 

Platz! [LAG] Mooi... mooi... mooi! ... Voetwerk, voetwerk... Lead and 

block... and lead and block! Uit met die asem as jy slaan... Aus, 

zurück... aus, zurück! ... So ja! ... Hou die opponent dop. Come on 

Robert, hit from your butt. Draai die heup... slaan. Jy ook Hans! And 

drop your head… Kláwawie! ... Not that low! ... Op jou tone Hans... 

op jou tone. ... Look where you’re punching! Tjertof idiôt! Stop, stop! 

13. HA/ROB : [EFFE UITASEM] 
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1. BARNIE : Dit is al für heute abend. Julle vorder mooi! [OPGEWONDE] Ons 

gaan für die mense ein ganz gutes show maak! Maar ons het nie te 

veel tyd voor die Aprilvakansie nie. Darum sal ons drie aande in die 

week werk. Montag, Mittwoch und Freitag. Ja? 

2. ROBERT : Stadig oom Barnie. Watter aande? 

3. BARNIE : Dummes Wimmern! Ek sê mos... Jeder Maandag, Woensdag und 

Vrydag. Und Dienstag und Donnerstag geht ihr laufen! 

4. HANS : Ekskuus oom Barnie... [HANG] 

5. BARNIE : Was ist los? 

6. HANS : [VERLEË LAGGIE] As... as Oom ’n bietjie opgewonde raak, dan 

vergeet Oom om Afrikaans te praat... 

7. BARNIE : O...! Entschuldige bitte! [LAGGIE] Ja, guilty as charged! Ek weet nie 

eers dat ek dit doen nie. Jammer, jammer. So, ek sê weer... und jetzt 

sprech’ ich sehr langsam... [LAGGIE] Daar doen ek dit weer! 

Konzentration! Nè Hans? 

8. HANS : [VERLEË] Ja Oom. 

9. BARNIE : [STADIG, MET KONSENTRASIE] So, van die begin af... Ons gaan 

nou drie aande elke week moet werk. Maandag, Woensdag en 

Vrydag. Dinsdag en Donderdag gaan julle hardloop. 

10. ROBERT : Hardloop oom Barnie? Waarheen? 

11. BARNIE : [IGNOREER HOM] Julle sal vyf myl hardloop elke Dinsdag en 

Donderdag. Net waar julle wil. Plaaspad, hardepad. Maak nie saak 

nie. Dis vir nou. 

12. HANS : [GROOTOOG] En later oom Barnie? 
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1. BARNIE : [LAG] Guten abend, ihr zwei. Bis zum Montagabend! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

KRIEKE IN DIEP A/G. 

2. ROBERT : Weet jy wat oom Barnie vir ons gesê’t toe ons vanaand geloop het? 

3. HANS : [LAG] Nie die vaagste benul nie! 

4. ROBERT : Ek wens hy praat net Engels óf Afrikaans. Maar hierdie ander goed 

tussenin maak my voel soos my maag partykeer in appelkoostyd! 

5. HANS : [LAG] Ek weet nie of hy ons slegsê of iets goed sê nie! 

6. ROBERT : Miskien is dit maar beter dat ons nie aldag weet wat hy sê nie. 

7. HANS : Ja... Maar ek’s bly hy’s so opgewonde oor die hele ding. 

8. ROBERT : Soos ou Kosie ook, hè? 

9. HANS : [LAG] Ek wonder wat sal hy sê as hy moet weet die ouens het eintlik 

net gesê hulle sal in die konsert wees as ons twee boks? 

10. ROBERT : Ek wonder... Maar hy’s baie ernstig oor die affêre nè? 

11. HANS : Ja, dis ou Kosie vir jou! As iets nie perfek kan wees nie, stel hy nie 

belang nie. Ek sal my min verbaas as hy nog een aand by oom 

Barnie opdaag om seker te maak ons oefen reg! 

12. ROBERT : [LAG SPOTTEND] Ek wonder hoe sal hy lyk met boksklere aan? 

13. HANS : [LAG SAAM] En met bokshandskoene...! 

14. ROBERT : [LAG BEDAAR] Een van die dae gaan ons prôpers en behoorlik bars! 

15. HANS : Jy bedoel oor wat oom Barnie ons gaan laat doen? 

16. ROBERT : Nee ou boeta. Hier van die middel van Februarie af raak dit turksvy 

pluktyd. En weet jy wat beteken dít? 

17. HANS : [ONRUSTIG] Nee...? 
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1. ROBERT : Drie aande ’n week gaan ons by oom Barnie boks, twee dae ’n week 

moet ons vyf myl hardloop. En dan moet ons nog elke dag ná skool 

gaan turksvye ook pluk! 

2. HANS : Wat’s so erg daaraan? 

3. ROBERT : [LAG VEELSEGGEND] Het jy dan vergeet? My pa’t mos nie meer ’n 

ryding nie, en daarom het hy ook nie meer trekdiere nie. 

4. HANS : [GROOTOOG] So hoe kry ons die turksvye op Kleinpoort? 

5. ROBERT : Ons sal elke middag ná skool met die droë rivierbedding af moet loop 

om rondloperdonkies aan te keer. 

6. HANS : Sowaar...? [ONSEKER LAGGIE] Jy’s seker nie ernstig nie! 

7. ROBERT : O nee. Ek’s dood, doodernstig ou boeta! 

8. HANS : [KREUN] Dan’s daar nog huiswerk en kooroefening óók! 

9. ROBERT : [NADENKEND] Ja, dit gaan ’n moeilike tyd wees hier op Kleinpoort... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN MARTHA SE KOMBUIS. 

KRIEKE IN DIEP A/G. 

10. FLOSSIE : [GEDEMP] En wat sluip julle twee soos skelms deur die huis dié tyd 

van die aand? 

11. HANS : [GEDEMP] Ons het ’n probleem. 

12. ROBERT : [GEDEMP] Sus, ons moet dringend met jou praat! 

13. FLOSSIE : [GEDEMP] Kan dit nie wag tot môre nie? 

14. ROBERT : Nee! Asseblief Sus. Ons het jóú gehelp met die konsert. Nou moet jy 

óns met hierdie ou sakie help! 

15. FLOSSIE : [GEDEMP] Nou goed. Robert, maak die middeldeur toe. As ek met 

julle moet konkel, wil ek darem soos ’n eerlike mens klink! 



9 

EPS. 30 

BYK : BINNEDEUR VERSIGTIG EFFE WEG ONDER DIALOOG TOEGEMAAK. 

1. HANS : [GEDEMP] Jô, dankie Flossie! 

2. FLOSSIE : [GEDEMP] Moenie te gou al dankie sê nie. Ek mag julle dalk glad nie 

help nie...! 

3. ROBERT : [BEWEEG TOT OP MIK. NORMALE TOON] So-ja, kan ons maar praat? 

4. FLOSSIE : Ja goed. Wat’s die probleem? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN MARTHA SE KOMBUIS. 

KRIEKE IN DIEP A/G. 

5. HANS : So, wat dink jy kan ons doen? 

6. ROBERT : Ek het eintlik gehoop jy kan dalk met Pa of met ou... (Kosie) ehe... 

meneer Schreuder praat en kyk of een van hulle nie iewers vir ons 

genadig kan wees nie. Jy weet? 

7. FLOSSIE : So, julle óf nie turksvye pluk nie, óf nie huiswerk hê nie. Verstaan ek 

julle reg? 

8. HA/ROB : HANS: Dis presies wat ons wil hê! / ROBERT: Ja, asseblief Sus! 

9. FLOSSIE : [SUG] Ek sien... 

10. ROBERT : [POUSE. BEKOMMERD] Wat sien jy Sus? 

11. FLOSSIE : Huiswerk is baie belangrik. 

12. HANS : Ja...? 

13. FLOSSIE : Ek kan nie vra dat júlle minder huiswerk kry nie. Dan gaan julle agter 

raak, en dis buitendien oneties. 

14. ROBERT : Wat’s dít? 

15. HANS : [FLUISTERTOON] Dis nie reg nie. 

16. FLOSSIE : [GLIMLAG] So iets ja. 
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1. ROBERT : En die turksvye pluk? 

2. FLOSSIE : Dis ’n verantwoordelikheid. En ’n mens skram nooit weg van jou 

verantwoordelikhede nie. Die beste wat ek kan doen, is om Pa te vra 

of hy dalk vir julle ’n plaaswerker of twee van iewers kan reël om julle 

te help. 

3. ROBERT : Is dit ál? 

4. FLOSSIE : Ja Robert. Dit is ál. En nou moet julle twee gaan slaap. Dis laat! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

OP KLEINPOORT SE WERF. BEES BULK SPORADIES IN A/G. 

WEWERS EN VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. FRANK : [PROJEKTEER EFFENS] So lads, have you finished planting the pole? 

2. ROBERT : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK] Ja Pa. En hy staan stewig. Pa 

kan maar kom voel. En die dwarshout is ook goed vas. Hy sal nie 

loskom nie. Kyk maar. 

3. FRANK : Hmm... Good job boys. Good job! 

4. HANS : Dankie oom Frank. En sien Oom? Ons het ’n dwarshout gekry wat 

op ’n haarbreedte drie treë lank is. Nes Oom gevra het. 

5. FRANK : Dankie Hans. Dit is perfek so! 

6. ROBERT : Is ons nou klaar? Kan ons maar gaan? 

7. FRANK : [AFKEURENDE LAGGIE] Waarheen wil jy gaan Robert? Het jy 

vergeet daar moet nog hout aangery word? 

8. ROBERT : [MISMOEDIG] Nee Pa. Ek het net nie gedink Pa wil dit vandag óók 

gedoen hê nie. 

9. FRANK : Hoe gouer die hout hier is, hoe gouer kan julle begin pluk. En hoe 

gouer kan jou ma begin met die kook van die stroop. 

10. ROBERT : Ja Pa. 

11. HANS : Ekskuus oom Frank, maar waarmee gaan ons die hout aanry? 

12. FRANK : Ek het mos darem nog die skotskar in die waenhuis, Johannes. 

13. HANS : O ja, Robert het hom vir my gewys. 

14. FRANK : So, nou gaan julle twee ál met die droë rivierbedding af loop om 

rondloperdonkies te kry om die skotskar mee te trek. 
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1. ROBERT : [FLUISTERTOON] Sien? Wat het ek jou gesê...! 

2. FRANK : I beg your pardon, Robert? 

3. ROBERT : Nee, ek sê net vir Hans ek sal hom wys hoe doen mens dit. 

4. FRANK : Vang julle nie rondloperdonkies in die Bo-Kloof nie, Johannes? 

5. HANS : Ehe... Ek weet nie eintlik nie, oom Frank. My pa’t mos nog al sy 

rygoed en trekdiere en so. 

6. FRANK : Ja, dis waar. Nou goed dan. There’s no time like the present, lads. 

Hoe gouer julle die donkies kan kry, hoe gouer kan julle die eerste 

vrag hout bring. Voor vanaand wil ek op die minste twee vragte hê! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN DIE DROË RIVIERLOOP. 

WEWERS EN KAAPSE KANARIES IN A/G. VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. HANS EN ROBERT LOOP OP MIK 

OOR HARDE, DROË SAND VAN RIVIERBEDDING. 

7. HANS : As ons nou eers die donkies gekry het, is dit darem een 

beslommernis minder om ons oor te bekommer! 

8. ROBERT : Wat bedoel jy? 

9. HANS : Wel, ons gaan nou, wat...? Twee donkies aankeer? 

10. ROBERT : Ja. 

11. HANS : Dan hét ons hulle mos! Of hoe? 

12. ROBERT : ‘Tuurlik. Dis wat aankeer beteken. Maar as ons vandag klaar is met 

darie twee donkies, kom hulle weer terug na die rivierloop toe. 

13. HANS : [ONSEKER LAGGIE] Jy speel seker...? 

14. ROBERT : [ERNSTIG] Nee, hulle kom terug hiernatoe. [SUG] En môre doen ons 

dit weer. En die dag daarna ook. En elke dag, tot ons eendag klaar is! 
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1. HANS : [GESKOK] Jy’s sowaar ernstig...! 

2. ROBERT : [WRANG LAGGIE] Ja, ek is. 

3. HANS : Maar hoekom kan ons hulle nie op die werf hou tot ons met hulle 

klaar is nie? 

4. ROBERT : My pa’t mos nie meer kampe of stalle of sulke goed om hulle in te 

hou nie. Hy’t net die beeskraal en die koeistal oor. Al die ander goed 

is op die grond wat hy verhuur. 

5. HANS : Ek sien... So, dit gaan elke dag se beslommernis wees tot die 

turksvystroop klaar gekook is? 

6. ROBERT : Ja, so gaan dit wees meneer. Ek het jou mos gewaarsku daar lê vir 

ons ’n moeilike tyd voor hier op Kleinpoort. 

7. HANS : [NADENKEND] Jy hét ja... Maar... [HANG] 

8. ROBERT : [POUSETJIE] Maar wat? 

9. HANS : Dalk sal Flossie jou pa nog ompraat? ... Hè? ... Ja man, ek is 

dóódseker sy sal ons help om jou pa om te praat! 

10. ROBERT : Het jy al klaar weer vergeet wat sy vir ons darie aand gesê het toe 

ons haar gaan vra het om ons te help? 

11. HANS : [ONWILLIG] Nee, natuurlik nie... 

12. ROBERT : [BOOTS NA] ’n Mens skram nooit weg van jou verantwoordelikhede 

nie. Die beste wat ek kan doen, is om Pa te vra of hy dalk vir julle ’n 

plaaswerker of twee van iewers kan reël om julle te help. 

13. HANS : Sien? Dis presies wat ek bedoel! Miskien is daar ’n plaaswerker of 

iemand vir wie jou pa kan sê om darem net die donkies vir ons te 

gaan haal elke dag. Jy weet? Om ons ’n bietjie tyd te spaar! 
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1. ROBERT : Dink nou mooi... Het jy al ’n plaaswerker op die werf gesien? 

2. HANS : Nee, weet jy? 

3. ROBERT : En daar’s jou antwoord! Ás Flossie met my pa gepraat het, is ek 

seker dis wat hy vir haar gesê’t... Wie moet ons help en waar kry hy 

darie iemand? 

4. HANS : Miskien moet óns hom dan maar gaan vra? 

5. ROBERT : [GESKOK] Is jy heeltemal van jou trollie af? Hy sal ons nekke stomp 

by ons stuitjies omdraai! 

6. HANS : O... 

7. ROBERT : [FLUISTERTOON] Kyk daar! Dis ons gelukkige dag meneer. 

8. HANS : [FLUISTERTOON. LAGGIE] Sommer vier... výf stofjasse! 

9. ROBERT : [FLUISTERTOON] Ek dink ons vang hierdie hings naaste aan ons... 

en net skuins agter hom is daar ’n lekker groot merrie. Kom! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP KLEINPOORT SE STOEP. 

BEES BULK SPORADIES IN A/G. WEWERS EN VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

10. MARTHA : [SOET] Frank, wou jy nog koffietjies gehad het my man? 

11. FRANK : A, kyk nou net. My vrou kan sowaar gedagtes lees! 

12. MARTHA : [SKERP] Maar dit pas nie in jou kraal om mýne te lees nie, nè? 

13. FRANK : [VERSTOM] What have I done now? 

14. MARTHA : Jy wéét ek verpes dit dat die kinders soos huurlinge moet werk! Jy’s 

heel gelukkig en sit rustig hier op die stoep en koffie drink terwyl die 

kinders hulle vir jou afsloof! 

15. FRANK : Maar my liewe Martha, álle plaasseuns doen dit vir hulle vaders! 
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1. MARTHA : O? En word álle plaasseuns se lewens in gevaar gestel? 

2. FRANK : [VERSTAAN NIE] I’m sorry...? 

3. MARTHA : Dis nou wel net rondloperdonkies in jou oë wat die kinders moet loop 

soek, maar wie weet wat kom hulle alles teë in daardie rivierloop? 

4. FRANK : [SUG] Is ons nou weer by die Ousus-storie van nou die aand? 

5. MARTHA : Nee! Dis nou darem nog helder oordag, maar daar’s nog steeds 

allerhande honger gediertes wat enigiets sal vreet noudat kos so 

skaars is met die droogte. 

6. FRANK : Martha, nee... (Relax.) Ehe... Jy bekommer jou heeltemal verniet. 

7. MARTHA : En wanneer moet die arme kinders miskien by hulle skoolwerk 

uitkom? Het jy al daaraan gedink? 

8. FRANK : Wanneer hulle klaar gewerk is vir die dag. 

9. MARTHA : En wie’s so gretig dat die twee bloedjies soos barbare in ’n 

skoolkonsert van alle dinge aan mekaar moet slaan tot die bloed 

loop, Frank? Voor hulle vanaand hulle ou koppies kan neerlê, moet 

Barnie Zilburg hulle ook nog eers onder hande neem. En daar is net 

sóveel ure in ’n dag om alles gedaan te kry. Hulle moet iewers nog 

was en eet ook! 

10. FRANK : Hulle is jonk. They don’t understand tired! 

11. MARTHA : Die minste wat jy vir die tweetjies kon doen, Frank, was om vir hulle 

hulp iewers te kry om immers die donkies vir hulle te vang en hulle te 

help hout bymekaarmaak en turksvye pluk! 

12. FRANK : [POUSE. AGTERDOGTIG] Did Florence talk to you about this...? 

13. MARTHA : [ONSKULDIG] Flóssie? Nee, hoekom sou sy? 
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1. FRANK : Sy het so ’n paar aande gelede ook met my hieroor gepraat. 

2. MARTHA : O? Dis interessant... Seker omdat ons altwee voel dis onmenslik wat 

jy die arme kinders aandoen, Frank! 

3. FRANK : Nee... Ék dink julle twee is kop in een mus, my liewe Martha. Is julle? 

4. MARTHA : [POUSE] Hoe’t jy nou weer gesê Frank? Wou jy koffie hê of nie? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP DIE HARDE PAD ONDERWEG 

NA KLEINPOORT. WEWERS EN KAAPSE KANARIES IN A/G. VER, 

KWALIK-HOORBARE SONBESIES. DONKIE BALK EFFE WEG, 

EN SKOTSKAR DOOF MET VAART WEG ONDER DIALOOG. 

5. HANS : [SKREE] Waarheen hol darie balhorige hings? Keer hom Robert...! 

6. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Ek probeer...! ... Ek kan nie! Kom help! 

7. HANS : [SKREE] Ek’s op pad! ... Wat het in hom gevaar? Robert, is die hout 

darem nog op die skotskar? 

8. ROBERT : [EFFE WEG. PROJEKTEER] Ja, dit lyk so! ... O vrek...! 

9. HANS : [SKREE BENOUD] Wat? 

10. ROBERT : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] Hier kom moeilikheid. Hy 

mik reguit vir die noemnoembos! 

11. HA/ROB : [SKREE BENOUD] 

BYK : SKOTSKAR KOM EFFE WEG TOT STILSTAND. DONKIE BALK 

EFFE WEG NOG ’N PAAR KEER ONDER DIALOOG. 

12. HANS : Maskas! Kyk net hoe’t hy die hele spatbord binne-in sy maai geskop! 

13. ROBERT : Maar so ’n vuilgoed. Hy loop hom en dik vreet op ’n ander man se 

grond, maar hy wil nie werk vir sy kos nie. Kyk net hoe dril sy boude 

van die vet! 
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BYK : TWEEDE DONKIE BEGIN OOK BALK EN RONDTRAP. 

1. HANS : Ag nee man, nou begin hy die stomme merrie ook verbouereerd 

maak. Haai jy, hou jou donkiebek, Stofjas! 

2. ROBERT : Ek dink nie dié hings is genoeg ingebreek om ingespan te word nie. 

3. HANS : Nee, dit lyk nie so nie. Wat maak ons nou? 

4. ROBERT : [SUG] Ek dink die enigste genade nou is om hulle altwee uit te span 

en maar twee ander donkies te loop soek. 

BYK : DONKIES WORD ONDER DIALOOG UITGESPAN. 

5. HANS : Ja, ek dink ook so. Ons sal in elk geval eers iets aan die stukkende 

spatbord moet doen voor ons weer ’n vrag sal kan laai. 

6. ROBERT : [SUG] Dit ook nog! [STEUN] So-ja, die donkies los. Nou net die 

merrie losmaak van die hings... [STEUN] Hans, hou vir my die hings 

vas aan sy halter. 

7. HANS : [EFFE WEG] Het hom! 

8. ROBERT : Daar’s hy, jou eselmerrie! 

BYK : KLAP OP DONKIE SE BOUD. 

9. ROBERT : Kry jou ry! 

BYK : DONKIE BALK EN DRAF WEG OOR HARDE PAD. 

10. HANS : [EFFE WEG] En die hings? 

11. ROBERT : Sal ons hom nie ’n goeie les leer nie? Net vir oulaas. 

12. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK] Alte graag! Maar wat het jy in gedagte? 

13. ROBERT : Ons rý hom tot sy gô uit is! Hoekom nie? 

14. HANS : Ons kan hom ry ja. Maar waar? Ek gaan my sowaar nie hier op die 

harde pad laat afgooi nie! 
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1. ROBERT : Die rivierloop is nie te ver nie. En die riviersand is darem sag. 

2. HANS : Nóú praat jy! Kom ons stap solank af rivier toe. 

BYK : DONKIE ONDER DIALOOG AAN HALTER GELEI OOR HARDE 

GRONDPAD, DAN DEUR GRAS TOT IN RIVIERLOOP. 

3. ROBERT : Dis nou ’n goeie ding dat ons hom in die rivierbedding gaan ry, want 

ons moet in elk geval na twee ander donkies soek as ons klaar dié 

ou se gô uitgery het. 

4. HANS : Ja, dit werk eintlik heel goed uit! 

5. ROBERT : Daar’s ’n lekker breërige sandstrook net hier onder. Dis meer as 

genoeg plek om hom te ry. 

6. HANS : Ek wonder of hy net so balhorig gaan wees as ons eers op hom klim? 

7. ROBERT : [LAGGIE] Ons sal nou-nou weet! Hoekom, is jy bang? 

8. HANS : Watwo ek bang wees. Ek en Kieriekop het op Hoekplaas omtrent al 

énigiets gery. Van ’n kalf tot ’n bergsebra! 

9. ROBERT : Goed, hoe wou jy dit doen? Eerste opklim, of sal ons lootjies trek? 

10. HANS : Hou gou die halter vir my vas asseblief? 

BYK : DONKIE GAAN STAAN. 

11. HANS : Dankie. 

BYK : TWEE PENDORINGS OP MIK VAN BOS AFGEBREEK. 

12. HANS : Ons trek lootjies. 

BYK : DONKIE BEGIN WEER LOOP DEUR GRAS EN KOM BY 

SANDSTROOK IN DIE SPREEKBEURT MET (*) GEMERK. 

13. ROBERT : Maar jy gaan nie kierang nie nè? 

14. HANS : Hoe kan ek kierang? 
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1. ROBERT : Ek weet nie. Ek sê maar net. 

2. HANS : Kyk, een doring los ek lank, en die ander een... 

BYK : DORING OP MIK GEBREEK. 

3. HANS : *...se punt breek ek af. Nou hou ek die stomp punte bymekaar, sodat 

ons nie weet watter doring is lank en watter een is kort nie. Die 

wenner ry die donkie! Trek jy die lange, wen jý... en trek jy die korte, 

verloor ék. 

BYK : DONKIE GAAN STAAN OP SAND. 

4. ROBERT : Goed so... Hmm... Nou watter doring moet ek kies...? Dié een! 

5. HANS : [SEDIG] Hmm... Die kortetjie. Ék verloor, jý wen. Nou-ja ou boeta, 

dís jou kans. Ry al sy nukke uit hom uit! [SPOT. NABY] Maar as jy 

bang is, sal ék hom vat. 

6. ROBERT : Bang? Wie’s miskien bang vir ’n donkiehings? [KLIM OP DONKIE] 

Wat jy nog van donkiery moet leer, het ek lankal vergeet! 

7. HANS : [LAGGIE] Nou toe jou ou bielie van ’n donkieryer, wys my! 

8. ROBERT : [PROJEKTEER] Hup, hup Stofjas! Gooi my af as jy kan! ... Hup, hup! 

9. HANS : [LAG] Mensig, maar jy kán ry ou Robert! Jy ry só vinnig al om my, dit 

lyk of jy op een plek bly staan! 

10. ROBERT : Ha-ha, baie snaaks! Kan ’n esel dan só sleg wees! Gee vir my darie 

lekker dik lat aan wat daar links van jou lê... 

11. HANS : [TEL LAT OP] So-ja, kom ons kyk of dít ou Stofjas laat roer! Ek tik 

hom sommer vír jou! 

BYK : LAT FLUIT EN KLAP TEEN DONKIE SE BOUD. DONKIE BALK. 

GALOP DOOF MET ’N VAART ONDER DIALOOG WEG. 
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1. ROBERT : [BEWEEG WEG. SKREE BENOUD] 

2. HANS : [LAG. SKREE AGTERNA] Ry hom Robert. Ry hom boeta...! 

3. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Loop treurniet, loop! Jy’s mos te lui om te werk! 

BYK : DONKIE DOOF TOT OP MIK. LAT FLUIT EN KLAP WEER TEEN 

DONKIE SE BOUD AS GALOP OP MIK IS EN DOOF WEER WEG. 

4. HANS : [SKREE] So-ja, nog ’n bietjie vinniger ou Stofjas! 

5. ROBERT : [BEWEEG WEG. SKREE BENOUD] Draai esel, draai! Jy hol reguit 

na die stinkbos toe. Draai! [GIL] 

BYK : WEG. DONKIE BALK EN PROES. KRUISDOOF MET KENWYSIE 

EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 32 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

IN DIE DROË RIVIERLOOP. WEWERS EN KAAPSE KANARIES IN 

A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. LAT FLUIT EN 

KLAP TEEN DONKIE SE BOUD. DONKIE BALK. GALOP DOOF 

MET ’N VAART ONDER DIALOOG WEG. 

1. ROBERT : [BEWEEG WEG. SKREE BENOUD] 

2. HANS : [LAG. SKREE AGTERNA] Ry hom Robert. Ry hom boeta...! 

3. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Loop treurniet, loop! Jy’s mos te lui om te werk! 

BYK : DONKIE DOOF TOT OP MIK. LAT FLUIT EN KLAP WEER TEEN 

DONKIE SE BOUD AS GALOP OP MIK IS EN DOOF WEER WEG. 

4. HANS : [SKREE] So-ja, nog ’n bietjie vinniger ou Stofjas! 

5. ROBERT : [BEWEEG WEG. SKREE BENOUD] Draai esel, draai! Jy hol reguit 

na die stinkbos toe. Draai! [GIL] 

BYK : WEG. DONKIE BALK EN PROES ONDER DIALOOG EN DOOF 

RELATIEF VINNIG TOT OP MIK. 

6. HANS : [ROEP IN DIE HARDLOOP] Robert! ... Robert! Het jy seergekry? ... 

Robert! [GAAN STAAN UITASEM] 

BYK : DONKIE DRAF WEG OOR SAND. BALK NOG ’N KEER OF WAT 

ONDER DIALOOG EN DOOF WEG. 

7. HANS : [ROEP] Robert, waar’s jy? [VIR HOMSELF] Die simpel stinkbos is so 

groot soos ’n hooimied! Ek kan níks sien nie. [ROEP] Robert, is jy 

nog hier in die bos? [VIR HOMSELF] Ek kan ook nie eers onder die 

digte takke probeer inkruip nie, want daar’s omtrent soveel dorings 

as wat daar blare is. Hulle moes dit ’n ystervarkbos genoem het! 
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BYK : BLARE EN TAKKE RITSEL EFFE WEG. 

1. ROBERT : [EFFE WEG. KREUN FLOU] Ek sit vas man... Kom sleep my hier uit! 

2. HANS : [LAG VERLIG] Robert! Ek dog jy’s bokveld toe meneer! 

3. ROBERT : Asseblief Hans, maak gou. Die dorings steek my vrek seer man! 

BYK : BLARE EN TAKKE RITSEL OP MIK. 

4. HANS : [KREUN EN STEUN] Ek probeer om by jou uit te kom. Maar... dis nie 

heeltemal so maklik nie. Die bos is só ruig, ek kan jou nie eers sien 

nie. Kan jy jou voete vir my roer, dat ek net kan sien waar jy is? 

5. ROBERT : [EFFE WEG] Ja, ek probeer. Goed... nou roer ek my voete... 

BYK : BLARE EN TAKKE RITSEL EFFE WEG. 

6. HANS : O, daar’s jy! [KREUN EN STEUN] Waar sit jy vas? 

7. ROBERT : [EFFE WEG] Moet jou nie daaroor bekommer nie. Vat my voete en 

trek my terug. Maar stadig net. Ek dink my rug is af! 

8. HANS : O vrek Robert! Lê liewer doodstil, dan gaan vra ek jou pa om ’n 

dokter te laat kom. 

9. ROBERT : Nee verduiwels man, moenie nonsens praat nie. Vergeet van die 

dorings, sleep my net hier uit! 

10. HANS : Goed, ek gaan net trek. En as jy kan, help my! Ek tel tot drie, dan 

trek ek, hoor? Is jy reg? 

11. ROBERT : [EFFE WEG] Ja! 

12. HANS : Een... twee... drie! [KREUN EN STEUN] 

BYK : BLARE EN TAKKE RITSEL OP MIK. 

13. ROBERT : [EFFE WEG. KREUN EN STEUN] 

BYK : TAKKE KRAAK HARD. BLARE RITSEL. 
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1. HA/ROB : [SKREE, KREUN EN STEUN. BELAND UITASEM BUITE BOS] 

2. HANS : [UITASEM] Heiden ou Robert jong, dit was nou amper ’n lelike ding 

hè? Hoe voel jou rug? 

3. ROBERT : [KRY ASEM TERUG] Nee, ek makeer niks wat. Kom ons loop soek 

twee ander donkies, dat ons by die huis kan kom met die vrag hout 

wat nog op die skotskar lê. 

BYK : HANS EN ROBERT STAAN OP EN BEGIN OP MIK STAP OOR GRUIS. 

4. HANS : [STAAN OP] Ek’s baie bly jy makeer niks. Eintlik baie dankbaar... 

5. ROBERT : [STAAN OP] Hoe so? 

6. HANS : Ek dink ek het die donkie die tweede keer ’n bietjie hard met die lat 

bygekom ná hy van die klipbank af omgedraai het met jou. 

7. ROBERT : So jy was ’n bietjie aspris? 

8. HANS : Net ’n klein bietjie. [POUSE. LAG] 

9. ROBERT : En nou? 

10. HANS : [LAG BEDAAR] Dit lyk of ons deur ’n dorsmasjien gekom het. Kyk 

hoe lyk ons klere! 

11. ROBERT : [BEGIN LAG] Watwo ons klere. Kyk hoe vol krap- en steekplekke is 

óns! My arme ma kom seker iets oor van skoon skrik as sy ons so 

moet sien vanmiddag! 

12. HA/ROB : [LAG] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

STOEP. BEES BULK SPORADIES IN A/G. WEWERS EN VER, 

KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

13. MARTHA : En toe? Is jy tevrede? 
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1. FRANK : Waarvan praat jy liewe Martha? 

2. MARTHA : Moenie vir my kyk of botter nie in jou mond kan smelt nie. Jy weet 

goed waarvan ek praat! 

3. FRANK : [SUG] They’re boys! They got up to some mischief, that’s all. 

4. MARTHA : Mischief? Is dít wat jy dit noem as die arme kinders by die dood 

omgedraai het, Frank? 

5. FRANK : Hulle het nie by die dood omgedraai nie... 

6. MARTHA : Hans het met groot oë vir my gesê hy’t gedink Robert se rug is áf. Hy 

wou dan glad huis toe kom om ’n dokter te loop kry! 

7. FRANK : Want hy het geskrik, Martha. 

8. MARTHA : Het jy gesien hoe lyk die kinders se klere? Het jy gesien hoe lyk die 

kinders? Dis ’n skande, Frank. ’n Skande sê ek jou! Waar’s hulle nou? 

9. FRANK : Hulle is daar by die waenhuis besig om die spatbord van die skotskar 

reg te maak. 

10. MARTHA : Wat die donkiehings flenters geskop het? 

11. FRANK : Ja. 

12. MARTHA : En wat sou jy gesê het as die vuilgoed een van die kinders so 

geskop het, hè? Sou dit dan nóg mischief gewees het? 

13. FRANK : [IN ’N HOEK] Martha, Martha... 

14. MARTHA : Moenie vir my Martha-Martha nie! Wát sou jy gesê het as Hans hier 

aangekom het met die nuus dat ’n donkie jou enigste seun morsdood 

geskop het? En moenie vir my sê dit kan nie gebeur nie! 

15. FRANK : But it didn’t! That’s just it! 
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1. MARTHA : Maar my kragtie Frank! Dit kón! Net omdat die liewe Vader sy hand 

oor die seuns gehou het, beteken dit nie dit kon nie gebeur nie! 

2. FRANK : [SUG] Ek weet. En jy’s reg. Én ek is jammer. 

3. MARTHA : Mooibroodjies gaan hierdie ding nie regmaak nie Frank! Verlede jaar 

het ek jou gesê ek’s dankbaar jy’t ’n plan gemaak om die turksvye op 

die werf te kry. En ek wás, want jy’t Robert gehelp. 

4. FRANK : Ek weet jy was dankbaar... 

5. MARTHA : Maar nou stuur jy twee seuns om op hulle eie gevaarlike werk vir jou 

te gaan doen. En ek sê dit sommer by voorbaat vir jou Frank... 

Hierdie jaar is ek nié dankbaar vir die turksvye nie. Hierdie jaar sal ek 

stík in iedere lepel stroop wat ek oor my brood uitskep! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

KRIEKE IN DIEP A/G. BEDVERE KRAAK EN BEDDEGOED 

RITSEL VAN TYD TOT TYD ONDER DIALOOG. 

6. ROBERT : [LAG] Jy’s een groot uitslag van kop tot tone van die stinkbos se 

dorings. Kompleet of jy Duitse masels het! 

7. HANS : [LAG SAAM] Jy lyk nie veel beter nie ou boeta! Eintlik dink ek jy lyk 

’n bietjie erger as ek, want jy’t ’n lekker dik rooi haal waar ’n tak jou 

seker vasgedruk het. As ek nie van beter geweet het nie, sou ek dink 

ou Kosie het vir hom ’n splinternuwe kweperlat van die heining gaan 

afpluk om jou mee te looi! 

8. ROBERT : Wel, ek het vandag ’n rekord opgestel. 

9. HANS : Watse rekord nogal? 

10. ROBERT : G’n mens het al ooit só diep in ’n stinkbos ingeduik nie! 
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1. HA/ROB : [LAG] 

2. HANS : [LAG BEDAAR] Die diep duik is niks. Ék wil graag weet hoe’t jy dit 

reggekry om so vinnig weer daar uit te kruip! 

3. ROBERT : [LAG BEDAAR] Nood leer bid boeta. Wag maar, jy sal nog sien! 

4. HANS : O nee, een keer agter jou inkruip om jou bas te red was vir my 

genoeg. Ek maak g’n planne om by ’n stinkbos in te duik nie! 

5. ROBERT : Dit mag wees. Maar ons gaan nog in Donkerkloof inkruip. Ek het jou 

maar nog net nie daarvan gesê nie. 

6. HANS : O? En wanneer het jy dít besluit? 

7. ROBERT : Dit maak nie saak nie. 

BYK : KLOP EFFE WEG AAN KAMERDEUR. 

8. ROBERT : [ROEP] Wie’s daar? 

9. FRANK : [VAN AGTER TOE DEUR] It’s your father, Robert! 

10. ROBERT : [ROEP] Kom in Pa! 

BYK : DEUR EFFE WEG OOPGEMAAK. 

11. FRANK : [EFFE WEG. ONGEMAKLIK] Boys... [MAAK KEEL SKOON] 

12. ROBERT : Pa? 

13. FRANK : [BEWEEG TOT OP MIK] I just wanted to say... Ek wou maar net kom 

vra hoe julle voel. 

14. ROBERT : Doodreg. Hoekom vra Pa? 

15. FRANK : Want ek... stel belang. En jy Johannes...? 

16. HANS : Nee goed, dankie oom Frank. 

17. FRANK : Kan ek hier op jou bed sit, Robert? 

18. ROBERT : Natuurlik Pa. 
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BYK : BED KRAAK. 

1. FRANK : [GAAN SIT] Luister, ek wil net hê julle moet weet ek waardeer baie 

wat julle doen hier op die plaas. En veral jy, Johannes. Tannie 

Martha moes my herinner jy is nie eers ons kind nie. En jy werk asof 

jy ons kind is. 

2. HANS : [VERLEË] Dis ’n groot plesier. Baie dankie oom Frank. 

3. FRANK : But boys... [HANG] 

4. HA/ROB : HANS: Ja Oom? / ROBERT: Ja Pa? 

5. FRANK : Glo dit of nie, ek was ook jonk. Ek weet ’n mens voel jy kan enigiets 

doen en niks kan jou onderkry nie... Nè? 

6. HA/ROB : HANS: Ja oom Frank. / ROBERT: Ja Pa. 

7. FRANK : En dit is goed so. Geniet julle jong dae. Dit gaan baie vinnig verby. 

Maar ek wil julle baie mooi vra om nie onverantwoordelik te wees nie. 

8. ROBERT : Wanneer was ons onverantwoordelik Pa? 

9. FRANK : Julle twee het die donkie gery vanmiddag, nè? 

10. ROBERT : [POUSE] Ja Pa... 

11. FRANK : En julle het geweet dit is ’n donkie wat nog ’n wilde streek in hom het, 

nie waar nie? Hy hét die spatbord stukkend geskop. 

12. HA/ROB : HANS: Ja Oom. / ROBERT: Ja Pa. 

13. FRANK : Nou, dít was onverantwoordelik. Ek bedoel, om die donkie te wou ry. 

Maar laat dit vir julle ’n les wees. ’n Ongeluk gebeur gou. En 

Johannes, jy mag wel vir my en tannie Martha soos ons eie kind 

voel, maar jy ís nie. Jou ouers het jou aan ons sorg toevertrou. Wees 

asseblief altyd baie versigtig. Én jy, Robert. 
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1. HA/ROB : HANS: Ja oom Frank. / ROBERT: Ja Pa. 

2. FRANK : Was daar enigiets wat julle wou sê? Of vra? 

3. ROBERT : Pa... Het Ma gesê Pa moet met ons kom praat? 

4. FRANK : [KUG ONGEMAKLIK] Natuurlik nie Robert. 

5. HANS : [ONGEMAKLIK] Oom Frank...? 

6. FRANK : Ja Johannes? 

7. HANS : [VERSIGTIG] Omdat dit so lank vat om die donkies te kry... [HANG] 

8. ROBERT : [VINNIG] Hans probeer maar net sê, dis hoekom ons een gery het! 

9. FRANK : Ek verstaan nie, Robert? 

10. ROBERT : Ons het vandag só lank gesoek na die twee donkies, en toe die 

hings die spatbord stukkend skop en met die skotskar weghol, het 

ons van pure moegheid en ek weet nie wat nog als nie die donkie 

gery, sonder dat ons gedink het dit kan gevaarlik wees. 

11. FRANK : Hmm... Goed, ek verstaan. Maar belowe julle sal dit nie weer doen 

nie. Johannes...? 

12. HANS : Ehe... nee Oom. 

13. FRANK : Robert...? 

14. ROBERT : Nee Pa. 

BYK : BED KRAAK. 

15. FRANK : [STAAN OP] Onthou, julle het belowe. 

16. HA/ROB : HANS: Ja oom Frank. / ROBERT: Ja Pa. 

17. FRANK : [BEWEEG EFFE WEG] En terloops... Ek dink julle het die spatbord 

baie netjies reggemaak. 

18. HA/ROB : HANS: Dankie Oom. / ROBERT: Dankie Pa. 
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1. FRANK : [EFFE WEG] Lekker slaap julle twee. 

2. HA/ROB : HANS: Nag oom Frank. / ROBERT: Nag Pa. 

BYK : KAMERDEUR EFFE WEG TOEGEMAAK. 

3. ROBERT : [SUG VAN VERLIGTING] Dit was nou amper! 

4. HANS : Wat? 

5. ROBERT : Jy’t ons nou amper in gróót moeilikheid gehad! Jy ken nie my pa nie 

jong. Hy’t miskien gepraat van onverantwoordelik, maar wat jý so 

amper gedoen het, was by onverantwoordelik verby. Ver verby! 

6. HANS : Maar ek het gedink die tyd was net mooi reg om hom te vra of hy nie 

vir ons iemand kan reël om te help met die donkies nie. 

7. ROBERT : Belowe my jy sal dit nooit, ooit weer doen nie... Belowe my! 

8. HANS : Goed, ek belowe. 

9. ROBERT : Op jou woord van eer? 

10. HANS : Op my woord van eer. 

BYK : BEDVERE KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

11. ROBERT : [GAAN LÊ] Nou’s ek vaak. Ek gaan vannag ’n gat in hierdie bed slaap! 

12. HANS : Jy was nog laas besig om my te vertel van Donkerkloof? 

13. ROBERT : [GAAP] Nie nou nie. Ek’s heeltemal te vaak! 

BYK : BEDVERE KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

14. HANS : Ja, ek moet sê... [GAAP] Ek’s self maar lekker vaak. [LAGGIE] Jy 

moet lekker droom hoe duik jy al hoe dieper in stinkbosse in, en hoe 

kom mense van oral in die wêreld kyk hoe doen jy dit! 

15. ROBERT : [DEUR DIE SLAAP] Ek dink ek’s te vaak om eers te droom. 

16. HA/ROB : [BEGIN DIEP EN RUSTIG ASEMHAAL] 
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BYK : BEDVERE KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

1. ROBERT : [SIT OP, WAWYD WAKKER] Maar jou blikskottel! 

BYK : BEDVERE KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

2. HANS : [SKRIK WAKKER] Waar’s hy? [GAAP] Jy’t my wakker gemaak man! 

3. ROBERT : Jy’t my verneuk vanmiddag! 

4. HANS : Waarvan praat jy? 

5. ROBERT : Dit tref my nou soos ’n voorhamerhou tussen die oë... Die wenner ry 

die donkie! Trek jy die lange, wen jý... en trek jy die korte, verloor ék. 

6. HANS : [LAG] 

7. ROBERT : Toemaar ou boeta, ek sal jou nog terugkry! 

8. HANS : [LAG BEDAAR] Maar jy hét my mos al gekry. 

9. ROBERT : Wanneer? 

10. HANS : Wat van Ousus en Angelier? 

11. ROBERT : Hmm... 

BYK : BEDVERE KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

12. ROBERT : [VAL TERUG OP SY RUG] Nag Hans. 

13. HANS : [GAAP] Nag Robert. 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 33 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

OP KLEINPOORT SE WERF. BEES BULK SPORADIES IN A/G. 

WEWERS EN VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. FRANK : [ROEP] Robert...! ... Johannes...! Waar is julle? 

2. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Hier by die waenhuis Pa! 

3. FRANK : [PROJEKTEER] Kom gou hier! 

4. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Ja Pa! 

5. ADA : [GIGGEL] Ek dink dis ’n wonderlike ding wat Pa gedoen het. Hans en 

Robert het baie hard gewerk. Hulle gaan baie bly wees! 

6. FRANK : As long as they appreciate it. 

7. ADA : O, hulle sal. Glo my! [BEWEEG WEG] As Pa klaar met hulle gepraat 

het, stuur hulle kombuis toe, sal Pa? 

8. FRANK : [ROEP AGTERNA] Ja, ek sal. 

9. ROBERT : [BEWEEG TOT OP MIK] Ja Pa? ... Is iets verkeerd? 

10. FRANK : [STRENG] Johannes! 

11. HANS : [EFFE WEG] Ja oom Frank? 

12. FRANK : Staan nader! 

13. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK. ONDERDANIG] Ja Oom. 

14. FRANK : Hoeveel vragte hout het julle vandag gebring? 

15. ROBERT : Weer twee Pa. Ons moet nou al begin sóék na droë hout, so baie het 

ons bymekaar gemaak. Hoeveel hout wil Pa nog hê? 

16. FRANK : Ek het vanoggend gaan kyk. Ek dink dis nou genoeg. 

17. ROBERT : Goed Pa. 

18. FRANK : So, môre begin julle turksvye pluk! 
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1. ROBERT : Ja Pa. Weer waar ons laasjaar gepluk het? 

2. FRANK : Ja. Nou Robert, jy ken die pad na Boonste Klipfontein. 

3. ROBERT : Ja Pa. 

4. FRANK : En jy weet dit is nie die heel beste pad in die Baviaanskloof nie. 

5. ROBERT : Nee Pa. 

6. FRANK : Nou-ja, wanneer julle met die werksmense soontoe ry, wil ek nie hê 

jy moet rammetjie-uitnek raak en die arme skotskar se asse breek 

nie, is dit duidelik? 

7. ROBERT : [GEDIENSTIG] Ja Pa. [BESEF] Pa...? 

8. FRANK : [LAGGIE] 

9. ROBERT : Ons gaan iemand hê om ons te help turksvye pluk? Is Pa ernstig? 

10. FRANK : As serious as the day I asked your mother to marry me, my boy... 

11. ROBERT : [OPGEWONDE] Heng, dankie Pa! Dis net... ongelooflik! 

12. HANS : [BESADIG] Jô, baie dankie oom Frank. [VERLEË LAGGIE] Dis 

sommer baie goeie nuus. Dit gaan ons vreeslik baie help! 

13. FRANK : [AANGEDAAN] You’re most welcome, lads. Julle het baie hard 

gewerk en die turksvyplukkery is nie kinderspeletjies nie. Ek kan nie 

verwag dat julle elke dag donkies moet gaan aankeer, die turksvye 

pluk, by oom Barnie gaan oefen vir die boksgeveg, én nog julle 

huiswerk vir meneer Schreuder ook doen nie. 

14. HA/ROB : HANS: Baie dankie Oom. / ROBERT: Baie, baie dankie Pa! 

15. FRANK : [RUK HOMSELF REG] Nou toe, hoe ver is julle afgelaai aan die hout? 

16. ROBERT : Ons het nét mooi klaargemaak toe Pa ons geroep het. 

17. FRANK : Baie goed, baie goed. Ada wil julle nou dadelik in die kombuis sien! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN MARTHA SE KOMBUIS. 

VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

1. ROBERT : Pa sê jy wil ons sien, Ada? 

2. HANS : [RUIK-RUIK] Mmm! Wat ruik so lekker? 

3. ADA : [LAG] Ek kan sien wie’s jou baas, Hans! 

4. HANS : [VERLEË] Wie? 

5. ADA : Jou maag jong. Jou maag! 

6. HANS : [VERLEË LAGGIE] 

7. ROBERT : [OPGEWONDE] Ek weet. Soetkoekies! Het jy soetkoekies gebak? 

8. ADA : Ja, maar nie vir júlle nie. 

9. ROBERT : [AFGEHAAL] O... 

10. HANS : Nou... vir wie dan? 

11. ADA : Ek wou julle vra om vir my die koekies na oom Willie Kortkop toe te 

vat... [ONSKULDIG] Is iets verkeerd Hans? Jou gesig is so rooi... 

12. ROBERT : [LAG] Hy bloos! 

13. HANS : Ek bloos g’n! 

14. ROBERT : Ís! Enige aap kan sien jy bloos, want jy gaan vir Nonnie sien! [LAG] 

15. ADA : Toe nou julle! [GLIMLAG] Ek het nie vir soetkoek in hierdie 

Februarie-hitte gestaan en bak vir julle nie! 

16. ROBERT : Maar... Jy’t dan gesê jy wil hê ons moet die koekies vir oom Willie 

Kortkop vat? 

17. ADA : [LAG] Ek speel net man! Vat vir julle elkeen ’n blikbord en ’n paar 

koekies om julle te help konsentreer as julle huiswerk doen netnou. 

18. HANS : Dankie Ada. Jy’s die heel beste suster... [VERLEË] ek bedoel... [HANG] 
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1. ADA : [AANGEDAAN] Toemaar Hans, ek verstaan presies wat jy bedoel. 

Ons almal voel dieselfde oor jou ook, hoor? 

2. HANS : [SKAAM. TRANERIG] Dankie... 

3. ROBERT : [JALOERS] Ag toe! Jy’s mos nie ’n meisiekind wat vir elke ou 

dingetjie wil tjank nie Hans! 

4. ADA : [LIEFDEVOL] En jy’t nie nodig om jaloers te wees nie Robert, hoor? 

5. ROBERT : Ek’s g’n jaloers nie man! 

6. ADA : [GLIMLAG] Nee, jy is nie. Maar sê my? 

7. ROBERT : [POUSETJIE] Wat? 

8. ADA : Ek hoor julle’t ’n bietjie hulp gekry met die turksvyplukkery? 

9. HANS : Ja, jou pa’t vir ons vier werksmense gekry om te help! 

10. ROBERT : Het iemand met Pa gepraat daaroor? 

11. ADA : Wie sê Pa’t nie uit sy eie besluit om vir julle hulp te kry nie? 

12. HANS : Ja, wie sê? 

13. ROBERT : [POUSE. NIE OORTUIG NIE] Ja... Wie sê...? Dis net... ek kén Pa! 

14. ADA : Maar dit nou daar gelaat... Sê eers vir my hoe gaan dit met die boks? 

15. ROBERT : Nee, dit kom aan. 

16. ADA : Hans? Jy’s maar stil...? 

17. HANS : Oom Barnie werk ons galle vir ons. Dit kan ek jou sê! 

18. ADA : Maar wat is daar wat julle moet leer vir die konsert? Hoekom kan 

julle nie sommer net boks nie? 

19. ROBERT : Want om sommer net vir twee ouens te sê hulle moet in ’n kryt klim 

en vuisslaan, is so goed as om vir twee ouens te sê hulle kan baklei, 

maar met handskoene aan. 
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1. ADA : Wat’s die verskil? 

2. HANS : Boks is ’n kuns! Baklei kan enige ou doen. 

3. ROBERT : Net so! 

4. ADA : Ek dog dan boks ís baklei? 

5. ROBERT : O nee ou sussie! Ek dink jy moet eendag ’n bietjie kom kyk as oom 

Barnie ons afrig. Dan sal jy verstaan wat ons bedoel. 

6. ADA : Hmm... Miskien moet ek ja. [OORGANG] Maar nou moet julle uit 

kombuis kom, want ek moet die skottelgoed was sodat ek met die 

aandete kan begin! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGAAND IN BARNIE SE WINKEL. 

HANS EN ROBERT SE SKOENSOLE SLEEP EN TRAP MET 

DANS SOOS HULLE BOKS. KRIEKE IN DIEP A/G. 

7. HA/ROB : [ASEM UIT. POUSETJIE. ASEM IN. HERHAAL ONDER DIALOOG] 

8. BARNIE : Nein, nein, nein! Halt! ... Halt! 

9. HA/ROB : [GAAN STAAN STIL. ASEMS JAAG LIGGIES ONDER DIALOOG] 

10. BARNIE : Was ist los heute abend? Wil julle nie meer boks nie? 

11. ROBERT : Ekskuus oom Barnie, maar ons hande en ons vingers is seer. 

12. BARNIE : Seer? Waarvan? 

13. HANS : Van die turksvydorings Oom. 

14. ROBERT : Ons pluk mos nou elke dag turksvye daar by Bo-Klipfontein. 

15. HANS : Dit was vandag die vierde dag wat ons gepluk het, en ons lywe is vol 

dorings. Van kop tot tone Oom! 

16. ROBERT : Maar ons hande en ons vingers is die seerste. As ons net aan iets 

raak met ons vingers, dan steek dit. Ons kan nie eers eet nie Oom! 
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1. BARNIE : Julle is pieperiger as ou vrouens, dumme Wimmern! Don’t tell me 

your hands are sore. Forget about it and start sparring like men. Not 

like mice. Schmutzige Täters! 

2. HANS : Dis te seer oom Barnie. Tot die handskoene maak ons seer. Regtig! 

3. BARNIE : Kláwawie! En hoe dink jy gaan julle na die Aprilvakansie kan boks as 

julle nie oefen nie, tjertof idiôt! Of wil julle liewer ballet doen as boks? 

4. HA/ROB : HANS: Nee genade oom Barnie! / ROBERT: Nee oom Barnie 

asseblief. Ons wil boks! 

5. BARNIE : Nou toe. Start sparring! 

6. ROBERT : [BROM] Ek sal graag wil sien hoe boks hý met sy hele lyf vol dorings! 

7. BARNIE : Annnd… lead... and block... Toe-toe-toe, dumme Wimmern! Boks! 

8. HANS : [SUG] Ja Oom... 

9. HA/ROB : [ASEM UIT. POUSETJIE. ASEM IN. HERHAAL] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

SAGTE KRIEKE IN DIEP A/G. 

10. ROBERT : [ROEP BENOUD] Ada, waar’s jy? Jy moet asseblief kom help! 

11. ADA : [WEG. PROJEKTEER] Waar’s julle? In die kamer? 

12. ROBERT : [PROJEKTEER] Ja. Bring darie stelletjie naelknipgoed van jou saam! 

13. ADA : [WEG. PROJEKTEER] Ek kom! Moet net nie doodgaan voor ek daar 

is nie, hoor? 

14. ROBERT : [PROJEKTEER] Baie snaaks! Toe, maak gou. Dis ’n krisis! 

15. ADA : [WEG. PROJEKTEER] Ja, ek hoor jou. Ek kom! 

16. HANS : [MISMOEDIG] Ek hoop sy kan ons help. 

17. ROBERT : Sy beter! Anders weet ek nie hoe kom ons deur die pluktyd nie. 



7 

EPS. 33 

1. HANS : Oom Barnie weet net nie hoe voel dit as ’n ou omtrent nêrens op jou 

lyf nie vol dorings is nie! 

2. ROBERT : Praat jy! As my hande nie so seer was nie, het ek hom sommer 

bygedam. Ek was só die vieste in! 

BYK : ADA SE VOETSTAPPE KOM DIE GANG AF EN STOP EFFE WEG 

IN DIE KAMERDEUR. 

3. ADA : [EFFE WEG] Is dit Noodgevalle dié? Kan ek maar inkom? 

4. HA/ROB : HANS: Asseblief! / ROBERT: Ja, maak gou! 

5. ADA : [GLIMLAG] Wat’s fout? 

6. ROBERT : Jy vra nog! Ons lywe en ons hande is só vol dorings, ons weet nie 

watter kant toe om te draai nie! 

7. HANS : Ja, dis waar! Ons kan aan niks vat nie, ons vingers kry te seer. En ek 

dink daar’s sowaar ’n doring onder my tong ook! 

8. ADA : Liewe genade...! 

9. ROBERT : En ek het een êrens onder die bolid van my oog. Ek gaan nog mal 

word van die ding! 

10. ADA : Nou kom lê hier op die bed, dan kyk ek of ek hom kan uitkry. 

BYK : BED KRAAK. 

11. ROBERT : [GAAN LÊ. STEUN] O asseblief! 

12. ADA : Nou goed... kom ons kyk... Nee Robert, moenie jou oë so knip nie. 

Hou hulle oop! 

13. ROBERT : [KERM] Eina...! 

14. ADA : Moenie so ’n baba wees nie. Hou stil jou kop! 

15. ROBERT : Ek probeer...! 
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1. ADA : Daar’s hy... Ek dink ek sien hom... Hou stil... Hou stil... So-ja! Daar sit 

ta in die doringtangetjie. Sien jy hom? 

2. ROBERT : [VRYF OOG] Nee... maar ek glo jou. 

3. ADA : Hoe voel dit? 

4. ROBERT : Hmm... Ja... Beter dankie Sus. 

5. ADA : Goed, nou gaan ek kyk of ek Hans se doring onder sy tong kan 

uitkry. Hoe de ongeluk kry ’n mens ’n turksvydoring onder jou tong? 

6. HANS : [GLIMLAG] Jy pluk wildeturksvye vir vier dae na mekaar! 

7. ADA : [VERSTAAN NIE] O ja, dit maak sin! ... Hans, kom sit hier op jou bed. 

Op die voetenent is makliker dink ek. Die bed sak nie so diep in nie. 

BYK : BED KRAAK. 

8. HANS : [GAAN SIT] So? 

9. ADA : Ja! Is dit aan die onderkant van jou tong, of heel ónder jou tong? 

10. HANS : Dis so half aan die onderkant van my tong... Aan hierdie kant. 

11. ADA : O, aan die regterkant? ... Nou goed, hou jou kop agteroor en maak 

jou mond groot oop en lig jou tong... Hmm... 

12. HANS : [ONVERSTAANBAAR MET MOND OOP] Sien jy iets? 

13. ADA : Bly stil. Jy kwyl soos ’n honger hond as jy praat! ... Ek vroetel so ’n 

bietjie met die doringtangetjie rond onder jou tong. Sê my as ek aan 

die doring raak, hoor? 

14. HANS : [OOP MOND] Ûh... 

15. ADA : Niks? 

16. HANS : [OOP MOND] Ûh-ûh. 

17. ADA : Hier? 
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1. HANS : [GIL MET MOND OOP] Ûhh...! 

2. ADA : A! So dís waar ek moet soek...? 

3. HANS : [OOP MOND] Ûh. 

4. ADA : Hmm... Sien niks nie... Wag, wag... Jy’t sowáár ’n doring onder jou 

tong! Ek dog jy soek net simpatie! 

5. HANS : [OOP MOND] Ûh-ûh! 

6. ADA : Bly stil! Ek dink ek het hom... Daar! Hoe voel dit? 

7. HANS : Hmm... [ROL TONG] Ja, dit voel sommer stukke beter dankie Ada. Is 

jy seker jy wil in ’n apteek gaan werk? Ek dink jy moet ’n dokter word! 

8. ADA : [LAGGIE] Dankie Hans. Maar ek dink nie ek’s slim genoeg nie. 

9. ROBERT : Watwo Sus, jy kan enigiets doen man! 

10. ADA : [SELFBEWUS] Julle’s nou stuitig. Kom ek kyk of ek die dorings uit 

julle vingers kan kry. Robert, eers jou regterhand, dan Hans s’n. 

11. ROBERT : Jy kan nou. Ek wil net eers vir jou sê ou sussie... Jy moet ’n bietjie 

met Pa praat. Jy kan sien hoe gaar gesteek is ons van die dorings. 

En weet jy wat kry ons daarvoor? Een skamele ou botteltjie stroop vir 

’n hele skotskar vol turksvye! En ek’s platsak! 

12. HANS : Wat hy eintlik wil sê, is dat hy ’n doos karamels vir Lina du Preez by 

oom Barnie wil koop voor sy verjaar. En hy’t nie genoeg geld nie! 

13. ROBERT : Ag issie man! 

14. ADA : Maar hoe sien ek dan nou die einste rooi gesig wat Hans vroeër 

vanmiddag gehad het? [LAGGIE] Julle moet altwee maar julle beste 

voetjies voorsit. Ek hoor Lina en Nonnie is twee agtermekaar meisies. 

15. ROBERT : Gmf! [BROM] In dié huis is niks ook meer ’n geheim nie! 
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1. HANS : Wel, wat verwag jy? Jy’t dan die aand op Gruisbult aan Lina gehang 

soos ’n vink aan ’n nes. Morsdoodverlief! 

2. ROBERT : En jy? Jou oë lyk skoon dof elke dag in die klas as Nonnie net roer 

op haar stoel! 

3. ADA : Dis nou genoeg julle twee! Of wil julle nie meer hê ek moet 

turksvydorings uit julle hande en vingers trek nie? [POUSE] Nou toe 

Robert, gee my jou hand! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FRANK SE SITKAMER. 

4. FRANK : Are the boys happy now? 

5. ADA : [LAGGIE] Wel Pa, kom ek sê liewer... Ek het ’n klómp dorings uit 

darie twee se hande en vingers getrek! Hoe kry hulle dit reg om so 

baie dorings te hê? Gebruik hulle dan nie handskoene nie? 

6. FRANK : Oh yes they do, Ada dear. Maar jy moet onthou... hulle pluk 

wildeturksvye wat baie soeter en geuriger is as die gekweekte 

variëteite, máár... hulle het ook baie meer dorings. 

7. ADA : Sê Pa vir my die handskoene help nie? 

8. FRANK : Exactly my dear! Geen handskoen kan daardie duisende fyn 

dorinkies aan die vrugte én die stamme keer om op iemand se vel te 

beland nie. Dit is hoekom ek vir hulle die hoepeltange gegee het om 

mee te pluk. 

9. ADA : Sjoe, en dit help nog steeds nie! 

10. FRANK : Ja, jy weet mos. Daardie dorinkies is soos fyn stof wat afval as jy die 

blare of die stam net liggies skud. Of as die wind waai en die blare ’n 

bietjie teen mekaar skuur. 
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1. ADA : Haai foeitog Pa... [MAAK KEEL SKOON] Kry hulle darem iets vir al 

hierdie werk wat hulle vir Pa doen? 

2. FRANK : But of course yes, Ada my dear. They get a whole bottle of syrup for 

every wagon load of prickly pears! 

3. ADA : ’n Skamele ou botteltjie stroop vir ’n hele wavrag turksvye...? En 

dan’t hulle nog die donkies elke dag moes aankeer én al die hout 

bymekaarmaak en aanry vóór die plukkery eers begin het? ... Pa...! 

4. FRANK : [OPREG] What? 

5. ADA : Dink Pa nie dis ’n bietjie min betaling vir sulke harde werk nie? Én vir 

al die dorings waarmee hulle ook nog moet sukkel nie? Pa, ek dink 

regtig hulle verdien ’n bietjie meer as dit! 

6. FRANK : [GOEDIG] Oh, you think so, do you? 

7. ADA : Ja Pa! 

8. FRANK : Ada, my dear girl... Ek dink dit is slapenstyd vir altwee van ons. Ek is 

seker jou ma wonder al waar draai ek so lank! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

OP KLEINPOORT SE STOEP. VER, KWALIK-HOORBARE 

SONBESIES. 

1. HANS : [ROEP GEDEMP] Ada...! ... Ada! 

2. ADA : [SKRIK] Hans, hoe laat jy my skrik! 

3. HANS : Sjuut! Nie so hard nie. Ek wil nie hê Robert moet weet ek praat met 

jou nie. 

4. ADA : [GEDEMP] Hoekom nie? 

5. HANS : [GEDEMP] Kom ons gaan staan net daar in die verste hoek van die 

stoep. Net om dubbel seker te maak Robert hoor ons nie. 

BYK : HANS EN ADA LOOP OP MIK OOR SEMENT ONDER DIALOOG. 

6. ADA : [GEDEMP] Waar’s Robert nou? 

7. HANS : [GEDEMP] In die kamer. Hy dink ek het... jy weet? ... ’n Draai gaan 

loop. Anders sou hy wou saamkom. 

BYK : HULLE GAAN STAAN. 

8. ADA : [LAG SAGGIES] 

9. HANS : [VERSIGTIG] Dink jy ons is nou ver genoeg? 

10. ADA : [NORMALE TOON] Ja, ek dink so. Maar nou’s ek baie nuuskierig. 

Hoekom is jy so geheimsinnig? 

11. HANS : [VERLEË] Jy sien, Lina verjaar die negende Maart, en Nonnie 

presies ’n week later op die sestiende. 

12. ADA : So dit gaan oor... Nonnie? 

13. HANS : Ja. 

14. ADA : Hmm. Hoekom wil jy met my praat? 
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1. HANS : Robert wil mos vir Lina die karamels by oom Barnie koop. 

2. ADA : Ja, ek onthou. Maar wat het dit met Nonnie te doen? Wou jy dan vir 

háár ook karamels gekoop het? Ooo! Nou verstaan ek... Jy wou 

éérste vir Nonnie karamels gekoop het, maar toe kom Robert uit met 

dieselfde idee? 

3. HANS : Nee, nee, dis glad nie so nie. Ek wil nie vir Nonnie karamels koop nie. 

4. ADA : O? 

5. HANS : Ja, ek dink nie dis iets wat ek vir Nonnie wil gee om te sê... Jy weet? 

6. ADA : [ASPRIS] Nee, ek weet nie. Wat wil jy vir Nonnie sê? 

7. HANS : Man, wat ’n ou vir ’n meisiekind wil sê as hy dink sy’s nie te sleg nie! 

8. ADA : O, jy wil vir haar sê jy hou van haar? 

9. HANS : [ONWILLIG] Ja... so ietserig. 

10. ADA : Weet jy wat jy vir haar wil koop? 

11. HANS : [VERLEË] ’n Botteltjie olie-kolonie. 

12. ADA : Aitsa! Maar dis nie sommer ’n hierjy geskenk nie nè? Nou wat wou jy 

vir my sê of vir my vra? 

13. HANS : Ek wonder nou al lank oor dié ding. Die botteltjie olie-kolonie dink ek 

is die regte present om vir haar te gee, maar nou weet ek nie hoe om 

dit vir haar te gee nie. Wat sê ek vir haar as ek dit vir haar gee? 

14. ADA : Wat het jy gedink om vir haar te sê? 

15. HANS : Nonnie, ek hou van jou. Of miskien... [ERG VERLEË] Nonnie ek’s 

baie lief vir jou. Maar dis miskien ’n bietjie erg. Ek wil haar nou ook 

nie heeltemal afskrik nie, jy weet? 

16. ADA : [GLIMLAG] Nee, jy wil verseker nie... 
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1. HANS : Toe’t ek gedink ek kan dalk sommer net padlangs hou en vra... 

[MAAK KEEL SKOON] Nonnie, kan ons twee van nou af nooi en 

kêrel wees? 

2. ADA : Dit klink my jy’s baie ernstig oor dié meisiekind hè? 

3. HANS : [VERLEË LAGGIE] Ja, nogal. Maar jy sien, elke ding wat ek vir haar 

wil sê, klink vir my simpel. En buitendien, as ek naby haar is, trek my 

keel toe en ek kry nie ’n woord uit nie. 

4. ADA : Maar het julle nie by oom Richard se verjaardagviering lekker gesels 

terwyl julle gedans het nie? Dit het vir my so gelýk. 

5. HANS : Ons het ja, maar dit was anders. 

6. ADA : Hoe anders? 

7. HANS : Daar was musiek en mense wat praat en jollie is. Toe voel dit nie vir 

my so erg as wanneer dit stil is en ek kan myself hoor nie. 

8. ADA : Ek verstaan. 

9. HANS : En ek kan ook nie vir haar ’n brief skryf nie, want netnou gaan wys sy 

dit vir die ander meisiekinders en dan sal ek sowaar flou neerslaan! 

10. ADA : Ja-nee, dis nogal ’n tameletjie. 

11. HANS : Miskien moet ek net vir haar die olie-kolonie gee. En maar hoop sy 

verstaan wat ek nie met my woorde kan sê nie? 

12. ADA : Weet jy? Ek dink dis eintlik nie ’n slegte plan nie. 

13. HANS : Regtig? 

14. ADA : Alte seker ja! En soos ek haar deurgekyk het, lyk sy vir my na ’n slim 

meisie wat twee en twee bymekaar kan sit. En daar’s ’n ander baie 

belangrike ding waarvan jy vergeet het. 
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1. HANS : Wat’s dit? 

2. ADA : Die hele aand het sy met elke nuwe stukkie musiek met iemand 

anders gedans. 

3. HANS : Bedoel jy sy hou óf van almal, óf sy hou van niemand nie? 

4. ADA : Nee. Ek bedoel sy’t elke keer met iemand anders gedans, tot sy met 

jou begin dans het. En vir die res van die aand het sy nét met jou 

gedans. Ek dink die meisiekind het vir jou ook iets probeer sê, Hans. 

Nes jy met die olie-kolonie vir haar iets wil sê...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN FRANK SE SITKAMER. 

5. FRANK : Robert, Johannes...? 

6. HA/ROB : HANS: Ja oom Frank? / ROBERT: Ja Pa? 

7. FRANK : I just want to thank the two of you for the hard work you’ve put in 

during the past two weeks. 

8. ROBERT : Nee, dis als reg Pa. 

9. HANS : Dit was ’n plesier Oom Frank. 

10. FRANK : [POUSETJIE] Robert? 

11. ROBERT : Ja Pa? 

12. FRANK : Is the payment of one bottle of syrup each per cartload of prickly 

pears fair as far as you are concerned? 

13. ROBERT : Pa bedoel... is ons tevrede met wat Pa ons gee vir die turksvyplukkery? 

14. FRANK : [EFFE ERGERLIK] That’s what I asked yes. 

15. ROBERT : [ONGEMAKLIK] Ehe... Pa’t dit verlede jaar ook vir my gegee. ’n 

Bottel stroop per skotskar-vrag wat ek op Willowmore aan die hotel 

verkoop het. En so’t ek verlede jaar nege sjielings gemaak. 
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1. FRANK : [SUG] Johannes, dalk sal jy my vraag beter kan antwoord. 

2. HANS : Oom? 

3. FRANK : Toe, dit is dieselfde vraag as vir Robert. Dink jy dit is regverdig om 

julle elkeen ’n bottel turksvystroop vir elke skotskar-vrag turksvye te 

gee? [POUSE] Is dit só ’n moeilike vraag, Johannes? 

4. HANS : Nee Oom... 

5. FRANK : So? Wat is jou antwoord? 

6. HANS : Oom Frank weet mos... Ek bly hier en my pa’t Oom belowe ek sal 

help met die plaaswerk. Hy’t nie gesê ek sal help met die plaaswerk 

ás Oom my betaal daarvoor nie. 

7. FRANK : [MOEDELOOS] You should seriously consider reading law or joining 

the diplomatic corps, young man. 

8. HANS : Ekskuus Oom? 

9. FRANK : Never mind! ... Goed, kom ek begin heel voor. Robert, Johannes... 

omdat julle so hard gewerk het die afgelope twee weke om turksvye 

te pluk, en vóór dit vir ’n week hout gaan haal het in die rivierloop, het 

ek besluit, net ’n bottel stroop vir elkeen van julle per wavrag is nie 

genoeg nie. Julle verdien meer. 

10. HA/ROB : [ALBEI VERBAAS] HANS: Oom Frank? / ROBERT: Pa? 

11. FRANK : Ja. Ek het besluit om vir elkeen van julle ’n daalder te gee vir elke 

middag se werk. 

12. HA/ROB : HANS: Jô oom Frank! / ROBERT: Sjoe, dankie Pa! 

13. FRANK : Dus sal elkeen van julle een pond tien kan verdien uit die werk! 

14. HA/ROB : HANS: Joegaai! Dankie oom Frank! / ROBERT: Joehoe! Dankie Pa! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP KLEINPOORT SE WERF. 

BEES BULK SPORADIES IN A/G. WEWERS EN VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

1. ADA : Is Pa nou nie bly Pa’t die seuns ’n ietsie ekstra betaal nie? Kyk nou 

net hoe opgewonde was hulle! 

2. FRANK : You drive a hard bargain my daughter. [LAGGIE] But I suppose a fair 

one, all things considered. 

3. ADA : Ek dink nogal so! [RUIK-RUIK] Is Pa seker dit was ’n vars beesvel 

wat Pa van oom Richard gekry het? Die ding ruik dan of die wurms al 

’n maand aan hom vreet! 

4. FRANK : Of course it was fresh. I buried it myself under the tree two weeks ago! 

5. ADA : [GESKOK] Wát? Hoekom het Pa dít gedoen? 

6. FRANK : Wel, ek het dit nie sommer net begrawe nie Ada. Ek het dit darem ’n 

bietjie gedokter ook voor ek die gat toegegooi het. 

7. ADA : Waarmee? Dit ruik iets allerverskrikliks! 

8. FRANK : Oh... All kinds of toorgoedjies, you know? 

9. ADA : En nou moet die arme seuns hierdie stink ou stuk beesvel brei? 

10. FRANK : Dis hulle straf vir die geld wat ek hulle moes betaal vir die 

turksvyplukkery, en vir die vier werkers wat hulle gehelp het daarmee! 

11. ADA : [BEWEEG WEG. LAGGIE] Nee kyk, daar’s nie salf aan Pa te smeer nie! 

BYK :  DOOF VAN WEG TOT OP MIK: TWEE FIETSE GETRAP, WIELE 

KNARS OOR GRUIS. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

12. ROBERT : [MISMOEDIG] Wat het ek jou gesê? Daar hang ta aan die dwarshout 

onder die wildedruif! 
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1. HANS : O, die beesvel? 

2. ROBERT : Ja, die ellendige beesvel. Van nou af tot Vrydagaand loop ons weer 

soos esels voor ’n bakkiespomp al in die rondte. En ruik net hoe stink 

die ou ding! 

3. HANS : Jig! Ek haat darie reuk! 

4. ADA/FRA : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] ADA: A, middag julle 

twee! / FRANK: Good afternoon Robert, Johannes! 

5. HA/ROB : HANS: Middag oom Frank. Middag Ada. / ROBERT: Middag Pa. 

Middag Sus. 

BYK : FIETSE STOP. 

6. HA/ROB : [STEUN EN KLIM AF] 

7. ROBERT : Toemaar, ek weet wat Pa wil sê. 

8. FRANK : Oh yes? And what might that be? 

9. ROBERT : Robert, you and Johannes go and take off the wheel of the skotskar 

and come and make it fast to the... to the beesvel! 

10. FRANK : Ek sal met meneer Schreuder moet praat oor jou Engels, Robert. Dit 

raak by die dag erger! Wat ek wóú sê is... Go and remove a wheel 

from the scotch-cart and come here and tie it securely to the hide. 

11. ROBERT : Ja Pa... En hoe sag wil Pa hom gebrei hê? 

12. FRANK : Velvet-soft my boy. Velvet-soft. Ek wil my nie voor Pieter Strydom 

skaam as hy sy tuie kom haal nie. 

13. ROBERT : [VERTROULIK] Hoor jy Hans? Ek het jou mos gesê... Velvet-soft! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP KLEINPOORT SE WERF. 

WEWERS EN VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 
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1. HANS : [UITASEM] Ek het sowaar nie gedink ons sal na drie dae nog steeds 

sweet onder die ellendige skotskar se wiel nie. Nou’s dit weer jou 

beurt. My kuite trek al knop en my arms voel of hulle uit hulle potjies 

wil skeur! 

2. ROBERT : Ek sal nóú weer die horlosieveer opwen. Net eers ’n bietjie moed 

bymekaarskraap. Ek verpes die spulletjie! As alles maar so maklik 

was soos die eerste paar draaie met darie ses voet populierspar deur 

die speke van die wiel. 

3. HANS : Praat jy. Maar ou boeta, as darie nat beesvel eers só styf opgewen 

raak dat hy soos ’n slang begin opkrul, dan voel dit vir my of die hele 

skotskar aan darie wiel sit, so swaar draai die spulletjie! 

4. ROBERT : [LAG] Jy kan dit weer sê meneer! Maar weet jy wat’s vir my die 

moeilikste deel van alles? 

5. HANS : Wat? 

6. ROBERT : As jy die vel tot heel bo opgewen het, en jy moet die spar vinnig 

uitpluk sodat die wiel weer tot heel onder af kan woer-woer. 

7. HANS : Hoekom is jy bang dáárvoor? 

8. ROBERT : Ek’s altyd bang die spar glip uit my hande of iets, en dan smyt die 

afdraai van die wiel die paal bo-op iemand, of hy kap my onderstebo. 

Of dalk nog dood ook. Jy weet? 

9. HANS : Ek het nog nooit eers daaraan gedink nie. Het dit al met jou gebeur 

dat die spar uit jou hande glip? 

10. ROBERT : Nee, hygend hert! Gelukkig nie. [SUG] Nou-ja, laat die esel maar 

loop. Dié ou vrot vel sal nie vanself velvet-soft raak nie! 
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BYK : SWAAR HOUT PAAL DEUR SPEKE VAN WAWIEL GEDRUK. GEKRAAK 

VAN BEESVEL WAT STADIG OPGEWEN RAAK ONDER DIALOOG. 

1. ROBERT : [KREUN EN STEUN, OOK ONDER HANS SE DIALOOG] 

2. HANS : Ons kan nou seker nie meer té ver van velvet-soft wees nie, of hoe? 

3. ROBERT : [KREUN EN STEUN] Jong... wie weet? My pa raak al hoe meer vol 

fiemies. Wat verlede jaar velvet-soft was, is vanjaar nog kliphard. 

4. HANS : Nog net ’n klein entjie, dan kan jy die wiel laat woer-woer grond toe! 

5. NON/LIN : [BEWEEG UIT DIEP A/G AL LAGGEND EN GESELSEND ONDER 

DIALOOG TOT EFFE WEG. AD LIB TOT *] 

BYK : GEKRAAK HOU OP. 

6. ROBERT : [KREUN. BENOUD] O gatta Hans, is dit meisiekinders wat ek hoor? 

7. HANS : [LUISTER] Ja... Dit klink so! 

8. ROBERT : Wie’s dit? 

9. HANS : [KYK ROND] O vrek! Dis Nonnie en Lina. En kyk hoe lyk ons! 

10. ROBERT : [STEUN] Vergeet van hoe ons lyk. Dink net hoe ons ruik! 

11. HANS : O vreksel... [VERTROULIK] Robert, gou! Draai die vel tot bo en trek 

die spar uit. Dan kan ons iewers wegkruip dat hulle ons nie sien nie! 

12. ROBERT : Goeie plan... [KREUN EN STEUN] 

BYK : GEKRAAK VAN VEL HERVAT. 

13. HANS : Amper daar... amper daar...! Daar’s hy. Trek die spar uit! 

14. ROBERT : [VOKALE ENERGIE VIR UITTREK VAN PAAL. DAN BENOUDE GIL] 

BYK : VEL WEN VINNIG AF. PAAL FLUIT DEUR DIE LUG. VENSTER 

BREEK EFFE WEG.* 

15. NON/LIN : [KRAAI VAN DIE LAG EFFE WEG] 
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1. HANS : O gorrel Robert, wat het jy nóú aangevang? Jou pa slag ons vandag 

lewendig af! 

2. ROBERT : Die afslag is niks man. Kyk hoe lag die meisiekinders vir ons! Jou 

vrekselse ou vrot beesvel! 

3. HANS : Dis maar goed jou pa-hulle is nie vanmiddag by die huis nie. Jou ma 

sou haar morsdood geskrik het! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

OP KLEINPOORT SE WERF. WEWERS EN VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. VEL WEN VINNIG AF. PAAL FLUIT 

DEUR DIE LUG. VENSTER BREEK EFFE WEG.* 

1. NON/LIN : [KRAAI VAN DIE LAG EFFE WEG] 

2. HANS : O gorrel Robert, wat het jy nóú aangevang? Jou pa slag ons vandag 

lewendig af! 

3. ROBERT : Die afslag is niks man. Kyk hoe lag die meisiekinders vir ons! Jou 

vrekselse ou vrot beesvel! 

4. HANS : Dis maar goed jou pa-hulle is nie vanmiddag by die huis nie. Jou ma 

sou haar morsdood geskrik het! 

5. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Wat maak julle hier? Kom julle vir ons kuier? 

6. LINA : [LAG] Julle lyk en ruik te sleg jong! 

7. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Ag Lina, julle’s te ver van ons af om te 

weet hoe ons ruik! 

8. LINA : [BEWEEG TOT OP MIK] O nee, ons weet hoe stink ou beesvelle! Is 

dit hoekom jy die venster gebreek het? Oor die vel so stink? 

9. ROBERT : Man, dis oor julle so ’n geraas gemaak het terwyl ek die spar wou 

uittrek. Toe’t hy uit my hand geglip! 

10. LINA : [LAG] Jou pa gaan jou seker afslag nè? 

11. ROBERT : Ehe... As julle dan nie vir ons kom kuier nie, waarheen is julle op pad? 

12. LINA : Wel, soos jy kan sien, Rooikappie hier bring ’n mandjie eiers vir haar 

ouma in die bos weg. 

13. ROBERT : Ag so? Maar Rooikappie het mos alleen geloop? Wat soek jý by haar? 
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1. LINA : Haar ma’t gesê ek moet saam met haar loop na haar ouma toe want 

daar’s ’n wolf langs die pad wat haar sal opvreet! 

2. ROBERT : Ek sien. Baie interessant. Maar wie’s die wolf? Is dit dalk Hans? 

3. HANS : Ek sou liewer stilgebly het as ek jý was. Wanneer laas het jy in ’n 

spieël gekyk? 

4. LINA : Oe, kyk net wie’t skielik leer praat! Mooi skoot Hans. [LAG] Sit net vir 

Robert ’n bril op, dan lyk hy op ’n druppel water nes ou wolf! 

5. HA/NO/LI : [LAG SAAM] 

6. ROBERT : Ag, maar is julle nie snaaks en vol flou ou grappies nie! 

7. NONNIE : Toemaar wat Robert, ons weet jy kan nie byt nie. 

8. HANS : [BETEKENISVOL. OPREG] En party ander mense ook nie... 

9. NONNIE : [SELFBEWUS] Ek... ek ehe... [VINNIG] Maar Robert, jy’t mos gevra 

waarheen is ons op pad? 

10. ROBERT : Ek dog julle’s op pad na jou ouma toe? 

11. NO/LI : [LAG] 

12. LINA : [LAG BEDAAR] Ons het sommer net met julle gespeel man! 

13. ROBERT : [VERSTAAN NIE] O... 

14. NONNIE : Het julle gehoor tannie Hanna Saayman lê nou al vir ’n paar dae siek? 

15. ROBERT : My ma het daarvan gepraat, dink ek. Ja, dis reg! Sy en my pa was 

hoeka gisteraand by haar. 

16. NONNIE : Omdat tannie Hanna nie kan kosmaak vir haar huismense nie, het 

my ma my gevra om vir hulle iets te vat. Dis wat in die mandjie is. 

17. ROBERT : Ek sien. Maar ek en Hans het iets wat ons vir julle wil sê. 

18. HANS : Wat? 
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1. NO/LI : [LAG] 

2. LINA : [LAG BEDAAR] Dan wonder ek of ons jou kan glo, Robert? 

3. ROBERT : Man, ek kan nie help Hans kan nie lekker onthou nie! 

4. NONNIE : Ai, dis darem vreeslik as die ouderdom ’n mens so vroeg al vang...! 

5. ROBERT : So, wil julle nou weet wat ons vir julle wil sê of nie? 

6. LINA : Hoekom sê Hans nie liewer vir ons nie? 

7. HANS : [ONTWYKEND] Ag, daar’s so baie goed wat ons doen... 

8. ROBERT : ’n Paar van ons wil in Donkerkloof op gaan een of ander Saterdag. 

En ons wou weet of julle die moed sal hê om saam te gaan. 

9. NONNIE : Wat wil julle in Donkerkloof gaan maak? Daar’s nie eers water op die 

oomblik nie. Net pendorings en turksvybosse. 

10. ROBERT : Ons wil gaan spoke vang...! 

11. LINA : [TERG] Hoekom vang julle twee mekaar nie sommer nie? [LAG] Dis 

baie gouer, makliker, en ons hoef nie by te wees nie! 

12. NONNIE : Ûmm... Lina, ons moet eintlik seker nou loop, want ná ons die 

mandjie kos afgelewer het, moet ons skool toe om te oefen vir die 

konsert. Meneer gaan kwaad wees as ons laat is. Jy weet hoe’t hy 

Betta Stroebel nou die dag geskel toe sy net ’n paar minute laat was! 

13. HANS : En hoekom moet ons nie daar wees om vir iets te oefen nie? 

14. LINA : Want julle twee het mos maklike ou rolletjies in die konsert. Julle 

moet net teen mekaar baklei soos barbare! 

15. ROBERT : Boks is nie dieselfde as baklei nie! 

16. HANS : Ja, dis ’n sport van fiksheid en vernuf! 

17. LINA : [LAG] Hoor nou net daar! En wie’t dit nogal vir jou vertel? 
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1. HANS : Dis wat ou (...Kosie) ehe... meneer Schreuder dit noem. 

2. ROBERT : En my pá ook! 

3. LINA : Man, ons het bladsye en bladsye wat ons uit ons koppe moet ken! 

4. NONNIE : Dis waar. En ons oefen weer tot laat vanmiddag. 

5. LINA : Ja, gaan brei julle maar weer julle ou stink beesvel! 

6. NONNIE : Maar Lina... Hans-hulle oefen drie aande per week en hulle moet vyf 

myl hardloop op die ander twee dae. Dis ook maar baie moeilik. 

7. LINA : [GOEDIG] Gmf? Aan wie se kant is jý nou skielik Nonnie Smith? 

8. NONNIE : [VERLEË] Nee, ek sê maar net... 

9. LINA : [LAG] Ja toe! Jy hoef nie so te bloos nie. 

10. NONNIE : Ek bloos nie! 

11. LIN/ROB : LINA: O ja jy bloos! / ROBERT: Hoekom’s jou gesig dan so rooi? 

[LAG SAAM] 

12. HANS : Ek dink julle moet nou gaan, anders is julle laat vir julle repetisie. 

13. LINA : Ons wat? 

14. NONNIE : Ons gaan laat wees vir meneer Schreuder se konsert-oefen. 

15. LINA : O... Maar kyk hoe lekker bloos ou Hans ook, hè? 

16. LIN/ROB : [LAG] 

17. NONNIE : Laat hulle maar lag, Hans. Steur jou nie aan hulle nie. 

18. HANS : Nee wat. Jy moet ook nie. 

19. NONNIE : Nee... 

20. LINA : Toe Nonnie, ons moet nou loop. [BEWEEG WEG] Lekker brei aan 

julle ou beesvel hoor! [LAG] Kom Nonnie! 

21. NONNIE : [BEWEEG WEG] Sterkte met die vel... En die boks ehe... julle twee! 
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1. HANS : [ROEP AGTERNA] Mooi loop en lekker oefen vanmiddag! 

2. ROBERT : [ROEP AGTERNA] Kom julle saam Donkerkloof toe...? 

3. NO/LI : [WEG. LAG] 

4. HANS : Dit lyk nie vir my hulle stel belang om Donkerkloof toe te gaan nie. 

5. ROBERT : Nee... Kom ons gaan kyk hoe lyk die simpel kombuisvenster. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP PLAASPAD. WEWERS IN 

DIEP A/G EN VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. NONNIE 

EN LINA STAP OP MIK OOR GRUIS. 

6. NONNIE : Hoekom is jy so snaaks met Robert? 

7. LINA : Wat bedoel jy... snaaks? 

8. NONNIE : Wel, as ek nie van beter geweet het nie, sou ek gedink het jy hou net 

mooi niks van hom nie. 

9. LINA : En wat laat jou dink ek hou van hom? 

10. NONNIE : Jy’t nou die aand by oom Richard Nortje amper die hele aand net 

met Robert gedans. 

11. LINA : Ja, want hy dans lekker! [POUSE] En hoekom was jy vanmiddag so 

stil toe Robert die venster gebreek het? Jy’t hulle nie een keer eers 

saam met my geterg nie. 

12. NONNIE : [ONTWYKEND] Ek weet nie. Sommer. 

13. LINA : [POUSE] Jy hou baie van Hans nè? 

14. NONNIE : Waar kom jy dááraan? 

15. LINA : Want ek het oë in my kop! Enigiemand kan sien hoe lam is jou knieë 

as jy hom net sien! 

16. NONNIE : Is g’n. Jy verbeel jou! 
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1. LINA : [BOOTS HAAR NA] Hans-hulle oefen drie aande elke week en hulle 

hardloop vyf myl op ’n slag. Oe! Dis só bitter moeilik! 

2. NONNIE : [VERLEË] Dis nie wat ek gesê’t nie! 

3. LINA : Dit kom daarop neer. Toe stry? [POUSE] Hmm, ek het so gedink! 

4. NONNIE : Miskien moet ons tóg maar saam met hulle Donkerkloof toe gaan. 

5. LINA : Jy moet lekker laf wees! En hoekom nogal? 

6. NONNIE : Ag, ek weet nie. [DROMERIG] Ek het net gedink dit sal lekker wees 

om saam te gaan. Die hele dag glad nie aan die konsert of skoolwerk 

dink nie. En miskien help dit... [DROOG OP] 

7. LINA : [POUSETJIE] Help dit wat? 

8. NONNIE : Nee, niks. Ek het sommer net hardop gedink. 

9. LINA : [BARS UIT VAN DIE LAG] 

10. NONNIE : Wat? 

11. LINA : [LAG BEDAAR] Kyk hoe lekker bloos jy alweer! 

BYK : MIDDAG OP KLEINPOORT SE WERF. BEES BULK SPORADIES 

IN A/G. WEWERS IN DIEP A/G EN VER, KWALIK-HOORBARE 

SONBESIES. STUKKIE GLAS OPGETEL. 

12. HANS : Jô, dís nou ’n kombuisvenster wat heel in sy kanon in is! 

13. ROBERT : [SUG] Ja, goed en behoorlik... Daar gaan ’n hele halfkroon van my 

een pond tien! Wat dink jy sou oom Barnie vra vir ’n ruit en stopverf? 

14. HANS : Ek sal die helfte betaal. 

15. ROBERT : Jy hoef nie. Ek meen, dit was nie jou skuld nie. [VINNIG] Maar 

regtig? Sal jy? 

16. HANS : Ja. Op een voorwaarde. 
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1. ROBERT : En wat’s dit? 

2. HANS : Jy moet Lina en Nonnie ompraat om saam te gaan Donkerkloof toe. 

3. ROBERT : Maar jy’t gehoor hulle stel nie eers ’n bietjie belang nie. Hulle’t vir my 

gelag terwyl hulle weggeloop het! 

4. HANS : Dis my voorwaarde. 

5. ROBERT : En as hulle vir daardie Elbie-meisiekind moet vertel wat vandag hier 

gebeur het, is dit ’n saak van onmogentlik. Sy’s ’n regte ou 

snipbekkie. Sy’s die een wat alles elke keer bederf! 

6. HANS : Verskonings, verskonings nè? 

7. ROBERT : Nee ou boeta, g’n verskonings nie. Maar net Maandag, na ek seker 

gemaak het Elbie is nie by nie, sal ek hulle weer vra. 

8. HANS : Wat maak Maandag anders as vandag? 

9. ROBERT : Want ek het vergeet om vir hulle te sê dis juis nóú ’n goeie tyd om 

Donkerkloof toe te gaan oor daar nie water is nie. Sien jy? 

10. HANS : [SKOUEROPHALEND] As jy so sê. 

11. ROBERT : En buitendien, as ons goed genoeg is om in die winter saam met 

hulle korfbal te speel, moet hulle goed genoeg wees om saam met 

ons in Donkerkloof se spelonk te gaan rondkruip! 

12. HANS : Dis nou ’n goeie rede. Laat ons sien hoe stry hulle daarmee! 

[OORGANG] Nou toe, sal ons die ou vel maar weer gaan 

dronkdraai? Dan kan ons later by oom Barnie gaan inloer en hoor 

wat hy sal vra vir ’n ruit en stopverf. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN BARNIE SE WINKEL. 

WEWERS IN DIEP A/G EN VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 
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1. BARNIE : A, good afternoon boys! Hoekom is julle so vroeg hier? Dis mos nog 

nie tyd vir julle boksles nie? 

2. ROBERT : [SUG] Nee, ek weet oom Barnie. 

3. BARNIE : Robert? Was ist los? Hoekom hang jou gesig so? 

4. ROBERT : Ons is besig om ’n beesvel vir my pa te brei, en toe vlieg die populier 

spar uit die wiel, dwarsdeur die kombuisvenster! 

5. BARNIE : Oy vey...! [NADENKEND] Dass ist nicht gut. Nein, nein, gar nicht gut. 

6. HANS : Oom Barnie? 

7. BARNIE : Hmm? Ô! Entschuldige bitte! Ek praat sommer net ’n bietjie met 

myself. [LAGGIE. OORGANG] En wat nou? Wat gaan julle maak? 

8. ROBERT : Ons wou by Oom kom hoor wat Oom sal vra vir ’n ruit en stopverf. 

9. BARNIE : ’n Pane en putty sê jy? 

10. ROBERT : Ja Oom. 

11. BARNIE : En wie sal dit vir julle insit? 

12. HANS : Ek het my pa al ’n slag gehelp om ’n ruit in te sit, Oom. Maar ek weet 

nie of ek die stopverf-deel sal kan doen nie. 

13. ROBERT : Ja, ek weet glad nie hoe ’n mens dit doen nie. 

14. BARNIE : Kan jou pa dit doen, Robert? 

15. ROBERT : Nee, ek weet nie Oom. Maar hy sal seker iemand kan kry om te help 

as hy self nie weet hoe nie. Maar die groot ding is, hét Oom glas, en 

hét Oom stopverf, en hoeveel sal dit kos? 

16. BARNIE : Ek sê julle wat. 

17. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie? / ROBERT: Ja Oom? 

18. BARNIE : Ek sal julle sê, as julle my belowe julle sal meer ernstig boks! 
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1. HANS : Hoe bedoel Oom nou? 

2. BARNIE : Julle oefen nie of die boks vir julle belangrik is nie. Julle oefen soos 

meisiekinders! 

3. ROBERT : Hoe kan Oom so sê? 

4. BARNIE : Well, you’re not fit! 

5. HANS : Ons ís fiks Oom. 

6. BARNIE : You lazy rascals! Julle boks net twee of drie rondes, dan blaas julle 

soos twee dik ou anties! 

7. ROBERT : Ons werk hard elke dag! 

8. BARNIE : Ba! Moenie vir my sê die plaaswerk maak julle hard nie. Dis nonsens! 

9. HANS : Maar ons oefen mos! Party dae los ons tot ons fietse hier by die huis 

en hardloop skool toe. 

10. ROBERT : Én ons hardloop smiddae na skool terug huis toe. Oom weet net nie 

daarvan nie. [TRIOMFANTLIK] Sien Oom? 

11. BARNIE : Wat? Dié ou klein entjie skool toe? Julle moet elke dag tién myl op 

die heel minste hardloop. And even that is not enough! 

12. HANS : Maar Oom het dan gesê ons moet výf myl hardloop! 

13. BARNIE : Only for starters to get you into the swing of things! 

14. ROBERT : [GROOTOOG] Tién myl Oom? 

15. BARNIE : Maar is jy doof Robert? 

16. ROBERT : Nee Oom. 

17. BARNIE : That’s what I mean. You are not serious about the boxing! Ganz und 

gar nicht. En hoe kan ek julle dan help? 

18. HANS : Ons sal verander Oom. Ons sal baie hard werk. Vrek hard! 
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1. BARNIE : [BEWEEG EFFE WEG] Take this... Vat elkeen ’n stuk. Drie keer elke 

dag. Soggens, smiddae en saans! 

2. ROBERT : Waarvoor is dit Oom? 

3. BARNIE : They are skipping ropes, Dummkopf! Kyk, só skip jy... 

BYK : TOUSPRING OP SEMENTVLOER OP MIK. 

4. BARNIE : [BEGIN TOU SPRING. PRAAT IN DIE SPRING] Eers op die tone 

van altwee voete gelyk... Dan op die een voet, dan op die ander voet. 

En dan... lig... die knieë... tot voor... jou bors...! 

BYK : HOU OP SPRING. 

5. BARNIE : [HOU OP SPRING. EFFE UITASEM] Drie keer op ’n dag soos ek sê, 

eers net vyf minute op ’n slag. Maar elke dag ’n bietjie langer, bietjie 

langer. Tot julle twintig minute kan spring! Versteht ihr? Ek wil my nie 

skaam vir julle in die konsert nie! 

6. HANS : [OPREG] Dankie vir al Oom se hulp. Ons belowe, ons sal báie hard 

werk. Oom sal trots wees op ons in die konsert! 

7. BARNIE : [LAGGIE] Gut, gut. Ganz gut! 

8. ROBERT : [VERSIGTIG] Oom... Ehe... Oom het nog nie gesê of Oom glas en 

stopverf het, en wat dit sal kos nie. 

9. BARNIE : Ja, natürlich dummes Wimmern! Ek het altyd panes and putty. Maar 

as julle hard werk en baie ernstig bly oor die boksoefeninge, sal ek 

vir julle twee schmutzige Täters die venster en die putty present gee. 

Is that a good deal? 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



RSG 

VERVOLGVERHAAL 

DIE WILDEDRUIF VAL 

deur 

P.H. Nortje 
[vir die radio verwerk deur Eben Cruywagen] 

 

EPISODE 36 

 

OPNAME : (OPNAME 8) 
OPNAMETYD : 10:00 
UITSENDING : 26/10/2020 [Ma.] 
REGISSEUR : Joanie Combrink 
 

ROLVERDELING: 

1. HANS TERBLANCHE :  

2. ROBERT CAMPBELL :  

3. FRANK CAMPBELL :  

4. MARTHA CAMPBELL :  

5. ADA CAMPBELL :  

 

 

 

 

 



1 

EPS. 36 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

SEUNS SE SLAAPKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. TOUSPRING 

OP PLANKVLOER OP MIK. 

1. HANS : [UITASEM] Nee vadertjie, nou’s ek pê! 

BYK : HOU OP SPRING. TOU OP VLOER NEERGEGOOI. BED KRAAK. 

2. HANS : [VAL OP BED NEER. UITASEM] Nee vrek oom Barnie. Wat te erg is, 

is te erg. My bors brand en my ore suis! 

3. ROBERT : [LAG] Ek het jou gesê oom Barnie is heeltemal laf om ons te laat 

touspring ná ons gedraf én ’n aand by hom was vir bokslesse! 

4. HANS : Ja, maar ons het hom ook belowe ons sal hard werk as ons wil hê hy 

moet die ruit en die stopverf vir ons present gee. 

5. ROBERT : Ons werk mos hard! 

6. HANS : Ôk waar ja. En buitendien, ons wil mos nie wêreldkampioene word 

nie. Ons wil maar net in ou Kosie se skoolkonsertjie boks! 

7. ROBERT : Net so! 

8. HANS : [GEDAGTESTEM] Maar wat as ou Robert my die aand van die 

konsert heeltemal oorrompel in die kryt? Nonnie sal vir my sit en kyk. 

Wat sal sy dan van my dink? En dalk kom Pa-hulle spesiaal van 

Hoekplaas af vir die konsert. Ek skaam my dood as Kieriekop moet 

hoor ek het pakslae gekry...! 

9. ROBERT : Haai! Ek praat met jou... Kwartel! Is jy doof? 

10. HANS : [SKRIK OP UIT GEDAGTES] Hû? Wat sê jy? 

11. ROBERT : Ek praat en praat, maar jy hoor my nie eers nie! 

12. HANS : [ONTWYKEND] Jammer... Ek’s seker ’n bietjie moeg tougespring. 
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1. ROBERT : Dis net wat ek vir jou probeer sê het. Ek sal touspring en hardloop en 

alles doen wat oom Barnie gesê het, maar as ek te moeg is, hou ek 

sowaar as vet op! 

2. HANS : Ja-nee wat... [POUSE] Hoe gaan jy Nonnie en Lina ompraat om 

saam te gaan Donkerkloof toe? 

3. ROBERT : Hoekom moet ek? 

4. HANS : Dit was mos my voorwaarde, onthou jy? 

5. ROBERT : O nee, jy vang my nie wéér met jou slimpraatjies nie! Jy’t mos nie 

meer nodig om die helfte van die ruit en die stopverf te betaal nie. 

6. HANS : Goed, jy hét my. Maar jy wil tog seker ook hê hulle moet saamgaan? 

7. ROBERT : Ja. Seker. Hoekom vra jý hulle nie? 

8. HANS : Ék? Is jy laf? As ek net naby ’n meisiekind staan, trek my keel toe! 

9. ROBERT : Ja toe ou papbroek! Ek sal hulle vra. [SUG] Elbie moet net nie by 

wees nie, want sy’s altyd dwars en vol giere! As Lina-hulle nog iets 

saam met ons sou wóú doen, sal sy hulle in ’n japtrap ompraat om dit 

nie te doen nie. 

10. HANS : Hoekom dink jy doen sy dit? 

11. ROBERT : Gû! Hoe moet ek weet? Sy’s net ’n simpel meisiekind, dis al! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FRANK-HULLE SE 

EETKAMER. SAGTE KRIEKE BUITE. 

12. MARTHA : Ek’s nou bly Flossie en Ada het vir ons gaan tee maak. Ek’s baster 

dors. Ek sal nie weet waarvan nie. 

13. FRANK : [LAGGIE] Dis seker oor jy so ernstig vir die Saaymans gebid het! 

14. MARTHA : Haai, moenie spot nie Frank! Die arme mense... 
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1. FRANK : Just pulling your leg, dear. Robert, gaan bêre die Bybel asseblief. 

2. ROBERT : [STAAN OP] Ja Pa. 

BYK : STOEL SKRAAP OOR PLANKVLOER. 

3. MARTHA : Ai, ek voel só jammer vir Hanna. Nou’t sy bo-op die siekte die 

bekommernis van haar ou vader wat self nie te gesond is nie, én die 

kinders wat versorg moet word. 

4. FRANK : [SUG] Ja... Ons moet net glo en vertrou dit sal spoedig beter gaan. 

5. MARTHA : Ek wens ek het geweet wat meer ons vir hulle kan doen. 

BYK : STOEL SKRAAP OOR PLANKVLOER. 

6. ROBERT : [GAAN SIT] Hoe groot is oom Daniël se grond, Pa? 

7. FRANK : Nie baie groot nie. En dit is ’n deel van die probleem. Hy moet nou 

grond huur waarop hy kan gaan saai. En huurgeld is altyd maar ’n 

meulsteen om ’n boer se nek. Veral nou met die droogte. 

8. ROBERT : Het ek reg gehoor? Sê Ma oom Krisjan is ook siek? 

9. MARTHA : Miskien meer swak as siek. Maar hy sukkel met sy bors en sy hart. 

En as ek maar hoor, dan is die ou oom weer plat op sy rug in die 

bed. So, hy kan nie meer veel help op die ou grondjie nie. 

10. HANS : Tannie Martha, hoeveel kinders het tannie Hanna-hulle? 

11. MARTHA : Net tweetjies. ’n Seuntjie en ’n dogtertjie. Maar hulle’s nog te klein 

om skool toe te gaan. Hoekom vra jy, Hans? 

12. HANS : Nee, ek het sommer maar gewonder omdat ek hulle nie by die skool 

sien nie. Maar nou verstaan ek. As hulle groter was, sou dit ’n bietjie 

gehelp het. Soos wat ons oom Frank help. 
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1. FRANK : Ja-nee, hulle is ver van die ouderdom af waar hulle sal kan help soos 

wat julle twee kêrels my help. 

2. HANS : Ek het net gedink... [HANG] 

3. FRANK : [POUSETJIE] Ja Johannes? 

4. HANS : Ek en Robert doen nou sulke los werkies op die plase hier rondom 

ons vir sakgeld. En oom Daniël en tannie Hanna ís Oom-hulle se 

bure. Miskien kan óns... ek en Robert, vir hulle iets doen. Ehe... 

Natuurlik sonder dat hulle vir ons iets moet betaal! 

5. MARTHA : Maar Hans, dis ’n wonderlike idee! Sal julle regtig so iets doen? 

6. HANS : Ja Tannie. Baie graag! Nè Robert? 

7. ROBERT : [NIE OORTUIGEND NIE] Ja... 

8. FRANK : That’s a most splendid idea lads. It really makes me proud! 

9. HA/ROB : HANS: Dankie oom Frank! / ROBERT: [FLOU] Dankie Pa. 

10. HANS : Dis eintlik snaaks as ’n mens daaraan dink... Tannie Hanna-hulle bly 

net ’n paar honderd treë van hier af, en ek weet niks van hulle af nie. 

Kuier hulle ooit by ander mense? 

11. MARTHA : Nee, nie veel nie. Ek dink dis maar omdat dit ’n bietjie moeilik gaan. 

Dan raak mense mos skaam. So al asof swaarkry ’n skande of ’n 

aansteeklike siekte is... 

12. FRANK : Ja, die droogte maak dit ook nie makliker vir arme Daniël nie. Die 

koeler weer van die vroegherfs sal darem seker help dat die water 

nie so vinnig verdamp soos in die ergste hitte van die somer nie, 

maar solank as wat dit nie reën nie, raak die water uit fonteine en 

putte al hoe minder. 
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1. MARTHA : Ag vader...! 

2. FRANK : Ek weet nie hoe lank die Baviaanskloof dit nog sal kan uithou nie. Of 

ons ooit sal oorleef tot die vroegherfs nie. 

3. MARTHA : Ek hoor Willie Kortkop praat nou die dag hier by Barnie se winkel van 

’n biddag vir reën een of ander tyd. Maar of ou dominee Albertyn sal 

uitkom voor die volgende Nagmaal is nou ook weer ’n ander vraag. 

4. FRANK : Ja, ons moet nou maar elke druppel leiwater uit die standhoudende 

fonteine wat oor is, en die bietjie water uit die bergklowe wat ons nog 

kry, baie spaarsamig gebruik. Baie spaarsamig... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN MARTHA SE 

WERKKAMER. WEWERS EN KAAPSE KANARIES IN DIEP A/G. 

HAND-NAAIMASJIEN STIK OP MIK. 

5. MARTHA : Het jy nog niks van Uitenhage gehoor nie Ada? 

BYK : NAAIMASJIEN STOP. 

6. ADA : [SUG] Nie ’n woord nie Ma! Ek wens hulle wil my laat weet. 

7. MARTHA : Ja, hulle maak dit nie baie maklik nie. [OORGANG] Hoeveel rokke 

wil jy nog maak? Ek sal eerder dat jy te veel klere het as te min! 

8. ADA : Ek dink ons kan darem nou al begin sê die einde is in sig. 

9. MARTHA : Hmf? Wie’t nou gedink ons sal hier in Maart só bedrywig wees? Dit 

voel amper vir my of daar nie genoeg ure in die dag is om alles 

gedaan te kry nie! 

BYK : NAAIMASJIEN BEGIN WEER STIK. 

10. ADA : [AFGETROKKE] Ja. Ek het nogal so ewe gedink dit gaan ’n rustige 

jaar wees. 
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1. MARTHA : [LAG] En kyk nou net! 

2. ADA : Maar ek het regtig nie geweet die apteek gaan só lank vat om my te 

laat weet wanneer ek moet begin nie. 

3. MARTHA : Ja-nee, niemand sou dit kon verwag nie. En almal van ons is besig! 

Ek help jou om jou klere reg te kry vir Uitenhage. Pa woel met die els 

en die riempies om oom Pieter Strydom se ses tuie betyds klaar te 

kry. Flossie ry amper elke middag terug skool toe met haar fiets om 

meneer Schreuder te help met die skoolkonsert. En arme Hans en 

Robert... Foeitog, ek kry hulle eintlik jammer! 

BYK : NAAIMASJIEN STOP. 

4. ADA : Hoekom kry Ma hulle jammer? 

5. MARTHA : Hulle moet so baie doen! Tussen die kooroefening kort-kort en die 

lang ente draf en touspring, én die aande se oefen daar in die winkel 

vir ou Barnie se barbaarse geboksery, moet hulle nog probeer om 

nie hulle skoolwerk af te skeep nie. Ek kry hulle regtig baie jammer! 

6. ADA : [LAG] Ma vergeet hulle’t darem nog tyd om op die plase in die 

omgewing te gaan werk vir ekstra sakgeld! 

7. MARTHA : Ja, maar dis net wanneer hulle regtig tyd het. 

8. ADA : [GLIMLAG. BETEKENISVOL] O, ek sien... 

BYK : NAAIMASJIEN BEGIN WEER STIK. 

9. MARTHA : Ja-nee kyk, ek hoor by Flossie meneer Schreuder was baie ernstig 

toe hy daardie eerste oggend onder die wildevy gesê het hy is hier 

om hard te werk, en die leerlinge net so hard te laat werk. Hy’t glo g’n 

genade vir huiswerk wat nie gedoen is of lae punte in toetse nie. 
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1. ADA : En dis net die medisyne wat my kleinboet nodig het! 

2. MARTHA : Ja hoor! Flossie sê meneer Schreuder praat net éénkeer oor 

afskeepwerk, en die volgende keer praat die kweperlat! 

BYK : NAAIMASJIEN STOP. 

3. ADA : [VERTROULIK. LAGGIE] Ek het Robert en Hans hoeka gisteraand 

hoor praat oor die Present en die Past Participle van to lie en to lay. 

4. MARTHA : Liewe vader! Moet die arme kinders dan sulke goed kan doen? As 

meneer Schreuder mý so ’n toets laat skryf, sal hy sowaar die 

kweperlat moet inlê, want ek sal nie weet wat om te antwoord nie. Ek 

weet dan nie eers wat dit beteken nie! 

5. ADA : Ek dink nie hulle was juis lus om daardie ingewikkelde goed uit die 

English Grammar for Elementary Grades te leer nie. Hulle was te 

moeg na oom Barnie hulle onder hande gehad het gisteraand! 

6. MARTHA : Sien? Ek sê jou mos die arme kinders moet heeltemal te veel doen 

elke dag. [BEKOMMERD] En weet jy vir wanneer hulle dié vreeslike 

hogere English grammar moes ken? 

7. ADA : Ek dink dit was vandag! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

SAGTE KRIEKE BUITE. 

8. HANS : Ek het jou gisteraand gesê ons moet liewer darie Engels vir ou Kosie 

leer! Ek kan nie gló ek het so sleg gedoen nie... 

9. ROBERT : Man, wat ek wil weet is net... Wanneer gaan ek ooit in my lewe sulke 

Engels moet praat? Ek doen dit dan nie eers met my eie pa nie! 
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1. HANS : Maak nie saak nie. Huiswerk is huiswerk, en as ou Kosie sê dis wat 

jy moet ken, dan moet jy dit ken. Finish en klaar! 

2. ROBERT : Nee wat. Ek dink nog al die tyd dis ’n mors van tyd. 

3. HANS : En weet jy? Toe ek ou Kosie se toets sien, het ek nie eers gedink dis 

so moeilik nie. Wie kan nou nie sulke ou sinnetjies toe oë vertaal 

nie? De kip heeft drie eieren gelegd. The chicken laid three eggs. 

4. ROBERT : Dit het ék ook geweet! 

5. HANS : Waarom ligt de man zo stil? Why does the man lie so still? 

6. ROBERT : Ja. Ek het dit ook so. 

7. HANS : Maar toe raak dit ’n bietjie moeiliker... Daar liggen zes boeken op de 

tafel. Ek dink dis... There are six books lying on the table. 

8. ROBERT : Hmm... Ek weet nie so mooi van darie een nie. Hoe spel jy lying? 

9. HANS : [SPEL] L-y-i-n-g. 

10. ROBERT : Nee wat, ek was nie eers náby wat jy nou gespel het nie. Is jy reg? 

11. HANS : [SKOUEROPHALEND] Ék weet nie. Dalk. En het jy geweet wat was 

hierdie een? Mijn broer heeft ziek in bed gelegen. 

12. ROBERT : Lyk ek miskien vir jou soos die English Grammar handboek? 

13. HANS : Ek dink dis... My brother lay sick in bed. [SPEL] L-a-y. 

14. ROBERT : [SUG] Ek sal nooit die rooitaal verstaan nie. My pa’t al probeer om vir 

my te verduidelik. Flossie het al probeer. Maar dit bly vir my net te 

deurmekaar. Ek’s net nie gemaak om Engels te praat nie. 

15. HANS : [LAG] Niemand is nie. Net die Engelse! 

16. HA/ROB : [LAG] 

17. ROBERT : [LAG BEDAAR] Haai, hoe voel jou sitvlak? 
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1. HANS : Vrek seer! En joune? 

2. ROBERT : Ook! Hoeveel houe het jy gekry? 

3. HANS : Ek kan nie onthou nie. Genoeg! Maar het ek jou nie gesê ou Kosie 

weet hoe om ’n lat te swaai nie? 

4. ROBERT : Jy hét ja. Kom ons kyk wie’t die meeste houe gekry! 

5. HANS : Ek dink ék het! 

6. ROBERT : Wel... [STEUN EFFE. BROEK UITGETREK] Hoe lyk my sitvlak vir 

jou? Tel die strepe! 

7. HANS : [TEL NOUKEURIG] Een, twee, drie, vier, vyf... ses! Tel myne? 

[STEUN EFFE. BROEK UITGETREK] Hoe lyk dit vir jou? 

8. ROBERT : Staan stil! [TEL] Een, twee, drie, vier... vyf... Jy’t ook ses! 

9. HANS : Is myne ook so persrooi soos joune? 

10. ROBERT : Ja! En die strepe lê almal ewe ver uitmekaar. Soos strepe op ’n 

sebra se boud! 

11. HANS : [STEUN EFFE. BROEK AANGETREK ONDER DIALOOG] Wel, een 

ding is waar... [HANG] 

12. ROBERT : En wat’s dit? [STEUN EFFE. BROEK AANGETREK ONDER DIALOOG] 

13. HANS : Ou Kosie is darem regverdig. Hy’t vir ons altwee ses houe gegee! 

14. ROBERT : Ja-nee, dis waar. Hy het. 

15. HANS : Ek wonder nou net... As ons sitvlakke só lyk, hoe dink jy lyk arme ou 

Piet Roltwak s’n? Hy’t nie één sin reg gehad nie! 

16. ROBERT : Hmm... Ek wonder of hy ook ses houe gekry het? 

17. HANS : Ek wonder. [DINK] As Piet ses houe gekry het, dink jy ons het te veel 

gekry en hy net reg? Of het ons net genoeg gekry en hy te min? 
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EPS. 36 

1. ROBERT : Nee man, dis nou nét so goed jy vra iets uit darie Engelse grammar 

boek! Ek’s nou heeltemal te vaak. 

BYK : BED KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL. 

2. ROBERT : [GAAN LÊ] En nou moet ek hoop ek kan slaap sonder om te droom 

ek moet Engelse sinne vir ou Kosie maak! 

BYK : BED KRAAK. 

3. HANS : [GAAN SIT] Weet jy wat? 

4. ROBERT : Wat? [GAAP] 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. 

5. HANS : Toe ek weer by my bank inskuif ná die loesing, het Nonnie glad nie 

na my gekyk nie. Maar haar gesig was bloedrooi. 

6. ROBERT : Was sy skaam? 

7. HANS : Ek weet nie. Maar ek kon sweer ek kon sien daar was iets soos trane 

in haar oë. Wat dink jy beteken dít? 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 37 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

VOOR SKOOL OP SKOOLTERREIN. KINDERS BALJAAR IN 

DIEP A/G. VER, SAGTE VOËLGEKWETTER. 

1. LINA : [VROLIK] Môre Hans! 

2. HANS : [VERSIGTIG] Môre Lina. 

3. LINA : [LAGGIE] Hoekom lyk jy so bekommerd? 

4. HANS : Nee, ek’s nie bekommerd nie. 

5. LINA : Het iemand al vir jou gesê jy’s ’n baie slegte leuenaar? 

6. HANS : Hè? 

7. LINA : Luister, ek het iets vir jou gebring. 

8. HANS : Wat? 

9. LINA : Hier. 

BYK : TOEGEVOUDE PAPIER RITSEL OP MIK. 

10. HANS : Wat’s dit? 

11. LINA : Ek weet nie. [GIGGEL] Dalk ’n minnebrief...? 

12. HANS : Van wie? 

13. LINA : Jy vra te veel vrae. Waar’s Robert dan vanmôre? 

14. HANS : O... [VERLEË LAGGIE] Ek dink hy was juis op soek na jou. 

15. LINA : [BELANGSTELLEND] Hoekom soek Robert na my? 

16. HANS : [ONTWYKEND] Nee, ek weet nie. Hy’t nie gesê nie. 

17. LINA : [BEWEEG WEG] Meneer gaan die klok nou-nou lui. Sê vir Robert hy 

kan eerste pouse met my praat! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA POUSE OP SKOOLTERREIN. KINDERS 

BALJAAR IN A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 
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EPS. 37 

1. ROBERT : Wat het Lina vir jou gegee? 

2. HANS : ’n Stukkie papier... En ek dink dis Nonnie se handskrif daarop. 

BYK : TOEGEVOUDE PAPIER UIT SAK GEHAAL EN OOPGEVOU 

ONDER DIALOOG. 

3. ROBERT : [TERG] Is dit ’n liefdesbrief? 

4. HANS : Nee man! Kyk hier. Dis ou Kosie se Engelse huiswerk van laasweek 

waarvoor ons moes buk vir ses van die bestes. 

5. ROBERT : Kyk net hoe baie sinne is hier als met lie en lay... Ek het nie eers 

geweet mens kan so baie verskillende lie’s en lay’s kry nie! 

6. HANS : Ek ook nie. 

7. ROBERT : Hoe weet jy dit kom van Nonnie af? Sy’t nie haar naam onderaan 

geskryf nie. Dalk het Lina dit geskryf! 

8. HANS : Dan sou sy my mos gevra het om dit vir jou te gee. 

9. ROBERT : Hmm... Seker. 

10. HANS : Nee, ek’s seker Lina het dit nie geskryf nie. Maar oor Nonnie langs 

my aan die oorkant van die paadjie sit, het ek al gesien as ek gaan 

sit of opstaan, dis hoe sy skryf. 

11. ROBERT : Hoekom dink jy het sy dit vir jou gegee? 

12. HANS : Ek weet nie. Dalk wil sy vir my wys hoe slim is sy en hoe dom is ek. 

13. ROBERT : [TERG] Of dalk wil sy jou help, want sy wil nie hê jy moet so seerkry 

elke keer as ou Kosie jou met die kweperlat looi nie! 

14. HANS : Man, pouse is nou-nou verby. Ek dink jy moet na Lina gaan soek. 

15. ROBERT : Ja maar gaan ou Snipbekkie by wees? 

16. HANS : Elbie? 
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EPS. 37 

1. ROBERT : Wie anders? 

2. HANS : Jy moet maar gaan kyk of sy by Nonnie-hulle is. Hoe sal ek nou weet? 

3. ROBERT : Ag nee...! 

4. HANS : Wat? 

5. ROBERT : Daar kom hulle aangestap van die klas se kant af. Sien jy? En ou 

Snipbekkie is sowaar weer by...! 

6. HANS : Ek het ’n plan! 

7. ROBERT : Wat? 

8. HANS : Omdat ons vanmiddag wou huis toe hardloop, kan ons mos saam 

met die ander kinders huis toe stap. En op pad huis toe, kan jy kyk of 

jy Lina en Nonnie kan vra. Draai Elbie nie eerste af na haar huis nie? 

9. ROBERT : Hei jou ramkat! Dis nou ’n goeie plan. Ja, vanmiddag op pad huis toe 

sal ek hulle vra. Maar jy kan mos maar by wees, of hoe? 

10. HANS : Ja, ek kan seker by wees. Solank jy net nie van my verwag om iets 

te sê nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP PLAASPAD. SAGTE 

GEROESEMOES VAN KINDERS IN A/G. WEWERS EN VER, 

KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

11. NONNIE : Wat wou jy vir my wys? 

12. HANS : [VERLEË LAGGIE] Ek... Ek het gejok. Daar’s nie ’n voëlnes in die 

saliebos nie. 

13. NONNIE : O. Nou hoekom staan ons hier? Ons gaan agter raak en dan gaan 

almal wil weet wat gaan aan. 

14. HANS : Ek... Man, Nonnie... [SUG] Ek wou net dankie sê. Vir die sinne. 
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EPS. 37 

1. NONNIE : Dis regtig niks nie. Ek het my ma gevra om my te help. 

2. HANS : Mag ek vra... Hoekom? Ek bedoel nie hoekom jy jou ma gevra het om 

jou te help nie. Ek bedoel, hoekom het jy die lysie vir my gemaak? 

3. NONNIE : [SKAAM] Moes ek nie? 

4. HANS : Nee, nee, dis nie dit nie... Ek meen... Ek’s baie bly jy het. Regtig. 

5. NONNIE : O. Want ek wou... ek wou jou maar net graag... ’n bietjie help. Sien? 

6. HANS : Dankie. Ek’s bly jy het. 

7. NONNIE : [VERLEË LAGGIE. POUSETJIE] Ek wil jou iets vra. 

8. HANS : O? ... Wat wil jy my vra? 

9. NONNIE : Weet jy Lina verjaar die negende Maart? 

10. HANS : Ja. Robert het my gesê. 

11. NONNIE : En weet jy ek verjaar net die volgende Vrydag, die sestiende? 

12. HANS : [VERLEË LAGGIE] Ja... Robert het dít ook vir my gesê. 

13. NONNIE : O, ek sien... Wel, wanneer ek verjaar, moet jy na ons toe kom. Jy en 

Robert. Sal jy? 

14. HANS : Ja, ek sal kom ja. Ek... ek sal baie graag wil. Dankie. 

15. NONNIE : [LAGGIE] Ek’s bly. Ek bedoel... Dis goed. Ek en Lina’t gedink... 

omdat ons elke middag konsertoefening het, gaan ons sommer 

altwee ons partytjies saam op dieselfde dag hou. Die dag ná my 

verjaardag. Saterdag die sewentiende. 

16. HANS : Ja, dis perfek. Dankie, ek... [LAGGIE] Ek sien baie uit. 

17. NONNIE : O, nog iets. 

18. HANS : Wat? 

19. NONNIE : Lina sê ons moet sommer hierdie Saterdag Donkerkloof toe gaan. 
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EPS. 37 

1. HANS : Regtig? 

2. NONNIE : Ja. Ons het daaroor gepraat, ek en sy. [LAGGIE] Na Robert se glips 

met die dwarshout nou die middag. 

3. HANS : [LAGGIE] Ja, dit was omtrent vir jou ’n affêre... Maar oom Frank was 

gelukkig nie te kwaad nie. 

4. NONNIE : O, dis darem ’n troos. [OORGANG] So, dan gaan ons hierdie Saterdag 

saam met julle Donkerkloof toe, en dan maak ons sommer piekniek. 

5. HANS : Ek’s bly julle gaan saam. 

6. LINA : [WEG. PROJEKTEER] Haai, Nonnie! Waar bly julle? Onthou, ons 

moet sommer nou-nou weer terugkom vir die konsertoefening! 

7. NONNIE : [VIR HANS] O gits! [PROJEKTEER] Wag asseblief, ons kom! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN MARTHA SE KOMBUIS. 

VER WEWERS EN KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

8. ADA : En julle dink regtig dis ’n goeie plan? 

9. ROBERT : Ja! Dis mos nie dat ons kan verdrink of iets nie. Donkerkloof het nie 

meer water nie. Dis eintlik nou die beste tyd vir ons om te gaan. 

10. MARTHA : [SUG] Ek weet darem nie... En wie gaan almal? 

11. ROBERT : Ag, ek’s nog nie seker nie Ma, maar dit sal seker die meeste van die 

groter kinders in die klas wees. Veral die groot seuns sal almal gaan. 

12. MARTHA : Hmm... Ek weet nie of ek daarvan hou nie, maar ek sal hoor wat sê 

jou pa van die storie. 

13. ROBERT : Ja Ma. 

14. MARTHA : O, ek wou hê jy en Hans moet asseblief vir my ’n guns doen. 

15. ROBERT : Wat Ma? 
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EPS. 37 

1. MARTHA : Julle’t só mooi aangebied om oom Daniël-hulle te gaan help. Toe’t ek 

’n kastrol sop vir die Saaymans gemaak. Vat dit asseblief vir my? 

2. ROBERT : Goed Ma. 

3. ADA : Miskien kan hulle sommer ’n brood ook saamvat Ma? Ek het mos 

vanmôre gebak. 

4. MARTHA : Dis ’n baie goeie plan, dankie Ada my kind. Robert, maak seker julle 

vind uit hoe gaan dit nou met tannie Hanna. Ai foeitog! Ek hoop en 

bid só dit gaan al ’n bietjie beter... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

STOEP. VER WEWERS EN KWALIK-HOORBARE SONBESIES. ’N 

BEES BULK ’N KEER OF WAT IN DIEP A/G ONDER DIALOOG. 

5. HANS : [HARTSEER] Ai tannie Martha, ek verstaan nóú eers hoekom Tannie 

so vir die arme mense gebid het nou die aand. 

6. ROBERT : Ja-nee, dit lyk maar bedroef daar. Wragtag! 

7. MARTHA : Robert, jou taal! 

8. ROBERT : ‘Skuus Ma. 

9. ADA : En dié twee flessies ingemaakte vrugte? 

10. HANS : Tannie Hanna stuur dit. 

11. MARTHA : Wat...? Maar hulle hét nie om te gee nie! En dis mos nie hoekom ek 

vir haar die brood en sop gestuur het nie? 

12. ROBERT : Dis net wat ek vir Hans gesê het toe ons daar weg is, Ma. Wat help 

dit ons bring vir hulle iets om te eet omdat die tannie siek is, en dan 

loop ons weg met hulle eie kos? 

13. ADA : Ag foeitog... 
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1. MARTHA : En hoe gaan dit met tannie Hanna? 

2. HANS : Oom Krisjan sê dit gaan al beter met haar, tannie Martha. Sy behoort 

oor ’n paar dae weer op die been te kan wees. 

3. MARTHA : So julle’t haar nie self gesien nie? 

4. ROBERT : Nee Ma. Sy lê mos in die bed. Maar die ou oom... ehe... [HANG] 

5. MARTHA : Oom Krisjan? 

6. ROBERT : Dis reg! Hy’t vir haar gesê ons het brood en sop gebring. 

7. HANS : Die tannie was glo baie bly daaroor en oom Krisjan se oë het so 

geblink van die trane. 

8. ADA : Ag siestog. Dit maak my hart só seer as goeie mense so swaar kry. 

9. MARTHA : [SNUIF] Ja, deur die genade Gods kan ons nog deel uit die ryke 

oorvloed waarmee ons geseën word. 

10. ADA : Maar hoekom was julle so lank weg? Dit vat tog seker nie só lank net 

om brood en sop af te gee nie? 

11. HANS : Nee jy sien Ada, toe ons daar aankom, was oom Krisjan besig om te 

sukkel om ’n paar sinkplate wat die wind van die hoenderhok se dak 

losgeruk het, terug te sit. 

12. ROBERT : Ja, en toe help ons die arme oom maar. 

13. MARTHA : Ag, maar is dit nie dierbaar van julle twee nie? 

14. HA/ROB : [VERLEË LAGGIES] 

15. ROBERT : Maar ons het oom Daniël nêrens gesien nie Ma. Waar’s hy dan? 

16. MARTHA : Ag, jy weet mos hy saai om ’n deel by van die ander boere. Hy was 

seker maar by een van hulle. 

17. ROBERT : Seker ja. 
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EPS. 37 

1. MARTHA : [TONGKLIK] Nou verstaan ek hoekom Hanna die ingemaakte vrugte 

vir julle gegee het. Maar hoekom het julle dit gevat? 

2. HANS : Tannie, ons wou nie. Maar klein Hannatjie en Floris het elkeen vir 

ons ’n flessie gebring en gesê dis hulle mamma se present vir ons. 

3. ROBERT : Ek het baie sleg gevoel om dit te vat Ma. Maar toe ek sê ek wil dit nie 

hê nie, het hulle altwee begin huil. Toe vat ons dit maar. 

4. MARTHA : [AANGEDAAN] Ek verstaan maar te goed... [LAGGIE] Ja, dan sou 

ek seker maar dieselfde gedoen het. Hoe sê ’n mens tog nee vir 

twee sulke engeltjies? 

5. HANS : Hoe oud is hulle, tannie Martha? 

6. MARTHA : Hannatjie is nou vier jaar oud as ek reg onthou, nè Ada? 

7. ADA : Ja, dis reg Ma. En klein Floris is drie of amper drie. 

8. HANS : [POUSE] Dan’s hy en my klein boetie Magnus omtrent ewe oud... 

9. MARTHA : Jy verlang na hulle, nè? 

10. HANS : [BEWOË] Ja, so ’n bietjie Tannie. Partykeer. 

BYK : STOEL KRAAK. 

11. MARTHA : [STAAN OP] Kom ek gaan kry vir julle iets om te drink in die 

kombuis. [KNIPOOG] En dalk is daar nog van Ada se soetkoekies 

oor as die muise nog nie als opgevreet het nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

KRIEKE IN DIEP A/G. 

12. ROBERT : Ek kan nie glo die meisiekinders het sommer so uit hulle eie gesê 

hulle sal saamgaan Donkerkloof toe nie! 
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1. HANS : Ja-nee, dis die laaste ding wat ék verwag het! Het Lina vir jou gesê 

op pad huis toe vanmiddag? 

2. ROBERT : Nee, sy’t niks vir my gesê nie, behalwe dat sy pouse vir my gewag 

het en ek het nie met haar gaan praat nie. 

3. HANS : [LAG] Raai wie’s in die moeilikheid by sy nooi! 

4. ROBERT : Sy’s g’n my nooi nie man! 

5. HANS : Nou hoekom wil jy vir haar karamels koop vir haar verjaardag? 

6. ROBERT : Sommer. 

7. HANS : Hmm, ek sien... En het Lina jou gevra om na haar en Nonnie se 

partytjie te gaan die sewentiende? 

8. ROBERT : Ja, vanmiddag op pad huis toe. Ná ek vir haar gesê’t ek wou nie 

pouse met haar praat nie oor die ou snipbekkie by hulle was. 

9. HANS : [LAG] Het jy snipbekkie gesê? 

10. ROBERT : Nee, is jy laf? ’n Man praat nie sleg van sy (...nooi) ehe... van ’n 

meisiekind se vriendin nie. Oom Hendrik sê ’n vroumens vergeet niks 

wat jy ooit in jou lewe verkeerd aan hulle gedoen het nie. 

11. HANS : Hmf? As dit waar is, sal ek dit moet probeer onthou eendag. 

12. ROBERT : ‘Tuurlik is dit waar. Oom Hendrik het so gesê! 

13. HANS : [GLIMLAG] Goed, goed, ek glo jou. [OORGANG] Maar weet jy 

waaroor moes ek in my mou lag vanmiddag? 

14. ROBERT : Waaroor? 

15. HANS : Toe Nonnie vir my gesê’t sy en Lina’t besluit om saam met ons 

Donkerkloof toe te gaan, en dan maak ons sommer piekniek. 

16. ROBERT : [LAG] Piekniek? Sy weet net nie wat wag vir haar nie! 
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1. HANS : [LAG] Ja, ek wou haar nie afskrik om te sê dit gaan g’n piekniek 

wees nie. Veral nie vir ’n meisiekind nie! 

2. ROBERT : [LAG SAAM] Dis goed jy’t niks gesê nie. Hulle moet dit maar 

agterkom as ons eers daar is! 

3. HANS : Ja-nee, dis baie beter so! Ek dink ook nie ons moet te veel wees nie. 

Hoe meer van ons daar is, hoe moeiliker is dit om te weet waar almal 

is as ons eers in die spelonk in kruip. Wat dink jy? 

4. ROBERT : Ja-nee! Dis al klaar ’n groot genoeg gesukkel net om daar te kom. 

5. HANS : So, ons gaan niemand probeer ompraat om saam te gaan nie, en 

niemand jonger as Nonnie en Lina-hulle mág saamgaan nie. Stem jy 

saam? Ons wil nie baba-oppassers wees nie. 

6. ROBERT : Nee, glad nie! En ons wil ook nie bangbroeke saam hê nie. Dis iets 

wat ek en jy graag wil doen, en niemand gaan dit vir ons bederf nie! 

7. HANS : [LAGGIE] Gaan jý dan vir die snipbekkie sê sy mag nie saamgaan 

nie? Of gaan jy vir Lina vra om die boodskap vir haar te gee? 

8. ROBERT : Nóú soek jy moeilikheid! Jy moenie vergeet nie... Daar wag nog ’n 

boksgeveg vir jou voor die hele skool se kinders, én hulle ma’s en 

pa’s en almal nè? 

9. HANS : En wat beteken dit nogal? 

10. ROBERT : [LAG] Dat ek jou nie sal jammer kry en almal laat glo ek sukkel om 

jou te wen nie! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 38 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

DIE CAMPBELLS SE SITKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. 

1. FLOSSIE : En wat hoor ek? Gaan julle tog nie Saterdag van die meisiekinders 

saamvat as julle daar in die grotte gaan rondkruip nie? 

2. ROBERT : [ONSKULDIG] Watter grotte? 

3. FLOSSIE : Robert, moet nou nie vir jou onnosel hou nie. Jy weet baie goed ek 

praat van Donkerkloof! 

4. ROBERT : En wie’t nogal vir jou gesê ons gaan van die meisiekinders soontoe vat? 

5. FLOSSIE : Dit maak glad nie saak nie. 

6. MARTHA : Maar my kind, nou’t jy my heel nuuskierig! Ek sal nogal graag wil 

weet waar’t die storie vandaan gekom. Hoe weet jy daarvan? 

7. ROBERT : Ja, ek wil ook graag weet! Wie’t vir jou gesê? 

8. FLOSSIE : [SUG] Ek het dit vanmiddag by die operette-oefening gehoor. Mag ek 

dan nie vra of wat ek gehoor het, waar is nie? 

9. ROBERT : Natuurlik mag jy vra. Daar’s mos niks om weg te steek nie. Ons 

seuns sou al verlede jaar gegaan het, maar toe’t daar niks van 

gekom nie. Ek weet nie hoekom nie. 

10. FLOSSIE : Ék weet. Al manier om dit te laat gebeur, is om die meisies met julle 

saam te sleep! 

11. ROBERT : Aag! Ons sleep hulle g’n saam nie. Hulle’t gesê hulle wil saamgaan. 

En dié wat nie wil nie, kan mos maar by die huis bly. Maar al die 

groot seuns gaan saam. 

12. FLOSSIE : Ek hoop van harte julle sleep niemand onder dwang saam nie! 

13. HANS : Nee, ons sal nooit iemand dwing om saam te gaan nie. Nooit nie! 
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1. ROBERT : Flossie, hoe kan jy dit van ons dink? 

2. FLOSSIE : Wel, Elbie het bitter benoud gelyk vanmiddag toe sy hoor Nonnie en 

Lina gaan saam met julle! Sý dink julle sleep die meisies saam! 

3. ROBERT : [ERGERLIK] Die simpele ou snipbek! Sy móét altyd haar groot mond 

oopmaak! As sy nie spot nie, skinder sy. En as sy nie skinder nie, sê 

sy sleg. Ek gryp haar sommer aan haar bos krul hare en sleep haar 

die hele ent pad Donkerkloof toe agter my aan! 

4. MARTHA : [STRENG] Robert, a nee a! Waar leer jy om so lelik te praat? 

5. FRANK : Now, now Robert. Calm down. That’s not the way to talk about 

others. Especially not when it’s a girl! Always have respect for a girl. 

Is that understood? 

6. ROBERT : [SUG] Ja Pa. 

7. FRANK : Now apologise to Florence and allow her to finish what she was 

saying about er... What’s-her-name... er… the girl? 

8. FLOSSIE : Elbie, Pa. 

9. FRANK : Thank you, Florence. [POUSE] I’m waiting, Robert. 

10. ROBERT : [TEËSINNIG] Jammer Flossie. 

11. FRANK : Good! Now continue, Florence. [LAGGIE] I find the story rather 

intriguing, I must admit. 

12. FLOSSIE : Soos ek wou sê... Elbie het met nét sulke groot oë vertel en woes 

met haar hande beduie... Hulle sê daar’s Boesmangeraamtes en 

allerhande goeters in Donkerkloof. Én dit spook daar! Die stomme 

kind het tekere gegaan asof sy al klaar ’n spook gesien het! 

13. ROBERT : [BROM] Sy probeer altyd almal se pret bederf. 
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1. HANS : [FLUISTER] Oppas, netnou sê jou pa ons mag nie meer gaan nie! 

2. MARTHA : Ek weet regtig nie of dit so ’n goeie ding is om na darie plek te gaan 

nie. Dis te gevaarlik! Sê nou julle verdwaal in daardie verskriklike 

doolhof? Julle kan almal doodgaan van die honger en dors. Frank, sê 

tog iets, my kragtie! 

3. FRANK : My liewe Martha, jy moet jou nie so bekommer nie. Glo my, ek dink 

ook nie dis goed as net één seun gaan nie. Maar so in ’n groep...? 

Nee wat, ek dink hulle sal heel veilig wees. 

4. MARTHA : [MOEDELOOS] Ag vader tog...! 

5. FLOSSIE : Ek wil net graag weet... Wat het julle besiel om nou hier vlak voor die 

konsert met sulke nonsens te wil gaan staan en peuter? Buitendien, 

dis mos nie meisies se plek om in donker gate te gaan rondkruip nie. 

Hulle gaan hulle net besmeer, of erger nog... Dalk seerkry ook! 

6. HANS : Ekskuus Flossie, maar ek wil net sê... Dis hoeka Nonnie en Lina wat 

gesê het ons moet hierdie Saterdag gaan! 

7. ROBERT : [SPOTLAG] Wat sê jy nou, ou sussie? 

8. FLOSSIE : Ek... Ek dink dis baie onverantwoordelik van die meisies. 

9. MARTHA : Ja, ek kan nie gló Nonnie en Lina is so... so wíld nie! Van Lina du 

Preez sal ek dit nog kan glo, maar Nonnie? ... Sy’s immers ’n Smith! 

10. ROBERT : Ma...! 

11. MARTHA : Het ek iets verkeerd gesê? 

12. HANS : [LAG] 

13. MARTHA : Hoekom lag jy so Hans? 

14. HANS : [LAG BEDAAR] Nee, Robert moet maar liewer self vir Tannie sê. 
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1. MARTHA : [ASPRIS] Robert? Wat sê jy nie vir ons nie? 

2. ROBERT : Ag Ma...! 

3. ALMAL : [LAG] 

4. ROBERT : Julle’s nie snaaks nie! 

5. MARTHA : Nee, ons is nie. Maar jý is! 

6. ALMAL : [LAG] 

7. ROBERT : [VERLEË] Ons was nog besig om te praat oor waar meisies se plek 

is, Flossie. As jy sê dis nie hulle plek om in donker gate te gaan 

rondkruip nie, wat dan van al die kore waarin ons moet sing? En die 

korfbal? Is dit miskien seuns se plek? 

8. FLOSSIE : Robert, jy weet nie waarvan jy praat nie. Musiek is vir alle mense. En 

al die groot klassieke komponiste was mans! 

9. FRANK : [LAGGIE] I’m afraid your sister’s got you there, my boy! 

10. ROBERT : Ja Pa... Maar goed, wat dan van korfbal? Bring vir my enige skool in 

die hele Unie van Suid-Afrika waar die seuns na die korfbalbaan 

gesleep word soos hier by Onderste Klipfontein! 

11. FLOSSIE : Ek sê weer... Jy weet nie waarvan jy praat nie, Robert. Onderste 

Klipfontein is ál die skole in die land ver vooruit! 

12. ROBERT : [SNEDIGE LAGGIE] Wat? Gaan al die skole skielik sien wat 

Onderste Klipfontein doen en dink... Hmf? Dís nou ’n wonderlike 

plan. Ons moet nou dadelik ophou rugby speel sodat die seuns 

eerder korfbal teen mekaar kan speel! 

13. FLOSSIE : Nee, ou sarkasties. Maar vir jou inligting... Van die beste 

korfbalspelers in die wêreld is mans. Veral in Amerika! 
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1. ROBERT : Gmf! [BROM] Seker te bang om rugby te speel! 

2. FRANK : I’m sorry to butt in here, Florence, but I think you’re both making 

mountains out of molehills. Don’t take things so seriously. I find the 

whole thing quite entertaining! [KNIPOOG] Of wat sê jy, Johannes? 

Solank ’n man sy werk klaar gedoen het, kan hy mos maar ’n bietjie 

pret ook hê! Of hoe? 

3. HANS : [VERLEË LAGGIE] Ja oom Frank. 

4. MARTHA : Robert, ek wil net nie later hoor tant Janie en tant Chrissie-hulle is 

vies omdat julle die meisiekinders saamgevat het nie. 

5. ROBERT : Nee Ma. 

6. MARTHA : Weet hulle darem daarvan? Ek meen, het julle twee gaan vra of die 

meisies mag saamgaan Donkerkloof toe? 

7. ROBERT : Ûmm... Nee Ma. Ons het nie daaraan gedink nie want Lina en 

Nonnie het vir óns kom sê hulle wil Saterdag Donkerkloof toe gaan. 

8. FRANK : I think the boy has a point, my dear. Hulle het seker maar 

aangeneem die dogters het reeds met hulle ouers gepraat en 

toestemming gekry. Is that not so, Robert? 

9. ROBERT : Ja Pa. Dis net so! 

10. MARTHA : Maar sie jy die kind so sterk in sy kwaad, Frank! 

11. ROBERT : Ons gaan tog niks gevaarliks aanvang nie. Nè Hans? 

12. HANS : Nee, nee. Niks gevaarlik nie. Glad nie. 

13. ROBERT : En wat kán tog verkeerd loop as ons genoeg lanterns en kerse saamvat? 

14. FRANK : Oh, this is great adventure. Real Voortrekker stuff. [LAGGIE] I wish I 

was young again! 
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1. FLOSSIE : Goed, terwyl Pa julle nou so voorpraat julle mannetjies, laat ek julle 

net baie duidelik waarsku... As julle nie mooi in julle spoor trap nie, 

gaan sê ek vir meneer Schreuder! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN DIE CAMPBELLS SE 

KOMBUIS. KRIEKE IN DIEP A/G. 

2. MARTHA : Flossie my kind, wat dink jy van die seuns se planne? Ek bekommer 

my morsdood. ’n Ongeluk gebeur so maklik! 

3. FLOSSIE : [SUG] Ek bekommer my ook, Ma. Maar ek bekommer my nog meer 

omdat mý broer die belhamel is wat die kinders Donkerkloof toe vat. 

As een van die leerlinge iets moet oorkom...! Ma weet hoe’s mense. 

Ek’s ’n onderwyseres by die skool, en dadelik raak dit sommer ’n 

skoolaangeleentheid, net omdat Robert my broer is. 

4. MARTHA : Aarde my kind! Wat praat jy...? Ek het nooit só daaraan gedink nie. 

5. FLOSSIE : Pa ook nie! Dink Ma ek moet môre met meneer Schreuder praat oor 

die ding? Ek wil tog nie moeilikheid hê nie. 

6. MARTHA : Dalk moet jy. Of sal ek eers hoor wat sê jou pa? 

7. FLOSSIE : Ma’t gehoor wat sê Pa! Hy dink dis ’n groot avontuur...! 

8. MARTHA : Hmm... Ek sal nietemin net hoor wat hy dink van wat jy gesê het. Jy 

weet? Dat die hele ding ’n skoolaffêre raak net oor Robert jou broer is. 

9. FLOSSIE : Ja goed, maak Ma maar so. Maar as Pa nie wil hoor nie, praat ek 

môre met meneer Schreuder! 

10. MARTHA : Goed so my kind. Jy moet die skool en jou werk ook in gedagte hou 

met sulke dinge. En jou pa en die seuns dink nie so daaraan nie. 

11. FLOSSIE : Nee, ongelukkig nie. 
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1. MARTHA : [VERTROULIK. LAGGIE] Maar het jy gesien hoe bloos daardie 

broertjie van jou toe ons van die meisietjies praat? Veral toe ek sê ek 

het nie gedink hulle’s so wild nie! 

2. FLOSSIE : [GLIMLAG] Ja. En toe Hans sê Robert moet maar liewer self vir Ma 

sê hoekom hy wat Hans is so lag, toe weet ek daar broei iets. 

3. MARTHA : Ja-nee jong. Ek dink jou broertjie begin muisneste kry...! 

4. FLOSSIE : Maar het hy nie hoeka die aand by Richard Nortje se 

verjaardagviering so met die einste Lina gedans nie? 

5. MARTHA : [LAG] Ja, ja, ja! Nou wonder ek skielik of die hele Donkerkloof 

uitstappie nie eintlik is om by dié twee ou meisietjies te wees nie? 

6. FLOSSIE : Ek sal my min verbaas. Maar dit beteken nog nie dat ek nie meer 

bekommerd is oor die veiligheid van die kinders nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

KRIEKE IN DIEP A/G. 

7. HANS : Jou pa was vanaand op sy stukke hè? 

8. ROBERT : Ja, ek was verbaas. Ek het my reggemaak vir ’n lang preek oor hoe 

gevaarlik Donkerkloof is, en wat wil ons daar gaan maak... [HANG] 

9. HANS : So, ek en jy moet die volgende twee dae seker maak ons maak vuur 

onder elke ou wat nog twyfel of hy wil saamgaan. 

10. ROBERT : Ja! Ek dink ons kan seker wees Piet Roltwak sal saamgaan. 

11. HANS : O vrek...! 

12. ROBERT : Wat? 

13. HANS : As Piet gaan, sal ou Betta seker nie by die huis bly nie? 
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1. ROBERT : [LAGGIE] Nee boeta. Darie meisiekind sal heel voor in die ry staan 

om Donkerkloof toe te gaan. Sy’t nie ’n bang haar op haar hele lyf nie! 

2. HANS : [LAG] En dis hoeka so ’n groot lyf! 

3. ROBERT : [LAG SAAM] Jy’s baie dapper om hiér sulke goed van haar te sê, maar 

oppas dat sy jou nie hoor nie. Ál oom Barnie se bokslesse vir die res 

van jou lewe sal jou nie help die dag as sy jou ’n les wil leer nie! 

4. HANS : [LAG BEDAAR] Ek glo jou. Die dans op oom Richard se verjaardag 

was genoeg bewys vir my hoe sterk sy is! Ek wil nie eers begín dink 

wat van ’n man sal oorbly as dié vreeslike meisiekind hom daar in die 

grot vir ’n spook of ’n ongedierte moet aansien nie! 

5. ROBERT : [LAG] Ja-nee, ek ook nie! [LAG BEDAAR] Dink jy ons moet tant Janie 

en tant Chrissie maar gaan vra of Nonnie en Lina kan saamgaan? 

6. HANS : Miskien net as Nonnie-hulle sê hulle ma’s weet niks daarvan af nie. 

7. ROBERT : Hmm, goeie plan. [POUSE] Sê my...? 

8. HANS : Wat? 

9. ROBERT : Gaan ons nog touspring voor ons vanaand gaan slaap? 

10. HA/ROB : [POUSETJIE] Nee wat! [LAG] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN DIE CAMPBELLS SE 

SLAAPKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. BED KRAAK EN 

BEDDEGOED RITSEL AF EN TOE GEPAS ONDER DIALOOG. 

11. MARTHA : Frank? 

12. FRANK : Ja my liewe Martha? Wat pla? Of moet ek liewer vra... [LAGGIE] Wat 

spook by jou? 

13. MARTHA : Dis nie snaaks nie. 
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1. FRANK : Oh? I thought I was quite witty. 

2. MARTHA : Ek en Flossie het gepraat oor die Donkerkloof ding... 

3. FRANK : [SUG] Of course you did. 

4. MARTHA : Flossie het ’n baie geldige punt gemaak. 

5. FRANK : En wat was dit? 

6. MARTHA : Ás een of meer van die kinders iets sou oorkom Saterdag, dan word 

dit dadelik ’n skoolsaak omdat sy ’n onderwyseres daar is, en Robert 

wat die kinders Donkerkloof toe vat, is haar broer. Sien jy? 

7. FRANK : Hmm... Jjjaaa... Miskien. So, wat nou? 

8. MARTHA : Sy wil vir Kosie Schreuder gaan sê wat die kinders beplan. 

9. FRANK : En dan? 

10. MARTHA : Wel, hy’s die skoolhoof. Hy sal kan sê of die kinders mag gaan of nie. 

11. FRANK : Ek sien. Maar as ek Kosie Schreuder is, sal ek uitvind watter kinders 

gaan, en vir hulle ouers ’n briefie skryf en sê dis ’n privaat uitstappie 

wat nie plaasvind onder die beskerming van die skool nie. Dan moet 

die ouers self besluit of hulle kinders mag gaan of nie. Nes ons! 

12. MARTHA : O. Sommer net so? 

13. FRANK : Sommer net so. 

14. MARTHA : [SUG] Nou goed, ek sal môre vir Flossie sê wat jy dink van die saak. 

Wat sy dan daarmee doen, is geheel en al haar besluit. Nè? 

15. FRANK : Geheel en al ja. 

16. MARTHA : [POUSE] Nag Frank. 

17. FRANK : Nag my liewe Martha. 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 39 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

OP KLEINPOORT SE WERF. BEES BULK ’N KEER OF TWEE 

ONDER DIALOOG IN A/G. WEWERS KWETTER IN DIEP A/G. 

VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. GEROESEMOES VAN 

KINDERS EFFE WEG. 

1. FLOSSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Kinders... Kinders luister hier! 

BYK : GEROESEMOES BEDAAR. 

2. FLOSSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Meneer Schreuder is tevrede dat julle 

elkeen ’n getekende briefie van julle ouers ingedien het. Verstaan 

almal wat die briefie sê? 

3. ROL/BET : [EFFE WEG. VERLEË] ROLTWAK: Nie eintlik nie Juffrou. / BETTA: 

So half en ’n half Juffrou. 

4. FLOSSIE : Goed, vir dié van julle wat nie verstaan nie... In kort sê die briefie 

maar net dat die skool nie verantwoordelik gehou kan word vir enige 

beserings wat enigiemand mag opdoen nie. Máár... dit beteken glad 

nie dat ek óf meneer Schreuder nie bekommerd is oor elkeen van 

julle nie. Persoonlik hou ek glad nie van die idee dat julle Donkerkloof 

toe gaan nie, en ek wil julle vra om asseblief baie versigtig te wees. 

Moenie kanse waag nie en luister na Robert en Hans. Hulle is as’t 

ware julle klaskapteins vir vandag. Ek het hulle gevra om enigiemand 

wat nie wil luister nie en die groep of enigeen van julle in gevaar stel, 

se naam vir my te bring en meneer Schreuder sal met daardie 

leerling afreken. Verstaan ons mekaar duidelik? 

5. ALMAL : [EFFE WEG] Ja juffrou Campbell...! 
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1. FLOSSIE : Robert en Hans... Ek maak staat op julle hoor? 

2. HA/ROB : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] HANS: Ja juffrou Campbell. / 

ROBERT: Ja Flossie. 

3. BETTA : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Toemaar juffrou Campbell, ek 

slaan enige spook se tande vir hom uit! 

4. ALMAL : [LAG] 

5. FLOSSIE : [PROJEKTEER EFFENS. GLIMLAG] Dankie Betta. Dit troos ’n bietjie. 

6. ALMAL : [LAG] 

7. FLOSSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Ek sien darem julle’t genoeg padkos 

gebring. En ek sien baie kerse en lanterns. Het julle vuurhoutjies? 

8. ROBERT : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Meer as genoeg! 

9. FLOSSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Piet, wat het jy daar? 

10. ROLTWAK : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Dis ’n fakkel wat ek gemaak 

het Juffrou. Ek het ’n stuk goiingsak in lampolie gedoop! 

11. FLOSSIE : [LAGGIE. PROJEKTEER EFFENS] Dis sommer baie slim, Piet. 

12. ROLTWAK : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Dankie Juffrou! 

13. FLOSSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Nou-ja, geniet julle uitstappie, en kom 

asseblief veilig terug huis toe. Elkeen van julle, hoor? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN DROË RIVIERLOOP. VER 

WEWERS EN KWALIK-HOORBARE SONBESIES. SAGTE 

GEROESEMOES VAN KINDERS. 

14. HANS : Jy was slim dat ons maar eers in die droë rivierloop hou. 

15. ROBERT : Dankie. Dit ís nou wel verder as oor die steil rant van die 

Winterhoekberg, maar vir die meisiekinders is dit makliker. 



3 

EPS. 39 

1. HANS : [LAGGIE] Ja, hulle gaan nog harde bene kou vandag! Waar’s 

Kleinpoort nou van hier af? 

2. ROBERT : Ûmm... Kleinpoort lê nou net agter darie skurwe uitloper van die 

Winterhoek berg. Net dáár... So skuins voor ons. 

3. HANS : O ja, ek sien... So, ons gaan buite om die voorste punt van die rug? 

4. ROBERT : Dis reg. Ons hou vir omtrent ’n halfuur hier in die rivierbedding, dan 

vat ons die voetpaadjie tussen die pendorings en die turksvye deur 

na die bek van die kloof toe. 

5. HANS : Is dit nou dieselfde plaat turksvye wat ons gepluk het vir die stroop? 

6. ROBERT : Netso! Kom ons stop eers. [PROJEKTEER EFFENS] Luister julle...! 

BYK : SAGTE GEROESEMOES BEDAAR. 

7. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Ons gaan netnou by ’n plaat turksvye kom 

net voor die bek van die kloof. Miskien is daar nog ná-turksvye oor. 

8. ROLTWAK : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Kan ons vir ons ’n paar pluk? 

9. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Ja, maar ons kan nie te veel tyd mors nie. 

Dis nog ’n hele ent Donkerkloof toe! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN ’N SMAL KLOOF IN DIE 

WINTERHOEKBERG. BERGLYSTERS EN KAAPSE KANARIES IN 

A/G. AF EN TOE ’N JAKKALSVOËL EN ’N HAMERKOP IN DIEP 

A/G. SAGTE GEROESEMOES VAN DIE KINDERS EFFE WEG. 

10. NONNIE : Hoe ver nog? 

11. HANS : Wel, sien jy die donkievoetpad loop so half dood net daar voor? 

12. NONNIE : Jy bedoel omtrent daar waar die smal kloof begin? 

13. HANS : Ja. Dít, so verstaan ek van Robert, is die begin van die Donkerkloof. 
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1. NONNIE : O... 

2. BETTA : [EFFE WEG] En is dit nou Donkerkloof? Wat’s so snaaks daaraan? 

Ek dog dan hier loop helder oordag spoke rond! 

3. EL/LI/ROL : [GIGGEL. EFFE WEG] 

4. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Gee kans. Die bosse is hier weggespoel. 

Maar later gaan jy nog onder bosse deur moet kruip en dit gaan lyk 

of dit donker word. Dan sal jy ’n ander deuntjie sing! [OORGANG] 

Kyk mooi waar julle trap van hier af, want die vloed van 1905 het 

baie klippe hier afgespoel waaroor ’n mens kan val. 

5. LINA : [BEKOMMERD] Watse spore sien ek hier? 

6. ROBERT : Die rondes is donkiespore, en die plattes met die vingers is 

bobbejaanspore. Sien jy die turksvyskille naby die bobbejaanspore? 

7. LINA : Ja? 

8. ROBERT : Hulle lyk vir my nog taamlik vars. Ek dink die bobbejane was net 

vanoggend nog hier. 

BYK : KRANSDUIWE KOER IN DIEP A/G. DASSIES BLAF HOOG OP 

TEEN ’N KRANS. 

9. HANS : Dis darem ’n baie hoë, loodregte krans hè? Lyk my dis ’n paradys vir 

die dassies wat so lekker baljaar daar bo. 

10. NONNIE : [LAGGIE] Seker. Wens jy nie jý was ’n dassie nie? 

11. HANS : Nee dankie! Kyk daar regs bo. Sien jy? 

12. NONNIE : [ASEM DIEP INGETREK] Watse voël is dit? Kyk hoe gaan sit hy 

daar op die rots! 

13. HANS : Dit, Nonnie, is ’n hamerkop. En in sy kloue het hy ’n jong dassie. 
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1. NONNIE : [GRIL] 

2. HANS : En dis hoekom ek nie ’n dassie wil wees nie. Al speel hulle so lekker 

daar bo in die krans. Ek wil nie hamerkop, óf swart arend, óf 

jakkalsvoël kos wees nie! 

3. NONNIE : [GIGGELTJIE] Nee, ek ook nie! 

4. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Goed julle, luister nou mooi na my...! 

BYK : SAGTE GEROESEMOES BEDAAR. 

5. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Soos julle kan sien, is daar nou baie meer 

klippe en die plante raak ook al hoe meer ruig. Oppas vir takke wat 

kan terugklap van iemand voor jou en kyk baie mooi waar julle trap! 

6. LINA : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Robert, kan ons nie net ’n 

klein bietjie rus voor ons verder stap nie? 

7. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Hoe voel julle? Wil julle ’n bietjie rus? 

8. ALMAL : Ja asseblief! / Net ’n bietjie! ens. 

9. ELBIE : [BEWEEG TOT OP MIK] Sê my ’n bietjie Robert Campbell, 

klaskaptein van die dag... waarheen vat julle ons? Of dink julle 

miskien ek’s Tarzan wat soos ’n aap deur hierdie bome kan swaai? 

10. ROLTWAK : Gû, wat kla jy so Elbie? Niemand het gesê julle móét saamkom nie. 

Meneer Schreuder het net briefies gestuur vir dié van ons wat 

Donkerkloof toe wóú kom! 

11. ELBIE : Ons wóú nie! Dis julle spul seuns wat so aangehou het. Ek het gedog 

ons gaan kastig kyk na die grotte. Maar waar’s hulle? 

12. ROLTWAK : Ons moet nog daar kom man! 
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1. ELBIE : Wel, ek’s nou al siek en sat vir val oor die simpel ou klippe! En as dit 

nie die klippe is nie, moet ek soos ’n slang op my maag seil om 

onder die takke deur te kom. Dis mos nie hoe ek my Saterdag wou 

deurbring nie! 

2. ROBERT : Jy kan altyd hier vir ons wag en die bobbejane geselskap hou wat 

nou-nou gaan begin kos soek. 

3. ELBIE : Gmf! 

4. HANS : [VERTROULIK] Ek weet sy’s jou niggie en julle’s goeie maats, 

Nonnie, maar sowaar...! [HANG] 

5. NONNIE : [VERTROULIK. TERG] Sowaar wat? 

6. HANS : [VERTROULIK] Nee, los liewer. 

7. NONNIE : [NORMALE TOON] Ek wens ek het plante se name geken. Soos my 

pa. Weet jý watse bome is dit wat hier groei? 

8. HANS : Ek sal nie sê ek ken hulle álmal nie, maar ek ken ’n paar... Die bome 

met die lang, smal blare en die ronde bessies wat so ’n entjie terug 

nogal volop was, is olienhout. Ek weet nie of jy kan onthou hulle’t 

bessies gehad nie? 

9. NONNIE : [LAGGIE] Nee, ek het nie opgelet nie. 

10. HANS : O... Wel, die bessies is nog groen, want hulle’s lig. Amper wit. So 

teen die einde van die maand sal hulle begin swarterig word, dan kan 

’n mens hulle eet. 

11. NONNIE : O? Ek het nie geweet nie. 
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1. HANS : Nou weet jy... En die bome met die groot blare wat amper lyk soos 

hande met baie vingers, wat ook so ’n ent terug oral gegroei het? 

Onthou jy hulle? Voor ons by die baie klippe gekom het? 

2. NONNIE : [VERLEË] Nee, ek onthou nie...! 

3. HANS : Dis kiepersolle. Die bobbejane vreet graag hulle wortels! 

4. NONNIE : [KYK ERNSTIG NA HANS] Jy weet baie van die veld af hè? 

5. HANS : [VERLEË LAGGIE] My pa ken die veld en ek leer baie by hom... 

6. NONNIE : [SAG] Ek kan dit sien. 

7. HANS : [SELFBEWUS] En dáár staan ’n wildepruim. My pa sê dis een van 

die grootste inheemse bome wat ons het. 

8. NONNIE : Sjoe...! 

9. HANS : En hier om ons is daar baie ghwarriebosse. 

10. NONNIE : Is dit die boompies met sulke harde, donker bessies aan? 

11. HANS : Doodreg! En sien jy die rankplante wat so oral aan die bome groei? 

12. NONNIE : Ja? 

13. HANS : Dis bobbejaantou. Hulle’t nie nou blomme aan nie, maar dit lyk baie 

mooi as hulle blom. Dis sulke oranjerige blomme wat lyk soos 

sterretjies, met láng geel punte. Jy moet net oppas. My pa sê 

bobbejaantousap, die blomme, én die vrugte is giftig! 

14. NONNIE : Maar dan’s dit mos gevaarlik? 

15. HANS : [LAGGIE] Net as jy dit eet! 

16. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Goed almal, dis tyd om verder te gaan! Ek 

moet julle waarsku... Van hier af raak dit regtig moeilik. 

17. ELBIE : [EFFE WEG] Ek dink nie jy’s snaaks nie Robert! 
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1. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Ek ís nie. Ek’s doodernstig! Luister nou 

mooi... Julle gaan agter my aan deur die kreupelhout moet kruip vir 

die volgende vyftig treë of meer. Probeer waar julle kan om mekaar 

te help. Oppas vir die klimopranke dat die takke nie in julle oë steek 

nie. Ons gaan ’n paar keer oor rotsskuinstes ook moet klim. Oppas 

vir gly. Hans, kruip jy heel agter sodat niemand agter kan raak en 

verdwaal nie. Is julle reg? Hier gaan ons! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN ’N SMAL KLOOF IN DIE 

WINTERHOEKBERG SOOS VOORHEEN. SAGTE 

GEROESEMOES VAN DIE KINDERS EFFE WEG. 

2. LINA : [MOEDELOOS] Vader se genade! Waarin het ek my tog begewe? Ek 

kon nou lekker by die huis op my bed ’n boek gelê en lees het. 

3. ROBERT : [EFFE WEG] Toemaar. Hou nog net ’n bietjie uit... [STEUN] Ons is 

amper daar! [KREUN EN STEUN. PROJEKTEER EFFENS] Goeie 

nuus almal. Ek’s in die bek van die grot! 

4. ALMAL : [OPGEWONDE REAKSIES] 

5. LINA : Sjoe, maar dis donker! En amper koud ook! 

6. ROBERT : [LAGGIE] Welkom in Donkerkloof, juffrou Du Preez! 

BYK : SAGTE GEROESEMOES VAN KINDERS DOOF TOT OP MIK. 

LIGTE REVERBERASIE VIR HOL KLANK VAN GROT. 

7. HANS : My goeie aarde...! Dis hoekom dit so donker is. Ek dag dis skielik 

swaar bewolk of iets, maar ons staan binne-in die grot! 

8. ROBERT : Dis reg meneer. Hier’s jy binne-in die bek van Donkerkloof! 

9. HANS : [VERWONDERD] Jô... 
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1. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Al julle klaagkouse en grootmonde... Ons 

is hier! Is jy nou tevrede Betta? 

2. BETTA : Hoe moet ek nou weet of ek tevrede is Robert? Ek kan sien dit word 

donkerder daar agter, maar wie sê dis regtig ’n grót? Ek wil eers sien! 

3. ROBERT : En jy sal Betta. Glo my, jy sal! [PROJEKTEER EFFENS] Nou-ja, as 

ons wil gaan verken, moet ons nou dadelik begin! Anders word dit te 

laat. Steek julle kerse en lanterns aan. Ek kan julle verseker, dit raak 

nog báie donkerder daar binne! Hoor jy Betta? 

BYK : VERSKEIE VUURHOUTJIES IN VERSKILLENDE PERSPEKTIEWE 

GETREK EN LANTERNS HANTEER ONDER DIALOOG. 

4. BETTA : Ja, ek hoor Robert... Piet! Wat sukkel jy so om die lanternpit aan die 

brand te kry? Gee vir my die vuurhoutjies! 

5. ROLTWAK : Ag Betta man...! 

BYK : DOSIE VUURHOUTJIES HANTEER EN VUURHOUTJIE ONDER 

DIALOOG GETREK. LANTERN AANGESTEEK. 

6. BETTA : Jy staan en bewe nes ’n ou mens. Maar as jy jou pýp opsteek, dan 

sukkel jy nie eers ’n ou bietjie nie! 

7. ROLTWAK : Jong Betta, ek foeter jou sommer! 

8. BETTA : [KOGGEL-LAG] Wie’s miskien bang vir jou foeter hè? Spaar liewer 

jou kragte vir die spoke daarbinne. Ek hoop wragtag daar ís spoke. 

Anders het ek my tyd gemors! Maar ek dink as daar spoke ís, gaan 

hulle jou in elk geval opvreet! 

9. ROBERT : Dis nou genoeg. Julle mors onnodig tyd! Roltwak, moenie jou fakkel 

nou al aansteek nie. Bêre dit vir wanneer ons terugkom. 
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1. ROLTWAK : Hoekom? 

2. ROBERT : Net vir ingeval ons dit later nodig kry! ... Nou-ja almal, dit het al klaar 

’n gesukkel afgegee om tot hier te kom. Ek wil nie enige moeilikheid 

in die grot hê nie! Ons bly bymekaar en niemand mag in die donker 

gaan staan en agter raak of sy eie koers inslaan nie. Ek weet ook 

glad nie hoe diep ’n mens kan ingaan nie. Ons sal maar moet sien! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF VAN GROT. 

SAGTE GEROESEMOES VAN KINDERS. REVERBERASIE VIR 

HOL KLANK VAN GROT. 

3. ELBIE : [KERM] O genadetjie tog! Nou’s dit behoorlik nag. Asseblief tog, 

moenie vir my wegloop nie! 

4. BETTA : [GEÏRRITEERD] Maar onthou ek nie dat jy net ’n kort rukkie gelede 

ook gekerm het nie? Toe was dit iets soos... [BOOTS HAAR NA] Ek 

dog ons gaan kastig kyk na die grotte. Maar waar’s hulle? Nou’s jy ín 

die grotte en jy kla dáároor ook? 

5. LINA : [GERUSSTELLEND] Toemaar Elbie... Bly net naby my, hoor? 

6. ELBIE : [NA AAN TRANE] Ja... 

7. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Almal...! Loop net baie stadig hoor? Die 

vloer is baie ongelyk. Ek wil nie hê iemand moet val en ’n been of ’n 

enkel breek nie. Dan’s dit ’n groot gemors! 

BYK : GEFLADDER EN GEPIEP VAN VLERMUISE EFFE WEG FEITLIK 

GELYKTYDIG MET GILLE VAN MEISIES. 

8. LI/EL/NON : [GIL BENOUD] 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 40 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

BINNEPERSPEKTIEF VAN GROT. SAGTE GEROESEMOES VAN 

KINDERS. REVERBERASIE VIR HOL KLANK VAN GROT. 

1. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Almal...! Loop net baie stadig hoor? Die 

vloer is baie ongelyk. Ek wil nie hê iemand moet val en ’n been of ’n 

enkel breek nie. Dan’s dit ’n groot gemors! 

BYK : GEFLADDER EN GEPIEP VAN VLERMUISE EFFE WEG FEITLIK 

GELYKTYDIG MET GILLE VAN MEISIES. VLERMUISE BLY 

VLIEG EN PIEP ONDER DIALOOG. 

2. LI/EL/NON : [GIL BENOUD] 

3. BETTA : Ag toe nou julle ou papbroeke! 

4. ROLTWAK : Ja, wat gaan nóú aan met julle hè? [GIL EN VAL] O vrek, wat was dit? 

5. E / N / L / R  : ELBIE: Ek het julle gesê ek wil nie saamkom nie! / NONNIE: [NA 

AAN TRANE] Ek’s bang. Kom ons gaan huis toe! / LINA: ’n Boek op 

my bed sou sóveel lekkerder gewees het! / ROLTWAK: [BENOUD] 

Betta, dis jou spoke. O vrek, hulle gaan my opvreet! 

6. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Hanou julle! Kyk waar lig ek met my 

lantern... Roltwak, lig op jou lantern... Kyk daar teen die dak van die 

grot... Sien julle? 

7. HANS : Vlermuise... [SKREE] Ons het in ’n vlermuisgrot beland! 

8. LI/EL/NON : [GIL BENOUD] 

9. BETTA : Ag hou tog net julle bekke dêmmit! Wie sit nou so ’n keel op oor ’n ou 

paar vlermuisies? 

10. ELBIE : ’n Páár? Daar’s seker duisende! 
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1. LINA : Én hulle maak nes in jou hare. Ag hemeltjie tog! 

2. BETTA : Wie’t vir jou sulke nonsens vertel Lina? 

3. LI/EL/NON : [BENOUDE GEROESEMOES DEURENTYD ONDER DIALOOG] 

4. ROLTWAK : Sie, maar die goed stink mos ’n muishond verby jong! 

5. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] Kyk net waar julle trap! 

6. NONNIE : Dit maak nie saak wáár ’n mens trap nie. Die vlermuismis lê seker 

enkeldiep op die grond! 

7. ELBIE : [HOES] Wat ruik so skerp? Ek kan nie eers lekker asemhaal nie! 

8. ROBERT : Dis die ammoniak in die vlermuismis. Kom ons gaan hier uit! 

9. HANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Hier’s ’n breërige gang, 

Robert. Sal ons hierlangs gaan? 

10. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Ja! Luister julle...! [POUSETJIE] Haai, ek 

praat met julle! 

11. ROLTWAK : [SKREE] Haai julle meisiekinders. Bly nou ’n slag stil, dêmmit! 

12. LI/EL/NON : [RAAK STIL ONDER DIALOOG] 

13. BETTA : [EFFE WEG. PROJEKTEER] Wil julle hoor wat Robert wil sê, of wil 

julle liewers net hier bly? Dan gaan ons alleen verder! [POUSE] So 

ja, dis beter. Vader, julle’s net drie, maar julle klink soos dertig. My 

ore fluit sommer soos julle tekere gaan! 

14. ROLTWAK : [LAG] Dis nie jou ore wat so fluit nie man. Dis die vlermuise! 

15. BETTA : En dink jy altemit ek weet dit nie, jou pypkop? 

16. ROBERT : [STRENG] Toe nou julle twee! ... [PROJEKTEER EFFENS] Hans het 

’n lekker breë gang daar agter gekry. Ek sal weer voor stap, en julle 

loop almal agter mekaar in ’n ry. En Hans heel agter. Kom! 
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BYK : MUSIEK OP, DOOF ONDER SPRAAK EN HOU. 

BINNEPERSPEKTIEF VAN GROT. SAGTE GEROESEMOES VAN 

KINDERS. REVERBERASIE VIR HOL KLANK VAN GROT. 

1. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] Dit lyk vir my dié deel van Donkerkloof is 

nie net ’n tonnel vir die vloedwater nie, dis soos ’n kelder waaruit 

daar ’n klomp verskillende gangetjies loop! Sien julle? 

2. ROBERT : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Ja, dit lyk vir my ook so! Kom 

ons gaan by hierdie gang in. Hy lyk vir die breedste én die hoogste. 

Wat dink jy Hans? 

3. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] Ek stem saam. Maar onthou net, as daar 

gange uit hierdie een loop, moenie in een van hulle afdraai nie. Ons 

moet bymekaar bly! 

4. ROBERT : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Dis baie waar wat Hans sê! 

Bly bymekaar, en loop versigtig. Die vloer is baie ongelyk hier! 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF 

VAN GROT. SAGTE GEROESEMOES VAN KINDERS. 

REVERBERASIE VIR HOL KLANK VAN GROT. 

5. BETTA : [MOEDELOOS] Ons was nou al in hóéveel gangetjies wat doodloop. 

En nog nie eers een ou spook gehóór nie, laat staan nog een gesién! 

6. LINA : Ek hou nie daarvan dat ons so laag moet afbuk en partykeer op ons 

mae moet seil om verder te kan gaan nie. My klere is nou seker al 

verskriklik vuil...! 

7. ELBIE : [EFFE WEG] Eina, magtag! Eina, eina, eina! Simpel ou blerrie grot! 

8. NONNIE : [GESKOK] Elbie, jou ma kom iets oor as sy hoor hoe jy praat...! 
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1. ELBIE : [BEWEEG TOT OP MIK] Gmf! Dan sal ek vir haar sê sý moet ’n slag 

so buk en kruip en seil... [HEFTIG] En haar blerrie kop teen die 

bokant van ’n tonnel kap soos ek, en hoor of sy dán nog so danig 

mooi kan praat! 

2. ROLTWAK : Elbie, al wat jy doen is kla, weet jy dit? 

3. ELBIE : Hou jou mond Roltwak! 

4. ROLTWAK : Jy wóú grotte sien. Jy’t self so gesê. Nou sién jy grotte, en jy kla 

daaroor ook. Wat wou jy dan gehad het? 

5. ELBIE : Man, dis sommer net ’n ou simpel grot dié. Hier’s nie eers 

stalagmiete en stalaktiete nie! 

6. ROLTWAK : Wátse goed? Jy praat darem baie lelik vir ’n meisiekind vandag jong! 

[LAGGIE] Jissie...! 

7. ELBIE : Loop kyk in jou aardrykskundeboek. Dis seker een van die baie 

boeke wat jy nog nooit oopgemaak het nie! 

8. ROBERT : [STRENG] Roltwak, Elbie... Hou nou dadelik op! Ek dink ons is nou 

al vir ’n uur of langer in die grot. Julle meisies? Is julle moeg? Wil 

julle omdraai? 

9. LI/EL/NON : [DANKBAAR] LINA: O ja, asseblief tog! / ELBIE: Jy moes dit lankal 

gesê het Robert! / NONNIE: Ag, dis nes julle wil... 

10. BETTA : [ERGERLIK] Maar ek het nog nie my spoke gesien nie verduiwels! 

11. LI / EL : [VERERG] LINA: Ek gee nie duiwel om vir jou ou spoke nie. Ek wil 

nou huis toe gaan! / ELBIE: Jy kan maar hier bly en spoke soek. Ek 

het genoeg gehad! 

12. BETTA : [KWAAI] Stil! [POUSETJIE] Ek het gesê ek wil spoke sien! 
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1. HANS : [VERTROULIK] Ek dink die lonte raak nou al hoe korter. Of hoe? 

2. ROBERT : [VERTROULIK] Ja, jy’s reg. 

3. BETTA : Ûh-ûh-ûh-ûhh! Fluisterpraat is konkelpraat nè? 

4. ROBERT : [ONGEMAKLIK] Wel Betta ehe... Ek en Hans het nou net vir mekaar 

gesê ons sal moet begin teruggaan, anders gaan tant Janie en tant 

Chrissie... én jou ma-hulle natuurlik ook! ... begin bekommerd raak. 

5. HANS : Ek dink ook nie dit sal juis help om dieper te probeer ingaan nie, 

want die meeste gangetjies loop dood en hulle raak baie nou. En ons 

moet oppas dat een van ons nie dalk vassit nie. 

6. ROBERT : Ja, of netnou verswik iemand nog ’n enkel of iets oor die vloer so 

ongelyk is. So, daar’s niks eintlik wat ons aan die saak kan doen nie. 

7. LI/EL/NON : [DANKBAAR] LINA: O dankie tog! / ELBIE: Ja, luister vir die 

klaskapteins Betta! / NONNIE: Ag, dis maar die beste, Betta... 

8. BETTA : [SUG. BROM] Julle’s almal sommer ’n spul papbroeke man! 

9. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS] Nou luister gou, almal... Ek wil hê die 

meisies moet net ’n rukkie hier bly met drie van die lanterns. Betta, jy 

pas hulle op, en as daar ’n spook kom...? [HANG] 

10. BETTA : [LAG] Slaan ek die leste van sy tande vir hom uit! 

11. ROBERT : [LAGGIE] Dis reg. Dankie hoor? 

12. BETTA : [TROTS] Dis ’n plesier Robert. Enigiets om te help! 

13. LINA : [BEKOMMERD] En waarheen gaan julle dan? 

14. ROBERT : Moenie bekommerd wees nie Lina. Ek wil net hê ons moet gaan kyk 

of ons nie dalk by die boonste deel van die tonnel is nie. Dan hoef 

ons nie weer deur die vlermuisgrot te loop nie! 
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1. LI/EL/NON : [DANKBAAR] LINA: Ag, ek hoop so! / ELBIE: O ek hou styf duim 

vas! / NONNIE: Wees asseblief versigtig Hans... ehe... julle almal! 

2. ROBERT : En ek belowe, ons sal nie lank weg wees nie. Kom Roltwak, dis nou 

tyd om jou fakkel aan te steek! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF VAN GROT. 

REVERBERASIE VIR HOL KLANK VAN GROT. 

3. NONNIE : Ek hoop nie hulle bly lank weg nie. 

4. LINA : [TERG] Hoekom? Is jy bang Hans kom iets oor? 

5. NONNIE : [ERG VERLEË] Wat... [LAGGIE] Wat bedoel jy Lina? 

6. LINA : Ek kan sweer ek het jou iets hoor sê soos... Wees asseblief tog baie 

versigtig, Hans my liefste! 

7. NONNIE : [ASEM SKERP INGETREK] Is nie! Ek het nooit so iets gesê nie! 

8. ELBIE : [TERG] O ja, ek het jou met my eie ore dit hoor sê! 

9. NONNIE : Betta, wat het jy gehoor? 

10. BETTA : Man, ek was te bedons oor die seunskinders so vroeg al wil 

teruggaan om nog te hoor wat julle als vir mekaar sê! 

11. HANS : [DIEP A/G. GIL BLOEDSTOLLEND] 

12. BETTA : [BEKOMMERD] Wie skree soos ’n vark wat geslag word? 

13. HANS : [SKREE IN DIEP A/G] Help my, asseblief... Iets... of iemand wil... wil 

my vermoor! *Help my, asseblief Robert! Help! 

14. NONNIE : [*BEKOMMERD. OOR HANS SE DIALOOG] Dit klink soos Hans! 

15. HANS : [IN DIEP A/G. BLY GIL EN SKREE ONDER DIALOOG] 

16. BETTA : Julle twee bangbroeke, bly hier. Ek sal Hans gaan red! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA BINNEPERSPEKTIEF VAN GROT. 

REVERBERASIE VIR HOL KLANK VAN GROT. 

1. HANS : [WEG. GIL] Help! Robert... iemand... Help! [BEWEEG TOT OP MIK 

ONDER BETTA SE DIALOOG] Help my asseblief. Hy maak my 

dood! [GIL] 

2. BETTA : [HARDLOOP] Ek kom Hans. Ek... (kom!) [SLAAN NEER. KREUN EN 

STEUN. STAAN OP EN SKRIK HAAR BOEGLAM] Liewe Vader... Ag 

liewe genade, help my! Dis die allervieslikste spook! 

3. HANS : [ROGGEL ASOF HY VERWURG WORD] 

4. BETTA : Wat vir ’n spook is jy met rook wat uit jou neusgate kom en oë soos 

bolle vuur, hû? [STORM OP HANS AF] Jy los Hans uit, gehoor? Dis 

vandag óf ek, óf jy! 

5. HA / BET : [KREUN. VAL OP DIE GROND] 

6. HANS : [NABY. SUKKEL OM ASEM TE KRY TERWYL BETTA SY NEK IN 

’N GREEP HET EN HOM MET DIE ANDER HAND WURG] 

7. BETTA : [NABY] Ek draai jou nek vandag vir jou om... [STEUN] jou vieslike 

spook... [STEUN] Of duiwel... [STEUN] Of wat jy ook al is...! 

8. HANS : [ROGGELEND] Betta... los my... Dis ek... Hans... Asseblief... Betta...! 

9. ROBERT : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK. ROEP] Betta, wat gaan aan? 

Wat maak jy? ... Betta! 

10. BETTA : [KNERS OP HAAR TANDE VAN INSPANNING] Ek... maak vandag... 

hierdie vieslike... stink spook... vrek! 

11. ROLTWAK : Betta, los hom my magtag. Jy sal die arme ou mos vrek wurg! 

12. BETTA : [STEUN] Dis my... plan ja! 
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1. ROBERT : Roltwak, help my om jou suster van Hans af te kry! 

2. RB/RL/BT : [KREUN EN STEUN. VAL AGTEROOR. UITASEM] 

3. HANS : [HYG] Dankie, kêrels... Dit was so hittete... of ek was vandag bokveld 

toe! As julle net ’n bietjie later was... [DROOG OP] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN DROË RIVIERLOOP. WEWERS 

EN LYSTERS IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

4. LINA : [LAG] Ek wil net graag weet wat het jy gedink doen jy? 

5. NONNIE : [GLIMLAG] Ja Hans, ek’s self nogal nuuskierig! 

6. ROBERT : Ja toe, praat! Of wil jy hê ek moet Betta weer op jou sit? 

7. ALMAL : [LAG] 

8. BETTA : [VIES] Haai! Julle spot nie met mý nie, gehoor? 

9. ROLTWAK : [LAG BEDAAR] Maar natuurlik nie my ou suster! 

10. BETTA : Gmf! [BROM] Dit voel verbrands so. 

11. ELBIE : Toe, ons wag Hans! 

12. HANS : [VERLEË] Toe ek saam met Robert en Roltwak gaan kyk het of ons 

nie dalk by die boonste deel van die tonnel is nie, het ek ’n stuk van 

’n donkie of ’n perd se geraamte in ’n klein smal gangetjie sien lê. 

Net ’n paar rugwerwels en die kopbeen. 

13. LINA : [LAGGIE] Wie wou jy eintlik skrikmaak? 

14. HANS : [ONWILLIG] Vir Robert en Roltwak. 

15. ROBERT : Hmm... En wat maak jy toe? 

16. HANS : Ek het die stuk kers wat ek in my sak gehad het agter die kopbeen 

gehou en aan die brand gesteek, en toe begin gil en skree. 

17. ROLTWAK : Ons het jou nie gehoor tot ons omgedraai het nie. 
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1. NONNIE : Maar óns het! En toe vlieg Betta daar weg met ’n kers in die hand... 

2. BETTA : Maar hy’t sommer gou doodgewaai. Toe hardloop ek verder in die 

donker. Dis dié dat ek geval het. 

3. ROBERT : [GLIMLAG] En wat het jy gesien toe jy opstaan? 

4. BETTA : Die liederlikste spook wat ’n mens seker ooit sal sien. Daar’t rook by 

sy neusgate uitgekom, en sy oë was bolle vuur! 

5. ALMAL : [LAG] 

6. ELBIE : En toe gryp jy die spook? 

7. BETTA : Maar natuurlik! Ek sal mos nie dat die satanskind vir Hans hel toe 

sleep nie. Ek moes hom verjaag! Toe gryp ek hom om die nek met 

die een arm, en ek wurg sy strot met die ander hand. 

8. ROLTWAK : Maar jy wou nie laat los toe ons jou van Hans probeer afkry het nie. 

Jy’t net gesê dié spook moet dood! 

9. BETTA : [FLOU LAGGIE] Ek het hard probeer, maar hy wou net nie vrek nie. 

10. ALMAL : [LAGGIES VAN SEUNS EN GIGGELS VAN MEISIES] 

11. NONNIE : [DROOG] Nou sê my Hans... Waarvoor is jy na dese die bangste? 

Vir ’n spook... of vir Betta? 

12. ALMAL : [LAG] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

SAGTE KRIEKE BUITE. BED KRAAK AF EN TOE EN 

BEDDEGOED RITSEL SOOS GEPAS. 

13. HANS : Robert? 

14. ROBERT : Hmm? 

15. HANS : Ek lê nou hier op my bed en dink... [BARS UIT VAN DIE LAG] 
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1. ROBERT : [LAG SAAM] Wat? 

2. HANS : [LAG BEDAAR] As ek moet kies of ou Betta my op ’n dansbaan in 

die hande moet kry, en of sy my vir ’n spook in Donkerkloof se grotte 

moet aansien, sal ek sowaar nie weet wat om te kies nie. My gorrel 

voel nou nog ingeduik! 

3. ROBERT : [LAG BEDAAR] En wat het sy dié keer in jou oor gefluister? 

4. HANS : Moord! Net moord sê ek jou. Julle’t sowaar vandag my lewe gered! 

5. ROBERT : Arme ou Betta. Sy doen ook maar net wat die spreekwoord sê. 

6. HANS : En wat’s dit? 

7. ROBERT : [DROOG] Kasty dié wat jy liefhet. 

8. HA/ROB : [BARS UIT VAN DIE LAG] 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 41 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

SEUNS SE SLAAPKAMER. SAGTE KRIEKE BUITE. BED KRAAK 

AF EN TOE EN BEDDEGOED RITSEL SOOS GEPAS. 

1. HANS : Robert? 

2. ROBERT : Hmm? 

3. HANS : Ek lê nou hier op my bed en dink... [BARS UIT VAN DIE LAG] 

4. ROBERT : [LAG SAAM] Wat? 

5. HANS : [LAG BEDAAR] As ek moet kies of ou Betta my op ’n dansbaan in 

die hande moet kry, en of sy my vir ’n spook in Donkerkloof se grotte 

moet aansien, sal ek sowaar nie weet wat om te kies nie. My gorrel 

voel nou nog ingeduik! 

6. ROBERT : [LAG BEDAAR] En wat het sy dié keer in jou oor gefluister? 

7. HANS : Moord! Net moord sê ek jou. Julle’t sowaar vandag my lewe gered! 

8. ROBERT : Arme ou Betta. Sy doen ook maar net wat die spreekwoord sê. 

9. HANS : En wat’s dit? 

10. ROBERT : [DROOG] Kasty dié wat jy liefhet. 

11. HA/ROB : [BARS UIT VAN DIE LAG] 

12. HANS : [LAG BEDAAR. POUSE] Ons kan seker maar die paraffienlampie 

dooddraai, of hoe? 

13. ROBERT : Ja wat. Ek’s nou lekker vaak! [GAAP] 

14. HANS : [STEUN OM LAMP DOOD TE DRAAI] 

BYK : BED KRAAK. BEDDEGOED RITSEL. PARAFFIENLAMPIE 

DOODGEDRAAI. 

15. HANS : [GAAN LÊ OP SY RUG. SUG] Jô, wat ’n dag! 
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1. ROBERT : Dink jy die meisies het dit geniet? 

2. HANS : [LAGGIE] Ou Betta het! 

3. ROBERT : [LAGGIE] Ek dink ook so. 

4. HANS : Verbeel ek my, of het Elbie ’n bietjie beter geword toe ons eers weer 

buite die grot was? Minder snipperig, bedoel ek. 

5. ROBERT : Ja, nogal nè? Die kruip en bang wees was dalk nét die regte 

medisyne vir haar! 

6. HANS : Ék dink so. 

7. ROBERT : [POUSE] Die tyd raak min om Lina en Nonnie se presente te koop. 

8. HANS : Ja... 

9. ROBERT : Miskien moet ons maar Maandag ná skool gou by oom Barnie 

inspring en dit agter die rug kry. 

10. HANS : Goeie plan. Het oom Barnie toe die karamels laat kom van 

Willowmore af? 

11. ROBERT : Nee. 

12. HANS : Maar hoekom nie? Wat gaan jy nóú vir haar koop? 

13. ROBERT : Ek het vir oom Barnie gesê hy moet die karamels maar los. 

14. HANS : O...? 

15. ROBERT : Ja. Ek dink nie dis die regte present vir Lina nie. 

16. HANS : Wat gaan jy dan vir haar koop? 

17. ROBERT : Ek het gesien daar’s ’n dosie met fyn kantsakdoekies in die winkel. 

Ek dink dis baie beter as karamels. Karamels is sommer net... jy 

weet? Lekkergoed wat ’n mens vir iemand soos Elbie of tot vir ou 

Betta sal gee. Die sakdoekies is... is vir iemand... spesiaal. 
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1. HANS : [TERG] So nóú kom die waarheid uit! Ek dog sy’s nie jou nooi nie? 

2. ROBERT : [GOEDIG] Ek sit weer vir Betta op jou nè? 

3. HANS : [LAG] Sy moet my eers vang! 

4. ROBERT : [LAG SAAM] Jy’s baie dapper as sy nie naby is nie! [LAG BEDAAR. 

ERNSTIG] Lina ís nie my nooi nie. Maar ek sal haar nog vra. 

5. HANS : Wanneer? 

6. ROBERT : Ek weet nie. As die tyd reg is. [POUSE] En wat van die olie-kolonie? 

Gaan jy dit nog vir Nonnie koop? 

7. HANS : O ja. Olie-kolonie of niks! 

8. ROBERT : Nee maar dis reg. Vir ’n man se nooi moet hy net die beste gee! 

9. HANS : Sy’s nie my nooi nie. 

10. ROBERT : Mens sal dit nooit sê nie. Nie as ’n mens sien met watse leepoë jy na 

haar kyk nie! 

11. HANS : [VERLEË] Oppas, ek sit vir Betta op jóú hoor? 

12. ROBERT : Nee wat, ek’s veilig. Sy’t nog nooit vir mý gesê sy hou van my soos 

vir jou toe jy so styf teen haar gedans het nie! 

13. HANS : Ek het nie styf teen haar gedans nie. Dis sý wat my so vasgedruk 

het. Ek kon nie loskom nie! 

14. ROBERT : [BARS UIT VAN DIE LAG] 

15. HANS : [LAG VERLEË SAAM] 

16. ROBERT : [LAG BEDAAR] Nou wanneer vra jy Nonnie? 

17. HANS : Wat? 

18. ROBERT : Om jou nooi te wees, simpel! 

19. HANS : [SUG] Ek weet nie. Dalk nooit. 
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1. ROBERT : Maar jy hou tog baie van haar? Hoekom wil jy haar nie vra nie? 

2. HANS : Ek sal maar eers kyk wat sê sy as ek vir haar die olie-kolonie gegee 

het. As sy net beleefd dankie sê, sal ek weet sy hou nie só van my 

nie. Ek wil nie ’n gek van myself maak nie... [POUSE] Nag Robert. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP KLEINPOORT SE WERF. 

BEES BULK SPORADIES IN A/G. WEWERS EN VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. 

3. ROBERT : Dis môre Nonnie en Lina se verjaardagpartytjie. Wanneer koop jy 

dan Nonnie se present vir haar? 

4. HANS : Man, ek was nie so gelukkig soos jy nie. 

5. ROBERT : Hoe nou? 

6. HANS : Toe jy die sakdoekies vir Lina gekoop het, was die winkel vol mense 

wat my geterg het oor wat in die grot gebeur het. Ek meen, die hele 

Kleinpoort spot my nou al oor wat in die grot gebeur het! Toe’t ek te 

skaam gevoel om olie-kolonie te koop. En élke liewe middag as ek 

kom kyk, is daar mense in die winkel. 

7. ROBERT : Jy’t nog net vanmiddag oor. Môre is die sestiende. 

8. HANS : Ek weet...! Ek het al gedink om in die aand as ons by oom Barnie is 

vir bokslesse, vir hom te vra om ’n botteltjie toegedraai vir my 

eenkant te sit en die geld te vat, net sodat ek nie daarvoor hoef te vra 

nie. Of dat hy dit vir my saambring as ons saans na hom toe kom. 

Maar nou’s daar elke aand skoolseuns wat wil kom kyk hoe ons oefen! 

9. ROBERT : Ja, spul nuuskierige agies. Ek hou nie juis daarvan dat hulle kom kyk 

nie. Maar dis dalk goed vir oom Barnie se planne met die toernooi. 
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1. HANS : Ja... Luister, ek gaan ’n rukkie buite die winkel wag net voor oom 

Barnie die winkel sluit. Sodra die laaste klant loop, sal ek gou inglip! 

2. ROBERT : Jong, ek hoop vir jou onthalwe jou plan werk. Jy weet hoe lyk die 

plek op ’n Saterdagoggend! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN BARNIE SE WINKEL. 

VOËLS IN DIEP A/G. DEUR VAN WINKEL EFFE WEG TOEGEMAAK. 

3. BARNIE : En nou Hans? I’m about to close shop for the night! 

4. HANS : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] Oom Barnie, ek’s in ’n 

bietjie van (...’n penarie.) Ehe... Ek moet vir Pa twee hoefysters koop, 

en môre is daar ’n geleentheid Hoekplaas toe. 

5. BARNIE : O, ek sien... [BEWEEG WEG] Nou-ja, kom maar saam na die 

pakkamer toe, dan kies jy vir jou twee. 

6. HANS : Dankie oom Barnie! 

BYK : HANS EN BARNIE SE VOETSTAPPE OP MIK ONDER DIALOOG 

OOR PLANKVLOER. AKOESTIESE VERSKUIWING NA 

KLEINERIGE PAKKAMER. 

7. BARNIE : Is dit voor- of agterhoewe? 

8. HANS : Ehe... voorhoewe Oom. 

9. BARNIE : Weet jy of die ysters wyd of nou moet wees? 

BYK : STAP PAKKAMER BINNE EN GAAN STAAN ONDER DIALOOG. 

10. HANS : Ek hoop ek onthou reg Oom... Maar ek dink dis nóú ysters. 

11. BARNIE : Goed Hans... Hier is die voorhoefysters... en hier is die 

agterhoefysters. O, maar jy’t gesê jy soek voorhoef nè? 

12. HANS : [VERTROULIK] Ekskuus Oom, maar ek wil nie hoefysters hê nie. 
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1. BARNIE : [FLUISTERTOON. PRAAT GELEIDELIK HARDER] Was ist los, 

schmutziger Täter? Hoekom sê jy dan jy soek hoefysters? 

2. HANS : [FLUISTERTOON] Sjuut oom Barnie! Nie so hard nie. Ek het nooit 

van buite gesien tannie Ruth-hulle is nog in die winkel nie, en ek wou 

nie voor hulle praat nie. 

3. BARNIE : [FLUISTERTOON] Now what? 

4. HANS : [FLUISTERTOON] Ek’s baie jammer, maar ek het so half en ’n half 

vir Oom gejok. 

5. BARNIE : [NORMALE TOON] Ôzjets... Kláwawie...! 

6. HANS : [VERTROULIK] Oom sien, ek en Robert gaan môre na die 

meisiekinders se verjaardagpartytjie, maar ek het nog nie ’n present 

gekoop gekry nie. 

7. BARNIE : [BEWEEG EFFE WEG] Just a second my boy... Ek maak net die 

deur toe. 

BYK : DEUR EFFE WEG TOEGEMAAK. 

8. BARNIE : [BEWEEG TOT OP MIK. LAGGIE. FLUISTERTOON] Aha! Und wer 

ist das glückliche Mädchen? 

9. HANS : [NORMALE TOON] Oom? 

10. BARNIE : [FLUISTERTOON] Sjuut! Jy praat te hard! [LAGGIE] Pavian! Ek 

vra... Wie is die gelukkige meisie? Or is that a secret? 

11. HANS : [VERTROULIK. VERLEË] Ehe... Nonnie Oom. 

12. BARNIE : [KLAP OPGEWONDE HANDE] A! Wunderschönes Mädchen! 

[SKRIK. FLUISTERTOON] I mean... Wunderschön. Pragtige meisie! 

13. HANS : [VERLEË LAGGIE. FLUISTERTOON] Ja Oom. 
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1. BARNIE : [FLUISTERTOON] And? What will it be? 

2. HANS : [NORMALE TOON] Oom? 

3. BARNIE : [FLUISTERTOON] Wat wil jy vir haar koop? 

4. HANS : [NORMALE TOON] O... [FLUISTERTOON] Olie-kolonie Oom. Maar 

asseblief, dis hoekom ek hier met Oom wou praat. Tannie Ruth en 

tannie Aviva moenie weet nie! 

5. BARNIE : [NORMALE TOON] Und warum nicht? [FLUISTERTOON] Sorry... En 

hoekom nie? 

6. HANS : [FLUISTERTOON] Hulle sal my spot. 

7. BARNIE : [FLUISTERTOON] Ahh, don’t you worry my boy. They’ll never know! 

Dis ’n geheim tussen ons twee. 

8. HANS : [FLUISTERTOON] Baie dankie Oom. 

9. BARNIE : [FLUISTERTOON] Kom saam, dan gee ek jou die heel beste wat ek 

het. [LAGGIE] My boy, ek sê vir jou, Nonnie sal net een keer daaraan 

ruik, dan sal sy nooit weer na ’n ander man kyk nie. I can promise 

you that! Now let’s take these... [BUK OM HOEFYSTERS OP TE TEL] 

BYK : TWEE HOEFYSTERS UIT KIS GEHAAL. 

10. BARNIE : [FLUISTERTOON. LAG] Just for the bluff! 

11. HANS : [VERLEË LAGGIE] 

BYK : DEUR OP MIK OOPGEMAAK. HANS EN BARNIE SE 

VOETSTAPPE OP MIK ONDER DIALOOG OOR PLANKVLOER. 

AKOESTIESE VERSKUIWING NA TOONBANK. 

12. BARNIE : [KAMMA KWAAI] Volgende keer moet jy goed seker maak wat jou 

vader wil hê! Verstehst du mich, dummes Wimmern? 



8 

EPS. 41 

1. HANS : Ek’s baie jammer oom Barnie. 

BYK : GAAN STAAN ONDER DIALOOG AGTER TOONBANK. VROETEL 

IN RAK EN HAAL ’N DOSIE DAARUIT. 

2. BARNIE : [KAMMA STRENG] Laat weet jou vader, as hierdie hoefysters nie 

pas nie, kan hy hulle kom omruil. Ek kan ongelukkig nie help as jy nie 

sy boodskap ordentlik kan onthou nie. Pavian! 

3. HANS : Ja Oom. Ek’s jammer. 

4. BARNIE : [FLUISTERTOON] Hier, vat gou die dosie! 

5. HANS : [FLUISTERTOON] Hoeveel kos dit Oom? 

6. BARNIE : [FLUISTERTOON] No charge. Dis oom Barnie se present vir ’n good 

boy. I hope it wins you the heart of the girl…! 

7. HANS : [AANGEDAAN] Dankie oom Barnie. [FLUISTERTOON] Baie, baie 

dankie. Ek sal hierdie dag en wat Oom vir my gedoen het, nooit 

vergeet nie. Baie dankie. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

KRIEKE IN DIEP A/G. BED KRAAK AF EN TOE EN BEDDEGOED 

RITSEL SOOS GEPAS. 

8. ROBERT : Maar dis ’n ou klein botteltjie goed dié? Dit lyk nie vir my daar’s meer 

olie-kolonie in as ’n vingerhoed vol nie! 

9. HANS : Oom Barnie sê dis die beste wat hy het. Dit kom van Griekeland af. 

10. ROBERT : As ek mag vra... Wat kos dit? 

11. HANS : Kyk, hier’s die prys op die dosie geplak... ’n Hele een pond sewe en 

’n sikspens. 

12. ROBERT : Vader se genade! Dis mos ’n plaas se geld... 
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1. HANS : Oom Barnie’t gesê net die heel beste is goed genoeg vir ’n spesiale 

meisiekind. En die heel beste is seker maar duur. 

2. ROBERT : Nonnie sal nie weet wat haar oorgekom het nie. Jy sal met haar moet 

trou ou boeta. Dis so goed soos ’n verloofring dié. [LAG] Arme Lina. 

Haar sakdoeke het maar ’n halfkroon gekos! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP KLEINPOORT SE WERF. 

BEES BULK SPORADIES IN A/G. WEWERS EN VER, KWALIK-

HOORBARE SONBESIES. BUITEPERSPEKTIEF VAN BELSIZE 

WAT IN DIE VERTE WEGDOOF. 

3. FRANK : Johannes, jy het nou net jou oom Pieter Strydom en jou neefs Hans 

en Raymond misgeloop! Hy het die ses tuie kom haal wat ek vir hom 

gemaak het. 

4. HANS : O, dis jammer. Was hy lank hier? 

5. FRANK : Nie té lank nie. Hy was weer op pad terug na Sandvlakte. En dit is 

darem vyf en veertig myl se ry van hier af. 

6. HANS : Ja, dis nogal ver soontoe. 

7. ROBERT : Hoekom het Pa ons nie geroep nie? 

8. FRANK : I did, but you never answered. 

9. ROBERT : Ons hét ’n bietjie met die kalwers gesukkel vanmôre. Dalk het ons Pa 

net nie gehoor nie. 

10. FRANK : Yes, that could be it. 

11. HANS : En wat sê oom Pieter en die neefs als, oom Frank? 

12. FRANK : Hans studeer vir advokaat êrens, en Raymond het verlede jaar 

klaargemaak met die skool. Hy help sy pa nou op die plaas. 
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1. HANS : Wil hy nog sy eie boerdery in die Transvaal begin? 

2. FRANK : Ja, dit klink so. 

3. ROBERT : Hoe is hulle nou weer jou familie, Hans? 

4. HANS : Oom Pieter is met my ma se suster getroud. Om die waarheid te sê, 

my ma en tannie Lizzie is ’n tweeling. 

5. ROBERT : O, ek het nie geweet nie! 

6. HANS : Maar ons sien hulle maar min omdat hulle so ver van ons af is. 

7. FRANK : Ja, dit is ’n jammerte. Maar jou oom Pieter is baie voorspoedig met 

sy tabakfabriek, nè Johannes? Hy sê jou pa-hulle en ons moet 

eendag kom kuier om te sien wat hulle alles daar doen. 

8. HANS : Ek sal graag wil ja. Soos ek sê, oor hulle so ver van ons af is, was 

ons baie lanklaas daar. Maar ou Robert, jy moet darie plek sien! Dis 

die grootste plaas in die Baviaanskloof. En toe ek laas gehoor het, 

was dit ook die enigste plaas in die hele Willowmore-distrik wat 

elektrisiteit in al die skure en perde- en koeistalle het. En natuurlik in 

die opstal ook. 

9. ROBERT : Sjoe! Ek sal dit graag wil sien. 

10. FRANK : Me too! Jou oom sê vir my, Johannes, hy het al die morge van lusern 

onder tabakplantasies gesit toe die volstruismark tot niet is. 

11. HANS : Ja, dis reg oom Frank. 

12. FRANK : Maar nou sê hy ook hy gaan dalk nie weer by my tuie koop nie, want 

hy wil met ’n skoen- en leerfabriek begin. Hy sê hy dink daar is dalk 

’n goeie mark vir velskoene, tuie en ander artikels wat van leer 

gemaak word. [SUG] Ja, now that’s what I call a real go-getter! 
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1. HANS : [LAGGIE] My ma sê altyd oom Pieter het te veel geld vir sy 

gesondheid, en oom Richard het weer meer geld as verstand! 

2. FRANK : [LAGGIE] O, is dit so? 

3. HANS : [VERLEË] Ja Oom. 

4. FRANK : Robert, are you doing anything in particular today? 

5. ROBERT : Ja Pa. Ons gaan mos nou-nou partytjie toe. 

6. FRANK : What party? 

7. ROBERT : Lina du Preez en Nonnie Smith se verjaardagpartytjie. 

8. FRANK : Oh yes. Your mother told me. [LAGGIE] Nou ja Johannes... Robert... 

Ek hoor dit is twee baie spesiale meisies. Is dit? 

9. HA / ROB : HANS: [VAAG] Ag, nie regtig nie oom Frank. / ROBERT: Pa moenie 

als glo wat Ma sê nie! 

10. FRANK : [LAG] Toe, gaan maak klaar. Julle kan nie die nooiens laat wag nie! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

OP DIE HOEK SE WERF. VOËLS IN A/G. VER, KWALIK-HOORBARE 

SONBESIES. GEROESEMOES VAN VERSKEIE KINDERS IN A/G. 

1. HANS : Liewe aarde! Ek dink Nonnie-hulle het die hele skool genooi! 

2. ROBERT : Dit lyk so. Daar’s van Flossie se klas se kleintjies wat in die wildedruif 

soos ape tekere gaan, en oral sien ek van ons klas se kinders 

rondstaan. En doer’s ’n klompie wat ’n korfbal vir mekaar gooi. 

3. HANS : [AFGETROKKE] Ja... maar ek sien Nonnie en Lina nêrens nie. 

4. ELBIE : [EFFE WEG] En toe ou eselskakebeen? Hoekom kom jy en Robert 

nou eers hier aan? Vang! [GOOI DIE KORFBAL TEEN SY KEN] 

5. HANS : [SKRIK. VOKALE ENERGIE VIR HOU TEEN KEN] 

6. ELBIE : [BEWEEG TOT OP MIK. LAG] Oeps! Ekskuus... 

7. ROBERT : [TERG] Hoe vang jy so of jy pap in jou hande het Hans? 

8. HANS : [BEWEEG GEBUK EFFE WEG OM BAL OP TE TEL] Ek het nie die 

bal sien kom nie want ek was op soek na Nonnie-hulle! 

9. ELBIE : En wat het daar uit jou hempsak geval? 

10. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK] Sommer net iets! [GEDAGTESTEM] 

Verduiwels! Ek kon net sowel vir almal hier op Die Hoek se werf 

geskree het... Kyk hierso julle, ek het vir Nonnie olie-kolonie gebring! 

Ek moet so gou as wat ek kan van hierdie pakkie ontslae raak. Al 

moet ek hom onder ’n bos of iets wegsteek! 

BYK : SKINKBORD MET RINKELENDE LEË GLASE EN 

ENEMMELBEKERS DOOF VAN EFFE WEG TOT OP MIK. 

11. NONNIE : Middag Robert. Middag Hans. Ek’s só bly julle’s hier! 
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1. HANS : [SKRIK. VERLEË LAGGIE] O, middag Nonnie. Ek was só besig om 

die bal op te tel, ek het jou nooit sien kom nie. 

2. ROBERT : Baie geluk met jou verjaardag Nonnie. My ma-hulle laat weet ook 

baie geluk. 

BYK : RINKELENDE SKINKBORD DOOF EFFE WEG ONDER DIALOOG. 

3. NONNIE : Baie dankie Robert. [BEWEEG WEG] Ek wil net hierdie skinkbord daar 

anderkant op die tafel gaan sit. 

4. HANS : [ROEP AGTERNA] Wag Nonnie. Ek sal die skinkbord vir jou dra! 

5. NONNIE : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] O, baie dankie Hans. 

6. HANS : Gee maar die skinkbord vir my. 

BYK : GLASE EN BEKERS RINKEL. 

7. NONNIE : Dankie. Ons gaan na die bokkietafel daar onder die populier. 

BYK : GLASE EN BEKERS RINKEL ONDER DIALOOG. 

8. HANS :  Ek het na jou gesoek, want ek wou ook net sê... baie geluk. 

9. NONNIE : Dankie. Ek het gedog jy’t vergeet ek verjaar. 

10. HANS : Nog nooit! Maar ek het geskrik, want jou present het uit my hempsak 

geval toe ek die simpel korfbal wou optel wat Elbie teen my ken 

gegooi het. Moet ek die skinkbord sommer hier neersit? 

11. NONNIE : Ja. Dis doodreg so. Dankie. 

BYK : SKINKBORD RINKELEND OP TAFEL NEERGESIT. 

12. NONNIE : [NABY] ’n Present? 

13. HANS : [NABY. VERLEË] Ja... Ek wil dit graag vir jou gee, maar ek weet nie 

waar nie. Daar’s kinders oral. En ek sien Lina kom ook nou 

aangestap hier na ons toe. 



3 

EPS. 42 

1. NONNIE : [LAGGIE. VERTROULIK] Toemaar, ek sal ’n plan maak. 

2. LINA : [BEWEEG TOT OP MIK] O, middag Hans. Ek’s bly om te sien jy en 

Robert is darem ook nou hier. 

3. HANS : [VERLEË LAGGIE] Ja. En ons was pas hier, toe steek Nonnie my al 

in die werk! 

4. NONNIE : [TERG] Natuurlik, dis mos waarvoor julle hier is! Lina, kom ons vra 

van die groter seuns om ons te help aandra aan die eetgoed. 

5. LINA : Goeie plan! 

6. NONNIE : Kry vir Robert en Roltwak-hulle om die borde op die kombuistafel vir 

ons te gaan haal. Hans, kom saam met my! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN NONNIE-HULLE SE 

KOMBUIS. VOËLS IN A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

GEROESEMOES VAN VERSKEIE KINDERS IN DIEP A/G. 

7. HANS : Wat moet ek doen? 

8. NONNIE : Help my hier. [VERTROULIK] Kom saam na die spens toe! 

BYK : AKOESTIESE VERSKUIWING NA SPENS. 

9. NONNIE : [FLUISTERTOON] Wat het jy vir my gebring? Toe, maak gou voor 

iemand hier inkom! 

10. HANS : [STEUN EFFENS. PAKKIE UIT BROEKSAK GEHAAL] Hier. Ek... ek 

wou vir jou ’n briefie geskryf het om saam met die present vir jou te 

gee... Maar toe dog ek weer... [VERLEË LAGGIE] Mens skryf mos 

nie ’n brief en gaan lewer dit self af nie. Of hoe? 

11. NONNIE : [NABY] Baie dankie Hans... [SOEN HOM VINNIG] 

12. HANS : [NABY. UITASEM] Jy... jy’t my gesoen... Op my mond. 
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1. NONNIE : [NABY] Ja, ek het. [NORMALE AFSTAND. SAAKLIK] Vat vir my 

daardie twee borde. Ek sal hierdie glasbeker bring. [VERTROULIK] 

Baie dankie vir my present Hans... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA  MIDDAG OP DIE HOEK SE WERF. 

VOËLS IN A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

GEROESEMOES VAN VERSKEIE KINDERS IN DIEP A/G. 

2. LINA : Het jy gesien wat van Hans en Nonnie geword het? 

3. ROBERT : Nee, ná ons klaar Ellie Rose gespeel het, het ek hulle nog nie weer 

gesien nie. [LAGGIE] Ek wonder of ou Hans sy present op ’n stil plek 

vir Nonnie probeer gee? 

4. LINA : [GIGGEL] Dalk. Ek dink hy hou nogal van haar. 

5. ROBERT : [PROES] Nogal? Jong, die arme ou kan omtrent nie uit sy oë sien 

nie, so hoog het hy die skoot deur! 

6. LINA : Maar hoekom sê hy nie vir Nonnie hy hou van haar nie? 

7. ROBERT : Hy’s te bang! 

8. LINA : Bang? Waarvoor? 

9. ROBERT : Dat sy nie van hóm hou nie. 

10. LINA : Maar is Hans dan heeltemal onnosel? 

11. ROBERT : Hoekom? 

12. LINA : [SUG] Ag nee genade tog Robert. Dan’s jy nét so sleg soos Hans! 

13. ROBERT : Wat bedoel jy? 

14. LINA : Die hele wêreld kan sien Nonnie se knieë is heeltemal lam as sy net 

naby Hans kom! 

15. ROBERT : Sowaar? 
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1. LINA : Maar kýk jy dan nie? 

2. ROBERT : Ja... maar ek sien nie wat jý sien nie! 

3. LINA : O... Nou sê maar Hans kon weet Nonnie hou van hom, dink jy hy sal 

haar vra om sy nooi te wees? 

4. ROBERT : Ek weet nie. Ons het nou die aand daaroor gepraat. Toe vra ek hom 

sommer vir die grap wanneer vra hy haar. 

5. LINA : En wat sê hy toe? 

6. ROBERT : Hy wag maar om te sien wat Nonnie dink van haar present. As sy net 

beleefd dankie sê, sal hy haar nooit vra nie. 

7. LINA : Ag foeitog. Ek hoop maar sy sê wat hy wil hoor. 

8. ROBERT : [WEET NIE WAT OM TE SÊ NIE] Ehe... Ja... 

9. LINA : En jy...? 

10. ROBERT : [SKRIK] Hû? Ék? Wat van my? 

11. LINA : Is daar ’n meisie wat van jou hou... soos Nonnie van Hans hou? 

12. ROBERT : [ONGEMAKLIK] Ek weet nie. 

13. LINA : [BROM] Ja, jy sal nie weet nie, want jy’s net so onnosel soos Hans! 

14. ROBERT : Ek sal nou nie só ver gaan nie... 

15. LINA : Nou goed, sê my Robert. Is daar ’n meisie van wie jý hou? 

16. ROBERT : [SENUAGTIGE LAGGIE] Ék...? 

17. LINA : Ja, jy’s tog nie só onnosel dat jy nie eers weet of daar iemand is van 

wie jy hou nie? 

18. ROBERT : Nee, natuurlik nie! 

19. LINA : Nou-ja? Is daar? 

20. ROBERT : [ONWILLIG] Ja... Daar is. 
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1. LINA : Wie? 

2. ROBERT : Maar Lina... is jý dan nou net so onnosel soos ek en Hans? 

3. LINA : [NABY] Ek weet nie. Is ek? 

4. ROBERT : [NABY. ONGEMAKLIK] Dalk. 

5. LINA : [NABY] Ek dink jy’s baie stadig. Of bang. Of skaam. 

6. ROBERT : [NABY] Ek... ek’s nie bang óf skaam nie! 

7. LINA : [NABY] Hoe kan ek jou ooit glo? Want jy sê ook niks. Nes Hans. 

8. ROBERT : [NABY] Nou goed... Dan sê ek dit nou... 

9. LINA : [POUSE. NABY] Ek wag. 

10. ROBERT : [NABY. SENUAGTIG] Jy wéét, nè? 

11. LINA : [NABY] Wat? 

12. ROBERT : [NABY] Man, dat ek van jou hou! 

13. LINA : [NABY. TERG] Haai, ek sou dit nou nooit kon raai nie! 

14. ROBERT : [NABY] Maar... hou jy darem ’n bietjie van my ook? 

15. LINA : [NABY. FLUISTERTOON] Genoeg om jou te vra of jy my kêrel sal wees. 

16. ROBERT : [NABY. BLY, GESKOK] Wát? 

17. LINA : [SOEN HOM VINNIG OP DIE MOND] Sal jy? 

18. ROBERT : [NABY] Maggies... Dis... [VERLEË LAGGIE] Ek het dít nie verwag nie! 

19. LINA : [NABY. KAMMA KWAAI] Sal jy, Robert Campbell? 

20. ROBERT : [NABY. FLOU] Ja Lina. Ek... [BLAF-LAGGIE] Ek sal jou kêrel wees! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP DIE HOEK SE WERF. 

VOËLS IN A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

GEROESEMOES VAN MINDER KINDERS NOU IN DIEP A/G. 

21. HANS : Sjoe, ek’s nou skoon moeg gehardloop en gespeel. 
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1. NONNIE : Ek ook. Dankie dat jy gekeer het dat Roltwak my vang toe ons Ellie 

Rose gespeel het. 

2. HANS : [VERLEË] Ek kon nooit dat hy jou vang nie, Nonnie. Niemand nie. 

Nie eers Robert nie. 

3. NONNIE : [LAGGIE. POUSE] Ek wil vir jou dankie sê vir my present. Dis... ’n 

baie groot present. 

4. HANS : [SENUAGTIG] Het jy dit oopgemaak? 

5. NONNIE : Natuurlik ja... [NABY] Hans... Hoekom het jy dit vir my gegee? 

6. HANS : [NABY. ONSEKER] Ek... Jy sien... [SUG] Sommer. 

7. NONNIE : [NORMALE AFSTAND] Sommer? ’n Mens gee nie sommer ’n 

present vir iemand nie. Die ander seuns het niks vir my gebring nie. 

8. HANS : Wel Nonnie, ek... Man... Ek het dit vir jou gegee want... Die ding is... 

9. NONNIE : [POUSETJIE] Ja? 

10. HANS : [ASEM DIEP INGETREK. VINNIG] Ek hou baie van jou. Jy weet mos. 

11. NONNIE : En hoe moet ek dit weet? 

12. HANS : Ek... ek weet nie. Ek het maar net gehoop, jy weet? 

13. NONNIE : [NABY. POUSE] Ja. Ek het geweet. En ek’s bly jy hou van my. 

14. HANS : [NABY. KORTASEM] Regtig? 

15. NONNIE : [NABY] Regtig. Hoekom het jy so lank gewag om dit vir my te sê? 

16. HANS : [NABY] Ek weet nie. Want... Jy sien, ek was bang jy hou nie van mý 

nie. En ek was bang jy sou vir my lag as ek dit sê. En ek was skaam. 

17. NONNIE : [NABY] Ek het van jou gehou van ek jou die eerste keer gesien het. 

18. HANS : [NABY. ONGELOOF] Sowaar? Ek kan dit nie glo nie. 

19. NONNIE : [NABY] Ek het jou probeer wys. En ek het vir jou gesê ek byt nie. 
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1. HANS : [NABY. LAGGIE] Jy het ja. 

2. NONNIE : [NABY] Jy moenie meer skaam wees nie. Nie vir my nie. En jy hoef 

nooit bang te wees ek sal vir jou lag nie. 

3. HANS : [NABY] Ek hou meer van jou as van enige ander meisie wat ek nog 

ooit geken het. En jy’s die eerste meisie van wie ek hou. 

4. NONNIE : [NABY] Ek’s baie bly. En die ander kan maar weet ons hou van 

mekaar. Ek gee nie om nie. Ek wil eintlik hê hulle moet weet! 

5. HANS : [NABY] Beteken dit dan... ons... ek en jy... is nou nooi en kêrel? 

6. NONNIE : [NABY] Ja Hans. Dis wat dit beteken... En jy’s ook die eerste seun 

van wie ék hou. Ek... ek hou baie van jou. [SOEN HOM VINNIG] 

7. HANS : [OMHELS HAAR. FLUISTERTOON] Nonnie...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP DIE HOEK SE WERF. 

VOËLS IN DIEP A/G. VER, KWALIK-HOORBARE SONBESIES. 

8. ELBIE : [OPGEWONDE] Dit was nou ’n lekker partytjie! 

9. LINA : [AFGETROKKE] Baie lekker... 

10. NONNIE : [INGEDAGTE] Ja, dit was... 

11. ELBIE : Wat gaan aan met julle twee? Ek kon net sowel gesê het meneer 

Schreuder het darem nie die toets te moeilik gemaak nie. 

12. LINA : [SUG GELUKKIG] Seker ja... 

13. NONNIE : [INGEDAGTE. GLIMLAG] Ja, jy kon... 

14. ELBIE : Is julle besig om julle varkies te verloor, of trek julle net my siel uit? 

15. LINA : [MYMEREND] Ja... 

16. NONNIE : [INGEDAGTE] Ek dink so ja... 

17. ELBIE : [SKERP] Hou nou op julle twee. Dis glad nie snaaks nie! 
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1. LINA : [SKRIK OP UIT GEDAGTES] ‘Skuus, wat sê jy Elbie? 

2. ELBIE : Het julle ooit ’n wóórd gehoor wat ek gesê het? 

3. NONNIE : Ag, ek’s baie jammer. My kop was net ’n bietjie op ’n ander plek. Wat 

wou jy sê? 

4. ELBIE : [KREUN VAN FRUSTRASIE. DAN AFGEMETE] Ek sê, dit was ’n 

baie lekker partytjie en ek dink almal het dit baie geniet! 

5. NONNIE : Ja, ek dink ook so. Maar hoekom is jy so kwaad? 

6. ELBIE : Want ek praat en praat en julle hoor nie wat ek sê nie! 

7. LINA : Maar ons hoor jou dan? 

8. ELBIE : Ek praat van netnou! Hoekom lyk julle altwee of julle met oop oë 

slaap? Julle lywe is hier, maar dis ook al. Julle koppe se vlammetjies 

brand glad nie! 

9. LINA : Ag Elbie, jy moet ons asseblief vergewe. Ek en Nonnie ly altwee aan 

dieselfde siekte. 

10. ELBIE : [LUGTIG. ERNSTIG] Wat makeer julle? 

11. LIN / NON : LINA: [GIGGEL] Ek het ’n kêrel! / NONNIE: [DROMERIG] Hans het 

my gevra om sy nooi te wees... 

12. ELBIE : O, nou verstaan ek. Julle’t muisneste. Altwee van julle! 

13. LIN / NON : LINA: [GIGGEL] Ja...! / NONNIE: [DROMERIG] Ons het... 

14. ELBIE : [VIESERIG] Kom ek raai... Nonnie, jy’t Hans gekies, en Lina... 

[BIETJIE BITTER] Jy’t Robert in jou wip gevang, nè? Is ek reg? 

15. NONNIE : Elbie? Wat gaan aan? Hoekom is jy kwaad? 

16. ELBIE : [NA AAN TRANE] Ek kan verstaan dat jy agter Hans aangeloop het, 

Nonnie. Jy was van die begin af gek oor hom! 
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1. NONNIE : Ek het nie agter hom aangeloop nie Elbie! 

2. ELBIE : Maar jý Lina...! 

3. LINA : [VERSIGTIG] Wat van my? 

4. ELBIE : Jy’t gewéét ek hou van Robert. En nie van gister af nie. Maar jy kon 

net nie wág om hom vir jouself te vat nie, want daar’s niemand 

anders in die skool óf in die kontrei van ons ouderdom nie. Toe, stry! 

5. LINA : Elbie, ek weet nie wat om vir jou te sê nie... 

6. ELBIE : Ek glo nie eers jy hou ooit van Robert nie! 

7. LINA : Ek hou baie van Robert! En ek’s jammer, maar hy hou van my ook... 

Hy’t vir my die mooiste kantsakdoekies vir my verjaardag gegee, en 

hy sal dit mos nie doen as hy nie van my gehou het nie... 

8. ELBIE : [BARS UIT IN TRANE] Hy moes mý kêrel gewees het. Nou sal ek 

altyd net ’n vyfde wiel aan die wa wees. Wonderlike vriendinne wat 

júlle is. Gmf! Ek gaan liewer nou huis toe...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

SAGTE KRIEKE BUITE. BED KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL 

WANNEER GEPAS ONDER DIALOOG. 

9. ROBERT : [GAAP] Hans? 

10. HANS : [DEUR DIE SLAAP] Hmm? 

11. ROBERT : Ek moet jou geluk wens. Ek het nie gedink jy sal die moed hê om 

Nonnie te vra nie. 

12. HANS : En ek het nooit gedink ek sal die dag beleef wat my beste vriend vir 

my sê ’n meisiekind het hom gevra om haar kêrel te wees nie! [LAG] 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 43 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

IN HOEKPLAAS SE OPSTAL. VOËLS KWETTER IN DIE A/G. 

BEES BULK ’N KEER IN DIEP A/G. VOORDEUR TOE. 

1. HANS : [ROEP] Is daar iemand by die huis? Goeiemiddag...! 

2. POLLIE : [WEG] Hans...? [BEWEEG HAASTIG TOT OP MIK] Hans? Maar dit 

kan mos nie wees...? [GAAN STAAN] Hans...! [LAG EN HUIL 

DEURMEKAAR] Maar jy’s ’n hele dag vroeg! [OMHELS HOM] Ag, 

my kind is by die huis! Ma’s so bly. [NABY. FLUISTERTOON] So 

bitter bly, my liewe kind! 

3. HANS : [NABY] Ek’s ook bly om weer by die huis te wees Ma. 

4. POLLIE : [NORMALE AFSTAND] Waar kom jy nou vandaan? Het jy saam met 

meneer Schreuder gekom? 

5. HANS : [NORMALE AFSTAND] Nee Ma. Ek het net na skool ’n geleentheid 

met oom Hendrik van Damsedrif tot op Voorkloof gekry. 

6. POLLIE : Net tot op Voorkloof? Maar hoe’t jy dan van daar af tot by Hoekplaas 

gekom? Dis mos ver! 

7. HANS : Nee wat Ma. Dis net ’n ou entjie. 

8. POLLIE : Maar dan kon hy jou mos maar hier afgelaai het as dit nie so ver is nie? 

9. HANS : Oom Hendrik is haastig op pad Willowmore toe. Hy was bang as hy 

tot hier moet ry, kom hy nie voor donker weer op Damsedrif nie. 

10. POLLIE : Maar om die hele ent te loop van die harde pad af, en dit met ’n 

koffer boonop, is darem te erg vir woorde! 

11. HANS : Ek het nie gelóóp nie Ma, ek het gedráf! Ek’s mos ’n bokser 

deesdae, en ek moet elke dag vyf myl padwerk doen. 
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1. POLLIE : Watse ou geboksery is dit tog met julle? En wie sê nogal vir jou jy 

moet elke dag so ver hardloop? Moet net nie vir my sê dis Frank of 

klein Robert nie...! 

2. HANS : [LAG] Nee Ma! Dis oom Barnie Zilburg wat so sê. Hy rig my en 

Robert af. Ons gaan mos boks in die skoolkonsert. 

3. POLLIE : Ag hemeltjie tog my kind, is dit dan nie genoeg dat jy en Kieriekop so 

gereeld skelm baklei het nie? 

4. HANS : Ja maar boks is nie baklei nie Ma. 

5. POLLIE : Watwo! As julle baklei, loop die bloed. En as julle boks, loop die 

bloed ook! Wat’s die verskil? 

6. HANS : [LAGGIE] Toemaar Ma. Oom Barnie leer ons mooi en ons gebruik 

regte bokshandskoene. 

7. POLLIE : Ja toe... Maar jy lýk darem goed en gesond. Bly jy lekker daar op 

Kleinpoort? [LAGGIE] So tussen al die Engels? 

8. HANS : [LAGGIE] Ja, dankie Ma. En Ma was reg. Tannie Martha-hulle is net 

so Afrikaans soos ons en hulle lees en skryf en vat boeke in Hollands 

nes ons. Net oom Frank bid elke ander aand in Engels. En hy praat 

Engels met Flossie en Ada. En met Robert ook. Maar met my praat 

hy altyd net Afrikaans. En met tannie Martha Engels én Afrikaans. 

9. POLLIE : [BEWOË] Verlang jy darem partykeer ’n bietjie na my... óns? 

10. HANS : Natuurlik Ma! Ek verlang baie! 

11. POLLIE : O, dis goed. Ek’s bly om te hoor. 

12. HANS : Maar ek moet sê... Dankie Ma. Dit ís baie beter vir my daar op 

Kleinpoort as wat dit op Willowmore sou gewees het. 
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1. POLLIE : O? En hoekom sê jy so? 

2. HANS : [ONTWYKEND] Ag... Ek en Robert is baie goeie maats, en ons kan 

baie dinge saam doen. En ek sien nou ook baie van ons familie wat 

ek vir maande, en party van hulle vir jare nie gesien het nie. En so 

aan. Ma weet? 

3. POLLIE : Hmm... En hoe gaan dit met daardie pragtige ou meisietjie? Wat is 

haar naam nou weer? 

4. HANS : [VERLEË] Watter pragtige ou meisietjie, Ma? 

5. POLLIE : Die enetjie met wie jy so danig was die aand met jou oom Rôtjerf se 

verjaardagviering daar op Gruisbult. Jy weet...? [HANG] 

6. HANS : [DINK KAMMA HARD] Ooo...! Praat Ma dalk van ehe... Elbie? Elbie 

Smith, oom Henry se dogter? 

7. POLLIE : Jy was g’n danig met Henry se dogter darie aand nie! ... Was jy? 

8. HANS : Ag, ek kan nie meer so lekker onthou nie. Ma weet mos, ek steur my 

nie juis aan meisiekinders nie. 

9. POLLIE : Nee, ek praat eintlik van die ou engeltjie met die lang roesbruin 

haartjies... En as jy nou so bloos? Hans? 

10. HANS : Ek dink ek’s net ’n bietjie warm gehardloop. En haai, waar’s my 

maniere? [LAGGIE] Ek het nog nie eers gevra hoe gaan dit met Ma 

en met almal nie. Waar ís almal Ma? 

11. POLLIE : [GLIMLAG] Dankie, dit gaan goed met ons almal, Hans. 

12. HANS : En met Kieriekop en Piet Vink-hulle? 

13. POLLIE : Ook nog goed. Hulle gaan baie bly wees dat jy hier is vir die 

Aprilvakansie. Kieriekop praat gedurig daaroor. Foeitog. 
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1. HANS : Ek het hoeka vir hom iets saamgebring. Maar waar’s almal dan? Ma’t 

nog nie gesê nie. 

2. POLLIE : Hulle werk almal vanmiddag in Kwaggaskloof aan die waterpype. Jou 

pa sukkel al die hele week met die ou watertjie wat so swak is. 

3. HANS : En die meisiekinders? Waar’s hulle dan? 

4. POLLIE : O, Polla het hulle saamgeneem na ’n vriendin hier iewers naby. En 

klein Magnus wou natuurlik saam. Hy mis jou vreeslik! 

5. HANS : Ek mis hom ook baie. Ek het vir hom ’n groot verrassing saamgebring. 

Twee lolliepoppe en ’n paar appelkooslekkers uit oom Barnie se 

winkel, en ’n bloedrooi opwen motorfietsie met ’n mannetjie op! 

6. POLLIE : Oe, hy gaan só opgewonde wees! Dankie my liewe kind... Wil jy nie 

jou koffer in die kamer gaan sit nie? Dan maak ek solank vir jou iets 

om te drink. En dan vertel jy my alles van die pragtige Nonnie! 

7. HANS : Ma’t toe al die tyd haar naam geken...! 

8. POLLIE : Hmf? Ek sien daar slaan die warmgehardloop weer ’n bietjie uit. As jy 

jou koffer nou gaan neersit, moet jy dalk sommer vir jou iets koeler 

ook aantrek, nè? Toe, ek wag Hans. Ek wil alles hoor...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA KWAGGASKLOOF. VOËLS IN DIEP 

A/G. WATERPYP MET GRAAF OP MIK OOPGEGRAWE IN SAND. 

9. KIERIEKOP : [KREUN EN STEUN SOOS HY WERSKAF] 

10. HANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Toe-toe-toe, moet ek alweer 

vir jou wys hoe mens met ’n graaf werk? 

BYK : GRAAF ONDER DIALOOG OP SPOELSAND NEERGEGOOI. 

11. KIERIEKOP : [SKREE OPGEWONDE] Magtag Hansman, is dit wragtag jy? 
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1. HANS : [LAG. BEWEEG TOT OP MIK] Dag Kieriekop! Man maar dis lekker 

om jou weer te sien! 

2. KIERIEKOP : [LAG] Weet jy hoe lus was ek al vir baklei? 

3. HANS : [LAG BEDAAR] Ek sal jou vat, enige tyd. Sommer vanaand nog as jy 

wil. Ek moet net eers my pa-hulle ook gaan groet! 

4. KIERIEKOP : Nee, maar dis reg so Hansman, dis doodreg so. 

5. HANS : Maar eers wil ek vir jou iets gee. 

6. KIERIEKOP : [LUGTIG] Wat’s dit? 

7. HANS : [LAGGIE] Nee, jy hoef nie so te koes nie man! Ek het vir jou iets van 

oom Barnie se winkel af saamgebring. 

8. KIERIEKOP : [NUUSKIERIG] Nè? 

BYK : PAPIER RITSEL ONDER HANS SE HEMP UIT. 

9. HANS : Ek wou dié pakkie al lankal met die poskar saamgestuur het, maar 

ek was bang dit raak dalk weg, of kom nie by jou uit nie. 

10. KIERIEKOP : Wat’s dit Hansman? 

BYK : PAKKIE OORHANDIG EN ONDER DIALOOG OOPGEROL. 

11. HANS : Dè, maak oop! 

12. KIERIEKOP : [OPGEWONDE FLUISTERTOON] O jinne Hansman... wat het jy my 

vir my saamgebring? ... Oeee...! [SKREE BLY] Maskas wille wragtag! 

[LAG OPGEWONDE] Is dit vir mý? [BEWOË] Maar dis mos ’n baie 

groot present dié Hansman? Is dit regtig vir mý? 

13. HANS : [AANGEDAAN] Ja Kieriekop, dis net vir jou. Ek wil hê jy moet weet 

ek dink aan jou en ek verlang regtig baie na jou. 

14. KIERIEKOP : [FLUISTERTOON. BEWOË] So ’n mooie pyp... ’n Kromsteel nogal! 
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1. HANS : Jy’t altyd gesê jy gaan eendag nog vir jou ’n kromsteelpyp koop. 

2. KIERIEKOP : [NA AAN TRANE] Ek het ja... Weet jy, ek het nog nooit ’n nuwe pyp 

gehad nie. En kyk, hierdie een is wragtagwaar splinternuut! 

3. HANS : Hy is ja. Niemand het hom nog eers naby sy mond gehad nie. 

4. KIERIEKOP : En watse draadjie-goetertjies is dié nou? Róók ’n man dit? 

5. HANS : [LAGGIE] Nee Kieriekop. Dis pypskoonmakers. 

6. KIERIEKOP : [VERSTAAN NIE] Hè? 

7. HANS : Jy trek die steel uit die pyp, en dan steek jy een van die 

skoonmakers van die voorkant af by die steel in en trek dit agter by 

die klein gaatjie uit. Dan sit al die teer en olie en goed aan daardie 

wolletjies vas. Verstaan jy? 

8. KIERIEKOP : [VERWONDERD] My wragtag nè? Ek het dit nou nooit geweet nie. 

En dié sakkietjie? [RUIK-RUIK] Is dit twak? 

9. HANS : [LAGGIE] Ja. Oom Barnie sê dis van die beste tabak wat hy kan kry. 

Hy sê dis glo baie beter as roltwak. 

10. KIERIEKOP : Nè? Dis nou vir jou ’n ding... [SKUD SY KOP] Ek kan nie glo wat my 

twee oë hier aanskou nie Hansman. Wragtag! Ek dink, al het ek 

gespaar tot ek die dag my kop neersit om na die Jirre toe te loop, sal 

ek nóg nie genoeg gespaar het om te koop wat jy vandag hier vir my 

gegee het nie. Dis wragtag die waarheid! 

11. HANS : [AANGEDAAN] Ek’s baie bly jy hou van jou present Kieriekop. 

12. KIERIEKOP : [NA AAN TRANE] Nee Hansman. Ek’s ver by bly verby. Verder nog 

as Port Elizabeth. [SIT PYP IN SY MOND EN SUIG EN BLAAS ’N 

PAAR KEER. LAGGIE] Kyk net hoe blink die man se lyf. Sie! 
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1. HANS : Ek hoop dié ou kromsteel sal nog vir baie jare vir jou net die heel 

beste geselskap gee. 

2. KIERIEKOP : [LAGGIE] Nee hy sal. Dit kan jy maar weet. Hy sal. En nou gaan ek 

vir jou nog ’n ander ding ook sê Hansman. 

3. HANS : Ja? 

4. KIERIEKOP : Vannag slaap ek nie alleen nie. Hû-ûh! Vannag slaap hy by my onder 

die kombers. Dít sê ek jou! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN HOEKPLAAS SE 

KOMBUIS. VOËLS KWETTER IN DIEP A/G. POTTE PRUT OP 

HOUTSTOOF IN DIE A/G. 

5. POLLIE : En toe? Het Kieriekop van sy present gehou? 

6. HANS : Hy’t meer as daarvan gehou Ma. Ek dag hy gaan enige oomblik 

begin huil. En vanaand sê hy, gaan hy saam met die pyp onder die 

kombers slaap! 

7. POLLIE : Ag, is jy nie ’n wonderlike kind nie? Ma’s so trots op jou. Dié Nonnie-

meisiekindjie kan haar wát verbeel! 

8. HANS : Ma...! 

9. POLLIE : [ONSKULDIG] Wat? 

10. HANS : Ek dag ons is klaar gepraat daaroor. 

11. POLLIE : Hoe kan ons klaar gepraat wees daaroor? Ek stuur jou om jou koffer 

te gaan neersit en maak so ewe vir jou koffie, reg om alles te hoor, 

en daar verdwyn jy op ’n drafstap veld in om vir Kieriekop sy pyp en 

tabak te gaan gee. Hoekom dit nie tot môre kon wag nie, weet nugter! 

12. HANS : Ek wou dit maar net graag vir hom gee voor môre Ma. Dis al. 
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1. POLLIE : Almiskie. 

2. HANS : En as Ma nou só vir my kyk? 

3. POLLIE : Jy weet goed as jou pa-hulle terugkom van Kwaggaskloof af, is dit 

neusieverby vir ons alleentyd. Met jou pa en jou broers in die huis, 

staan ek maar ver agter in die ry. En gooi jou susters nie weg nie! 

Hulle’s hoeka al so nuuskierig om te weet wat jy dink van die nooiens 

van die Onder-Kloof, hulle kon nie wág dat jy huis toe kom nie! 

4. HANS : [SUG] Daar’s niks om te vertel nie Ma. 

5. POLLIE : [OORDREWE] Hans, kyk my in my oog en dan sê jy dit weer. En 

terwyl jy my in my oog kyk, onthou sommer ook... ’n leuen wat jy vir 

jou vader of jou moeder vertel, sal die Vader nie ongestraf laat bly 

nie. Tot in die derde en die vierde geslag. 

6. HANS : Kry Ma darie stukkie uit die Moeder-Bybel? 

7. POLLIE : Wat vir ’n ding is dít? 

8. HANS : [BEGIN LAG] Dis ’n Bybel wat net Ma’s het om hulle kinders mee 

bang te praat of skuldig te laat voel! 

9. POLLIE : [GLIMLAG] Ag my kind... Ek het só na jou verlang. En jy word nou so 

vinnig groot... Kort voor lank is jy uit in die wêreld, en dan sien ek jou 

met ’n bietjie geluk een keer in ’n skrikkeljaar. 

10. HANS : Ek sal Ma nooit afskeep nie. Ek sal altyd kom kuier. Of Ma na my toe 

laat kom. Ek belowe. 

11. POLLIE : Die slaggat van goeie voornemens... Ek ken dit maar te goed. 

12. HANS : Ma...? 

13. POLLIE : Die lewe gebeur met mense en hulle verander. Jy sal nog sien. 
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1. HANS : [BEROUVOL] Ma... Ek... ek het nie bedoel om Ma seer te maak nie. 

Regtig. Ek’s baie jammer. 

2. POLLIE : Nou toe, netnou-netnou is die meisiekinders klaar gekuier en terug 

by die huis, en nie lank daarna nie sal jou pa en jou broers daar deur 

die kombuisdeur kom. Dan moet ons klaar gepraat wees. 

BYK : STOEL SKRAAP OOR PLANKVLOER. 

3. POLLIE : [GAAN SIT] Nou toe. Vertel my alles van jou en die pragtige Nonnie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FAANS-HULLE SE 

SLAAPKAMER. SAGTE KRIEKE BUITE. BED KRAAK EN 

BEDDEGOED RITSEL ONDER DIALOOG WAAR NODIG. 

4. FAANS : Die mannetjie het vir my skielik groot geword. Vir jou ook? 

5. POLLIE : [INGEHOUE OPGEWONDENHEID] Ja, hy het... 

6. FAANS : En tog was dit nie te lank gelede nie wat ons hom op Rôtjerf se 

verjaardagviering gesien het... Hoekom klink jy so opgewonde? 

7. POLLIE : [KOM ORENT, LÊ OP HAAR SY, GESTEUN OP HAAR ELMBOOG] 

Ag Faans... [OPGEWONDE LAGGIE] Weet jy wat? 

8. FAANS : Wat? 

9. POLLIE : Onthou jy die pragtige ou meisietjie met die lang, roesbruin hare? 

10. FAANS : Die enetjie met wie Hans so danig was die hele aand? 

11. POLLIE : Einste! 

12. FAANS : Wat van haar? 

13. POLLIE : [VERTROULIK] Maar dis ’n gróót geheim hoor? Niemand mag weet 

ek het jou vertel nie. Niemand nie. Veral nie Hans nie! 

14. FAANS : [LAGGIE] Watse geheim is dié dan nou? 
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1. POLLIE : Jong, ek het dit vanmiddag uit Hans getrek gekry met ’n lang 

gesukkel en twee koppies koffie en die laaste paar soetkoekies. 

2. FAANS : [DROOG] Dalk moet die Geallieerdes jou inspan om die Duitsers te 

ondervra. Hulle sal als uitlap ter wille van jou koffie en soetkoekies. 

3. POLLIE : Faans, jy’s nie snaaks nie. Dié geheim is ’n baie ernstige saak! ... Wil 

jy nou hoor of nie? 

4. FAANS : Die geheim van Hans en die ou meisietjie met die lang roesbruin 

hare? Ja, ek sal jou tog nie kan red van jouself nie. Sê maar. 

5. POLLIE : Die ou tweetjies is nou amptelik nooi en kêrel! Kan jy dit glo? 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



RSG 

VERVOLGVERHAAL 

DIE WILDEDRUIF VAL 

deur 

P.H. Nortje 
[vir die radio verwerk deur Eben Cruywagen] 

 

EPISODE 44 

 

OPNAME : (OPNAME 9) 
OPNAMETYD : 10:00 
UITSENDING :   5/11/2020 [Do.] 
REGISSEUR : Joanie Combrink 
 

ROLVERDELING: 

1. FAANS TERBLANCHE :  

2. HANS TERBLANCHE :  

3. POLLIE TERBLANCHE :  

4. KIERIEKOP :  

 

 

 

 



1 

EPS. 44 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

OP HOEKPLAAS SE WERF. VOËLS KWETTER IN DIE A/G. BEES 

BULK SPORADIES IN DIEP A/G. 

1. FAANS : Ek sien jy’t darem nog nie vergeet wat dit is om op ’n plaas te werk 

nie, ou seun? 

2. HANS : Nee Pa. Daar’s nie sulke kanse nie. Ek en Robert doen omtrent al 

die plaaswerk. Partykeer moet ons nog die roomafskeier ook draai, 

en ons moes al ’n paar keer botter karring. Maar Ada en tannie 

Martha doen dit die meeste van die tyd. 

3. FAANS : Boer oom Frank glad nie meer nie? 

4. HANS : Nee wat. Hy’t nou net ’n paar dae voor die Aprilvakansie begin het, 

ses tuie vir oom Pieter klaargemaak, wat hy toe kom haal het. 

5. FAANS : O? Het jy oom Pieter gesien? 

6. HANS : Nee, ongelukkig nie. Maar hy’t glo baie groete gestuur, en oom Frank 

sê oom Pieter het ons almal genooi om by hulle op Sandvlakte te 

gaan kuier. Ons was lanklaas daar, hè Pa? 

7. FAANS : Ja, ons kom heeltemal te min by ons familie uit. Dis dié dat ons wou 

gehad het jy moes by oom Frank-hulle gaan bly. Dis darem baie 

nader aan jou ma se familie. 

8. HANS : Dis wat ek vir Ma ook gesê het. En ek’s baie bly Pa-hulle’t nie na my 

geluister en my Willowmore toe gestuur nie. 

9. FAANS : O? Nee, maar ek’s bly om dit te hoor. Ehe... Is daar ’n rede hoekom 

jy so bly is jy’s daar op Kleinpoort, Hans? 

10. HANS : Ja, dis mos soos ek sê Pa. Nou sien ék die familie darem ook weer. 
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1. FAANS : [GLIMLAG] Ek sien. 

2. HANS : Pa? 

3. FAANS : Ja ou seun? 

4. HANS : Ek en Robert het nou die aand so gepraat... Oor skool en oor wat 

ons wil word en so aan, Pa weet? 

5. FAANS : Ja? 

6. HANS : Dit lyk vir my Robert se kop staan plaas toe. Ek dink hy sal 

Kleinpoort seker maar by oom Frank erf. 

7. FAANS : Jy meen oor hy die enigste seun is? 

8. HANS : Dit ook ja... Maar Flossie is met die skool getroud, en Ada gaan een 

van die dae in Uitenhage by die apteek begin werk. Ek dink nie 

daar’s juis ’n kans dat een van húlle eers in die plaas sou belang stel 

nie. As Robert nie die plaas wil hê nie, sal oom Frank dit seker maar 

moet verkoop. 

9. FAANS : Ja-nee, dit is so... En jy? Waarheen staan jou kop? 

10. HANS : My storie is mos ’n bietjie anders as Robert s’n, Pa. As ek wil boer, 

sal ek ’n ander plan moet maak. 

11. FAANS : Wíl jy boer? Ek dag dan jou kop staan half boekgeleerdheid toe? 

12. HANS : Dis iets waarmee ek nogal stoei. As ek luister na wat ouma Pollie sê, 

dan weet ek nie wat om te doen nie. 

13. FAANS : O? En wat sê sy vir jou? 

14. HANS : Sy sê daar’s nie juis meer ’n lewe te maak uit boerdery nie. Ek moet 

maar aanhou leer. 

15. FAANS : Hmm... Maar dink net ’n bietjie... [HANG] 
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1. HANS : Ja Pa? 

2. FAANS : Jy weet daar’s elke jaar ’n bietjie meer mense in die wêreld, en 

daarom ’n bietjie meer mense in die wêreld se dorpe en stede, nè? 

3. HANS : Hmf... Seker ja. 

4. FAANS : Nie seker nie. Dit ís so! Ek het dit nie te lank gelede nie nog met my 

eie oë in ’n koerant gelees. 

5. HANS : Lees Pa dan nou koeránt? 

6. FAANS : [ONGEMAKLIK] Man, mens moet partykeer weet wat gaan aan in die 

wêreld en hoe staan sake met die Groot Oorlog en so. 

7. HANS : Ja, oom Frank lees ook taamlik gereeld koerant. 

8. FAANS : Jy sien? ... Nou, onthou net wat ek vandag vir jou sê... Dit maak nie 

saak wat jou ouma Pollie sê nie, daar sal altyd mense moet wees 

wat boer sodat daar kos kan wees vir die wêreld se mense wat in 

dorpe en stede woon. 

9. HANS : Ja-a-a... Dit maak sin. 

10. FAANS : So... As ek nóú vir jou sou vra waarheen staan jou kop, wat sal jy sê? 

11. HANS : Ek weet Ma hou van die idee dat ek ’n onderwyser word. En ek hou 

self ook ’n bietjie daarvan. Maar ek’s baie lief vir die plaas ook. So, 

ek’s nie heeltemal seker nie. En soos ek sê... as ek wil boer, sal ek ’n 

ander plan moet maak. Daar’s nie erfgrond soos vir Robert nie. 

12. FAANS : Ja wel, dit hang seker maar alles van jou broers af, nè? 

13. HANS : Maar Koos sal tog seker wil boer, of hoe Pa? 

14. FAANS : [VAAG] Hmm... Dalk wil hy, en op ’n dag wil hy dalk nie meer nie. En 

dis ’n groot stuk grond. Ons kan altyd die plaas onderverdeel. 
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1. HANS : Ja, ek het nooit daaraan gedink nie. Ek sal maar bly leer en kyk hoe 

dit voel hier na die einde van die jaar toe. As dit reg is met Pa. 

2. FAANS : Maar alte seker Hans ou seun. Alte seker. Daar’s net nog een ding 

wat ek nie so mooi verstaan nie. 

3. HANS : En wat’s dit Pa? 

4. FAANS : Jy was so dood téén Kleinpoort toe gaan en op Onderste Klipfontein 

skoolgaan, wat het tussen Januarie en April verander? 

5. HANS : [ONGEMAKLIK] Nee Pa, dis wat ek vir Ma ook maar gesê het... 

Daar’s baie om te doen en ek en Robert is goeie maats. [DINK] En... 

O ja! Ek leer mos nou boks by oom Barnie Zilburg. 

6. FAANS : En dis... al rede? 

7. HANS : Ûmm... Ja Pa. Dis seker maar... ehe... van die grootste redes... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN POLLIE SE 

KOMBUIS. SAGTE VOËLS EN BEES BULK SPORADIES IN DIEP A/G. 

8. POLLIE : En dié diep frons? Kom sit, dan gee ek jou ’n beker iets om te drink. 

9. HANS : [POUSE] Het Ma met Pa gepraat? 

10. POLLIE : [SENUAGTIGE LAGGIE] Ek praat tog iedere dag met jou pa, Hans. 

11. HANS : Ek praat oor... Ma-weet-wat. 

12. POLLIE : [KOOP TYD] Aarde my kind, hoe moet ek nou weet waarvan jy 

praat? Wat is ehe... weet-wat? 

13. HANS : Ma hét! Ek kan sommer sien hoe skuldig lyk Ma! 

14. POLLIE : O...! Praat jy van...? [KOOP TYD] Ja. Skuldig. Ek het net gevoel dis 

dalk ’n goeie ding as jou pa ook met jou praat oor jou toekoms. 

15. HANS : Ma, Nonnie is maar net my nooi. Nie my verloofde nie! 
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1. POLLIE : Maar my kind... [VERTROULIK] wie sê ek praat van Nonnie? 

2. HANS : [ONSEKER] Nou waarvan praat Ma dan? 

3. POLLIE : Ek voel hoeka so skuldig dat ek nooit gedink het jy sou dalk self ook 

eendag wou boer nie, jy verstaan? Want ek het jou mos altyd so half 

en half gestúúr om ’n onderwyser te word. 

4. HANS : Ja, Ma het... Maar ouma Pollie het ook al vir my gesê daar’s nie ’n 

lewe te maak uit boerdery nie. 

5. POLLIE : [VERLIG, WANT HANS SE GEDAGTES IS AFGELEI] Ek en jou pa 

praat baie oor jou en jou toekomsplanne en wat vir jou die beste sal 

wees. En dit was nogal jou pa wat my gevra het of jy regtig nie sal wil 

boer as jy die kans gegun sou word nie. 

6. HANS : Hmm... Dit ís nogal waaroor Pa met my gepraat het. 

7. POLLIE : [ONTSPAN] Sien jy? Ek het jou net verkeerd verstaan toe jy gevra 

het of ek met jou pa gepraat het. Maar dié ding oor jou toekoms... Ek 

wou nie gehad het jy moet dink ek probeer jou lewe vir jou regeer 

nie. ’n Ouer kan nie vir ’n kind sê wat sy roeping is, of nie is nie. 

8. HANS : Nee Ma. 

9. POLLIE : En hoe voel jy nou oor die toekoms? ’n Bietjie minder of jy nie self 

kán of mág besluit nie? 

10. HANS : Ja, dis ’n bietjie beter, dankie Ma. 

11. POLLIE : Ag, dan’s ek sommer baie bly. En as jy met my of jou pa, of met ons 

altwee wil praat daaroor, sê net. Hoor jy? 

12. HANS : Dankie Ma... Ehe... ek wou Ma nog vra... [HANG] 

13. POLLIE : [POUSETJIE] Ja Hans? 
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1. HANS : Ma weet mos nou van die konsert, nè? 

2. POLLIE : O, dis nou die affêre waar jy en Robert soos gespuis moet kalfater? 

3. HANS : [VERSTAAN NIE] Ma? 

4. POLLIE : Toemaar... Wat daarvan? 

5. HANS : Nee, ek het net gewonder of Ma-hulle sal kan kom? Al is dit net Ma 

en Pa. Ek sal baie bly wees. 

6. POLLIE : Oe, my kind...! Jy meen jy wil hê ek moet by wees as jy en Robert 

mekaar soos wie weet watse skorriemorrie slaan en tekere gaan dat 

die bloed loop...? 

7. HANS : [SUG] Dis nie sommer net ’n ou vuil bakleiery nie, Ma. 

[TROEFKAART] En buitendien, ons doen dit vir meneer Schreuder. 

8. POLLIE : [GESKOK] Wát? Agge nee, ek glo dit nie! 

9. HANS : Dis waar Ma. Hy’t my en Robert gevrá om in die konsert te boks! 

10. POLLIE : En ek dog dis so ’n ordentlike man...! Hy’t dan so ’n goeie reputasie 

gehad nog al die jare? Ons was almal so vreeslik hartseer dat hy hier 

weggaan uit ons deel van die Kloof...! 

11. HANS : Al die kinders en die pa’s is baie opgewonde oor die boksgeveg. Dis 

hoekom meneer Schreuder ons gevra het om in die konsert te boks. 

En ek dink ook dis oor die mense van die Onder-Kloof nog nie mooi 

weet van skoolkonserte nie, dat meneer Schreuder sovéél mense as 

wat hy kan by die konsert wil kry. 

12. POLLIE : Trek jy nou skielik party vir die mannetjie? 

13. HANS : Nee, natuurlik nie Ma! Ek sê maar net hoekom ek dink meneer 

Schreuder ons gevra het om in die konsert te boks. 
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1. POLLIE : [SUG] Ek sal met jou pa praat en hoor wat hy sê. 

2. HANS : Dankie Ma. Ek sal baie bly wees. En Ma kan vir Pa sê, ek en Robert 

gaan ook nog in twee kore sing die aand van die konsert. 

3. POLLIE : O? So julle gaan nie net baklei nie? 

4. HANS : Nee Ma! 

5. POLLIE : Ag, dis darem goed om te weet... Gaan julle eers baklei en dan sing, 

of eers sing en dan baklei? 

6. HANS : [LAGGIE] Nee, meneer Schreuder het ons glad ingeroep ná skool 

eendag om vir ons te sê dat hy ons nie in die operette kan gebruik 

nie, want ons kan nie met blou-oë en bloedneuse op die verhoog 

kom nie. En ons kan ook nie so in die koor sing nie. 

7. POLLIE : O, dit doen my ou hart goed. Dan kan ek dalk net met toe oë sit 

terwyl julle twee mekaar soos kalfakters toetakel. 

8. HANS : [ONSEKER] Ja Ma. 

9. POLLIE : Ag, ek’s so bly die ou frons is weg. Wil jy nie maar sit nie? 

10. HANS : Ja dankie Ma. Maar eers moet Ma vir my sê wat Ma alles vir Pa van 

my en Nonnie vertel het, dan sal ek sit, én iets drink! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FAANS-HULLE SE 

SLAAPKAMER. SAGTE KRIEKE BUITE. BED KRAAK EN 

BEDDEGOED RITSEL ONDER DIALOOG WAAR NODIG. 

11. FAANS : [GAAP] Hoe’s jy vanaand so stil Pollie? 

12. POLLIE : [KOM ORENT, LÊ OP HAAR SY, GESTEUN OP HAAR ELMBOOG] 

Het jy vandag met Hans oor Nonnie Smith gepraat? 

13. FAANS : Hoekom vra jy? 
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1. POLLIE : [VERTROULIK] Want hy wéét ek het jou vertel...! 

2. FAANS : [LAGGIE] Het hy iets vir jou gesê? 

3. POLLIE : Nie in soveel woorde nie. Maar hy was goed op pad om my vas te 

vra. Ek was nog nooit so dankbaar ons hét ’n keer oor die kind se 

toekoms gepraat nie. Toe was daar darem ’n strooihalm waaraan ek 

kon vashou. Maar is jy seker jy’t niks van hom en Nonnie gesê nie? 

4. FAANS : Natuurlik is ek seker. Ek het jou mos belowe! Ongelukkig sal Hans 

nie dieselfde van jou kan sê as hy moes weet wat ék weet nie... 

5. POLLIE : Luister, ek het hom nog iets belowe... 

6. FAANS : [KOM ORENT, LÊ OP SY SY, GESTEUN OP SY ELMBOOG. 

AGTERDOGTIG] Wat? 

7. POLLIE : Dat ek jou sal vra of ons na sy skoolkonsert toe kan gaan. Dit sal 

vreeslik baie vir hom beteken. 

8. FAANS : Is dit nou die konsert waar Hans en Robert gaan boks, of is dit ’n 

ander affêre waarvan jy nou praat? 

9. POLLIE : Nee, dis... dis die een met die bakleiery in. 

10. FAANS : Maar Pollie, my liewe vrou, hoe kán jy my nog vra? 

11. POLLIE : Ek... Ek hét hom belowe (...ek sal jou vra.) 

12. FAANS : Die kind sal mos wil hê sy pa moet daar wees. Ek sal Hans se 

boksgeveg nie vir al die reën in die Kloof misloop nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG OP HOEKPLAAS SE WERF. 

VOËLS IN DIE A/G. BEES BULK SPORADIES IN DIEP A/G. 

13. KIERIEKOP : Jou pa’t ons wragtagwaar só besig gehou Hansman, die vakansie is 

al amper verby sonder dat ons eers één keer ordentlik kon baklei! 
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1. HANS : Ja, ek kan amper nie glo dis al amper tyd om weer weg te gaan nie. 

2. KIERIEKOP : Nou hoekom maak ons nie ’n vinnige baklei nie? 

3. HANS : Ons kan maar ja. Tot een van ons platgeslaan word en bly lê, of tot 

een van ons oorgee? 

4. KIERIEKOP : Kom ons baklei maar tot een van ons oorgee. Dit vat dalk te lank om 

iemand te slaan tot hy bly lê. 

5. HANS : Dis doodreg met my! Is jy reg? 

6. KIERIEKOP : Soos ’n splinternuwe kromsteelpyp Hansman! 

7. HANS : Ek belowe ek sal probeer om jou nie te hard te slaan nie, hoor? 

8. KIERIEKOP : Watwo! [LAGGIE] Jy moet eers kyk of jy my ooit kan ráákslaan! 

BYK : VOETE BEWEEG OOR GRUIS SOOS HANS EN KIERIEKOP OM 

MEKAAR DANS TERWYL HULLE BOKS. 

9. KIERIEKOP : [VOKALE ENERGIE VIR WILDE HOU NA HANS GESLAAN] 

10. HANS : [LAGGIE] Het jy darie hou vir mý bedoel, Kieriekop? 

11. KIERIEKOP : [ONSEKER] Nee, ek maak net ’n bietjie... ek maak net my arms ’n 

bietjie los. Baie hard gewerk op die boontjievloer vandag jy weet? 

Die gaffel maak mens se arms mos ’n bietjie moeg. [VOKALE 

ENERGIE VIR NÓG ’N WILDE SWAAIHOU] 

12. HANS : [LAGGIE] Lyk my jou arms is sommer baie styf van die werk met die 

gaffel vandag? 

13. KIERIEKOP : [EFFE UITASEM] Jy moet ligloop Hansman. Jy’s wragtagwaar besig 

om my stadigaan de vieste in te maak nè? 

14. HANS : [VOKALE ENERGIE VIR OPSTOPPER] 

BYK : VUISHOU KLAP TEEN KIERIEKOP SE KEN. 
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1. KIERIEKOP : [KREUN. EFFE UITASEM] O, so jy dink jy’s goed hè? Vat so! 

[VOKALE ENERGIE VIR WILDE SWAAIHOU] 

2. HANS : [LAGGIE] Keer Kieriekop, keer! [VOKALE ENERGIE VIR TWEE HOUE] 

BYK : TWEE VUISHOUE KLAP TEEN KIERIEKOP SE WANG EN KEN. 

3. KIERIEKOP : [KREUN TWEE KEER VINNIG NA MEKAAR. UITASEM] Honou 

Hansman! [STRUIKEL AGTEROOR] Honou...! 

4. HANS : En toe, Kieriekop? Gee jy oor? 

5. KIERIEKOP : [UITASEM] Nee, ek gee nie óór nie... Ek sê maar net dis nie vandag 

my dag nie. Die harde werk op die boontjievloer het my meer gevang 

as wat ek gedink het. En die gaffel het my arms baie meer moeg 

gemaak vandag as ander dae. Jy kan bly wees. So wragtagwaar! 

6. HANS : [GOEDIG] Ja-nee, ek’s baie bly jy was vandag so moeg. 

7. KIERIEKOP : Maar moenie te bly wees nie, gehoor Hansman? Anderdag vat ek jou 

weer! [LAGGIE] 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 45 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

OP DIE HOEK SE WERF. GROOT HOND BLAF VER ’N PAAR KEER 

ONDER DIALOOG. HOENDERS KLOEK IN A/G. VOËLS IN DIEP A/G. 

1. NONNIE : En wat maak jy hier, Elbie? Ek hoop nie jy kom alweer baklei nie...! 

2. ELBIE : [EFFE WEG] Môre julle. [VERLEË LAGGIE. BEWEEG TOT OP MIK] 

Nee, ek kom nie om te baklei nie. Ek kom eintlik met nuus. En ek 

kom om verskoning vra. 

3. LINA : [SAAKLIK] Ons moet dan seker maar luister na wat jy wil sê? 

4. ELBIE : Ek sal bly wees... 

5. LINA : [POUSETJIE] Nou toe, ons wag! 

6. NONNIE : [SIMPATIEK] Elbie, kom sit hier. Moenie daar bly staan nie. Jy ís 

darem nog my niggie. 

7. ELBIE : [NA AAN TRANE] Dankie Nonnie. Maar eers wil ek net hier staan. 

[ASEM DIEP INGETREK] Ek’s baie jammer ek het my so sleg gedra 

ná die partytjie. Ek weet nie wat oor my gekom het nie. 

8. LINA : Ja-nee, ek ook nie. 

9. NONNIE : Toemaar, ek dink ék weet... 

10. ELBIE : [SNUIF] Wat? 

11. NONNIE : Op ’n manier het jy dit self gesê ook. Ek dink jy voel skielik of jy nie 

meer deel is van ons nie, net omdat ons skielik kamma kêrels het. 

12. LINA : Dis nie kamma nie, Nonnie. [AFGEMETE] Robert... ís... my kêrel! Ek 

het hom gevra, en hy’t... [BESEF SY’T HAAR MOND VERBYGEPRAAT] 

Ek bedoel... [STAMEL] Ek het hom gevra of... of dit regtig waar is, 

want... want ek was so opgewonde. 
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EPS. 45 

1. NONNIE : [LAGGIE] Lina, hoor ek reg...? 

2. LINA : [SENUAGTIG] Natuurlik. Ek kon nie glo toe Robert my vra om sy 

nooi te wees nie! 

3. NONNIE : Dis nie wat ék jou hoor sê het nie...! 

4. LINA : Nonnie, hou nou op stuitig wees. Elbie was nog laas besig om te sê 

sy’s jammer dat sy haar so swak gedra het ná die partytjie! 

5. NONNIE : Ja, ek’s jammer Elbie. Ek het jou nou heeltemal in die rede geval. 

Maar is dit nie waar wat ek gesê’t nie? Dat jy bang was jy sou nie 

meer een van ons wees oor ons nou kêrels het nie? 

6. ELBIE : [VERLEË] Ja, dit is. Ek kon net sien hoe gaan julle orals saam, en ek 

bly altyd eenkant en alleen. En julle’s dan my heel beste vriendinne! 

7. NONNIE : Elbie, ek belowe, ons sal ons bes doen om jou nooit eenkant te laat 

voel nie. Ek meen, dis mos nie dat ons elke oomblik van elke dag by 

Hans en Robert moet wees nie. Of hoe Lina? 

8. LINA : [NIE OORTUIGEND NIE] Ja, dis seker waar. 

9. NONNIE : Nou sien jy, Elbie? Jy bekommer jou verniet! En ek dink dis sommer 

onnodig dat jy ons om verskoning moet vra. Ons ís mos beste maats! 

Nè Lina? 

10. LINA : Ehe... ja. Natuurlik... is ons. 

11. ELBIE : [VERLEË LAGGIE] Dankie julle. Ek sal nie weer so simpel wees nie. 

Ek meen, by die skool kan ons pouses mos maar almal bymekaar 

wees. Ás ons die slag by die seuns wil wees. Of hulle by ons. Nè? 

12. LINA : Ek dink nie jy verstaan (...so mooi hoe dit werk nie, Elbie.) 

13. NONNIE : Dis nes jy daar sê Elbie. Ek kan nie méér met jou saamstem nie! 
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1. ELBIE : Ek sê weer... Baie dankie julle twee. Dit beteken só baie vir my. 

2. NONNIE : Vergeet nou daarvan. Kom sit hier langs my op die stomp, dan vertel 

jy ons watse nuus het jy! 

3. ELBIE : O ja! Amper het ek daarvan vergeet. [GAAN SIT] Die konsert gaan 

dalk baie vroeër wees. 

4. LINA : Jy bedoel vroeër in die dag? 

5. ELBIE : Nee, vroeër in die maand. 

6. NONNIE : Hoeveel vroeër? 

7. ELBIE : Vrydag die agt en twintigste April. 

8. LIN / NON : Wát? 

9. NONNIE : Maar dis mos die naweek wanneer die Nagmaal gaan wees? 

10. LINA : Waar hoor jy dit? 

11. ELBIE : My pa’t gisteraand met oom Gert gepraat. Omdat die Nagmaal 

vanjaar oor die droogte uitgestel is, het hulle glo gedink dis ’n goeie 

idee om die konsert en die Nagmaal oor dieselfde naweek te hou. 

12. LINA : Wie’s hulle? 

13. ELBIE : Ek’s nie mooi seker nie. Dit klink vir my meneer Schreuder en juffrou 

Campbell het gedink dit sal ’n goeie idee wees om dit met die 

Nagmaal te laat saamval, want dan hoef die mense wat van ver af 

kom, net een keer te ry. 

14. NONNIE : Maar dan sal Robert seker daarvan weet? 

15. LINA : [PRUIL] Hoekom het hy dan nog niks vir my gesê nie? 

16. ELBIE : [VERSIGTIG] Seker omdat dit nog vakansie is? 

17. NONNIE : Natuurlik. En hy’t seker ook maar gister of so eers gehoor. 
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1. LINA : Ek dink ons moet nou dadelik na Robert toe gaan en hoor of dit waar 

is. En dan moet hy sommer vir my sê hoekom hy my nog niks laat 

weet het nie! 

2. ELBIE : Ja maar... Sal... sal Robert nou by die huis wees? 

3. LINA : [SNEDIG] Waar anders kán hy wees? 

4. ELBIE : Ek bedoel... Dalk moet hy werk vir sy pa op die plaas doen. 

5. NONNIE : Wel, die ergste wat kan gebeur, is dat Robert nie daar is nie. Maar 

dalk is juffrou Campbell daar. Of dalk sal oom Frank of tannie Martha 

weet wat gaan aan. 

6. ELBIE : [STAAN OP] Ek sal maar liewer nie saamgaan nie, hoor? 

7. NONNIE : Hoekom nie Elbie? 

8. ELBIE : [BEWEEG EFFE WEG. NA AAN TRANE] Ag... sommer. Ek het eintlik vir 

my ma gesê ek sal nie lank wees nie. Netnou raak sy bekommerd. 

9. NONNIE : Is jy seker jy wil nie saamkom nie? 

10. ELBIE : [BEWEEG WEG] Ek dink... dis maar beter so. Vir eers. Sien julle weer! 

11. NONNIE : [ROEP AGTERNA] Groete vir jou ma, Elbie...! [NORMALE TOON 

AAN LINA] Jy kon ’n bietjie vriendeliker gewees het Lina. 

12. LINA : Wat het ek nou skielik gedoen? Elbie was onbeskof ná die partytjie. 

Nie ek nie! 

13. NONNIE : En nou’t sy om verskoning gevra! 

14. LINA : Dis die minste wat sy kon doen! 

15. NONNIE : Ek kan my eie ore nie glo nie...! 

16. LINA : Wat? 

17. NONNIE : Jy moet ’n bietjie in Elbie se skoene staan. 
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1. LINA : Hoekom? 

2. NONNIE : Ek dink dis nou jou beurt om Elbie om verskoning te gaan vra! 

3. LINA : [OOPMOND LAGGIE VAN ONGELOOF] Ek glo dit nie... 

4. NONNIE : Kom ek sê dit so... Voor jy nie weer regtig maats gemaak het met 

Elbie nie, sien ek nie kans om jou vriendin te wees nie, Lina. 

5. LINA : Is jy nou ernstig? 

6. NONNIE : So waar as wat ons hier staan! Toe, gaan praat met Elbie. Sy kan nie 

te ver wees nie. Jy kan haar nog inhaal! 

7. LINA : Maar... [DROOG OP] 

8. NONNIE : Ek sal hier vir jou wag. En jy bring Elbie saam, of ons is nie meer 

maats nie. Ek bedoel dit Lina! 

9. LINA : Ek verstaan nie? Wat gaan nou skielik aan met jou? 

10. NONNIE : Tot siens Lina. Ek sal net hier vir jou wag! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA PLAASPAD. VOËLS IN A/G. 

11. LINA : [ROEP. EFFE UITASEM] Elbie, wag vir my! Elbie...? 

12. ELBIE : [WEG. PROJEKTEER] Wat wil jy hê Lina? 

13. LINA : [PROJEKTEER] Ek wil met jou praat! 

14. ELBIE : [BEWEEG VAN WEG TOT EFFE WEG] En waaroor wil jy nou skielik 

met my praat? Jy’t my flussies nog net afgejak. Daar was nie ’n 

vriendelike woord uit jou mond vir my nie! 

15. LINA : Elbie, ek’s jammer. Ek weet ook nie wat oor mý gekom het nie. 

[SUG] Nonnie was reg. Sy kan nie my vriendin wees as ek jou nie 

kan vergewe nie. Dis nie hoe beste vriendinne met mekaar maak nie. 

16. ELBIE : [BEWEEG TOT OP MIK] Miskien is daar iets wat jy vir my wil sê? 
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1. LINA : Jy bedoel ek moet weer vir jou sê ek’s jammer? 

2. ELBIE : Nee, natuurlik nie! Maar dalk was jý ook bang vir iets... Nes ek. 

3. LINA : [POUSE] Jy’s reg. Ek het dit net nooit geweet nie. Elbie... 

[HARTSEER LAGGIE] Jy sal nie glo wat ek gedoen het nie. 

4. ELBIE : Wat het jy gedoen? 

5. LINA : Ek... Ek was só bang Robert hou meer van jou as van my... [HANG] 

6. ELBIE : [POUSETJIE] Wát? Jy’s laf Lina! Robert kan my nie verdrá nie. En 

ek wil hom buitendien ook nie hê vir ’n kêrel nie. Hê hom met al my 

liefde, hoor? 

7. LINA : O...? [GIGGEL] Ja, dan was ek omtrént laf, nè? 

8. ELBIE : Omtrent ja! Maar wat het jy gedoen wat ek nie sal glo nie? 

9. LINA : [LAGGIE] Nee, nou maak dit nie meer saak nie. 

10. ELBIE : O nee ou suster, dit maak sommer baie saak. Jy’t klaar begin vertel! 

11. LINA : [KLEIN DOGTERTJIE] Asseblief...? 

12. ELBIE : Hû-ûh. Uit daarmee! 

13. LINA : [OË STYF TOE] Oeee...! [ASEM DIEP INGETREK] Ek... [VINNIG] Ek 

het Robert gevra of hy my kêrel sal wees! 

14. ELBIE : [POUSETJIE. BARS UIT VAN DIE LAG] Ek kan nie glo jy’t dit 

gedoen nie! En wat het Robert gedoen? 

15. LINA : [BEGIN SAAM LAG] Sy oë was nét so groot, en toe sê hy so floutjies 

ja. [LAG BEDAAR] Maar hy het darem eers gesê hy hou van my! 

16. ELBIE : En dis al wat tel! 

17. LINA : [ERNSTIG] Elbie, is ons weer beste vriendinne? 

18. ELBIE : Natuurlik is ons! 
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1. LINA : Belowe my dan dit bly net tussen ons! Asseblief? 

2. ELBIE : [OORDREWE] Ai, wat ’n mens tog nie alles vir jou beste vriendin sal 

doen nie... Ja tog, ek belowe! 

3. LIN / ELB : [LAG] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND OP KLEINPOORT SE WERF. 

VOËLS IN DIE A/G. BEES BULK ’N KEER OF WAT IN DIEP A/G. 

4. FRANK : My aarde! Wanneer laas het drié nooiens na Robert kom soek? 

[LAGGIE] Ek dink nie dit het al óóit gebeur nie! 

5. NONNIE : [VERLEË LAGGIE] Is Robert hiér oom Frank? 

6. FRANK : Ek het hom net gestuur om ’n bietjie melk en botter na tannie Hanna 

Saayman hier langsaan te neem. Hy behoort nou enige oomblik 

terug te wees. Of is daar iets waarmee ek julle dalk kan help? 

7. NONNIE : Nee, dis als reg, dankie Oom. As Oom nie omgee nie, kan ons maar 

’n bietjie hier vir hom wag. Of het hy ander werk om te doen? 

8. FRANK : Nee, nee! Dit was al wat hy moes doen. Sy ander werkies het hy 

vroegmôre al klaar gedoen. [ONGEMAKLIKE POUSE] Julle is seker 

almal in dieselfde klas, nè? 

9. NO / LI / EL : NONNIE: Ja oom Frank. / LINA / ELBIE: Ja Oom. 

10. FRANK : En ehe... Hou julle darem nog lekker vakansie? 

11. NO / LI / EL : NONNIE: Ja dankie oom Frank. / LINA: Ja Oom. / ELBIE: Ja dankie Oom. 

12. LINA : [OPGEWONDE] Daar kom Robert nou! 

13. FRANK : [GLIMLAG] Ek ken vir Nonnie en ek ken vir Elbie. Julle is niggies nè? 

14. NO / EL : NONNIE: Ja oom Frank. / ELBIE: Ja Oom. 

15. FRANK : En ek ken jóú gesiggie, maar ek is jammer, ek het jou naam vergeet. 
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1. LINA : Lina, Oom. Liesbet se dogter. 

2. FRANK : O ja, ja, ja! So jy is Lina du Preez nè? 

3. LINA : Dis reg Oom. 

4. FRANK : Hmm... [ROEP] Come on Robert. Don’t keep your visitors waiting! 

[BEWEEG WEG] Dit was lekker om julle te sien. [LAG] Ek hoop 

Robert weet hoe gelukkig hy is dat drié meisies vir hom kom kuier...! 

5. ROBERT : [POUSETJIE. BEWEEG TOT OP MIK] Môre, môre julle. Wat maak 

julle hier? Is daar fout? 

6. LINA : [NADRUKLIK] Goeiemôre Robert. 

7. ROBERT : [VERLEË LAGGIE] O... Môre Lina. 

8. NONNIE : [TERG] Ons het ’n baie interessante storie by Lina gehoor, Robert. 

Miskien kan jy (...ons net beter help as sy.) 

9. LINA : [VINNIG] Van die konsert wat vroeër is oor die Nagmaal! 

10. ROBERT : [VERBAAS] Waar hoor jy dit? 

11. LINA : By... ehe... By oom Gert! 

12. ROBERT : Waar’t jy oom Gert gesien? Oom Gert Smith? 

13. LINA : Ja. Maar ek... ek het dit nie eintlik sélf gehoor nie... [HANG] 

14. NONNIE : Ons wou net kom hoor of jý iets daarvan weet. Dalk het juffrou 

Campbell iets vir jou gesê? 

15. ROBERT : [LAGGIE] Kyk, julle moet verstaan, as Flossie in die vakansie begin 

praat oor skoolgoeters en ou Kosie, dan skakel my kop helemal af! 

16. ELBIE : [TELEURGESTELD] Wil jy my sê jy weet niks van die konsert wat 

vroeër gehou gaan word nie? 
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1. ROBERT : [AFGETROKKE] Man, ons het in die sitkamer gesit en Flossie en my 

pa’t gepraat. Maar ek weet nie mooi waar my kop was nie. 

2. LINA : [GIGGEL] Seker maar by my...! 

3. ROBERT : [BESEF NIE] Nee, dit was iets anders. 

4. LINA : [AFGEHAAL] O... 

5. ROBERT : Ek dink ek het gewonder wanneer Hans terugkom, want ons het nie 

meer so baie tyd oor om te oefen vir die boksgeveg nie. Ja, weet jy... 

my pa-hulle hét oor die konsert gepraat. Maar wat Flossie nou eintlik 

gesê’t, kan ek nie meer so mooi onthou nie. 

6. ELBIE : Is juffrou Campbell hier? 

7. ROBERT : Ek weet nie. Ek glo nie sy’s hier nie, want ek verbeel my sy’t 

vroegmôre gepraat van skool toe ry om oor goeters met ou Kosie te 

gaan praat. Dit kon dalk oor die konsert gewees het. 

8. LINA : [ERGERLIK] Sal jou pa of jou ma... of Ada dan weet? 

9. ROBERT : [SUG] Dalk. Ek sal my pa gou gaan vra. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN BARNIE SE WINKEL. VOËLS 

KWETTER IN DIEP A/G. 

10. BARNIE : Guten Morgen, guten Morgen! Und wie geht’s ihnen? 

11. ROBERT : Oom Barnie, ek moet dringend met Oom praat! 

12. BARNIE : [BEKOMMERD] Robert, was ist los? Het jy seergekry? Kan Hans nie 

meer boks nie? Sprich Junge! 

13. ROBERT : Ehe... oom Barnie, nee... dis niks so erg nie! 

14. BARNIE : [ERG BEKOMMERD] Nou wat is dit dan? 

15. NONNIE : [PAAI] Oom Barnie, ek is Nonnie. 
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1. BARNIE : [ONSEKER] Nonnie... Nonnie? [ONTHOU] Aa! Nonnie! Very pleased 

to finally meet you in person! Ek ken jou vader goed, want hy kom 

dikwels na my winkel! 

2. NONNIE : [VERLEË LAGGIE] Ek sien... Oom, dit gaan oor die konsert. Ek sal 

vir Oom probeer verduidelik so goed as wat ek kan. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN BARNIE SE WINKEL. 

VOËLS KWETTER IN DIEP A/G. 

3. ROBERT : So, dis die hele storie Oom. 

4. BARNIE : Oy vey...! [NADENKEND] Dass ist nicht gut. Nein, nein, nein... 

5. ELBIE : [FLUISTERTOON] Wat sê die oom? 

6. LINA : [FLUISTERTOON] Ék weet nie. Ek dink nie hy’s heeltemal lekker nie. 

7. NONNIE : [FLUISTERTOON] Sjuut julle twee! Die omie praat Duits, dink ek. 

8. BARNIE : Robert, daar’s nou net een genade. Julle gaan nou baie harder moet 

oefen. Julle gaan in die los riviersand moet hardloop om fikser te 

word. Julle gaan hier by my in die winkel touspring. Twenty minutes 

at a time! En vyf rondes boks. Every night! Ja? 

9. ROBERT : [SUG] Ja oom Barnie... 

10. BARNIE : [VERTROULIK] Oh, ehe... Nonnie...? 

11. NONNIE : [VERTROULIK] Ja oom Barnie? 

12. BARNIE : [VERTROULIK] Het jy al die reukwater geruik wat Hans jou gegee het? 

13. NONNIE : [VERLEË] Ja Oom... 

14. BARNIE : [VERTROULIK. LAGGIE] I just want to warn you... As jy dit eers 

geruik het, sal jy nooit vir iemand anders as Hans kan lief wees nie! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 46 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

IN DROË RIVIERBEDDING. HARDLOPENDE VOETSTAPPE OP 

SAND. VOËLS IN A/G. 

1. ROBERT : [HYG] Kom ons stop daar by die stomp. Ek moet net ’n bietjie asem 

skep, anders slaan ek morsdood neer...! 

2. HANS : [HYG] Goeie plan. Ek voel of ek al klaar morsdood neergeslaan het! 

3. HA/ROB : [LAG] 

BYK : HULLE GAAN STAAN. 

4. HA/ROB : [HYG] 

5. ROBERT : [UITASEM] Hoekom... vermoor ou Kosie en oom Barnie ons nou nie 

maar eenmaal en kry klaar nie? 

6. HANS : [UITASEM] Ja sowaar... Ek kan aan baie beter dinge dink as om laat 

op ’n Vrydagmiddag in die rivierbedding te moet hardloop! 

7. ROBERT : Ek weet dis nog net ’n week voor die konsert, maar daar gaan nie ’n 

konsert kan wéés as hulle so met ons tekere gaan nie. 

8. HANS : Praat jy wat nog nie baard het nie. Hulle wíl ons mos dood hê! 

9. ROBERT : Gmf! Kan jy’t glo? Ons moet nou kwansuis in die los sand hardloop, 

want dan word ons fikser! 

10. HANS : Partykeer dink ek oom Barnie se kop is nie meer so lekker nie. 

11. ROBERT : Net partýkeer...? 

12. HA/ROB : [LAG] 

13. HANS : [LAG BEDAAR] Maar weet jy, ek kan nog draf en touspring. Dis nie 

vir my die ergste nie. 

14. ROBERT : Wat kán erger wees? 
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1. HANS : Die simpel koorsingery...! 

2. ROBERT : [KREUN] O já... Ou Flossie met haar ewige koorsingery! 

3. HANS : Dis nie dat ek nie van musiek hou nie... [HANG] 

4. ROBERT : Nee, ek ook nie. Ek hou eintlik baie van musiek. Miskien meer van 

oom Hanley Strydom met sy Engelse konsertina, en oom Hendrik 

Poon met sy ou knopvingers wat hy so oor die kitaarsnare smeer, 

maar musiek is nie vir my ’n probleem nie. 

5. HANS : Vir my ook nie. Maar die ding van die koorsingery wat my regtig 

onderkry, is die oor en oor sing van dieselfde ou liedjie, of dieselfde 

ou reëltjie om kamma die verskillende stemme reg te kry. 

6. ROBERT : O vrek ja! 

7. HANS : Dit verveel my vreeslik. Ek voel ek kan later sommer aan die skree 

gaan net om iets anders te doen! 

8. ROBERT : [LAG] Dis nogal waar ja. Ek voel ook na ’n ruk ek gaan iets doen of 

sê wat liewers kon gebly het. 

9. HANS : [GLIMLAG] Daar’s darem één troos met die koorsingery... [HANG] 

10. ROBERT : En wat’s dit? 

11. HANS : Ek staan net regs agter Nonnie. Ek kan haar gesig die hele tyd sien... 

12. ROBERT : [LAG] Ou boeta, maar jy’t die skoot omtrent hoog deur, hè? 

13. HANS : Wat? Hou jy nie daarvan om naby Lina te wees nie? 

14. ROBERT : [DINK] Jjjaaa... seker. Maar dis nou nie of ek die heeltyd na haar wil 

kyk of gedurig soek waar sy is nie, jy weet? 

15. HANS : Hmm... Ek sien... Hou jy regtig van Lina? 

16. ROBERT : Natuurlik! Hoe vra jy my nou só ’n dom vraag? 
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1. HANS : Nee, ek wonder maar sommer. 

2. ROBERT : Wat wonder jy? 

3. HANS : [POUSE. VERSIGTIG] Hou jy nie dalk éintlik van Elbie nie? 

4. ROBERT : [HAP NA WOORDE] Elbie...? Is jy nou heeltemal laf? Ek kan haar 

nie verdra nie. Sy... sy’s ’n snipbek! En sy probeer altyd baasspeel 

oor almal. Ek weet nie hoe jy dit eers kon dínk nie! 

5. HANS : Dis maar net iets wat Ada op ’n dag vir my gesê’t. 

6. ROBERT : [ONTHUTS] Van my en Elbie? 

7. HANS : [LAGGIE] Nee, van my en Nonnie. 

8. ROBERT : O? ... Wat het sy gesê? 

9. HANS : As ’n meisiekind jou die hele tyd terg en maak of jy haar irriteer, is dit 

eintlik net haar manier om vir jou te sê sy hou van jou. 

10. ROBERT : Hoe simpel is dit nou? Hè? 

11. HANS : Ek dink Ada was reg. 

12. ROBERT : Hoekom? 

13. HANS : Nonnie was ook so half... anderster met my. En op die dag van haar 

verjaardagpartytjie, het sy my twee keer gesoen. Op my mond nogal! 

Elke keer. En sy’t mý gesoen. Nie ek vir haar nie. Behalwe die 

tweede keer, toe sy gesê’t sy sal my nooi wees... [LAGGIE] Toe’t ek 

ook gesoen. [POUSE] En nou? Wat dink jy? 

14. ROBERT : Nee, ek wonder net... Dink jy ek kan Elbie nie verdra nie omdat ek 

miskien eintlik van haar hou, sonder om dit self te weet? 

15. HANS : Dis nie onmoontlik nie. 

16. ROBERT : Hoe agterstevoorom is dit, hè? ... Kom ons hardloop liewer maar weer! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

WERF ONDER DIE WILDEDRUIF. VOËLS IN DIEP A/G. 

1. BARNIE : [WEG. PROJEKTEER] A, Robert und Hans, komm’ hier. Mach schnell! 

2. HANS : [UITASEM] Wat wil oom Barnie nóú hê? Weet hy nie ons is 

heeltemal poegaai nie? 

3. ROBERT : [UITASEM] Dink jy hy gee om hoe ons voel? 

4. BARNIE : [BEWEEG VAN WEG TOT EFFE WEG. PROJEKTEER MINDER] 

Kom kyk net wat het ek vir julle. [TEVREDE LAGGIE] Sommer ’n 

groot surprise, ja? 

5. HANS : [PROJEKTEER EFFENS] Watse verrassing het Oom vir ons? 

6. BARNIE : [BEWEEG TOT OP MIK] Komm’ hier, faule Rackers. Guck! 

[LAGGIE] I made you a lovely toy to play with! 

7. ROBERT : ’n Opgestopte seilsak wat aan ’n dwarshout onder die wildedruif 

hang? Wat’s dit oom Barnie? 

8. BARNIE : [ERGERLIK] Kláwawie... Tjertof idiôt! Dummkopf! Daar is ehe... 

ehe... semels in die sak. It is a bloody punching-bag, dummes 

Wimmern! A punching-bag! Verstehst du, Robert? 

9. HANS : Ek’s te moeg om al Oom se tale te eers te probeer verstaan. Watse 

ding is dit oom Barnie? 

10. BARNIE : [MISMOEDIG] Oy vey...! Jy ook Hans? Dit is ’n... ehe... ’n Slaansak! 

11. ROBERT : [VERSTAAN] O, natuurlik ja! Dis baie slim oom Barnie. Baie slim! 

12. BARNIE : Never mind slim! Gaan haal julle boxing gloves. Gou-gou-gou, voor 

dit donker word. Dan wys ek julle hoe om die ding te mm...ehe... 

ehe... Hoe om die slaansak te moker. Scnell, schnell, schnell! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE WERF 

ONDER DIE WILDEDRUIF. VOËLS IN DIEP A/G. DOWWE GEPLOF VAN 

HOUE AL STADIGER TEEN SLAANSAK ONDER DIALOOG. 

1. HANS : [UITASEM] Oom Barnie... Ek... kan... nie... meer... my arms... oplig 

nie. Ek het nie meer krag... [VOKALE ENERGIE VIR HOU] om... te 

slaan nie. [HYG] 

2. BARNIE : [LAG] A! Es ist gar nicht einfach, ja? Ehe... Julle’t gedink dis maklik 

om net te slaan, nè? Maar so bou jy stamina! 

3. ROBERT : [UITASEM] Maar hoekom maak dit ’n mens so moeg? 

4. BARNIE : Dink, Robert. Wanneer jy boks in ’n boxing match, slaan jy miskien... 

ehe... vyf en sestig of tagtig houe in een rondte? Maar nou slaan jy in 

net een minuut ’n honderd houe. Dit is hoekom na die drie minute 

van een rondte, jy so kaput ist. Jy sien? 

5. ROBERT : [KRY ASEM TERUG] Ja, dankie Oom. Ek verstaan nou. [BLAAS 

DEUR GETUITE LIPPE] Sjoe, maar ek’s gedaan! 

6. BARNIE : Julle sál wees. Because you’re not fit enough! Ek hét vir julle gesê 

julle moet met die skipping rope spring en julle moet jeden Tag 

mindestens vyf myl hardloop. Maar nou in die vakansie het julle niks 

gedoen nie. Ek kan dit sien! 

7. HA/ROB : [PROTESTEER] HANS: Ek hét geoefen oom Barnie! / ROBERT: 

Oom wéét tog ek het elke dag tou gespring én gehardloop! 

8. BARNIE : [LAGGIE] Just checking. Don’t worry. Just checking! 

9. HANS : Is ons nou klaar oom Barnie? 

10. BARNIE : [ERGERLIK] Kláwawie...! Is dit al donker Hans? 
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1. HANS : Nee Oom. 

2. BARNIE : Dan is julle nog nie klaar nie. 

3. HANS : [SUG] Ja Oom... 

4. BARNIE : Und jetzt... Luister julle nou mooi julle schmutzige Täters? 

5. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

6. BARNIE : Julle gaan van nou af, jeden Tag, mindestens für eine halbe Stunde 

üben. Ist das klar, faule Rackers? 

7. ROBERT : [OPGEWONDE] Sê Oom ons is klaar? 

8. HANS : [LAGGIE] En dan terg Oom ons nog en sê ons is vuil? 

9. BARNIE : [GEFRUSTREERD] Nein, nein, nein! [SUG] Ek sê... Julle gaan van 

nou af... elke dag... minstens vir ’n halfuur oefen. Is dit duidelik, julle 

lui rakkers? 

10. HA/ROB : HANS: [SUG] Ja oom Barnie... / ROBERT: [MISMOEDIG] Ja Oom. 

11. HANS : Gut! Dan verstaan ons mekaar, ja? [POUSE] Ek sê... dan verstaan 

ons mekaar? 

12. HA/ROB : HANS: [FLINK] Ja Oom! / ROBERT: Ja oom Barnie. 

13. BARNIE : Elke dag ’n halfuur op die heel, heel minste. En ek sal julle baie fyn 

dophou! Julle sal nie slap lê en dink julle kom daarmee weg nie. 

[STRENG] Versteht ihr mich? [POUSE] Ehe... Verstaan julle my? 

14. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

15. BARNIE : Nou, julle onthou die eerste aand se les, ja? Onthou jy Hans? 

16. HANS : Ja Oom? 

17. BARNIE : Wat het jy gedoen? 

18. HANS : Ek het mooi opgelet oom Barnie. 
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1. BARNIE : Oy vey...! [SUG] Wat het ek jou geléér, Dummkopf? 

2. HANS : O...! [VERLEË LAGGIE] Ek moet stoot met die linkervuis, en blok 

met die regter. Stoot... en blok. 

3. BARNIE : Dis reg. Sehr gut Hans! Nou gaan julle dieselfde doen, maar julle 

gaan die sak slaan. Robert, jy staan daardie kant. Hans, jy staan aan 

hierdie kant. As die sak nie daar was nie, sou julle mekaar geboks 

het, julle verstaan? 

4. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

5. BARNIE : Nou onthou wat het ek julle geleer... As jy regs slaan, draai die 

regterheup saam met die hou. As jy links slaan, draai die linkerheup 

saam met die hou. You put the weight of the hip behind the punch! 

6. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

7. BARNIE : Maar nou eers weer stadig, soos aan die begin. Asem uit, vuis slaan. 

Asem in, arm terug. Saam met my. Ennn...  

BYK : DOWWE PLOF TEEN SLAANSAK TELKENS MET LEAD EN 

ASEMS UITGEBLAAS. 

8. BARNIE : Lead with the left… block with the right. Asem uit! En... Asem in! 

9. HA/ROB : [ASEM UIT. POUSETJIE. ASEM IN. HERHAAL ONDER DIALOOG] 

10. BARNIE : Lead with the left, block with the right. Asem uit! En... Asem in! 

11. HA/ROB : [ASEM UIT. POUSETJIE. ASEM IN. HERHAAL ONDER DIALOOG] 

12. BARNIE : Nie so hard slaan nie, Robert. Bêre dit vir die konsert! Lead with the 

left… block with the right. Onthou Hans! Jeder Schlag genau im 

gleichen Platz! ... Asem uit! En... Asem in! [LAGGIE] Very nice, very 

clean, very hygienic! 
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BYK : MUSIEK OP, DOOF ONDER SPRAAK EN HOU. AAND IN SEUNS 

SE SLAAPKAMER. KRIEKE IN DIEP A/G. 

1. ROBERT : Oom Barnie is niks anders nie as ’n bloemieng slawedrywer! 

2. HANS : Ek dink nie ek was al ooit so bly om geroep te word om te kom eet 

nie. [LAGGIE] Ek kon jou ma soen toe sy ons kom red het! 

3. ROBERT : [LAG SAAM] Glo my, ek ook! 

4. HANS : Ek’s net baie dankbaar jou pa is so streng oor wat ons alles nie op 

Sondae mag doen nie. Anders moes ons Sondag ook gaan draf het! 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP EN DOOF NA LAATMIDDAG ONDER 

WILDEDRUIF. VOËLS IN A/G. DOWWE GEPLOF VAN 

BOKSHANDSKOENE TEEN SLAANSAK. 

5. HANS : [RITMIESE HOUE EN ASEMS ONDER DIALOOG. ’N KEER OF 

WAT VOKALE ENERGIE VIR ’N HOU GESLAAN] 

6. ROBERT : [MOEDIG HANS AAN] Dis mooi. Hou dit so Hans. Onthou om jou 

houe elke keer op dieselfde plek te plant! Dis hy... dis hy! Oppas, jy 

vergeet partykeer om jou linkerheup agter die linkerhou te sit... Mooi! 

En weer ’n keer... en weer... 

BYK : PLOF TEEN SLAANSAK UIT. 

7. HANS : [HOU OP MET RITMIESE ASEMS. HYG. DAN TELEURGESTELD] 

Ag nee, dêmmit man! ... Wat nóú? 

8. ROBERT : [BEKOMMERD] Wat is dit? 

9. HANS : Die regterhandskoen... Ek het hom flenters geslaan teen oom Barnie 

se ou sak semels. Kyk hier... 

10. ROBERT : O vrek...! 
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1. HANS : [BEKOMMERD] Dis ’n ramp! Waarmee gaan ek nou oormôreaand in 

die konsert teen jou boks? 

2. ROBERT : Ek weet nie... Kom ons gaan hoor by oom Barnie of hy dalk raad het. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGAAND IN BARNIE SE WINKEL. 

KRIEKE IN DIEP A/G. 

3. BARNIE : Wat pla julle, schmutzige Täters? 

4. HANS : Kyk net hier oom Barnie. My handskoen het heel oopgebars! 

Waarmee moet ek nou Vrydagaand boks? 

5. BARNIE : [POUSETJIE. GLIMLAG] Dummes Wimmern! Wag hier. [BEWEEG 

WEG] Ek kom nou! 

6. ROBERT : [VERTROULIK. LAGGIE] Ek weet nooit wat moet ek dink van oom 

Barnie se vreemde tale nie. Is hy kwaad of vriendelik of wat? Ek 

meen, wat hy nóú vir jou gesê het, sê hy gewoonlik as hy kwaad is! 

7. HANS : [VERTROULIK] Ek wéét! Waarheen dink jy het hy gegaan? 

8. ROBERT : [VERTROULIK. SKOUEROPHALEND] Wie sal weet? 

9. HANS : [VERTROULIK] Ek hoop nie hy kom hier aan met nuwe speelgoed 

om die lewe vir ons nog moeiliker te maak as met die slaansak nie...! 

10. ROBERT : [VERTROULIK] Dan sê ek sommer vir hom ek sal dit nie doen nie! 

11. HANS : [VERTROULIK] Ek ook! 

12. BARNIE : [BEWEEG TOT OP MIK. GOEDIG] Ek wou julle surprise 

Vrydagaand, maar Hans het nou die surprise ehe... gespoil! 

13. ROBERT : Wat is dit oom Barnie? 

14. BARNIE : [TEVREDE LAGGIE] Splinternuwe boxing gloves net vir julle! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

VROEGAAND IN BARNIE SE WINKEL. KRIEKE IN DIEP A/G. 

1. HANS : [VERTROULIK] Ek hoop nie oom Barnie kom hier aan met nuwe 

speelgoed om die lewe vir ons nog moeiliker te maak as met die 

slaansak nie...! 

2. ROBERT : [VERTROULIK] Dan sê ek sommer vir hom ek sal dit nie doen nie! 

3. HANS : [VERTROULIK] Ek ook! 

4. BARNIE : [BEWEEG TOT OP MIK. GOEDIG] Ek wou julle surprise 

Vrydagaand, maar Hans het nou die surprise ehe... gespoil! 

5. ROBERT : [LUGTIG] Wat is dit oom Barnie? 

6. BARNIE : [TEVREDE LAGGIE] Splinternuwe boxing gloves net vir julle twee 

faule Rackers! 

7. HA/ROB : HANS: [OORBLUF] Oom Barnie? / ROBERT: Wát...? 

8. BARNIE : Dit is my present vir julle omdat julle so hard geoefen het. 

Schmutzige Täters! 

9. HANS : [BARS UIT VAN DIE LAG. VERLIG. DANKBAAR. VERLEË. 

BEWOË] Ai oom Barnie... Ek... [SNUIF] Baie, baie dankie Oom...! 

10. BARNIE : [AANGEDAAN] It’s only my pleasure my boy. Only my pleasure! 

11. ROBERT : [VERLEË] Oom Barnie, dis ’n baie groot present... Ek weet nie eintlik 

hoe om dankie te sê nie. 

12. BARNIE : Hoe julle Vrydagaand boks, sal vir my die beste dankie wees. Boks 

mooi en boks hard. [KAMMA STRENG] En Hans... [HANG] 

13. HANS : [VERLEË] Oom Barnie? 

14. BARNIE : Keep calm, verstaan jy, schmutzige Täter? 
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1. HANS : [VERLEË LAGGIE] Ja Oom. 

2. BARNIE : En altwee julle faule Rackers... Don’t forget what I’ve taught you! Nè? 

3. HA/ROB : Nee Oom. 

4. BARNIE : Ek wil net mooi, skoon boks hê van julle. No street fighting like thugs! 

5. HA/ROB : HANS: Nee oom Barnie. / ROBERT: Nooit nie Oom. 

6. BARNIE : En nou’t ek vir julle nog goeie nuus. 

7. ROBERT : [OPGEWONDE] Wat oom Barnie? 

8. BARNIE : Julle training is klaar! 

9. HANS : [ONSEKER] Hoe bedoel oom Barnie nou? 

10. BARNIE : Julle hoef nie meer te hardloop nie. 

11. HA/ROB : [LAG OPGEWONDE] HANS: Dis sommer baie goeie nuus Oom! / 

ROBERT: Ek kan nie gló ons is klaar met die gehol op die sand nie! 

12. BARNIE : [LAGGIE] Alright, alright... Calm down now! ... Ek het nog nie klaar 

gepraat nie, faule Rackers! 

13. HANS : Wat dan nog oom Barnie? 

14. BARNIE : Julle hoef ook nie meer te skip met die skipping rope nie... 

15. HA/ROB : [LAG EN JUIG OPGEWONDE] 

16. BARNIE : [KAMMA KWAAI] Toe bly nou stil, kláwawie! [LAGGIE] As julle so 

tekere aangaan, sal ek bly praat tot die son weer opkom! ... Al wat 

julle môre hoef te doen, is net so ’n bietjie ehe... shadow-boxing en 

met Robert se óú paar boxing gloves ’n bietjie teen die slaansak 

oefen. [LAGGIE] But not till you feel you want to drop dead, hey! 

17. ROBERT : Goed so oom Barnie. Maar wat de ongeluk is shadow-boxing? 

18. HANS : Ja, ék het dit ook nie verstaan nie! 
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1. BARNIE : [SUG] Oy vey...! Julle boks net só... [SLAAN ’N PAAR HOUE IN DIE 

LUG MET VOKALE ENERGIE] In die lug. Maar nog altyd Hans... 

Jeder Schlag genau im gleichen Platz! Und mit Konzentration! Ja? 

2. HANS : [ONSEKER] Ja Oom... 

3. BARNIE : So wie ich es euch beigebracht hab’! Ehe... entschuldige bitte! Ich 

mein’... Ehe... Net soos ek julle geleer het. Ja? En nie so wild en 

sonder Konzentration nie! Ja? 

4. HANS : [GLIMLAG] Ja Oom. 

5. BARNIE : Good my boy, ganz gut! En vanaand en môreaand klim julle vroeg in 

die bed, versteht ihr mich? Julle moet nou rus! Ja? 

6. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

7. BARNIE : Ganz gut! [GEHEIMSINNIGE LAGGIE] En dan het ek vir julle nog 

één laaste surprise! 

8. ROBERT : [LAGGIE] Waar’t Oom tyd gekry om so baie verrassings vir ons 

bymekaar te maak? 

9. BARNIE : [GLIMLAG] Oh my boy... You’ll be surprised hoeveel tyd mens het as 

jy baie graag iets wil doen! 

10. ROBERT : [VERLEË] Ja Oom... 

11. HANS : [NUUSKIERIG] Wat’s die laaste verrassing oom Barnie? 

12. BARNIE : [LAGGIE] O ja! Beinahe hab’ ich vergessen! Ehe... ’n Ou vriend van 

my teen wie ek baie geboks het toe ek jonk was, Jimmy Hayward, 

kom dié naweek ál die pad van Port Elizabeth af vir my kuier. 

13. ROBERT : Hoekom Oom? 

14. BARNIE : Hy ken boks baie goed en hy ehe... hy judge by boxing matches. 
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1. HANS : Gaan hy kom kyk hoe óns boks oom Barnie? 

2. BARNIE : [LAGGIE] Meer as dit, Hans. Hy gaan júlle judge wees Vrydagaand! 

3. ROBERT : [OPGEWONDE] Oom bedoel soos wanneer regte boksers boks, dan 

sit daar altyd twee of drie ouens by ’n tafel en hou telling? 

4. BARNIE : Net so Robert. Just like at a real boxing match! 

5. HANS : Maar dan raak dit mos nou ’n groot affêre dié? 

6. BARNIE : But of course yes! En julle twee faule Rackers het nét so gehard 

gewerk soos regte boksers. You can feel very proud! [AANGEDAAN] 

Ék is baie trots, julle schmutzige Täters. En daarom gaan ek julle 

referee wees. Julle ehe... ehe... 

7. ROBERT : Skeidsregter, oom Barnie? 

8. BARNIE : Dís die woord wat ek soek. Ja, ek gaan julle skeidsregter wees! 

9. HANS : Dankie oom Barnie. Vir alles wat Oom vir ons gedoen het. En dat 

Oom ons skeidsregter ook nog gaan wees! 

10. BARNIE : It’ll be my joy and honour, dear boy. Maar nou moet julle huis toe 

gaan. Julle moet gaan slaap en rus! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG IN SEUNS SE SLAAPKAMER. 

HUISHORLOSIE SLAAN LAASTE DRIE SLAE OM TWAALFUUR 

AAN TE KONDIG IN DIE A/G. KRIEKE IN DIEP A/G. BEDDENS 

KRAAK EN BEDDEGOED RITSEL OP GEPASTE OOMBLIKKE. 

11. ROBERT : [SUG. DRAAI OP SY RUG. FLUISTERTOON] Hans... Slaap jy? 

12. HANS : [KOM ORENT, LEUN OP SY ELMBOOG] Nee, en jy? 

13. ROBERT : Ek praat dan met jou! 

14. HANS : Jy kon dalk in jou slaap gepraat het. 
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1. ROBERT : Ha-ha. Hoekom slaap jy nie? 

2. HANS : Vrydagaand spook by my. 

3. ROBERT : By my ook. 

4. HANS : Miskien is my ma-hulle daar... Wel, hulle moet kom vir die Nagmaal. 

So, dalk sal my pa en my broers by die konsert wees. En Nonnie en 

Lina sal ook vir ons kyk. En die hele skool...! 

5. ROBERT : Ja. [POUSE] Ek’s bly jou ma-hulle kom. 

6. HANS : Hoekom? 

7. ROBERT : Is jý nie bly nie? 

8. HANS : ‘Tuurlik is ek. 

9. ROBERT : So, ek’s maar net bly vir jou onthalwe hulle sal daar wees. Ek meen, 

mý ma-hulle gaan daar wees. 

10. HANS : Ja. [POUSE] Weet jy wat’s vir my die ergste? 

11. ROBERT : Wat? 

12. HANS : Ons gaan teen mekáár boks. Ek moet jou slaan so slim en so hard 

as wat ek kan, as ek jou wil wen. 

13. ROBERT : Ja... 

14. HANS : Maar jy’s my heel beste vriend... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND OP DIE PLAASPAD. 

TWEE FIETSE GETRAP EN WIELE KNARS OOR GRUIS. VOËLS 

IN DIEP A/G. 

15. ROBERT : Ek’s vaak, en jy? 

16. HANS : [GAAP] Ek kan my oë nie oophou nie. Ek sou nou net hier op my 

fiets kon slaap as ek geweet het ek kan nie val nie. 



6 

EPS. 47 

1. ROBERT : Ek ook. [OORGANG] Wat dink jy van die nuus wat my ma 

vanoggend vir jou gegee het? ... Jy weet, dat almal van Hoekplaas af 

Onder-Kloof toe kom? 

2. HANS : Ek moet sê, ek’s nie juis verbaas nie. Ek meen, dit ís Nagmaal en so. 

En my pa’t nog nooit ’n Nagmaal misgeloop van ek kan onthou nie. 

3. ROBERT : Ek dink hulle gaan almal konsert toe ook! 

4. HANS : [MET ’N TIKKIE AFKEER] Dit sal my min verbaas. 

5. ROBERT : Hoe sê jy dit asof jy nie wil hê hulle moet konsert toe kom nie? 

6. HANS : Ag, dis maar oor die hele bokswedstryd en wat veral my broers en 

susters van my sal dink. Dis al erg genoeg dat Nonnie na my gaan 

kyk. Wat sal sy van my dink as jy my sommer in die eerste rondte al 

uitslaan? Kan jy dink hoe sal my broers my spot? En Gertie en Polla! 

Darie twee susters van my is nog erger as my broers! 

7. ROBERT : Hans, weet jy wat? 

8. HANS : Wat? 

9. ROBERT : Jy bekommer jou heeltemal te veel oor wat ander mense van jou dink. 

Jy’s bang jy maak ’n gek van jouself, jy’s bang veral die meisiekinders 

lag vir jou... Jy’s bang mense hou nie van jou nie... [HANG] 

10. HANS : [POUSETJIE. ONWILLIG] Ja, seker maar. 

11. ROBERT : Ûh-ûh, nie seker-maar nie. So wragtagwaar! 

12. HANS : [SUG] Dis maar net wie ek is. 

13. ROBERT : Weet jy, ek gee niks om wat mense van my dink nie. Ek is wie ek is 

en as hulle vir my wil lag, dan moet hulle maar. So, as hulle 

môreaand vir my wil lag as ek en jy boks, dan moet hulle maar! 



7 

EPS. 47 

1. HANS : Ek wens ek was so. 

2. ROBERT : Jy kán so wees! 

3. HANS : [BLAF-LAG] Hoe doen ek dit? 

4. ROBERT : Doen met opset iets wat die kinders by die skool vir jou sal laat lag. 

En lag saam met hulle! Nie één van hulle is perfek nie. Nie een van 

hulle doen of sê nooit iets dom nie. 

5. HANS : [GLIMLAG] En van wanneer af is jý so danig slim? 

6. ROBERT : [LAG] Van ek ’n pakkie slim-word-toffies by oom Barnie gekoop het! 

7. HANS : [LAG SAAM. LAG BEDAAR] Ek wonder wat gaan ons vandag by die 

skool doen? Tussen ou Kosie en Flossie kan hulle nét dink aan die 

konsert en wat als moet klaar kom! 

8. ROBERT : Ja, ons sal seker maar weer iets vir ou Kosie moet doen. Ek sien 

oom Gert se muilwa ry al van gister af tafels en stoele en goed aan 

skuur toe. En laatmiddag het hy glo van die dekor vir die operette al 

begin aanry. 

9. HANS : Hoe weet jy dit? 

10. ROBERT : Ek het gehoor Flossie sê vanmôre vir my ma in die kombuis so. 

11. HANS : O... Ek’s oor één ding baie bly! 

12. ROBERT : Waaroor? 

13. HANS : Vandag en môre het ons g’n bekommernis oor ou Kosie se skerp 

kweperlat nie. [LAG] Hy’s heeltemal te doenig met sy konsert! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN GERT SE SKUUR OP 

KLIPFONTEIN. GEROESEMOES VAN ’N PAAR SEUNS EN 

GETIMMER EFFE WEG. LIGTE REVERBERASIE VIR SKUUR. 



8 
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1. KOSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Seuns, maak solank die verhoog klaar. Piet, 

jy’s nou my konstruksievoorman! Maak asseblief vir my seker al die 

planke lê reguit, plat en styf teen mekaar. Ons wil nie hê iemand 

moet val omdat die planke nie behoorlik gelê is nie. En moenie 

spykers laat ombuig nie. As jy een skeef inslaan, trek hom liewers 

met die klouhamer uit! Hans en Robert, kom julle twee saam met my! 

2. HANS : [EFFE WEG. PROJEKTEER EFFENS] Goed Meneer. Moet ons ’n 

hamer en spykers saambring? 

3. KOSIE : [PROJEKTEER EFFENS] Nee, dis nie nodig nie. Bring net julle 

hande saam! 

4. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK. PROJEKTEER EFFENS. LAGGIE] Reg 

Meneer, ons bring hulle! Waarmee moet ons Meneer help? 

BYK : GETIMMER EN GEROESEMOES DOOF NA A/G. HOENDERS EN 

VOËLS RAAK IN DIEP A/G HOORBAAR. 

5. KOSIE : Ek wil hê julle moet my kom help om ’n gordyn wat ’n mens kan 

ooptrek, vir die verhoog te maak. 

6. ROBERT : Jinne Meneer, hoe gaan ons dít regkry? 

7. KOSIE : Ek gaan julle nou wys. Dit was eintlik juffrou Campbell... ehe... 

Robert, jou oudste suster se idee om ’n gordyn te maak wat kan 

ooptrek. Sy’t my gehelp met die ontwerp. 

8. ROBERT : Hmf? Ek het nie geweet ou Flossie kan súlke planne uitdink nie! 

9. KOSIE : [LAGGIE] Ja, dit wys jou net nè? Nou... Flos... ehe... juffrou 

Campbell... [VERLEË LAGGIE] 

10. ROBERT : Toemaar Meneer, sê maar net Flossie. 
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1. HANS : Ja, dis wat ek en Robert haar by die huis noem. Net by die skool of 

voor die ander kinders sê ék vir haar juffrou Campbell. 

2. KOSIE : [PROBEER VERLEENTHEID WEGSTEEK] Dankie Hans. Ek 

verstaan heel goed! Nou soos julle kan sien, het ehe... Flossie klaar 

hierdie meelsakke aanmekaar gewerk om ’n gordyn te maak. 

3. ROBERT : Maar hoe gaan die gordyn kan oop- en toemaak Meneer? 

4. KOSIE : Hier’s ’n soom aan die bokant van die sakke, sien julle? Nou gaan 

julle my help om hierdie stuk bloudraad deur te ryg, want dis 

waaraan die gordyn gaan oop- en toe skuif. 

5. HANS : O! En dan gaan ons die bloudraad aan die twee pale vasmaak wat 

ons vroegoggend aan die verhoog vasgeskroef het? 

6. KOSIE : Dis reg! 

7. ROBERT : En die gordyn se oop- en toemaak Meneer? 

8. KOSIE : Ons gaan hierdie twee toue aan die some vasmaak, hier... en oor 

hierdie drie wieletjies laat loop. Een aan die bokant van elke paal, en 

een so... drie voet van die grond af op net één van die pale. 

9. HANS : Hoe gaan ons weet hoe lank moet die tou wees Meneer? 

10. KOSIE : Ek het hom klaar gemeet, en ’n bietjie langer afgesny as wat nodig is. 

Solank die tou net langer is as wat ons nodig het, en nie korter nie! 

11. ROBERT : [LAGGIE] Ja Meneer. 

12. KOSIE : Nou sê my? 

13. HA/ROB : HANS: Ja Meneer? / ROBERT: Meneer? 

14. KOSIE : Is julle reg vir môreaand se dinge? 

15. HANS : Meneer bedoel vir die konsert? 
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1. KOSIE : Onder andere ja, maar veral vir julle boks... ehe... vertoning. Ek sien 

dit liewer as ’n vertoning as ’n wedstryd. En glád nie as ’n geveg nie. 

2. HANS : Dis wat oom Barnie ook gesê’t Meneer. 

3. ROBERT : Ons het baie hard gewerk. En oom Barnie het sy bes gedoen om ons 

alles te leer wat nodig is om goed te kan boks. 

4. KOSIE : Ja, Flossie’t my gesê hoe hard julle gewerk het. En ek wil net vir julle 

sê... Ek waardeer wat julle gedoen het en nog môreaand gáán doen. 

5. HA/ROB : HANS: Dankie Meneer. / ROBERT: Goed Meneer. 

6. KOSIE : En kyk, ek weet julle’s goeie vriende. Doen julle bes môreaand, maar 

onthou... baie meer belangrik as die boksvertoning wat julle gaan 

lewer, en wat die ganse Baviaanskloof aan die gons het, is julle 

vriendskap. Ware vriendskap is skaars, en ’n mens moet dit koester. 

7. HANS : Ja Meneer. 

8. ROBERT : Wat sê Meneer nou eintlik vir ons? 

9. KOSIE : Boks natúúrlik om te wen, ja. Maar boks sonder om onnodig seer te 

maak. Moenie boks om ten alle koste te wen nie. Jy wil nie die 

boksvertoning wen en jou vriendskap verloor nie. Dis maar al wat ek 

probeer sê... 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 48 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA MIDDAG 

IN SEUNS SE SLAAPKAMER. VOËLS IN DIEP A/G. BEDDENS 

KRAAK AF EN TOE SOOS GEPAS. 

1. ROBERT : Hans, slaap jy? 

2. HANS : Ek het probeer. Maar ek kan nie. 

3. ROBERT : Ek ook nie. Ek weet ou Kosie én oom Barnie’t gesê ons moet vroeg 

huis toe kom om te rus, maar dis vir my ’n mors van tyd. 

4. HANS : Ek raak net al hoe moeër van net so lê! 

5. ROBERT : [LAGGIE] Wat dink jy van ou Kosie se storie dat ’n mens vals sing as 

jy moeg is? 

6. HANS : [LAG] Dan weet ek van ’n héle paar ouens wat permanent moeg is! 

7. ROBERT : [LAG SAAM] Ek ook! [LAG BEDAAR] Ek kan op ’n manier verstaan 

dat oom Barnie sê ’n mens moet uitgerus in die kryt klim, maar hy’t 

seker vergeet daar’s iets soos ’n mens se senuwees wat jou opvreet! 

8. HANS : Ek dink ook so. 

9. ROBERT : [POUSE] Nee o liewe vader! [SPRING VAN DIE BED AF OP] Nou 

vreet my senuwees my op! Ek kan nie meer so lê en niks doen nie. 

10. HANS : [SPRING ORENT] Nee, ek ook nie! En kyk hoe lyk my arms. Sien jy? 

Die ene hoendervleis! 

11. ROBERT : Nou te duiwel met die lêery. Kom ons vat ons fietse en ry af na 

Onderste Klipfontein! 

12. HANS : En as ou Kosie ons daar kry? 

13. ROBERT : Dan sê ons reguit vir hom die gelê doen ons meer kwaad as goed! 

14. HANS : Ja, en ons het kom kyk of ons hom dalk kan help met iets! 
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EPS. 48 

1. ROBERT : [SKELM LAGGIE] Goeie plan! Ek’s seker tot ou Kosie sal nie daarna 

nog vir ons kan kwaad wees nie! 

2. HANS : [LAG] Nee, hy sal nie kan nie! Buitendien, ons het hom dan so mooi 

gehelp met die gordyn wat kan oopskuif en die ses stormlanterns so 

netjies agter die ploegskare weggesteek om die verhoog mee lig te 

maak. Hy sal dit nie oor sy hart kan kry om die kweperlat in te lê nie! 

3. ROBERT : En as hy wil, dan moet hy ook maar. Ek weet net hy sal dit nie 

vandag al doen nie, en teen Maandag het hy dalk al vergeet hoekom 

hy ons onder die kweperlat wou steek! 

4. HANS : Ja wat! [OORGANG] Ek wonder of Koos en Klein Fanie al met die 

tentwa by die kerk aangekom het? 

5. ROBERT : O, ry hulle vooruit? 

6. HANS : Ja. Hulle sou seker vroegoggend al in die pad geval het. My ma-hulle 

en Polla en Gertie sal seker met die EMF kom. 

7. ROBERT : My pa hou baie van daardie swart kar van julle. 

8. HANS : O? Ek het nie geweet nie. 

9. ROBERT : Ja, my pa is gek oor motorkarre. Hy sê die EMF A-30 is een van die 

beste karre wat daar is. 

10. HANS : [SONDER VEEL BELANGSTELLING] Hmf? Nou toe nou. 

11. ROBERT : My pa sê die enigste fout met die Everitt, Metzger en Flanders, 

[LAGGIE] is dat die Amerikaners hom gemaak het! 

12. HANS : Ek het nie eers gewéét die Amerikaners het die EMF gemaak nie. 

13. ROBERT : En my pa sê daar’s sprake dat Studebaker hulle wil oor koop. 

14. HANS : Wie’s hy? 
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1. ROBERT : [LAG] Dis nie ’n hý nie. Dis nog ’n groot Amerikaanse fabriek wat 

karre bou. En hulle s’n noem hulle Studebaker. 

2. HANS : O, ek sien. [OORGANG] Maar Nettie is só ’n rabbedoe, sy sal nie in 

’n mouterkar klim as sy op ’n donkiewa kan ry nie. Of die mouterkar 

nou van Engeland of van Amerika af kom, en of dit nou die beste is 

of nie, maak nie vir haar saak nie. So ek’s seker sy sal saam met 

Koos en Klein Fanie kom. 

3. ROBERT : Nou toe, ons mors tyd. Kom ons ry! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA KLEINPOORT SE WERF. VOËLS IN A/G 

EN BEES BULK ’N KEER OF WAT ONDER DIALOOG IN DIEP A/G. 

TWEE FIETSE GETRAP EN WIELE KNARS OOR GRUIS. 

4. BARNIE : [ROEP] Hoi! Schmutzige Täters. Stop! 

BYK : FIETSE KOM TOT STILSTAND. 

5. BARNIE : Waarheen dink julle twee dumme Wimmern gaan julle? Ek het mos 

gesê julle moet rus! 

6. ROBERT : Ons is al amper dood van die baie rus Oom Barnie. Ons kan nie 

meer nie. Nou gaan ons maar Onderste Klipfontein toe. 

7. HANS : Ja, ons wil net gaan kyk of alles in die skuur reg is vir vanaand. 

8. BARNIE : [BROM] Ôzjets! 

9. HANS : Oom? 

10. BARNIE : Never mind! 

11. ROBERT : Maar ek belowe ons sal nie vinnig ry nie. Ons wil onsself nou nie 

móég maak voor die konsert nie. 

12. HANS : Ja, en veral nie voor ons moet boks nie! 
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1. BARNIE : Kláwawie...! [BROM] Ook heeltemal te glad met julle bekke! 

2. HA/ROB : HANS: [LAGGIE] Haai oom Barnie? / ROBERT: [LAGGIE] Ja Oom! 

3. BARNIE : [NORMALE TOON] Voor julle ry... 

BYK : PAPIERSAK RITSEL. 

4. BARNIE : Vat vir julle elkeen een. 

BYK : PAPIERSAK RITSEL. 

5. ROBERT : Wat’s dit oom Barnie? 

6. BARNIE : Sit dit in jou mond, maar moenie byt nie! 

7. ROBERT : Moet ek dit suig? 

8. BARNIE : Ja of course, Dummkopf! Toe Hans, jy ook. 

BYK : PAPIERSAK RITSEL. 

9. HANS : Dit lyk soos ’n soort suiglekker... 

10. BARNIE : Toe, sit dit in jou mond! 

11. ROBERT : [SUIG GLUKOSE TABLET] Mmm... dis nogal lekker... Baie soet. 

12. HANS : [SUIG TABLET] Mmm... ja dit is. Maar dis lekker. Waar kry oom 

Barnie hierdie lekkergoed? Ek het dit nog nooit op die lekkergoed 

toonbank gesien nie. 

13. BARNIE : [LAGGIE] It’s not sweets, schmutzige Täters! 

14. ROBERT : [MET TABLET IN MOND] Wat is dit dan, as dit nie lekkergoed is nie? 

15. BARNIE : Dit is glucose. Ehe... sê maar suiker. Dis vir energie. En vanaand so 

’n halfuur voor julle boks, sal ek weer vir julle elkeen een gee. 

16. HANS : Dankie oom Barnie. [TELEURGESTELD] Myne’s op! 

17. ROBERT : Myne ook. Dit smelt sommer skielik! 

18. BARNIE : It’s because it’s not sweets, dumme Wimmern! [LAG] Oy vey...! 
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1. HANS : [LAGGIE] Dit kon maar gewees het. Ek sou elke dag daarvan by 

Oom gekoop het, sowaar! 

2. ROBERT : Ek ook. Miskien moet Oom dit maar by die lekkergoed sit! 

3. BARNIE : Kláwawie! Maak dat julle wegkom. En ry stadig en versigtig. I’ll see 

you tonight, faule Bengels! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OOP RUIMTE TUSSEN KERK EN 

RIVIERLOOP. A/G GEROESEMOES, SPORADIESE BULK VAN 

OSSE, RUNNIK VAN PERDE EN SELFS GEBALK VAN DONKIES 

IN DIEP A/G. (HOU DIEREGELUIDE MAAR SPAARSAMIG ). 

4. HANS : Genade, maar hier’s al baie mense nè? 

5. ROBERT : Ja, ek kan dit amper nie glo nie. Dink jy oom Gert se skuur sal groot 

genoeg wees vir al dié mense? 

6. HANS : Ek weet nie. Maar dis gelukkig nie ons probleem nie! 

7. ROBERT : Nee, gelukkig nie! 

8. KIERIEKOP : [EFFE WEG] En as julle nou so staan en kyk vir al die mense? 

9. HANS : [OPGEWONDE] Kieriekop! Jou ou slingervel, [BEWOË] wat maak jý 

hier? Ek het nie geweet jy kom saam nie! 

10. KIERIEKOP : [BEWEEG TOT OP MIK] Dag Hansman! [OMHELS HOM] Man, ek 

kon nie wág vir hierdie dag om te kom nie! [NORMALE AFSTAND. 

LAGGIE] En ek het nie eers nodig gehad om na jou te soek nie! 

11. HANS : [LAGGIE] Ek het glad nie na jou gesoek nie! Ek was op soek na 

Koos-hulle. Waar staan julle? 

12. KIERIEKOP : Kyk tussen hierdie twee waens hier voor ons deur... daar by die 

rivierloop... Sien jy? Daar staan die tentwa! 
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1. HANS : O ja, ek sien. Ehe... Kieriekop, dis nou Richard van wie ek jou so 

baie vertel het. En Richard, dis Kieriekop! 

2. ROBERT : [LAGGIE] In lewende lywe, sien ek! [KNIPOOG] Vir ’n tyd het ek 

gedink Hans vertel sommer stories. Maar nou sien ek daar’s toe 

regtig iemand soos Kieriekop! 

3. KIERIEKOP : [LAGGIE] Ja-nee, sowaar as wragtag is daar iemand soos Kieriekop, 

en hy rook ’n blinklyf kromsteelpyp! 

4. ROBERT : Aitsa, aitsa! 

5. KIERIEKOP : So dis nou die mannetjie teen wie jy vanaand baklei, Hansman? 

6. HANS : Ehe... Ons gaan nie baklei nie, Kieriekop. Ons gaan boks. Maar ja, 

dis die mannetjie teen wie ek gaan boks vanaand. 

7. KIERIEKOP : [VERSTAAN NIE] Ek sien... 

8. HANS : Wie’t almal met die tentwa gekom? 

9. KIERIEKOP : Dit was nou ek, en Koos en Klein Fanie. En Gertie en Nettie het ook 

saam met ons gery. 

10. HANS : [VERRAS] O? 

11. KIERIEKOP : Ja, en Polla en klein Magnus kom saam met meneer Faans en 

mevrou Pollie met die stinkdonkie. 

12. HANS : O, so almal kom? 

13. KIERIEKOP : Ja, ons almal. Net Piet Vink moes agterbly, want iemand moet darem 

’n oog hou oor die plaas en die goete. 

14. HANS : Natuurlik. En die kromsteelpyp? Het hy saam met Piet Vink op 

Hoekplaas agtergebly? 

15. KIERIEKOP : Wat praat jy? Jy’t hom dan vir my gegee! Hy’s hier in my sak... 
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BYK : PYP UIT BROEKSAK GEHAAL. 

1. KIERIEKOP : [STEUN EFFENS VIR DIE UITHAAL VAN DIE PYP] Kyk net vir so ’n 

man! Is hy nie die mooiste pyp wat jy nog ooit gesien het nie, Robert? 

2. ROBERT : Ja-nee, dis ’n baie netjiese meneer van ’n kromsteelpyp! 

3. KIERIEKOP : [TROTS] En Hansman het hom vir my gegee. Splinternuut! G’n bek 

behalwe myne was al aan sy steel nie! 

4. ROBERT : [LAGGIE] Ek raak sommer jaloers jong! 

5. KIERIEKOP : [TEVREDE LAGGIE] 

6. HANS : So, waar’s Koos-hulle dan, Kieriekop? By die wa? 

7. KIERIEKOP : Nee, toe ons klaar kamp gemaak het, toe spat hulle uitmekaar soos 

’n goeie skoot bokhael tussen die waens en die tente in. Seker gaan 

vrinne en maters soek en so aan. 

8. HANS : Ek sien... Maar nou’s ek bly ek weet darem waar’s die wa. 

9. KIERIEKOP : Ja, hy sal maar daar bly staan tot na Sondag se Nagmaal. 

10. HANS : Dis goed so, dankie. Maar luister, ons kom maak later weer ’n draai. 

Ons wil net eers gaan kyk of alles reg is daar oorkant by oom Gert 

Smith se skuur vir die konsert vanaand. 

11. KIERIEKOP : Nee, dis maar reg so Hansman. Jy weet waar om ons te kry. 

12. HANS : Ja. Ehe... het jy ’n idee omtrent hoe laat my pa-hulle hier gaan wees? 

13. KIERIEKOP : Meneer Faans het gesê dit sal eers laatmiddag wees, want hy en 

mevrou Pollie en klein Magnus bly die naweek by oumevrou Pollie. 

14. HANS : Hmm, ek het nogal gedink hulle sal op Sewefontein oorbly. 

15. KIERIEKOP : Ja, meneer Faans het gesê hulle kom Polla hier by die wa afgooi, en 

dan kom hulle net weer hientoe vir die kerk en vanaand se konsert. 
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1. HANS : Ek verstaan. Nou goed Kieriekop, ons sien jou later! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA GERT SE SKUUR OP ONDERSTE 

KLIPFONTEIN. VOËLS IN DIEP A/G EN VER GEROESEMOES 

VAN PLAASWERKERS WAT SAKKE EN BALE AANDRA EN PAK. 

2. KOSIE : Hans? Robert? Ek dog julle’s by die huis besig om te rus! 

3. ROBERT : Ons hét gerus Meneer, maar toe begin ons senuwees ons knaag! 

4. HANS : En toe’t ons gedink Meneer sal dalk hulp nodig hê met iets. 

5. KOSIE : O? ... Soos wat, Hans? 

6. HANS : Nee, ek weet nie Meneer. Ons het maar kom kyk óf Meneer dalk 

hulp nodig het met iets. 

7. KOSIE : Hmm... Maar soos julle kan sien, is alles feitlik reg. Die werkers dra 

net nog ’n paar laaste sakke en bale aan vir sitplek vir die kinders. 

8. ROBERT : Nee, maar dan’s dit reg so Meneer. Ons wou maar net seker maak. 

9. KOSIE : [GLIMLAG] Dankie Robert. Ek waardeer julle besorgdheid. 

10. ROBERT : [VERLEË LAGGIE] Goed Meneer. 

11. HANS : Ehe... Ons kom nou daar van die kerk se kant af Meneer. Daar’s al 

sommer baie mense. Toe’t ons net gewonder... Gaan daar ooit 

genoeg plek in die skuur wees vir almal? 

12. KOSIE : O ja! Ek en (...juffrou) ... ehe... Flossie, het seker gemaak daar’s 

genoeg sitplek. Gelukkig is daar baie sitplek vir veral die kleiner 

kinders op die mudsakke en die wolbale. En vir die volwassenes is 

daar meer as genoeg stoele uitgepak. 

13. HANS : Nee, maar dan’s dit reg so Meneer. 

14. KOSIE : Ek verstaan jou ouers gaan vanaand in die gehoor wees, Hans? 
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1. HANS : Ja Meneer. En al my broers en susters ook, behalwe klein Magnus. 

Hy sal by ouma Pollie op Sewefontein bly. 

2. KOSIE : Ek’s baie bly hulle sal jou darem in aksie kan sien vanaand. 

3. HANS : Ja Meneer. 

4. KOSIE : Julle lyk vir my ’n bietjie op julle senuwees...? 

5. ROBERT : [SENUAGTIGE LAGGIE] So ’n bietjie Meneer. 

6. KOSIE : Ek kan dit verstaan. Maar luister nou mooi, altwee van julle... 

7. HA/ROB : HANS: Ja Meneer? / ROBERT: Meneer? 

8. KOSIE : Onthou wat ek gister vir julle gesê het. Julle’s baie goeie vriende. 

Julle wil mekaar nie seermaak nie, al wil elkeen van julle baie graag 

wen. Is ek reg? 

9. HA/ROB : Ja Meneer. 

10. KOSIE : En onthou, dis nie ’n boksgeveg of eers ’n bokswedstryd nie. Al kom 

ál die pa’s en die kinders in die skool kyk wie slaan vir wie die 

hardste en die seerste. Óns weet dis net ’n boksvertoning. 

11. HA/ROB : Ja Meneer. 

12. KOSIE : As ek my sin kry, sal daar nie eers ’n druppel bloed gestort word 

vanaand nie en sal die uitslag gelykop wees. 

13. ROBERT : Regtig Meneer? 

14. KOSIE : Natuurlik! En soos ek dit van Barnie Zilburg verstaan, is die groot 

idee van julle vertoning vanaand om vir die ouers, en veral vir die 

seuns wat belang stel om te leer boks, te wys hoe ’n mens met 

vernuf en vaardigheid kan boks, sonder dat dit ’n bloederige 

bakleiery hoef te word. Is ek reg? 
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1. HA/ROB : Ja Meneer. 

2. KOSIE : Nou toe. Klim vanaand deur die toue en doen presies dit. Moenie 

soseer probeer wen nie. Wys vir almal dat boks iets anders kan wees 

as ’n sinnelose bakleiery. 

3. HA/ROB : HANS: Ja Meneer. / ROBERT: Goed Meneer. 

4. KOSIE : Nou toe. Probeer ontspan en moenie te veel aan die boks dink nie. 

Onthou, julle moet nog sing ook vanaand. En ’n uitgeputte óf ’n 

oorspanne mens kan nie behoorlik noot hou nie. En julle wil sekerlik 

nie vals sing vanaand nie, wil julle? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA WERF OP ONDERSTE KLIPFONTEIN. 

VOËLS IN A/G EN GEROESEMOES VAN WERKERS IN DIEP A/G. 

5. ROBERT : Ou Kosie het sowaar nie eers vies gelyk dat ons nie gerus het nie! 

6. HANS : Nee. Eintlik was hy nogal vriendelik, hè? 

7. ROBERT : Ja. En hy’t my op ’n manier laat beter voel ook. 

8. HANS : Ja, vir mý ook! [POUSE] Robert? 

9. ROBERT : [AFGETROKKE] Hmm? 

10. HANS : Ek wil my bes doen vanaand, sonder om jou seer te maak. Nie eers 

per ongeluk nie. 

11. ROBERT : Ek weet. Ek voel net so. En tog... Ek weet jý weet, en jy weet ék 

weet, dat altwee van ons vanaand gaan boks om te wen. 

12. HANS : Ja... Dit ís so... Dis ’n simpel besigheid om die minste daarvan te sê! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 49 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

SKUUR. OPGEWONDE GEROESEMOES VAN GEHOOR. 

1. KOSIE : [DEKLAMEER] Goeienaand almal! ... Kan ek u aandag kry asseblief 

dames en here? ... Dankie...! 

BYK : GEROESEMOES BEDAAR. 

2. KOSIE : [DEKLAMEER] Liewe eregaste, ouers, kinders en besoekers... Oom 

Jan Smith, voorsitter van die skoolkomitee is nou wel die amptelike 

seremoniemeester soos u weldeeglik weet, maar hy’t my gevra om ’n 

paar woorde te sê, veral met die volgende item in gedagte. 

BYK : LUIDE APPLOUS BEDAAR ONDER DIALOOG. 

3. KOSIE : [DEKLAMEER] Maar eers wil ek vir elkeen van u sê dat ek en juffrou 

Campbell u teenwoordigheid vanaand geweldig waardeer. U 

donasies en koop van verversings gaan ons in staat stel om ’n 

belegging te maak in die toekoms van ons skool. Vir jare gaan ons 

mank aan ’n goeie biblioteek vir ons kinders. Maar met die opbrengs 

uit vanaand se konsert, en met oom Gert se groothartige 

beskikbaarstelling van sy pragtige, ruim skuur vir dié geleentheid, 

sonder om ’n pennie daarvoor te vra, sal ons daardie droom ná dese 

kan bewaarheid en ’n regte, ordentlike biblioteek vir ons skool 

daarstel. Baie dankie aan u almal! 

BYK : LUIDE APPLOUS BEDAAR ONDER DIALOOG. 

4. KOSIE : [DEKLAMEER] Maar dames en here, liewe vriende... ek weet baie 

van die vaders en belangstellendes wat vanaand hier is, en seker 

elke seun in ons skool, het vir hierdie oomblik gewag... 
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BYK : OORVERDOWENDE APPLOUS. 

1. KOSIE : [LAGGIE. DEKLAMEER] Dankie, dankie dames en here...! Dankie! 

BYK : APPLOUS BEDAAR. 

2. KOSIE : Vriende, soos u seker weet, gaan ons nou iets heel besonders sien. 

Ek het in my leeftyd al ’n hele klompie konserte in die Baviaanskloof 

gereël óf as toeskouer bygewoon. Aan party het ek self deelgeneem 

en ’n paar keer was ek selfs al seremoniemeester ook. Maar 

vanaand sal dit die eerste keer wees dat ek, en ek wil glo die meeste 

van u ook, sal sien wat ons nou vir u gaan aanbied. Meer gaan ek 

nie sê nie, behalwe dat ek ons geliefde winkelier en mede-

Baviaansklower, Barnie Zilburg, nou aan die woord stel! 

BYK : OORVERDOWENDE APPLOUS OORWELDIG BARNIE SE STEM. 

3. BARNIE : [DEKLAMEER] Guten Abend meine Damen und Herrn! Good 

evening ladies and gentleman! Goeienaand dames en here! 

BYK : APPLOUS BEDAAR. 

4. BARNIE : [LAGGIE] Dankie... Dankie... [DEKLAMEER] Dames en here, ek is 

trots om vanaand vir julle iets baie spesiaal aan te bied. My goeie 

vriend, Jimmy Hayward wat hier voor by die tafel sit, het die hele lang 

stuk pad van Port Elizabeth af gekom net om my te help vanaand. Ek 

en Jimmy het baie teen mekaar geboks toe ons veel jonger was. 

Maar nou’s ons ’n bietjie te oud daarvoor. [LAGGIE] Too much fat 

around the waistline, eh Jimmy? 

BYK : GEHOOR LAG. 

5. BARNIE : [DEKLAMEER] Anyhow, vanaand het die Kloof sy eie twee boksers! 
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BYK : LUIDE APPLOUS. 

1. BARNIE : [DEKLAMEER] Dankie... Dankie... Net ’n oomblik asseblief dames en 

here. Gee my net kans...! 

BYK : APPLOUS BEDAAR. 

2. BARNIE : Dankie... Baie dankie... [DEKLAMEER] Maar voordat die gordyn 

oopskuif, wil ek net eers vir julle explain... ehe... 

3. KOSIE : [WEG. PROJEKTEER] Verduidelik! 

BYK : ’N PAAR MENSE LAG IN DIE A/G. 

4. BARNIE : [DEKLAMEER] Dankie mister Schreuder! Ja, dis die woord wat ek 

soek. Ek wil net eers verduidelik wat julle gaan sien. A boxing contest 

is no dirty street fight, nè? Mister Schreuder het so mooi vir my gesê, 

en ek gaan dit try repeat... Vanaand sien julle nie ’n boksgeveg nie, 

maar ’n boksvertoning. Ek wil graag vir die ouers, en veral vir die 

seuns wat ook wil leer boks, wys hoe ’n mens met... [LAGGIE] I even 

wrote it down on a piece of paper so I can get it right... 

BYK : ’N PAAR MENSE LAG. 

5. BARNIE : [DEKLAMEER] Ehe... Hoe ’n mens met... vernuf en vaardigheid kan 

boks... [LAGGIE] I’m not exactly sure what it means, but I think 

mister Schreuder is saying that boxing is what I would describe as a 

science, a proud art. So julle moenie dink die boksers gaan baklei of 

mekaar wil doodslaan nie. Hulle gaan net vir ons wys hoe ’n man sy 

vuiste gebruik om sy opponent ’n skoon hou te gee, maar ook te keer 

dat hy self raakgeslaan word. Ek sê ook on behalf of the school and 

mister Schreuder, dankie aan ons boxing judge, Jimmy Hayward! 
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BYK : BELEEFDE APPLOUS. 

1. BARNIE : [DEKLAMEER] Dankie dames en here... Dankie! 

BYK : APPLOUS EINDIG ONDER DIALOOG. 

2. BARNIE : [DEKLAMEER] Jimmy se job vanaand as die judge... ehe... die 

beoordelaar... is om die boksers se score te hou. So Jimmy moet tel 

hoeveel skoon houe is geplant... Direct hits, you know? ... Waar die 

houe getref het en wat die hou aan die opponent gedoen het. And of 

course, die man met die meeste punte is die wenner! 

BYK : BELEEFDE APPLOUS. 

3. BARNIE : [DEKLAMEER] Thanks again Jimmy old friend, eh? En ek self sal die 

referee... ehe... die skeidsregter wees. 

BYK : LUIDE APPLOUS EINDIG ONDER DIALOOG. 

4. BARNIE : [DEKLAMEER] Dankie dames en here... Dankie... Ek wil net nog ’n 

laaste ding sê, en dan’s ek klaar gespiets... Die twee boksers het 

baie hard gewerk. Hulle het ses dae elke week hard geoefen. As die 

ander kinders slaap of speel, het hulle gehardloop, geskip, geboks, 

getrain by my in die winkel... Hulle’t baie hard gewerk. Ek dink hulle 

verdien applous! Hè? [BEGIN SELF HANDE KLAP] 

BYK : LUIDE APPLOUS EINDIG ONDER DIALOOG. 

5. BARNIE : [DEKLAMEER] Dankie aan julle wat kom kyk het, en dankie aan die 

twee seuns wat so hard gewerk het. Nou... ons het nie ’n regte kryt 

nie. Ons het vier seuns om elkeen ’n hoekpaal vas te hou waaraan 

die toue vasgemaak is. So, die boksers kan nie teen die toue leun 

nie. Maar elke bokser het sy eie hoek en ’n helper, en ’n melkstoel... 
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BYK : ENTOESIASTIESE REAKSIE VAN GEHOOR. 

1. BARNIE : [DEKLAMEER] Soos ek sê... Elke bokser het sy eie helper in sy eie 

hoek, met ’n melkstoeltjie om op te sit. So, without further ado... 

Maak oop die gordyn! 

BYK : OORVERDOWENDE APPLOUS. 

2. BARNIE : [DEKLAMEER] Thank you, thank you...! Dankie dames en here...! 

BYK : APPLOUS BEDAAR. 

3. BARNIE : [DEKLAMEER] Dames en here...! Laat my toe om die twee boksers 

in vanaand se kragmeting aan julle voor te stel... Aan my linkerkant, 

in die wit broekie, en wat ingeweeg het teen ’n honderd nege en 

twintig pond en elf onse... van die Onder-Kloof... Robert Campbell... 

BYK : LUIDE APPLOUS MOMENTEEL OP EN BEDAAR ONDER DIALOOG. 

4. BARNIE : [DEKLAMEER] En aan my regterkant, in die blou broekie en met ’n 

gewig van honderd ágt en twintig pond en sewe onse, in sy eerste 

kragmeting, en van die Bo-Kloof... Hans Terblanche! 

BYK : LUIDE APPLOUS MOMENTEEL OP, DOOF ONDER SPRAAK EN HOU. 

5. HANS : [GEDAGTESTEM] Hoor net hoe jok oom Barnie sonder om te blik of 

te bloos! Hy’t ons nog nooit eers náby ’n skaal gehad nie. En ek dink 

ek weeg in elk geval ’n pond of twee swaarder as Robert! 

BYK : LUIDE APPLOUS MOMENTEEL OP EN BEDAAR ONDER DIALOOG. 

6. BARNIE : [DEKLAMEER] Dames en here, net gou die reëls van hierdie heel 

eerste boksvertoning in die geskiedenis van die Baviaanskloof! ... Die 

een man wie se naam ek nog nie vir julle genoem het nie en wat hier 

by die tafel langs Jimmy sit, is Frank Nortje van Klipfontein! 
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BYK : LUIDE APPLOUS WAT BEDAAR ONDER DIALOOG. 

1. BARNIE : [DEKLAMEER] Dankie... Dankie... Ja, die meeste van julle ken Frank 

darem. Hy’s die broer van Richard van Gruisbult by wie ons so lekker 

geparty het nie te lank gelede nie... 

BYK : LUIDE APPLOUS MOMENTEEL OP EN BEDAAR ONDER DIALOOG. 

2. BARNIE : [DEKLAMEER. GLIMLAG] Ja toe, dis nou genoeg... dis genoeg...! 

En Frank se ander broer is of course Charlie Nortje. Hulle oudste 

suster Pollie is ook vanaand hier saam met haar man Faans 

Terblanche, die ouers van ons een bokser, Hans! Die ouers van die 

ander bokser is Frank en Martha Campbell, wat ook die ouers is van 

ons liewe onderwyseres, juffrou Florence Campbell, of soos ons haar 

beter ken... Flossie Campbell. It’s a small world in the Baviaanskloof! 

BYK : LAG EN APPLOUS BEDAAR ONDER DIALOOG. 

3. BARNIE : [DEKLAMEER] Anyway, as I was trying to say before I so rudely 

interrupted myself... Frank Nortje se job is nie om Jimmy geselskap 

te hou nie, maar om tyd te hou! That’s right folks! Dis deel van die 

reëls. Daar gaan drie rondes geboks word en elke ronde is drie 

minute lank. Frank moet sorg dat elke ronde presies drie minute lank 

is. Die boksers mag ’n half minuut tussen rondes rus, en dit is ook 

Frank se werk om die klok... wel vir ons die ploegskaar... te lui vir die 

begin en einde van elke ronde. Die ander reëls vanaand is... As ’n 

bokser platgeslaan word, mag hy op sy knieë rus vir agt tellings. ’n 

Bokser mag nie sy opponent onderkant die gordel of agter sy kop 

slaan, of hom met die elmboog of met die kop stamp nie. 
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BYK : MURMELING EN GESKOKTE REAKSIES UIT GEHOOR. 

1. BARNIE : [DEKLAMEER] Maar julle kan ontspan, die boksers ken die reëls! 

Goed, boksers, is julle reg? 

2. HA/ROB : [GESPANNE] HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

3. BARNIE : [STRENG] Boks mooi en skoon. Onthou wat ek julle geleer het. 

Groet mekaar en gaan dan terug na julle hoeke en wag vir die klok. 

BYK : BOKSHANDSKOENE PLOF SAG TEEN MEKAAR IN GROET. 

4. HANS : [NABY] Sterkte Robert. Ek’s trots op jou, hoor? 

5. ROBERT : [NABY] Dankie Hans. Sterkte vir jou ook. Mag die beste man wen! 

6. ROLTWAK : [POUSE. EFFE WEG. SKREE] Hans, jy kan hom wen. Ek’s hier in 

jou hoek om jou te help met enigiets, hoor jy? 

BYK : GEHOOR LAG EN BEDAAR ONDER DIALOOG. 

7. HANS : [GEDEMP] Dankie Roltwak, maar moet liewer nie sulke goed skree nie. 

8. ROLTWAK : [GEDEMP] Hoekom nie? Ek’s mos jou helper. Ek skree mos vir jou! 

BYK : PLOEGSKAAR GESLAAN. MUSIEK OP EN DOOF NA GILLENDE, 

SKREEUENDE GEHOOR IN A/G. BOKSHANDSKOENE PLOF 

SOOS TIPIES IN BOKSGEVEGTE. 

9. BARNIE : [STRENG] Break! Hans, jy mag nie vasval nie. Julle moet boks! 

10. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Komaan Hans! Slat hom met die kop man! 

11. HANS : [GEDAGTESTEM] Net onthou wat oom Barnie my geleer het... Kyk 

waar ek slaan... Koelkop bly... Moenie my humeur verloor as Robert 

my raakslaan nie... Moenie bang wees vir wat Koos-hulle of Polla en 

Gertie, óf Nonnie van my sal dink as Robert my sou wen nie... 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD OP MIK. 
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1. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Ag nee man Hans, wat doen jy! 

2. HANS : [GEDAGTESTEM] Verduiwels! Te veel gekonsentreer op wat om nié te 

doen nie, in plaas daarvan om te konsentreer op wat ek móét doen! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD EFFE WEG. 

3. ROLTWAK : [EFFE WEG. LAG] Dis hom. Só slat jy hom nog disnis jong! 

4. HANS : [GEDAGTESTEM] So ja, dis beter! Hou sy oë en sy handskoene 

dop... Waarheen dans hy? ... Watter voet is voor? Sy regter is sy 

sterkste wapen. Regtervoet voor... Hy gaan links slaan. Koes...! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD OP MIK. 

5. ROLTWAK : [EFFE WEG] Ja, jy moet oppas ou Robert. Hans slat jou pap jong! 

6. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Dêmmit, die klein jakkals! Hy’t my te goed gelees 

en toe loop ek in sy reguit-regter vas! ... Ek moet onthou hy’s nie 

meer groen en ’n bakleier nie. Hy’s nou slim en wakker...! A, sy ken 

is oop... Nou...! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD EFFE WEG. 

7. ROLTWAK : [EFFE WEG] Agge nee man Hans. Jy moet kyk wat jy doen! 

8. ROBERT : [GEDAGTESTEM. LAGGIE] Het jou, meneertjie! ... Moet net oppas 

vir sy venynige linkers. Hulle’s blitsig... [BLAF-LAG] Hier kom een van 

sy ou stadige wilde regter swaaihoue... Maklik onderdeur koes en... 

[STEUN] Hy’s te naby... sy arms vasvang anders is daar moeilikheid! 

9. ROLTWAK : [EFFE WEG] Haai ref! Kyk wat maak ou Robert daar man! 

10. BARNIE : [STRENG] Break! Julle’s boksers, nie stoeiers of vryers nie. 

Kláwawie, faule Bengels! 

11. ROLTWAK : [EFFE WEG. LAG] Ja boks jong, julle vale bêngels! 
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1. HANS : [GEDAGTESTEM] Ek wens ek kan ophou om darie simpel 

swaaihoue te slaan! Ek was net gelukkig naby genoeg aan Robert 

om te kon vasval... Wag, hier’s my kans... Robert is wawyd oop...! 

[VOKALE ENERGIE VIR SARSIE HOUE] 

BYK : BOKSHANDSKOENE PLOF MINSTENS AGT KEER VINNIG NA 

MEKAAR OP MIK ONDER DIALOOG. 

2. ROLTWAK : [EFFE WEG. OPGEWONDE] Dis hom! Nou Hans nou. Slat hom! 

3. ROBERT : [GEDAGTESTEM. PANIEKERIG] Hy hét my! ... [KREUN] Hy slaan 

my nes hy wil met linkers en regters op my maag en my ribbes...! Ek 

probeer keer... maar ek kan nie! [SNAK NA ASEM] Ek... kan nie bly 

staan nie... Hans... [SWAK] Hans gaan... my... wen...! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



RSG 

VERVOLGVERHAAL 

DIE WILDEDRUIF VAL 

deur 

P.H. Nortje 
[vir die radio verwerk deur Eben Cruywagen] 

 

EPISODE 50 

 

OPNAME : (OPNAME 10) 
OPNAMETYD : 10:00 
UITSENDING : 13/11/2020 [Vr.] 
REGISSEUR : Joanie Combrink 
 

ROLVERDELING: 

1. HANS TERBLANCHE :  

2. PIET STROEBEL (ROLTWAK) :  

3. ROBERT CAMPBELL :  

4. KIERIEKOP :  

5. BARNIE ZILBURG :  

 

 

 



1 

EPS. 50 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

SKUUR. GILLENDE, SKREEUENDE GEHOOR IN A/G. 

BOKSHANDSKOENE PLOF SOOS TIPIES IN BOKSGEVEGTE. 

1. HANS : [GEDAGTESTEM] Ek wens ek kan ophou om darie simpel 

swaaihoue te slaan! Ek was net gelukkig naby genoeg aan Robert 

om te kon vasval... Wag, hier’s my kans... Robert is wawyd oop...! 

[VOKALE ENERGIE VIR SARSIE HOUE] 

BYK : BOKSHANDSKOENE PLOF MINSTENS AGT KEER VINNIG NA 

MEKAAR OP MIK ONDER DIALOOG. 

2. ROLTWAK : [EFFE WEG. OPGEWONDE] Dis hom! Nou Hans, nou. Slat hom! 

3. ROBERT : [GEDAGTESTEM. PANIEKERIG] Hy hét my! ... [KREUN] Hy slaan 

my nes hy wil met linkers en regters op my maag en my ribbes...! Ek 

probeer keer... maar ek kan nie! [SNAK NA ASEM] Ek... kan nie bly 

staan nie... Hans... [SWAK] Hans gaan... my... wen...! 

4. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Slat die Ingelsman Hans! 

5. HANS : [GEDAGTESTEM] So ja! Robert kan omtrent nie meer staan nie. Tyd 

om die uitklophou te plant. Hoe sê oom Barnie altyd? 

6. BARNIE : [REVERB.] Put the weight of your hip behind the punch! 

7. HANS : [GEDAGTESTEM] Dis reg. Draai die heup agter die regterhaakhou in. 

Dit gaan ’n uitklophou teen die linkerslaap wees! Jammer ou maat... 

8. ROBERT : [GEDAGTESTEM. FLOU] Dankie tog! Dis een van Hans se wilde, 

wye haakhoue. Net buk. [FLOU LAGGIE] Lekker oop ou maag. Daar 

gaat jy Hans! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD EFFE WEG. 
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1. HANS : [KREUN HARD EN SNAK NA SY ASEM] 

BYK : GEHOOR SNAK NA ASEMS. 

2. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Hans...! O my dôner... 

3. HANS : [GEDAGTESTEM. PANIEKERIG] Net vashou... [KREUN] 

4. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Hans, moenie lat die Ingelsman jou wen nie man! 

BYK : GEHOOR RASEND IN A/G. 

5. BARNIE : [STRENG] Break! Enough of this nonsense. Ek het julle nie so geleer 

nie! Kláwawie, schmutzige Täters! 

BYK : PLOEGSKAAR GESLAAN. GEHOOR BEDAAR EFFENS IN A/G. 

6. ROLTWAK : [BEWEEG TOT OP MIK] Hans, kom sit hier op die melkstoeltjie! Gou! 

7. HANS : [UITASEM. FLOU] Dankie... Roltwak... 

8. ROLTWAK : Kom ek vryf jou gesig droog met die handdoek. Daar’s hy. Ruik hier! 

9. HANS : [FLOU] Wat’s dit? 

10. ROLTWAK : Man, ruik net! 

11. HANS : [RUIK. SNAK NA ASEM. MET MOEITE] Wat was dit? 

12. ROLTWAK : Reuksout! Dè, hier’s vir jou water! 

13. HANS : [EFFE STERKER] Dankie... [DRINK] 

14. ROLTWAK : [TERWYL HANS DRINK] Luister Hansie! Jy kán my hoor, hè? 

15. HANS : [DRINK LAASTE SLUK] Ja, ‘tuurlik. 

16. ROLTWAK : As hy weer so oor jou buk, dan druk jy jou duim in sy oog in, en dán 

slaan jy sy kop van sy lyf af! 

17. HANS : Ek mag nie! 

18. ROLTWAK : Jy mag ja! Of anders draai jy sy nek in die tou vas, en dan laat loop 

jy met altwee vuiste. So móét hy dood! 



3 

EPS. 50 

1. HANS : Ek mag dit nie doen nie Roltwak! 

2. ROLTWAK : Ja maar ék sê jy mag! Jy móét Robert vir my wen. Asseblief tog 

Hansie man. Ek vra jou baie mooi! 

BYK : PLOEGSKAAR GESLAAN. GEHOOR RAAS OPGEWONDE IN A/G. 

3. BARNIE : [STRENG] Now listen you two dumme Wimmern! Julle’s hier vir ’n 

bóksvertoning, nie ’n stoei- of ’n hángvertoning nie! 

4. HA/ROB : HANS: Jammer oom Barnie. / ROBERT: Nee Oom. 

5. BARNIE : And don’t think you can bluff Jimmy Hayward! Vir elke hou wat julle 

misslaan en vir elke keer wat julle soos vinke hang aanmekaar, trek 

hy punte af! Versteht ihr, schmutzige Täters? 

6. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

7. BARNIE : Ganz gut! [PROJEKTEER] Box! 

8. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Nou Hansie, nou! Looi hom! 

9. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Slat die Ingelsman Hansman! 

BYK : GEHOOR GIL EN SKREE IN A/G. BOKSHANDSKOENE PLOF 

SOOS TIPIES IN BOKSGEVEGTE. 

10. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Ek kan nie dat Hans my wen omdat ek te veel mis 

geslaan het of omdat ek vasgeval het nie. Konsentreer net. Ek móét 

hom katswink slaan! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD OP MIK. 

11. HANS : [GEDAGTESTEM] Dit was ’n netjiese hou Robert, maar teen my 

skouer beteken dit niks. Net doen wat oom Barnie my geleer het. 

12. BARNIE : [REVERB.] Hou jou oë op die opponent se vuis. Moenie wegkyk nie! 

En stoot... en blok. En stoot... en blok! 
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1. HANS : [GEDAGTESTEM] Net kýk waar ek slaan, en nie wild slaan nie! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD OP MIK. 

2. ROBERT : [GEDAGTESTEM] So ’n karnallie! Dit was teen my kop! [LAGGIE] 

Maar ek weet jy wou eintlik my kinnebak raakgeslaan het. Maar ek 

was te wakker vir jou ou boeta! 

3. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Moenie bang wees om Robert te slaan nie 

Hansie! Jy moet hom sommer neuk man. Toe nou! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD EFFE WEG. 

4. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Dis beter! Ek het hom lekker geflous met die 

voetwerk. [LAGGIE] Môre loop hy seker met ’n blouoog! 

5. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Moenie lat hy jou wen nie Hansman! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD OP MIK. 

6. HANS : [GEDAGTESTEM] Eina, deksels! Dit was my oog darie. Net kalm 

bly... Net kalm bly... Ek hét Robert al in die moeilikheid gehad, en as 

dit nie was dat ek weer wild begin slaan het nie, het ek hom sowaar 

uitgeslaan en gewen vanaand. Net my kans afwag. Ek sal hom weer 

met so ’n paar kombinasiehoue verras...! 

7. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Toe, jy slaap nou Hansie! Robert slaan jou 

aanmekaar raak en jy doen boggerol om hom te wen nie. Toe nou! 

BYK : PLOEGSKAAR GESLAAN. GEHOOR BEDAAR IN A/G. 

8. BARNIE : Dit was nou baie beter kêrels. Focus, focus, focus, en onthou wat ek 

julle geleer het. Right, gaan na julle hoeke toe! 

9. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Hansman, jy mag nie lat hy jou so slat nie. Slat hom 

plat man. Slat hom binne-in sy maai in! 
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1. ROLTWAK : Kom Hansie, kom sit op jou melkstoeltjie. Kom ek vee eers jou gesig 

af met die handdoek. 

2. HANS : [UITASEM] Hoe lyk hierie oog vir jou? Is hy stukkend? Bloei dit? 

3. ROLTWAK : Nee, hy lyk nog heel, Hansie. Net ’n bietjie dik. Dè, hier’s water. 

4. HANS : Dankie... [DRINK] 

5. ROLTWAK : [TERWYL HANS DRINK] Ek het jou mos gesê jy moet jou duim in 

Robert se oog druk as hy weer so oor jou buk, en dán slaan jy sy kop 

van sy lyf af. Maar jy los hom dat hy jou slaan nes hy wil! 

6. HANS : [DRINK LAASTE SLUK] Hy slaan my nie nes hy wil nie. Ek slaan 

Robert tog ook! 

7. ROLTWAK : Ja, maar hy slaan jou meer en harder! 

8. HANS : Maak nie saak nie Roltwak... Dis nou die laaste ronde. Daar’s drie 

minute oor. Dis nou of nooit. Maar ek sal nie dat Robert my wen nie. 

9. ROLTWAK : Belowe? 

10. HANS : Ek sal my bes doen. 

BYK : PLOEGSKAAR GESLAAN. GEHOOR BEGIN WEER LUIDRUGTIG 

AANMOEDIG EN RAAD GEE IN DIE A/G. 

11. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Nou’s jou kans Hansman. Wys hom! 

12. BARNIE : [STRENG] Right boys, one last round left. Boks soos netnou en hou 

dit skoon en sonder om vas te val. 

13. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Goed Oom. 

14. BARNIE : Skud hande, and good luck lads. 

15. HA/ROB : HANS: Dankie oom Barnie. / ROBERT: Dankie Oom. 

BYK : BOKSHANDSKOENE PLOF SAG TEEN MEKAAR IN GROET. 
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1. ROBERT : Sterkte Hans. Ons is amper klaar. 

2. HANS : Ja, ons is. Sterkte vir jou ook Robert. 

3. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Nou Hans, nou. Onthou wat ek jou gesê’t! 

4. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Slat hom huis toe, Hansman! 

BYK : GEHOOR GIL EN SKREE IN A/G. BOKSHANDSKOENE PLOF 

SOOS TIPIES IN BOKSGEVEGTE. 

5. HANS : [GEDAGTESTEM] Ek het Nonnie tussen die mense gesien. Sy lyk 

bekommerd. Ek wonder of sy dink Robert gaan wen? 

6. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Versigtig nou. Ek mag nie dat Hans my weer 

verras soos in die eerste ronde nie. Hy’t my so hittete weggebêre. 

BYK : BOKSHANDSKOENE PLOF. 

7. HA/ROB : [MOMENTEEL NET ASEMS EN VOKALE ENERGIE VIR HOUE 

GEPLANT EN ONTVANG, GESINCHRONISEER MET BYKLANKE] 

8. HANS : [GEDAGTESTEM] My mond voel dik en my linkeroor sing asof ’n 

sonbesie daarin sit! Nie in al die kere wat ons geoefen het, het 

Robert my só hard geslaan nie. Ek’s eintlik ’n bietjie bang vir dié 

laaste ronde. Ek wonder of hy kan sien ek’s bang? 

9. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Kom nou Hans! Sit sy kop in die tou soos ek 

jou gesê’t man! 

BYK : BOKSHANDSKOENE PLOF MOMENTEEL SONDER DIALOOG. 

10. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Hans is nie maklik om teen te boks nie. Hy gee 

my nie ’n gaping nie. Dis net kop- en lyfhoue en steekhoutjies, maar 

niks wat hom planke toe kan stuur nie. Ek wonder of hy kan sien ek’s 

versigtig vir hom? Hy kan slaan soos ’n muilskop! 
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1. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Slat hom bo-oor die toue Hansman! 

2. BARNIE : [STRENG] Break! ... Box! 

3. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Daar kan nie meer baie tyd oor wees nie... A, 

hier’s my kans! Hans het sy handskoene vir ’n oomblik laat sak... 

4. BARNIE : [REVERB.] Block with the left… Lead with the right. Put the weight of 

the hip behind the punch! 

5. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Linkeropstopper onder van die heup af... Onder 

die kinnebak! [NORMALE TOON. VOKALE ENERGIE VIR HOU] 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD OP MIK. 

6. HANS : [KREUN EN VAL BUITE DIE KRYT OP DIE VLOER] 

7. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE GEBROKE] Ag nee Hans! Jy’t my belowe, ag 

nee man. Nee...! 

BYK : PANDEMONIUM. GEHOOR SKREE EN FLUIT IN DIE A/G. 

8. HANS : [GEDAGTESTEM] Wat de vlermuis...! Eina, my tong... Ek... 

[NORMALE TOON. KREUN. SNAK NA ASEM WANNEER HY DIE 

VLOER TREF] 

BYK : REVERB. DOOF IN VANAF (*) EN KLANK VERWRING NA LAER 

TOON (Pitch Shift) OM EFFEK VAN STADIGE AKSIE TE SKEP. 

DOOF TERSELFDERTYD DIE GEHOOR UIT TEEN (**). 

9. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Hans...! [BEWEEG TOT OP MIK] *Wag, ek kom! 

Hans, staan op...! **Hans... ek’s nou by jou...! Ek’s amper daar...! 

BYK : DOOF MOMENTEEL NA STILTE EN DOOF KIERIEKOP MET 

REVERB. GELEIDELIK IN TOT (***). KRUISDOOF REVERB. MET 

OPGEWONDE GERAAS VAN GEHOOR IN A/G. 
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1. KIERIEKOP : [NABY. PANIEKERIG] Hansman! Hoor jy my? Hans...! *** Dis niks 

man! Staan op! [LIGTE KLAPPIES TEEN HANS SE WANGE] 

BYK : LIGTE KLAPPIES TEEN WANGE. 

2. KIERIEKOP : [NABY] Word wakker! Ek het jou mos al baie so geslaan daar op die 

boontjievloer. Onthou jy? En elke keer het jy opgestaan. Staan op my 

magtag Hans Terblanche! 

3. HANS : [KREUN. DEURMEKAAR] Waar... waar’s ek? 

4. BARNIE : [WEG. BEGIN HANS UITTEL ONDER DIALOOG VANAF (*). 

PROJEKTEER EFFENS] One, two, three, four, five, six, seven, eight... 

5. KIERIEKOP : [KREUN EN STEUN. TEL HANS OP EN SLEEP-DRA HOM NA DIE 

KRYT EN STOOT-GOOI HOM IN] Kom Hans... Jy moet terug... in die 

kryt kom... *Anders... tel die ref... jou uit! [STEUN. EFFENS UITASEM] 

Toe, loop doen wat jy moet doen. Loop wen die Ingelsman! 

6. HANS : [KREUN. BEHOU TEENWOORDIGHEID] 

7. BARNIE : ...Seven... eight... [HANG] Hans, are you alright? [BESORGD] Kan jy 

verder boks? ... Hans, kan jy alles verstaan wat ek sê? 

8. HANS : [FLOU] Ek’s reg Oom... Ek het net ’n ou stampie teen my kop gekry 

toe ek geval het. 

9. ROBERT : [EFFE WEG. BEKOMMERD] Oom, moet ons nie maar liewers ophou 

nie? Sê nou maar Hans het seergekry? 

10. HANS : [EFFE STERKER] Nee, ek’s reg. Kom ons boks klaar. 

BYK : GEHOOR SKREE OPGEWONDE IN A/G. BOKSHANDSKOENE 

PLOF WEER SOOS TIPIES IN BOKSGEVEGTE. 
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1. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Bekruip hom van onder af Hansman. Vreet hom 

onder van jou knieë af! 

2. HANS : [GEDAGTESTEM. MOEG] Daar kan nie meer baie tyd oor wees nie. 

As ek wil wen, dan moet ek nou inklim en alles uithaal. As Robert my 

uitslaan, dan is dit nou maar so. Maar vir Kieriekop en Roltwak gaan 

ek nie in die steek laat nie. [NORMALE TOON. VOKALE ENERGIE 

VIR HOUE WAT GESLAAN WORD] 

BYK : BOKSHANDSKOENE PLOF IN ’N RITS VINNIGE HOUE. 

3. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Waar kry Hans die energie vandaan? Hy was nou 

net omtrent uit op sy voete. Hy keer my in die hoek van die kryt vas. 

Nou moet ek keer...! 

4. ROLTWAK : [EFFE WEG. SKREE] Daar’s hy Hans! Só moes jy al lankal gefight 

het man. Slat sy kop van sy lyf af! 

5. HANS : [GEDAGTESTEM] Robert is vas. Maak soos Kieriekop gesê’t... Buk 

laag af onder Robert se houe in, en slaan ’n kort linker óp die krop 

van sy maag...! 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD EFFE WEG. 

6. ROBERT : [KREUN VAN HOU IN SY MAAG] 

7. KIERIEKOP : [WEG. SKREE] Slat hom Hansman! Slat hom! 

8. HANS : [GEDAGTESTEM] Dis vir jou, Kieriekop. Hierdie wye regter haakhou 

onder van my knieë af nes jy gesê’t, onder sy kakebeen in! 

[NORMALE TOON. VOKALE ENERGIE VIR HOU] 

BYK : BOKSHANDSKOEN PLOF HARD OP MIK. 

9. ROBERT : [KREUN EN VAL AGTEROOR OP SY RUG] 
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1. BARNIE : [STRENG] Hans, na jou hoek toe! 

BYK : PANDEMONIUM. GEHOOR SKREE EN GIL IN A/G. 

2. ROLTWAK : [LAG TEVREDE] Dis hy Hansie! Dis hoe jy dit lankal moes gedoen 

het! Kyk daar, ou Jannie Smith sukkel om Robert met koue water en 

reuksout wakker te kry. Jy’t sy kers heel van sy pit af gedôner man! 

3. HANS : [EFFE UITASEM] Dalk moet ek hom help om op sy stoel te gaan sit. 

4. ROLTWAK : Nee, daar help ou Jannie hom op. Hy sal lewe. 

5. BARNIE : [BESORG] Robert...? Hoe voel jy, schmutziger Täter? 

6. ROBERT : [FLOU LAGGIE] Ek dink ’n donkie’t my geskop Oom. 

7. BARNIE : Well done, lad. Julle’t mooi geboks. 

8. ROBERT : Dankie Oom. 

9. BARNIE : [DEKLAMEER] Dames en here...! Aandag asseblief! 

BYK : GEHOOR RAAK STIL. 

10. BARNIE : [DEKLAMEER] Hier is die uitslag van die kragmeting soos Jimmy 

Hayward dit vir my gegee het. Robert Campbell is teen die einde van 

die geveg, soos julle weet, uitgeslaan. Maar Hans Terblanche is 

vroeër tot buite die kryt geslaan waar iemand hom gehelp het om 

weer terug te klim. Eintlik moes ek hom gedisqualify het, maar omdat 

dit ’n boksvertoning was, het ek dit laat deurgaan. Maar dit was ook 

hoekom ek en Jimmy besluit het die kragmeting moet gelykop eindig! 

BYK : OORVERDOWENDE APPLOUS IN DIE A/G. 

11. HANS : [SLEEPTONG] Ek’s jammer oor darie hou ou Robert. Maar jy’t my 

darem self amper dood geslaan. Kyk net hoe’t ek my tong flenters 

gebyt met darie linkeropstopper van jou! 
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1. ROBERT : Ja, dis maar hoe dit gaan as jy wil boks! [LAGGIE] So ’n verbrande 

Kieriekop. Ek dag nog oom Barnie tel jou uit, toe dop jy wragtie weer 

voor my uit! Mooi so Hans. Jy’t goed geboks! 

2. HANS : [LAGGIE] Dankie. En jy’t my ’n paar goeie lesse geleer. Luister, ek 

gee nie om wie sê wat nie. Ons het geboks, en ons het baklei om te 

wen. En ék dink, dit was ’n lekker boksgeveg gewees! 

3. HA/ROB : [LAG] 

BYK : APPLOUS KRUISDOOF MET KENWYSIE. HOU MOMENTEEL EN 

DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA VROEGAAND 

IN SEUNS SE SLAAPKAMER. SAGTE KRIEKE BUITE. BEDDENS 

KRAAK WAAR TOEPASLIK. 

1. ROBERT : [LEK VINGERS AF. KAAK NOG STRAM] Man, dit was nou ver by 

lekker verby! ... Ek het nooit gedink toe jy ons die twee snye 

growwebrood en varkvet uit die spens maak steel het, ons gaan só 

lekker hier op ons beddens kom sit en eet nie! 

2. HANS : [LAGGIE. TONG NOG DIK VAN BOKS] Ja-nee jong, jy kan nie sê 

jy’t al heuning geëet as jy nog nie heuning uit Hoekplaas se 

Kwaggaskloof geproe het nie! 

3. ROBERT : Kieriekop, jy’t nou wel gemaak dat my kakebeen amper uit sy potjies 

gemoker geraak het, maar ’n groter present kon jy ons sowaar nie 

gegee het nie! 

4. HANS : En dít is so waar as wat ek en jy wéét ons het Vrydagaand geboks! 

5. ROBERT : Maskas, ek vergewe hom sommer vir al die kere wat hy wou hê jy 

moet die Ingelsman plat slat en dan weer in sy maai in slat! [LAG] 

6. HANS : [LAG SAAM] Ja, ek weet nie waar’t hy aan die Ingelsman-deel 

gekom nie. Seker maar die naam wat vir hom vreemd was! 

7. ROBERT : Seker... 

8. HANS : Ja foeitog... Ek wonder waar loop hy nou voor die span donkies? Of 

miskien maak hy en Klein-Fanie darem beurte... Ek hoop so. 

9. ROBERT : [POUSE] En as jy nou so stil na die vloer sit en kyk? 

10. HANS : [AFGETROKKE] Nee, ek dink maar net... 

11. ROBERT : Waaraan? 
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1. HANS : Ag, sommer baie goed. 

2. ROBERT : Soos? 

3. HANS : Dit was baie lekker om my ma-hulle weer te sien, maar nou weet ek 

nie wanneer sien ek hulle weer nie. Dis vandag die dertigste April, nè? 

4. ROBERT : [GAAP] Tot middernag toe hoor ek. 

5. HANS : Ha-ha... So dis nog omtrent... [REKEN UIT IN SY KOP] sewe, agt 

weke tot die skool weer sluit hier teen twintig Junie se kant. Reg? 

6. ROBERT : [SKOUEROPHALEND] Ek weet nie. Dit was jou sommetjie darie. My 

kop is nou heeltemal te vol heuninggedagtes om aan sulke goed te 

probeer dink! 

7. HANS : My pa-hulle sal nie tussen nou en die wintervakansie weer dié kant 

toe kom nie. 

8. ROBERT : Dalk gaan iemand op ’n dag na húlle kant toe. Dan kan jy mos 

probeer saamry of iets? Is daar nie transportryers wat soontoe ry 

nie? Ek’s seker daar is. 

9. HANS : Ja, daar is seker. Maar hulle waens is baiekeer só vol gelaai, daar’s 

nie eers plek vir ’n dooie sonbesie nie. Of hulle ry net in die week. Of 

dis iemand saam met wie jy nie eers begrawe wil word nie! 

10. ROBERT : Hmm... En daar val die duif... [SAGTE FLUIT] vrek op die grond! 

11. HANS : [VERSTAAN NIE] Hoe nou? 

12. ROBERT : Nee, ek sê maar net, ek kan nou enige plan met ’n transportryer in vir 

jou gee, en jy sal ’n verskoning kry hoekom dit nie kan werk nie. 

13. HANS : Ja maar het jy al gesien hoe lýk party van hulle? Ek sal hulle nie eers 

met ’n veedief se skaduwee vertrou nie! 
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1. ROBERT : [POUSE. BARS UIT VAN DIE LAG] 

2. HANS : Wat’s so snaaks? 

3. ROBERT : [LAG BEDAAR] Jy klink of jy ’n hele bottel mampoer in het, so sleep 

jou tong. Daar’s ’n tamaai sak onder jou linkeroog, en jou bolip is so 

dik soos my oupa se voorarm! 

4. HANS : Gmf! Hoor net daar! Jy praat of jou tande aan mekaar vasgedraai is 

met bloudraad, en jy loop stywebeen asof jy ’n laaistok ingesluk het! 

5. HA/ROB : [LAG] 

6. HANS : [LAG BEDAAR] Saterdagoggend was jy dan só verinneweer, ek 

moes glad ou Angelier ook vir jou melk! 

7. ROBERT : [STYWE LAGGIE] Ons is nou soos oom Hendrik vertel het... In die 

Boereoorlog was daar ’n ou omie vir wie hy met kos gehelp het. Toe 

oom Hendrik hom vra hoe dit gaan, toe sê hy nee, net lig gesneuwel! 

8. HA/ROB : [LAG] 

9. HANS : [LAG BEDAAR] Ja, dis nogal presies hoe ek voel... Lig gesneuwel! 

10. ROBERT : Maar ek’s baie bly ons het die kans gehad om te boks in die konsert. 

11. HANS : Hoekom is jý bly? 

12. ROBERT : Want ek dink ons is nou nog beter vriende as voor die konsert. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGAAND IN MARTHA SE 

KOMBUIS. SAGTE KRIEKE BUITE. 

13. HANS : [VERBAAS] O, Ada...? 

14. ADA : Naand Hans. Hoe klink jy so teleurgesteld om mý hier in die kombuis 

te sien? Wie wou jy sien? 
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1. HANS : [VERLEË] Nee, ‘skuus. Ek’s nie teleurgesteld nie, eintlik meer verras. 

Ek het gedog ek gaan jou ma in die kombuis kry. 

2. ADA : Moet ek haar vir jou gaan soek? 

3. HANS : Nee, nee, dis nie nodig nie! Ek het maar net hierdie bottel heuning 

gebring om vir haar te gee om vir ons te bêre. 

4. ADA : O? Waar kry jy dit? 

5. HANS : By my ou maat van Hoekplaas... Kieriekop. 

6. ADA : [LAGGIE] Die outjie wat so graag wou hê jy moes Robert wen? 

7. HANS : [VERLEË LAGGIE] Ja, dis hy! 

8. ADA : Wanneer het hy dit vir jou gegee? 

9. HANS : Vanmiddag na hy en Koos-hulle opgepak het. Hy... Hy wou nét hê ek 

moet teruggaan Hoekplaas toe. Hy reken ek het nou genoeg geleer. 

10. ADA : Ag foeitog...! 

11. HANS : En toe ek hom vra wat ek op Hoekplaas moet gaan maak, want 

daar’s mos nie nou werk vir my ook met die droogte nie, toe sê hy dit 

gaan nie oor werk nie. [BEWOË] Ek sê jou ek gaan nog dood van al 

die verlangste! [SNUIF] Sy oë het so geblink toe hy dit sê... 

12. ADA : Jy’s gelukkig om so ’n goeie vriend te hê, weet jy? 

13. HANS : Ja, ek is. [HARTSEER LAGGIE] Toe vra hy of hy nie maar hier kan bly nie. 

14. ADA : [ASEM INGETREK] Wat sê jy toe vir hom? 

15. HANS : Wat kón ek sê sonder om hom seer te maak? [BEWOË] Ai... Toe 

draai hy om en hardloop na die wa toe om dié bottel heuning te gaan 

haal. Hy’t dit glo Donderdagaand in Kwaggaskloof vir my gaan 

uithaal, en toe hy dit vir my gee... [SNUIF] 
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1. ADA : [TEER] Ag foeitog Hans... 

2. HANS : Toe sê hy... Dis my present vir jou. Jy moet dit alleen opeet... 

3. ADA : Die liewe, liewe siel... 

4. HANS : Toe ek hom vra hoekom hy gewag het tot hulle ry om die heuning vir 

my te gee, toe sê hy dis vir wanneer hy vanaand by die Verlorenrivier 

voor die wa met die tou stap. Dan moet ek die bottel oopmaak en 

aan hom dink terwyl ek die heuning eet. En dan... dan sal hy aan my 

ook dink... [SNUIF] 

5. ADA : [MET GROOT EMPATIE] Hans...? 

6. HANS : Ja...? 

7. ADA : Ek wil maar net vir jou sê... Ek dink jy’s baie dapper, hoor? 

8. HANS : Hoekom? 

9. ADA : Want jy’s nie befoeterd oor jy hartseer is nie... Jy sien, die ding is... 

Al voel jy ook hóé soos my jonger broertjie en of jy maar nog altyd by 

ons was... Ek verstaan dat jy vanaand maar ’n bietjie leeg voel. Want 

jou mense... [SUG] Ek’s net baie bly jy kon hulle sien en lekker by 

hulle kuier. 

10. HANS : [NA AAN TRANE] Ja, ek ook... 

11. ADA : Hans? Gee vir my die heuning, dan steek ek dit hier weg... So-ja! 

Nee, bly staan hier by my. [NABY] Mag ek jou maar ’n bietjie vashou? 

12. HANS : [NABY] Ja... 

13. ADA : [NABY] Jy weet ons gee almal baie om vir jou, nè? 

14. HANS : [NABY] Ja... 

15. ADA : [NABY. LIG] Nee ek jok. Ons is eintlik almal baie lief vir jou. 
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1. HANS : [NABY. HARTSEER LAGGIE] Ek’s bly. Ek’s nogal ’n bietjie lief vir 

julle almal ook. Tot vir ou Robert wat my so flinters geslaan het. 

2. ADA : [NABY. LAGGIE. POUSETJIE] Luister, ek weet nie wanneer gaan 

darie apteker in Uitenhage uiteindelik van hom laat hoor nie, maar 

terwyl ek nog hier is, wil ek hê jy moet weet jy kan enige tyd met my 

kom praat as jy huis toe verlang, hoor jy? 

3. HANS : [NABY. SNUIF] Ja... [NORMALE AFSTAND] Ada, kan ek jou iets vra? 

4. ADA : [NORMALE AFSTAND] Natuurlik! 

5. HANS : Vanmiddag met die biduur vir reën... [HANG] 

6. ADA : [POUSETJIE] Ja? 

7. HANS : Ek luister hoe mense bid. En hoe jý bid... 

8. ADA : [SENUAGTIGE LAGGIE] O aarde, hoe bid ek? 

9. HANS : Soos iemand wat regtig glo. 

10. ADA : Maar ek glo mos regtig! 

11. HANS : Ja maar dis nog meer as dit... Dis nie soos van die ou omies of tot ou 

dominee Albertyn as hulle bid nie. Jý bid eenvoudig. Niks groot 

woorde en met ’n bid-stem nie. 

12. ADA : ’n Bid-stem? 

13. HANS : Ja! Party mense mos, as hulle bid, dan praat hulle so snaaks en 

hulle stemme bewe so! 

14. ADA : [LAG] Dit is nogal so! 

15. HANS : Maar jy bid soos ’n klein kindjie. 

16. ADA : [SELFBEWUS] O...? Maar ek bid nie met opset so nie, hoor? Ek het 

nie eers geweet ek bid so nie. Soos ’n... soos ’n klein kindjie nie. 
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1. HANS : Ja, jy bid soos Magnus as hy sou val en seerkry. En hy glo my ma of 

my pa sal hom help of hom troos en sy seerplek weer gesond maak. 

2. ADA : [VERLEË] En jy dink ek bid so? 

3. HANS : Ja! Ek voel in my hart, dis hoe ’n mens móét bid. Nie so ’n aansit-bid 

soos party mense nie. 

4. ADA : Nee, dis waar. Mens moet opreg wees en elke woord glo en bedoel 

wat jy bid. Maar... was daar nie iets wat jy my wou vra nie? 

5. HANS : Ja, daar was... Ek weet net nie hoe om jou te vra nie. 

6. ADA : Kom ek probeer jou help... Ek kan sien iets pla jou. Is dít wat jy my 

wou vra? Oor die iets wat jou pla? 

7. HANS : Ja... 

8. ADA : Nou goed, sê my net wat dit is. Moenie dink nie. Sê net. 

9. HANS : Ek sal probeer. Maar ek’s bang jy sal dink ek’s ’n slegte mens! 

10. ADA : Ek belowe jou ek sal nie. Glo jy my? 

11. HANS : Ja. 

12. ADA : Nou toe, sê maar vir my. 

13. HANS : Jy belowe? 

14. ADA : Ek belowe. 

15. HANS : [NEERSLAGTIG] Ek voel die Here hoor my nie as ek bid nie. Dit voel 

vir my nes ’n spul leë ou woorde wat nie eers tot by die plafon van 

die kamer kan kom nie. Maar as jý bid, wéét ek Hy hoor elke liewe 

woord wat jy bid. En ek wil weet wat ek moet doen om ook so te kan 

bid. Om nie soos ’n huigelaar te voel terwyl ek bid nie. En as ek klaar 

gebid het, nie te voel of ek net met myself gepraat het nie. 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN FRANK-HULLE SE 

EETKAMER. VOËLS KWETTER IN A/G BUITE EN ’N PAAR KEER 

BULK ’N BEES IN DIEP A/G ONDER DIALOOG. 

1. MARTHA : Dis nou al die tweede dag ná die biduur Frank. Wat maak die weer? 

Nog dieselfde? 

2. FRANK : Ja wel... I never thought it possible Martha, but... [SUG] 

3. MARTHA : Ag asseblief tog, sê vir my jy’t goeie nuus! 

4. FRANK : Ek is bevrees nie... 

5. MARTHA : Agge nee Frank...! 

6. FRANK : Die tekens van reën het eerder versleg as verbeter. 

7. MARTHA : Maar hoe’s dit moontlik? Hoeveel erger kán dit nog raak sonder dat 

daar ’n teken van uitkoms is? 

8. FRANK : [MOEDELOSE BLAF-LAGGIE] Vir twee dae nou al waai daardie 

droë herfswind uit die Groot Karoo van Steytlerville se kant af. 

9. MARTHA : Ja... as die wind van daardie kant af oor die Winterhoekberg stoot, 

dan moet jy weet... Wat droog is, droë hy net nog verder uit. Wat dink 

jy gaan van ons word? Hoe lank kan die mense dit nog uithou hier? 

10. FRANK : Nee, ek weet nie my liewe Martha. Ek weet waaragtig nie. 

11. MARTHA : Maar, soos dominee Albertyn gesê’t, die weë van die Here is nie ons 

weë nie. Ons kan bid en ons kan vra dat Hy reën moet gee, maar Hy 

sal dit gee op Sy goeie en volmaakte tyd. Ons moet net nie ophou 

glo in sy almag en in sy liefde en genade vir ons nie. 

12. FRANK : Nee, ons moet seker nie. Although... [HANG] 

13. MARTHA : [POUSE] Ja Frank? 
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1. FRANK : [TOENEMEND OMGEKRAP] Hoe lank moet dit nog so aanhou? Hoe 

lank moet ons bly smeek en pleit vir net ’n ou bietjie reën? Wat 

beteken al hierdie mooi woordjies van ou dominee Albertyn? 

2. MARTHA : [GESKOK] Frank...! 

3. FRANK : [EMOSIONEEL] It’s all nothing but senseless religious rhetoric! It’s 

because the old fool himself doesn’t have the answers. I strongly 

doubt whether he even believes there will be this... this miraculous 

divine intervention that he made us pray for on Sunday afternoon! 

4. MARTHA : [ONTSTELD] Asseblief, moenie so praat nie. Ek kén jou nie so nie...! 

5. FRANK : [RAAK UITASEM VAN EMOSIE] Nothing will save our pitiful souls in 

this godforsaken country from damnation and destruction. We shall 

all perish in this damn ongoing drought I tell you. Nothing will be left 

standing. Nothing! Gmf! [SIS] Merciful, benevolent God, my eye! 

6. MARTHA : [POUSE. BEGIN HUIL] Asseblief Frank, moenie... Asseblief, 

asseblief...! Jy was nog altyd my rots. Jy’t my nog altyd regop gehou 

as ek voel dinge raak vir my te veel... 

7. FRANK : Yes, you’re right... [POUSE. FLOU] Ek’s só jammer, my liewe 

Martha... Ek weet nie wat oor my gekom het nie. [SUG] Ek 

bekommer my oor die droogte en die toorn van God. Ek... ek voel só 

of daar groot onheil dreig. En ek voel so magteloos daarteen... 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA OGGEND 

IN FRANK-HULLE SE SITKAMER. VOËLS KWETTER SAG BUITE EN ’N 

PAAR KEER BULK ’N BEES IN DIEP A/G ONDER DIALOOG. 

1. FRANK : [ROEP OPGEWONDE] Martha, liewe Martha? Waar is jy? 

2. MARTHA : [BEWEEG VAN WEG TOT EFFE WEG] Wat is dit Frank? Wat gaan 

aan? Is alles reg? 

3. FRANK : [LAG] Alles is reg my liewe Martha. Alles is doodreg. Kom kyk hier by 

die sitkamervenster! 

4. MARTHA : [BEWEEG TOT OP MIK. OPGEWONDE] Wat sien jy? Ag sê 

asseblief dit is wat ek dink...! 

5. FRANK : Kyk daar buite! 

6. MARTHA : [ASEM DIEP INGETREK] Maar Frank, die wind het gedraai, het hy nie? 

7. FRANK : [LAGGIE. NABY] Hy hét ja! Hy waai nou suidoos oor die Kougaberg. 

En wat sien jy nog? 

8. MARTHA : [NABY. SOEK] Hmm... Nee, ek weet nie... Wat moet ek sien Frank? 

9. FRANK : [NABY] Draai ’n bietjie só... Kyk dáár bo teen Boskloof se spitse... 

Wat sien jy? 

10. MARTHA : [NABY. OPGEWONDE] Sien ek reg? [SAGTE, VERHEUGDE LAG, 

NA AAN TRANE] Ag Frank...! Wie’t ooit gedink ek sal trane in my oë 

kry net oor ek ’n paar vlieswolkies in die lug sien? 

11. FRANK : [NABY] En weet jy wat maak my nog méér opgewonde? 

12. MARTHA : [NABY] Wat? 

13. FRANK : [NABY] Die lug het sommer koud geword. Dis nie net vlieswolkies 

daardie nie. Hulle gaan nog baie groter word...! 
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1. MARTHA : [NABY. SOEN HOM VLUGTIG] O Frank, ek sal hierdie dag seker vir 

altyd onthou... Drie Mei, negentien sestien. Die dag toe die Here sy 

genade aan ons bewys het! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN MARTHA SE 

KOMBUIS. WIND IN A/G. 

2. ADA : [OPGEWEK] Ek kan my oë amper nie glo nie, weet Ma? Wanneer 

laas het Ma sulke weer gesien? 

3. MARTHA : [AANGEDAAN] Is dit nie wonderlik nie, Ada my kind? 

4. ADA : Ná die wind vroegmôre suidoos gedraai het, sê Pa vir my hy waai 

nou rég suid. En Ma weet wat dit beteken nè? 

5. AD / MAR : Reën! [LAG] 

6. ADA : [LAG BEDAAR] Wanneer laas was Ma buite? 

7. MARTHA : Nee, vroegmôre laas. Hoekom? 

8. ADA : Ma moet sien hoe lyk dit nóú. Die Kougaberg se hele voorste hang is 

toe onder dik, grys wolke! Pa sê as die wind só bly waai, sal die Kloof 

van heel bo tot heel onder toe wees onder daardieselfde dik wolke. 

En met die Heer se genade, sê Pa, behoort ons die eerste druppels 

teen laatmiddag, vroegaand se stryk te sien val! Is dit nie wonderlik 

nie Ma? 

9. MARTHA : Dit is, my liewe kind, dit is! Het jy ’n idee waar jou pa wegkruip? 

10. ADA : Ons het saam van buite af ingekom netnou toe Pa my die wolke 

gaan wys het. Ek dink ek onthou hy’t gesê hy gaan ’n bietjie koerant 

lees in die sitkamer. 

11. MARTHA : Hmm, jy weet wat dit eintlik beteken, nè? 
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1. ADA : Nee, wat beteken dit? 

2. MARTHA : Jou pa’t gaan ’n uiltjie knip! 

3. AD / MAR : [LAG] 

4. MARTHA : [LAG BEDAAR. INGEWING] Ek het ’n plan...! 

5. ADA : O, dit klink interessant! Wat wil Ma doen? 

6. MARTHA : Jy weet die twee ou tantes hier langsaan is Port Elizabeth toe saam 

met Barnie se vriend, nè? 

7. ADA : Nee, ek het nie geweet nie. Het hulle vir familie of iets gaan kuier? 

8. MARTHA : Ek’s nie seker nie. Maar die arme ou is nou stoksielalleen en 

waarvan dink jy gaan hy lewe? Seker ál die blikkieskos in sy winkel 

op ’n streep oopsny en verorber! 

9. ADA : Hoe klink dit my Ma wil oom Barnie hierheen nooi vir ete? 

10. MARTHA : My kind, jy kan gedagtes lees! Loop roep tog jou pa vir my asseblief. 

11. ADA : En as hy slaap? 

12. MARTHA : Dan maak jy hom wakker en sê as hy belang stel om vanaand te eet, 

moet hy oorstap na Barnie toe en hom hierheen nooi vir aandete! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN BARNIE SE 

WINKEL. WIND IETWAT MEER PROMINENT AS IN DIE HUIS. 

13. BARNIE : Isn’t it just wonderful weather, mister Campbell? Toe ek die wind voel 

draai het, het ek gedink hier kom dalk ’n klein bietjie reën vir die 

Kloof. But now...! Ek wens ek kon net oor die berg loer om te sien 

wat gaan aan daar in die Langkloof. 

14. FRANK : [DAGDROOM] Well Barnie, I’m jolly sure you’ll see a most exciting 

sight. ’n Dik, grys kombers sal uit die Langkloof oopgerol lê...! 
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1. BARNIE : [DROOM SAAM. OPGEWONDE] Und danach, Frank? Wat gebeur 

dán hier by ons? 

2. FRANK : [LAG] Dan sal daardie kombers oor die Baviaanskloof kom lê en die 

hele lengte van die Kloof toemaak! 

3. BARNIE : Ja... [OPGEWONDE] Ja, ja, ja! Genau! Dit sal nog veel kouer word, 

und bei ungefehr Sonnenuntergang sal dit seker begin reën! 

4. FRANK : Absolutely mister Zilburg, absolutely! Sagte reën sal begin uitsak en 

nog donkerder, dikker wolke sal van die see se kant af oplaai. 

5. BARNIE : Und that would be the end of the drought, ja? Und almal sal weer 

geld hê om by die winkel te kom koop, und alles sal weer wees soos 

voor die droogte ons kom wurg het! 

6. FRANK : Ja! [POUSE. WEER NUGTER] Barnie, wat maak jy vanaand? 

7. BARNIE : [SKOUEROPHALEND. BLAAS] Who knows? Ganz und gar nichts! 

8. FRANK : Fine, in that case... Martha sê jy moet asseblief vanaand by ons kom 

eet, want Aviva en Ruth het mos saam met jou vriend Jimmy 

Hayward Port Elizabeth toe gegaan om by vriende te gaan kuier? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROLIKE GEWERSKAF VROEGAAND 

IN MARTHA SE KOMBUIS. LIGTE REËN KLINK OP SINKDAK. 

9. FLOSSIE : [OPGEWEK] Dis nes Pa gesê’t dit gaan wees! Ná middagete was dit 

of ’n towerhand daar diep uit die Langkloof ’n breë, grys kombers 

kom ooprol het en die Baviaanskloof in sy ganse lengte daarmee 

toegemaak het. 

10. ADA : Dis die Heer se genade wat so sigbaar in ’n wolk oor ons kom lê het. 

11. MARTHA : Ja, dit is my kind. [TEER] Jy begeester my altyd só met jou geloof! 
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1. ADA : [VERLEË LAGGIE] Ek’s baie bly ek kan, Ma. 

2. FLOSSIE : [POUSE. MAAK ONGEMAKLIK KEEL SKOON] Pa was maar stil die 

afgelope paar dae ná Sondag se biduur, nè? So amper of hy verwag 

het dit moet sommer terstond begin reën. 

3. MARTHA : Ja, hy... hy wás ’n bietjie in vertwyfeling en terneergedruk Maandag 

en gister. Maar vandag weet hy... [BEWOË] Die Here het waarlik ons 

smekinge gehoor en uitkoms gegee. [SNUIF] As dit tog maar net ’n 

goeie, deurdringende reën sal wees sodat die bergklowe weer water 

kan kry... [SOMBER] Julle pa’t my gister eintlik heel... báng gehad. 

4. ADA : Hoe so Ma? 

5. MARTHA : Hy’t so ’n vreemde uitdrukking in sy oë gekry. En wat hy toe daarna 

gesê’t, was só anders as hoe ek hom nog al die jare geken het. 

6. ADA : [BEKOMMERD] Wat het hy gesê, Ma? 

7. MARTHA : [SUG] Hy’t gesê... Iets soos... Ek bekommer my oor die droogte en 

die toorn van God. Ek voel of daar groot onheil dreig. En ek voel so 

magteloos daarteen... [ASEM SKERP INGETREK] Ada, is daar iets 

verkeerd? Voel jy sleg? Jy’s doodsbleek my kind! 

8. ADA : [POUSE. GESKOK, ASOF IN ’N TRANS] So ’n hele ruk gelede het Pa 

uit Openbaring van die slag van Armageddon gelees. Onthou Ma? 

9. MARTHA : Ja, ek wil my so iets herinner. Wat daarvan? 

10. ADA : Daardie nag kon ek nie slaap nie. Toe’t ek kombuis toe gekom om 

iets te kry om te drink. Toe’s Pa ook op. 

11. MARTHA : My kind...! 

12. ADA : En toe’t Pa presies vir my gesê wat hy gister vir Ma gesê het... 
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1. FLOSSIE : [POUSE. PROBEER PAAI] Ag... ek dink die droogte het Pa dalk net 

meer gepla as vir ons, want hy’s nader aan die boere se swaarkry. 

2. ADA : Ja, ek dink jy’s reg Flossie. En dis vir ons vreemd om Pa so 

uitgelewer te sien, want hy’s gewoonlik so sterk. 

3. FLOSSIE : Presies. En hy probeer altyd sterk wees vir ons almal. 

4. MARTHA : Julle’s reg. Julle arme pa is per slot van sake tog ook maar net ’n 

mens. Ons kan nie van hom verwag om elke dag, deur elke 

beproewing en die swaarkry, vir ons almal sterk te bly nie. Hy moet 

ook maar soos ons partykeer swig onder die las van die bedruktheid 

van die uitgerekte droogte. 

5. FLOSSIE : [GEFORSEERDE OPGEWEKTHEID] En nou dat die reën begin val 

het, sal alles verander! 

6. ADA : Ja! Pa sal nie meer bang wees vir die toorn van God en voel of daar 

groot onheil dreig nie. 

7. MARTHA : Nee, hy sal weer die sterk en kalm, selfversekerde Frank wees wat 

ons deur al die jare so deur dik en dun bygestaan en gedra het! 

8. FLOSSIE : [GEFORSEERDE LAGGIE] Ons was almal verniet bekommerd! 

9. MARTHA : Ja, ons was. Maar daar’s een ding wat julle pa altyd sê wat heeltemal 

waar en prakties is, en waarmee ek ook saamstem. 

10. FLOSSIE : Wat, Ma? 

11. MARTHA : Hierdie ou Baviaanskloof van ons waarvoor ons so lief is, het nie ’n 

enkele groot dam nie oor hy net ’n droëlooprivier het. Dis hoekom die 

boere geheel en al afhanklik is van die lopende water uit die berge. 

12. FLOSSIE : Maar daar’s darem ook ’n paar standhoudende fonteine, nè Ma? 
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1. ADA : Ja, of hier en daar ’n put of ’n boorgat... 

2. MARTHA : En dis presies die probleem. [SUG] Julle pa is tog so ’n wyse man...! 

3. FLOSSIE : Jammer Ma, ek verstaan nie. Hoekom sê Ma die putte, boorgate en 

fonteine is ’n probleem? 

4. ADA : Ja ek verstaan dit ook nie! 

5. MARTHA : Julle altwee mis die punt. Dis nie die boorgate, putte of fonteine self 

wat die probleem is nie, maar hoeveel daar is. 

6. FLOSSIE : [SNAP] O, ek sien... 

7. ADA : Nee, ek sien g’n niks! 

8. MARTHA : Die feit van die saak is, daar’s hopeloos te min standhoudende 

fonteine en boorgate om vir al die plase te sorg! 

9. ADA : O, ek sien nóú wat Ma bedoel! As elke plaas ’n fontein of ’n boorgat 

kon hê, dan was daar glad nie ’n probleem nie. 

10. FLOSSIE : [DROOG] Sy verstaan. 

11. MARTHA : [LAGGIE] Ja, ons jongste dogter verstaan oplaas ook haar ou vader 

se wysheid. 

12. ADA : [VERLEË LAGGIE] Julle’s altwee baie snaaks. 

13. FLO / MAR : [LAG] 

14. ADA : As ons nou klaar vir die stomme Ada gelag het, kan Ma dalk vir ons 

sê wat maak ons vir ete? 

15. MARTHA : O, dis nie sommer net ’n ete nie, dis ’n viering en ’n danksegging vir 

die Heer se liefde en genade! 

16. FLOSSIE : So, wat dink Ma moet ons maak wat by dié geleentheid sal pas? 

17. FLO / AD : [REAGEER POSITIEF MET ELKE DIS WAT MARTHA NOEM] 
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1. MARTHA : Ek dink... melkkos... en verseker ook pannekoek, oor dit reën...! 

[LAG KINDERLIK OPGEWONDE] 

2. ADA : O, en wat van ’n skaaprib? 

3. FLOSSIE : Ja, saam met uie en aartappels in die platboompot wat ons lekker 

stadig op die Dover gaar stowe! 

4. MARTHA : [BEWOË LAGGIE] Ag kinders, kinders... wanneer laas het ons 

soveel gelag en vreugde in hierdie ou kombuis van ons gehad? Is die 

Vader nie wonderbaarlik goed vir ons nie? 

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

KOMBUIS. POT PRUT SAG IN A/G. SAGTE REËN VAL STEEDS 

OP SINKDAK. 

5. ADA : Sjoe, dis nou al meer as ’n uur wat dit so lekker sous. Dis seker die 

wonderlikste klank wat ’n mens maar kán hoor! 

6. MARTHA : Ja-nee my liefste kind. Ons weet nooit hoe nodig ons iets het of hoe 

kosbaar iets is, tot ons dit verloor nie. 

7. FLOSSIE : Ek dink dis hoekom die reën vanaand vir my so mooi klink. 

8. MARTHA : Seker maar vir ons almal... [LAGGIE] Maar dat ons iedereen 

dankbaar is vir hierdie wonderlike reën, dit weet ek ook! 

9. ADA : Ma, ons is sewe mense... Is daar nie ’n bietjie baie kos nie? 

10. MARTHA : [LAGGIE] Ja, daar ís seker ’n bietjie te veel vir ons, maar ek het 

netnou al vir Robert en Hans gaan waarsku ek maak heelwat meer 

kos as wat hulle twee met hulle hol bene en wurms en al kan 

verorber, want ek wil hulle met ’n ietsie vir die Saaymans oorstuur. 

11. FLOSSIE : So in die reën? 
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1. MARTHA : Ja wat! Hulle moet maar jou pa se ou kakiejas en sambreel vat. 

2. ADA : Wat hoor Ma van tannie Hanna? Sy’s darem nou seker weer op die 

been, of hoe? 

3. MARTHA : O ja! Sy’s al ’n hele rukkie oor haar siekte, maar ag foeitog... Julle 

weet mos nou hoe gaan dit daar. Glad nie breed nie. Ai liewe vader 

tog... En die ou twee pragtige klein kindertjies... 

4. FLOSSIE : Ja, hulle is te skatlik vir woorde. Ek kan die klein Floris met ’n lepel 

opeet. En klein Hannatjie wil net altyd op my skoot sit. Só ’n lieftallige 

ou dingetjie... 

5. MARTHA : Hmm... Daniël is glo juis weer van Maandag af, so hoor ek, weer 

daar op Doringkloof besig om mielies om ’n deel te saai by een van 

die Scheltemas. Nugter weet of hy eers vanaand gaan huis toe kom 

in dié weer! Maar dat hulle ’n ou ietsie uit ons oorvloed verdien, is 

gewis. Ja-nee, die seuns moet maar sterk wees en vanaand hulle 

doodeet verdien met die ou gunsie vir hulle naaste. Dis buitendien 

mos nie ver na die Saaymans toe nie. 

6. ADA : Nee wat, en hulle sal gelukkig ook nie smelt nie. 

7. FLOSSIE : Jy hou jou verniet kamma so harteloos. Ons weet almal hoe bederf jy 

daardie twee wildernisse met jou koekies en growwebrood en wie 

wat nog as jy dink niemand sien nie! 

8. ALMAL : [LAG] 

9. MARTHA : [LAG BEDAAR] Maar Flossie, so van die os op die jas... Meneer 

Schreuder het mos Vrydagaand gepraat van die biblioteek wat hy vir 

die skool wil inrig. Wanneer gaan dié nou gebeur? 
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1. FLOSSIE : O, sommer een van die dae sê Kosie... ehe meneer Schreuder. Hy’t 

sommer groot planne. Die konsert het oor die twintig pond opgelewer! 

2. AD / MAR : ADA: Wát? Só baie? / MARTHA: Oor die twintig pond...? 

3. FLOSSIE : Ja, is dit nie wonderlik nie? En al die geld sal gaan vir nuwe boeke. 

Meneer Schreuder sal sommer self ’n ry rakke teen die een muur 

inbou met deure wat kan sluit. Ons is altwee vreeslik opgewonde! 

4. MARTHA : Ag, maar dis wonderlik Flossie my kind. Dié mannetjie beteken regtig 

baie vir ons ou skooltjie. 

5. FLOSSIE : O ja. Dis verseker! 

6. ADA : [VERTROULIK. OPGEWONDE] Ma, kan ek maar vir Flossie sê? Ek 

wou dit bêre tot aan tafel, maar nou wil ek dit sê! 

7. MARTHA : [LAGGIE. VERTROULIK] Sê maar vir Flossie. 

8. FLOSSIE : Sê maar wát vir my...? 

9. ADA : [OPGEWONDE] Ek het ’n brief van die apteker in Uitenhage gekry...! 

10. FLOSSIE : [OPGEWONDE] Ja, en...? 

11. ADA : [GILLETJIE] Ek kan enige tyd van die middel van die maand af begin 

werk. So, ek sal seker hier teen die dertiende Mei op Willowmore op 

die trein moet klim. Ek het net ’n week en ’n half oor om al my klere 

en alles reg te kry! 

12. AD / FLOS : [OPGEWONDE GILLETJIES] 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA AAND IN 

FRANK-HULLE SE SITKAMER. SAGTE KRIEKE BUITE. 

1. HANS : Sjoe, maar dis nat hoor! Dankie vir Oom se kakiejas. Dit het sommer 

baie gehelp! Ek het hom by die agterdeur oor die haak gehang. 

2. FRANK : Dis goed. Ek sal nie wil hê jy moet siek word in dié koue, nat weer 

nie. Waar’s Robert? 

3. HANS : [LAGGIE] Hy was ’n bietjie minder gelukkig as ek, Oom. Hy’t in ’n 

poel water beland op pad terug. Hy trek net droë klere aan! 

4. FRA / BAR : [LAG] 

5. BARNIE : [LAG BEDAAR] Dummes Wimmern! 

6. HANS : Oom Frank... Dink Oom dit reën op Hoekplaas ook? Dit lyk vir mý so! 

7. FRANK : [SKOUEROPHALEND] Ek weet nie Johannes. Maar ek sal my min 

verbaas as dit daar ook reën. 

8. HANS : Want ek moet sê, die wêreld lyk vir my amper donkerder na 

Willowmore se kant toe as Kloof af. 

9. FRANK : Jy weet... Ek dink jy’s reg. Dit reën nie net hier oor die Onder-Kloof 

nie. What do you say, Barnie? 

10. BARNIE : I agree Mister Campbell! Ek dink dit reën oor die hele Baviaanskloof. 

I’m just very happy for the farmers. Hulle’t nou darem lank genoeg 

swaar gekry. 

11. FRANK : Ja...! 

12. HANS : [BEWEEG WEG] Goed Oom... Ek gaan gou kyk hoe ver is Robert. 

13. FRANK : [ROEP AGTERNA] Doodreg Johannes. En dankie dat julle die 

eetgoed vir die Saaymans geneem het! 
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1. HANS : [EFFE WEG] Dis ’n groot plesier oom Frank! 

2. FRANK : [POUSE] What a wonderful lad he is. And very mature for his age, 

actually. Ek is só bly sy ouers het hom hierheen gestuur. 

3. BARNIE : Ja, hy’s ’n baie goeie kind. [NADENKEND] If I had a son... [HANG] 

4. FRANK : [POUSETJIE] Ja Barnie? 

5. BARNIE : [ONGEMAKLIK] No... [LAGGIE] Vergeet dit... What I really wanted to 

say was... As die grootbek Yankees nou net wil ophou praat en die 

Allied Forces join on this side of the Atlantic voor die somer kom...! 

6. FRANK : Nou praat jy Barnie! 

7. BARNIE : Die Duitsers is te sterk vir die Franse en die Engelse. [SUG] And rain 

alone cannot save the farmers. 

8. FRANK : No, it can’t... Barnie...? [HANG] 

9. BARNIE : [POUSETJIE] Ja mister Campbell? 

10. FRANK : Hoe voel jy oor die oorlog? I mean... Ons almal is teen die Duitsers... 

But they’re your people. Aren’t they? 

11. BARNIE : Mister Campbell... Ek was daar gebore... A long time ago... Ich 

spreche Deutsch, maar ek praat ook Afrikaans... [LAGGIE] op mý 

manier... And some funny English... En ek vloek ’n bietjie Roeskie... 

and some other languages… [LAGGIE] I don’t even quite know what 

they are... Maar dis nou my land dié. Dis waar ek woon en dis waar 

my mense is. So, how do I feel about the war? Ek bid die Allied 

Forces stop Deutschland in their filthy tracks! Sie zerstören die Welt. 

Die ganze Welt! 

12. FRANK : Ek verstaan alles wat jy sê Barnie... But you lost me at the very end. 



3 

EPS. 53 

1. BARNIE : [LAGGIE] Entschuldige mich bitte... Ek doen dieselbste ding met die 

seuns as ek excited raak. Ek sê maar net... Die Allied Forces moet 

die Duitsers stop, because they are destroying the whole world! 

2. FRANK : Ja, my ou vriend. Dit is ongelukkig waar wat jy sê... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN FRANK-HULLE SE 

EETKAMER. VROLIKE GEROESEMOES AAN TAFEL. EETGEREI 

TEEN PORSELEIN ONDER DIALOOG. SAGTE REËN OP SINKDAK. 

3. MARTHA : Ada my kind, gaan haal asseblief vir ons nog van die skaaprib met 

die uie en aartappel. Ek sien oom Barnie se bord is leeg. 

4. BARNIE : [LAGGIE] Ohh, missus Campbell, please. Have mercy on my 

stomach! Ich kann nicht mehr. Ek voel soos ’n bom van die Groot 

Oorlog wat enige Augenblick kan bars! 

5. ALMAL : [LAG] 

6. MARTHA : Onsin Barnie! Aviva en Ruth is vir twee weke in Port Elizabeth. Jy 

moet eet terwyl jy kan, anders gaan jy honger ly! 

7. ALMAL : [LAG] 

8. MARTHA : Ek weet jy’t baie blikkieskos in daardie winkel van jou, maar jy kan 

nie die hele tyd net daarvan lewe nie! 

9. BARNIE : Oy vey, missus Campbell...! Die kos is wunderbar und sehr 

schmecklich, maar ek sal nie weer van die tafel kan opstaan as ek 

nog moet eet nie! 

10. FRANK : Nonsense Barnie old friend, you must eat. Hoe het julle buurvrou 

altyd gesê toe jy nog ’n kind was op Sewefontein, Martha? 

11. MARTHA : [LAGGIE] Eet, daar’s nog baie in die kombuis! 
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1. ALMAL : [LAG] 

2. MARTHA : Maar Flossie, jy’t mos wonderlike nuus van die skool se biblioteek 

waarvan net ek en Ada nog weet. Sê ’n bietjie vir hulle? 

3. FLOSSIE : Wel, Kosie... ehe... meneer Schreuder... [VERLEË LAGGIE] het 

sommer groot planne, want die konsert het oor die twintig pond 

opgelewer (...wat hy wil gebruik om boeke te koop.) 

4. ALMAL : FRANK: Good lord! More than twenty pounds? / BARNIE: Unsere 

Barmherzigkeit. Mehr als zwanzig Pfund...! / HANS: Maar dis mos 

vrek baie geld? / MARTHA: Ek het julle mos gesê Flossie’t 

wonderlike nuus! 

5. BARNIE : [STOUT LAGGIE] So, Fräulein Flossie... Kosie, eh? 

6. ALMAL : [LAG] 

7. FLOSSIE : [VERLEË] Ag toe...! Dis maar net omdat ons kollegas is en hy vir my 

gesê’t ons moet mekaar op ons voorname noem as ons alleen is. 

Sommer van die eerste dag af al. 

8. BARNIE : [TERG] Hmm... Der Schulmeister het ’n oog vir ’n mooi vrou sien ek? 

9. ALMAL : [LAG] 

BYK : STOEL SKRAAP OOR PLANKVLOER. 

10. FLOSSIE : [STAAN OP. BEWEEG WEG] Ada, sit! Of nee wag... Bring jy en 

Robert sommer vir my van die leë bakke solank saam. Ek sal nóg 

skaaprib met uie en aartappel in die kombuis loop haal...! En dan kan 

julle solank begin opwas. Daar’s baie skottelgoed in die kombuis! 

BYK : TWEE STOELE SKRAAP OOR PLANKVLOER. 

11. MARTHA : [SIMPATIEK] Ag, julle moenie die arme kind so terg nie. 
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1. FRANK : Maar my liewe Martha, het jy nie hoeka probeer Kupido speel toe die 

nuwe skoolhoof net hier aangekom het nie? 

2. ALMAL : [LAG] + MARTHA: Ek weet nie waarvan jy praat nie! / FRANK: Lyk 

my ek sal jou moet herinner? / HANS: [TERG] Haai tannie Martha...? 

/ BARNIE: I think they’ll make a good match, bestimmt! 

3. HANS : [LAG EN SKERTS BEDAAR. POUSE] Was oom Frank-hulle hier met 

die vloed van negentien vyf? 

BYK : PLOTSELING GEEN EETGEREI TEEN PORSELEIN MEER NIE. 

4. FRANK : [POUSE. MAAK ONGEMAKLIK KEEL SKOON] Why ehe... Hoekom 

vra jy, Johannes? 

5. HANS : [ONTWYKEND] Nee, ek vra sommer maar oom Frank. [VERSIGTIG] 

Ek’s seker Oom-hulle weet van die waarsêer van die Suurveld? 

6. MARTHA : O, praat jy nou van ou Hendrik Skoorbek, die Towenaar? 

7. HANS : Ja Tannie. 

BYK : FLOSSIE KOM TERUGGESTAP EN SIT DIE SKOTTEL ONDER 

DIALOOG OP DIE TAFEL NEER. 

8. FLOSSIE : So-ja, hier’s nog heerlike skaaprib met uie en aartappels... En nou? 

Is iets verkeerd? 

9. FRANK : [SOMBER] Come sit, Florence. No, there’s nothing to be worried about. 

BYK : STOEL SKRAAP OOR PLANKVLOER. 

10. FLOSSIE : [GAAN SIT] Hoekom is almal so stil? 

11. MARTHA : [ONGEMAKLIK] Ag, Hans wou sommer weet of ons in negentien vyf 

hier was. 

12. FLOSSIE : O? Met die... [BESEF. FLOU] ...met die vloed? 
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1. MARTHA : [FLOU] Ja... 

2. BARNIE : [PROBEER SITUASIE RED] Hans, jy vra van Hendrik Skoorbek? 

3. FLOSSIE : [ASEM SKERP INGETREK] Die ou skelm wat kamma voorspellings 

ook gemaak het? 

4. BARNIE : [FLOU LAGGIE] That’s the one! Ja, hy was natürlich auch ein 

Deutscher. Heinrich Schörbeck. 

5. FLOSSIE : Is dit waar dat hy van Dortmund af gekom het? 

6. BARNIE : Ô, dass weiss ich nicht! Maar daar was stories dat hy ’n matroos was 

wat weggeloop van sy skip af nie te lank na agtienhonderd nie. 

7. HANS : [POUSE] My ma-hulle sê hy’t baie lank gelede voorspel daar sou ’n 

groot oorlog vroeg in die twintigste eeu in Europa uitbreek. 

8. BARNIE : [GEFORSEERDE LAGGIE] Daar was tog só baie oorloë in Europa 

al... Dit was maar ’n gelukkige raaiskoot dink ek! 

9. FRA / MAR : FRANK: Oh, most certainly Barnie. Definitely! / MARTHA: Ag ja nee 

wat. Niemand kan sulke dinge tog regtig voorspel nie! 

10. FLOSSIE : Hoekom wou jy weet van Hendrik Skoorbek, Hans? 

11. HANS : [VERSIGTIG] Want my ma-hulle’t ook gesê hy’t glo voorspel daar 

sou in dieselfde tyd van die groot oorlog wat hy voorspel het, kwaai 

verspoelings in die Baviaanskloof en die Gamtoos wees, en dat baie 

mense sal verdrink... 

12. FRANK : [POUSE] Is jy bekommerd daaroor, Johannes? Omdat dit nou reën? 

13. HANS : Nee... ek sal nie sê ek’s bekommerd nie oom Frank... 

14. FLOSSIE : Maar as jy nie bekommerd is nie, hoekom vra jy? 

15. HANS : Ek... ek het sommer net gewonder. 
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1. FRANK : Kom ek stel julle altwee gerus. Ja, ons was hier in negentien vyf. En 

die Baviaanskloofrivier hét sterk afgekom en van die plase laer af 

oorstroom. Maar Kleinpoort sit baie hoog. Net die onderste landerye 

was oorstroom. Jy hoef jou regtig nie te bekommer nie. 

2. HANS : Dankie oom Frank... My pa sê daar’s mense wat die Baviaanskloof 

ook die doodskis noem. 

3. FLOSSIE : [BEKOMMERD] Oor daardie nikswerd se onverantwoordelike 

voorspellings? Jy moet jou nie aan bogstories steur nie Hans! 

4. FRANK : [GERUSSTELLEND] Don’t get upset, Florence dear. Die naam 

doodskis is maar net oor die vorm van die Baviaanskloof. 

5. HANS : Dis reg Oom. My pa sê die Winterhoek- en die Kougaberge loop 

nêrens meer as een of twee myl uit mekaar nie. En hy sê ’n mens 

kan nêrens in die hele Kloof uitkom na die Groot Karoo óf die 

Langkloof wat reg langsaan die Baviaanskloof lê nie. Net aan sy bo- 

of sy onderpunt. 

6. BARNIE : Fauler Bengel, jou vader was heeltemal reg! Dit is waarom ek maar 

min ver ry. Ek laat die transportryers alles na mý toe bring. [LAG] Dis 

baie minder gesukkel en moeite vir my! 

7. HANS : Toe ek nog in Vlakplaas se skool was, het meneer Schreuder een 

keer in aardrykskunde vir ons vertel die Baviaanskloof is vandag hier 

omdat stormwater oor baie eeue afgespoel gekom het tussen die 

Winterhoek- en Kougaberge, en toe so ’n sloot in die rotse gevreet 

het. Want water is baie sterk, sê meneer Schreuder. 

8. FLOSSIE : [NADENKEND] Ja, dit is... 
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1. HANS : Ek het een keer toe ons na ouma Pollie toe gekom het, getel... Die 

harde pad loop vyf en veertig keer deur die Baviaanskloofrivier. 

2. BARNIE : Unsere Himmel! 

3. FRANK : Baie interessant, Johannes. Ek het dit natuurlik nog nooit self 

probeer tel nie, maar ek kan dink hoe ’n nagmerrie dit moet wees vir 

’n togryer of énigiemand wat iewers heen moet ry, om ná stormreën 

deur al daardie driwwe te kom! 

4. HANS : Ja Oom. Dis net wat my pa ook sê. 

5. BARNIE : [LAGGIE] Und that is exactly why I stopped transporting goods for 

the shop, you know? Baiekeer is die water te hoog. Then you can’t 

get through! 

6. HANS : Dis waar oom Barnie. My pa sê mense raak op dié manier baie 

maklik afgesny van alles en almal weerskante van twee driwwe. En 

dis hoekom dit baie gevaarlik kan raak as die rivier afkom en jy’s nie 

by die huis nie. 

7. MARTHA : Ja... ehe maar Hans, ek dink ons het nou genoeg morbiede stories 

gehoor van waarsêers en oorloë en verspoelings en dinge. 

8. FLOSSIE : Ja o genade! 

9. HANS : Ek’s jammer... Ek het nie bedoel om die aand te bederf nie. 

10. FRA / BAR : FRANK: Onsin Hans, jy het glad nie die aand bederf nie! / BARNIE: 

Was für Unsinn! Jy wou mos net weet, nicht wahr? 

BYK : STOEL SKRAAP OOR PLANKVLOER. 

11. HANS : [STAAN OP. BEWEEG WEG] O aarde, ek het so amper vergeet. 

Oom Barnie, ek het ook nog iets vir Oom om te eet...! 
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1. FLOSSIE : [SUG] Het ék die stomme kind nou weer ontstel? 

2. MARTHA : Nee, natuurlik nie my liewe Flossie. 

3. BARNIE : [BEKOMMERD] I think the boy is really worried about the rain, en al 

die dummes Zeug wat hy al gehoor het... 

4. MARTHA : Maar Frank, ek dink jy’t die seun darem mooi gerusgestel. 

5. FRA / BAR : FRANK: [SUG] Ek hoop so! / BARNIE: Og ja! Du hast bestimmt! 

6. HANS : [BEWEEG TOT OP MIK] Al eet Oom net één dun snytjie brood, maar 

van hierdie tafel af mag Oom nie opstaan voor Oom nie van 

Hoekplaas se spekboomheuning geproe het nie! 

BYK : INMAAKFLES OP TAFEL NEERGESIT. 

7. BARNIE : [LAGGIE] Schmutzige Täter...! Baie, baie dankie. Jou oom Barnie se 

maag gaan bars, maar hierdie heuning móét ek proe! 

BYK : KENWYSIE OP, DOOF ONDER SPRAAK EN BYKLANKE EN HOU. 

8. ALMAL : [LAG] + FLOSSIE: Dankie Hans, dit was héérlik! / MARTHA: Dankie 

my kind, dit was nou ’n wonderlike verrassing! / BARNIE: Es 

schmeckt, Junge, es schmeckt! Beste Honig wat ek nóg geëet het! 

9. FRANK : Baie dankie Johannes. Ek dink ons stem almal saam... Ons het nog 

nooit geuriger heuning as hierdie heuning van Hoekplaas geëet nie! 

10. ALMAL : [BEAAM VROLIK] 

11. FRANK : That was food for a king! 

12. HANS : Kieriekop het nou wel gesê die heuning is net vir my, maar hy sal 

nooit weet wat hy vanaand vir ons gedoen het nie. Ek wens net hy 

was hier om dit te sien. 

BYK : KENWYSIE MOMENTEEL OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA NAG IN 

SEUNS SE SLAAPKAMER. BEDDENS KRAAK EN BEDDEGOED 

RITSEL SOOS GEPAS. HARDE REËN DREUN OP SINKDAK. 

1. HANS : [DRAAI OP SY SY. SUG SWAAR] 

2. ROBERT : [GAAP] Kan jy ook nie slaap nie? 

3. HANS : Nee. 

4. ROBERT : Wat hou jóú wakker? 

5. HANS : [ONWILLIG] Die reën. 

6. ROBERT : Ja, vir my ook.  

7. HANS : Hoekom hou die reën jou wakker? 

8. ROBERT : [ONTWYKEND] Ek dink ek’s nie meer gewoond aan die geraas nie. 

9. HANS : Ek dink nie enigiemand is meer gewoond daaraan nie. 

10. ROBERT : Nee, ek dink ook nie so nie. 

11. HANS : [POUSE] Jy was bra stil aan tafel vanaand. 

12. ROBERT : Ja. 

13. HANS : Hoekom? 

14. ROBERT : My kakebeen was te seer om te praat. 

15. HANS : O. En nou? 

16. ROBERT : Nou voel ek beter. 

17. HANS : Dis goed. 

18. ROBERT : Ja, ek’s bly dis nie meer so seer nie. 

19. HANS : Die goed wat ek aan tafel gesê’t... [HANG] 

20. ROBERT : [POUSETJIE] Watter goed? 

21. HANS : Jy weet? Van Hendrik Skoorbek en die verspoelings en goed. 
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1. ROBERT : Wat daarvan? 

2. HANS : [VERSIGTIG] Is dit dít wat jou wakker hou? 

3. ROBERT : [POUSE] Nee. 

4. HANS : O. Ek’s bly, want ek het nie bedoel om jou... of enigiemand 

bekommerd te laat voel nie. 

5. ROBERT : Is jý bekommerd oor die reën? 

6. HANS : [POUSE. FLOU] Ja. 

7. ROBERT : Oor die goed wat jy gesê het? 

8. HANS : Ja. Op ’n manier. 

9. ROBERT : Hoe bedoel jy... op ’n manier? 

10. HANS : My pa’t vir my verduidelik... Oor die Baviaanskloof so lank en smal is, 

kan ’n bietjie water taamlik gou... te veel word. 

11. ROBERT : [SIT OP IN DIE BED] Hoeveel is ’n bietjie? 

12. HANS : [SIT OP, LEUN OP SY ELMBOOG] Ek kan nie meer so goed onthou 

wat my pa gesê’t nie, maar sê nou maar daar val op Willowmore drie 

duim reën, dan dink almal dink dit het nou net baie lekker gereën. 

13. ROBERT : [VERSTAAN NIE] Ja...? 

14. HANS : Maar as daar in die Klóóf drie duim reën val, is dit so goed daar’t sê 

maar... twaalf duim geval. Ek sê nou twaalf duim, maar dit kan ook 

meer of minder wees. Ek kan nie onthou wat my pa gesê’t het nie. 

15. ROBERT : [VERBAAS] Net oor die Kloof so smal is? 

16. HANS : Ja, soort van. Maar eintlik oor al die water wat van die berge af 

afloop in die Kloof in. Dit maak dat die drie duim, sê maar twaalf word. 

17. ROBERT : [POUSE. FLOU] Ek sien... 
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1. HANS : Maar jy’t seker gehoor wat sê jou pa, nè? 

2. ROBERT : Wat het hy gesê? 

3. HANS : Kleinpoort lê hoog. In negentien vyf was net die onderste landerye 

onder water. Jou pa sê daar’s niks om oor bekommerd te wees nie. 

4. ROBERT : [POUSE. FLOU] Ja... 

5. HANS : [GLO SELF NIE] Ek gló hom. Hy sal mos weet waarvan hy praat. As 

jy mý nie glo nie, vra jou pa self môreoggend. 

6. ROBERT : Nee, ek glo jou. [SUG. GAAN LÊ OP SY RUG] Lekker slaap. 

7. HANS : [ LÊ OP SY RUG] Dankie. Jy ook. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN MARTHA SE 

KOMBUIS. REËN OP SINKDAK. 

8. FLOSSIE : Môre Pa! 

9. FRANK : [OPGEWEK] Good morning Florence my dear. 

10. FLOSSIE :  Is dit nie wonderlike reën nie? 

11. FRANK : Wonderful. Absolutely marvellous! En het jy net so lekker soos jou ou 

vader geslaap? 

12. FLOSSIE : [LAGGIE] Ek kan nie onthou wanneer laas ek so lekker geslaap het 

nie! Mens vergeet hoe salig die reën op die dak klink. 

13. FRANK : Oh indeed. But isn’t it a splendid rediscovery of old familiar things? 

14. FLOSSIE : Dit is ja... En as Pa se wolpantoffels hier voor die Dover staan? 

15. FRANK : Oh that? [LAG] You wouldn’t believe me! Jou ou vader se 

nuuskierigheid het hom douvoordag uit die kooi gejaag. 

16. FLOSSIE : Waaroor was Pa so nuuskierig? 

17. FRANK : [NABY] Oor hoeveel reën daar al geval het! 
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1. FLOSSIE : [LAG] O, ek sien! 

2. FRANK : [NORMALE AFSTAND] So I took the umbrella from the hat stand 

and went outside in the gorgeous, blessed, pouring rain, to check on 

the rain gauge at the bottom corner of the flower garden. 

3. FLOSSIE : Pa bedoel seker wat die blomtuin wás, want ek weet nie wanneer 

laas daar ’n blom of eers ’n blomplant was nie! 

4. FRANK : That’s beside the point young lady! Ek wou gaan kyk hoeveel reën 

daar al in die reënmeter was. But would you believe me? Die grond 

was só sag, dat ek op een plek tot by my enkels ingesak het! 

5. FLOSSIE : Liewe genade! Maar ja, ek kan dit baie goed glo. 

6. FRANK : Dit het omtrént vir jou ’n gesukkel afgegee om die pantoffels weer uit 

daardie pappery te kry! 

7. FLOSSIE : Ek verbaas my dat Pa hoegenaamd met die pantoffels in die 

gietende reën uitgegaan het! 

8. FRANK : [SKOUEROPHALEND] Yes well, that’s an old man’s curiosity for you. 

9. FLOSSIE : En toe? Hoeveel reën het die meter gewys? 

10. FRANK : Nee wag, dit was nog nie die einde van die storie nie! Ek moes die 

meter weer die hele ent van daar onder af terugbring kombuis toe 

sodat ek met die paraffienlamp kon kyk wat die lesing is. 

11. FLOSSIE : En wéér met die pantoffels aan teruggesukkel huis toe? 

12. FRANK : Oh no my dear. Once bitten, twice shy! Ek het hulle uitgetrek en 

teruggedra kombuis toe. 

13. FLOSSIE : [LAG] Partykeer betaal ’n mens duur vir ’n bietjie gesonde verstand! 
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1. FRANK : [GOEDIG] I can’t believe it. My own daughter has no sense of 

adventure! While my surname might as well have been Livingstone 

or Cook, she fails to see the profound adventure of the perilous 

barefoot journey, in the dark, from the bottom of what was once her 

mother’s flower garden, to the safety and warmth of the kitchen and 

the Dover stove! Ek is diep teleurgesteld, Florence Campbell... 

2. FLOSSIE : [NABY. TEER] Ek weet nie of ek Pa al ooit so laf en vol grappies 

gesien het nie. [OMHELS HOM] Dankie Here vir die reën...! 

3. FRANK : [NABY. OMHELS HAAR] Yes, thank you Lord indeed, dear Florence. 

4. FLOSSIE : [NORMALE AFSTAND] Nou toe, hoe lank moet ek nog wag voor Pa 

my sê hoeveel dit toe gereën het? 

5. FRANK : [NORMALE AFSTAND] Oh yes, my goodness! Sal jy my glo, omtrent 

’n uur of wat gelede, toe staan die reënmeter op net ’n klein bietjie 

minder as twee duim! 

6. FLOSSIE : [OPGEWONDE] Maar dis wonderlik Pa! 

7. FRANK : Is dit nie? Ek was só opgewonde, ek het die meter sommer dadelik 

weer gaan ophang... Yes, I went barefoot again! I can just imagine... 

By now the gauge should read more than two inches! [AANGEDAAN] 

Florence, do you know what it means? 

8. FLOSSIE : [EMOSIONEEL] Wat Pa? 

9. FRANK : Na agtien baie lang maande... is die droogte uiteindelik gebreek! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN BARNIE SE WINKEL. 

REËN OP SINKDAK. 

10. BARNIE : [OPGEWONDE] Good morning mister Campbell! Und wie geht’s? 



6 

EPS. 54 

1. FRANK : [OPGEWEK] Baie goed Barnie, baie goed! Jy lyk heel vrolik? 

2. BARNIE : [LAG] Ja, ja. Ich bin in sehr guter Laune! Baie goeie reën, nè? 

3. FRANK : Dit is juis hoekom ek hier is Barnie. Ek wil jou vra of ons jou telefoon 

kan gebruik om Verlorenrivier en Vlakplaas te bel om te hoor hoe dit 

daar gereën het. Hier by ons het daar netnou toe ek gaan kyk het op 

die reënmeter, net ’n bietjie meer as twee duim al gereën! 

4. BARNIE : Wunderbar... Dank Gott! Natürlich kan jy die telefoon gebruik, mister 

Campbell. Mag ek vra, warum? 

5. FRANK : Well you see Barnie, I just thought it might be useful for us to know... 

Hoe hoër op in die Baviaanskloof daar goeie reën val, hoe beter is 

die kans dat die rivier sal afkom. Dan sal die boere weer genoeg 

water hê om landerye en groentetuine nat te lei. 

6. BARNIE : A, of course yes! Ons moet net hoop die lyne is oop na daardie kant 

toe. Maar ek dink darem nie daar was ’n storm hoër op nie. 

BYK : MUSIEK OP, DOOF ONDER SPRAAK EN BYKLANKE EN HOU. 

VROEGMÔRE IN MARTHA SE KOMBUIS. REËN OP SINKDAK. 

7. ROBERT : Kan ons maar weer Pa se kakiejas en sambreel leen om stalle toe te 

gaan om te gaan melk? 

8. FRANK : Nee wat Robert. It’s raining way too much and too hard to milk the 

cows now. Dit moet maar wag tot vanmiddag ná skool as die ergste 

reën oor is! 

9. HANS : Het Oom toe gebel gekry? 

10. FRANK : Ja, ek het. En jy was reg gisteraand toe jy gesê het dit lyk so donker 

na Willowmore se kant toe. Dit reën glo goed op Vlakplaas! 
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1. HANS : Dis goed, nè oom Frank? Want dan behoort die droogte mos oral in 

die Baviaanskloof gebreek te wees? 

2. FRANK : Jy is heeltemal reg, Johannes. Negentien sestien gaan ’n baie goeie 

jaar wees vir die hele Baviaanskloof! 

3. ROBERT : Waar’s Flossie, Pa? Ons moet by die skool kom, maar ek dink nie sy 

moet vanoggend alleen skool toe ry nie. Sy moet maar liewer saam 

met ons ry. Ek belowe ons sal stadig ry sodat sy kan byhou! 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP EN DOOF NA VROEGMÔRE IN 

MARTHA SE KOMBUIS. REËN OP SINKDAK. HARDE KLOP 

EFFE WEG AAN AGTERDEUR. 

4. HANS : Wie klop hierdie tyd van die oggend? En dit in sulke reën? 

5. ROBERT : Maar kom ons kyk! 

BYK : AGTERDEUR OP MIK OOPGEMAAK. 

6. ROBERT : Oom Barnie...? Môre! Wat maak Oom hier? Kom in, Oom reën nat! 

7. BARNIE : [BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] Thank you Robert, faule 

Bengel! Guten Morgen, en jy ook Hans! 

BYK : AGTERDEUR ONDER DIALOOG TOEGEMAAK. 

8. HANS : [EFFE WEG] Môre oom Barnie! 

9. BARNIE : Waar’s Fräulein Flossie? 

10. ROBERT : Ons wag hoeka vir haar Oom, want as ons nie nou begin skool toe ry 

nie, gaan ons sowaar as wat dit reën laat wees vanmôre! 

11. FLOSSIE : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK] Ek kom, ek kom...! Ek het net ’n 

klomp goed wat ek moet probeer droog hou vir die ent pad skool toe. 

O... môre oom Barnie! 
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1. BARNIE : Guten Morgen, Fräulein Flossie! 

2. FLOSSIE : Wat maak Oom so vroeg op ’n Donderdag hier by ons? [KNIPOOG. 

TERG] Of soek Oom dalk nog van gisteraand se skaapribbetjie met 

uie en aartappel vir ontbyt? 

3. BARNIE : Ô, nein, nein danke liebes Fräulein! [LAG] Ek dink nie ek sal weer 

kan eet voor vanaand eers nie! Nee, ek het gedink... with the rain 

and the wet roads and all... maybe you’d like to not go to school on 

your bicycle today? 

4. FLOSSIE : Oom Barnie, dit is só waar, ek glo nie Oom besef eers hóé waar nie! 

5. BARNIE : So I thought... Dis net ’n klein ou karretjie, maar dit sal seker beter 

wees as die bicycle in die reën en die modder en so. Nicht wahr? 

6. FLOSSIE : Oom Barnie...! Dit sal wonderlik wees. Baie, baie dankie! [OMHELS 

HOM. NABY] Dit is só dierbaar van Oom! [SOEN SY WANG] 

7. BARNIE : [NABY. VERLEË LAGGIE. NORMALE AFSTAND] It is only a big, big 

pleasure! Und ihr, schmutzige Täters, julle mag ook maar saamry! 

8. HA/ROB : HANS: Jô, baie dankie oom Barnie! / ROBERT: Regtig? Dankie Oom! 

9. FLOSSIE : Oom Barnie is ’n regte Samaritaan. Baie, baie dankie! 

10. BARNIE : Og, dit is die minste wat ek kan doen, Fräulein Flossie. Die God van 

Abraham, Isak en Jakob gee dan so baie aan ons. Ek moet mos ook 

teruggee. Nicht wahr? Und am Mittag, dan kom haal ek julle weer! Is 

dit goed so? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA STOEP VAN SKOOLGEBOU. 

KINDERS LAWAAI IN KLAS IN A/G. HARDE REËN OP SINKDAK. 

11. KOSIE : Het jy ook so min kinders in jou klas vandag? 
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1. FLOSSIE : Ja, ek het omtrent net die helfte van die klas. Die res van die kinders 

het nie opgedaag nie. 

2. KOSIE : Dis dieselfde by my ook. Die meeste kinders het nie reënjasse nie en 

natuurlik het baie van die ouers ook nie motors of vervoer wat gepas 

is vir die toestand van die modderige paaie nie. 

3. FLOSSIE : Ek kan nie glo hoe stroom die water tussen die skoolgebou en die 

kweperlaning deur nie. Die kinders sal nie met pouse kan uitgaan 

nie, of hoe dink jy? 

4. KOSIE : Nee, dis heeltemal buite die kwessie. Maar hoekom ek jou wou 

sien... Oom Jan Smith was nou-nou hier by my. 

5. FLOSSIE : O? Wat sê hy? 

6. KOSIE : Hy sê hy’t met sy broers, oom Gert en oom Hendrik gepraat. Hulle sê 

daar’t nou al oor die drie duim reën by hulle geval. En oom Jan sê hy 

sien die voorste klowe begin loop. 

7. FLOSSIE : [ONRUSTIG] Wat beteken dit? 

8. KOSIE : Wel, volgens oom Jan gaan dit nie lank wees voor Boskloof daar by 

oom Richard Nortje begin afkom nie, en as dit gebeur, sit ons almal 

glo duskant die rivier vasgekeer. 

9. FLOSSIE : [NOU BEKOMMERD] Wat stel jy voor doen ons? 

10. KOSIE : Ek stem saam met oom Jan. Hy sê ons moet ’n plan maak om die 

kinders by die huis te kry. En toe praat hy iets van die vloed van 

negentien vyf en hoe dit toe gegaan het...! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA STOEP 

VAN SKOOLGEBOU. KINDERS LAWAAI IN KLAS IN A/G. HARDE 

REËN OP SINKDAK. 

1. KOSIE : Volgens oom Jan gaan dit nie lank wees voor Boskloof daar by oom 

Richard Nortje begin afkom nie, en as dit gebeur, sit ons almal glo 

duskant die rivier vasgekeer. 

2. FLOSSIE : [NOU BEKOMMERD] Wat stel jy voor doen ons? 

3. KOSIE : Ek stem saam met oom Jan. Hy sê ons moet ’n plan maak om die 

kinders by die huis te kry. En toe praat hy iets van die vloed van 

negentien vyf en hoe dit toe gegaan het. Weet jý wat hy bedoel het? 

4. FLOSSIE : [POUSE. FLOU] Ja... Ek weet presies wat hy bedoel. 

5. KOSIE : [BEKOMMERD] Flossie...? Wat makeer? Jy lyk of jy ’n spook gesien 

het! ... Flossie? 

6. FLOSSIE : [ASOF IN ’N TRANS] Ja, ek... Ons moet gou maak... Hans was reg... 

7. KOSIE : Waarvan praat jy? 

8. FLOSSIE : [ASOF SY WAKKER SKRIK] Kosie, gou! Ons moet oom Gert en 

almal wat karre het, skool toe laat kom. Hoeveel kinders dink jy sal jy 

in jou Napier kan kry? 

9. KOSIE : Van jou klas se kleintjies...? Maklik sewe. Miskien agt. 

10. FLOSSIE : Wat het oom Gert gesê? Kom hy terug skool toe? 

11. KOSIE : Ja. Hy wou net weer na die rivier gaan kyk het, dan sou hy terugkom. 

Miskien nog hulp gaan soek het ook om die kinders te help aanry. 

Wat ’n genade dat al die kinders nie vandag skool toe gekom het nie! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA ’N ENT VAN DIE RIVIER. HARDE 

REËN OP GROND EN PLANTE. RIVIER DREUN IN A/G. 

1. FRANK : [PROJEKTEER DEURGAANS EFFENS] Barnie, wanneer laas het jy 

dít gesien? Unbelievable... 

2. BARNIE : [PROJEKTEER DEURGAANS EFFENS] Ô meine Güte! Ek kan nie 

glo die rivier wat só droog was vir só lank, lyk skielik so nie! 

3. FRANK : Ja... En kyk net dáár...! 

4. BARNIE : Where mister Campbell? 

5. FRANK : Daar bo na die Winterhoekberg se kant toe... Sien jy? 

6. BARNIE : Lieber Himmel...! Mister Campbell? That can’t be good, eh? ’n 

Spierwit stroom water kom daar by die kloof af. Und so schnell...! 

7. FRANK : Yes, I must admit... It’s a bit too strong for my liking. En kyk dáár, 

Barnie! Daar’s ’n waterval wat sommer bo-oor die wildepruime en die 

spekbome spoel. Hoe lank sal hulle kan bly staan voor die water 

hulle wortels los kalwe en die ou kolosse bergaf spoel...? 

8. BARNIE : Mein guter Donner...! 

9. FRANK : [SUG] Kom, daar’s niks wat ons kan doen nie. Let’s go back. 

10. BARNIE : Ja. Last uns gehen. 

11. FRANK : [POUSE] Oh, by the way Barnie? 

12. BARNIE : Yes mister Campbell? 

13. FRANK : Dankie dat jy Florence en die seuns skool toe gevat het. 

14. BARNIE : Only my pleasure! Die faule Bengels het my kom sê Herr Schreuder 

het hulle und Fräulein Flossie teruggebring, because they were 

worried about the river. Nou verstaan ek hoekom! 
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1. FRANK : Yes, me too. Maar so van die seuns gepraat... Ek het hulle eers kraal 

toe gestuur om die arme koeie te melk, voor hulle na jou toe is. So, 

moenie dat hulle jou om die bos probeer lei met stories dat hulle nog 

die koeie moet gaan melk nie. Dit sal net wees omdat hulle wil ophou 

werk! Are they at least of any help to you? 

2. BARNIE : Ja, ja! Hulle weeg suiker en meel in sakkies und pak dit in die rakke. 

3. FRANK : Well I never...! Maar as hulle jou pla, jaag hulle terug huis toe, hoor? 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MARTHA SE KOMBUIS. HARDE REËN 

OP SINKDAK. 

4. FLOSSIE : En toe? Is julle klaar gewerk by oom Barnie? 

5. ROBERT : [LAGGIE] Ja! Man, dit was nou die lekkerste wat ek nog ooit gewerk 

het! Of wat sê ek Hans? 

6. HANS : Ja-nee, dit was nou regtig die moeite werd! 

7. FLOSSIE : En watse werk het dit vir julle twee skelms die moeite werd gemaak? 

Moes die arme oom Barnie julle ten duurste betaal? 

8. ROBERT : Moenie so wees nie Flossie! Ons het regtig na oom Barnie gegaan 

om te vra of ons hom kan help, want ons was verveeld. Ons het nie 

gesê ons sal hom help net as hy ons betaal nie. 

9. HANS : Ja, ons wou hom help om vir hom dankie te sê dat hy ons 

vanoggend met sy kar skool toe gevat het. 

10. FLOSSIE : [LAGGIE] Jý is heeltemal te glad met daardie mond van jou Hans. Ek 

dink jy moet ’n prokureur of ’n advokaat word! 

11. HANS : Nee wat dankie. Ek wil nie in ’n hof staan en skelms uit die tronk 

probeer hou nie! 
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1. FLOSSIE : Maar jy kan mos vir die Staat werk. Dan word jy ’n aanklaer! 

2. HANS : Nee, dan moet ek weer onskuldige mense tronk toe laat gaan! 

3. ROBERT : [LAG] Gee maar op ou sussie. Jy gaan nie hierdie een wen nie! 

4. FLOSSIE : [GLIMLAG] Nee, dit lyk my nie so nie. [OORGANG] En toe? Hoeveel 

het oom Barnie julle vir julle werk betaal? 

5. ROBERT : Oom Barnie’t ons nie... betáál betaal nie. 

6. FLOSSIE : Wat bedoel jy? 

7. HANS : Dis eintlik nes Robert sê. Hy’t ons nie met geld betaal nie. 

8. FLOSSIE : Nou hoe dan? 

9. ROBERT : Toe ons hom sê ons wil hom graag help, wou hy eers nie daarvan 

hoor dat ons iets doen sonder dat hy ons daarvoor betaal nie. 

10. HANS : Toe sê ons vir oom Barnie hy’t al genoeg gedoen vir ons. Ons wil 

hom graag help, maar nie vir geld nie. 

11. ROBERT : Ja, en toe lyk dit of hy hartseer is, en hy vra of ons dit sal doen as hy 

ons nie met geld betaal nie, maar met iets anders. 

12. HANS : Toe sê ons dis reg so. Ons wil help, maar nie vir geld nie. 

13. ROBERT :  Maar hoe moes ons weet hy sou ons betaal met sovéél lekkergoed 

as wat ons kan eet? 

14. FLOSSIE : [LAG] Nee kyk, júlle...? Daar’s nie vet aan julle te smeer nie! 

[OORGANG] Sê my, het ék netnou oom Henry en George Smith 

daar by oom Barnie se winkel gesien? 

15. ROBERT : Ja, hulle was daar. 

16. FLOSSIE : Wat wou hulle hê? 

17. ROBERT : Eintlik het oom Henry na Pa en oom Barnie kom soek. 
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1. FLOSSIE : Hoekom? 

2. ROBERT : Dis eintlik nogal ’n lang storie. 

3. FLOSSIE : Ag, seker nie só lank nie! 

4. HANS : Nee, nie eintlik nie. Jy sien, oom Barnie’t gesien hoe nat hulle klere 

is, toe vra hy hoekom hulle dan nie reënjasse aangetrek het nie. 

5. ROBERT : Ja hel ou Flossie, jy moes gesien het hoe nat was hulle! Ou George 

het so gebuk om die ergste nattigheid van sy broek af te vryf, nè? 

Toe loop die water so ’n stróóm van sy hoed af, op die winkel se 

stoep! [LAGGIE] Gelukkig was dit nie in die winkel nie! 

6. FLOSSIE : Ja maar ek wil nie weet hoe nat hulle was nie. Ek wil weet hoekom 

hulle na Pa en oom Barnie kom soek het! 

7. ROBERT : [PRUIL] Ek wou maar net sê hoe nat hulle gereën het. 

8. FLOSSIE : Ja goed, dankie Robert. Nou weet ek. Hans, vertel my asseblief 

hoekom oom Henry my Pa en oom Barnie wou sien! 

9. HANS : Oom Barnie’t oom Henry mos gevra hoekom hulle nie reënjasse 

aangetrek het nie, onthou jy dit? 

10. FLOSSIE : Ja...? 

11. HANS : Toe sê oom Henry hulle’t nie tyd gehad nie. 

12. FLOSSIE : [BEKOMMERD] Nie týd gehad nie...? 

13. ROBERT : Ja! Hulle was glo in die waenhuis besig om sakke boontjies af te 

weeg en toe te werk, toe een van sy werksmense daar 

aangehardloop kom en sê twee van oom Henry se melkkoeie staan 

in die rivier se loop op ’n eilandjie vasgekeer. 

14. FLOSSIE : O my goeiste...! 
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1. ROBERT : Ja, oom Henry sê hy’t nie eers geweet die rivier kom af nie! 

2. FLOSSIE : [VIR HAARSELF] Dis amper nes negentien vyf... 

3. ROBERT : Hoe sê jy Sus? 

4. FLOSSIE : Nee, ek wonder sommer net hoekom die koeie nie in ’n kamp of iets 

was toe dit so begin reën het nie. 

5. ROBERT : [NIE OORTUIG NIE] O... 

6. HANS : En dis hoekom oom Henry-hulle so nat gereën het. Hulle’t sommer 

dadelik rivier toe gehardloop om te gaan kyk. 

7. FLOSSIE : En toe? Kon hulle darem die koeie van die eilandjie afkry? 

8. ROBERT : Nee! Die rivier het al klaar te sterk begin afkom en die water was te 

diep om dit na die koeie te waag. 

9. FLOSSIE : [BEKOMMERD] Ag genade... 

10. HANS : Maar oom Henry sê hy dink dit moet van Donkerkloof en ’n paar van 

Boonste Klipfontein se klowe se water wees, want die rivier het net te 

skielik afgekom. 

11. ROBERT : Ja, oom Barnie wou nog dat ons almal gaan kyk of ons nie die koeie 

van die eilandjie kan afkry nie, maar oom Henry sê hy’s bang dat 

Boskloof se water ook nog gaan bykom, en dan is darie sandbank 

wat ’n eilandjie geword het, toe onder die water. 

12. FLOSSIE : Maar wat gaan nou van die koeie word? Kan ’n mens hulle nie met 

toue of goed gaan haal en terugbring nie? 

13. ROBERT : Nee, oom Henry reken dit sal later net ’n verdrinkery afgee met dié 

dat die water so sterk en so diep loop. Hy sê die koeie moet maar 

swem as die water te hoog oor die eilandjie loop. 
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1. HANS : Ja, wat oom Henry van die koeie gesê’t is waar. ’n Bees versuip nie 

maklik nie. Hulle sal op hulle eie kan uitswem. 

2. ROBERT : Die vraag is net watter kant toe die koeie sal swem, en of hulle 

altwee dieselfde kant toe sal swem. 

3. FLOSSIE : As ek een van die koeie was, sou ek maar stroomaf na die kant toe 

probeer swem het. 

4. ROBERT : [LAGGIE] Ja ek ook! 

5. HANS : Oom Henry se enigste bekommernis is die een Jerseykoei wat nou 

pas gekalf het. Sy móét elke dag gemelk word. 

6. FLOSSIE : Ag foeitog. Arme ding... En? Was dit al wat gebeur het? 

7. ROBERT : Net ’n rukkie voor ons klaargemaak het, was Pa-hulle en almal weer 

terug by oom Barnie se winkel. Toe wou oom Henry hê oom Barnie 

moet Verlorenrivier toe bel om te hoor hoe dit daar reën. 

8. FLOSSIE : Maar Pa’t vanoggend ook vir oom Barnie gevra om soontoe te bel. 

9. HANS : En toe? Kon oom Barnie deurkom? 

10. FLOSSIE : Ja wat, glo sommer heel maklik. En blykbaar het dit goed gereën in 

die Bo-Kloof, maar niks om oor bekommerd te wees nie. 

11. HANS : [GESPANNE] Dan het dit verander van vanmôre af tot nou. 

12. FLOSSIE : Hoe so Hans? 

13. HANS : Ek het gaan luister om te hoor wat oom Barnie sê. Hy’t vreeslik baie 

Afrikaans, Engels en Duits deurmekaar gepraat. Hy maak mos net so 

as hy baie opgewonde of kwaad is. En nou lyk dit vir my as hy 

bekommerd is ook... 

14. FLOSSIE : Wat het hulle gesê? Hoe lyk dit daar by... Daar in die Bo-Kloof? 
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1. HANS : Oom Barnie’t baie bekommerd gelyk ná hy die gehoorbuis weer aan 

die hakie opgehang het. En toe sê hy... 

2. BARNIE : [BEKOMMERD. REVERB.] Dit lyk nie so mooi in die Bo-Kloof nie. Dit 

klink my daar’t baie water geval agter in die Kougaberg daar bokant 

julle plaas, Hans. 

3. FLOSSIE : [ASEM SKERP INGETREK] Het hy dit reguit vir jou gesê? 

4. HANS : Ja. Toe vra ek hom hoekom lyk dit nie so mooi in die Bo-Kloof nie. 

Ek wil mos weet! 

5. FLOSSIE : Ja natuurlik. En wat sê hy toe? 

6. HANS : Ek kan nie presies elke woord onthou nie. Iets soos... 

7. BARNIE : [REVERB.] Ek het met Klaas de Jager op Verlorenrivier gepraat. Hy 

sê die rivier loop al sterk by hulle, maar hy sê Lenie Ferreira het hom 

net ’n rukkie tevore van Vlakplaas af gebel en gesê hy moet die 

mense laat weet daar kom baie water aan. Sy praat van ’n wolkbreuk 

in die berge agter Matjiesfontein. [OORGANG] Maar is dit dan nie 

naby jou pa se plaas nie, Hans? 

8. FLOSSIE : [POUSE] En toe? Wat sê jy vir oom Barnie? 

9. HANS : [NA AAN TRANE] Toe sê ek vir hom... Dit ís ons plaas, Oom. 

Matjiesfontein is eintlik die regte naam van die plaas. Hoekplaas is 

eintlik sommer net ’n bynaam, maar almal praat van Hoekplaas. 

Niemand praat van Matjiesfontein nie. 

10. FLOSSIE : Hans, ek het dit sowaar nooit geweet nie! 

11. ROBERT : Ek ook nie, tot vanmiddag. 

12. FLOSSIE : En toe? 
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EPS. 55 

1. HANS : Toe vra ek hom reguit... Is daar moeilikheid by ons Oom? 

2. FLOSSIE : [POUSE. FLOU] En wat sê oom Barnie toe? 

3. HANS : Ek weet nie of ek hom moet glo nie. Iets soos... 

4. BARNIE : [REVERB.] Nee wag nou Hans. Oom Klaas het nie so gesê nie. Ek 

wil nie hê jy moet jou onnodig oor iets gaan staan en bekommer nie. 

There’s nothing to worry about. I’m sure! 

5. HANS : En dis al wat ek weet sover. 

6. FLOSSIE : [PROBEER TROOS] Ek’s seker oom Barnie sal nie vir jou jok nie, 

Hans. Ek dink as daar regtig groot fout was, sou hy jou gesê het. 

7. HANS : [FLOU] Ek hoop so... 

8. FLOSSIE : Ek glo so! En is oom Henry-hulle daarna terug huis toe? 

9. ROBERT : Nie dadelik nie. Oom Barnie wou hê hulle moet eers ’n rukkie wag 

want toe reën dit sommer lekker hard. Maar oom Henry’t net gesê hy 

en George is al klaar so nat, dit gaan g’n verskil maak nie. Hoe gouer 

hulle by die huis en uit hulle nat klere kan kom, hoe beter. 

10. HANS : Ja, en onthou jy wat het oom Henry daarna gesê? 

11. ROBERT : Wat nou weer? 

12. HANS : Hy wil by die huis kom, want die wêreld raak so donker daar agter 

Langbrug. En hy’s bekommerd oor die noodsloot bokant sy huis. As 

daar opdrifsels in die sloot beland, kan daar moeilikheid kom. 

13. ROBERT : O ja, nou onthou ek! Het hy nie gesê met die laaste donderstorm, die 

jaar toe die Groot Oorlog begin het, het die water by sy agterdeur 

ingeloop nie? 

14. HANS : Dis net wat hy gesê’t ja. 
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EPS. 55 

1. FLOSSIE : [POUSE] Robert, waar’s Pa nou? 

2. ROBERT : Sover ek weet is hy nog by oom Barnie in die winkel. Hoekom? 

3. FLOSSIE : Nee toemaar. Ek wou sommer net weet. 

4. HANS : [BESLIS] Ek wil gaan kyk hoe lyk die rivier. Ons het nie gesien hoe’t 

hy afgekom nie. 

5. FLOSSIE : Ek... ek dink nie dis ’n goeie plan nie Hans. Dis dalk gevaarlik! 

6. HANS : Ons kan by oom Barnie gaan hoor of hy dalk vir ons streepsakke het 

om oor ons koppe te gooi. Kom jy saam Robert? 

7. ROBERT : [ONWILLIG] Ja goed. 

8. HANS : Nou kom dan. Ek móét sien hoe lyk die rivier nou! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 56 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

LAATMIDDAG OP HOEKPLAAS SE STOEP. REËN SINKDAK. 

WATER DREUN IN DIEP A/G. 

1. POLLIE : [SNIK] Faans... Ek weet ons het gebid dat die Here moet uitkoms 

gee. Maar nou... [DROOG OP] 

2. FAANS : [POUSETJIE. TROOS] Pollie, my liefste vrou... Ek wens ek het 

geweet wat om vir jou te sê. Maar ek dink... Ek dink die reën sal oor 

’n rukkie ophou. 

3. POLLIE : [SNUIF] Dink jy so? Dink jy regtig so? 

4. FAANS : [NIE OORTUIGEND NIE] Ja. Eintlik moet ek nie sê ek dínk so nie. 

Ek bedoel na regte, ek gló so. 

BYK : REËN BEDAAR ONDER DIALOOG EN HOU OP TEEN (*). 

5. POLLIE : Die arme kinders lyk so verslae. Ek dink in hulle harte wéét hulle... 

6. FAANS : [ONTWYKEND] Weet hulle wát, my vrou? 

7. POLLIE : [SUG] Ag Faans...! Jy weet baie goed wat ek bedoel.* Dit help tog 

nie om doekies om te draai nie. 

8. FAANS : [POUSE. LAGGIE] Hoor daar Pollie... Hoor jy? [OPGEWONDE LAGGIE] 

9. POLLIE : Ja... Ek hoor... Die reën het opgehou. [POUSE] Dink jy dis klaar? Of 

dink jy daar’s nog reën op pad? 

10. FAANS : Nee, ek... [ONSEKER LAGGIE] Ek weet nie. Maar vir eers dink ek 

moet ons dankbaar wees vir elke oomblik wat dit nie reën nie. 

11. POLLIE : [POUSE. BANG] Hoor net daar Faans. Hoor net! 

12. FAANS : [ONSEKER] Waarna... moet ek luister? Die reën het dan opgehou? 

13. POLLIE : Hoor hoe dreun die verwoesting daar onder verby! 
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EPS. 56 

1. FAANS : Ek gaan ’n bietjie daar onder by die tuinhekkie staan. Kom jy saam? 

2. POLLIE : Hoekom wil jy soontoe gaan? 

3. FAANS : [SKOUEROPHALEND] Ag, ek weet nie... Mens kan maar net van 

daar af verder weerskante toe sien as hier van die stoep af. [POUSE] 

Wil jy nie? 

4. POLLIE : Wat gaan jy tog wys word as jy meer kan sien, Faans? Wíl jy sien 

hoe ons lewe voor jou oë in ballingskap weggevoer word? Want dis 

wat daar aan die gebeur is. En ons is op pad na ons eie Babilonië! 

5. FAANS : Pollie...! 

6. POLLIE : Hoe ironies dat jy net ’n paar aande gelede toe ons boeke gevat het, 

uit Twee Konings gelees het hoe die Israeliete weggevoer is. 

7. FAANS : Maar dit... Die reën... My liewe vrou, sê jy nou ons moes nie vir reën 

gevra het nie? Moes ons maar net wag en hoop dit reën eendag 

weer as ons niks meer het om mee te boer nie? 

8. POLLIE : Nee, dis nie wat ek sê nie. 

9. FAANS : Of sê jy ons word gestraf soos die Israeliete wat die wet van Moses 

oortree het, en toe gestraf is met die ballingskap? 

10. POLLIE : [EMOSIONEEL] Nee, dis ook nie wat ek sê nie! 

11. FAANS : [ERGERLIK] Nou wat sê jy dan, verduiwels? 

12. POLLIE : [BEGIN HUIL] Ek weet nie meer wat ek sê of wat ek dink nie Faans. 

Ek weet net ek is tot die dood toe moeg... 

13. FAANS : [NABY. TEER] Ek’s jammer ek het hard met jou gepraat. Maar ek wíl 

graag gaan kyk hoe lyk dit van die tuinhekkie af. Jy hoef nie saam te 

kom nie. 
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EPS. 56 

1. POLLIE : [NABY. SNIK. MOEG] Nee, ek sal saam met jou gaan. Deur dik en 

dun. In voor- en teëspoed. Onthou? 

2. FAANS : [NABY. FLOU LAGGIE] Ja, ek onthou. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA TUINHEKKIE, LAATMIDDAG OP 

HOEKPLAAS SE WERF. WATER DREUN IN DIEP A/G. 

3. POLLIE : [VERSLAE] Daar’s niks oor nie. Heeltemal niks. 

4. FAANS : [SUG SWAAR] Nee my liefste vrou... Daar’s niks oor nie. Elke 

druppel sweet van my... van ons almal se harde werk oor die jare, is 

saam met die grond en die diere weg. 

5. POLLIE : [RAAK TOENEMEND OPSTANDIG] Ek kan dit nie glo nie. Ek sien 

dit, maar ek kan dit nie glo nie. En ek’s jammer... Maar ek kán nie, en 

ek sál nie glo wat nou hier gebeur, is die Here se wil nie! 

6. FAANS : [PAAI] Nee, dit is nie Pollie. 

7. POLLIE : Maar dis wat ou dominee Albertyn vir ons sou sê as hy nou hier was. 

Dis die Here se wil! 

8. FAANS : [HAAL ASEM OM IETS TE SÊ, MAAR BEDINK HOM] 

9. POLLIE : Ek glo dit nie! Ek sê jou Faans, ek glo dit nie vir een oomblik nie! 

[POUSE] Jy sê niks? Dink jy ek’s verkeerd om so te dink? 

10. FAANS : [VERSIGTIG] Nee... 

11. POLLIE : O, en dan kan ek jou nóg ’n ding sê wat die ou man sou kwytgeraak 

het... Moenie skop teen die prikkels nie, Suster. Wel, ek skóp nou de 

laaste prikkel in sy maai! En ek wéét die Here se weë is nie ons weë 

nie. Maar dit beteken nie ek moet hier staan en net aanvaar dat my 

hele lewe daar voor in daardie vreeslike watervloed wegspoel nie! 
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EPS. 56 

1. FAANS : Nee... 

2. POLLIE : En nóg minder dat die Here, as hy ’n God van liefde is, ons van die 

een ramp na die ander sal wil smyt en in sy lang wit baard brom en 

sê... Ik zal den mensch verdelgen van den aardbodem! 

3. FAANS : Nee my vrou, hy... hy sal nie. 

4. POLLIE : Nee, hy sál nie! Nou wat de swernoot gebeur dan nou met ons? Vir 

wie moet ons die skuld gee? Verdien ons dit, Faans? Verdien ons dit? 

5. FAANS : Ûhh... [BLAAS ASEM MOEDELOOS UIT] 

6. POLLIE : Ek sien jy’s nie mans genoeg om te sê wat jy dink nie. Maar die Here 

weet wat ek dink, so ek sê dit... [AFGEMETE] Nee... ons verdien... 

dit... nié. Ons verdien dit nie, my magtig! [BEGIN HUIL] 

7. FAANS : [VERSIGTIG] Pollie... my liefste vrou... 

8. POLLIE : [TUSSEN TRANE DEUR] Wat? Jy kan niks sê wat my beter sal laat 

voel nie Faans. Dit ís wat dit is. Ons lewens is verby! [SNIK] 

9. FAANS : [NABY. TEER] Is jy seker dit gaan nie oor meer as net die plaas en 

die grond nie? 

10. POLLIE : [NABY. SNIK] Wat bedoel jy? 

11. FAANS : [NABY] Al die goed wat jy nou gesê’t... Ek ken jou nie so nie. 

12. POLLIE : [NORMALE AFSTAND. STERK] Mense verander! 

13. FAANS : [NORMALE AFSTAND. TEER] Dis waar. Maar jý, Pollie my 

pragtigste vrou... Jy sal nooit só verander nie. [NABY] Daarvoor is 

jou hart té sag en té vol liefde. En ék dink... dié hart van jou is seer 

en bekommerd en bang. [POUSE] Is ek so ’n bietjie reg? 

14. POLLIE : [POUSE. NABY] Ja... 
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EPS. 56 

1. FAANS : [NABY] Wil jy daaroor praat? 

2. POLLIE : [NABY] Dalk. 

3. FAANS : [NORMALE AFSTAND. KYK ROND IN DIE LUG] Die wolke is 

donker, maar ek dink ons het nog ’n bietjie tyd voor dit weer reën. 

[NABY] So, jy kan maar vir my sê wat jy wil sê. 

4. POLLIE : [POUSE. NABY. BEWOË] Ek’s so bang... en bekommerd oor my 

kind... en al die mense van Kleinpoort. Faans! Ons weet nie eers hoe 

erg is dit daar by hulle nie. Ek weet net... Jy’t ons huis hoog bo die 

vloedmerk gebou, maar ek weet ook... daar waar ek grootgeword het 

in die Onder-Kloof, is amper die meeste huise nié so veilig nie! 

5. FAANS : [NABY] Ek’s darem baie seker van één ding. 

6. POLLIE : [NABY] Wat? 

7. FAANS : [NABY] Ek glo die Here sal ons kind bewaar. Ek glo ons sal Hans 

weer sien! 

8. POLLIE : [NABY. SNIK] Wanneer? 

9. FAANS : [BEWEEG NA NORMALE AFSTAND] Ek belowe jou, my liefste vrou, 

so waar as wat ek hier voor jou staan en die vloedwater daar onder 

so druis... Sodra die water gesak het en ons weer die pad kan 

gebruik, sal ons by Hans en Martha-hulle gaan kuier. [NABY] Ek 

belowe! [SOEN HAAR VOORKOP] 

10. POLLIE : [NABY] Dankie Faans... [SNIK] Ek wonder waar’s my liewe kind nou? 

Wat doen hy? Is hy darem veilig? 
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EPS. 56 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA ’N ENT VAN DIE RIVIER OP 

KLEINPOORT. HARDE REËN OP GROND EN PLANTE. RIVIER 

DREUN IN A/G. 

1. HANS : [PROJEKTEER DEURGAANS EFFENS] Hoe ver is dit na die 

rivierbedding toe? 

2. ROBERT : [PROJEKTEER DEURGAANS EFFENS] Soos die kraai vlieg, is dit 

omtrent seshonderd treë van die opstal af tot by die rivierbedding. 

3. HANS : Ek’s bly ons sukkel nie meer aan deur die geploegde land nie. Ons 

het meer vasgeval in die pappery as wat ons vorentoe gegaan het! 

4. ROBERT : Ja-nee, dit was ’n foutjie van my kant af daardie. Maar só met die 

plaaspad om is ons sommer in ’n japtrap daar! Sien jy die turksvye 

en die pendorings net hier voor? 

5. HANS : Ja? 

6. ROBERT : Daar kan ons weer rivierloop se kant toe gaan. 

7. HANS : Ek kan nie glo hoe raas die water nie! 

BYK : DREUNING VAN RIVIER DOOF GELEIDELIK NADER ONDER DIALOOG. 

8. ROBERT : Ja, jy kan weet daar was baie lanklaas sóveel water in die 

rivierbedding! Nie eers met die donderstorm toe die Groot Oorlog 

begin het, waarvan oom Gert netnou gepraat het, het só ’n gemors 

afgegee nie. Die rivier het toe lekker geloop, maar hy’t nie naastenby so 

kwaai geraas soos nou nie. Ons moet naby wees. Hoor hoe raas dit! 

9. HANS : Dit klink amper of ons by ’n waterval staan! 

10. ROBERT : Ja, dit klink so. Kom, ek dink ons moet deur hierdie paadjie tussen 

die stinkbosse (...deur loop.) Wat de ongeluk...! [HANS STAMP HOM] 
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EPS. 56 

1. HANS : [LOOP VAN AGTER IN ROBERT VAS] Hoekom stop jy so skielik? 

2. ROBERT : [DRINGEND] Staan terug! Staan terug...! 

3. HANS : Wat’s dit? 

4. ROBERT : [VERDWAAS] Maar die rivierbedding loop mos nie hierlangs nie? 

Wat gaan nóú aan? 

5. HANS : Ek verstaan nie so lekker wat’s verkeerd nie. 

6. ROBERT : Hans, ons moes nou nog seker... op die minste sou ek sê... ’n 

honderd treë of meer tot by die rivierbedding geloop het. Maar hier 

waar ons nou staan, ís die rivierbedding. ’n Nuwe rivierbedding! 

7. HANS : Kom ons druk by hierdie ylerige stinkbos verby. Dalk sien ons beter! 

BYK : TAKKE KRAAK EN BLARE EN RITSEL SOOS HULLE DEUR DIE 

STINKBOS BEUR. HOU DAN SKIELIK OP BY (*). 

8. ROBERT : Reg so! [BEWEEG EFFE WEG] Hier gaan ek. Probeer maar naby 

my bly, sodat ons mekaar nie hier in die ruigtes verloor nie! 

9. HANS : [ROEP AGTERNA] Toemaar, ek’s op jou hakke! [POUSE] Ek sien 

jou darem nog!* [POUSE. SIEN WATERMASSA] Liewe vader...! 

10. ROBERT : Het jy al in jou dag des lewens só ’n spul water gesien...? 

11. HANS : Dis net water waar jy kyk! 

12. ROBERT : Ek dink die water is seker omtrent ’n honderd treë of meer breed. 

Wat dink jy? 

13. HANS : Op die heel minste ja! Maar dis diep water hoor? Kyk daar. Net die 

toppe van die paar turksvybosse wat nog staan, steek uit. 

14. ROBERT : Ja, die water sal ver oor ons koppe wees! ... Kyk net al die stompe 

en opdrifsels. En dis vol vuilwit skuimbondels. Siesa! 
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EPS. 56 

1. HANS : Ek wonder hoe’t dit in negentien vyf se oorstroming gelyk? 

2. ROBERT : Ek weet nie. Ek was nog te klein. Maar ek ken hierdie rivierloop soos 

die palm van my hand. Die meeste van die tyd is hy droog. En op die 

oomblik het hy seker ’n goeie vyftig treë weerskante oor sy oewer 

gestoot. Soos ek sê, ek was nog te klein om te kan onthou tot waar 

die water opgestoot het in negentien vyf, maar nog nooit, van ek kan 

onthou, het daar al ooit water geloop waar ons nou staan nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA TUINHEKKIE, LAATMIDDAG OP 

HOEKPLAAS SE WERF. WATER DREUN IN DIEP A/G. 

3. FAANS : [NABY] Ek glo Hans is veilig en warm in Martha-hulle se huis. Dalk 

eet hulle nou in die kombuis voor die Dover. Jy weet mos hoe’t 

Martha altyd gesê... As dit reën, is dit tyd vir melkkos of pannekoek. 

4. POLLIE : [NABY. FLOU LAGGIE] Of altwee...! 

5. FAANS : [NABY. LAGGIE] Of altwee ja... 

6. PIET : [BEWEEG VAN WEG TOT OP MIK. ROEP] Grootman! Ai my 

Grootman... Ag liewe Jirre... [BARS UIT IN TRANE] Ai my Mevrou...! 

7. FAANS : [NORMALE AFSTAND. MOEG] Piet Vink, my ou voorman... 

8. PIET : [IN TRANE] Ai, Grootman... Ons plaas is dan weg... 

9. FAANS : [OMHELS HOM. NABY] Toemaar my ou. Toemaar. Ons is plat, maar 

nog nie dood nie. 

10. PIET : [NABY. SNIK] Nee Grootman. Ons is nog nie dood nie. 

11. FAANS : [NORMALE AFSTAND] Was jy al ’n bietjie rond op die werf? 

12. PIET : [NORMALE AFSTAND] Ja, ek was... Waar daar goete was 

onderkant die huis, Grootman, is daar nou niks. 
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EPS. 56 

1. POLLIE : [BEWOË] Maar jy en Kieriekop-hulle...? [DROOG OP] 

2. PIET : Nee, ons is darem nog. Ons is. 

3. POLLIE : Dis goed... 

4. PIET : Ja Mevrou. Dankie. En Hansman? Is daar nuus van Kleinpoort? 

5. FAANS : Nie ’n woord nie, Piet. Ons het g’n idee hoe dit in die Onder-Kloof lyk 

nie. Maar as ek so na hierdie water kyk... [HANG] 

6. PIET : Ai, hoe sal ons kan uitvind hoe gaan dit met Hansman? Dit was die 

eerste ding wat Kieriekop gevra het... Ek moet kom hoor of daar 

nuus is van daar onder af. 

7. POLLIE : Ag foeitog Piet. 

8. PIET : Ja Mevrou. 

9. FAANS : As jy nou weer vir Kieriekop sien, dan moet jy vir hom sê ons weet 

ook nie hoe dit met Hans gaan nie, maar hy sal die eerste een wees 

om te hoor sodra ons nuus gekry het. 

10. PIET : Dankie Grootman, ek sal hom sê. [SKRAAP MOED BYMEKAAR] So, 

wat gaan nou van ons word? Van ons almal? 

11. FAANS : Piet, toe ons in 1912 na hierdie kom tussen die Winterhoek- en die 

Kougaberge gekom het, was dit ’n woesteny van bos en klip. Onthou 

jy nog hoe’t dit gelyk? 

12. PIET : Ek onthou Grootman. 

13. FAANS : Nou-ja... Ons sal maar moet maak of ons weer in 1912 is, en voor 

begin. Ons het dit tóé gedoen, ons kan dit mos weer doen. 

14. PIET : [VERLIG] Ons kan Grootman. Ons kan! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 57 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

TUINHEKKIE, LAATMIDDAG OP HOEKPLAAS SE WERF. 

WATER DREUN IN DIEP A/G. 

1. FAANS : Piet, as jy nou weer vir Kieriekop sien, dan moet jy vir hom sê ons 

weet ook nie hoe dit met Hans gaan nie, maar hy sal die eerste een 

wees om te hoor sodra ons nuus gekry het. 

2. PIET : Dankie Grootman, ek sal hom sê. [SKRAAP MOED BYMEKAAR] So, 

wat gaan nou van ons word? Van ons almal? 

3. FAANS : Toe ons in 1912 na hierdie kom tussen die Winterhoek- en die 

Kougaberge gekom het, was dit ’n woesteny van bos en klip. Onthou 

jy nog hoe’t dit hier gelyk? 

4. PIET : Ek onthou Grootman. 

5. FAANS : Nou-ja... Ons sal maar moet maak of ons weer in 1912 is, en voor 

begin. Ons het dit tóé gedoen, ons kan dit mos weer doen. 

6. PIET : [VERLIG] Ons kan Grootman. Ons kan! 

7. POLLIE : [POUSE] Faans... Wanneer gáán daar eendag nuus van Hans wees? 

8. FAANS : [HULPELOSE LAGGIE] Hoe moet ek nou weet, my vrou? Dit hang 

seker maar af hoe lank hierdie reënweer gaan aanhou. 

9. POLLIE : Seker maar Faans? Is dit die beste oplossing wat jy het? Ek weet nie 

of my senuwees dit sal kan hou vir so lank nie! Is daar nie ’n beter 

plan as om net te wag nie? 

10. FAANS : Wel... Manie op Nuwekloof het ’n telefoon... [HANG] 

11. POLLIE : Sal ’n mens daardie kant toe kan gaan? 

12. PIET : As ek mag iets sê, Grootman... 
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1. FAANS : Natuurlik Piet. 

2. PIET : Toe ek geloop en rondkyk het... [HANG] 

3. FAANS : [POUSETJIE] Ja? 

4. PIET : Toe’t ek gesien die hele stuk pad Voorkloof se kant toe... en dis mos 

nou by meneer Manie op Nuwekloof verbý, nè? 

5. POLLIE : Ja? 

6. PIET : Darie stuk pad is ónder die water. Ons sal nie doerie kant toe kan nie. 

7. FAANS : Hoe diep lyk die water vir jou? 

8. PIET : Nie loop-diep nie Grootman. Eintlik seker meer swem-diep. 

9. FAANS : Hmm... Wat as ons bó om, Vlakplaas se kant toe gaan? 

10. PIET : Jy bedoel ons gaan nie harde pad se kant toe nie? 

11. FAANS : Nee. 

12. PIET : [DINK] Jjjaaa... Ons kan dalk só om probeer... Maar dis ’n ent hoor? 

En dan weet jy ook nie wat lê om die draai of oor die bult nie. 

13. POLLIE : Wat sê jy? Wil jy liewer nie gaan nie? 

14. PIET : Nee, nee, nee Mevrou! Nee, ek sê dit glad nie. Ek sê dit net sodat 

ons nie moet dink ons gaan sommer gou-gou oorstap sountoe nie. 

15. POLLIE : Natuurlik Piet. Ek’s jammer... En Faans? 

16. FAANS : Pollie? 

17. POLLIE : Oor netnou... [DROOG OP] 

18. FAANS : Vergeet daarvan! 

19. POLLIE : Nee, ek moes nie sulke goed kwytgeraak het nie. Ek hoop net die 

Here sal my vergewe...! 

20. FAANS : Natuurlik sal Hy... 
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EPS. 57 

1. POLLIE : [FLOU LAGGIE] Jy was reg. Dit wás oor ek bekommerd was oor 

Hans. Dit vreet my op! 

2. FAANS : En dis hoekom ons ’n plan gaan maak om by ’n telefoon uit te kom. 

3. POLLIE : Ek skaam my. Ons het nog so baie om voor dankbaar te wees. 

4. FAANS : Ons hét ja. 

5. POLLIE : Behalwe Hans, is al ons kinders by ons en veilig. Ons het nog ’n dak 

oor ons kop. ’n Baie goeie dak boonop. En Piet en Kieriekop-hulle is 

ook almal veilig. 

6. FAANS : Ja my vrou, dis baie waar. 

7. POLLIE : [SUG SWAAR] Ek sê weer, ons is hoog bo die vloedmerk, maar ek 

glo vas daar’s baie ander gesinne in die Baviaanskloof wat swaarder 

beproef gaan word as ons. Ek weet voor my siel daar’s huise laer af 

in die Kloof wat in die slag gaan bly! [EMOSIONEEL] En dis hoekom 

ek my so bekommer oor Hans! [BEGIN HUIL] 

8. FAANS : Pollie... Pollie, luister na my... Pollie! 

9. POLLIE : [SNIK] Wat? 

10. FAANS : Jy moet darem onthou... Frank se huis is nes ons s’n ook hoog bo 

die vloedlyn gebou. Ek is seker hulle sal meer as veilig wees. En 

buitendien. Ek vertrou my swaer om teen die berg uit te gaan as die 

water te hoog begin stoot. Hulle’t mos darem gesonde verstand! 

11. POLLIE : [SNUIF] Ja... 

12. PIET : Grootman... ek dink ons moet gaan voor dit te laat word. Ons loop so 

vinnig as ons kan na mevrou Lenie van Vlakplaas se poskantoor, en 

vra of sy Kleinpoort vir ons kan lui! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

STOEP. REËN OP SINKDAK. WATER DREUN IN DIEP A/G. 

1. MARTHA : Frank, ek kan nie glo wat my oë sien nie... Dis amper soos 1905. 

2. FRANK : [SUG] Dit is. Net erger... 

3. MARTHA : [PANIEKERIG] Wát? Dink jy regtig dis erger as 1905 se vloed? 

4. FRANK : Ek is jammer my liewe Martha! [BROM] I should keep my big mouth 

shut! Jy is reg. Daar is baie water, maar dit is nog nie erger as met 

die vloed van 1905 nie. 

5. MARTHA : Ek sou verkies dat jy liewer eerlik is met my. Moet my nie gerusstel 

en dan oorval die water ons nie! 

6. FRANK : [PAAI] Dit sal nooit gebeur nie, my liewe Martha. Nooit nie! 

7. MARTHA : [NIE OORTUIG NIE] Hoekom nie? 

8. FRANK : Ek hét jou mos al gesê... Ons huis is bo die vloedmerk gebou. 

9. MARTHA : En as die water hoër opstoot as die vloedmerk? 

10. FRANK : Dit sál nie! 

11. MARTHA : Hoe weet jy? 

12. FRANK : [POUSE] Ek weet net... 

13. MARTHA : [POUSE] Ek’s bly jy sê Barnie’t vir die seuns streepsakke gegee om 

oor hulle koppe te hang. Anders was hulle nou watersopnat! 

14. FRANK : [FLOU LAGGIE] Ja... Old Barnie’s a good soul. 

15. MARTHA : Hy is ja... Jy weet, dit reën nou al vir meer as vier en twintig uur 

sonder ophou. Wanneer laas onthou jy sulke reën? 

16. FRANK : Baie lanklaas. Barnie sê netnou vir my hy hoor by Lenie Ferreira, ván 

die boere van die Onder-Kloof het al vier en ses duim gemeet. 
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1. MARTHA : En jy? Hoeveel het jy al gemeet? 

2. FRANK : [ONTWYKEND] Dis nou ’n bietjie moeilik om daar aan die onderkant 

van die blomtuin te kom. Vreeslik baie modder. It’s a real mess! 

3. MARTHA : Ja maar toe jy laas daar kon kom... Hoeveel het jy toe al gemeet? 

4. FRANK : Ûmm... Let me think... 

5. MARTHA : Frank, ek glo nie vir ’n enkele oomblik jy kan nie onthou hoeveel jou 

kosbare reënmeter gemeet gehad het van jy laas gaan kyk het nie! 

6. FRANK : [KUG] So ehe... So net onder die vier duim. 

7. MARTHA : En hoe lank gelede was dit? 

8. FRANK : Ag, seker nie té lank gelede nie... 

9. MARTHA : Frank, jy help my nie om beter te voel nie. Om die waarheid te sê, jy 

maak dit vir my heelwat moeiliker! 

10. FRANK : Goed, goed... I’m sorry... Dit was net voor ons vanmiddag geëet het. 

11. MARTHA : [POUSE. FLUISTER] Wát...? [NORMAAL] Maar Frank... dit was... dit 

was ’n goeie drie, vier ure gelede. En ná middagete het die reën al ’n 

paar keer só hard op die dak geval, dat ek gedink het dit hael! So... 

As jy moet skat... Met hoeveel dink jy het die reënmeter gestyg? 

12. FRANK : [GEFRUSTREERD] I don’t Martha, I don’t know! 

13. MARTHA : Met nog ’n duim? ... Twee duim? 

14. FRANK : [ERGERLIK] Ek sê mos ek wéét nie Martha! It could be anything! 

15. MARTHA : Ek’s jammer... Ek raak net... [BEGIN HUIL] Ek’s bang Frank! 

16. FRANK : [TEER] And I’m sorry I raised my stupid voice. Maar jy hoef nie bang 

te wees nie, hoor? Jy sal sien... Alles sal regkom. 

17. MARTHA : [SNIK] Ja... 
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1. FRANK : Agter in die Kougaberg dink ek het dit nog meer gereën as hier. 

2. MARTHA : [SNUIF. BEKOMMERD] En daardie water? Waar gaan dit heen? 

3. FRANK : Dit kom maar soos al die ander water ook in die klowe af. 

4. MARTHA : Hier by ons langs? 

5. FRANK : Ja... 

6. MARTHA : [POUSE] Is dit nie vreemd nie...? 

7. FRANK : Wat? 

8. MARTHA : As dit nou só op die wye vlaktes van die Groot Karoo moes val, het 

almal dankbaar gejuig oor die wonderlike reën. Niemand sou eers 

gedink het aan oorstromings of skade nie. 

9. FRANK : Nee, jy is heeltemal reg. Maar hier by ons in die Baviaanskloof, is dit 

heeltemal ’n ander saak. Net twee of drie duim wat binne ’n paar uur 

agter in die Kougaberg uitsak, kan die droë loop van die 

Baviaanskloofrivier laat lyk soos nou. 

10. MARTHA : Frank, wat gaan van ons word? 

11. FRANK : Ons gaan veilig wees. Die water sal nie náby die huis kom nie. Ons 

is heeltemal te hoog. Glo my! 

12. MARTHA : Ek’s bekommerd oor wat in Boskloof gaan gebeur. 

13. FRANK : Ja, ek dink almal in die Onder-Kloof wil weet wat gebeur daar, want 

dit is een van die Kougaberg se langste en diepste syklowe. 

14. MARTHA : Dis wat in 1905 gebeur het, onthou jy? Niemand van ons het dit 

verwag nie. Die water het al met die voet van Langbrug afgekom tot 

daar by Witpuntjie, waar dit in die Baviaanskloofrivier uitloop. En tóé 

was dit ’n gemors! 
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1. FRANK : Ja. Ek dink ons kan ons maar regmaak vir nóg so ’n gemors! 

2. MARTHA : Maar Frank... Die rivierbedding val mos skerp see se kant toe van 

net bokant ons af... 

3. FRANK : Ja, dit is so. Maar wat daarvan? 

4. MARTHA : Met al die bergklowe se water wat hier in ons smal Baviaanskloof in 

loop... As Boskloof sterk moet afkom, gaan dit mos maak dat daar 

heeltemal te veel water is vir Kleinpoort...? 

5. FRANK : Ek hoor wat jy sê, en ek stem saam... Die Du Preez-familie, Willie en 

Henry Smith, en die Saaymans van hier langsaan... Hulle gaan almal 

probleme hê. Ons is die enigste van die vyf plase op Kleinpoort wat 

regtig niks het om ons oor te bekommer nie. 

6. MARTHA : Jy klink baie seker van jou saak. 

7. FRANK : [LAGGIE] Want ek ís baie seker van my saak, my liewe Martha! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP KLEINPOORT SE 

STOEP. REËN OP SINKDAK. WATER DREUN IN DIEP A/G. 

8. MARTHA : Jong Frank, dit raak laat. Waar bly die seuns dan? 

9. FRANK : Ek is seker hulle verstom hulle aan die water wat afkom in die rivier! 

Jy moet weet, hulle het nog nooit so iets gesien nie. Hulle was nog te 

klein in 1905. 

10. MARTHA : Ja maar sê nou net die water het hulle onverwags oorval? Sê nou 

hulle’t só vir die water gestaan en kyk, dat hulle nooit opgelet het 

daar kom skielik ’n vloedgolf of ’n ding aan nie! 

11. FRANK : [LAG] ’n Vloedgolf? 

12. MARTHA : [ERGERLIK] Ja! Wat’s so snaaks daaraan? 
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1. FRANK : My liewe Martha, weet jy hoeveel water moet daar afkom in die 

Baviaanskloof om só iets te laat gebeur? Nee wat, jy’s verniet 

bekommerd. Die seuns sal nou-nou terug wees. Hulle sal nie in 

hierdie weer ná donker eers by die huis wil aankom nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGAAND OP HOEKPLAAS SE 

STOEP. WATER DREUN IN DIEP A/G. 

2. POLLIE : Dank die Vader julle’s terug. Ek was dood van bekommernis! Wat 

kon Lenie vir julle uitvind? ... Faans? Wat’s fout? [BEGIN HUIL] 

Asseblief, sê net iets! Is my kind dood? ... Piet? Praat met my. Sê my 

asseblief hoekom lyk julle so neerslagtig? 

3. PIET : Ai mevrou Pollie... 

4. POLLIE : [SNIK] Faans...? 

5. FAANS : Ons het uiteindelik met ’n groot gesukkel by Lenie uitgekom. Maar 

Pollie, jy moet die water sien...! 

6. POLLIE : [SNUIF] Ja...? 

7. FAANS : Van die poskantoor af tot oorkant teen die rant, loop die water ’n paar 

honderd treë breed! 

8. POLLIE : [FLUISTERTOON] Wát...? 

9. FAANS : Die arme vrou was ’n senuweewrak toe ons daar aankom. Sy was 

die ene bewerasie. 

10. PIET : Mevrou Lenie het só gebewe, sy kon nie self eers die slinger van die 

muurtelefoon draai nie. Toe’t ek dit maar vir haar gedoen. 

11. POLLIE : Ag foeitog, dankie Piet! 

12. FAANS : Sy was net op die punt om die mense op Verlorenrivier te bel... 
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1. PIET : Maar sy kon nie, oor sy so gebewe het! 

2. FAANS : Ja... 

3. POLLIE : Hoekom wou sy Verlorenrivier bel? 

4. FAANS : Sy wou hulle waarsku daar’s ’n klomp water op pad na hulle toe. 

5. PIET : Maar sy’t gesê sy wou vir meneer ehe... Grootman, wie’s die man 

met die anderste van daar by Kleinpoort? 

6. POLLIE : Frank Campbell? Maar hy’t mos nie ’n telefoon nie? 

7. FAANS : Nee, Barnie Zilburg. Lenie wou hom bel ná sy Verlorenrivier gebel het. 

8. POLLIE : En toe? Móét ek alles so uit julle uit trek? 

9. FAANS : Die lyne is dood, Pollie. 

10. PIET : Ja, morsvrekdood mevrou Pollie! 

11. POLLIE : Het sy Willowmore toe probeer lui? 

12. FAANS : Ja, toe sy eers nie na Verlorenrivier nie, en toe ook nie na Kleinpoort 

toe kon deurkom nie, het sy Willowmore se sentrale probeer skakel. 

13. POLLIE : Ook nie...? 

14. FAANS : Nee. Sy sê gewoonlik is daar so ’n sisgeluid op die lyn as sy 

Willowmore in die hande probeer kry voor dit lui anderkant. Maar 

vanmiddag was daar niks. 

15. PIET : Toe sê mevrou Lenie dit meen die hele Baviaanskloof is afgesny. 

16. POLLIE : Afgesny? 

17. FAANS : Ja. Lenie sê ons is geheel en al van die buitewêreld afgesny. 

18. POLLIE : So... Ons kan glad nie uitvind hoe gaan dit met Hans en Martha-hulle 

op Kleinpoort nie? 

19. FAANS : Nee Pollie. Glad nie. 
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1. PIET : Sê vir mevrou Pollie wat het mevrou Lenie gesê net voor ons geloop 

het, Grootman? 

2. POLLIE : Wat het Lenie gesê? 

3. FAANS : Sy’t so na die muurhorlosie gedraai. Jy weet die een wat so die dag, 

datum en tyd kan gee? 

4. POLLIE : Ja? 

5. FAANS : Toe sê sy half ingedagte... Ek glo nie sy’t eintlik eers met ons 

gepraat nie. 

6. PIET : Ja, ek weet nie eers of sy meer geweet het ons is by haar nie. Só vol 

van die skrik was sy. 

7. FAANS : Maar toe hoor ons net sy sê... Donderdag, 4 Mei 1916. Vyf sewe en 

vyftig namiddag. 

8. PIET : Dis wat sy gesê’t ja! En toe sê sy, so in ’n regte begrafnisstem, 

mevrou Pollie weet? Toe sê sy... Oor ’n uur sal dit donker wees. 

9. FAANS : En... Wat lê vannag vir die arme mense laer af in die Kloof voor? 

10. PIET : Toe groet ons en sê dankie en sy moet versigtig wees, maar sy’t nie 

eers vir ons gekyk nie. Net vir darie horlosie teen die muur bokant 

haar kop. Mevrou Lenie het ’n baie groot skrik in haar gehad! 

11. POLLIE : [EMOSIELOOS] Ja... Ek wonder wat lê vannag vir óns voor...? 

BYK : REËN VAL SKIELIK GEWELDIG HARD. WATER STORT OOR DIE 

GEUTE OP DIE STOEP EN PLAVEISEL OM DIE HUIS. KRUISDOOF 

MET KENWYSIE EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

LAATMIDDAG IN BARNIE SE WINKEL. REËN OP SINKDAK. 

RIVIER DREUN IN DIEP A/G. 

1. MARTHA : [BEKOMMERD] Barnie, ek bekommer my dood oor die seuns. Het jy 

’n idee waar hulle is? 

2. BARNIE : Oh, no need to worry missus Campbell. Ek het die schmutzige Täters 

net ’n rukkie gelede hier by my gehad. They’re having a ball! Don’t 

you worry one single moment, verstehen Sie? 

3. FRANK : Sien jy nou, my liewe Martha? Die seuns geniet ’n groot avontuur! 

4. MARTHA : Ja maar netnou is dit donker Frank. Ek wil nie hê hulle moet ná 

donker in hierdie weer nog buite rondflenter nie. Dis te gevaarlik! 

5. BARNIE : Nee, nee, missus Campbell, ek het ook vir hulle gewaarsku om nie 

na donker nog buite te wees nie. Hulle sal netnou terug wees! 

6. MARTHA : Ek hoop jy’s reg! Maar Frank sê jy’t vir Robert-hulle streepsakke 

gegee’t om droog te bly? Dankie Barnie. 

7. BARNIE : [LAG] Dit was Hans, der faule Bengel, wat my kom vra het of ek vir 

hulle streepsakke kan leen. En toe’t ek vir hulle ’n stukkie seil ook 

gegee. Og missus Campbell, moenie worry nie, alright? 

8. MARTHA : Ek belowe, ek sal probeer om te glo hulle’s veilig. 

9. FRANK : [MAAK KEEL SKOON] En wat hoor jy uit die omgewing, Barnie? 

10. BARNIE : Jy bedoel met die reën, mister Campbell? 

11. FRANK : Ja. 

12. BARNIE : Oy vey... Let me honest. It’s not good. 

13. MARTHA : Wat bedoel jy Barnie? 
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1. BARNIE : Richard Nortje het my laat weet net voor die seuns kom streepsakke 

soek het, sy seuns was daar na Witpuntjie toe. 

2. FRANK : And...? 

3. BARNIE : Hy sê Dick en Andries sê daar by Witpuntjie skiet die water vyftig, 

sestig voet die lug in op. 

4. MARTHA : [GROOTOOG] Ek en Frank het nét vanmiddag gepraat oor wat in 

1905 gebeur het. Niemand het tóé gedink as Boskloof se water by 

die Baviaanskloofrivier inloop, dit sal só ’n moles wees nie. 

5. BARNIE : Nee. Maar Dick en Andries reken hierdie water is erger as 1905 s’n. 

6. MARTHA : [FLOU] Ag liewe vader...! 

7. BARNIE : Dick het glo eers gedag daar’s ’n aardbewing, want die grond het 

gebewe, and there was a strange rumbling sound you know? 

8. FRANK : Good lord...! Wat was dit? 

9. BARNIE : Andries het gesien hoe val rotse uit die berg in die rivier. En later het 

hy gesien hoe rol ’n rots met die stroom af. 

10. MARTHA : [GROOTOOG] So dit was die rotse wat so vreemd gedreun het? 

11. BARNIE : Ja... Toe het Dick gesê hy hoop ons almal hier op Kleinpoort sal na 

die berg padgee as die rivier verder opstoot vannag. Ons moet maar 

kyk wat maak die water, mister Campbell. 

12. MARTHA : Wel, ek moet darem sê, ek het net voor ons na jou toe gekom het, 

gou hier van bo af gaan kyk hoe lyk dit daar onder by die rivier. 

13. BARNIE : Ja...? 

14. MARTHA : Hier by vyfuur se koers was nog nie een van die landerye onder 

water nie, maar netnou was dit ’n perd van ’n ander kleur. 
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1. FRANK : [EFFENS ONRUSTIG] Hoekom, waar was die water toe? 

2. MARTHA : Net die heel boonste akkertjies hier aan die duskant was nog bo die 

water. Van daar af onder toe was dit net een groot, bruin see tot teen 

die oorkantste rant. Die harde pad was heeltemal toe onder water. 

3. BARNIE : [NADENKEND] Dit klink of daar nou meer water is as in 1905...? 

4. MARTHA : O daar is! 

5. FRANK : Hoe kan jy so seker wees my vrou? 

6. MARTHA : Want onder in die regte rivierloop, kan jy nie ’n enkele boomtop eers 

meer sien uitsteek nie. Dis hoekom ek so seker is en dís hoekom ek 

so bekommerd oor die seuns is! 

7. BARNIE : They will be here soon. I know that, missus Campbell. Und die Sonne 

scheint noch. [FLOU LAGGIE] Bokant die wolke natürlich! [POUSE] 

Ehe... En hoeveel reën is in die reënmeter, mister Campbell? 

8. FRANK : [ONGEMAKLIK] Wel... ek het net voor ons na jou toe gekom het 

gaan kyk, en toe was daar... ehe... [MAAK KEEL SKOON] 

9. MARTHA : [ERGERLIK] Nee, nie weer nie Frank! Hoeveel? 

10. FRANK : [FLOU] Amper ses en ’n kwart duim. 

11. BARNIE : [FLUISTERTOON. GESKOK] Mein guter Donner...! 

12. MARTHA : Frank... Ons gaan nie hier vasgekeer word nie, gaan ons? Ons weet 

nou almal baie goed daar’s hierdie keer baie meer water as in 1905! 

13. FRANK : Nee, my liewe Martha. Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê? Ons is 

heeltemal te hoog bo die vloedlyn! 

14. BARNIE : I hear what you say, mister Campbell. Maar dit kan nie kwaad doen 

om versigtig te wees en die water dop te hou nie. Kan dit? 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN BARNIE SE WINKEL. 

REËN OP SINKDAK. RIVIER DREUN IN DIEP A/G. 

1. HA/ROB : [BUITE DIE WINKEL. BEWEEG VAN WEG TOT BUITE DIE DEUR, 

EFFE WEG. AD LIB. {Oppas vir moderne taalgebruik, verwysings 

en uitdrukkings } LAG EN GESELS OPGEWEK ONDER 

DIALOOG VAN BARNIE, MARTHA EN FRANK OOR DIE 

HOEVEELHEID WATER EN HOE STERK DIE RIVIER VLOEI ENS.] 

2. BARNIE : [LAGGIE] Aha! What did I tell you missus Campbell? 

3. MARTHA : [OPGEWONDE LAGGIE] Hoor ek reg? Is dit Robert en Hans wat ek 

daar buite hoor aankom? 

4. FRANK : [BEWEEG EFFE WEG] Ek gaan kyk gou by die deur... Ja! Dit is die 

seuns, my liewe Martha! [BEWEEG TOT OP MIK] Hulle is net hier 

buite die winkel. And you can see they had the time of their lives! 

5. BARNIE : [PREWEL] Schmutzige Täters... Dank Gott! [HARDOP. OPGEWEK] 

You see? I told you missus Campbell. Niks om oor te worry nie! Hè? 

6. MARTHA : [FLOU LAGGIE] Ek sien so ja. 

BYK : WINKEL SE DEUR EFFE WEG OOP. 

7. ROBERT : [EFFE WEG. VERBAAS] Wat maak Ma-hulle hier? 

8. MARTHA : [OORREAGEER] Waar was julle? Ek en jou pa het ons morsdood 

bekommer oor julle! 

9. FRANK : Now wait a (...second there Martha!) 

10. MARTHA : [SKERP] Is dit nie so nie, Frank? 

11. FRANK : [GEDWEE] Ja, my liewe Martha... 

BYK : WINKEL SE DEUR EFFE WEG TOEGEMAAK. 
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1. HANS : [EFFE WEG] Ek’s jammer tannie Martha... oom Frank... Ons het 

nooit daaraan gedink om te sê ons gaan weer rivier toe nie. Ons was 

só opgewonde oor die water en die rivier wat so afkom... Ons het 

nog nooit so iets gesien nie! 

2. FRANK : [VERTROULIK] Sien jy? Ek het jou (...mos gesê.) 

3. MARTHA : [VERTROULIK] Stil Frank, jy’s verkeerd! [NORMALE TOON] Kom 

hier, altwee van julle! ... Hmf? Ek kan nie glo julle klere is omtrent 

heeltemal droog nie. 

4. ROBERT : [BEWEEG TOT OP MIK] Oom Barnie’t vir ons streepsakke en ’n 

seiltjie geleen Ma. Dis hoekom ons nog so droog is. 

5. MARTHA : Maar julle kaal voete is erg besmeer! Julle maak seker julle gaan nie 

met daardie vieslike vuil voete in die huis nie, verstaan julle? 

6. HA/ROB : HANS: Ja tannie Martha. / ROBERT: Ja Ma. 

7. MARTHA : [LIEFDEVOL] Nou toe, kom hier dat ek julle kan vashou... [NABY. 

BEWOË] Ek’s so dankbaar julle’s veilig. Ek was só bekommerd oor 

julle! [SNIK. NORMALE AFSTAND] Maar nou gaan julle nêrens nie, 

verstaan julle my? Julle blý in die huis! 

8. HA/ROB : HANS: Ja tannie Martha. / ROBERT: Ja Ma. 

9. BARNIE : [LAGGIE. BROM] Schmutzige Täters! 

10. FRANK : And so lads? What’s to report? 

11. ROBERT : [OPGEWONDE] Weet Pa, die water lê seker meer as ’n halfmyl 

breed hier van oom Henry se lusernkamp af tot anderkant die harde 

pad. Dis net een bruin plaat water. En dit raak net al hoe dieper! 

12. MARTHA : En hoe weet julle dit? 
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1. ROBERT : Ons het ’n paar stokke in die sand gesteek tot waar die water van die 

rivier gekom het. 

2. HANS : Ja, en dit was seker nie eers mooi ’n halfuur nie, toe’s darie stokke ’n 

goeie tien treë weg in die water! 

3. ROBERT : Kan Pa onthou tot waar die water gekom het in 1905? 

4. FRANK : Nee, dit kan ek nie meer presies sê nie. Kan jý onthou, Martha? 

5. MARTHA : Nee genade. Dis te lank gelede vir my om sulke goed te onthou! 

6. BARNIE : Ja, ek kan ook nie so goed onthou nie. Maar ek dink nie die water 

was so hoog op soos nou nie. 

7. FRANK : Mind you, coming to think of it... Dit sê ook nie veel nie, want in 1905 

was daar baie meer bosse as nou wat die water opgedam het. 

8. BARNIE : Maar ek dink die stroom loop sterker as in 1905... 

9. FRANK : Yes Barnie, I’ll give you that. 

10. HANS : [LAG OPGEWONDE] Dis net jammer ons is nie eende nie. Dink net 

waar sou ons oral kon geswem het! 

11. ROBERT : [LAG] Ons sou in ’n japtrap kon skool toe geswem het. 

12. HANS : [LAG] Ja! Dit sou ons net ’n paar minute gevat het tot by die skool, 

want die stroom loop lekker sterk! 

13. ROBERT : Ja, maar om terug te kom huis toe sou ’n helse gesukkel afgegee’t! 

14. MARTHA : Robert jou taal! 

15. ROBERT : Jammer Ma... Maar daar’s darem een ding wat ek ook kan sê! 

16. MARTHA : En wat is dit? 

17. ROBERT : Dit reën dán hard, dán sag, en dit reën aanmekaar. [LAG] Maar dis 

darem nog ver van ou Noag se veertig dae en veertig nagte! 
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1. BA/FR/HA : [LAG SAAM] 

2. MARTHA : A nee a! Mens kan nie so ligsinnig wees oor dié goed nie! 

3. FRANK : [LAG BEDAAR] Ag my liewe Martha, dis mos maar net ’n ou grappie. 

4. MARTHA : [BROM] Almiskie! 

5. HANS : Maar Tannie moet darem sê, as al die water eers opgedroë het, sal 

daar in hierdie Baviaanskloof geploeg kan word soos nog lanklaas! 

6. BA/FR/RO : [BEAAM ENTOESIASTIES] 

7. HANS : My pa se boonste windpomp wat die laaste tyd ’n straaltjie so dun 

soos Piet Vink se pinkie gegooi het, sal na dese seker ’n straal spuit 

wat ’n lam bo van sy vier pote af sal smyt! 

8. ALMAL : [LAG] 

9. FRANK : [LAG BEDAAR] Ja, Florence kla juis oor Willie Naas wat so walgooi 

as hulle praat van ’n blomtuin aanlê by die skool. Hy sê glo iets 

soos... Al wat ’n blomtuin soek is water, water. En daar is nie water 

om te gee nie! [LAGGIE] Maar nou sal hy nie meer kan kla nie. 

10. ROBERT : Nou’s daar sommer te veel water! 

11. MARTHA : Ja wel, solank daar nie menselewens in gevaar is nie, het ons net 

rede tot diepe dankbaarheid. 

12. FRANK : Heeltemal reg my liewe vrou. Die vreeslike droogte is immers 

gebreek, en ek is seker daar lê nou ’n hele paar goeie jare vir die 

boere van die Baviaanskloof voor. Die bergklowe en fonteine sal vir 

maande nog sterk loop na die groot water eers tot rus gekom het. 

13. BARNIE : Maar julle faule Bengels sê die water loop baie sterk? 

14. HA/ROB : HANS: Ja oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 
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1. BARNIE : Henry Smith het my vertel net voor julle na die seuns kom soek het, 

hy’t ’n hoenderhok en ’n hele hooimied sien afkom met die rivier! 

2. MARTHA : Ag nee... Was daar hoenders in die hok? 

3. BARNIE : [SKOUEROPHALEND] That I can’t say missus Campbell. Ek het 

hom nie gevra nie. 

4. FRANK : Ja... Dit sal ’n mens nou kan verwag, nè? Al die stomme diere wat in 

die water beland en wegspoel. 

5. ROBERT : [POUSE. SOMBER] Wat word van hulle, Pa? 

6. FRANK : Oh my dear boy, I don’t think you need to fill your head with those 

thoughts right now. Ons dink liewer aan die droogte wat verby is en 

die nuwe begin wat al die boere van die Baviaanskloof gaan maak. 

7. ROBERT : Ja Pa... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGAAND IN BARNIE SE WINKEL. 

REËN OP SINKDAK. RIVIER DREUN IN DIEP A/G. 

8. MARTHA : Frank, dit raak nou donker. Dis tyd om huis toe te gaan. Die seuns is 

teen hierdie tyd darem seker al weer respektabel. En Flossie-hulle is 

heel waarskynlik al reg met die aandete. Ehe.. Wou jy nie maar kom 

saam eet het nie, Barnie? 

9. BARNIE : Dankie missus Campbell, maar ek’s reg vir eers. Daar’s nog ’n paar 

happies wat oorgebly het wat ek wil klaar maak, anders kan ek dit 

weggooi. En mens wil mos nie kos mors nie. 

10. MARTHA : Natuurlik, ek verstaan maar alte goed. Maar as jy enigiets nodig het, 

kom gerus oor. Selfs al word jy net eensaam so met die eendeweer 

saam. Ons kan altyd vir jou iets warm gee om te drink later vanaand. 
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1. BARNIE : [LAGGIE] Dankie, ek sal onthou. 

BYK : WINKEL SE DEUR OOPGEMAAK. 

2. MARTHA : Verbeel ek my, of het dit skielik heelwat kouer geword? Sjoe! Die 

luggie is regtig koud! 

3. FRANK : Ja, dit het nogal. Gelukkig is daar genoeg gekapte hout in die 

kombuis. Ek sal sommer vir Robert vra om vuur in die kaggel te 

maak. [PROJEKTEER EFFENS] Barnie, as dit te koud word hier by 

jou, kom kry iets te drinke en kom sit voor die vuur saam met ons. 

4. BARNIE : [EFFE WEG] Dankie, ek sal kyk hoe dit gaan. En partykeer ’n bietjie 

loer hier na onder toe om te sien wat maak die water. 

5. FRANK : [LAGGIE. PROJEKTEER EFFENS] Ek verstaan nie hoekom is jy en 

Martha so bekommerd oor die water nie, Barnie. Ek sê dit nou vir die 

heel laaste maal... Hierdie huis is so ver bo die vloedlyn gebou, dit 

sal vir veertig dae en veertig nagte móét reën voor die water eers 

náby die huis kom. Laat staan nog die huis oorstroom! Nag Barnie. 

Ons sien jou dalk later, nè? 

6. BARNIE : [EFFE WEG] Ja... Ek hoop maar dit sal net wees omdat ek 

geselskap soek! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 59 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

VROEGAAND IN MARTHA-HULLE SE SITKAMER. REËN OP 

SINKDAK. RIVIER DREUN IN DIEP A/G. 

1. FLOSSIE : Hoe lyk Ma so of Ma dan genoeg gehad het van die reën? 

2. MARTHA : Flossie, ek dink nie ’n mens moet ligsinnig wees terwyl die gevaar 

daar buite dreig nie. 

3. FLOSSIE : Watse gevaar Ma? 

4. MARTHA : Jy en jou pa is heeltemal te onverskillig oor hoe die water afkom uit 

die Bo-Kloof. Oom Barnie is nét so bekommerd soos ek, maar jou pa 

wil mos nie hoor nie. 

5. FRANK : Maar my liewe Martha, dis nie dat ek onverskillig is oor hoe die water 

afkom nie... [HANG] 

6. MARTHA : Moet nét nie weer vir my sê hoe hoog bo die vloedmerk jy die huis 

gebou het nie. Ek dink ek kry die piep as ek dit weer moet hoor! 

7. ROBERT : [LAG] Miskien moet ek en Hans vannag sommer onder die seil op 

die platdak gaan sit, Ma. Dan kan ons elke uur vir julle skree waar lê 

die water. Sal Ma daarvan hou? 

8. MARTHA : Robert, moenie jy ook nou begin grappies maak oor die water nie! 

9. FLOSSIE : Ja, jy hou jou slim. Pleks dat jy liewer jou geskiedenis vir meneer 

Schreuder leer. Dis seker wat Hans nou doen? 

10. ROBERT : Nee, ek dink hy skryf ’n brief vir sy ma. Buitendien, ek dink hy verpes 

die ewige ou spul datums nes ek. Wat maak dit tog nou saak of die 

Sandrivierkonvensie in 1845 of in 1854 was? 

11. FLOSSIE : Dis hoekom jy moet gaan leer. Dit was in 1852. 
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1. ROBERT : Ag, wie gee om? Daar sal in elk geval nie môre skool kan wees nie. 

2. FLOSSIE : En hoekom nogal nie? 

3. ROBERT : Die pad is dan helemal toe onder die water! 

4. FLOSSIE : Dis wat jý dink ou boetie. Môreoggend het die water al lankal gesak, 

en as dit nog te nat is om fiets te ry, dan stap ons sommer kaalvoet 

hier af. Maar skool toe gáán ons môre! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN MARTHA-HULLE SE 

SITKAMER. REËN OP SINKDAK SOOS AANGEDUI IN DIALOOG: 

SOMS NIKS EN SOMS BAIE HARD. STERKTE VAN WIND KAN 

AANPAS BY DIE VOLUME VAN DIE REËN. RIVIER BLY EGTER 

DEURGAANS DREUN IN DIEP A/G. 

5. FRANK : Sjoe, maar dis lekker voor die kaggel. Dis goed koud daar buite! 

6. MARTHA : Dit klink nie vir my of dit reën nie? 

7. FRANK : Nee, daar val op die oomblik glad nie reën nie. [GAAN SIT] Ek 

wonder of die weer nou eindelik gedraai het? 

8. MARTHA : Hoe lyk dit daar na die Langkloof se kant toe? 

9. FRANK : Daar moet ek sê lyk die lug nog maar dik. 

10. MARTHA : Dan dink ek nie ons het die laaste van die reën gesien nie. As dit oor 

die Langkloof nog so dik lyk, kan jy maar weet, ons gaan ook 

daarvan kry. 

BYK : HARDE REËN OP SINKDAK MET WIND. 

11. MARTHA : [SUG] Praat van die duiwel! 

12. FLOSSIE : Genade! Dit lyk of ’n groot kraan oor die huis oopgedraai is. Kyk net 

hoe loop die water teen die vensters af! 
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1. MARTHA : [ONRUSTIG] Ek wonder of ál die groot water van die 

Winterhoekberg se syklowe af nou al in die Baviaanskloofrivier is? 

2. FLOSSIE : Wel, as ek so luister na hoe die rivier klink, dan dink ek nogal so Ma. 

3. MARTHA : Ja maar jy weet, die twee langste syklowe bokant ons is Duiwekloof 

en Kweekkraal. As húlle groot water nog nie by is nie, kan die rivier 

taamlik styg as dit eers gebeur... 

4. FRANK : Martha, jy bekommer jou heeltemal te veel my vrou. Onthou net, jy 

sit... (WOU SÊ HOOG BO DIE VLOEDLYN, MAAR BEDINK HOM) 

ehe... in ’n huis met baie dik, sterk mure. Jy is heeltemal veilig. 

5. MARTHA : Het jy nie gesê Barnie het iets gehoor van ’n wolkbreuk in 

Kwaggaskloof se boonste spruite nie? 

6. FRANK : Ja, Klaas de Jager op Verlorenrivier het vanmiddag laterig mos met 

Lenie Ferreira van Vlakplaas se poskantoor gepraat. Sy het hom 

gelui om te sê daar was ’n wolkbreuk daar in hulle geweste iewers in 

die berge. Ek weet nie of dit Kwaggaskloof was nie. Maar Lenie het 

gesê hy moet die mense waarsku daar kom baie water aan. 

7. FLOSSIE : Maar dis mos in Hans se wêreld darie? 

8. FRANK : Ja, dit is. 

9. FLOSSIE : Foeitog. Die arme kind is seker ook maar bekommerd oor sy mense. 

Dis natuurlik hoekom hy nou vir sy ma ’n brief wil skryf. 

10. MARTHA : Ja siestog... Frank, dink jy dáárdie water is al hier by ons? 

11. FRANK : Ek weet nie. Dit is nie maklik om te raai nie, want dit hang af hoeveel 

water dit is. As dit baie water is, soos Lenie gesê het, dan dink ek dit 

sou seker nou al hier gewees het. 
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1. FLOSSIE : En as dit nog nie hier is nie, dink Pa dit was dan nie so baie water as 

wat Lenie gedink het nie? 

2. FRANK : Dit is moontlik ja. 

3. MARTHA : Ek wil net vir julle twee sê wat so vir my lag oor ek bekommerd is oor 

die reën en die water, (...julle vergeet hoe smal is Kleinpoort.) 

4. FLOSSIE : Haai nee, ons lag nie vir Ma nie! Ons probeer Ma maar net ’n bietjie 

opbeur en help om te ontspan. 

5. MARTHA : [OMGEKRAP] Ek het dit vir jou pá ook gesê... Moet my nie probeer 

paai met leuens nie. Praat eerder die waarheid sodat ek kan weet 

waarvoor ek my moet regmaak! Wat ek wóú sê is... En ek en jou pa 

het net vanmiddag oor hierdie einste ding gepraat... Laat daar nou 

vyf, ses duim in die Groot Karoo val, en almal is dankbaar oor die 

lieflike reën. Maar val net die helfte daarvan hier by ons, dan het ons 

’n probleem oor al die water wat van die bergklowe af óók nog in die 

Baviaanskloofrivier instroom. 

6. FRANK : Maar ons almal weet dit mos Martha. 

7. MARTHA : Almiskie. Maar ek dink julle vergeet die Kloof is nie oral ewe wyd nie. 

Op party plekke is hy maar bra smal. En van al die smal plekke in die 

Kloof, is Kleinpoort die heel smalste. 

8. FLOSSIE : [ONRUSTIG] Wat... wat bedoel Ma presies? 

9. MARTHA : Dink Flossie my kind, dink! Hoekom is ek so bekommerd? Net om my 

besig te hou of om my gesondheid nek om te draai? O nee... Hoe 

smaller die spasie vir die water om deur te kom, hoe sterker en hoe 

dieper loop dit daar. Dís wat ek bedoel! 



5 

EPS. 59 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN MARTHA-HULLE SE 

SITKAMER. REËN OP SINKDAK SOOS AANGEDUI IN DIALOOG: 

SOMS NIKS EN SOMS BAIE HARD. STERKTE VAN WIND KAN 

AANPAS BY DIE VOLUME VAN DIE REËN. RIVIER BLY EGTER 

DEURGAANS DREUN IN DIEP A/G. 

1. ROBERT : Vrek, maar dis vir jou koud daar buite in die reën! 

2. FLOSSIE : Val dit nog baie hard? 

3. ROBERT : Nie so vreeslik hard soos netnou nie, maar ook nie sag nie. 

4. FRANK : Hoe lyk die vlak van die water? 

5. ROBERT : Nee, die water het ’n hele entjie gesak Pa. Die laaste stokke wat ons 

vanmiddag ingesteek het, staan nou seker ’n goeie... tien treë bokant 

die watermerk sal ek sê. 

6. FRANK : Hmm... Dan lyk dit of die ergste nou verby is. 

7. FLOSSIE : [LAG] Wat het jou gesê ou boetie? Julle mannetjies dink mos julle 

gaan môre vakansie hou nè? Gaan pak maar julle boeke! 

8. ROBERT : Toemaar, ons sal môreoggend kyk hoeveel kans is daar vir skool! 

9. MARTHA : Presies... ’n Mens kan nooit heeltemal seker wees nie. Hoor dan hoe 

reën dit nou! Waar’s Ada dan dat sy so skaars is vanaand? 

10. FLOSSIE : Ag, Ma ken mos vir Ada. Sy sit met haar Sakbybeltjie in die bed en 

lees die een psalm na die ander. Ek het haar gevra om hier by ons te 

kom sit, maar sy wil nie. 

11. MARTHA : Ag my dierbaarste kind... Los haar maar. Dis haar bron van vrede. 

12. ROBERT : [POUSE] Ek wonder of darie storie waar is van ou Grootbek van wie 

Hans gisteraand aan tafel gepraat het? 
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1. FLOSSIE : Grootbek? Wie’s Grootbek? 

2. ROBERT : Man Flossie, Hans het nog vertel hoe sy ma-hulle gesê’t dié 

Grootbek ou het voorspel daar sou kwaai verspoelings in die 

Baviaanskloof wees, en dat baie mense sal verdrink en so... 

3. FLOSSIE : [LAG] Jy bedoel Skoorbek? 

4. ROBERT : [BROM] Wat ook al! 

5. MARTHA : [TEER] Nee my liewe kind. Dis sommer net bangmaakstories darie. 

6. FLOSSIE : Ja, heeltemal. Ou Hendrik Skoorbek was net ’n rondloper en ’n 

skelm. Wat kan jy nou ook van ’n verloopte matroos verwag? 

7. FRANK : Absolutely my dear boy. Nothing at all to concern yourself about! 

BYK : DRINGENDE KLOP IN A/G AAN KOMBUISDEUR. 

8. MARTHA : [SKRIK] Wie kan dit wees dié tyd van die aand? Frank, hoe laat is dit 

dan al? 

9. ROBERT : Ek sal gaan kyk! 

10. FRANK : [BEWEEG WEG] O dit is... [KYK OP SAKHORLOSIE] My goodness 

gracious. Dit is al ná half elf! 

BYK : KOMBUISDEUR OOPGEMAAK. 

11. ROBERT : Oom Barnie! Wat maak Oom hier? Kom in, kom in! 

12. BARNIE : [BEKOMMERD] Danke schön! Ek’s jammer om te kom pla, 

schmutzige Täter, maar ek moet met jou vader praat. Very urgently! 

BYK : KOMBUISDEUR IN A/G TOEGEMAAK. 

13. ROBERT : Stap maar deur Oom, hy’s in die sitkamer. 

14. BARNIE : Vielen dank! [BEWEEG WEG. ROEP] Mister Campbell! ... Mister 

Campbell... Oy vey...! [BEWEEG TOT EFFE WEG] Og mister Campbell! 
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1. FRANK : Good heavens Barnie! What brings you here at this hour? 

2. BARNIE : [BEWEEG TOT OP MIK] Guten Abend, missus Campbell. Fräulein 

Flossie. Ek’s jammer ek kom steur so laat! 

3. MARTHA : Liewe genade Barnie. Is die woljas oor jou slaapklere ooit warm 

genoeg om in hierdie koue uit te wees? 

4. BARNIE : Dit maak nie nou saak nie missus Campbell. I’m too worried! 

5. FRANK : [VIR HOMSELF. GEÏRRITEERD] Oh my Lord...! 

6. MARTHA : [BEKOMMERD] Waaroor Barnie? 

7. BARNIE : Wanneer laas was julle buite? 

8. MARTHA : Hoekom vra jy? Die seuns het vroeër vanaand na die water gaan 

kyk. Is daar iets verkeerd? 

9. BARNIE : Ek is nie seker nie... 

10. FRANK : Nou hoekom is jy dan hier? 

11. BARNIE : Een van Henry Smith se plaaswerkers was nou net by my. Hy’t vir 

my kom vra of ek nie vir hom ’n paar leë sakke het nie. Maar hy sê 

hy en sy vrou moes uit hulle hut padgee. 

12. FLOSSIE : [ONRUSTIG] Hoekom oom Barnie? 

13. BARNIE : Hy sê die water het dwarsdeur sy hut begin loop en hulle moes die 

rant uit vlug! 

14. MARTHA : Maar my liewe! Die arme mense kon mos maar hier by ons kom 

skuiling soek het vir die nag. Daar’s mos baie plek in die melkkamer! 

15. BARNIE : Ek het vir hom gesê hulle kan by mý bly, missus Campbell, maar hy 

wil nie. Hy sê hulle vlug liewer berg toe, weg van die water af. 

16. FRANK : What nonsense! Watter kant toe is hulle? Ons kan hulle terugbring. 
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1. BARNIE : Mister Campbell, ek self het nog nie gesien nie, maar ek dink ons 

moet gaan kyk waar staan die water. Ek voel nie gerus nie! 

2. MARTHA : Frank, vat jou kakiejas. Hoor hoe hard val die reën nou weer, en ek 

wil nie hê jy moet nou onnodig nat raak nie. Dis net vir siek word! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA REËN OP GROND, WIND EN 

DREUNING VAN RIVIER – NOU MET SWAAR GEROMMEL SOOS 

VAN DONDERWEER ONDERLIGGEND – IN A/G. 

3. ROBERT : [PROJEKTEER EFFENS DEURGAANS] Pa, wat klink soos 

donderweer? Ek sien dan nêrens blitse slaan nie! 

4. FRANK : [PROJEKTEER EFFENS DEURGAANS] Nee Robert, ek het geen 

idee wat dit kan wees nie! 

5. BARNIE : [POUSE. LUISTER. PROJEKTEER EFFENS DEURGAANS] Klippe, 

mister Campbell! 

6. FRANK : Wat? 

7. BARNIE : I think it’s rocks. Dis waarvan Andries Nortje vir sy pa vertel het. Do 

you remember now, mister Campbell? 

8. FRANK : [ONRUSTIG] Ja...! 

9. ROBERT : [EFFE WEG. SKREE BENOUD] Pa, kom kyk hier! 

10. FRANK : Wat is dit Robert? 

11. ROBERT : [BEWEEG TOT OP MIK. VERSKRIK] Pa... Ek kan dit nie glo nie...! 

12. BARNIE : [SOEK] Waarna kyk ons, schmutzige Täter? 

13. ROBERT : Net hier voor ons oom Barnie. Seker nie eers tien treë van ons af nie. 

As dit ooit soveel is! 

14. BARNIE : [SIEN DIE WATER. GESKOK] Mister Campbell... Gott hilf uns! 
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1. FRANK : [GESKOK] Oh… hell...! 

2. BARNIE : [DRINGEND] Mister Campbell, sien jy? Die water loop nie eers tien 

treë van die huis af verby nie! 

3. FRANK : [FLOU] Yes, I see... Maar hoe...? I don’t get it Barnie! 

4. BARNIE : Think, mister Campbell. As Henry Smith se plaaswerker sê sy hut is 

onder water... dan moet Henry se huis óók onder water wees. En 

Willie Smith... en ál die ander huise op Kleinpoort. Joune is die 

hoogste van hulle almal! 

5. ROBERT : Dis waar wat oom Barnie sê Pa. Ons huis is seker ál een in die hele 

Kleinpoort wat nog nie onder water is nie! 

6. BARNIE : Mister Campbell, dis ’n baie lelike besigheid dié. Kom ons gaan 

binnetoe. Jy word nat hier in die reën! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG IN FRANK-HULLE SE 

SITKAMER. REËN OP SINKDAK SOOS AANGEDUI IN DIALOOG: 

SOMS NIKS EN SOMS BAIE HARD. STERKTE VAN WIND KAN 

AANPAS BY DIE VOLUME VAN DIE REËN. RIVIER BLY EGTER 

DEURGAANS DREUN IN DIEP A/G. GEDEMPTE GEROESEMOES 

VAN ONGEVEER TIEN VOLWASSENES EN KINDERS. 

7. FRANK : [GESKOK] Oh my goodness...! 

8. MARTHA : [BEKOMMERD. BEWEEG VAN EFFE WEG TOT OP MIK] Frank...! 

[NA AAN TRANE] Ag vader, wees ons tog genadig. 

9. FLOSSIE : Pa, julle moet kom help. Oom Willie-hulle en oom Henry-hulle is 

heeltemal verkluim. Gaan kry van Pa se droë klere vir die mans. 

Robert, gaan kry vir Hans en dan bring julle nog hout vir die vuur! 
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1. BARNIE : Missus Campbell... Wat het gebeur? [VERTROULIK] Hoekom is 

almal net in nagklere? O, ek sien party het darem jasse óór hulle 

nagklere aan. Hoekom het hulle nie warm aangetrek nie? 

2. MARTHA : [VERTROULIK] Almal het wakker geword met water in hulle huise, 

Barnie. Daar was nie tyd om eers warm aan te trek nie! 

3. FLOSSIE : [VERTROULIK] Ma, Pa... oom Barnie... Oom Henry het nou net vir 

oom Willie gesê... [NA AAN TRANE] Ag liewe vader...! 

4. MARTHA : [VERTROULIK] Wat is dit Flossie? Wat het Henry gesê? 

5. FLOSSIE : Hy’t gesê ons moet padgee. Daar kom ’n verskriklike water aan! 

6. FRANK : Maar dit maak mos nie saak nie? My huis lê tog hoog. Dink jy dit sal 

nodig wees om dit buitentoe te waag in die donker en die koue, net 

vir iets wat dálk nodig sal wees? 

7. BARNIE : [BESLIS] Mister Campbell, Henry is reg! Kom ons gee liewer pad 

solank daar nog tyd is. Jy’t tog self gesien waar lê die water! 

8. FLOSSIE : [ASEM DIEP INGETREK] Ma, kyk...! Daar’t nou net nóg ’n klomp 

mense papnat gereën in hulle nagklere by die deur ingekom! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA NAG IN 

FRANK-HULLE SE SITKAMER. REËN OP SINKDAK. STERKTE 

VAN WIND PAS AAN BY DIE VOLUME VAN DIE REËN. RIVIER 

DREUN DEURGAANS IN DIEP A/G. GEDEMPTE GEROESEMOES 

VAN SOWAT VYFTIG VOLWASSENES EN KINDERS EFFE WEG. 

1. BARNIE : Mister Campbell, hoe laat is dit nou? 

2. FRANK : Dit is… [KYK OP SAKHORLOSIE] ehe… halftwaalf Barnie. Hoekom 

wil jy weet? 

3. BARNIE : As ons al hierdie mense wat vannag hier in jou huis kom wegkruip 

het vir die water wil help, moet ons nou gaan. 

4. FRANK : Óns…? Wat bedoel jy...ons, Barnie? 

5. BARNIE : Ons moet almal gaan, mister Campbell. Niemand kan hier bly nie! Sê 

asseblief vir die mense hulle moet nóú gaan as hulle hier wil 

wegkom. Die naaste rant van die Winterhoekberg is net ’n honderd 

treë van die opstal af. Hulle kan almal nog wegkom! 

6. FRANK : Nee Barnie. Ek glo nie vir een oomblik die water sal verder styg nie. 

En boonop is die huis se mure baie dik en stewig. Die water kan 

maar kom. Hierdie huis sal bly staan! 

7. BARNIE : [BEWEEG WEG] Ek sal maar met Willie en Henry gaan praat. 

8. FRANK : [ROEP AGTERNA] You do just that Barnie! 

9. FLOSSIE : [ONSEKER] Is Pa seker dis die regte ding om te doen? Moet ons nie 

maar gaan nie? Ons kan mos altyd terugkom as die water weer sak? 

10. FRANK : Florence, do you really want to take your mother out into the wind, 

the rain and the cold? 
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1. FLOSSIE : Ja maar Pa, sê nou oom Barnie is reg? 

2. FRANK : Jy weet nie hoe lyk dit daar buite nie. Dit is dalk gevaarlik! Slippery 

slopes and gushing water... Nee! Die beste, veiligste plek is net hier 

ín die huis voor die lekker warm kaggel! 

3. FLOSSIE : [VERSIGTIG] Wil... wil Pa nie maar vir Ma vra om te besluit wat sy 

liewer wil doen nie? 

4. FRANK : [STRENG] Florence, why would I do that? I’m the head of this house. 

I decide what’s best for us. Is that clear? 

5. FLOSSIE : [POUSE] Ja Pa... Kristalhelder. [BEWEEG WEG] Ek gaan maar kyk 

of ek Ma kan help met iets. 

6. BARNIE : [BEWEEG TOT OP MIK] Ich kann es nicht verstehen...! Kan jy dit glo 

mister Campbell? Nie Henry óf Willie wil uit hierdie huis gaan nie! 

7. FRANK : [TRIOMFANTLIK] Wat sê hulle? 

8. BARNIE : Hulle sê altwee hulle weet nie of hulle dalk meer kwaad as goed sal 

doen om in hierdie donker en in dié weer met hulle vrouens en 

kinders uit te gaan nie. 

9. FRANK : I don’t blame them! Dit is presies wat ek nou pas vir Florence ook 

gesê het. Die veiligste plek op die oomblik is net hier voor die kaggel! 

10. BARNIE : Mister Campbell, ek vra baie mooi... Ek ken jou al só lank, ons is 

amper al familie! And I really love all of you... Please, I beg you! 

Don’t be foolish! Kan jy nie sien hierdie plek is te gevaarlik om in te 

bly nie? Dink aan jou eie familie. Dink aan al hierdie mense vannag 

in jou huis. Hulle sal bly terwyl jy bly. En as jy gaan, sal hulle gaan. 

11. FRANK : Dis juis aan hulle wat ek dink Barnie! 
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1. BARNIE : Sorry mister Campbell, I don’t understand. 

2. FRANK : Kyk na hulle man! Kyk hoe koud kry hulle, en kyk hoe nat is omtrent 

almal van hulle. Dink net wat hulle al klaar vannag deurgemaak het. 

Ek kan hulle mos nie wéér in die ysige water hier buite laat gaan nie! 

3. BARNIE : [SUG] Alright then, my dear old friend. Ek sal alleen uitgaan. Maar 

mister Campbell, vergewe my asseblief dat ek julle hier los. I’m so 

very sorry. [BEWEEG WEG] Ek gaan nou. God bless you all! 

4. FRANK : [VIR HOMSELF] God bless you, Barnie. 

BYK : MUSIEK OP, DOOF ONDER SPRAAK EN BYKLANKE EN HOU: 

NAG BUITE OP KLEINPOORT SE WERF MET REËN OP GROND 

EN BLARE. RIVIER DREUN IN DIEP A/G. 

5. BARNIE : [VIR HOMSELF] Oy vey... Die water is al klaar tot bo my enkels! 

Please almighty God of Israel... protect my dear friends in that house! 

Right, let me check... Ek het my koffertjie met al my kontant... und ich 

hab’ alle wichtigen Dokumenten genommen... En die winkelhaak 

waarmee ek goed van die boonste rakke afhaal... You never know! 

So, ich bin genau reisefertig. Last uns gehen! 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP, DOOF ONDER SPRAAK EN 

BYKLANKE SOOS VOORHEEN EN HOU: BARNIE SE 

VOETSTAPPE PLAS OP MIK DEUR WATER. 

6. BARNIE : [VIR HOMSELF. UITASEM] Net ’n honderd treë na die voet van die 

berg. But it’s so dark... Kláwawie! ... Hier’s ’n skuinste... Dis seker 

nou die uitloop van die naaste bergkloof. Eintlik maar net ’n breë, 

vlakkerige sloot, Barnie. Nothing to worry about. Ganz und gar nichts! 
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BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP, DOOF ONDER SPRAAK EN 

BYKLANKE SOOS VOORHEEN EN HOU. 

1. BARNIE : [VIR HOMSELF. UITASEM] Kláwawie. Ich bin kaput! Bietjie rus hier 

onder die ghwarriebos... [GAAN SIT MET GROOT INSPANNING] 

Dank Gott... ek’s veilig. Dankie God van Israel, U’t my lewe gespaar. 

[ASOF HY AAN DIE SLAAP RAAK] Ich dank Ihnen... mein lieber Gott... 

lass die Sonne bitte wieder scheinen... [POUSE. ASOF HY WAKKER 

SKRIK] Verdammt nein! Ek moet daardie dumme Toren gaan haal. 

Hulle sal almal vannag verdrink as ek hulle net daar los! En die water 

hier onder in die uitloop van die bergkloof gaan al hoe dieper word. 

Té diep en té sterk om deur te kom... Ja, ek moet hulle gaan haal! 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP EN DOOF NA NAG IN FRANK-HULLE 

SE SITKAMER. REËN OP SINKDAK. STERKTE VAN WIND PAS 

AAN BY DIE VOLUME VAN DIE REËN. RIVIER DREUN 

DEURGAANS IN DIEP A/G. GEDEMPTE GEROESEMOES VAN 

SOWAT VYFTIG VOLWASSENES EN KINDERS EFFE WEG. 

2. BARNIE : [PROJEKTEER DEURGAANS EFFENS] Meine Damen und Herrn...! 

Luister asseblief na my! ... Asseblief, luister! 

BYK : GEROESEMOES WORD STIL. 

3. FRANK : [EFFE WEG] Wat is dit Barnie? 

4. BARNIE : Julle kan sien hoe lyk ek... 

5. FLOSSIE : [EFFE WEG] Ja, Oom is papsopnat! My pa was reg, nè oom Barnie? 

Dis baie beter en veiliger hier binne! 

BYK : INSTEMMENDE GEROESEMOES. 
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1. BARNIE : [PLEIT] Nein Fräulein Flossie, nein! Gee my asseblief net kans om 

klaar te praat. ... Asseblief! 

BYK : GEROESEMOES WORD STIL. 

2. BARNIE : Ek het gebid, want ek was nie seker wat is die regte ding om te doen 

nie. Soos julle kan sien, dis nat buite. Die wind waai. Dis ysig koud! 

BYK : VRAENDE GEBROM VAN ’N PAAR MANS. 

3. FRANK : [EFFE WEG. PRAAT BO GEROESEMOES UIT] Wat probeer jy nou 

eintlik sê Barnie? 

4. BARNIE : Maar so ’n ent van hier af is daar ’n breërige sloot... 

5. FLOSSIE : [EFFE WEG] Praat oom Barnie nou van die uitloop van die bergklofie 

net hier bo? 

6. BARNIE : Ja, dis waarvan ek praat Fräulein Flossie. Toe ek na die voet van die 

berg geloop het... dis maar net omtrent ’n honderd treë van hier af, 

nè mister Campbell? 

7. FRANK : [EFFE WEG] Yes Barnie, that’s about right. 

8. BARNIE : Op pad na die voet van die Winterhoekberg, moet ’n mens deur 

hierdie uitloop van die klofie gaan. Die eerste keer toe ek daar deur 

is, was die water net bo my enkels diep... Maar toe ek teruggekom 

het na die huis toe om weer met julle te kom praat, moes ek deur 

halflyf water sukkel. So die water word dieper! 

BYK : BEROERING ONDER MENSE. 

9. BARNIE :  Oor ’n baie kort rukkie gaan dit onmoontlik wees om na die berg toe 

deur te kom. Dan is julle almal hier vasgekeer. Kom asseblief saam 

met my as julle wil lewe. Asseblief! 
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1. FRANK : [EFFE WEG] Dit klink al klaar vir my te gevaarlik om deur die afloop 

te kom. Dit bewys net my punt... Dit is veiliger hier in die huis as daar 

buite. Mense, julle is almal welkom om die nag hier in ons huis te bly! 

BYK : DEURMEKAAR GEROESEMOES VAN MENSE WAT MET BARNIE 

SAAMSTEM EN MENSE WAT MET FRANK SAAMSTEM. 

2. BARNIE : [SKREE DESPERAAT] Mense, luister vir die laaste keer na my! ... 

Luister tog net asseblief! 

BYK : GEROESEMOES WORD STIL. 

3. BARNIE : Julle was nie daar buite nie. Ek was! Die water sal oor tien minute of 

dalk nog gouer deur hierdie huis stroom. Maar daar is nog ’n kans 

om hier uit te kom. Vertrou my, asseblief! As ons bymekaar bly en 

ons vat hande, kan ons deur die stroom kom. En as ons eers deur 

die stroom is, kan ons die berg sonder te veel gesukkel haal. Maar 

dan moet ons nou dadelik gaan! I beseech you... Mister Campbell, 

Willie, Henry, George... Bring julle vrouens en kinders. God will 

surely be with us. I know that! Komm... Mach scnell! 

BYK : INSTEMMENDE GEROESEMOES. HUILENDE KINDERS. DIE 

MENSE VOLG BARNIE ONDER DIALOOG BY DIE DEUR UIT. 

4. BARNIE : [BEWEEG WEG. PROJEKTEER BO GEROESEMOES UIT] Kom mense, 

volg my. Ons gaan by hierdie deur uit en af met die stoeptrappe. 

Wees net versigtig dat julle nie gly nie. Ganz gut, ganz gut. Sei sehr 

vorsichtig, ja? ... Oh thank you God of Israel for saving your people! 

BYK : BARNIE EN GEROESEMOES UIT. NET REËN, WIND EN 

DREUNING VAN RIVIER IN DIEP A/G. 
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1. BARNIE : [VERTROULIK] Psst! Schmutzige Täters! 

2. ROBERT : [VERTROULIK. VERRAS] Ek dog Oom is al weg? 

3. BARNIE : Willie en Henry loop voor. Ek sal hulle gou weer inhaal. Maar ek 

moes net eers vir julle kom sê... [BEWOË] Ek maak staat op julle 

twee. Julle’s sterk en gesond. Onthou wat ek julle met die boks 

geleer het. Bly altyd kalm, ja? Und whatever the odds may be, you 

will stand up to it like men. Promise me that. 

4. HA / ROB : HANS: [NA AAN TRANE] Ek belowe oom Barnie. / ROBERT: Ja Oom. 

5. BARNIE : [NA AAN TRANE] Auf wiedersehen, schmutzige Täters! 

6. HA / ROB : HANS: [SNUIF] Tot siens oom Barnie. / ROBERT: Tot siens Oom. 

7. BARNIE : [BEWOË] Mister Campbell, God be with you and your family. 

8. FRANK : Thank you Barnie. Jy en Willie-hulle moet mooi sorg vir almal. 

9. FRA / BAR : FRANK: God bless you, old friend. / BARNIE: Auf wiedersehen. 

10. HANS : [GEDAGTESTEM] Ek weet ons moet so gou as wat ons kan uit die 

huis padgee. Ek glo oom Barnie’s reg. Hy sou nie spesiaal die hele 

ent teruggekom en sy lewe gewaag het, as hy nie seker was oom 

Frank-hulle se huis is in gevaar nie. Maar ek kan nie saam met oom 

Barnie-hulle gaan nie. En Robert sal nie sy familie in die steek laat 

nie. Nes ek mýne nie in die steek sal laat nie. Buitendien, ek en 

Robert staan deur dik en dun bymekaar. Dis hoekom my plek ook 

hier is. Ek’s mos ook een van die gesin. En sê nou maar die huis 

spoel nié weg nie, en ek gaan saam met oom Barnie-hulle... Ek sal 

mos nooit weer vir Robert óf oom Frank-hulle in die oë kan kyk nie! 

11. ROBERT : [NABY] Hei jy, sjmoetsiege têter, ek praat met jou! 
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1. HANS : [SKRIK OP UIT GEDAGTES] Hû...? 

2. ROBERT : [NORMALE AFSTAND. LAG] Waar was jou kop nou? 

3. HANS : [VERLEË] Nee ek... ek dink sommer aan my ma-hulle... en Nonnie. 

4. ROBERT : Ja, hoekom het jy nie met haar gaan praat nie? Sy’t omtrent die hele 

tyd vir jou gestaan en kyk. 

5. HANS : [FLOU] Ek weet. Ek kon myself nie sover kry om na haar toe te gaan 

nie. Dit het nie vir my reg gevoel nie. Sy’t net haar nagklere en ’n jas 

aangehad. En sy’t gebewe van die koue. En hier staan ek lekker 

warm en droog. Ek kon net nie. 

6. ROBERT : Ja, ek dink ek verstaan. 

7. HANS : Is dit hoekom jy ook nie met Lina gaan praat het nie? 

8. ROBERT : [POUSE. VERLEË] Ja... 

9. HANS : Nou’s almal weg. Dis net ons en jou ma-hulle wat oor is. 

10. ROBERT : Ja. Luister Hans... As jy saam met oom Barnie-hulle wil gaan, moet 

jy spring voor hulle by die afloop kom. Maar ek kan nie saamgaan 

nie. Ek moet hier by my pa-hulle bly. 

11. HANS : Nooit! My plek is hier by julle. Ek gaan nêrens heen nie. 

12. FLOSSIE : [BEWEEG TOT OP MIK] Nou-ja meneertjies. Dis al tien voor twaalf. 

Dit lyk my die geluk is tóg aan julle kant. Ek glo nie daar sal môre 

skool kan wees soos die weer nóú lyk nie. 

13. HA / ROB : [LAG] 

14. FLOSSIE : Maar moenie té vrolik raak nie. Sien julle hoe nat en vuil is hierdie 

vloer getrap? [BEWEEG WEG] Môre is dit julle twee se werk om hom 

silwerskoon te maak! 
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1. HANS : [POUSE. VERTROULIK] Robert, toe ons netnou die agterdeur gaan 

toemaak het, het jy gesien waar was die water? 

2. ROBERT : [VERTROULIK] Ja... Gelyk met die boonste stoeptrappie... 

3. FLOSSIE : [WEG. ROEP VERSKRIK] Pa, help! [BEWEEG TOT OP MIK] Kom 

gou... Gou! Pa, waar’s Pa? 

4. FRANK : [BEKOMMERD] What’s the matter Florence? 

5. FLOSSIE : [PANIEKERIG] Kyk daar op die vloer Pa! Dit lyk soos ’n bruin tong 

modderige water wat daar van die kombuis af oor die eetkamervloer 

uitgesteek word. Sien Pa? 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA NAG IN 

FRANK-HULLE SE SITKAMER. REËN OP SINKDAK. STERKTE 

VAN WIND PAS AAN BY DIE VOLUME VAN DIE REËN. RIVIER 

DREUN DEURGAANS IN DIEP A/G. 

1. HANS : [POUSE. VERTROULIK] Robert, toe ons netnou die agterdeur gaan 

toemaak het, het jy gesien waar was die water? 

2. ROBERT : [VERTROULIK] Ja... Gelyk met die boonste stoeptrappie... 

3. FLOSSIE : [WEG. ROEP VERSKRIK] Pa, help! [BEWEEG TOT OP MIK] Kom 

gou... Gou! Pa, waar’s Pa? 

4. FRANK : [BEKOMMERD] What’s the matter Florence? 

5. FLOSSIE : [PANIEKERIG] Kyk daar op die vloer Pa! Dit lyk soos ’n bruin tong 

modderige water wat daar van die kombuis af oor die eetkamervloer 

uitgesteek word. Sien Pa? 

6. MARTHA : [FATALISTIES] Ag vader, help ons asseblief vannag... 

7. FLOSSIE : [BEGIN HUIL] Ons sal nooit lewendig hier uitkom nie. Ons is verlore! 

8. FRANK : Oh nonsense Florence! Die huis sal nie wegspoel nie, al kom die 

water ook tot by die vensterbanke. Robert en Johannes, kom help 

my. Ons skuif tafels voor die drie buitedeure en pak hulle vol goed 

sodat die water hulle nie van buite af kan oopdruk nie. 

9. FLOSSIE : Maar daar gaan nog water onder en aan die kante deurkom Pa! 

10. FRANK : Yes of course there will! Maar dit sal keer dat die hele huis oorstroom 

word. En netnou sal die vloed in elk geval begin sak ook. Come lads. 

Let’s get to work. Spit spot! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG IN FRANK-HULLE SE SITKAMER. 

GEEN REËN NIE. STERK WIND. RIVIER DREUN IN DIEP A/G. 

1. FLOSSIE : Ek’s so bly dit reën nie meer nie. Dalk het die weer nou uiteindelik 

gedraai. En dan sal die vreeslike water ook kan begin sak. 

2. MARTHA : [MOEG] Ja. Ek hoop so. Waar’s Ada? 

3. FLOSSIE : Sy lê op haar bed Ma. Noudat die hele vloer onder water is, wil sy nie 

uit die kamer kom nie, en sy praat ook nie met my nie. Dis asof sy 

my nie eers hoor as ek met haar praat nie. 

4. MARTHA : Lê sy net op haar bed? Of slaap sy dalk? 

5. FLOSSIE : Nee, sy slaap nie. Haar lippe roer die hele tyd, so ek dink sy’s besig 

om psalms op te sê, of te bid. Of altwee. 

6. MARTHA : [SUG] Die arme kind. [FLOU LAGGIE] Of miskien kry sy óns jammer 

wat nie kan rus vind soos sy in die Woord van God nie. 

7. FLOSSIE : Ja, dis waar. Ek beny haar eintlik dat sy haar so van die wêreld kan 

afsny. [GAAP] Ek’s só moeg, maar ek weet ek sal nie kan slaap nie. 

Hoe laat is dit al Pa? 

8. FRANK : Ûmm... [KYK OP SAKHORLOSIE] Halfeen. Robert, gaan kyk jy en 

Johannes of julle dalk deur een van die vensters kan sien of die 

water al gesak het van waar dit was toe ons die tafels teen die deure 

gepak het. 

BYK : HARDE SLAG VAN KOMBUISDEUR WAT OOP BARS EN WATER 

WAT SOOS DEUR ’N SLUIS DIE KOMBUIS IN STROOM. 

9. FLO / MAR : [GIL BENOUD] 

10. ROBERT : [SKREE PANIEKERIG] Wat de hel was dit? 
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1. HANS : [SKREE] Oom Frank, ons weet nie hoe diep is die water buite nie, 

maar soos die water nou by die kombuisdeur inkom, sal dit sommer 

gou net so diep in die huis wees as buite! 

2. FRANK : [VERDWAAS] Ja... 

3. ROBERT : [SKREE] Pa, ons kan nie langer in die huis bly nie. Die water gaan 

ons hier vasdruk. Wat gaan ons maak? 

4. FRANK : [SKREE] Ons moet op die winkel se solder kom so gou as wat ons 

kan! Martha, Florence... gaan kry vir julle warm klere en komberse. 

En kry Ada uit die kamer. Sy kan nie daar bly nie! Bring elkeen iets 

klein saam wat julle graag by julle wil hê terwyl ons op die winkel se 

solder wag vir die water om te sak! 

5. MARTHA : [BEWEEG WEG. BENOUD] Ag vader, wees ons tog genadig...! 

6. FRANK : Robert, gaan haal jy en Johannes die osrieme in my kantoor wat ek 

laasweek gesny het. Ek sal ’n byl, kerse en vuurhoutjies in die spens 

probeer kry, as ek daar kan inkom. Quickly lads! [VIR HOMSELF] 

Lord, what have I done to my family? Please forgive me...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG IN FRANK-HULLE SE EETKAMER. 

GEEN REËN NIE. STERK WIND. VLOEDWATER DREUN IN A/G. 

7. FLOSSIE : Robert, hou die paraffienlamp ’n bietjie hoër sodat ons mekaar kan 

sien... So ja. Kom Ada, staan ’n bietjie nader... 

8. MARTHA : My arme kindjie... Sy praat nie ’n woord nie, Frank. Ons het haar met 

’n groot gesukkel uit die kamer gekry. En verder hou sy net die ou 

Sakbybeltjie met altwee hande vas asof haar lewe daarvan afhang! 

9. FRANK : My poor darling... Right...! Het elkeen iets gevat om te help troos? 
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1. MARTHA : Ek het vir jou, Frank. Dis al wat ek nodig het. 

2. FRANK : [BEWOË] En ek het vir jou, my liewe Martha. En elkeen van julle. 

Florence, Ada, Robert, én Johannes. 

3. FLOSSIE : Ek het verlede maand se salaris in ’n tabaksakkie gesit en hier aan 

my rok se gordel vasgeknoop. [FLOU LAGGIE] Net vir ingeval... 

4. ROBERT : Ek... ek het nie geweet wat om te vat nie. Dit maak mos nie saak nie. 

Netnou, as die water gesak het, kom ons mos weer terug. 

5. FRANK : Of course my son... En jy Johannes? 

6. HANS : Ek het ook nie geweet wat om te vat nie. Toe vat ek maar die laaste 

brief wat ek van my ma gekry het. Dis hier voor in my hemp ingedruk 

sodat ek dit nie per ongeluk verloor nie. 

7. FRANK : [POUSE] My dear family... Ek het nooit gedink ons sal ooit kniediep 

in die water in ons eetkamer staan nie... I’m so very sorry... Dit is 

alles my skuld wat julle vanaand oorgekom het. Ek moes na Barnie 

geluister het. Ek weet. Maar nou vra ek julle, asseblief... Vergewe 

my, en plaas julle geloof en vertroue in die Almagtige Vader. Bly net 

kalm, en ek belowe ek sal my bes doen om julle hier uit te kry. 

8. MARTHA : Frank, onthou net... Nie een van ons verwyt jou nie. Jy’t geglo jy 

doen reg. Jy’t gedink jy hou ons veilig in hierdie huis wat jy self 

veertig jaar gelede met jou eie hande gebou het. En so is dit goed. 

9. FRANK : [BEWOË] Dankie my liewe Martha... Ek sal dit altyd onthou. 

10. ROBERT : [POUSE] Hoe’t Pa gedink gaan ons op die winkel se solder kom? 

Ons kan nie óm die huis loop om op die systoep te kom nie. 

11. HANS : Miskien kan ons deur die eetkamervenster klim. Dis op die systoep. 
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1. FRANK : Good idea Johannes! Van die systoep af breek ons ’n winkelvenster 

om in die winkel te kan kom, en vandaar deur die plafon na die solder. 

2. HANS : Weet Oom of daar ’n leer in die winkel is om deur die plafon te klim 

na die solder toe? 

3. FRANK : Sover ek weet is daar een, ja. Goed, ons het genoeg warm klere en 

komberse. Ek glo ons sal veilig wees op die solder. Robert, het jy die 

osrieme gekry? Ons mag hulle dalk nodig kry. 

4. ROBERT : Ja Pa, ek het hulle! 

5. FRANK : En onthou asseblief... I love you all very dearly. Let’s go! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG OP DIE WINKEL SE SOLDER. 

GEEN REËN NIE. STERK WIND. VLOEDWATER DREUN IN A/G. 

6. ROBERT : Ek kan nie glo die winkel is amper drie voet onder water nie! 

7. HANS : Ek’s net bly oom Barnie het darie swaar ou koevoet waarmee hy 

altyd die houtkiste oopgebreek het, anders weet ek sowaar nie hoe’t 

ons die plafon se planke weggebreek gekry nie. Die ou byltjie was 

net te lig vir daardie sterk planke! 

8. FRANK : Yes well, Johannes... Ek weet nie wat ons sou gedoen het as jy nie 

hier was om Robert te help nie. Baie dankie. 

9. FLO / MAR : FLOSSIE: Ja-nee, baie dankie Hans! / MARTHA: Ek het nie genoeg 

woorde om vir jou dankie te sê nie Hans. 

10. HANS : [VERLEË] Ag, dis ’n plesier. Hoe voel tannie Martha se nek waar die 

plank Tannie gekrap het daar op die leer? 

11. MARTHA : [FLOU LAGGIE] Nee wat, ek dink darem ek sal lewe. Flossie, steek net 

asseblief vir ons nog ’n kers aan. Ek kan nie die donker verdra nie. 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG OP DIE WINKEL SE SOLDER. 

GEEN REËN NIE. STERK WIND. VLOEDWATER DREUN IN A/G. 

1. FLOSSIE : [GAAP] Gaan hierdie nag ooit verby kom? Hoe laat is dit Pa? 

2. FRANK : Well, it’s now... [KYK OP SAKHORLOSIE] Amper vieruur. Nog so 

drie uur in die donker, dan sal die son begin kop uitsteek. And who 

knows... Dalk is dit ’n lieflike sonskyn dag! 

3. FLOSSIE : Ô, sal dit nie salig wees om net weer ’n bietjie sonskyn te sien nie! 

BYK : GEWEL WORD OMGESTOOT EN DAK STORT IN MEKAAR. 

GEDRUIS VAN VLOED NOG HARDER. 

4. ALMAL : [GIL] 

5. HANS : [SKREE] Oom Frank, Robert... Ons moet hier uit! Die hele gewel is 

platgestoot en die dak het inmekaargesak! 

6. ROBERT : [SKREE] Ek weet, maar wat maak ons nou? 

7. HANS : Ons moet na die platdak toe probeer gaan! Help my om jou ma by 

die ander gewel te kry. Dis glad nie veilig aan dié kant nie! 

8. FRANK : Johannes, Robert en ek sal help sorg dat almal aan die ander kant 

van die solder kom. Maar hoe gaan ons op die platdak kom van hier 

af? Ons is heeltemal vasgekeer! 

9. HANS : Ek sal aan ’n plan probeer dink Oom. Miskien... Ja, ons kan dalk ’n 

gat met die koevoet deur die anderkantste gewel kap. Dan kan ons 

deurkruip na die platdak toe! Ek sal solank begin kap! 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP, DOOF ONDER SPRAAK EN 

BYKLANKE SOOS VOORHEEN EN HOU. GEKAP MET KOEVOET 

TEEN BAKSTEENMUUR. 
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1. ROBERT : [STEUN MET ELKE HOU. UITASEM] Ek... dink... ons is... nou... 

darem amper... deur...! 

2. HANS : Wil jy hê ek moet weer ’n bietjie kap? Ek’s darem nou weer uitgerus. 

3. ROBERT : Nee toemaar... Ek’s... amper... klaar...!  

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP EN DOOF NA NAG BUITE OP 

PLATDAK. GEEN REËN, KWALIK GEEN WIND NIE. GEDRUIS 

VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

4. MARTHA : [PREWEL GESKOK] Liewe vader van genade... Kyk hoe lyk die 

wêreld van hier bo af...! 

5. FLOSSIE : Die water lê seker minstens ’n halfmyl breed. Dit kan nie waar wees 

nie. Ek sien g’n huise of bome nie. Net die water wat maal. 

6. FRANK : [SARDONIESE LAGGIE] Well, at least the clouds are almost gone... 

So, dit lyk my ons gaan tóg ’n pragtige sonskyn dag hê. 

7. HANS : Robert, kyk hier aan die berg se kant... Kan jy glo... Die laagste takke 

van die wildedruif hang in die water! 

8. ROBERT : Net nou die dag nog het ek en jy die vervloekte ou beesvel onder 

hierdie einste boom gestaan en brei. 

9. HANS : En darie ellendige ou slaansak van oom Barnie gemoker tot my een 

bokshandskoen flenters was. 

10. ROBERT : [KYK ROND] Ek sien die res van die ou groot wildedruiwe ook nog. 

Maar dis al. Die ander bome is almal weg. 

11. HANS : Ja... Dink jy Nonnie en Lina... en Elbie-hulle... Dink jy hulle’s nou 

daar iewers naby die onderste hange van die Winterhoekberg? 

12. ROBERT : [SKOUEROPHALEND] Weet nie. Seker maar. 
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1. HANS : Ek wonder of ek Nonnie ooit weer sal sien...? 

2. ROBERT : Ja wat. [BIBBER] Dêmmit, maar dis vrek koud, al waai die wind nie 

meer so kwaai nie. 

3. HANS : Dit is. Ek kan net nie glo hoe raas die water nie. 

4. ROBERT : As jy so kyk oor die water na waar goed gestaan het... Dan sal ek my 

min verbaas as die water op party plekke vyftig voet diep is. 

5. HANS : Jy dink so? 

6. ROBERT : Maklik...  

7. HANS : Ek weet nie hoe lank staan ons al hier nie, maar ek verbeel my die 

water het al weer gestyg. Hoe lyk dit vir jou? Kyk hoe diep is die 

onderste takke van die wildedruif nóú al onder water. 

8. ROBERT : Ja wragtag... [ROEP] Pa...! ... Pa! 

9. FRANK : [EFFE WEG. PROJEKTEER] Wat is dit Robert? 

10. ROBERT : [PROJEKTEER] Hoe laat is dit nou? 

11. FRANK : [POUSE. PROJEKTEER] Half past four. Hoekom wil jy weet? 

12. ROBERT : [PROJEKTEER] Ons dink die water klim nog al die tyd, Pa! 

BYK : MOEISAME VOETSTAPPE OOR SINKDAK. 

13. FRANK : [BEWEEG TOT OP MIK. PROJEKTEER] Wag, ek kom na julle toe! 

Die water raas te veel! [EFFE UITASEM] Wat laat julle dink die water 

styg nog steeds? 

14. ROBERT : Net so ’n rukkie gelede nog was die onderste takke van die wildedruif 

net-net in die water... Nou’s hulle heeltemal toe onder die water. En 

kyk hoe hoog lê die water as mens teen die muur afkyk... Sien Pa? 
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1. FRANK : Good Lord...! Dit lyk of dit tot teen die boonste dwarsbalk van die 

kombuisvenster sal kom. Jy is reg Robert... Die water styg steeds. 

2. HANS : [BIBBER] Kry Oom ook so koud? 

3. FRANK : [FLOU LAGGIE] Ja. Maar die sterre is mooi. Ek kyk maar Boontoe... 

4. HANS : Ja, ek sal my min verbaas as dit hier by vriespunt rond is. My ore en 

my vingers pyn eintlik van die koue. Ek’s net baie bly die wind het ’n 

bietjie gaan lê. 

5. FRANK : Julle moet maar daar by ons kom sit. As ons almal teen mekaar sit, 

bly ons ’n bietjie warmer. Om te staan is die slegste wat julle kan 

doen. Dan kry jou hele lyf koud. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA NAG BUITE OP PLATDAK. GEEN REËN OF 

WIND NIE. GEDRUIS VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

6. MARTHA : Ek moet die Here dank vir sy genade... Dis ’n wonderwerk dat die 

platdakdeel van die huis nog staan. 

7. FLOSSIE : Dit is Ma... Ek het nooit gedink oom Barnie se hele ou winkeltjie en 

waar hy en die twee tantes gebly het, sou tot op die fondament 

wegspoel nie. 

8. HANS : Vir my was die ergste toe ek nog so kyk, en skielik sien ek net hoe 

rol oom Barnie se ou swart karretjie soos ’n speelding met die stroom 

af. En hy was so lief vir die ou karretjie van hom. 

9. ROBERT : Ja. Model-T. Né Pa? 

10. FRANK : Yes my son... [STAAN MOEISAAM OP] 

11. MARTHA : Frank, waarvoor staan jy op? Jy gaan nou onnodig nog kouer kry! 

12. FRANK : Nee, my liewe Martha... Ek moet met julle almal praat... 
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1. FLOSSIE : Pa kan mos maar sit en met ons praat, of hoe? 

2. FRANK : No Florence, I want to stand. I need to stand. My dear family... 

[RAAK BEWOË] Ek staan skuldig voor julle en vra julle om vergifnis 

dat ek dié ramp oor julle gebring het... 

3. FLOSSIE : Pa... [HANG] 

4. FRANK : [VEG TEEN TRANE] In my trots en my swakheid het ek verkeerd 

besluit. Ek wou nie na goeie raad luister nie. Nie na Barnie se raad 

nie, nie na Florence se waarskuwing nie... [SNIK] Ek wou nie eers 

my liewe Martha vra wat sý wou hê nie. Of sy hier wil bly of saam 

met die ander wou gaan nie! [SNIK] Oh God, please forgive me… 

5. MARTHA : [BEWOË] In voor- en teëspoed, my liewe man. In lewe... en in dood... 

6. FRANK : [SNUIF] Dankie, my liefste vrou... Maar nou, as ek so rondom my kyk 

en ek sien die see van water, en die krag waarmee alles so met 

gemak plat- en weggevee word... moet ek nou maar ronduit erken 

dat ons verlore is. Dat ons niks meer kan doen as om ons knieë voor 

God te buig... en om redding van ons siele te smeek nie... 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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EPS. 62 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

VROEGOGGEND OP PLATDAK. GEEN REËN OF WIND NIE. 

GEDRUIS VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

1. FRANK : [VEG TEEN TRANE] In my trots en my swakheid het ek verkeerd 

besluit. Ek wou nie na goeie raad luister nie. Nie na Barnie se raad 

nie, nie na Florence se waarskuwing nie... [SNIK] Ek wou nie eers 

my liewe Martha vra wat sý wou hê nie. Of sy hier wil bly of saam 

met die ander wou gaan nie! [SNIK] Oh God, please forgive me… 

2. MARTHA : [BEWOË] In voor- en teëspoed, my liewe man. In lewe... en in dood... 

3. FRANK : [SNUIF] Dankie, my liefste vrou... Maar nou, as ek so rondom my kyk 

en ek sien die see van water, en die krag waarmee alles so met 

gemak plat- en weggevee word... moet ek nou maar ronduit erken 

dat ons verlore is. Dat ons niks meer kan doen as om ons knieë voor 

God te buig... en om redding van ons siele te smeek nie... 

4. MARTHA : [SNIK] Ag my man... 

5. FRANK : [BID] Onze Vader, die in de hemelen zijt! 

6. ALMAL : [BID] Uw naam worde geheiligd; Uw Koningrijk kome; Uw wil 

geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde; 

Ons dagelijksch brood geef ons heden; En vergeef ons 

onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren; 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos van den boozen. 

Want Uw’ is het Koningrijk, en de kracht en de heerlijkheid, 

in de eeuwigheid. Amen. 

7. FRANK : [SNUIF] Dankie, julle almal... Baie dankie. 
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1. MARTHA : Mag wat ons nou gebid het, waar word. Dat alleen die wil van ons 

Vader in die Hemel sal geskied. En daarby sal ons berus... 

2. ADA : [SING] Nader mijn God tot U, nader tot U! 

3. ALMAL : [VAL IN] Kwelt mij een smart’lijk kruis: nader tot U! 

Toch zal in smart en pijn 

dit steeds mijn toevlucht zijn: 

Nader mijn God tot U, nader tot U... 

4. MARTHA : Ag my liefste Ada-kind... Ek’s só dankbaar jy’t ’n bietjie saam gebid 

en gesing. Jy’t my só bekommerd gehad dat jy so... so ver was. 

5. ADA : [DOODS] Ag Ma... Toe die huis se vloere begin nat word en die 

mense van oraloor by ons kom skuil het, het ek geweet wat kom. 

6. MARTHA : [HARTSEER] Maar ons weet mos nie wat vir ons voorlê nie. Ons is 

in God se hande. En ons het pas vir Hom gesê... Uw wil geschiede... 

7. ADA : Ek weet Ma. Maar dis hoekom ek nie meer huil nie. Hoekom ek nie 

meer smeek nie. Ek het nou vrede. Al wat ek die Here gevra het, is 

dat... sou ons in hierdie vloed sterf, Hy ons siele in sy groot genade 

sal ontvang. Ek’s jonk en daar’s baie dinge wat ek nog graag sou 

wou doen... Maar as dit sy wil is, is ek tevrede. 

8. MARTHA : [SUG. AFGETAKEL] Ai my kind... Ai my liefste, liewe kind... 

9. HANS : [BEGIN SAG HUIL] 

10. ADA : [BESORGD] En nou Hans...? 

11. HANS : [SNUIF] Ag Ada... Ek dink sommer aan my mense op Hoekplaas. Dit 

vreet my op dat ek nie weet hoe dit met hulle gaan nie. Is hulle 

veilig? ... Of sit hulle in dieselfde penarie as ons? 
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1. ADA : [SWEEMPIE OPGEWEKTHEID] Weet jy wat? 

2. HANS : [FLOU LAGGIE] Wat? 

3. ADA : Nou is die tyd om te glo soos wat jý nodig het om te glo. Om sterk te 

wees. Om moed te hê. Om jou vrede te gee. Sonder vrede kan jy 

niks in die gesig kyk wat baie van jou gaan verg nie. Onthou dit. 

4. HANS : Ek sal. En jy Ada? Het jý vrede? 

5. ADA : Tot ’n klein rukkie gelede het ek nie heeltemal vrede gehad nie. Maar 

toe staan my pa op en sê die dinge wat hy gesê’t, en ons bid almal... 

[FLOU LAGGIE] En toe sing ek sommer. Want toe’t ek uiteindelik 

heeltemal vrede gekry. 

6. HANS : Dankie Ada. Jy’s die beste suster wat enigiemand voor kan vra. Ek’s 

baie lief vir jou, hoor? 

7. ADA : En ek vir jou. Jy was... [FLOU LAGGIE] Ek bedoel... Jy’s ’n 

wonderlike broer. Ek’s trots op jou... Ek dink ek gaan my oë net ’n 

bietjie toemaak. Ek’s baie moeg. 

8. HANS : Goeie plan. Dalk kry jy ’n bietjie geslaap. [FLUISTERTOON] Robert! 

9. ROBERT : [VAAK] Hmm? 

10. HANS : [SAG] Ek het nou net aan iets gedink. [STAAN OP] Kom gou saam! 

11. ROBERT : Waantoe? 

12. HANS : Jy sal sien. Maak gou! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND OP PLATDAK. GEEN 

REËN OF WIND NIE. GEDRUIS VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

13. ROBERT : Waarna kyk ons? 

14. HANS : Hoe ver sou jy skat is die wildedruif van ons af? 
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1. ROBERT : [MEET MET DIE OË] Hmm... Ek sou raai die punte van hierdie 

naaste tak is... man... seker nie verder as omtrent... wat? Vyf treë 

nie? Wat dink jy? 

2. HANS : Dis wat ek ook gedink het! 

3. ROBERT : Hoekom wonder jy hoe ver die boom van die platdak af is? 

4. HANS : [VERTROULIK] Tussen jou en my gesê... Dink nou mooi... Oom 

Barnie se deel van die huis is weg. Dis plat met die grond. Reg? 

5. ROBERT : Ja...? 

6. HANS : Hoe lank dink jy gaan die platdakdeel van die huis nog staan voor die 

water dít ook wegspoel? 

7. ROBERT : Ja. Die ding is, dit gebeur so skielik, sonder waarskuwing... [HANG] 

8. HANS : Presies! Dis hoekom ek gedink het ons moet kyk of ons nie in die 

wildedruif kan klim nie. Is dit heeltemal onmoontlik? Ons hét mos die 

osrieme van jou pa en die rol tou uit oom Barnie se winkel. 

9. ROBERT : Jy’s helemal reg! Waarvoor het ons dit saamgebring as ons dit nie 

gaan gebruik nie? 

10. HANS : Ek glo die wildedruif sal bly staan. Ons moet net tot in sy takke kom. 

Sien jy kans? 

11. ROBERT : O, ek sien kans. En ek het soort van moed vir Ada, en ’n bietjie 

minder vir Flossie. Maar my ma en pa... [HANG] 

12. HANS : Ons sal ’n plan maak met die tou en die osrieme. 

13. ROBERT : Jy weet, ek kan swem. As ek die tou om my lyf bind en ek spring 

stroom-op in, kan ek na die boom toe swem. Jy en my pa moet my 

net intrek aan die tou as ek nie na genoeg aan die boom kan kom nie. 



5 

EPS. 62 

1. HANS : Jy hoef nie bang te wees nie. Ons sal jou hou. 

2. ROBERT : Maar ek dink jy’s reg. Hierdie platdak gaan nie vir ewig bly staan in 

hierdie helse stroom water nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND OP PLATDAK. GEEN 

REËN OF WIND NIE. GEDRUIS VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

3. HANS : [SKREE BENOUD] Die stroom het hom weg van die boom af 

gespoel oom Frank. Ons moet hom uit die water kry! 

4. ROBERT : [STIK EN SPARTEL EFFE WEG IN DIE WATER] Trek my op. Die 

tou sny my middeldeur! 

5. HA / FRA : [KREUN EN STEUN SOOS HULLE BEUR AAN DIE TOU] 

6. MARTHA : [WEG. SKREE BENOUD] Robert my kind...! Ag Here, wees die arme 

kind tog genadig... 

7. HANS : Kom ek trek jou onder jou arms uit Robert! [STEUN] 

8. ROBERT : [STEUN EN HYG NA ASEM] 

BYK : ROBERT WORD TOT OP SINKDAK GEHELP. 

9. FRANK : [BEKOMMERD] Are you alright my boy? 

10. ROBERT : [BIBBER] Ja, dankie Pa. Vrek, maar die water is koud! 

11. MARTHA : [WEG. SKREE BENOUD] Ek dink julle moet dit maar liewer los. Laat 

ons nie die Here onse God versoek nie! 

12. ROBERT : [PROJEKTEER] Reg of verkeerd Ma, dit moet gedoen word! 

13. FRANK : [PROJEKTEER] Robert will be fine my dear. Ek en Johannes sal 

hom vashou aan die tou sodat hy nie kan wegspoel nie. 

14. ROBERT : Pa-hulle moet die tou maar goed speling gee, want die stroom is baie 

sterk. Dis dié dat hy my weggedruk het van die boom af. 
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1. HANS : Sal ’n langer aanloop jou nie help om verder te kan spring nie? 

2. ROBERT : Ek het juis gedink ek wil heel aan die ander kant van die dak begin, 

anders haal ek sowaar nie die boom nie! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND OP PLATDAK. GEEN 

REËN OF WIND NIE. GEDRUIS VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

3. FRANK : [PROJEKTEER] Well done Robert. Well done my boy! 

4. ROBERT : [WEG. HOES EN PROES. PROJEKTEER UITASEM] Dit was nou vir 

jou ’n gesukkel! [LAG] Dis so donker, ek kon vir eers nie mooi sien 

waar’s die boom nie. En toe ek hom raakvat, het ek so amper 

verkeerde kant toe geklim! 

5. HANS : [LAG] Wat bedoel jy? 

6. ROBERT : [PROJEKTEER UITASEM] Onder die water is als só donker, ek was 

nie seker wat is bo en wat is onder nie. Ek het amper grond toe 

geklouter! My asem was op, en dis ellendig koud! 

7. MARTHA : [WEG. SKREE BENOUD] Is jy darem veilig my kind? 

8. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Ja dankie Ma. Net vrek koud! 

9. FRANK : Johannes, hoe gaan óns in die wildedruif kom? Ons kan tog nie 

swem soos Robert nie. Of eers spring soos hy nie... 

10. HANS : Dis ’n baie goeie vraag oom Frank, maar ek dink ek het ’n plan. 

[ROEP] Robert, kan jy my hoor? 

11. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Ja...? 

12. HANS : [PROJEKTEER] Die tou waarmee jy na die boom toe geswem het, is 

mos stewig hier aan die dak geanker. Maak jouself los en knoop die 

tou aan die boom vas! 
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1. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] En dan? 

2. HANS : [PROJEKTEER] Ek gaan een van die osrieme aan ’n baksteen wat 

uit die gewel gekom het vasmaak, en dit vir jou gooi. Dan maak jy die 

riem vas aan die boom vir ’n anker, en ek maak die riem hier vas aan 

die tou met ’n lus, en nóg ’n riem wat ons hier op die dak vashou, 

maak ek aan die lus vas. 

3. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Klink deurmekaar, maar ek hoop jy weet wat 

jy doen! 

4. HANS : [PROJEKTEER] Jy trek iemand met die osriem oor na die boom toe, 

en met die riem wat ek hier op die dak vashou, trek ek die osriem wat 

aan die boom vasgemaak is, weer terug aan die lus vir die volgende 

mens wat moet oorgaan. Verstaan jy? 

5. ROBERT : [WEG. PROJEKTEER] Ek dink so... Wie kom eerste? 

6. HANS : [PROJEKTEER] Ek dink ons moet Ada eerste oor trek na jou toe. 

Sy’s die ligste van ons almal. As sy eers daar is, kan sy jou help om 

res van ons oor te trek na die boom toe. Ek en Flossie sal laaste kom! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN WILDEDRUIF. 

GEDRUIS VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

7. ALMAL : [BIBBER DEURGAANS VAN DIE KOUE] 

8. FRANK : [FLOU LAGGIE] My liewe Martha, wie’t nou gedink op jou oudag sal 

jy saam met my in die wildedruif sit en kyk hoe die son opkom, hè? 

Kyk net hoe pragtig is die rooi gloed van die nuwe dag... 

9. MARTHA : [EFFE WEG. BENOUD] Frank, sal hierdie boom kan bly staan met 

die water wat so vinnig loop? 
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1. FRANK : Maar natuurlik, anders kon ons mos maar op die platdak gebly het! 

Don’t you agree Florence? ... And now? What does that look mean? 

... Ada? Stem jy saam? 

2. ADA : [FLOU] Ja Pa. 

3. FRANK : [POUSE] Robert, don’t you agree? 

4. ROBERT : [MOEG. FLOU] Wat Pa? 

5. FRANK : [PROBEER OPGEWEK KLINK] Dat ons net sowel op die platdak kon 

gebly het as die boom nie sou bly staan het nie? 

6. ROBERT : [FLOU] Ja Pa. 

7. FRANK : En jy, Johannes? Was dit nie juis jou idee nie? 

8. HANS : [FORSEER HOFLIKHEID] Ja oom Frank. Dit was. 

9. FRANK : [FLOU LAGGIE] Sien jy my liewe Martha? Almal sê dit was ’n goeie 

idee om liewer ’n bietjie boom te klim as om daar op die ou platdak te 

sit. I’ve always appreciated a change of scenery. [POUSE. SONDER 

EMOSIE] O... Ék het gedink dis snaaks. 

BYK : DOWWE SLAG* BO DIE DREUNING VAN DIE VLOED. DIE HUIS 

BREEK IN STUKKE, DIE DAK SKEUR UITMEKAAR EN WORD IN 

DIE VLOED MEEGESLEUR ONDER GILLE EN DIALOOG. 

10. ALMAL : [*GIL BENOUD WANNEER DOWWE SLAG GEHOOR WORD] 

11. MARTHA : [SKREE BENOUD] Nou’s dit klaar met ons! Ag Here... [PREWEL] U 

wil geskied... U wil... alleen... 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 



RSG 

VERVOLGVERHAAL 

DIE WILDEDRUIF VAL 

deur 

P.H. Nortje 
[vir die radio verwerk deur Eben Cruywagen] 

 

EPISODE 63 

 

OPNAME : (OPNAME 13) 
OPNAMETYD : 10:00 
UITSENDING :   2/12/2020 [Wo.] 
REGISSEUR : Joanie Combrink 
 

ROLVERDELING: 

1. FLOSSIE CAMPBELL :  

2. ROBERT CAMPBELL :  

3. ADA CAMPBELL :  

4. HANS TERBLANCHE :  

5. BARNIE ZILBURG :  

 

 

 

 



1 

EPS. 63 

BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA 

VROEGOGGEND IN WILDEDRUIF. GEDRUIS VAN MALENDE 

VLOEDWATER IN A/G. [HERHAAL (*) UIT EPS 62 bl. 8/9-11] 

* FRANK : [FLOU LAGGIE] Sien jy my liewe Martha? Almal sê dit was ’n goeie 

idee om liewer ’n bietjie boom te klim as om daar op die ou platdak te 

sit. I’ve always appreciated a change of scenery. [POUSE. SONDER 

EMOSIE] O... Ék het gedink dis snaaks. 

BYK : DOWWE SLAG* BO DIE DREUNING VAN DIE VLOED. DIE HUIS 

BREEK IN STUKKE, DIE DAK SKEUR UITMEKAAR EN WORD IN 

DIE VLOED MEEGESLEUR ONDER GILLE EN DIALOOG. 

* ALMAL : [*GIL BENOUD WANNEER DOWWE SLAG GEHOOR WORD] 

* MARTHA : [SKREE BENOUD] Nou’s dit klaar met ons! Ag Here... [PREWEL] U 

wil geskied... U wil... alleen... 

BYK : KENWYSIE MOMENTEEL OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN 

WILDEDRUIF. GEDRUIS VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

1. FLOSSIE : [ASOF IN ’N TRANS] Kyk hoe helderblou is die lug. Sien julle? ... 

Ma? ... Sien Ma? ... Dis amper nes Pa gisteraand gesê’t... ’n lieflike, 

pragtige sonskyn dag. Net koud. Nè Pa? ... Pa? 

2. ROBERT : [MOEG] Pa en Ma praat nie meer nie Flossie. Hulle sit net. Ek het 

netnou ook probeer. As die water eers genoeg gesak het dat ons uit 

hierdie wildedruif kan klim, weet ek nie eers of hulle ooit weer sal 

regkom nie. 

3. FLOSSIE : [FLOU] Natuurlik sal hulle. Teen die einde van die Julievakansie is 

hulle al sommer weer springlewendig en gesond. 
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1. ADA : [EFFE WEG. MEGANIES] Ik hef mijne ogen op naar de bergen, van 

waar mijne hulp komen zal. Mijne hulp is van den Heere, die hemel 

en aarde gemaakt heeft... 

2. ROBERT : [GEDEMP] Hans...! 

3. HANS : [DEURGAANS EFFE WEG] Wat? 

4. ROBERT : [GEDEMP] Die water klim nog al die tyd! 

5. HANS : Hoe so? 

6. ROBERT : [GEDEMP] Die mik waarin ek aan die begin kom sit het, is nou onder 

water. Daar moes hoër op in die Kloof vannag seker nóg water uit die 

syklowe by gekom het. 

7. HANS : Seker ja... Ek sit die hoogste van julle almal, so ek’s nie naby genoeg 

aan die water om op te let of dit dieper word nie. 

8. ROBERT : [NORMALE TOON] Kan jy iets sien van daar af? 

9. HANS : Ja... Ek sien die hele Kleinpoort. [KYK ROND] Ek dink ek sien tot 

onderkant Onderste Klipfontein. 

10. ROBERT : Hoe lyk dit? 

11. HANS : Verskriklik... én ongelooflik... Die water loop so wyd soos die hele 

Baviaanskloof. 

12. ROBERT : Dis meer as ’n myl breed! 

13. HANS : Ek weet...! 

14. ADA : [EFFE WEG. MEGANIES] Die Heere is uw Bewaarder; de Heere is 

uwe schaduw aan uwe rechterhand. De zon zal u des daags niet 

steken, noch de maan des nachts... 

15. ROBERT : Niemand praat meer nie. Net ek en jy. En Ada sê Bybelversies op. 
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1. HANS : Ja... [POUSE] Ek... Ek sien niks meer wat bekend lyk nie. Als is plat. 

Daar’s nie meer één landmerk oor nie. 

2. ROBERT : Jy bedoel, nie een van Kleinpoort se opstalle staan meer nie? 

3. HANS : Nie een nie. Ook nie eers die kerk nie. Ek kan nie eers sê die water 

maak ’n deining waar die kerk eers was nie. 

4. ROBERT : Hel... 

5. ADA : [EFFE WEG. MEGANIES] Hij zal u dekken met Zijne vlerken, en 

onder Zijne vleugelen zult gij betrouwen; Zijne waarheid is eene 

rondas en beukelaar. 

6. HANS : [GEDAGTESTEM] Dankie tog, Ma se brief is nog hier voor in my 

hemp. Hy’s papnat. Maar hy’s teen my hart. Ek mis Ma-hulle, hoor? 

Ek mis julle almal daar op Hoekplaas. Julle moet julle asseblief mooi 

oppas. [FLOU LAGGIE. BEWOË] Ek kom een van die dae kuier...! 

7. ROBERT : [POUSE] Hei Hans...! Ek wonder waar’s ons fietse nou? 

8. HANS : [FLOU LAGGIE] Jy sal my nie glo nie. Ek sit nou nét presies 

dieselfde ding en wonder! 

9. ROBERT : Ek’s nou lus vir Kieriekop se heuning! 

10. HANS : Ja, ek moes minder suinig gewees het, en meer vir ons uitgedeel 

het. Die bottel was maar nog half. 

11. ROBERT : Dalk kry ons hom nog iewers! 

12. HANS : [LAGGIE] Dis nou ’n hoop wat nie sal waar word nie! 

13. ADA : [EFFE WEG. MEGANIES] Al ging ik ook in een dal der schaduwe 

des doods, ik zou geen kwaad vreezen; want Gij zijt met mij; Uw stok 

en Uw staf, die vertroosten mij... 
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1. HANS : Waar dink jy is Nonnie en Lina-hulle nou? Iewers veilig, ver van die 

water in die Winterhoekberg dalk? 

2. ROBERT : Seker wat. Kan jy sien hoeveel wildedruiwe staan nog? 

3. HANS : Ûmm... [KYK ROND] Sover ek kan sien... Nog drie ander. Hulle moet 

darem maar groot en sterk wortels hê om in hierdie vreeslike stroom 

water nog te kan staan hè? 

4. ROBERT : Ja wragtag! 

5. ADA : [EFFE WEG. MEGANIES] U zal geen kwaad wedervaren, en geene 

plage zal uwe tent naderen: Want Hij zal Zijne engelen van u 

bevelen, dat zij u bewaren in al uwe wegen. 

6. HANS : [VERBAAS] Robert, weet jy wat? 

7. ROBERT : Wat? 

8. HANS : Dit lyk vir my sowaar of die groot ou wildevy daar by oom Daniël en 

tannie Hanna Saayman-hulle ook nog staan! 

9. ROBERT : Wragtag? Maar die huis seker nie, nè? 

10. HANS : Nee wat. Dis als plat so ver as wat ek kan sien! ... Wát? ... Ek weet 

nie of ek my verbeel nie... [HANG] 

11. ROBERT : Wat? 

12. HANS : ...Maar ek dink ek sién iemand in darie wildevy! Dit lyk amper soos ’n 

ligblou hemp of iets van hier af. 

13. ROBERT : Of dis dalk ’n stuk lap wat in die takke vasgedryf het. 

14. HANS : Ja... dalk. Ek wonder waar’s klein Floris en Hannatjie? 

15. ROBERT : Dalk ook maar in die boom as die ligblou lap ’n hemp is. 

16. HANS : Ja... Hannatjie het altyd sulke mooi vlegseltjies gehad. 
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1. ADA : [EFFE WEG. MEGANIES] De Heere zal u bewaren van alle kwaad; 

uwe ziel zal Hij beware. De Heere zal uwen uitgang en uwen ingang 

bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. 

2. ROBERT : [ROEP GESKOK] Pa...! Hans! Kyk net daar. O hel...! 

3. HANS : [GESKOK] Ek glo dit nie! Dis een van die grootste wildedruiwe... 

4. ROBERT : Kyk hoe buig die kroon af na die water...! 

5. HANS : Watse rooierige wolkie was dit? 

6. ROBERT : Dis die wildedruif se wortels wat die laaste droë grond onder die 

wortels bo die grond uitgeskiet het Hans! Kyk, daar kom die ou boom 

nou af gedryf met die stroom! 

7. HANS : Robert, jy weet wat dit beteken nè...? 

8. ROBERT : Ja... [ROEP BENOUD] Ma...? ... Pa...? [SKREE] Kyk vir my! ... 

Flossie! ... Flossie, word wakker. Kyk vir my, asseblief! 

9. FLOSSIE : [YLEND] Wat is dit Robert? Wat wil jy hê? 

10. ROBERT : [PANIEKERIG] Ons... Die eerste groot wildedruif het geval. 

11. FLOSSIE : O... 

12. ROBERT : [DRINGEND] Dit beteken die wildedruif waarin ons sit, gaan ook val! 

Hoor jy my Flossie? 

13. FLOSSIE : Ja, ek hoor... 

14. ADA : [EFFE WEG. VINNIGER] Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem 

verhooren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn; Ik zal hem uit 

trekken, en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen 

verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. [BEGIN SAG HUIL] 

15. HANS : Toemaar Ada... Jy moet net bly vashou aan die boom, hoor? 
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1. ROBERT : [SKREE BENOUD] Daar val nóg ’n wildedruif! Julle moet julle 

regmaak... Ons beurt gaan kom. Dit kan nou enige oomblik wees! 

2. HANS : [SKREE] En daar val nóg een! Ons wildedruif is die laaste een wat 

nog staan. Julle moet vashou! [NORMALE TOON] Ada, onthou wat 

jy vir my gesê’t... Glo soos wat jý nodig het om te glo. Om sterk te 

wees. Om moed te hê. Om jou vrede te gee. Sonder vrede kan jy 

niks in die gesig kyk wat baie van jou gaan verg nie. Onthou jy nog 

jy’t dit vir my gesê? 

3. ADA : [IN TRANE] Ja... 

4. HANS : Ek’s net hier bo jou, hoor? ... Ada...? 

5. ADA : [EFFE WEG. FATALISTIES] Wend U van mij af, dat ik mij verkwikke, 

eer dat ik heenga, en ik niet meer zij. 

6. HANS : [GEDAGTESTEM] Ek wens ek kan soos jy glo, Ada. Soos ek hier sit, 

weet ek ons kan nou enige oomblik doodgaan... Maar ek weet nie of 

ek regtig gered is nie. En hoe kan ek dan nóú bid en vra dat my siel 

gered moet word? ... Heere, bewaart mij en verlost mijn ziel van 

eeuwige dood... [NA AAN TRANE] Asseblief tog Here...! 

7. ROBERT : [SENUAGTIG. UITGEPUT] Ek wens die simpel boom wil nou val en 

klaarkry. Ek kan nie meer so wag... en wag... en niks gebeur nie. 

8. FLOSSIE : [MOMPEL FLOU ’N ONVERSTAANBARE GEBRABBEL, bv:] Ô 

moe... koo toe haa... Kykoe... kynie... hon... (Ons moet skool toe 

gaan... Kyk hoe skyn die son...) 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND AAN DIE OEWER VAN DIE 

VLOED. GEDEMPTE GEROESEMOES VAN HONDERDE MENSE. 
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1. BARNIE : [SKREE BENOUD] Oy vey... There goes the fourth one! 

BYK : SKARE REAGEER BENOUD. 

2. BARNIE : Ach mein lieber Gott! Kan U ons tog nie help om by ons liewe 

vriende uit te kom nie? Ons moet hulle tog kan red? Dis al tienuur in 

die oggend! Hoe lank moet hulle dan nóg daar sit in die bittere koue? 

BYK : BENOUDE GILLE EN REAKSIES VAN DIE SKARE. 

3. BARNIE : [SKREE] Nein mein Gott, nein...! Daar val die wildedruif! Oh please, I 

beg you Almighty God of Israel... Help hulle! Help vir Robert en my 

liewe Hans... Please! [BEGIN DROEWIG HUIL] 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN WILDEDRUIF. GEDRUIS 

VAN MALENDE VLOEDWATER. 

4. ALMAL : [GIL] 

5. HANS : [ROEP BENOUD] Ada, hou vas...! [GIL] Ada...! 

BYK : GEDRUIS VAN VLOEDWATER OORWELDIG HULLE GILLE EN 

HANS SE GEROEP NA ADA. GEDRUIS KRUISDOOF MET 

BORRELS SOOS VAN ONDER DIE WATER. 

6. HANS : [GEDAGTESTEM] Ek mág nie laat los nie. Dis so donker. Ek kan 

niks sien nie! En dis so kóúd! ... So bitter koud... Ada...? Ada, hou jy 

nog vas? Moenie laat los nie hoor? ... Ek kom een van die dae huis 

toe vir die vakansie Ma... Pa... Dan gee ek jou ’n paar goeie 

bokslesse ou Kieriekop! ... Magnus...? Speel jy nog lekker met die 

motorfietsie wat ek vir jou gebring het in April...? ... Ek kan nie meer 

langer onder die water bly nie. My asem is op! So... dan’s dit nou als 

verby? Die hele nag verniet baklei om aan die lewe te bly...? 
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1. BARNIE : [REVERB.] And whatever the odds may be, you will stand up to it like 

men. Promise me that! 

2. HANS : [GEDAGTESTEM] Ja, ek belowe oom Barnie! Ek kan nie meer my 

asem ophou nie, maar ek sal baklei. Ek sal nie ingee nie. Ek hou vas 

aan die boom en klim deur die takke boontoe. Ek baklei oom 

Barnie... Asseblief Here... ek kan dit nie alleen doen nie. Help my...! 

BYK : ONDERWATER BORRELS KRUISDOOF MET GEDRUIS VAN 

VLOEDWATER. WILDEDRUIF DRYF AF MET VLOED. (*TELKENS 

MET ’N GEDAGTESTEM, DOOF DIE GEDRUIS VAN DIE WATER 

NA DIEP A/G) 

3. HANS : [DIEP ASEMTEUG. STIK. HYG. DAN *GEDAGTESTEM] Dankie my Here! 

Ek weet dis net U wat my die krag gegee het om uit die water te klim. 

Dankie dat U my gered het! Dankie dat ek nie verniet die hele nag 

saam met Robert en oom Frank-hulle aan die lewe probeer bly het nie. 

4. ROBERT : [EFFE WEG. ROEP MOEG] Hans...! Ek het gedog jy steek nooit 

weer jou kop bo die water uit nie. Kom sit hier by my. 

5. HANS : [UITASEM. BIBBER. KREUN EN STEUN] Robert! ... Ek kom... daar 

bo... by jou sit! My hande is dood van die koue... My hele lyf pyn... 

6. ROBERT : [BEWEEG TOT OP MIK] Kom ek help jou. Vat my hand... [STEUN] 

So-ja... Dis mos nou beter, of hoe? 

7. HANS : [UITASEM. BIBBER] Maar waar’s Ada dan? ... En die ander? Hè 

Robert? [GEDAGTESTEM] Dis vreemd dat die water so ver klink. 

Amper soos ’n bries deur boomtakke. En Robert praat ook nie met 

my nie. Wat gaan aan? En waar is almal? 
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1. ROBERT : [GEDAGTESTEM] Wat’s Hans se storie nou skielik dat hy nie met 

my wil praat nie? [LUISTER] Snaaks hoe stil die water geraak het... 

[GEBROKE. BEGIN SAG HUIL] Ek wonder of Ma-hulle seergekry 

het, en of dit gou was? Die water het hulle so vinnig ingesuig... En 

hulle’t nooit weer boontoe gekom nie. Nie één van hulle nie. Net 

Hans. En skielik wil hy nie met my praat nie. Dis sommer net ’n 

simpel spul die! 

2. HANS : [GEDAGTESTEM] O genade...! Ag nee... Nee...! Ek en Robert is ál 

wat oorgebly het. [KYK ROND] Ek sien niemand in die water nie... 

Ada...? Sy’s ook weg... Wel, as daar nog erger koue of wat ook al vir 

my en Robert wag, is dit hulle darem gespaar. Miskien maar weer 

met Robert probeer praat. Hy’s seker maar net hartseer. Foeitog, ek 

kan hom nie kwalik neem nie. [NORMALE TOON] Robert! ... [ROEP] 

Robert...! [SKREE] Robert, hoor jy my? [GEDAGTESTEM] Nee, hy 

hoor my sowaar nie. [BESEF] Hy kán my nie hoor nie, want... hy’s 

doof...! En dis hoekom die water nie meer so hard vir my klink nie... 

Ek’s self ook doof...! 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA GEDRUIS 

VAN VLOEDWATER. WILDEDRUIF DRYF AF MET VLOED. 

(*TELKENS MET ’N GEDAGTESTEM, DOOF DIE GEDRUIS VAN 

DIE WATER NA DIEP A/G) 

1. HANS : [SKREE] Dit lyk my die stroom draai stadig maar seker links, 

Winterhoekberg se kant toe. [GEDAGTESTEM] Robert hoor my glad 

nie... Hy lyk ook so stil en verwese... Nee wag, ek dink hy slaap! As 

ons mekaar tog net kon hoor, dan kon ek vir hom gesê’t hoe bitter 

jammer ek is oor wat hom oorgekom het. Om darem ál jou mense op 

een slag te verloor en alleen agter te bly...! [KYK ROND] Ek sien 

nêrens ’n teken van ’n boom of ’n gebou se dak of enigiets nie. Lyk 

my, wat nie toe is met die water nie, is weggespoel... En nou...? Dit 

lyk my die wildedruif het vasgehaak aan iets... Miskien kan ons nou 

na een van die oewers probeer swem... Nee...! Dalk kom daar nog 

sterker water van die Bo-Kloof se kant af, soos amper die hele nag 

gebeur het. Nes ons dink die ergste is verby, dan kom daar ’n wal 

water wat net nog meer voor hom platvee! Hmm... Na regs is dit 

seker omtrent ’n goeie agthonderd treë na die oewer. Dis verseker te 

ver. Veral met die water soos dit maal en skuim na darie kant toe. En 

na links... Winterhoekberg se kant toe, is dit seker nie baie verder as 

omtrent ’n honderd en vyftig treë nie. Gmf! Maar die stroom loop só 

sterk, dit kon net sowel so ver as Willowmore of Port Elizabeth toe 

gewees het! ... Ek wonder hoe laat is dit al? Dit voel vir my ons is al 

’n week in hierdie ellendige wildedruif! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND AAN DIE OEWER VAN DIE 

VLOED. GEDEMPTE GEROESEMOES VAN ± VYFTIG MENSE IN A/G. 

1. BARNIE : [UITASEM] Mister Willie Smith, I’m so glad to see you! 

2. WILLIE : [HYG] ‘Tag Barnie, ek het nooit besef jy kan so hardloop nie. Ek 

probeer jou al van ’n goeie myl of meer terug inhaal! 

3. BARNIE : Ek’s jammer, ek het nie eers geweet ek hardloop so nie. Ek het net 

my oë op die wildedruif gehou die ganze Zeit. Und natürlich bin ich 

gefallen und so weiter, maar ek kon nie dat ’n paar skrape en stampe 

my keer nie! 

4. WILLIE : [FLOU LAGGIE] Ja, ek moet sê, ek het self maar ’n paar keer hard 

geval oor die rotse en die opdrifsels. Of ek hardloop my in ’n 

turksvybos of ’n noem-noem vas! Kon jy al iets in die boom sien? 

5. BARNIE : Oy vey, Willie... Jy weet, ek was só bang ek hardloop agter ’n leë 

boom aan, und in der Zwischenzeit, dan spoel die mense iewers uit 

sonder dat daar iemand is om hulle te help! 

6. WILLIE : Ja, ek het ook so baie stories langs die pad gehoor. Dán hoor ek 

almal is uit die boom geslinger toe die wildedruif geval het, en dán sê 

iemand anders weer hulle’t gesien daar’s minstens vier mense in die 

boom. ’n Mens weet nie wát moet jy glo nie! 

7. BARNIE : Nee, jy weet nie. Maar ék het niks gehoor nie. Ek het net gehardloop 

en die boom dopgehou. Dis nou vir die letzte halbe Stunde of so wat 

ek darem sonder om te raai kon sien daar’s mense in die boom! 

8. WILLIE : O, dis goeie nuus! Kon jy sien... hoeveel mense? ... Of... wie in die 

boom sit? 
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1. BARNIE : Ja, Willie... Oy vey... 

2. WILLIE : Wat Barnie? 

3. BARNIE : Ek hoop maar dis net omdat ek nie meer te goed so ver kan sien 

nie... Maar ek sien net twee mense in die boom... Hans und Robert. 

4. WILLIE : [POUSE] Dis vreeslik... Die arme, arme Frank en Martha... En die 

twee dogters... Wat dink jy is die kans dat hulle iewers aan ’n stomp 

of iets vasklou, of dalk kon uitgespoel het? 

5. BARNIE : [KOPSKUDDEND] Nein mein Freund... ek dink nie so nie. 

6. WILLIE : Nie? 

7. BARNIE : Nee. Kyk hoe vinnig loop die water, en hoor hoe raas dit nog...  

8. WILLIE : [SUG] Ja, jy’s reg... Dan kan ’n mens kan maar net hoop dat hulle 

dood vinnig en sonder lyding was. 

9. BARNIE : Willie... jy weet... Toe ons net voor middernag weg is uit mister 

Campbell se huis, was die water al baie hoog. 

10. WILLIE : Dis waar. Jy’t ons net betyds kom haal. Ek dink as ons so min as tien 

minute gewag het, sou ons nooit deur die afloop gekom het nie. En 

ons het hoeka so gesukkel om deur daardie ysige water te kom! 

11. BARNIE : Bestimmt! Ek glo nie dit kon te lank gewees het ná ons daar weg is, 

voor die ganse huis onder water was nie. En wie weet wat het hulle 

nie alles moes deurmaak voor hulle uiteindelik gedwing was om in 

die boom te klim nie... Dit was verseker ’n heel laaste opsie. 

12. WILLIE : Ja... Nie een van ons sal die nag van vyf Mei seker ooit weer wil 

beleef nie, maar ek dink nie een van ons het die vrees en die 

blootstelling moes verduur van Frank en sy gesin nie. 
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1. BARNIE : Nee... [SNUIF] Ai...! Die arme mense. En die arme twee seuns! En jy 

weet, Willie... [KYK OP SY SAKHORLOSIE] ek sien dis al twintig oor 

tien op my sakhorlosie. Dink net vir hoe lank het daardie twee seuns 

al geveg om aan die lewe te bly. They must be so exhausted by now! 

2. WILLIE : Ja. Tot die dood toe... Kyk daar! Dit lyk my die boom het vasgehaak 

aan iets... Of dalk op ’n sandbank beland. Sien jy? 

3. BARNIE : Lieber Himmel ja! Ons moet hulle gaan haal Willie. Hulle’t genoeg 

swaargekry. Die seuns moet nou gered word! 

4. WILLIE : Ons sal nooit die boom van hier af haal nie. Dit sal net ’n verdrinkery 

afgee. En daarvan het ons laasnag sweerlik genoeg gehad! 

5. BARNIE : Bestimmt! ... As ons tog net ’n boot gehad het! ... Kom ons steek ’n 

paar stokke in die sand hier op die rand van die water. Dan kan ons 

mos sien of die water nog styg. Wat dink jy? 

6. WILLIE : Goeie plan Barnie. Alhoewel... [HANG] 

7. BARNIE : Waarna kyk jy so? 

8. WILLIE : Sien jy die skuim daar teen die wildemalva? ... Dit laat my dink die 

water kon al ’n bietjie gesak het, of hoe? 

9. BARNIE : It’s definitely promising if nothing else! 

10. WILLIE : As ’n mens net kon weet of ál die groot water uit die bergklowe en uit 

die Bo-Kloof nou al in die Baviaanskloofrivier geloop het...! 

11. BARNIE : Wel, dit reën nou al vir ’n paar uur nie meer nie, und die Sonne 

scheint... Miskien is die vloed nou eindelik verby. Maar net om seker 

te maak, kom ons steek tóg ’n paar stokke in die sand, dan behoort 

ons so oor ’n halfuur te kan sien wat die water gemaak het. 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND AAN DIE OEWER VAN DIE 

VLOED. GEDEMPTE GEROESEMOES VAN ± VYFTIG MENSE IN A/G. 

1. WILLIE : Ek dink ons vorder Barnie! Die water is definitief aan die sak, en as 

dit so aanhou en die boom kom nie los of keer nie om nie, dan kan 

ons Hans en Robert later gaan haal. 

2. BARNIE : Wanneer later? 

3. WILLIE : Sodra die water nie meer so sterk loop nie. 

4. BARNIE : [POUSE] Ek hoop die seuns het nie seergekry nie. 

5. WILLIE : Glo my Barnie, as dit hoegenaamd moontlik was, het ek hulle 

vergete al gaan haal! 

6. BARNIE : If only I knew whether my boys were alright... Ek het hulle baie hard 

gemaak vir die boks in die konsert, jy weet? Hulle’t gewerk soos 

professionals! Ek wou seker maak hulle’s sterk en fiks vir die konsert. 

To put up the best show possible! 

7. WILLIE : [FLOU LAGGIE] En hulle hét, Barnie. Mense praat nóú nog daarvan! 

Maar weet jy wat? 

8. BARNIE : Wat? 

9. WILLIE : Ek glo daardie twee seuns is vandag lewendig danksy jou! 

10. BARNIE : Wát? [VERLEË LAGGIE] Jy dink so? 

11. WILLIE : Barnie, ek’s seker daardie twee seuns sal die eerste wees om te sê 

hulle’t hulle lewens ná die vloed van vyf Mei 1916 te danke aan jou!  

En ek dink die meeste mense in die Kloof sal dit beaam. Nee Barnie, 

wat jy vir daardie twee seuns gedoen het, het hulle lewens gered! 

12. BARNIE : Dankie Willie... That’s a... That’s a very big compliment. 
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1. WILLIE : Nee, dis nie ’n kompliment nie Barnie. Dis ’n feit! Ons almal het 

gedink jy’t die seuns baie goed gebrei vir drie rondes in ’n bokskryt op 

’n skoolkonsert, maar eintlik was dit hiervoor. Vir hierdie verskriklike 

vloed. En wie weet? As omstandighede net ’n bietjie meer in hulle 

guns was, het hulle dalk almal in daardie huishouding gered. 

2. BARNIE : [SUG] Ja, dit is waar. As mister Campbell tog net na my wou luister... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN WILDEDRUIF. GEDRUIS 

VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

3. HANS : [ROEP] Robert, kan jy my hoor? ... [HARDER] Robert! ... 

[GEDAGTESTEM] Hy slaap nie. Hy leun net teen die stam en kyk 

voor hom uit. Ek wonder of hy ooit iets sien? Of hy aan iets dink? ... 

Hy moet seker baie hartseer wees. As ons nou eers van hierdie 

simpel ou boom kan afklim... Nee! Dis nie ’n simpel ou boom nie. Dis 

God se genade dié! As dit nie was vir hierdie wonderlike ou boom 

nie, het nie één van ons bly lewe nie. Buitendien... Die ou wildedruif 

gaan nou moet ophou lewe... sodat óns kan lewe. Ek en Robert... Ek 

wonder of ou Kosie die vloed oorleef het? En Roltwak en ou Betta...? 

... Hoe gaan ons nou maak met die skool? Flossie is... Ek kan dit nie 

eers vir myself sê nie! Flossie... sy kan nie meer vir die kleintjies 

skoolhou nie, en... O vrek! Die skool is seker ook plat? Ek wonder wat 

gaan hulle maak vir ’n skool? Dalk sal ek moet teruggaan Hoekplaas 

toe? Dan kom bly Robert by óns! Ek wonder of Vlakplaas se skooltjie 

nog staan? Maar dit maak nie saak waarheen ek gaan nie, dit sal 

seker nog ’n hele ruk wees voor ons weer kan teruggaan skool toe. 
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BYK : GEVROETEL MET KLERE. NAT KOEVERT UITGEHAAL. 

1. HANS : [STEUN LIGGIES SOOS HY KONSENTREER. DAN WEER 

GEDAGTESTEM] Ma se briefie versi-i-igtig uithaal dat die papier nie 

skeur nie... Hmf... Mens kan nie eers meer sien daar was iets op die 

koevert geskryf nie. Daar’s net so ’n effense blou vlek op die papier 

van die ink. Ek wonder of ek die brief nog sal kan lees, en of dié ook 

als net ’n blou vlek op die papier geword het? Kan nie waag om die 

koevert te probeer oopmaak nie... Maar weer versigtig onder my 

hemp bêre. Eers as die papier eendag behoorlik droog is, sal ek 

probeer kyk of daar nog iets van Ma se brief oor is... Ek wonder wat 

maak Ma-hulle nou? Hulle’s seker ook maar bekommerd? Ek wens 

ek kon hulle net laat weet ek’s hier. Miskien sal dit help as ek skree... 

[HARDOP. SKREE] Ma... Pa... Julle almal...! Ek’s hier. Ek lewe! Ek... 

[BEGIN HUIL. NORMALE TOON] Ek’s moeg en ek verlang... en ek 

wil net by julle en by die huis wees...! 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND AAN DIE OEWER VAN DIE 

VLOED. GEDEMPTE GEROESEMOES VAN ± VYFTIG MENSE IN A/G. 

2. BARNIE : Willie, het ek my dit net verbeel, of het een van die seuns uit die 

boom vir ons geskree? 

3. WILLIE : Nee, ek het niks gehoor nie Barnie. Ek dink dit was jou verbeelding. 

Maar as jy wil, kan ons probeer om hulle aandag te trek? Dalk sal dit 

hulle laat beter voel om te weet ons is hier en ons... Wel, hulle sal 

hoop ons probeer ’n plan maak om hulle weer op droë grond te kry. 

4. BARNIE : Ô, mister Raymond Strydom. Guten Tag Junge! 
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1. RAYMOND : Dag oom Barnie... Dag oom Willie. 

2. WILLIE : Môresê Raymond! 

3. RAYMOND : Joeg, dis darem maar ’n lelike ding wat hier gebeur het! 

4. BAR / WIL : BARNIE: Schrecklich! Unglaublich! / WILLIE: Ja, dis verskriklik... 

5. RAYMOND : Oom Willie... oom Barnie... Ek wil nou nie sê dat ek ’n danige 

swemmer is nie, maar ek kan myself darem help in die water. Kan 

ons nie êrens toue kry nie? Ek en Daniël Smith het nou net daaroor 

gepraat, en ek weet hy’s ’n sterk swemmer... 

BYK : KENWYSIE OP EN DOOF VIR SLOTAANKONDIGINGS. 
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BYK : KENWYSIE EN OPENINGSAANKONDIGING DOOF NA GEDRUIS VAN 

VLOED EN GEDEMPTE GEROESEMOES VAN ± VYFTIG MENSE IN A/G. 

(*TELKENS MET ’N GEDAGTESTEM, DOOF DIE GEDRUIS VAN 

DIE WATER NA DIEP A/G) 

1. RAYMOND : Oom Willie... oom Barnie... Ek wil nou nie sê dat ek ’n danige 

swemmer is nie, maar ek kan myself darem help in die water. Kan 

ons nie êrens toue kry nie? Ek en Daniël Smith het nou net daaroor 

gepraat, en ek weet hy’s ’n sterk swemmer... 

2. BARNIE : [OPGEWONDE] Wunderbar Raymond! Goeie plan! 

3. WILLIE : Het Gert Smith nie dalk ’n lang tou nie? Ek weet laasjaar met die 

boeresport het hy ’n lang tou gebring. En sover ek weet span hy ook 

altyd ’n lang tou oor sy boontjiemiedens. 

4. RAYMOND : Weet Oom dalk hoe lank is hierdie toue van oom Gert? 

5. WILLIE : Jong, ek kan nou nie presies vir jou sê nie Raymond, maar ek sou 

skat seker ’n goeie vyftig treë of wat. 

6. RAYMOND : Hmm... Dis nie lank genoeg nie. Maar dalk kan ons nog ’n stuk by 

iemand leen, of dalk het oom Gert sélf meer lang toue wat ons net 

aanmekaar kan knoop. 

7. BARNIE : [OPGEWONDE] Goeie plan Raymond! 

8. RAYMOND : [BEWEEG WEG] Ek en Daniël sal gou gaan hoor! 

9. WILLIE : [ROEP AGTERNA] Bly tog net van die water af weg jong. Ons wil nie 

hê nóg ’n ramp moet die Onder-Kloof vandag tref nie! 

10. BARNIE : [POUSETJIE] Man Willie, dit maak my hart goed voel. Uiteindelik 

gaan ons iets vir die seuns kan doen! 
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BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN WILDEDRUIF. 

GEDRUIS VAN MALENDE VLOEDWATER IN A/G. 

1. HANS : [SKREE] Robert...! Robert! ... Kyk vir my! [GEDAGTESTEM] Ek moet 

sy aandag probeer trek. Hy kan my nog steeds nie hoor nie. Miskien 

hierdie takkie oor sy kop vryf... [LAGGIE] So-ja, hy kyk my kant toe. 

[HARDOP. SKREE. OOR-AKSENTUEER] Robert... ons... is... al... 

twee... doof... van... die... wa... ter! Verstaan jy my? 

2. ROBERT : [POUSE. SKREE] Wat? ... Doof? 

3. HANS : [OOR-AKSENTUEER] Ja! Kyk vir my lippe. Kan jy niks hoor nie? 

4. ROBERT : [SKREE DEURENTYD] Net ’n baie klein bietjie. En jy? 

5. HANS : [SKREE DEURENTYD] Dis al ’n bietjie beter, maar die een oor is 

heel doof. Dit sal seker later regkom! 

6. ROBERT : Ek het gedog jy wil nie met my praat nie, want jy’s kwaad vir my! 

7. HANS : [LAG] Ek ook! Maar toe kom ek agter ek hoor nie die water meer so 

erg nie. En toe ek jou roep en jy kyk nie om nie, toe weet ek... Ons is 

nou altwee jong seuns met oumans-ore! 

8. HA / ROB : [LAG] 

9. HANS : Kyk net al die mense daar op die oewer, sien jy? 

10. ROBERT : Ja, ek wonder of hulle weet ons is hier? 

11. HANS : Ek het netnou iemand gesien wat lyk soos oom Barnie. Maar daar 

groei so baie pendorings en bosse, dit kon dalk ook iemand anders 

gewees het. Dalk wil ek maar net baie graag iemand bekend sien. 

12. ROBERT : Ek het ook ’n ruk gelede iemand gesien wat vir my na oom Barnie 

gelyk het. En later het ek gedog ek sien iemand by hom. 
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1. HANS : Ek ook! As ons hulle weer sien, moet ons vir hulle waai en kyk of 

hulle terug waai. 

2. ROBERT : Goeie plan! 

3. HANS : [POUSE] Robert... Ek’s jammer oor jou ma-hulle... oor almal... 

4. ROBERT : [POUSE] Ek wil nie daaroor praat nie. 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG AAN DIE OEWER VAN DIE 

VLOED. GEDEMPTE GEROESEMOES VAN ± HONDERD MENSE 

EN VLOEDWATER DREUN IN A/G. 

5. BARNIE : Willie, nou lyk dit vir my baie goed! Daar’s nou seker net vyftig tree 

se water na die wildedruif toe. En my sakhorlosie sê ook vir my die 

arme seuns was nou al meer as lank genoeg in daardie boom! 

6. WILLIE : Hoe laat is dit nou? 

7. BARNIE : Dit was al vieruur verdammt! Raymond en Daniël Smith het hoeka al 

kom sê hulle’t genoeg toue by die boere laer af in die Kloof gekry om 

tot by die boom te kan kom. 

8. WILLIE : Ek’s net nie gerus nie Barnie. Daardie stroom loop nog lekker sterk. 

Miskien spook gisternag nog te veel by my, ek weet nie. Maar ek sal 

myself nooit vergewe as Raymond en Daniël iets moet oorkom nie. 

9. BARNIE : Nee, dit kan ek verstaan. En jy’s reg. Liewer Bang Jan as Dooie Jan! 

10. WILLIE : Presies! Laat die seuns liewer net ’n rukkie langer wag en veilig aan 

wal kom, as dat ons hulle vroeër probeer terugbring en iets sleg 

gebeur in die proses. 

11. BARNIE : [SUG] I can’t argue with that. Gelukkig het die seuns nou al gesien 

hier’s mense en hulle waai oor en weer vir mekaar. Dit help seker. 



4 

EPS. 65 

1. WILLIE : Ek dink dit help sommer baie! Dit moet uitmergelend wees om ná so 

’n ramp alleen te wees, sonder enige hoop om gered te word. 

2. BARNIE : [BEWOË] Yes, shame... [SNUIF] 

3. RAYMOND : [BEWEEG TOT OP MIK] Oom Willie, ek en Daniël wag nog net vir 

Oom om vir ons te sê wanneer ons kan gaan. 

4. WILLIE : Barnie, hoe laat is dit nou? 

5. BARNIE : Ûmm... [KYK OP SAKHORLOSIE] Es ist... beinahe fünf Uhr. Und 

das Wasser sieht gut aus! Ek dink hulle kan maar gaan Willie, wat 

dink jy? ... What’s wrong? 

6. WILLIE : [GOEDIG] Barnie, jy vergeet jy’s die enigste Duitse Jood in die 

ganske Baviaanskloof. Dit sukkel partykeer om te weet wat jy sê! 

7. BARNIE : I always do it when I get excited! Entschuldige bitte... Ek sê... Dis 

byna vyfuur en die water lyk goed. Wat dink jy Willie? 

8. WILLIE : Ja... Teen die tyd dat Raymond en Daniël die toue om hulle 

middellywe vasgebind het en reg is om in te swem, dink ek sal die 

water sal net reg wees! 

9. BARNIE : Ek sien julle altwee bind toue om julle vas. Gaan julle gelyk in, of wat 

is julle plan? 

10. RAYMOND : Nee Oom, ek dink ons sal beurte maak. Maar dit hang ook af hoe 

moeilik dit is. Daniël is die sterkste swemmer van ons twee. As hy 

sukkel, sal hy die seun wat die swakste is terugbring. Dan sal ek 

agterna gaan en die ander seun terugbring. Of as daar ’n probleem 

kom, moet ek reg wees om te gaan help. Ons kyk maar hoe gaan dit. 

11. BARNIE : Waar gaan julle in? 
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1. RAYMOND : Ek dink minstens ’n honderd treë of so hoër op, sodat ons stroomaf 

na die boom toe kan swem. En dan wil ek vra dat julle ook so 

omtrent ’n honderd treë stroomaf gaan staan om ons weer na die 

oewer terug te trek sodra ons reg is met elkeen van die seuns. 

2. WILLIE : Nee maar reg. Ons sê solank dankie vir wat julle gaan doen. En ons 

sal vir julle bid, dat alles goed sal afloop. 

3. RAYMOND : Dankie Oom. 

BYK : MUSIEK OP, DOOF ONDER SPRAAK EN GEDREUN VAN 

VLOEDWATER, EN HOU. 

4. HANS : [SKREE. OPGEWONDE] Robert, kyk daar! Ek dink hulle kom ons 

haal! Sien jy? 

5. ROBERT : [SKREE] Ja... Kan jy sien wie’s dit? 

6. HANS : Die een lyk soos my neef... Raymond Strydom. Ken jy hom? 

7. ROBERT : Nee, ek weet net van hom. 

8. HANS : Maar dis nie hy wat regmaak om te swem nie... Dis ’n bietjie ver. Wie 

dink jy is dit? 

9. ROBERT : Die takke is in my pad, maar voor hulle stroomop gestap het, het dit 

vir my na Daniël Smith gelyk. As dit hý is, is als reg. Hy kan baie 

goed swem! 

BYK : MUSIEK MOMENTEEL OP EN DOOF NA MIDDAG AAN DIE 

OEWER VAN DIE VLOED. OPGEWONDE GEROESEMOES VAN ± 

HONDERD MENSE. GEDRUIS VAN VLOEDWATER IN A/G. 

10. BARNIE : [LAG OPGEWONDE] Man Willie, hierdie twee jong manne is baie 

goed! Daniël was nog nie eers halfpad nie, toe swem Raymond al! 



6 

EPS. 65 

1. WILLIE : [LAG TEVREDE] Ja, die hele ding het baie makliker gegaan as wat 

ek gedink het dit sou! Ek meen... Hoe laat is dit nou? 

2. BARNIE : Ûmm... [KYK OP SAKHORLOSIE] 

3. WILLIE : [GOEDIG] In Afrikaans dié keer nè? 

4. BARNIE : [LAGGIE] Alright! Dit is nou... punkt zwanzig nach fünf! 

5. WILLIE : [KAMMA KWAAI] Barnie! 

6. BARNIE : [LAG] Sorry, sorry! 

7. WILLIE : [GOEDIG] Jy’s net so min sorrie as daardie vervloekste vloedwater! 

Hoe laat is dit nou Barnie? 

8. BARNIE : Twintig oor vyf! En ons seuns is terug op droë grond. Wunderbar. 

Dank Gott im Himmel! 

9. WILLIE : Nou toe, dit lyk vir my daar’s ’n taamlike klomp mense wat die seuns 

terug verwelkom. Ek’s seker jy wil darem gaan blad skud, of hoe? 

10. BARNIE : [BEWEEG WEG] Natürlich, kláwawie! [LAG UITBUNDIG] 

11. RAYMOND : [BEWEEG TOT OP MIK] Oom Willie. Ek’s bly ek kry Oom hier tussen 

al die mense! 

12. WILLIE : Raymond... Dankie vir wat jy gedoen het vandag, hoor? Jy en Daniël 

is ware helde! Waar is hy? 

13. RAYMOND : [LAGGIE] Ek dink sy familie het op hom toegesak Oom. Ek wou 

maar net kom sê het... Ek’s bly ek kon help. Dis wonderlik om te kan 

sê ek het my neef land toe gebring. Hans is ’n sterk, dapper 

mannetjie... Maar dis vir my hardverskeurend om Robert so hartseer 

en verlore te sien. 

14. WILLIE : Ja... Foeitog. Die arme kind... 
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1. RAYMOND : Oom, daar’s net nog iets wat ek maar vir Oom wil sê. Ek weet nie of 

Oom dalk agtergekom het nie, maar... Altwee seuns is stokdoof. 

2. WILLIE : Ja, ek het so gedink. Maar kom ons sê maar vir eers niks daaroor 

nie. As ons hulle eers by ’n huis gekry het sodat hulle kan rus, is ek 

seker hulle sal weer regkom. Nie een van ons weet wat hulle als 

deurgemaak het nie... 

BYK : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG AAN DIE OEWER VAN DIE 

VLOED. OPGEWONDE GEROESEMOES VAN ± HONDERD 

MENSE. GEDRUIS VAN VLOEDWATER IN A/G. 

3. HANS : [GEDAGTESTEM] Daar’s Nonnie...! Kyk hoe deurmekaar is haar 

hare... En daar’s ’n skeur in haar jas... Sy kyk die hele tyd nog vir my. 

Ek’s seker sy wil met my praat... Maar ek het nie die moed om nou 

met haar te praat hier voor al die mense nie. 

4. BARNIE : [ROEP UIT. NA AAN TRANE] Hans, fauler Bengel! [TRANERIGE 

LAGGIE] Dank Gott jy’s veilig...! [OMHELS HOM] 

5. HANS : [OMHELS HOM. BARS UIT IN TRANE] Oom Barnie...! 

6. BARNIE : [POUSE. NABY] Jy was baie dapper, my Hansie. Jy én Robert. 

7. HANS : [GEDAGTESTEM] Oom Barnie’t my nog nooit Hansie genoem nie... 

Ek’s só lief vir dié oom... [HARDOP. NABY] Oom Barnie... Ek het nie 

nou die woorde nie, maar ek wil net baie dankie sê... Oom het my en 

Robert se lewens gered... 

8. BARNIE : [NABY. SNUIF] Ach, mein lieber Sohn... 

9. MICHAEL : [BEWEEG TOT OP MIK] Dag Barnie! Dag Hans jong! 

10. BARNIE : [NORMALE AFSTAND] Ô, mister Michael Smith. Guten Mittag! 
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1. HANS : [NORMALE AFSTAND] Middag Oom. 

2. MICHAEL : Man, ek wil net vir jou sê ons is dankbaar jy’s veilig. En jy kom nou 

by ons bly vir solank as wat dit nodig is. Jy én Robert! 

3. HANS : Maar Oom...? 

4. MICHAEL : Nee, ek wil niks hoor nie. Dis die minste wat ons vir julle kan doen! 

5. HANS : Dankie Oom... Baie dankie...! 

6. MICHAEL : O! Meneer Schreuder! Goeiemiddag! 

7. HANS : [GEDAGTESTEM] Hier’s ou Kosie... Ek dink nie hy kan praat nie. Hy 

huil te veel. Maar hy steek sy hand na my toe uit... [HARDOP] 

Dankie meneer... Baie dankie... Ek verstaan... [GEDAGTESTEM] En 

baie dankie my Here... As ek vanaand op my knieë gaan om te bid, 

sal dit nie meer vir my voel of ek huigel nie. Die vloed het uiteindelik 

vir my die sekerheid gegee waarna ek al so lank soek... 

BYK : MUSIEK OP, DOOF ONDER SPRAAK EN HOU. 

8. N. STEM : Die lyke van Frank en Martha Campbell is die volgende dag, 

Saterdag 6 Mei, reg oorkant Gert Smith se opstal in opdrifsels 

gevind, en is in die plaaskerkhof op Jan Smith se plaas begrawe. 

Eers drie weke later, reg oorkant die skool, het iemand op Ada se lyk 

afgekom. Net haar hare het bo die sand uitgesteek. Nog ’n week 

later het Hendrik Smith met behulp van honde, Flossie se liggaam 

opgespoor. 
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’n Paar dae ná die vloed het hulle ook die lyk van klein Floris 

Saayman gevind, maar nooit dié van sy sussie, Hannatjie nie. Hulle 

ouers, Daniël en Hanna Saayman, en hulle oupa, Krisjan, is 

Saterdag, 6 Mei op wonderbaarlike wyse met behulp van toue uit die 

wildevyeboom langs hulle huis gered. 

 
Robert Campbell het kort ná die vloed die Baviaanskloof verlaat en 

later op die familieplaas, Veerenkraal in die distrik van Steytlerville 

gaan boer, waar hy getrou het met Truitjie Strydom. 

 
Hans het by Michael Smith en sy vrou op Onderste Klipfontein gaan 

loseer om die jaar op die plaasskool af te sluit. Daarna het hy sy 

hoërskoolloopbaan op Willowmore voltooi en hom op Graaf-Reinette 

as primêre onderwyser bekwaam. Na enkele jare in die onderwys het 

hy ’n uitnodiging van sy neefs, Raymond en Hans Strydom, ontvang 

om hulle met hulle uitgebreide boerdery op die Springbokvlakte in die 

destydse Transvaal behulpsaam te wees. ’n Uitnodiging wat hy 

aangegryp het, omdat die boerdery nog altyd in sy bloed was. Hy 

was só suksesvol, dat hy twee jaar later sy eie grond kon koop. En 

nes sy vader, Faans, het hy ná ’n beskeie begin ’n groot en 

welvarende boerdery opgebou. Op sy 26ste verjaardag, 14 

September 1927, is hy getroud met Maria Oelofse, voorheen ’n 

tikster in die kantoor van sy neef Hans Strydom, destydse advokaat 

en LV vir Waterberg, en later Eerste Minister van Suid-Afrika. 
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Hans en Miemie het ná sy aftrede op Hartbeespoort gaan woon. Ná 

die ontberings van die nag van 5 Mei 1916, het hy nooit sy volle 

gehoor herwin nie. 

 
Die Belambraboom, of wildedruif waarop Hans en Robert uitgespoel 

het, het weer wortel geskiet op die sandbank waarop dit vasgesteek 

het. Van die oorspronklike vyf plase op Kleinpoort, het net ’n 

klipperige rivierbedding oorgebly. ’n Stille getuienis van die tragiese 

gebeure van die nag van 5 Mei 1916. 

 
Dit is onbekend of Hans se ouers en familie die vloed oorleef het, en 

of die twee boesemvriende, Hans Terblanche en Robert Campbell as 

volwassenes kontak behou het. 

BYK : MUSIEK KRUISDOOF MET KENWYSIE EN DOOF VIR 

SLOTAANKONDIGINGS. 




