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RADIOTEATER 

RSG 

HYGEND HENNIE 

Joe Kleinhans 

Opnamedatum:.............. 
Uitsaaidatum: 9 Desember 2021 

Regie: Johny Klein  
 

ROLVERDELING: 

1. GEORGE ROOTMAN; 40-jarige bekende skrywer: .............................  

2. RETHA MAARTENS; 38-jarige geskeide prokureur:  ..........................  

3. ELSA VORSTER; 58-jarige afgetrede brigadier: .................................  

4. SAARTJIE SERFONTEIN; 48-jarige siek vriendin: .............................  

5. PETRUS SETÚKE; 60-jarige regterhand van die Potgieters: ..............  

 
Troeteldiere smokkel maklik met mense se koppe. En van hulle sukkel nie 
om oornag pure kind in die huis te word nie. En dit kan individue se 
persoonlikhede dramaties verander want alles draai skielik om die 
nuweling in die huis. Saartjie Serfontein het so ‘n troeteldier. Sy naam is 
Hennie en hy is haar kind. Punt. Maar Hennie is ‘n hoenderhaan. En toe 
word Saartjie siek en sy beland in die hospitaal. 
 
Kopiereg berus by:  
                     Joe Kleinhans 

Post net Suite 157 
P/sak X504 
Sinoville 
0129 
Selfoonnommer 0825209052 
Eposadres: joekleinhans@gmail.com 

RSG beskik oor opvoerregte tot Desember 2022 

mailto:joekleinhans@gmail.com
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FX: KENWYSIE X –DOOF NA HOENDERHAAN SE 

TRIOMFANTLIKE KRAAI VERDERWEG BUITE GEORGE SE 

MEENTHUIS. OGGEND.  

1. GEORG: (STOM) Hoor jy reg, George Rootman?   

BYK: HOENDERHAAN KRAAI ‘N TWEEDE KEER 

 Nee, dis beslis ‘n hoenderhaan! In Raasblaar. 

BYK:  HOENDERHAAN KRAAI ‘N DERDE KEER 

 Tot hiertoe en nie verder nie, Retha Maartens. Nou is dit ek en jy, 

mevrou die prokureur. 

BYK: KENWYSIE & AANKONDIGINGS.  

(DRIFTIGE GEHAMER AAN DEUR; DEUR OOP) 

2. RETHA: (DEUR DIE SLAAP/PROTESTEER) Ek slaap nog! 

3. GEORG: Met dié lawaai in jou agterwerf? 

4. RETHA: Watse lawaai?  

5. GEORG: Moenie jou blond hou nie, Mevrou.  

6. RETHA: Moenie beledigend wees nie, meneer Rootman. 

7. GEORG: (ADVOKAATSPRAAK) Paragraaf 6 van ons gedragsreëls is baie 

uitdruklik: Jy mag geen hoenders in Raasblaar aanhou nie. 

8. RETHA: (BESEF) O, praat jy van die haan. 

9. GEORG: Jy is ‘n wetsgeleerde. Jy is veronderstel om wette toe te pas, 

Mevrou. Nie te verbreek nie. 

10. RETHA: Ek hét die huishoudelike reëls nadergetrek. En ek het nie ‘n woord 

oor hoenders daarin gelees nie. 

11. GEORG: Nou is jy plainweg moedswillig. Slegs honde - kniehoogte, katte 

en voëls in hokke, word toegelaat. 

12. RETHA: (SUGTEND) Ongelukkig is die kalf is in die put.  
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1. GEORG: (MOEDSWILLIG) ‘n Kalf in die put sal my ore nog kan verduur, 

maar nie so ‘n skel hoenderhaan op my nugtermaag nie, dankie. 

2. RETHA: Jy het duidelik nog nie ‘n kalf in nood gehoor nie. Glo my ek het 

meer as een keer. Dis verskriklik. Ek het op ‘n plaas grootgeword. 

3. GEORG: Ons praat nie nou oor jou plaaslewe nie, mevrou Maartens. Ons 

praat oor Wet 8 van 2011.   

4. RETHA: (BOU STOOM OP) Die wet wat deeltitels reël. 

5. GEORG: (ADVOKAATSPRAAK) Aanhangsel 2 van dié wet, paragraaf 7, 

een, bepaal uitdruklik jý mag nie enige geraas maak wat jou 

buurman hom sy genot van vrede en stilte ontneem nie.  

6. RETHA: Dis die haan, nie ek nie. 

7. GEORG: Paragraaf vier, Mevrou, al die reëls is ipso facto van toepassing 

op jou gaste wat saam met jou die Raasblaarkompleks betree.  

8. RETHA: Die haan is nie my gas nie.  

9. GEORG: Maar jy het hom hier aangebring.  

10. RETHA: Omdat my beste vriendin in die hospitaal is.  

11. GEORG: Raasblaar is nie ‘n noodoord vir hoenders nie. 

12. RETHA: My vriendin het my bygestaan in my uur van nood. 

13. GEORG: Verskoon my, maar ek wil nie jou noodhulp halfses soggens in my 

ore hoor kraai asof dit sy afskeidskraai is nie. 

14. RETHA: Hoenderhane is ... geskep om die dag aan te kondig. 

15. GEORG: Miskien op jou plaas uit vervloë dae, maar nie in ‘n moderne stad 

nie, dankie. 

16. RETHA: Nood ken nie plek of tyd nie. My vriendin gaan drie dae in die 

hospitaal wees. Dis al. 
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1. GEORG: Ek is jammer om dit te hoor, maar jy is ‘n regsvrou. Jy weet goed 

die wet is die wet! Of jou vriendin binne of buite die hospitaal is. 

2. RETHA: My maggies meneer Rootman, die haan kraai net soggens.  

BYK: HOENDERHAAN KRAAI UIT VOLLE BORS.  

3. GEORG: En daar gaan hy alweer. 

4. RETHA: Hennie. Dis die haan se naam. Hy is my vriendin se troeteldier. En 

hy kraai omdat dit nog ... “soggens” is. 

5. GEORG: Mevrou, jy het twee ure om van die haan ... om van Hennie .. 

ontslae te raak. 

6. RETHA: Dis nie moontlik nie. Ek is op pad werk toe. 

7. GEORG: Verskoon my, ek.staan soggens vyfuur op.....(om my boek te 

werk) 

8. RETHA: Aan jou boek te werk. Ek weet. Die hele Raasblaar weet dit. Jy is 

die beroemde skrywer met die dodelike roetine. 

9. GEORG: Is jy sarkasties? 

10. RETHA: Nee nooit, ek probeer bloot beskaafd en beleefd om die gesprek 

kort te knip sodat ek onder die stort kan loop inspring.  

11. GEORG: Jy “spring” nêrens heen nie. Nie voor ek weet die haan gaan 

saam met jou “spring” nie. 

12. RETHA: (OPGEWERK) Het jy wragtig nie ‘n ons meelewing in jou nie? 

13. GEORG: Met mense ja, maar beslis nie met hoenderhane nie! 

14. RETHA: Dit gaan nie oor die hoenderhaan nie. Dit gaan oor my siek 

vriendin in nood. 

15. GEORG: Maar ongelukkig hoor ek die hoenderhaan. Nie jou siek vriendin 

nie. 
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1. RETHA: Miskien moet jy saam met my vanmiddag hospitaal toe ry. Dan 

kán jy haar hoor. Hoor hoe baie Hennie vir haar beteken. 

2. GEORG: Nee, dankie. Jy sleep my nie by jou “meelewing” in nie. Die 

hoederhaan is jou probleem.  

3. RETHA: Ek moet hof toe vanoggend.  

4. GEORG: Lees sommer die Wet van die Dierebeskermingsvereniging op 

pad  hof toe. En as jy vanmiddag jou hoenderhaan soek, maak ‘n 

draai by die DBV. 

5. RETHA: Jy kan wragtig nie só harteloos nie! 

6. GEORG: Ek het ‘n sperdatum, Mevrou. My uitgewer wag vir my boek. Ek 

het nie tyd vir hoenderhane en prokureurs wat nie die wet ken nie. 

7. RETHA: (DREIG) Nou luister jy mooi vir my, meneer die Skrywer: As daar 

een veer van Hennie uit plek is as ek vanmiddag na werk hier 

aankom, sleep ek jou deur Pretoria-Noord se landroshof tot binne 

in die Konstitusionele Hof. Verstaan jy my mooi. Totsiens, meneer 

Rootman. Loop haal jou frustrasies op jou skootrekenaar uit.  

 (DEUR KLAP TOE) 

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA DRIFTIGE GELUI VAN 

VOORDEURKLOKKIE. BINNE. ELSA SE HUIS. OGGEND 

 (DEUR OOP) 

8. GEORG: (ONTSTOKE) Brigdier die Voorsitter..  

9. ELSA: Hô, stop die lorrie, George. Haal asem. As jy my eers Brigadier 

die Voorsitter, kan ek sommer sien die rook trek by jou ore uit. 

10. GEORG: Brigadier ... 

11. ELSA: Die brigadier het afgetree. My naam is Elsa. 
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1. GEORG: Ek gee nie om dat die brigadier afgetree het nie, maar jy is 

Raasblaar se voorsitter. Dit sal ‘n skreiende skande wees as ons 

voorsitter optree asof sy afgetree het.  

2. ELSA: Ek het nie ‘n idee wat jy probeer sê nie. Hoekom praat jy nie 

sommer lekker gesels-Afrikaans nie?  

3. GEORG: Van wanneer af laat jy hoenders in Raasblaar toe?  

4. ELSA: (BESEF) O jy praat seker van Retha Maartens se hoenderhaan? 

5. GEORG: Natuurlik. Of is daar nog hoenders waarvan ek nie weet nie? 

6. ELSA: Ek neem aan jy ken die storie agter die storie?  

7. GEORG: Nee, ek ken net paragraaf 6 van ons goedgekeurde gedragsreëls 

wat handel oor troeteldiere en voëls. En met my lekker gesels-

Afrikaans kan ek jou sonder omhaal van woorde sê paragraaf 6 

maak nie voorsiening vir hoenders nie.  

8. ELSA: Wil jy nie sit nie, George?  

9. GEORG: Nee, ek weet jy is op pad? 

10. ELSA: Jy weet meer as ek. Ek het nie ‘n afspraak nie. 

11. GEORG: O ja, jy het. 

12. ELSA: (BOU STOOM OP) Met wie nogal? 

13. GEORG: Die DBV. 

14. ELSA: En wat het ek nogal vir die Dierebeskermingsvereniging te sê?  

15. GEORG: Jy kan jou gerus laat toets.  

16. ELSA: Waarvoor nogal? 

17. GEORG: Jou vergeetagtigheid. 

18. ELSA: George Rootman, jy het twee minute om te sê wat jy wil sê of ek 

maak die deur in jou gesig toe. 

19. GEORG: Wat staan in paragraaf 6.13 van ons gedragsreëls? 
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1. ELSA: Jammer, ek is nie so geniaal soos jy nie. Ek kan dit nie uit my kop 

onthou nie. 

2. GEORG: Nou kom ek help jou: Eienaars van troeteldiere ... wat die 

hoenderhaan beslis nie is nie... 

3. ELSA: Jy het duidelik nog nie met Retha se vriendin gepraat nie.  

4. GEORG: Nee, sy is in die hospitaal. 

5. ELSA: Ek was gistermiddag saam met Retha by haar.  

6. GEORG: Ons praat oor paragraaf 6.13. 

7. ELSA: En dit gaan oor troeteldiere en die DBV 

8. GEORG: Jou geheue kom terug. Mooi. Dan sal jy onthou jy mag maar 

enige misdryf aan die DBV rapporteer en julle mag Retha se werf 

binnegaan en die hoenderhaan verwyder. En dis wat jy gaan 

doen. Voor middagete nog. Ek het ‘n sperdatum.  

9. ELSA: (OPGEKLITS) Ja, ek weet. Jou uitgewer is weer verwagtend! 

10. GEORG: Ek en my uitgewer is nie die probleem nie. Die hoenderhaan is. 

11. ELSA: Ek het ‘n verrassing vir jou, George. Retha se agterwerf is netjies 

afgekamp, heeltemal groot genoeg vir ‘n hoenderhaan. Hy word 

allermins mishandel. 

12. GEORG: Jy is wragtig besig om willens en wetens ons gedragsreëls te 

oortree. Hoeveel betaal prokureur Maartens jou vir jou blinde oog? 

13. ELSA: Ek is nie te koop nie, dankie.  

14. GEORG: You could have fooled me! 

15. ELSA: Ons het vyf eienaars wat ernstig agterstallig is met hulle 

heffingbetalings. 
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1. GEORG: Paragraaf 8 Brigadier, die Voorsitter. (ADVOKAATSPRAAK) 

Eienaars wie se heffings twee maande of meer agterstallig is moet 

aan prokureurs oorhandig word vir invordering.  

2. ELSA: Prokureurs kos geld. 

3. GEORG: Alle ter saaklike regskoste is vir die rekening van die betrokke 

eienaar.  

4. ELSA: Nadat jy ‘n hofbevel verkry het ja, maar dis tydsaam en duur om 

deur prokureurs en howe te werk.   

5. GEORG:  (BESEF) Wag so ‘n bietjie: Retha Maartens het haar 

prokureurshulp aangebied. 

6. ELSA: En dit gaan Raasblaar baie help.  

7. GEORG: En in ruil daarvoor ontwikkel jy toe ‘n blinde oog vir hoenders. 

8. ELSA: Die hoenderhaan is net drie dae lank hier. En dis nie sommer ‘n 

hierjy hoenderhaan nie. Die haan het in die huis grootgeword. Hy 

het sy eie slaapkamer. Jy het nog nooit in jou lewe so ‘n 

hoenderhaan gesien nie. 

9. GEORG:  En jy het hom duidelik nog nie gehoor nie. As hy kraai klink dit 

erger as die laaste taptoe. 

10. ELSA: Treurmars vir ‘n militêre begrafnis ... liewe genade maar jy kan 

oordryf George! 

11. GEORG: (SELFOON) Jy dink so. Wag, luister, ek het hom opgeneem 

BYK: SELFOONOPNAME: HOENDERHAAN KRAAI 

12. ELSA: Dis hoe hoenderhane klink! 

13. GEORG: Op Raasblaar! Op my nugtermaag! Nee, dankie. 

14. ELSA: Goed George, jy het jou punt gemaak. Ek neem kennis van jou 

beswaar.  
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1. GEORG: Maar ek eis dringende optrede. 

2. ELSA: Dan moet jy eers jou beswaar op skrif stel. 

3. GEORG: Wat! Ek het dan nou net vir jou ‘n opname van die hoenderhaan 

en sy laaste taptoe voorgespeel. 

4. ELSA: Paragraaf 24: Eienaars moet klagtes skriftelik inhandig. Geen 

mondelingse klagte sal aandag geniet nie. 

5. GEORG: (BOOS) Moedswillig! Ek is nou terug Brigadier, die Voorsitter. Jy 

sal my klagte kry. In triplikaat!  

6. ELSA: (HARDOP/SUGTEND) Elsa Vorster, jy moes liewer by die see 

afgetree het. (DEUR TOE) 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE RETHA SE EENHEID. MIDDAG. VOËLS 

IN A/G 

7. ELSA: (PLEIT) Vriendin, ons moet die saak met verstand aanpak.  

8. RETHA: (OPGEWERK) Elsa, ek hoop nie jy het my al die pad uit die hof 

Raasblaar toe laat ry net om oor die klipkop langsaan te praat 

nie? 

9. ELSA: (VERTROULIK) Sjuut, hy sit op sy stoep en tik. 

10. RETHA: (STOOM VOORT) Laat hom hoor. Ek het drie van sy boeke 

gelees. 

11. ELSA: Sagter. 

12. RETHA: As jy een gelees het het jy almal gelees. 

13. ELSA: Die man hoor jou. 

14. RETHA: Tipies soos Midsomer Murders op tv. Die Britse reeks. 

15. ELSA: Ek praat nie nou oor tv-stories nie 

16. RETHA: Klokslag drie moorde per storie. 

17. ELSA: Ek lees nie moordstories nie. 
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1. RETHA: En die oomblik wat moord drie gepleeg word weet ek klaar wie die 

moordenaar is. 

2. ELSA: Sy boeke verkoop soos soetkoek. 

3. RETHA: Nee wat, hopeloos te voorspelbaar. 

4. ELSA: Die man het sy aanhangers. Baie van hulle. 

5. RETHA: ‘n Skrywer sonder ‘n ons naasteliefde in hom. Die man het 

duidelik nie ‘n hart nie. 

6. ELSA: Vriendin, Raasblaar het reëls. En jou buurman is nie die enigste 

een wat kla nie. 

7. RETHA: Wie is nog so harteloos? 

8. ELSA: Dis nie nou ter sake nie. 

9. RETHA: Ons praat van drie ou dagies. Drie waarvan dag een amper verby 

is. En ek doen dit vir ‘n vriendin wat weke lank dag en nag langs 

my siekbed gesit het toe ek deur loutere hel is.  

10.. ELSA: Ek hoor jou en ek breek my kop om jou te help. 

11. RETHA: Ignoreer die vent soos ‘n stopstraat. Dis so maklik soos dit.   

12. ELSA: Ek kan nie. Ek is Raasblaar se voorsitter. 

13. RETHA: ‘n Voorsitter met ‘n hart. 

14. ELSA: En integriteit. 

15. RETHA: ‘n Saak het altyd twee kante. 

16. ELSA: Ja, ‘n regte en ‘n verkeerde kant. 

17. RETHA: Ek kan op ‘n myl hoor George Rootman het met jou kop begin 

smokkel. 

18. ELSA: Nee, ek het weer die gedragsreëls gelees. 

19. RETHA: En ek dog jy is ‘n vrou wat op jou voete kan dink.  

20. ELSA: Hô, stop die lorrie. Ek dink ek het ‘n wen-wen plan gemaak. 
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1. RETHA: Goed, ek luister. 

2. ELSA: Annlin het ‘n klompie ... ploterwe. 

3. RETHA: (ONTSTELD) My vriendin se Hennie op ‘n plot! Jy is nie ernstig 

nie. 

4. ELSA: Luister eers. Dis bietjie meer as ‘n kilometer van Raasblaar af. Net 

anderkant Marijastraat. 

5. RETHA: Ek kan mos nooit vir my arme siek vriendin sê ek het haar Hennie 

na ‘n plot toe gevat nie.  

6. ELSA: Dis nie soos in plot, plot nie. Dis lekker groot erwe met hoenders 

en skape. Dis pure plaaserwe. En ek het met my vriend gereël ... 

Hennie het sy eie kamp. Nes hier agter op jou erf. En hy gaan dit 

geniet om nie so eensaam te wees nie. 

7. RETHA: Hennie is my vriendin se kind. Hy ken nie ander diere nie. Ek sê 

jou hy is ‘n huishaan. My maggies, Hennie eet nie eers 

hoenderkos nie. Hy eet blikkies suikermielies. 

8. ELSA: Retha, ek sit met ‘n netelige kwessie. Help my. Asseblief. Kom 

ons ry dan gaan wys ek jou.  

9. RETHA: Plot toe! 

10. ELSA: Bedaar mens. Jy sal sien dis glad nie onaardig nie. En ek het ons 

nutsman gevra om ons te help om ... Hennie soontoe te vat. Ons 

praat van minder as drie ou dagies. 

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA GESKREEU VAN 

SAAGMASJIEN. BINNE GEORGE SE GARAGE. MIDDAG. 

11. RETHA: (NADER/BO LAWAAI UIT) Wat dink jy doen jy? 

BYK: SAAGMASJIEN STOP 

12. GEORG: (BENEUK) Jy kan mos sien: Ek saag my stoel se poot. 
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1. RETHA: Jammer, werk met saagmasjiene word nie in Raasblaar toegelaat 

nie. 

2. GEORG: (IN ‘N HOEK) Ek saag nie soos in saag nie. 

3. RETHA: Ek het met my eie oë gesien jy saag soos in saag.  

4. GEORG: (DIKMOND) Toe ek op my stoel sit breek sy poot.  

5. RETHA: (BROM) Vetsug! 

6. GEORG: Wat sê jy? 

7. RETHA: Ek sê dit gee jou nog nie die reg om in jou garage te saag nie. 

8. GEORG: My magtig dis ‘n antieke stoel. Ek kan nie die ding net so los nie. 

9. RETHA: Nou vat dit dan in vir herstelwerk. Paragraaf 15 is baie uitdruklik 

oor “stilte” en die nie-gebruik van saagmasjiene. 

10. GEORG: Jy is net onredelik omdat .. Hennie geskuif moes word. 

11. RETHA: Nee, ek is alles behalwe onredelik. Ek staan met dieselfde 

gedragsreëls in my hand waarmee jy my gekonfronteer het. 

12. GEORG: Jou Hennie was ‘n drie-daagse-probleem. Ek vra vir drie minute. 

13. RETHA: Ek sien nie reëls vir drie maande en reëls vir drie minute nie. 

Reëls is reëls. 

14. GEORG: Net jammer ons het nie ‘n reël teen moedswillighied nie. 

15. RETHA: (FERM) George ek stel voor jy vat jou saagmasjien na een van 

die ploterf anderkant Marijastraat en jy doen jou saagwerk daar. 

16. GEORG: Jy weet duidelik nie watse moeite dit is om ‘n saagmasjien te skuif 

nie.  

17. RETHA: Laat Raasblaar se nutsman jou help. Hy is knap en hulpvaardig. 

18. GEORG: Ek laat my nie rondbeveel nie. 
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1. RETHA: Of jy doen dit, of ek handig my klag in triplikaat by Brigadier, die 

voorsitter, Elsa Vorster, in. (SELFOON) En ek neem jou gesagery 

op my selfoon op en ek handig dit in as bewysstuk A.  

2. GEORG: (OPGEWERK) Wees nou maar in jou kanon in moedswillig as dit 

jou lekkerder sal laat voel, Mevrou. Ek sal die bloemin stoel in vat 

om gerestoureer te word.  

3. RETHA: Mooi. Dis al wat ek vra. Reëls is reëls. Wat goed is vir Retha 

Maartens is ook mos goed vir George Rootman, nie waar nie.. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE, GEORGE SE SLAAPKAMER. AAND. 

NAGMERRIE 

4. GEORG: (ONTSTELD) My genade Retha, wie gee jou die reg om Hennie 

saam met ons aan tafel te laat sit en eet? 

BYK: HENNIE DIE HOENDERHAAN KÊK-KÊK TUSSENDEUR SAAM 

5. RETHA: (EWE ONTSTELD) Nou waar moet die arme kind sit en eet? 

6. GEORG: In sy hoenderhok, my magtig. Hoenders hoort buite. 

7. RETHA: (OPGEWERK) Oor my dooie liggaam. 

8. GEORG: (BOOS) Of oor Hennie se dooie liggaam. 

9. RETHA: O nee, George Rootman jy is nie nou besig met een van jou 

moordstories nie. Jy vermoor mos almal van wie jy nie hou nie. 

BYK: HENNIE KÊK-KÊK PROTESTEREND  

 Kyk net hoe ontsteld is Hennie. 

10. GEORG: Nie naastenby so ontsteld soos ek nie. Ek nooi jou vir ete en jy 

bring die hoenderhaan saam. 

11. RETHA: En kyk hoe bedagsaam is jy: ‘n Gebakte hoender vir aandete. Jy 

is so sensitief soos ‘n buffel. (ONTSTELD) Wat maak jy met die 

mes, George? 
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1. GEORG: (KWAADWILLIG) Ek gaan ‘n hoender slag, Buurvrou. En ek 

belowe jou hy gaan vingerlek-lekker wees. 

BYK: HENNIE KÊK-KÊK PROTESTEREND  

2. RETHA: (LIGTE GIL) Nee, George, nee! Nie my Hennie nie! Nee! 

 HEDE 

3. GEORG: (VERVAARD ORENT IN SY BED; DEURMEKAAR) Gee pad uit 

my huis jou luis ... (DIEP SUG/ HARDOP) Verbrande nagmerrie. 

Twee uur in die nag. ... Die hele bed is sopnat gesweet. 

Vervloekte hoenderhaan. Ek moes jou lankal met ‘n mes bygekom 

het. Lankal. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE RETHA SE HUIS. OGGEND 

4. RETHA: (DRIFTIGE KLOP/DEUR OOP/DEUR DIE SLAAP) Elsa, wat is 

dit? 

5. ELSA: (ONTSTELD) Trek gou aan.  

6. RETHA: Hoekom? Wat is verkeerd? 

7. ELSA: Ons moet ry. 

8. RETHA: Waarheen? 

9. ELSA: Dis Hennie. 

10. RETHA: Wat van hom?  

11. ELSA: Maak klaar, ek wil jou gaan wys. (DOOF UIT) Dis beter as jy dit 

met jou eie oë sien. 

BYK: DOOF IN: BUITE, PLOTERF. OGGEND. LAMMERS & 

HOENDERS IN A/G 

12. RETHA: (BEANGSD) Waar is Hennie, Elsa? 

13. ELSA: Jy sien mos. 

14. RETHA: Ek sien net ‘n leë kamp. 
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1. ELSA: Hennie is skoonveld. 

2. RETHA: Hoe kan hy net skoonveld raak? Ek dog dis so veilig hier. 

3. ELSA: Kyk die kamp makeer niks. Iemand moes hom gesteel het. 

4. RETHA: (BENOUD) Gesteel! En jy vertel my die ploterf is so veilig soos 

Fort Knox!  

5. ELSA: Hier is nog nooit iets vantevore gesteel nie. 

6. RETHA: Hoe in die lewe vertel ek my arme siek vriendin haar ... haar kind 

is gesteel? 

7. ELSA: My vriend het dadelik die buurtwag in kennis gestel. Hulle soek al 

van voor sonopkoms na Hennie.  

8. RETHA: (VERSLAE) Wat help dit? Hennie is lankal .. (BREEK AF) 

9. ELSA: Hulle sal aanhou soek. 

10. RETHA: Dis alles die ellendige George Rootman se skuld. Hy mag met sy 

elektriese saagmasjien saag, maar ‘n onskuldige hoenderhaan 

mag nie kraai nie.  

11. ELSA: Wanneer het George met sy saagmasjien gesaag? 

12. RETHA: Gistermiddag. Maar daaroor kla niemand nie. Want niemand vat 

mos die beroemde skrywer aan nie. Hy mag maar met moord 

wegkom. Maar laat ‘n onskuldige hoenderhaan dit nou net durf 

waag om naby sy hoogheid te kraai, is die hel los. 

13. ELSA: (VERSLAE) Ek weet nie van sy gesagery nie. 

14. RETHA: Want jy is heeldag besig op ploterwe om die man in sy kwaad te 

sterk. 

15. ELSA: Nou is jy onredelik. 

16. RETHA: Is ek? Jy gaan saam hospitaal toe. Jy gaan aan my arme vriendin 

verduidelik waar haar hoenderhaan-kind is. 
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1. ELSA: (BOU STOOM OP) Nee, George Rootman gaan saam met jou. As 

daar een man is wat almal ‘n verduideliking skuld is dit meneer die 

skrywer. 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE, GEORGE SE STOEP. MIDDAG. VOËLS 

IN A/G 

2. GEORG: (ONTSTELD) Het jy die plot nou heeltemal verloor, Elsa? 

3. ELSA: (OPGEWERK) Nee, die “plot” het vir Hennie “verloor.”  

4. GEORG: Hou op om van die hoenderhaan te praat asof hy ‘n mens is. 

5. ELSA: Of jy dit wil hoor of nie, vir Saartjie Serfontein is Hennie die 

hoenderhaan haar kind. 

6. GEORG: Saartjie?  

7. ELSA: Ja, Retha se siek vriendin is Saartjie Serfontein. En na dese gaan 

sy tien keer meer sieker wees.  

8. GEORG: Dis wragtig nie my probleem nie.  

9. ELSA: O nee, meneer Rootman, so maklik kom jy nie uit hierdie een nie. 

Dis op jou aandrang en jou klagte in triplikaat wat Hennie na die 

ploterf geskuif is.  

10. GEORG: O nee, die ploterf was jou blink plan Brigadier, die voorsitter. 

11. ELSA: Omdat jy my mal gemaak het. Die arme haan se gekraai het mos 

vir jou soos die Laaste Taptoe geklink.  

12. GEORG: Maar jy het dit self gehoor. 

13. ELSA: Ek kon nie anders nie. Jy het jou selfoonopname in my oorgate 

opgedruk. 

14. GEORG: So tipies van ons land se leierskorps: Niemand aanvaar 

verantwoordelikheid vir hulle optrede nie. 
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1. ELSA: George Rootman, jy ry saam met Retha Maartens en vertel die 

arme siek Saartjie Serfontein die slegte nuus dat haar Hennie 

laasnag gesteel is. En wees vir ‘n verandering eerlik en vertel haar 

sommer haar arme hoenderhaan is waarskynlik reeds in die een 

of ander skelm se pot besig om aandete te word.  

2. GEORG: En hoekom kan Retha Maartens dit nie doen nie? 

3. ELSA: Omdat dit my besluit was - maar op jou intense aandrang - dat die 

hoenderhaan plot toe geskuif word. Net om gesteel en gekook te 

word. 

4. GEORG: Dis bitter onregverdig om my vir jou vrot besluit te laat betaal. 

5. ELSA: Die lewe is nie fair nie. Maak vrede daarmee en ry saam met 

Retha Maartens hospitaal toe. Toe-toe, sy wag vir jou. 

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA BINNE RETHA SE 

VOORTSNELLENDE MOTOR. MIDDAG 

6. GEORG: (KRAPPERIG) Solank jy weet ek ry onder diepe protes saam met 

jou hospitaal toe. 

7. RETHA: (VIES/BENOUD) Ons is vyftien minute van die hospiatal af. Ek 

stel voor jy kry jou gesig reg. 

8. GEORG: En wat is fout met my gesig? 

9. RETHA: Jy lyk soos die draer van slegte tyding. 

10. GEORG: En hoe lyk dít nogal? 

11. RETHA: ‘n Bleek begrafnisgesig en jou voorkop is een groot frons. 

12. GEORG:  Jy verwag sowaar nie ek moet met ‘n hartlike juigkreet daar 

instap asof niks op aarde verkeerd is nie? 

13. RETHA: Jy hoef nie die slegte tyding so openlik te adverteer nie. Ons moet 

Saartjie eers voorberei op die slegte nuus. 
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1. GEORG: En hoe doen ons dit? 

2. RETHA: Moet om hemelsnaam net nie met die deur in die huis val nie. 

3. GEORG: Ek dink ek sit onder in die restaurant en wag. Dis jou vriendin, jy 

ken haar en jy weet hoe om die slegte nuus aan haar oor te dra. 

4. RETHA: O nee, Meneer, jy gaan haar vertel maar jy wag tot ek jou ‘n ligte 

kopknip gee. Ek moet seker maak sy is reg vir die skok. 

5. GEORG: Vandat ek gisteroggend met die bloemin hoenderhaan se helse 

lawaai wakker geword het, het my lewe in ‘n nagmerrie ontaard.  

6. RETHA: Hopelik leer jy in die proses iets van naasteliefde. 

7. GEORG: Nee, ek het besluit om ‘n geldjie in goeie oorfone te belê. Wat die 

oor nie hoor nie, kan die gemoed nie aanvuur nie. 

8. RETHA: Haal tog net daardie frons van jou voorkop af. 

9. GEORG: Kyk jy liewer waar jy ry. 

BYK: MOTOR VERSNEL & DOOF. BINNE HOSPITAALKAMER. 

MIDDAG. AANKONDIGING ELDERS TUSSENDEUR. 

10. RETHA: (TEER) Middag, Saartjie. 

11. SAAR: (WAKKER; SWAK) My vriendin! Dis gaaf om jou te sien. Ek het 

jou eers vanaand verwag.  

12. RETHA: Kan ek jou voorstel aan George Rootman, die skrywer. My 

buurman.  

13. SAAR: (OPGEWONDE) My favourite skrywer.  

14. GEORG: (FLOUTJIES) Aangenaam. 

15. SAAR: Ek het al jou boeke op my rak. Ek het al vir Retha gevra om dit vir 

jou te vat om vir my te teken. 

16. RETHA: Ek het hom gevra. Hy sal dit enige tyd vir jou doen, né George? 

17. GEORG: Natuurlik. 
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1. SAAR: Ag, dis dierbaar van jou.  

2. RETHA: Sodra jy uit die hospitaal kom.   

3. SAAR: (AFGEHAAL) Dit gaan nie ... (BREEK AF) 

4. RETHA: Wat is dit, Vriendin? 

5. SAAR: Die biopsie se uitslae het teruggekom. Ek het jou gesê die 

spesialis het die laboratorium aangejaag. 

6. RETHA: En? 

7. SAAR: Dis die groot K. 

8. RETHA: Vriendin! 

9. SAAR: Die dokter wil dadelik opereer. Ek moet môre-oggend in teater 

toe. Hy wil dadelik die ergste kwaad uitsny. 

10. RETHA: Aai, Saartjie! 

11. SAAR: Ek is net benoud oor Hennie.  

12. RETHA: Ek kan so dink. (DINK OPHAAR VOETE) Vra vir George hoe met 

hom gaan. Hulle het mekaar ontmoet. 

13. SAAR: Genuine! Is hy nie dierbaar nie, George? Mag ek jou maar George 

noem? 

14. GEORG: (ONGEMAKLIK) Natuurlik. ‘n ... Hennie is ‘n ... buitengewone ... 

hy is buitengewoon. 

15. SAAR: Is hy nie! (TRANERIG) Julle het nie ‘n idee hoe mis ek my Hennie 

nie. Het hy nog genoeg suikermielies? 

16. RETHA: Absoluut. George was so dierbaar om vir hom ‘n paar ekstra 

blikkies te koop. 

17. SAAR: Ag, dis dierbaar van jou George. Kom gee my ‘n ou drukkie. 

(DRUKKIE) Dankie, ek waardeer dit vreeslik baie, George. 
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1. GEORG: (ONGEMAKLIK) Dis... reg so. Ons is mos maar gebore vir 

naasteliefde.   

2. SAAR: Nou praat jy. Dankie dat jy al die pad saam met Retha gekom het 

om vir my te kom kuier. Jy het nie ‘n idee hoe ek dit waardeer nie. 

3. GEORG: Plesier. Retha, ek weet julle wil nog gesels. Ek wag vir jou onder 

in die restaurant. 

4. RETHA: Is jy seker? Is daar nie nog iets wat jy vir Saartjie wou gesê het 

nie? 

5. GEORG: Nie nou nie. Sy moet haar geestelik voorberei vir môre se 

operasie.  

6. SAAR: Ag, dankie dat jy verstaan, George. Jy is ‘n dierbare mens. G’n 

wonder Retha borrel altyd so as sy oor jou begin praat nie. 

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA BINNE RETHA SE 

VOORTSNELLENDE MOTOR. MIDDAG 

7. RETHA: Regtig, George! 

8. GEORG: Wat? 

9. RETHA: “Ons is mos maar gebore vir naasteliefde.” 

10. GEORG: Die vrou is teen die grond. Ek kan nie op haar trap nie. 

11. RETHA: Jy het sowaar ‘n hart. 

12. GEORG: Jy het my nie vertel jy het ‘n vriendin wat al my boeke op haar rak 

het nie. 

13. RETHA: Ek sou nog.  

14. GEORG: Wanneer? 

15. RETHA: Ek wou haar oornooi vir ‘n braai. Haar sê sy moet die boeke 

saambring. Haar aan jou voorstel. (ONTSTELD) Nou dit! Die 

verskriklike groot K.  
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1. GEORG: Wag, bly positief. 

2. RETHA: Dankie dat jy niks oor Hennie gesê het nie. Dit sou Saartjie 

geknak het. 

3. GEORG: Iets sê vir my ons het Saartjie se knak net uitgestel. Ons moet 

haar die een of ander tyd vertel en knak gaan sy knak. Sy en 

Hennie is duidelik onafskeidbaar. 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE, PLOTERF. MIDDAG. SKAPE EN 

HOENDERS IN A/G 

4. PETR: Mêrrag, kan ek die Meester help?  

5. GEORG: Met wie praat ek nou? 

6. PETR: Petrus Setúke. Ons Setúkes het saam met Andries Pretorius hier 

by Pretoria geloop.  

7. GEORG: Middag, Petrus. Ek soek eintlik om saam met die baas van die 

plaas ...van die ploterf, te praat. 

8. PETR: Die ding staan só: Daar is ‘n lang storie en daar is ‘n shorter 

version. Dit hang nou net af wat die Meester nou eintlik hier kom 

soek het. 

9. GEORG: Dit gaan oor die hoenderhaan wat gesteel is. Ek is ‘n ... private 

investigator. Jy sien ek moet die steel van die hoenderhaan  

ondersoek. Vasstel of dit nie dalk ‘n inside job was nie. 

10. PETR: Dis die eerste keer wat ek hoor ‘n hoenderhaan is so important 

dat ‘n private investigator sy case moet investigate. Ek dink ek 

dan moet ek maar liewerste vir Meester die lang storie vertel. 

11. GEORG: Ek is nie haastig nie. Ek moet agter die kap van die byl kom. 

12. PETR: Die plek behoort aan my Oubaas Potgieter, Meester maar hulle 

moes hom toesluit oorlat hy beginne vergeet het waar hy bly. 
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1. GEORG: Dementia?  

2. PETR: Nee, Marius .... Marius Potgieter. Hy loop by die winkel en dan kry 

hy nie weer sy huis nie. 

3. GEORG: En hy bly alleen hier? 

4. PETR: Net ek en hy. So vingeralleen. En nou hoor ek die plek word 

verkoop. En ek weet nie mooi wat met Petrus Setúke gaan 

gebeure nie. 

5. GEORG: So jy is nou alleen hier?  

6. PETR: Ja, my oubaas Marius is by ‘n fancy plek langs die hospitaal. Hulle 

sal hom oppas tot hy weer kan onthou. Maar dan gaan hy by ‘n 

ander plek bly waar daar baie gryskop mense is. 

7. GEORG: Maar hier was ‘n brigadier Vorster. Sy vertel my toe sy hier was 

het sy met iemand kom reël oor die hoenderhaan. 

8. PETR: Ja, dit was met my oubaas se seun Pilatus. Ken die Meester vir 

Pilatus Potgieter? 

9. GEORG: Nee. 

10. PETR: Hy is baie op tv. 

11. GEORG: Bied hy ‘n program aan? 

12. PETR: Nee, hy is ‘n councillor. 

13. GEORG: By Tswhane? 

14. PETR: Ja. Hulle wys hom baie op die tv se news. Lyk my die councillors 

sukkel baie om te hoor want hulle moet skree vir mekaar. En party 

aande raak dit lelik. Dan stamp hulle aanmekaar.  

15. GEORG: (SUGTEND) Ja jong, dis ‘n ander neukspul waaroor ek nie nou wil 

praat nie. Pilatus Potgieter bly nie hier nie, né? 
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1. PETR: Nee, councillors bly in Waterkloof. Maar hy was actually hier om 

met die brigadier te praat oor die hoenderhaan. 

2. GEORG: Oukei, ons vorder. Dis hierdie hok, né?  

3. PETR: Ja, einste.  

4. GEORG: Ek sien die hondehok het saam met die haan gekom 

5. PETR: Ja, dis nogal funny -  die hondehok vir die hoenderhaan.  

6. GEORG: Dit was bedoel om die haan se huis te wees. 

7. PETR: (VERSTAAN NIKS) Huis vir ‘n haan. ... Maar dis eintlik die ding 

wat my baie pla.  

8. GEORG: Wat? Die hondehok? 

9. PETR: Ja. 

10. GEORG: Vergeet daarvan. My buurvrou het net vinnig ‘n soort van ‘n ... 

skuilplek vir die haan gesoek. Toe koop sy die hondehok. 

11. PETR: Daai is ‘n eerste een vir my! 

12. GEORG: Dis net omdat my buurvrou vinnig ‘n plan moes maak. Anders 

moes die haan in haar huis bly. 

13. PETRUS: Hmf! Mens kon sien dit was ‘n anderste hoenderhaan. 

14. GEORG: Glo my vry, die haan was van dag een af ‘n probleem. 

15. PETR: Probleem is die regte woord. Ek kon straight away sien die haan 

het ‘n probleem met die hok gehad. Hy wou net uit. 

16. GEORG: Dis maar hoenders se geaardheid. 

17. PETR: Nee, daai haan het my gekyk met ‘n kyk wat ek nog nie by ‘n 

hoender gesien het nie. 

18. GEORG: Nou hoe het hy vir jou gekyk? 

19. PETR: Dit was so asof hy my die skuld wou gee vir die hok en die 

hondehok en die als. En ek het hom nie eers geken nie. 
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1. GEORG: Jy verbeel jou. 

2. PETR: Never. Ek sê die Meester, daai haan se kyk sal ek nooit vergeet 

nie. 

3. GEORG: (SUGTEND) Maar toe steel iemand die hoenderhaan, kyk of te 

not! 

4. PETR: Aikôna. Ek dink nie dis wat gebeure het nie, Meester. 

5. GEORG: Hoe bedoel jy? 

6. PETR: Ek het daai haan gevang toe hy opvlieg en op die hondehok loop 

sit.  

7. GEORG: Dis omdat hoenders van stellasies hou. 

8. PETR: Nee, dit was nie sommer vir sit nie. Ek kon sien hy mik-mik die 

heeltyd vir die hok se hoekpaal. 

9. GEORG: Wat sê jy nou eintlik vir my Petrus? 

10. PETR: Meester, ek dink daai haan het gewag tot die son sak, toe vlieg hy 

van die hondehok tot op die hoekpaal en ... uit by die hok.  

11. GEORG: Sê jy die haan het weggeloop? 

12. PETR: Soos ‘n dief by die nag. 

13. GEORG: (NEEM IN) Oukei, gesteel of weggeloop ... ons gaan die haan 

nooit weer sien nie. 

14. PETR: Ek dink ook nie daai ding nie.  

BYK: HAAN GEE FLOUERIGE KRAAI 

15. GEORG: (DINK OP SY VOETE) Sien jy wat ek sien, Petrus?  

16. PETR: Ek sien maar net die Meester kyk vir die hoenders.  

17. GEORG: Nie vir die hoenders nie. Vir die hoenderhaan, Petrus. 

18. PETR: O, ou Lucky, die haan. 

19. GEORG: Hoekom is sy naam Lucky? 
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1. PETR: Die weerlig het hom gemis maar vier hoenders langs hom vrek 

geslaan. 

2. GEORG: Petrus, vang gou ou Lucky vir my. 

3. PETR: (VERSLAE) Meester? 

4. GEORG: Vang hom of jaag hom in die hok waarin die ander hoenderhaan 

was. 

5. PETR: Ons verkoop nie eintlik hoenders nie, Meester. 

6. GEORG: Die kalf is in die put, Petrus. 

7. PETR: (DOM) Nou waar sien die Meester die kalf? 

8. GEORG: Nee, dis net by wyse van spreke. 

9. PETR: (NOG DOMMER) O! Nou hoekom wil die Meester die 

hoenderhaan in die hok hê? 

10. GEORG: Ons gaan die haan leer, Petrus. 

11. PETR: Hoe bedoel die Meester nou? 

12. GEORG: Ons gaan hom leer om ‘n huishaan te word. 

13. PETR: Meester? 

14. GEORG: En hy moet vinnig leer om suikermielies te eet. 

15. PETR: Meester? 

16. GEORG: Kom Petrus, kom help my. Ons het groot werk wat wag. 

BYK: VERSKRIKTE HOENDER S & MUSIEKBRUG. BUITE, GEORGE 

SE EENHEID. MIDDAG. VOËLS IN A/G 

17. RETHA: (STOM) Is jy van jou sinne beroof? 

18. GEORG: Wat? 

19. RETHA: Hoe leer jy ‘n werfhaan om ‘n huishaan te word? 

20. GEORG: Ons moet ten minste probeer. 
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1. RETHA: Ons nogal. Kyk ek het al van ‘n horse whisperer gehoor maar 

wragtig nog nie van ‘n hoenderhaan whisperer nie. 

2. GEORG: En ek dog jy gee so baie om vir jou vriendin?  

3. RETHA: Saartjie is skerpsinnig. Jy gaan haar nie bluf nie. Sy sal dadelik 

weet dis nie haar hoenderhaan nie.  

4. GEORG: (OORTUIG HOMSELF) Saartjie is siek. Baie siek. Sy is in vir ‘n 

operasie. Sy gaan swak wees. Sy gaan nie naastenby so 

“skerpsinnig” soos altyd wees nie. 

5. RETHA: O ja! ... Van operasie gepraat, ons moet hospitaal toe ry.  

6. GEORG: Ons? 

7. RETHA: Ja, “ons” moet gaan kyk hoe dit met haar na haar operasie gaan. 

8. GEORG: Jy kan dit mos op jou eie doen. 

9. RETHA: Jy is die een wat wil weet hoe “skerpsinnig” Saartjie na haar 

operasie is, nie ek nie. 

10. GEORG: Mens kan op ‘n myl hoor jy is ‘n prokureur.  

11. RETHA: (TONG IN DIE KIES) En op pad hospitaal toe kan jy my sommer 

meer oor jou blitskursus vir Lucky vertel. En jy kan gerus ‘n boek 

daaroor skryf. Ek is seker daarvan dit sal ‘n blitsverkoper wees. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE HOSPITAALKAMER. MIDDAG. 

AFKONDIGING ELDERS IN DIE HOSPITAAL 

12. RETHA: (SAGGIES/EMPATIES) Hallo, Saartjie. 

13. SAAR: (SWAK) Retha. 

14. RETHA: George is ook hier.  

15. GEORG: (EMPATIES) Hi, Saartjie.  

16. SAAR: Hallo, George.  

17. RETHA: Hoe voel jy? 
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1. SAAR: Nie goed nie. 

2. RETHA: Was die spesialis al by jou na die operasie? 

3. SAAR: Ja, maar dis nie goeie nuus nie. 

4. RETHA: Jy moenie so sê nie. 

5. SAAR: Die spesialis het oop- en toegemaak. 

6. RETHA: Vriendin!  

7. SAAR: Hy kan niks vir my doen nie. Die kanker is orals. 

8. RETHA: Aai my ou vriendin. 

9. SAAR: Jy het gelukkig my testament opgestel. 

10. RETHA: Ons gaan nie nou daaroor praat nie. 

11. SAAR: Ons moet. Jy verkoop alles en sit dit in ‘n trust. 

12. RETHA: Ek ken jou testament uit my kop, Saartjie. 

13. SAAR: Hennie moet versorg word. Tot sy dood.  

14. RETHA: Ek weet. 

15. SAAR: Maar jy moet seker maak die regte mens kyk na hom Retha. 

16. RETHA: Ek sal. 

17. SAAR: Belowe. 

18. RETHA: Ek belowe. 

19. SAAR: Sal jy haar help, George? 

20. GEORG: (SKRIK) Met ...? 

21. SAAR: Sit in op al haar onderhoude met die kandidate. 

22. RETHA: (VERDUIDELIK) Ek moet adverteer en onderhoude doen met alle 

moontlike kandidate om seker te maak die regte mens sien om na 

Hennie. 

23. GEORG: Natuurlik. Ek doen dit graag. 

24. SAAR: Dankie julle. Skuus, ek is so ongesellig.  



Hygend Hennie deur Joe Kleinhans 
 

28 

 

1. GEORG: Ons verstaan .. jy is moeg. Jy moet rus.  

2. RETHA: Ek loer môre na werk in, Vriendin. Rus nou eers. 

 BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA BINNE RETHA SE 

VOORTSNELLENDE MOTOR. MIDDAG 

3. GEORG: (STIL) Wat gaan jy doen? 

4. RETHA: Onder ‘n warm stort staan. 

5. GEORG: Met Saartjie se testament? 

6. RETHA: Wat die wet sê ek moet doen. 

7. GEORG: Het jy vergeet daar is nie meer ‘n Hennie nie? 

8. RETHA: Ons weet nie verseker hy is dood nie. 

9. GEORG: Kom nou, Retha. Raak realisties.  

10. RETHA: Ek sal die brug kruis as ek daar kom. 

11. GEORG: En as ek Lucky reg oplei? 

12. RETHA: Dan gaan dit veertig dae en veertig nagte lank reën en al ons 

probleme wegspoel. 

BYK: MOTOR VERSNEL & DOOF. BUITE, PLOTERF. OGGEND.  

LUCKY HOL VERSKRIK AL KÊK-KÊK IN HOK ROND 

13. GEORG: (ONTSTELD) Wat doen jy Petrus? 

14. PETR: (UITASEM) Ek probeer om die dom hoender te leer, Meester. 

15. GEORG: Maar hy sal nooit leer as jy hom al in die rondte jaag nie. Praat 

met hom! 

16. PETR: (OMGEKRAP) Ek het my siel al losgepraat met die dom ding 

maar hoor is verniet. 

17. GEORG: Onthou wat ek jou gesê het van die wortel-en-die-stok 

benadering: Jy druk die hoender om ietsie te doen en sodra hy dit 

doen beloon jy hom met ‘n suikermielie. 
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1. PETR: Die dom ding wil niks doen nie. Net suikermielies vreet.  

2. GEORG: Jy moenie hom beloon as hy nie doen wat jy hom vra om te doen 

nie. 

3. PETR: Meester, laat ek nou maar dit maar sê en verby kry: Ek kan g’n 

hoendertaal praat nie.  Kyk nou mooi: (AAN LUCKY) Op Lucky, op 

die hondehok! Op! 

BYK: LUCKY PROTESTEER AL KÊK-KÊK 

4. GEORG: Hy skrik vir die stok, Petrus. 

5. PETR: (MOEDELOOS) Maar Meester het dan allie pad beduie van die 

stok en die wortels ... die suikermielies.. wat so saam werk.  

6. GEORG: Dis by wyse van spreke, Petrus. Dit gaan nooit werk as jy heeltyd 

agter Lucky aanhol met die stok nie. 

7. PETR: My Meester, miskien sal dit help as my Meester in die hok klim en 

my kom wys hoe leer ‘n mens nou eintlik ‘n hoender. 

8. GEORG: (SUGTEND) Kom ons los nou maar eers vir vandag, Petrus. Ek 

kan sien Lucky is heeltemal te verskrik om geleer te word. 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE GEORGE SE EENHEID. MIDDAG. 

VOËLS IS A/G 

9. ELSA: (SKRIFTELIKE KLAGTE) George, ons het vanaand ons 

maandelikse trustee vergadering. Jou klagte .. oor die 

hoenderhaan? 

10. GEORG: (KLAGTE) Gee, dis seker nie meer nodig nie. 

11. ELSA: Dankie. (OORGANG) Hoe vorder jou boek?  

12. GEORG: Ek het writer’s block. Vorder nie ‘n woord nie. 

13. ELSA: (VERSIGTIG) Dit het nie dalk iets met jou en Retha se onderonsie 

te doene nie? 



Hygend Hennie deur Joe Kleinhans 
 

30 

 

1. GEORG: Die hoenderhaanstorie is oor en verby. Danksy jou! 

2. ELSA: (RUK HAAR OP) En wat is dit veronderstel om te beteken? 

3. GEORG: Jy heul toe al die tyd met die lamsak van ‘n Pilatus Potgieter. Moet 

gerieflik wees om ‘n stadsraadslid vir ‘n vriend te hê? 

4. ELSA: Ek en Pilatus kom ‘n lang pad saam. 

5. GEORG: Die man se naam duik kort-kort op saam met gerugte van 

korrupsie in die stadsraad. 

6. ELSA: En dis al wat dit is: Gerugte! Wat byt jou nou eintlik? My vriende of 

Retha Martens wat nooit weer met jou gaan praat sodra haar 

vriendin eers uitgevind het Hennie die hoenderhaan is dood nie?  

7. GEORG: (FERM) Dis nie my skuld dat die hoenderhaan dood is nie. 

8. ELSA: Hmf! Jy is die enigste een wat so dink. En dis presies wanneer die 

arme siek Saartjie ook gaan besef jy is toe glad nie die gawe 

skrywer wie sy gedink het jy is nie? 

9. GEORG: Dis alles water onderdeur die brug. Buitendien, ek en my buurvrou 

het van dag een af nie ooghare vir mekaar gehad nie. 

10. ELSA: Ek kan nie wag vir jou nuwe boek nie. Ek erken altyd die mense 

om jou in jou boeke. En ek sweer blou die heldin in jou nuwe boek 

gaan my sterk aan Retha Maartens herinner. 

11. GEORG: In jou drome. Ek hou my nie met geskeide vrouens op nie. 

12. ELSA: Nee, jy raak net deurmekaar met vrouens wat jou grille en giere 

gelukkig betyds agterkom en jou voor die kansel los. 

13. GEORG: Elsa, loop voor ek iets sê waaroor ek môre spyt is. 

14. ELSA: My trusteevergadering wag. As ek jy is loop maak ek reg met my 

buurvrou.  

15. GEORG: Ek!! 
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1. ELSA: Die arme Retha Maartens is in twee geskeur oor wat gebeur het 

en sy weet nie hoe om haar vriendin na dese in die oë te kyk nie. 

(BEWEEG WEG) Alles danksy jou klagte in triplikaat. 

2. GEORG: (HARDOP/BROM) Vervloekte busy body. Kan maar net sowel die 

dekselse klagte opskeur. (SKEUR KLAGTE OP)  

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA HENNIE DIE HOENDERHAAN 

WAT VERDER WEG KRAAI. BINNE GEORGE SE 

SLAAPKAMER. OGGEND 

3. GEORG: (VERVAARD ORENT) Hennie! (WAKKER) Asseblief Rootman. 

Dis net nog ‘n nagmerrie jou gek! 

BYK: HENNIE KRAAI LUIDKEELS VERDER WEG 

 (ORENT) Dis g’n ‘n droom nie. Dis Hennie. (DEUR OOPGERUK) 

BYK: DOOF. BUITE RETHA SE EENHEID. OGGEND. VOËLS IN A/G  

4. RETHA (OORSTELP) Kyk wie is hier. 

BYK: HENNIE DIE HOENDERHAAN KÊK-KÊK TEVREDE 

TUSSENDEUR 

5. GEORG: (NADER/EWE OPGEWONDE) Is dit regtig Hennie? 

6. RETHA: Hy kan nie ophou suikermielies eet nie....dood van die honger. 

7. GEORG: Arme ding. Waar kom hy nou vandaan? 

8. RETHA: Ek het nie ‘n idee nie. Maar hy het beslis ‘n rowwe tydjie agter die 

blad. Hy lyk maar oes. 

9. GEORG: Is dit ‘n bloedstreep ... by sy nek? 

10. RETHA: Dit lyk so maar hy wil nie hê ek moet naby die nek kom nie. 

11. GEORG: Shame. Ek kan nie glo Hennie is terug nie.  

12. RETHA: Dit maak twee van ons. Ek moet ry. Ek is in die hof van 

vroegoggend af.  
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1. GEORG: Ry. 

2. RETHA: En Hennie? 

3. GEORG: Dis mos nie ‘n probleem nie. Ek is hier om na hom te kyk. 

4. RETHA: Dankie. Kom ons kry hom net agter die huis in sy kamp. 

BYK: MUSIEKBRUG.... BEHOU. HENNIE KRAAI LUIDKEELS & 

HENNIE KRAAI LUIDKEELS. BUITE RETHA SE GARAGE. 

MIDDAG. MOTOR KOM AANGERY; STOP; MOTORDEUR 

OOP- EN TOEGEMAAK. MET AFSTANDBEHEER GESLUIT. 

5. ELSA: (OPGEWERK) Ek dog jy kom nie huis toe nie. 

6. RETHA: Middag vir jou ook, Elsa. Moeg, dankie. Ek wil net onder die stort 

gaan staan tot ek beter voel.  

7. ELSA: Ons moet praat. 

8. RETHA: Nou?  

9. ELSA: Ja, Retha nou. 

10. RETHA: Waaroor? 

11. ELSA: Waaroor dink jy? 

12. RETHA: Ek sê jou ek is moeg. 

13. ELSA: Ek het vandag my sesde klagte in drie dae oor jou Hennie gekry. 

Raasblaar se inwoners is boos om dit saggies te stel. 

14. RETHA: Jy ken my omstandighede. 

15. ELSA: Ek bly die voorsitter. Met een stel goedgekeurde gedragsreëls.  

16. RETHA: Saartjie gaan nie ... sy gaan nie gou uit die hospitaal kom nie. 

17. ELSA: En ek voel bitter jammer vir haar, maar reëls is ongelukkig reëls. 

18. RETHA: Ek sal moet adverteer vir kandidate. Saartjie se testament in 

werking stel al leef sy nog.  

19. ELSA: En hoe lank sal dit vat?  



Hygend Hennie deur Joe Kleinhans 
 

33 

 

1. RETHA: Ek moet eers onderhoude met al die kandidate voer. Seker maak 

die regte een kyk na Hennie. Dit sal tyd vat. 

2. ELSA: Wat ons nie het nie. Raasblaar is besig om in opstand te kom. 

3. RETHA:  My magtig, Elsa, ek is net een mens met twee hande. 

4. ELSA: (BRIEF) Hier is jou finale waarskuwing, Retha. Jy het vier-en-

twintig uur. Dan bel ek die DBV. Maak ‘n plan. 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE, RAASBLAAR. OGGEND. VOËLS IN 

A/G 

5. GEORG: (OPGEWERK) Brigadier, die voorsitter, ek dog Retha Maartens se 

kamp op haar agterwerf voldoen aan die DBV se standaarde. 

6. ELSA: Dis nie wat ek gesê het nie. 

7. GEORG: Jou uitdruklike woorde was en ek haal aan: Ek het ‘n verrassing 

vir jou, George. Retha se agterwerf is netjies afgekamp, heeltemal 

groot genoeg vir ‘n hoenderhaan. Hy word allermins mishandel.  

8. ELSA: George Rootman, jy het wonderbaarlik oornag sommer so gat 

omkeer verander.  

9. GEORG: Nie naastenby soos jy jou aand-en oggendpraatjies rondskommel 

nie, Brigadier. 

10. ELSA: Moenie jou so onskuldig probeer hou nie. Jy het die veldtog teen 

Retha Maartens begin met jou klagte in triplikaat. 

11. GEORG: Die lewe is nie swart of wit nie. Soms is daar grys areas wanneer  

ons as redelike mense op ons voete moet dink en met billike en 

redelike oplossings vorendag moet kom. Ons is immers mense 

wat in naasteliefde glo.  

12. ELSA: Nou toe nou! En ek neem aan jou definisie van naasteliefde sluit 

nou skielik hoenderhane is?  



Hygend Hennie deur Joe Kleinhans 
 

34 

 

1. GEORG: Weet jy wat jou probleem is Elsa Vorster? 

2. ELSA: Nee, ek weet nie van enige probleme wat ek het nie, dankie 

dokter Phil. 

3. GEORG: Jy hou nie van regte besluite nie. Jy floreer op gewilde besluite. Jy 

wil hê almal moet van jou hou.  

4. ELSA: Hoor wie praat, meneer die beroemde skrywer. Is jy nie die man 

wie aan elke liewe inwoner van Raasblaar ‘n getekende kopie van 

jou laaste boek geskenk het toe die verkope daarvan nie na 

wense was nie? 

5. GEORG: Toemaar, die afgunstiges sal altyd met ons wees. Brigadier, ek 

kyk jou vol in die oog en ek sê jou: Die laaste woord oor Hennie 

die hoenderhaan is nog lank nie gespreek nie. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. ELSA SE SITKAMER. AAND 

6. ELSA: Dankie dat julle twee gekom het. 

7. GEORG: Onder protes. 

8. ELSA: Die DBV was hier en ons het ‘n indringende gesprek gehad. 

9. RETHA: My advertensie is vandag geplaas. Ek het oproepe begin kry. 

Daar is mense wat belang stel om na Hennie om te sien. 

10. GEORG: En Hennie kraai net soggens. Twee keer. Dis al. Ek kan nie sien 

hoekom ons nou oorhaastige besluite moet neem nie. 

11. ELSA: Die DBV het ‘n sagte plek vir Saartjie se omstandighede. Maar 

hulle verstaan ook dat ek tussen ‘n rock and ‘n hard place is.  

12. GEORG: Dis omdat julle ‘n berg van ‘n molshoop gemaak het. 

13. ELSA: Sê die man wat alles begin het. 

14. RETHA: Gee my net kans om die onderhoude af te handel. 

15. ELSA: Die DBV gee jou drie dae tyd. Dan kom haal hulle vir Hennie. 
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1. GEORG: En waarheen vat hulle hom? 

2. ELSA: Na ‘n hok by hulle. Maar ek moet met julle oopkaarte speel: 

Hennie sal saam met ander hoenders in die hok wees. 

3. GEORG: (VERSLAE) Hennie sal dit nooit oorleef nie. 

4. RETHA: (EWE VERSLAE) Hy sal nie. 

5. ELSA: Dis ongelukkig die beste wat ek kan doen. 

BYK: RETHA SE SELFOON LUI 2X 

6. RETHA: (TUSSENDEUR) Skuus, ek moet antwoord. (ANTWOORD) Retha 

Maartens, goeienaand ..... Dis reg ...(STEM BREEK) Nee... 

Dankie dat julle gebel het. Ek kom. 

BYK: SELFOONKNOPPIE DOODGEDRUK 

7. GEORG:  Slegte nuus? 

8. RETHA: (DUN STEMMETJIE) Dit was die hospitaal. Ek moet ry. Saartjie is 

sopas oorlede. 

9. GEORG: Agge nee. Wag, ek ry saam. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE, GEORGE SE HUIS. OGGEND 

10. ELSA: (KLOP AAN DEUR; OP SKREFIE OOPGEMAAK)  

11. GEORG: (WIL VAN HAAR ONTSLAE RAAK) Ja, Elsa!  

12. ELSA: (VERBAAS) Hoekom sit jy nie soos gewoonlik op die stoep en tik 

nie?... Wat is dit met die donkerbril?  

13. GEORG: My oë is ... aangetas. 

14. ELSA: Moenie vir my sê jy het pink eyes nie. 

15. GEORG: Ek was nog nie by die dokter nie. 

16. ELSA: Dit steek aan. 

17. GEORG: Dis hoekom ek die deur net op ‘n skrefie oopmaak. Bang die 

kieme spring op jou. 
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1. ELSA: (RAAK HAASTIG) Mens spot nie met siekte nie. (OORGANG) Ek 

het spesiaal gereël dat die DBV vir Hennie vanoggend kom haal 

omdat Retha Saterdae nie werk nie en sy graag wou by wees. En 

nou is sy nie hier nie. 

2. GEORG: Maar jy weet mos waar Hennie is.  

3. ELSA: Hennie is nêrens te sien nie.  

4. GEORG: Dan het Retha waarskynlik ‘n plan gemaak en hom iewers heen 

gevat. 

5. ELSA: Sy kon my darem net gesê het. Nou ry die DBV se mense al die 

pad verniet Raasblaar toe. Kom by ‘n dokter uit. Ek soek nie pink 

eyes op Raasblaar nie. 

6. GEORG: (DEUR TOEGEDRUK/HARDOP) Ja, Brigadier. 

BYK: HENNIE KÊK-KÊK OF HY VRA WAT AANGAAN 

 (ONTSTELD) Sjuut, net nou hoor die ou dierasie jou. Ek het jou 

gesê jy bly in jou kamer.  

BYK: HENNIE KÊK-KÊK, DIE RUSTIGHEID SELF – HY VERSTAAN & 

GEORGE SE SELFOON LUI 2X. 

 (TUSSENDEUR VIR HENNIE) Sjuut, jy gedra jou. (ANTWOORD) 

Hennie ... ag, ek bedoel George! 

7. RETHA: (*FILTER/TRANERIG) Haai, dis ek. 

8. GEORG: Die DBV was hier. 

9. RETHA: Het hulle Hennie darem in ‘n ordentlike hok daar weg?  

10. GEORG: Ja, maar jy kan sien hy was hoogs ontsteld. 

11. RETHA: Ek voel soos ‘n skurk, maar ek het nie vir die petalje kans gesien 

nie.  En Hennie het beslis aangevoel hier kom moeilikheid. Hy het 

‘n manier om jou te kyk! 
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1. GEORG: Hy het! 

2. RETHA: Ek sit by ‘n koffiehuis in die Kolonnade. Die kandidate is opgelyn 

om elke halfuur aan te meld. Wou jy nie ingesit het nie? 

3. GEORG: Nee, dis fyn. Jy weet wie jy soek. 

4. RETHA: Jy het vir Saartjie belowe jy sal insit. 

5. GEORG: Luister, ek voel skuldig genoeg oor Hennie. 

6. RETHA: Goed, hopelik kan ek teen vanaand besluit wie na Hennie moet 

omsien. Ek hoop maar net hy oorleef die DBV  se hoenderhok 

saam met al die ander hoenders. 

7. GEORG: Hy sal. Hennie is taai. (OORGANG) Nog ‘n groot guns asseblief. 

8. RETHA: Wat? 

9. GEORG: Ek teks vir jou besonderhede van ‘n huis wat voetstoots te koop is 

en weet jy watse huis is dit? 

10. RETHA: Wil jy verhuis? 

11. GEORG: Jy weet van my writer’s block. My kop staan stil. As Hennie my 

een ding geleer het is dit dat ‘n skrywer ‘n onbevange omgewing 

soek waarin hy sy gedagtes vlerke kan gee. Ek kan nie skep as ek 

omring is met ‘n legio van reëls en regulasies nie. 

12. RETHA: Jy is’n goeie buurman. 

13. GEORG: En ek kan nie vir ‘n beter buurvrou vra nie. Weet jy van watter huis 

ek praat? .. Die een waar Hennie was toe hy kwansuis gesteel is. 

14. RETHA: Die ploterfhuis. Dis ‘n grand huis. 

15. GEORG: Die man lyk hardop om te verkoop. En ek kan dadelik intrek. En 

dis presies wat ek wil doen. Kan jy bel en gou vir my uitvind. Dis 

beter as die koper hoor dis ‘n prokureur wat bel. 
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1. RETHA: Teks vir my die besonderhede. Ek het twintig minute voor my 

eerste kandidaat opdaag. 

BYK: SELFOONKNOPPIE DOODGEDRUK 

2. GEORG: (AAN HENNIE) Nou beter jy duim vashou ons kan so gou as 

moontlik by die groot huis intrek. 

BYK: HENNIE KÊK-KÊK, DIE RUSTIGHEID SELF – HY MAAK SO 

3. GEORG: (VERVOLG) Die agterdeur staan oop, Meneer. Jy doen nie jou 

besigheid in die huis nie, hoor jy vir my. Kom ek gee vir jou 

suikermielies. 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE, GEORG SE HUIS. OGGEND. VOËLS IN 

A/G 

4. ELSA: (TUINHEKKIE *VERDER WEG OOP) George, ek staan sommer 

by die hekkie en praat. Is jy op pad dokter toe? 

5. GEORG: Ek kom nou van hom af. Dis toe vere-ooginfeksie. Jy kry dit van 

hoenders. 

6. ELSA: Dan beter ek loop en al Hennie se vere loop en optel. 

7. GEORG: Die dokter het vir my goeie oogdruppels gegee. Maar dit kan 

aansteeklik wees. 

8. ELSA: (VERDER WEG) Toemaar, ek staan net hier. Gebruik die 

oogdruppels. 

9. GEORG: Waarmee help ek? 

10. ELSA: Ek was by Retha maar sy is nog nie hier nie. Haar buurman kla hy 

het vanoggend weer vir Hennie gehoor. Ek sê toe vir hom dis 

heeltemal onmoontlik. Hennie is nie meer hier nie. Maar hy hou sy 

storie. 
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1. GEORG: Ek het op die stoep gesit en na Hennie se gekraai op my selfoon 

geluister. Miskien is dit wat hy gehoor het. 

2. ELSA: Die mense kla ook deesdae vir elke bakatel. Gebruik die 

oogdruppels. Mens speel nie met jou oë nie. 

3. GEORG: Maak so. (TUINHEKKIE VERDER WEG TOEGEMAAK/ 

SUGTEND) Magtig wanneer bel Retha Maartens? 

BYK: GEORGE SE  SELFOON LUI 1X 

 (TUSSENIN) Dit beter goeie nuus wees. (ANTW) Ja, Retha? Ek 

dog jy het al van my vergeet. 

4. RETHA: (*FILTER) Skuus, die een kandidaat het vroeër as geskeduleerd 

opgedaag. 

5. GEORG: Ek hoop jy het goeie nuus. 

6. RETHA: Ek het. Die huis behoort aan Marius Potgieter maar hy het 

dementia. Sy seun Pilatus, het volmag om met die huis te maak 

wat hy wil en hy wil dadelik verkoop, meubels en al. 

7. GEORG: Kan ek dadelik intrek? 

8. RETHA: Daar is net een voorwaarde vir die koop om seepglad deur te 

gaan.  

9. GEORG: En dit is. 

10. RETHA: Daar is ‘n Petrus Setúke op die werf. Hy is ‘n instelling in die 

Potgietergeskiedenis en ... 

11. GEORG: Hy is deel van die koop. 

12. RETHA: Ja, hy moet netjies versorg word tot hy die dag sy kop neerlê. 

13. GEORG: Deal. Sal jy die papiere regkry? 

14. RETHA: Maandagoggend eerste ding. 

15. GEORG: Maar ek wil nóú intrek. 
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1. RETHA: Op ‘n Saterdag. Ek het nie geweet jy is so haastig om van my 

ontslae te raak nie.  

2. GEORG: Ek is agter met my boek. 

3. RETHA: Ek sal Pilatus Potgieter bel en vra of jy vanmiddag nog kan intrek. 

4. GEORG: Dankie. En kan ek nog ‘n guns vra? 

5. RETHA: Ek het nog ‘n paar kandidate wat wag, meneer Rootman. 

6. GEORG: Kom eet vanaand by my in my nuwe huis. Ek is baie nuuskierig 

om te hoor of Hennie die regte huis gekry het. 

7. RETHA: Jong, ek wil nog by die DBV ‘n draai gaan maak. My gewete vreet 

my toetentaal op. 

8. GEORG: (HAASTIG) Wag, kom ek sê jou wat: Ek en jy ry môre-oggend 

saam deur soontoe. My gewete jaag my net so. 

9. RETHA: Goed, ek kan doen met ‘n bietjie ondersteuning. Ek bel gou vir 

Pilatus Potgieter en .. dan sien ek jou vanaand. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE PLOTERFHUIS. AAND. 

KOEKOEKHORLOSIE TIK IN A/G 

10. PETR: (OORWELDIG) Ek kan nie glo die Meester ... die detective ...is my 

nuwe Oubaas nie. 

11. GEORG: Vergeet van die detective. Ek skryf eintlik stories. Maar ek belowe 

jou ek gaan mooi na jou kyk Petrus.  

12. PETR: Lyk vir my die Meester maak reg vir ‘n fancy aand. 

13. GEORG: Solank jy net nie dink ek het gekook nie. 

14. PETR: Nee, ek het die delivery gesien.  

15. GEORG: Die wit boks is jou kos. Vat ditsaam met jou. 

16. PETR: Dankie. Ek is al moeg om uit die blikkies te eet. 

17. GEORG: Ek kan so glo. 
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1. PETR: So van blikkies gepraat, kyk net al die blikkies suikermielies. Ek 

het nie geweet die Meester is selwers ook so lief vir die goed nie. 

My lyf kry sommer sulke rukkings as ek dié blikkies sien. Dis of ek 

weer van vooraf sien hoe die dom Lucky sukkel om op die 

hondehok te kom. 

2. GEORG: Ja, Lucky wou nou maar nie leer nie. (OORGANG) Petrus, ek kan 

‘n lekker brêfvis maak, al moet ek dit self sê. Kom môre-oggend 

kombuis toe dan maak ek vir ons kos en ons gesels kopstukke oor 

die pad vorentoe. 

BYK: MOTOR HOU BUITE OP DIE WERF STIL 

3. PETR: Dis reg so. Die Meester se guest is hier. Dan praat ons môre.  

4. GEORG: Vat jou boks kos. 

5. PETR: (BOKS KOS) Aai, ek begin te vergeet soos my oubaas Marius. 

(DEUR OOPGEMAAK/GROET BUITE DEUR) Naand, Mevrou. 

6. RETHA: (BUITE) Naand. Jy is seker Petrus? 

7. PETR: Einste. Mevrou se fancy kos wag. 

8. RETHA: Dankie. (NADER) Dit lyk spoggerig. (MAAK DEUR TOE)  

9. GEORG: Welkom. Ek moet darem dankie sê omdat jy tussen alles deur jou 

lastige buurman so vinnig gehelp het. Sit. 

10. RETHA: Dankie. (SIT) Ek het in my wildste drome nie gedink jy kan ‘n huis 

só maklik koop nie. Gelukkig vir jou lyk dit vir my of Pilatus 

Potgieter niks vir sy arme pa omgee nie. 

11. GEORG: (STOEL/SIT/OORGANG) Vertel my van die kandidate. 

12. RETHA: (AFGEHAAL) Ek is bevrees ek het nie goeie nuus nie. Almal 

fortuinsoekers. Voor die voet. Die mense is net agter Saartjie se 

geld aan. 



Hygend Hennie deur Joe Kleinhans 
 

42 

 

1. GEORG: Ek .. ek is nie vreeslik hartseer om dit te hoor nie. 

2. RETHA: (ONTSTELD) Hoe kan jy so iets sê? 

3. GEORG: Wag, voor jy my verkeerd verstaan. 

4. RETHA: Ek luister. 

5. GEORG: Ek het ‘n bymotief gehad toe ek jou vanaand vir ete genooi het. 

6. RETHA: Ek is nie mal oor mans met bymotiewe nie. 

7. GEORG: Die groot waarheid is ek wil ook my naam in jou hoed gooi. 

8. RETHA: Watse hoed? 

9. GEORG: Die kandidatehoed. 

10. RETHA: (BESEF) Bedoel jy ... jy wil Hennie se voog word? 

BYK: HENNIE KONDIG SE TEENWOORDIGHEID KÊK-KÊK AAN 

11. RETHA: (VERVOLG/STOM) Maar dis mos... (BREEK AF/ORENT) Het jy 

sowaar vir Hennie by die DBV gaan haal? 

BYK: HENNIE KÊK-KÊK BERISPEND 

12. GEORG: Kyk hoe kyk hy vir jou. 

13. RETHA: (SKULDIG) Ja toe, skuus man. Ek is jammer jy moes ‘n 

hoenderhok met ander hoenders deel. 

BYK: HENNIE HERHAAL SY BERISPING 

14. GEORG: Hy gaan jou nie maklik vergewe nie. 

15. RETHA: Ek is verbaas die DBV het hom vir jou gegee. Die ooreenkoms is 

uitdruklik neergepen: Ek is die enigste mens wat hom mag kom 

afhaal. 

16. GEORG: (BELY) Jou ooreenkoms met die DBV is nooit in werking gestel 

nie. 

17. RETHA: Wie sê so? 

18. GEORG: Ek. 
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1. RETHA: Wat probeer jy sê? 

2. GEORG: Hennie was nie by jou huis toe die DBV daar opdaag nie. 

3. RETHA: Nie! Nou waar was hy dan? 

4. GEORG: By my aan huis.  

5. RETHA: By ... (BESEF) 

6. GEORG: Hennie is ‘n huishaan. Ek het nie die hart gehad om hom soontoe 

te laat gaan nie. 

BYK: HENNIE KÊK-KÊK LEKKER SAAM 

7. RETHA: (ONKANT GEVANG) Ek het dit nie sien kom nie. 

8. GEORG: Kan ek sit vir my onderhoud? 

9. RETHA: (NEEM IN) Nee. 

10. GEORG:  (ONTSTELD) Nee! 

BYK: HENNIE PROTESTEER 

11. RETHA: Dis nie nodig nie. Ek kan nie aan ‘n beter huis vir Hennie dink as 

hierdie huis saam met jou nie. 

12. GEORG: (BLY) Hoor jy Hennie? Jy mag maar bly.  

BYK: HENNIE IS GELUKKIG 

13. GEORG: Ons het iets om te vier. Ek maak solank die vonkelwyn oop. Skep 

jy vir Hennie sy suikermielies in sy bord in. 

BYK: HENNIE KÊK-KÊK OPGEWONDE 

14. RETHA: (BLIK SUIKERMIELIES) Kom Ounooi se hanekind! 

BYK: VONKELWYNPROP KLAP & UITBUNDIGHEID & HENNIE 

KRAAI PLESIERIG & DOOF & SLOTAFKONDIGINGS 


