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VOëLS KWETTER. HOND BLAF IN DIE VERTE, PLAASGELUIDE 

1. SYBIL:       Ek het gedink ons twee moet hierdie langnaweek op dié plaas kom kuier 

en dit agter die rug kry want Wouter neul my nou rasend. Hý mag mal 

wees oor my, maar sy ouers is nie. Hulle dink ek is ’n regte stadsjapie 

bimbo wat natuurlik nie hier op die plaas inpas nie. Vir wat moes ek nou 

gaan staan en verliefraak op ’n ou wat op die familieplaas moet kom 

boer? Hy’s mos die erfgenaam van Arthur’s Seat. 

2. MARYNA:  (LAG SAGGIES) Ja, om ’n plaas soos dié te erf, is nie sommer enigeen 

se voorreg nie. Maar jy weet mos hy is al van ons eerste jaar op 

universiteit, toe ons nog kamermaats was, agter jou aan. Jy kon die 

verhouding lankal beëindig het, maar jy het nie. 

3. SYBIL: (MOEDELOOS). Nee, ek kon hom nie afsê nie. Mense uit totaal 

uiteenlopende agtergronde ontmoet mos op universiteit. Dis nou maar my 

geluk, of ongeluk, dat dit juis Wouter is wat besluit het dat ek die meisie vir 

hom is. Daar swot ek Regte met die oog op prokureur word, soos my pa, 

en wat slaan ek los? Nie een van my dosente of ’n potensiële advokaat of 

prokureur of regsadviseur vir ’n groot  maatskappy wat ’n moerse salaris 

verdien nie, maar ’n vervlakste Landboustudent. En nie eens een wat kom 

van ’n verruklike wynplaas in die Boland met ’n Kaaps-Hollandse opstal 

nie. O nee. Een wat hier in Mpumalanga naby die grens van Swaziland 

met skape en goeters boer.” 

4. MARYNA:  (SAG VERWYTEND) Dis darem welgestelde boere dié, Sybil. Jy kan 

slegter doen. As julle eers getroud is... 
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1. SYBIL:  (VERONTWAARDIG) Waarom dink jy sommer aan trou? Ek is nog nie 

reg daarvoor nie. Ek twyfel ook of Wouter reg is vir my al het ek op hom 

verliefgeraak. Buitendien vind ek hierdie omgewing, hierdie plaashuis, 

nogal spookagtig. Hier was glo veldslae tydens die Boereoorlog en 

Werrner vertel my dat mense al soldatespoke in donker nagte sien 

marsjeer het. Dis twak natuurlik. 

2. MARYNA:  Ag, jy is maar net nie gewoond aan ou plaashuise nie en dié een lyk of dit 

doerie tyd voor die Boereoorlog gebou is. Dis darem ’n mooi ou opstal, 

ruim en met ’n lekker stoep. En hier waar ons sit, kyk ons oor ’n pragtige 

tuin. In die aandskemering is dit magic. Ek sou daaraan gewoond kon 

raak. 

3. SYBIL:  (VIES) Bid jou aan. Hier is die mense nog bygelowig ook. Glo in geeste. 

Wouter het my al van spookligte op die plaas vertel. 

4. MARYNA: (LAG) Genade, dit ook nog. Jy moet maar vir jou ’n ander boyfriend kry. 

5. SYBIL:  (MOEDELOOS) Sien jy my dilemma? Dit lyk boonop vir my na die soort 

plek waar plaasmoorde gepleeg kan word. So afgesonder en ver van 

alles. Hier woon ’n gesin van pa, ma en een seun, en verder net Swazi’s. 

Almal praat Swazi en ek verstaan nie ’n blerrie woord nie, behalwe yebo 

en aikona. 

6. MARYNA: (KLIK HAAR TONG) Ag nee wat. Dit lyk darem veilig met al dié drade, 

heinings en yslike Boerboele. Kyk hoe lê dié ou hond soos ’n leeu hier by 

my voete. (BUK EN LIEFKOOS HOND WAT GELUID MAAK). En Swazi 

kan jy leer praat, hoewel die mense tog almal Afrikaans ook magtig is. 

Leer net die mense ken. Die Swazi’s is ’n geweldige interessante klomp 

mense. Hulle het al hoeka hulle eie koninkryk hier naby. Hulle is Nguni’s 
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soos die Zulu’s en Xhosas, en almal se tale is verwant. Swaziland is 

pragtig ook. 

1. SYBIL:  (MINAGTEND) Ja, hulle het ’n koning wat een vrou na die ander vat in 

hierdie moderne tyd. Klink vir my maar vreemd. Maar jy is ’n antropoloog 

en natuurlik stel jy in stamme en goed belang. Ek weet net nie of ek dit op 

die platteland sal kan uithou nie. Dit ontvolk ook nog en mense gaan na 

die stede om die bright lights te soek. 

2. MARYNA:  Sjjt...hier kom Wouter met die bier. 

VOETSTAPPE OP STOEP, GLAS WAT RINKEL 

3. WOUTER:  Hallo, julle twee mooi goed. Wat skinder julle as julle so koppe  

bymekaarsit? Hier is julle bier.  

(GLASE RINKEL) 

4. MARYNA:  Dankie, dit gaan heerlik wees. Ek is hoeka so dors. 

5. SYBIL:  Dis oor ons vanmiddag so rondgeloop het op die plaas. Normaalweg  

drink ek nie bier vir sundowners nie, maar wyn. 

6. WOUTER: (SUG EN GAAN SIT. SLUKGELUID.) Ons les net eers ons dors en hierna 

maak ek vir ons van die wyn oop wat julle saamgebring het. 

7. SYBIL:  (SARKASTIES) Ek het vir Maryna vertel dat jy gesê het hier is spoke in 

julle geweste. Boereoorlogspoke en spookligte en what have you.  

8. WOUTER: (LAG) Ag, die Boereoorlogspoke was ’n storie, maar...(STEM VERLAAG 

DRAMATIES)...Hier is wel ’n spooklig op die plaas wat mens elke aand 

stiptelik  sien. Jy kan jou horlosie daarvolgens stel, sê my pa. 
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9. SYBIL:  (SARKASTIES) Jy het my reeds vertel. Miskien wil jy die omgewing 

interessanter maak met jou spookstories?  

1. WOUTER: (DRAMATIES VERONTWAARDIG) Hierdie is nié bloot ’n storie nie. 

Vanaand wys ek julle. Dis ’n rooi lig wat doer by die bult al met die pad 

langs loop. Soms verdwyn dit in die bos by die draai, maar ons voorman, 

Ngafane Dlamini, vertel dat hy dit al tot by die huis sien kom het. Sodra dit 

die stoep bereik, verdwyn dit. Die lig verskyn al elke dag van elke jaar 

seker honderd en twintig jaar lank.  

2. SYBIL: (RILGELUID) Hou op Wouter! Jy gee my die creeps. Vannag maak ek nie 

’n oog toe nie. 

3. WOUTER: (LAG SAGGIES) Nee wat, dis skadeloos. Dit het nog niemand die 

afgelope jaar gebrand of seergemaak nie. 

4.  SYBIL:  (SARKASTIES) Nee, seker net vir ’n paar mense hartversaking gegee. 

5.  WOUTER: (DRAMATIES) Dit is al gesien waar daar geweld plaasvind. ’n Aantal jare 

gelede het een van die plaaswerkers sy vrou vermoor en die ander het 

gesê daardie nag het die lig tot by hulle deur gekom. 

6.  SYBIL:  (MINAGTENDE TONGKLIK) Ha ha! Dis nou wragtig ’n stoepstorie. 

7.  WOUTER: Njannies! Dis waar. Almal sweer daarby. Al die mense op dié plaas het ’n 

heilige ontsag vir daardie spooklig. Vra maar vir Ngafane. 

8. MARYNA: (ONGELOWIG) Waarom verskyn dit juis honderd en twintig jaar lank? 

9. WOUTER (LAAG, DRAMATIES) Want hier is honderd en twintig jaar gelede ’n 

Vrederegter, ’n Skot met die naam van Robert Bell, vermoor. Sy graf is op 

die plaas. Hy het ’n dispuut tussen twee Swazi-groepe besleg oor beeste. 

Toe laat hy die een kant wen en die ander ou, Mabekana Malaza, was so 

die hel in dat hy en sy manne Robert Bell met assegaaie doodgesteek 
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het. Vreeslike dood om te sterf. Geen wonder die arme ou kom steeds nie 

tot ruste nie. Hy probeer nog steeds die wet toepas en oortreders straf en 

dis hý wat die rooi lig is. Die lig van geregtigheid in die kleur van bloed. 

1. MARYNA:  Ek dink nie daardie Swazi’s het sy vorm van Britse geregtigheid verstaan 

nie, en hy het seker nie verstaan dat hulle nie verstaan nie.  

2. WOUTER: Afrika is maar ’n gevaarlike kontinent, maar ek sal mooi na julle tweetjies 

kyk. 

3. SYBIL  (SMALEND) Wouter, jy probeer ons net met jou verspotte spookstories 

bangpraat sodat jy na ons heldhaftige beskermer kan lyk.  

4. WOUTER (SEERGEMAAK) Kom ek wys julle vanaand die lig, as julle nie te banggat 

is nie. Mens moet op ’n sekere plek in die pad gaan staan om dit behoorlik 

te kan sien. Dan kan mens sien hoe dit oor die bult kom en al met die pad 

af beweeg, maar as dit naby jou kom, verdwyn dit weer. 

5. SYBIL:  (VERONTWAARDIG) Moet ons nou in die nag in die pad gaan staan? Sê 

nou daar is wilde diere...of slange? En dan is dit boonop buite die 

veiligheidsheining?  

6. WOUTER: (PAAIEND EN LAGGEND) Ag dis veilig hier, my ou stadsjapie. Dis nie 

Jo’burg dié waar mense agter geëlektrifiseerde heinings moet wegkruip 

nie. Ons het wel heinings om die werf opgerig, maar in ons geweste was 

daar nog nie insidente nie. Ons kom ook baie goed met die Swazi’s oor 

die weg. Boonop is ons ver van die Wildtuin af. Hier is nie leeus of olifante 

nie. Likkewane slaap in die nag. Dis omtrent die enigste monsters wat jy 

hier gaan kry, behalwe slange. Maar as jy te bang is, hoef ons nie uit te 

gaan nie. 
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7. SYBIL:  (SKERP) Toemaar, ek sal saamgaan om na die spooklig te kyk. So bang 

is ek darem nie. 

8.  WOUTER: Ek belowe om my kettie en my pa se punt twee-twee saam te neem, net 

vir ingeval. (LAG. SLUK BIER) 

DREUN VAN VOERTUIG OP AFSTAND 

1. WOUTER: (STOEL SKRAAP SOOS HY OPSTAAN) Lyk my ons kry mense, maar ek 

ken niemand met so ’n gaar ou BMW nie. 

VOETSTAPPE KOM NADER UIT HUIS NA STOEP

2. SAM:  Het ek ’n motor hoor aankom? 

3. WOUTER: Ja Pa, daardie stokou BMW wat voor die garages gaan stilhou het. Lyk 

my dis een swartman. Wat sou hy hier soek? 

4. SAM:  Hy is seker op pad Swaziland toe en nou kom koop hy eers ’n skaap vir 

sy familie. Dit gebeur dikwels. Daar klim hy uit...hy loop in die rigting van 

die stal. Soek seker hulp, maar Ngafane is daar. Ek kom sit by julle. 

(STEUNGELUID EN KRAAK VAN STOEL SOOS HY KOM SIT.) Lekker 

aand vanaand, nie te koud nie, net reg. Gaan skink tog vir jou oukêrel ’n 

dop, asseblief ou seun. Die gewone. 

5. WOUTER: Dubbele skeut brandewyn en Coke.  

6. SAM:  Ditsem. En sê sommer vir jou ma om ook by ons te kom sit. Vir haar kan 

jy ook ’n doppie skink, maar gaan net lig op die brandewyn. Sy raak 

bakleierig as sy te veel gedrink het. (LAG. DIE ANDER LAG SAAM.) 

7. MARYNA:  Het Oom op dié plaas grootgeword? 

8. SAM:  Ja my kind. Hier gebore en getoë, soos hulle sê. My pa voor my ook, en 

my oupa wat nog in die Boereoorlog geveg het. In dié gebied van Nieu 
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Skotland het dit woes gegaan tydens die Boereoorlog. Die Kakies het die 

mense mos aangejaag konsentrasiekampe toe en al die vee vernietig. 

Hierdie huis is opgeblaas maar my pa het dit weer gebou. Die Swazi’s het 

ook lank gelede oor die grens gekom om vee te roof. 

1. MARYNA:  Waarmee boer julle alles, Oom? 

2. SAM:  Ons het nog altyd met skape geboer maar later ook met boom-en-bas. 

Hier het ons diep wortel geskiet, kan jy maar sê. Ons geluk is dat ons dié 

plaas nog voor 1913 gekry het. Ek weet nie of julle weet dat daar deesdae 

restitusie-eise vir grond ingedien kan word wat ná 1913 in blanke hande 

beland het nie.  In die agtien tagtigs het Koning Mbandzeni van Swaziland 

baie konsessies toegestaan en baie grond aan witmense verkoop. 

Daaroor was die Swazis uiteindelik vreeslik ontevrede. Toe kom die NP-

regering en stig die Swazi-tuisland Kangwane en gee weer grond terug 

aan die Swazis. Al die dispute tussen blankes en Swazis in hierdie deel 

van Suid-Afrika het nog altyd oor grond gegaan. 

3. MARYNA: Arthur’s Seat is ’n pragtige plaas, Oom. Seker een van die mooistes in die 

omgewing. Dis regtig ’n voorreg om soiets te besit wat geslagte lank in die 

familie is. 

VOETSTAPPE, MAN EN VROU SE STEMME, GELAG, GERINKEL VAN GLASE  

4. SAM:  Uiteindelik, die dop. Kom sit hier langs my, vrou, dat ek kan sorg jy 

versuip jou nie. 

5. MAGDA: (KASTIG KWAAI) Hou nou vir jou stuitig voor hierdie twee gesofistikeerde 

stadsmeisies, Sam Badenhorst. Jy wil net jou seun in die skande steek en 



 9 

© Dr MM Breytenbach 

ons na bekvelders laat lyk. Moet julle tog nie aan sy twak steur nie, 

meisies.  

GELAG 

6.  WOUTER: Hier ma, pa.  

GERINKEL, SLUKKE 

1. SAM:  Dankie Wouter, dis moedersmelk dié. 

2. MAGDA:  Weet jy wie het pas hier by ons aangekom, Sam? 

3. SAM: ’n Swart kêrel in ’n BMW. 

4. MAGDA:  Ja my man, maar weet jy wie dit is? Onthou jy daardie klong Mandla 

Mthembu, oorlede Piet se seun, wat toe Johannesburg toe is om op die 

myne te gaan werk? Dis hy.  Thembi het my gesê. Ons het vir hom deur 

die kombuisvenster gekyk. Hy het regtig ’n fris klong uitgedraai. 

5. WOUTER: (BERISPEND) Ma, mens praat nie van klong nie. Dis outyds, rassisties 

en...wel...nie mooi nie. 

6. MAGDA:  (VERONTWAARDIG) Julle wil ook deesdae so polities korrek wees. Ek 

bedoel mos niks slegs daarby nie! Ons het júlle seuns ook klonge 

genoem. 

7. SAM:  Sou hy nou vir Ngafane-hulle kom kuier het? Dit was nou vir jou ’n 

moeilikheidmaker daai. Altyd die ander kinders afgeknou. Ek was maar 

bly toe hy besluit om die dag stad toe te gaan en nie hier te werk nie. 

8.  MAGDA:  Die Swazis is familievas en hy was jare laas hier. 

9.  SYBIL:  Oom, Wouter het ons van die kastige spooklig vertel, en die vermoorde 

vrederegter wat kastig hier spook. 
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10. SAM:  Mm...ja, ek skat dié arme Robert Bell kon nie rus vir sy siel kry nie. Ons 

het glad ’n toordokter ook hier gehad om hom tot ruste te laat toor, maar 

niks het gehelp nie. As ons maar sien, loop die rooi lig alweer. Bell was ’n 

Skot. Hierdie plase in Nieu-Skotland is mos in die tyd van President 

Burgers al deur Skotse landmeters uitgelê. Dis waar die name van plase 

soos dié, Arthur’s Seat, Busby en The Glen vandaan kom.  

1. MARYNA:  Toe koop julle familie dié plaas by een van die Skotte? 

2. SAM:  Ja, my oupagrootjie het die plaas gekoop en die naam behou. Arthur’s 

Seat is natuurlik ’n voorstad in Edinburgh. Ken julle die geskiedenis van 

die ou Transvaal, meisies? 

3.  SYBIL:  Nie eintlik nie. Wel, ek weet darem van Paul Kruger en die Boereoorlog. 

4.  MARYNA:    Ja, ek ken dit Oom. Ek het boeke deur mense soos TV Bulpin gelees 

oor   die ou Transvaal. President Burgers het Paul Kruger 

voorafgegaan. 

5. SAM:  (GOEDKEUREND) Wel Maryna, ek is bly iemand behalwe ek stel in die 

geskiedenis belang. (SLUK) Wat van nog so ’n ou knertsie, seun? Ek 

sien julle biere is klaar. Wat van iets anders? 

6. SYBIL:  O, wyn sal nou lekker wees, dankie.  

7. MARYNA:  Vir my ook, dankie Wouter. Daardie rooiwyn, die Paardeplaas shiraz, 

asseblief. 

8. SYBIL:  Dit het Veritas dubbelgoud gekry. 

9. SAM:  (LAG) Watse goed? 

10. SYBIL:  Veritas dubbelgoud Oom. Dis ’n toekenning wat aan wyne van gehalte 

gemaak word. Veritas beteken waarheid. 

11. SAM:  Waarlik goed, met ander woorde.  
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VOETSTAPPE GAAN BY HUIS IN 

12. MAGDA:   Ek hoop julle meisies is lekker honger want ons eet vanaand 

skaapboud, braai-aartappels, geelrys, gestoofde patats en 

doekpoeding. 

1. SYBIL:  O, tradisionele Boerekos. Ek eet meesal vegetaries, maar ek sal vir 

daardie skaapboud die uitsondering maak. 

2. MARYNA: (VINNIG) O heerlik. My mond water al klaar. 

3. MAGDA:  Ek hoop julle slaap ook lekker en dat julle kamer gerieflik is. Ek hoop nie 

julle word bang in die nag nie. Dis maar stil hier. Soms hoor mens uile 

roep. Moenie daarvoor skrik nie, al klink dit bloedstollend. Ons is al 

gewoond aan die goed. In die ou dae het mense mos geglo as ’n uil op 

die dak kom sit, gaan daar dood kom, maar die waarheid is dat hulle deur 

die lig aangetrek word. 

4. SYBIL:  Genade, ek hoop die uil maak vanaand ’n uitsondering. Uile gee my die 

creeps. 

5. MARYNA: (LAG) Ag nee, ek is dol oor uile. ’n Uil maak sy oë toe en draai sy nek 180 

grade om sodat hy heeltemal na agter kyk. Ek het dit gesien by die 

voëlpark in Houtbaai.  

6. SYBIL:  Soos die kind in daardie fliek The Exorcist toe die bose gees by haar 

ingevaar het, onthou jy? 

7. MAGDA:  (GESKOK) Haai, watse flieks gaan kyk julle dan? Dit klink soos 

Satanisme en duiwelse boosheid. 

8. SAM:  Lyk my die flieks raak deesdae al skewer en voller van geweld en kwaad. 

Waar is die dae van My Fair Lady en Gigi waaroor julle vroumense so gek 
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was? Dié is natuurlik deesdae gans te mak vir die jeug wat aan geweld op 

TV gewoond geraak het. 

9. MARYNA: Ag Oom, dis nie so erg nie. My gunstelingflieks is speurverhale en rillers. 

Veral sielkundige rillers. Flieks waar mens moet raai hoe die karakters 

gaan optree en wat hulle dryf of motiveer om sekere misdade te pleeg. 

VINNIGE VOETSTAPPE 

1.  WOUTER:   Pa, kom net gou hier. 

2.  SAM:  Wat is fout, seun? 

3. WOUTER:    Ngafane wil met Pa praat. Hy is by die agterdeur. 

STEUNGELUID EN STOEL KRAAK 

4. SAM:  (VIES) Dit het nou seker iets met daardie Mandla Mthembu te  

doen. Ek hoop hy kom nie moeilikheid soek nie. 

VOETSTAPPE VERDWYN BY HUIS IN 

5. MAGDA:  Ag, dis seker niks belangriks nie. Wag, ek gaan kyk hoe vaar 

Thembi met die kos. Sy wil tjaila. SAM wil altyd vroegerig eet. 

Daar skort niks met sy eetlus nie, veral nie na ’n dop nie. 

SUG, KRAAK VAN STOEL, VOETSTAPPE WAT WEGSTERF 

6.  SYBIL:   Waarom kry ek so ’n gevoel van onheil oor dié swart 

besoeker? 

7.  MARYNA: (BERISPEND) Ag nee wat, jy is nog heeltyd soos ’n kat op ’n 

warm dak. Ons gaan nog dié naweek lekker kuier. Die mense 

is so gasvry. 
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8. SYBIL:   (SUG) Ag oukei, I stand corrected. Weet jy die ou oom was 

glad nie beïndruk dat ek my slim gehou het oor die Veritas 

dubbelgoud nie. Hy dink natuurlik vroumense moet hulle plek 

ken - en dit is hoofsaaklik in die kombuis. 

1.  MARYNA: (BERISPEND) Hemel Sybil, jy is darem suurgat dié naweek. 

Lyk my jy moes nooit Wouter se uitnodiging aanvaar het nie. 

Die ou oom, soos jy hom noem, is glad nie so oud nie. Hy is 

nog net so by die vyftig. En ek dink hy is eintlik heel modern.  

2. SYBIL:  Hy dink nogtans ek hou my slim. 

3. MARYNA: Ag nee man. Hy het jou nie gekritiseer nie. Daar was ’n vonkel 

in sy oog. Hy hou maar net van terg, dis al. Mens kan ook sien 

sy boerdery floreer want hy is ’n vooruitstrewende soort boer. 

Die huis is wel oud, maar dis mooi en tannie Magda lyk 

gelukkig. Beslis nie versukkeld en onderdruk nie. Hy terg haar 

goedig en sy lag daaroor.  Kyk die motors wat hulle ry. Die oom 

het ’n splinternuwe Mercedes viertrek, nie ’n ou lorrie met ’n 

drom agter op die bak nie. Dit sê nogal iets. Jy moet dié mense 

verstaan. Hulle is nie soos ons stedelinge nie, maar darem 

sowaar nie agter die klip nie. Ek respekteer wat hulle hier 

regkry. Boerdery is nie vir sissies nie, het my pa altyd gesê. 

4. SYBIL:  (VIES) As jy so partydig is vir die Badenhorsts, moet jý maar vir 

Wouter vat. Ek kom al meer onder die indruk dat hy die 

verkeerde man is vir my. 
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5.  MARYNA: Luister my suster, jy sal nog lang trane huil as jy hom verloor. 

Ek hou net van die mense. Dit beteken nie dat ek jou lover wil 

afvry nie. 

6.  SYBIL:  (ERGERLIK) Waar is almal en wat het van ons wyn geword? 

As ek daardie swaar kos moet inkry, moet ek my spysvertering 

met wyn aan die gang kry. Hulle bly darem lank weg.  

1.  MARYNA: Ek hoop daar is nie regtig moeilikheid nie. Moet ek vir Wouter 

gaan soek? 

2. SYBIL:  Nee, los hom. Ons moet darem nie over-eager vir ons dop klink 

nie. (BEKOMMERD) Ek hoop ook daar is nie moeilikheid nie. 

Veral nie as die aand so begin daal nie. Ek dink heeltyd aan 

daardie vervlakste spooklig. Brrr. O, daar gaan die stoepligte 

darem aan. Ek hoop nie dit trek die uile nie. 

3. MARYNA:  Nee, maar die goggatjies sal beslis nadergelok word. Daar sien 

ek klaar ’n mot. 

4. SYBIL:  (VIES) Ugh, ek haat motte. 

VOETSTAPPE KOM NADER 

5. WOUTER: Ekskuus girls, daar was bietjie drama agter met daardie swarte 

wat eintlik ’n bees wou kom koop het en dit feitlik verniet wou 

hê oor hy kwansuis op Arthur’s Seat grootgeword het. My pa 

het hom lelik vererg. In elk geval dink Ma dat julle maar moet 

inkom na die eetkamer, dan drink ons die wyn by die ete. 

Anders is ons nie betyds klaar om die spooklig te gaan kyk nie. 

6. SYBIL:  (SUG) Ag oukei, ek gaan net gou hande was, dan kom ek. 



 15 

© Dr MM Breytenbach 

7. MARYNA:  Ek ook. 

GELUIDE VAN BORDE, MESSEGOED EN MENSE WAT GESELS EN LAG 

8. SAM:  Kom meisies, kom sit aan. Sybil, sit jy daar langs Wouter en 

Maryna langs die tannie. Ek sit aan die hoof van die tafel, soos 

dit hoort. 

STOELE SKRAAP, MENSE SIT 

1. WOUTER: (VROLIK) Tra-la. Ek skink vir ons almal van die rooiwyn wat die 

Veritas dubbelgoud gekry het.  

GLASE RINKEL, GELUID VAN VLOEISTOF WAT GESKINK WORD 

2. MAGDA:   Kom meisies, kom skep vir julle hier by die sideboard op. Sam, 

ek sal vir jou inskep. Wouter jy skep vir jouself. 

INSKEPGELUIDE, STEMME EN STOELE WAT WEER SKRAAP 

3. SAM:   (PLEGTIG) Kom ons vat hande en dank die Heer. (GERITSEL) 

Seën Vader, dit wat ons eet. Dink aan die minderbevoorregtes 

en familie wat ver is. Hou U hand asseblief oor ons. Laat ons u 

nooit vergeet nie, Amen. 

4. (KLOMP STEMME): Amen. 

5. SAM:  Smaaklike ete almal. Gesondheid in die rondheid, en welkom 

op Arthur’s Seat, eeuelank die bodem van die Badenhorsts. 

6. (KOOR):  Gesondheid, smaaklike ete. 

7.  SAM:  Vrou, gee tog vir my die sout aan asseblief. Jy is altyd so lig 

daarmee. Vleis soek sout. 
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8. MAGDA: Dis nie goed vir jou hoë bloeddruk nie, my man, maar dè, 

vergiftig jouself maar. 

9. SAM:  Dankie, en ek beplan om nog lank te lewe om jou en almal te 

versondig, my ou suikerklontjie. 

(GELAG) 

1.  SYBIL:  (MOEDSWILLIG) In Shakespeare se King Lear het die koning 

sy dogter onterf oor sy gesê het sy het hom so lief soos vleis 

sout liefhet. 

2. SAM:  (SKERTSEND) Dan het sy hom waarlik liefgehad en hy was 

verkeerd. Ek drink op Veritas – die waarheid. 

3. SYBIL:  (MOEDSWILLIG) In vino veritas. Ek vertaal. As mens drink, 

kom die waarheid uit. 

4. SAM:  Jy is darem ’n bron van kennis, meisiekind. 

5. MARYNA:  (VERSKONEND) Sybil het Latyn geleer omdat sy ’n 

regsgeleerde wou word. 

6.  WOUTER: (TERGEND) Sy’s gans te slim vir ’n arme boerseun. 

7. SYBIL:  (VIES) Ag, julle is sommer verspot. Ons het almal geleer, net 

nie enerse dinge nie.  

MESSEGOED WAT OP BORDE SKRAAP. IEMAND KUG 

8. MARYNA: Die ete is heerlik, dankie Tannie. Hoe is hierdie skaapboud 

gaargemaak? 

9. MAGDA:  (GEVLEI) Ag, ek stop hom met stukkies knoffel en laat hom in 

joghurt lê. Dis mos wat die Grieke doen. Griekse lamsboud. Dit 

word stadig gebak en dan is die vleis heerlik sag. 
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10. SAM:  Julle sien hoe vet ek is. Dis van die tannie se lekker 

kos...(ROEP UIT) wat de...? 

DEUR BARS OOP, VOETSTAPPE, MENSE ROEP UIT 

11. MANDLA: (SPOTTEND EN RU) Wel, hierdie kaffer is net betyds vir 

aandete by die Boere. 

1. SAM:  (WOEDEND) Hoe durf jy hier inbars, Mandla? 

2. MANDLA: (DREIGEND) Hande in die lug almal van julle. Ek het ’n Colt 

forty-five en ek skiet enigeen vrek wat iets probeer. (DAN 

SPOTTEND) Bang bang. Toe jy ook, ou Boer.  

3.  SAM:  (WOEDEND) Jy het ’n donnerse vermetelheid! 

4.  MANDLA: Don’t try anything funny. Skep vir my ’n lekker groot bord kos, 

ou Boervrou. Ek eet vanaand aan hierdie tafel waar ek altyd 

wou geëet het. Vanaand bedien jy vir my. Jy, Wouter, Mêmê se 

seuntjie, jy skink vir hierdie kaffer wyn. Vol glas. Tot bo. 

5. WOUTER: (UITDAGEND MAAR STEM BEWE) Ek sal dit verdomp nie 

doen nie. 

6. MANDLA:  Dan skiet ek jou vrek, Boerseuntjie. Of miskien moet ek hierdie 

bitch met die wit hare skiet? 

(GEDEMPTE GIL VANAF SYBIL)  

7.  MANDLA: (LAG HEES EN SPOTTEND  Sy’s seker joune. Jy het mos 

altyd van hulle met wit hare gehou. Hoe witter hoe beter. Toe, 

staan op en skink, Boerseuntjie. En skep jy, Boervrou. Baie 
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vleis. Ek is ’n sterk man wat vleis eet. Ek watch julle en my 

trigger finger jeuk. 

(STOELE SKRAAP, GERINKEL, GEKLOTS, MESSEGOED SKRAAP OP 

BORD) 

8.  MANDLA: (SPOTTEND) Dis mos kos. Njama. (KOU, SUIG, SPOEG) Hei, 

sit stil. Ek ken van skiet, amaBunu. Ek het laa..ankal geleer. 

Baie mense vrekgemaak. Fokken baie. (KOU) 

1.  SAM:  (KWALIK ONDERDRUKTE WOEDE MAAR TIKKIE VREES) 

Wat de hel wil jy van ons hê, Mandla? Hoekom vat jy nie jou 

bees en fokof nie? 

2.  MANDLA:  (LAG SPOTTEND) Ek soek nie die bees om saam te ry nie, 

jou fokken suinige witman. Ek soek jou, jý is die bees wat ek 

soek. Ja, jy en jou goed. Jy en jou vrou. Jy en jou kinders en 

jou huis en jou ‘guns’ en alles. Ek wou lankal kom, maar ek 

was te besig. Dis mos julle wat ons Swazi’s se grond gevat 

het. Nou vat ons weer by julle. 

3.  SAM:  (WOEDEND) Vuilgoed! Jy het op my plaas grootgeword. 

Hier bly jou mense. Hier het jy kos gekry. Hier het ek jou laat 

skoolgaan. En dis die dankbaarheid wat jy wys.  Jy kom ons 

beroof en terroriseer. Jy byt die hand wat jou gevoed het. 

4. WOUTER:  (VERONTWAARDIG) Buitendien is ons familie al eeuelank 

hier. Dis nie of ons jou van iets beroof het nie. Jou familie 

kon in Swaziland gebly het. 
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5. MANDLA:  (ONHEILSPELLEND SPOTTEND) O, julle is al lank hier? 

Ons Swazi’s was langer hier. En die skool ? Very nice 

apartheid school. 

6. WOUTER:  (WOEDEND DOG SENUAGTIG) Moenie maak asof jy een 

van die Soweto kids van die seventies was nie. Toe jy skool 

toe gaan, was apartheid verby en die ANC het regeer. Ek en 

jy was tydgenote. Ons het nog saamgeloop op die plaas. 

1. MANDLA:  Nè? Dink jy ons was broers? Wel ek is nie gestuur na die goeie 

skool in die stad en die universiteit nie. Toe word ek maar die 

miner, onder die grond, en toe die gangster. Nou maak ek 

meer geld. (HEES ROGGELAGGIE) O, ek het daardie honde 

van julle wat my amper gebyt het toe ek kom, met giftige vleis 

vrek gemaak. 

UITROEPE VAN AFGRYSE 

1. MAGDA:  (HARTSEER) Jou wreedaard. O, ons arme honde. 

2. SAM:  (WOEDEND) Natuurlik sal jy die honde vankant maak. Hulle 

ruik mos ’n skelm. Kry klaar met jou gevreet en ry. Jy het niks 

hier verloor nie. 

3. MANDLA:  (SMALEND) O ek het niks hier verloor nie? Ek het baie hier 

geverloor. My pride. Maar dit het ek weer gekry. Ek wou julle 

kom wys dat die klein kaffertjie nou ’n groot en important kaffer 

geword het. En dat julle vandag na hom gaan luister. 

4. WOUTER: (VERWYTEND) Hou tog op om van kaffer te praat. Ons het jou 

nooit ’n kaffer genoem nie. Ons was ook nie sleg vir jou nie. 
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5. MANDLA: (SMALEND) Shut your face, Boertjie, or I’ll shut it for you. 

Fokken wit seuntjie met jou witkop girlfriend. Sy’s vrek bang ek 

rape haar. (HEES ROGGELLAGIE) 

(INTREK VAN ASEMS. SYBIL KREUN) 

6. WOUTER: (WOEDEND EN TOG BANG) Moenie aan haar raak nie, jou 

bliksem! 

1. MAGDA:  (SMEKEND) Mandla, gaan asseblief! Jy kan nog wegkom. 

Maar as jy iets aan ons doen gaan die polisie jou vang en dan 

is jy in groot moeilikheid... 

2. MANDLA: (LAG HARD EN SKEL) Hoor hoe smeek so ’n wit bitch? As ek 

met die jong bitches klaar is, kom ek by jou. 

(STOEL KNARS, VAL HARD SOOS SAM OPSPRING) 

3. SAM: (SKREE) Jy sal my eers moet doodmaak, vuilgoed! 

4. MANDLA: (SMALEND) Hou jou bek, ou Boer. 

GESTAMP, GESKUIFEL, HARDE SLAG, GILLE 

5. MAGDA:  (HOë, HISTERIESE STEM) Sam! O my genade! Sam! Jy het 

hom doodgeslaan, Mandla! 

6. WOUTER: (WOEDEND DOG BANG) Ek maak jou dood as jy my pa 

doodgemaak het! 

7. MARYNA: (SKRIL) Jou wreedaard! 

8. MANDLA: (HYGEND) Hy’s net lights out. Ek moes hom doodgeslaan het, 

maar sy fokken kop is te hard. Sit almal op die stoele. Los hom 
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op die vloer. Jy, withaar bitch, gaan haal die tou wat ek daar by 

die deur gelos het en moenie probeer weghardloop nie want 

dan skiet ek jou boyfriend vrek. 

(SNIKKE, STOEL KNARS, VOETSTAPPE) 

1. MANDLA: (GEBIEDEND) Sit dit hier op die tafel. Nou gaan kry jy die 

vleismes en jy kom sny die tou soos ek jou sê. Jy gaan almal 

vasmaak. Moenie probeer  om my te steek nie. Ek skiet jou 

vrek. Julle almal bly stil en sit stil. 

VOETSTAPPE, HARDE KREUN 

2. MAGDA:  (GEDEMP, BENOUD) Sam, Sam, is jy orraait? Hy kom by, 

maar hy bloei vreeslik. Ons moet ’n dokter kry...” 

(GEKREUN) 

3. SAM:  (SWAK, VERWARD) Wat gaan aan...waarom lê ek hier...? 

(STEUN) Wouter, help... my...op...dankie... 

4. MANDLA: (MINAGTEND) Sien jy ou Boervrou, jou ou Boer is nie dood nie. 

Nog nie. 

5. MAGDA:  (HUILERIG) Vir wat Boer jy ons tog so? Ons noem jou nie 

kaffer nie. 

6. SAM: (KREUNEND) Dit sal nie help..om met...dié uitvaagsel...te 

redeneer nie... 

7. MANDLA: (MINAGTEND, BRUUT) Nee, dit sal nie. Jy, wit bitch, sny ’n 

stuk van hier tot hier. Dan gaan maak jy die ou Boer se hande 

agter vas. Styf. Ek kom kyk. Maak gou. 
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GESNUIF, GEGIRTS VAN SNY, WYNSKINKGELUID, GESLURP, GESMAK 

VAN LIPPE 

8. MANDLA: Lekker dop, soos julle sê, maar whisky is beter. Ek sal jou 

whisky vat, ou Boer, en dit uitsuip. (SLUK) 

1. SAM:  (PREWEL)  Vuilgoed! 

2. MANDLA:  (UITTARTEND) Jy gaan vir my jou geweerkas oopsluit en ek 

gaan alles vat. Guns and ammunition. Ek gaan jou liberate 

van jou guns. Nee, ek doen affirmative shopping. (HEES 

ROGGELLAGIE) Dis mos wat die amaBunu dit noem. Dis 

nou tyd vir ’n change of hands. Joune word nou myne. 

(HEES ROGGELLAGIE). 

3. SAM:  (SWAK, IN PYN) Ek sluit...niks....oop nie...... 

4. MANDLA:  (DREIGEND) O, jy sal oopsluit - of ek sny jou vrou keelaf. 

5. MAGDA: (VREESBEVANGE EN SMEKEND) Doen asseblief wat hy 

sê, Sam. Dis wêreldsgoed. 

6. SAM:  (SWAK, IN PYN, MAAR UITDAGEND) Ek gee nie...vir dié 

kaffer...nóg moordwapens...nie... 

7. MANDLA:  (ONHEILSPELLEND) Daar noem jy my die kaffer, soos jy 

dink in jou hart, fokken wit vark. Vannag sal jy nog kruip en 

smeek. 

8. WOUTER:  (STEM HOOG, VERONTWAARDIG, DOG 

VREESBEVANGE) Jy dink jy kan ons treiter en uittart en 

dreig, en daarmee wegkom, want jy het ’n vuurwapen. Jy is 

’n lafaard. 
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ONHEILSPELLENDE STILTE, DAN KREUNE VAN VROUE  

9. MANDLA: (ONHEILSPELLEND) O, ek is die lafaard? Jou wit stuk kak. Ek 

skiet jou nog vrek. Weet jy wat noem hulle my? Kokhizembe. Die een wat 

die byl uithaal as hy kwaad word. Miskien moet ek die ding daar tussen jou 

bene afsny. 

GILLE 

1. MAGDA:  (HISTERIES) Hoekom vat jy nie net alles wat jy wil steel en 

gaan nie? Los ons uit. Ons het jou nooit seergemaak nie. My 

seun het jou niks aangedoen nie. Julle was maats toe julle 

klein was. 

2. MANDLA: (ONHEILSPELLEND) O nee? Hy is die white boy in Africa wat 

alles gevat het. Alles gekry het. Nooit honger nie. Nooit sonder 

klere nie. Ry met nuwe karre. Smart dude. Kry die plaas. Almal 

werk vir hom. Ja baas. Nee baas. Ek sal alles doen wat jy 

fokken sê, baas. 

3. WOUTER: (STEM HOOG, VERONTWAARDIG, DOG VREESBEVANGE) 

Ag hel, ek is so moeg vir al die verwyte, die kastige 

agtergeblewenheid en ons kastige ewige bevoorregtheid. Baie 

swart mense presteer en verdien hoë salarisse. Die Afrikaners 

was ook eentyd vrek arm. Mens werk jouself op. 

4. MANDLA: (ONHEILSPELLEND) Preek jy vir my? Sê jy ek lieg? Vandag 

vertel ek vir jou die waarheid. Fok! Sny daar en daar wit bitch 

en maak gou.  Stukke ewe lank. 

KLAPGELUID. GIL. UITROEPE VAN SKOK 
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5. WOUTER: (SKREE) Jy hoef haar nie te klap nie! Kan jy nie sien sy 

probeer haar bes nie? 

6. MANDLA: (SISSEND) Shut the fuck up, Boertjie.  Jy, die ander wit bitch, 

kom help haar. Sy bewe en lyk asof sy haarself wil natpis. 

7. MAGDA: (ONTSTELD) Hemel, hoor net die vreeslike taal en gevloek. 

1. MANDLA:   Shut up ou bitch. 

VOETSTAPPE 

2. MARYNA: (BEWENDE DOG UITDAGENDE STEM) Al jou gevloek en 

gedreig wys net watse soort mens jy is. Eintlik is jy nie ’n mens 

nie, maar ’n monster. 

HARDE KLAP, GILLE, UITROEPE 

3. MANDLA: (BRUTAAL) Pasop wit bitch. Jy moet mooi praat met Mandla, 

strong man. Kokhizembe. Miskien moet ek jou sommer vat.  

4. MARYNA: (BEWENDE DOG UITDAGENDE STEM) Is dit al waaraan julle 

ooit kan dink? Seks en geweld? En is alle vroue net altyd 

bitches? Jy is ’n vark. 

5. MANDLA: (LAG BRUTAAL) Yebo. Vandag vat ek revenge. Julle gaan nog 

almal kak. Julle gaan al julle geld, julle cell phones, julle goue 

jewellery, guns, DVD’s, TV’s en cameras vir my gee.  

6. MARYNA: (MINAGTEND) Jy is net ’n dief. 

7. MANDLA: Ek gaan julle one by one ’n paar lesse leer. Ek gaan julle respek 

leer. 
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8. MARYNA: (BEWENDE DOG UITDAGENDE STEM) Respek? Dis nie hoe 

jy respek kry nie. Dis hoe jy haat en walging kry. Dis hoe jy 

rassehaat aanhelp. 

9.  MANDLA: (BRUUT) Shut up bitch en sny tou. Jy, withare, gaan maak nou 

die ou Boer se hande agter hom vas en no tricks of ek skiet. 

SNYGELUID, GEHYG, VOETSTAPPE, SNUIF 

1. SYBIL:  (HUILERIG) Ekskuus Oom. Sit Oom se hande...dankie. 

Jammer Oom. 

2. MANDLA: Toe, nou Woutertjie. Maak gou! Ja, dis reg. (GEHYG) Nou die 

ou bitch. 

GESNUIF, GEKREUN EN GESKUIFEL. 

3. MANDLA: Ek kom kyk. (VOETSTAPPE) Oukei, dis vas. Nou die ander 

bitch... 

HARDE GIL, UITROEPE 

4. MANDLA: (BRUUT, MAAR OOK HALF VERSKRIK) Wat? Fok! Wie het die 

lig afgesit? Fok!  

GESKUIFEL, GIL, VOETSTAPPE STERF WEG 

5. MANDLA: (WOEDEND) Fok, sy’s weg, maar vir jou het ek, bitch. 

6. SYBIL: (GIL) Eina..aa! 

GEFLUISTER 

7. MANDLA: (BARS) Shut up julle almal. Dié bitch gaan my help lig soek. 
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GESKUIFEL, PYNKREET VAN SYBIL, GEGROM VAN MANDLA, HARDE 

SLAG VAN VAL 

8. WOUTER: (SKREE) Wat doen jy aan haar, jou vark? 

9. SYBIL:  (HUIL) Hy sleep...my...aan die...hare...eina! 

10. MANDLA: (BARS) Get up bitch, ons moet die switches gaan soek. 

1. SYBIL:  (HISTERIES) Kyk! Daar is ’n rooi lig buite die venster. Die 

spooklig.  

DRIE SKOTE, GILLE, VENSTER WAT BARS 

2. MANDLA:  (SKREE, MAAR OOK HALF VERSKRIK) Ek skiet hom vrek! 

Dis nie die spooklig nie. Dis die lamp.  

3. SYBIL:  (HISTERIES) Maar daar’s hy weer. Kyk!  

4. WOUTER:  (BEWERIG UITDAGEND) Die spooklig is buite en hy 

gewaarsku jou, Mandla. Jy ken hom. 

5. MANDLA:  (BARS, MAAR OOK HALF VERSKRIK) Spooklig se moer. Dis 

’n man met ’n lamp. Of dis daardie ander bitch. Ek gaan haar 

vrek skiet. Daar’s hy nou weg. (SKREE HARD) Fokoff, of ek 

maak hierdie bitch sommer nou dood! 

GIL, SOOS VAN PYN 

6. MAGDA:  (HUILERIG) Ek kan dit nie verstaan nie. Waarom haat jy ons 

so? Het niemand jou ooit geleer om respek en deernis vir jou 

medemens te hê nie? 

7. WOUTER: (MAGTELOOS WOEDEND) Hy haat ons net oor ons wit is. Oor 

hy dink ons is die haves. Ons is in rassisme gebore en 
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grootgemaak. Hy ook, met sy omgekeerde rassisme, wat eintlik 

maar net naakte rassisme is. 

KREUN 

8. MAGDA (HUILEND) Sam, Sam, is jy orraait? 

9. SAM: (KREUNEND) Ek lewe nog... 

1. MANDLA: (BARS) Withaar bitch, lê jy op die vloer. 

2. SYBIL:  (GIL) Nee! 

KLAPGELUID, GIL EN HARDE SNIKKE, UITROEPE  

3. MAGDA:  (HUILEND) Los haar Mandla. Sy’s ’n ordentlike meisie. 

Moenie sonde doen nie. 

4. MANDLA:  (STEUN, PRAAT GEDEMP) Shut up. 

SKEURGELUID, GIL 

5.  WOUTER:    (SKREE) Los haar, jou gemors! 

GESTAMP SOOS HY VAN STOEL PROBEER LOSKOM, GESTAMP VAN 

SKOP EN HARDE ASEM, UITROEP, GESKUIFEL EN GESKARREL 

6. MANDLA:  (BARS) Wat? Fok! Kom terug bitch. (STEUNGELUID) Ek sal 

jou kry... 

STAMPGELUID, GEHYG, VOETE HARDLOOP, DIT VERVAAG 
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7. WOUTER:   (TRIOMFANTELIK) Nou’s albei die bitches weg. As jy weet 

wat goed is vir jou sal jy ook gaan, want die polisie is seker al 

op pad. Dis buitendien stikdonker. 

8. MANDLA:  (HOONLAG) Ek skrik nie Boertjie. Ek kan sien. Ugh! 

9. WOUTER:  Daar’s die rooi lig weer. Dis nie ’n mens wat jy kan doodskiet 

nie. 

10. MANDLA:  (AGGRESSIEF) Fokoff. Dis net die bitch met die lamp, nie 

die spook nie. 

TWEE SKOTE, GEGIL, IEMAND STAMP TEEN IETS, VLOEK, 

VOETSTAPPE WAT WEGSTERF 

1. MAGDA:  (BENOUDE STEM) Is hy uit? 

2. WOUTER:  Ja Ma. Ek het sy skote getel. Hy het vyf geskiet. Daar moet 

nog een patroon in die magasyn oor wees. Hy het mos gesê 

hy het ’n Colt forty-five. (STEUN). So ’n bliksem! 

GESTAMP 

3. WOUTER: (MAGTELOSE WOEDE) Here tog, as ek net myself kon 

loswikkel, voordat daardie bliksem terugkom. Hy kry dalk die 

meisies. As Maryna voor die venster is, skiet hy haar. 

4. SAM:  (KREUNEND) Ek... dink dis...Ngafane...of iemand anders... nie 

Maryna nie. Die meisies...kruip seker...weg... 

5. MAGDA:  (BENOUD) Dink julle iemand het gaan hulp kry? By die polisie? 

Of by die buurplaas? Liewe Here van genade, help ons tog, 

asseblief... 

6. WOUTER: (OPGEWONDE) Ek hoor ’n kar! 
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 SKOOT, GILLE, GEHARDLOOP, MOTORENJIN BRUL 

7. MAGDA: (HISTERIES OPGEWONDE) Ek dink die polisie is hier! Ons is 

gered! Sam! Sam! is jy nog by? 

8. WOUTER: Nee Ma, dis nie die polisie nie. Ek dink dis Mandla wat daar 

vlug. 

9. SAM:  (KREUNEND) Ek...dink...ook..dis...daardie bliksem...wat 

vlug...maar wie...of...wat...het hy geskiet? 

1. MAGDA:  (BENOUD) Liewe genade, laat dit tog nie een van die meisies, 

of Ngafane, of een van ons ander mense wees nie! 

GESTAMP 

2. WOUTER: (MAGTELOSE WOEDE) As ek net (STEUN) verdomp kon 

loskom!  Hei, die ligte is weer aan. Hemel, Pa lyk sleg. 

3. MAGDA:  (HUILERIG) Sam! Hou net uit my man! Die uitkoms is naby, 

dank die Here. 

4. SAM:  (KREUN) Ek hou nog...dank...die Here. 

HARDE VOETSTAPPE KOM IN 

5. MARYNA:  (OPGEWONDE EN BLY) Hy’s weg! Ons is veilig! Ngafane het 

sy seun gestuur om die polisie van The Gem te roep en hulle is 

op pad. 

UITROEPE VAN BLYDSKAP 

6. WOUTER: (BLY EN VERLIG) Dankie tog jy is veilig. Ons was bang hy het 

een van julle geskiet. Waar is Sybil? 
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7. MARYNA:  Sy is daar buite by Thembi. Mandla het wild geskiet, asof hy 

groot geskrik het, toe is sy rewolwer blykbaar sonder 

ammunisie. Hy het sommer in sy motor gespring en 

weggejaag. O ek is so verlig. Ek gaan julle toue lossny. Hy kon 

ons doodgemaak het, of erger. Hemel, maar my hande bewe 

so, ek gaan sukkel. Ekskuus julle. Foeitog, julle lyk vreeslik, 

veral die oom. Ons moet Oom by ’n dokter of die hospitaal kry. 

GESKUIFEL, VOETSTAPPE GEGIRTS 

1. WOUTER: Maak eers my ma los, dan my pa. 

SNYGELUIDE, GESKUIFEL 

2. MARYNA:  (BEJAMMEREND) Arme tannie, kyk hoe lyk jou polse geskaaf.  

3. MAGDA:  (SUG)  Dankie Maryna. O, dis ’n verligting. Wag, ek probeer 

Wouter losmaak. Help jy die oom. 

SNYGELUIDE, GESKUIFEL, SUG 

4. MARYNA: Daar’s hy Oom. Sit net doodstil. Oom is waarskynlik te swak 

om te loop. Die polisie is nou-nou hier. Hoe voel Oom? 

5. SAM:  (SWAK STEM) Dankie kind....my kop voel...of ’n bom...op 

hom...gebars het...maar doodkry...is min.  

6. MAGDA:  Daar’s jy los, my kind.   

STOEL KRAAK, SUG 
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7. WOUTER: Dankie Ma. Jis, ek het my polse ook deurgeskaaf soos ek 

daardie tou probeer loswikkel het. Dit was soos blerrie 

skuurpapier. Maryna, jy’s a great girl. 

8. MARYNA: Ek was net gelukkig dat die lig uitgegaan het en ek nog los was. 

Toe kon ek vlug. Ngafane sê hy het die hoofskakelaar afgesit. 

Dit was baie slim van hom. Gelukkig kon Sybil toe ook 

wegkom. Sy sê sy het Mandla so hard geskop dat hy haar 

moes los. 

1. MAGDA: (VERLIG) Dankie tog sy kon ook wegkom, anders weet ek nie 

wat hy aan haar sou gedoen het nie. 

2. WOUTER: (WOEDEND)  Hy sou haar verkrag het Ma. Ek het gehoor hoe 

skeur die bliksem haar klere. 

3. MARYNA: Hy het haar bloes voor oopgeskeur. Sy was heeltemal histeries 

toe sy uitgehardloop kom. Ek dink sy ly erg aan skok. Thembi 

het vir haar suikerwater gegee. 

4.  WOUTER: (HAASTIG) Ek moet haar gaan soek. Arme Sybil! En sy was 

reeds bang. 

VOETSTAPPE VERDWYN VINNIG 

5.  MAGDA:  Ek gaan haal gou die noodhulpkissie om my arme Sam se kop 

te verbind. My arme, arme ou man. Daardie vabond het jou 

met al sy mag en krag geslaan. En dit met die rewolwer. Hy 

kon jou skedel gebreek het. 

SOENGELUID 
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6. SAM:  Ag...onkruid...vergaan nie...ek is...’n...bittereinder. Sal 

more...dokter toe... 

7. MAGDA:  (SNIKKIE) Dis waarom ek jou so liefhet, jou ou vabond. 

VINNIGE VOETSTAPPE WAT WEGSTERF. GELUID VAN MOTOR BUITE. 

VAAGWEG POLISIERADIOSTEMME. 

8.  MARYNA: (VERLIG) Ek hoor die polisie. Dankie tog hulle is hier.  

VOETSTAPPE WAT NADERKOM, STEMME WAT HARDER WORD 

1.  WOUTER: Hier is die polisie - sersant Nxumalo. Hy het van The Glen af 

gejaag. Ngafane se seun het hom gaan haal.  

2. SAM:  Niemand...was nog...ooit so...welkom nie...dankie...sersant. 

3.  SERSANT: Eisj, naand mense. Meneer Badenhorst lyk sleg. Ek kan hom 

sommer saamneem na die hospitaal.  

4. SAM:  (SWAK MAAR BESLIS) Nee...dis nie nodig nie...kan more 

dokter...toe gaan... 

VINNIGE VOETSTAPPE KOM NADER 

5.  MAGDA:  (STEM WORD HARDER SOOS SY NADERKOM) Ag dankie 

tog jy is hier, Sersant.  Ons het ’n nag van afgryse gehad. Ek 

dank die Here dat ons oorleef het. Mens hoor gedurig van 

mense wat op plase vermoor word. Jy weet, ons het die man 

geken, Mandla Mthembu. Hy het op dié plaas grootgeword. 

Kan jy dit glo? 

6.  SERSANT: Hy dra seker ’n wrok. 
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7.  MAGDA:  (VERONTWAARDIG) Hy het gemaak of hy ’n bees wil kom 

koop, maar hy wou ons beroof, van selfone en alles. Hy wou 

hê my man moet sy geweerkluis oopsluit sodat hy al ons 

vuurwapens en ammunisie kon vat. My man het geweier, toe 

slaan daardie man hom. Ek gaan Oom Sam se arme ou kop 

nou eers verbind. 

SERSANT KLIK SIMPATIEK MET SY TONG. VOETSTAPPE 

1. SYBIL:  (HEES EN BIBBEREND) Sjoe, ek is half verkluim. Dankie tog 

dis verby. Ngafane se vrou het my verplig om by haar huis te 

gaan suikerwater drink vir skok. 

2. MAGDA:  (VERONTWAARDIG) Dankie tog jy het ook weggekom. 

Daardie Mandla het natuurlik vir ons en dié plek goed geken en 

geweet wat hy hier in die hande kan kry. Maar toe molesteer hy 

die meisies ook, Sersant! En het hy lelik gevloek.” 

3. SERSANT: (VERSIGTIG) Het hy dié twee dames...e... 

4. MARYNA:  (VINNIG) Hy het ons net geklap, en Sybil se bloes geskeur. 

Toe Ngafane die ligte afskakel, het ons albei gevlug want ons 

was nog nie vasgemaak nie. Ngafane en twee ander mans het 

buite die heining gestaan, met stokke en goed, te bang om in 

te kom want Mandla het ’n vuurwapen gehad en hy het 

sommer links en regs geskiet. 

5. WOUTER: Ja, kyk die stukkende ruite. Die plek is flenters geskiet. 

6. SERSANT: Waarna het hy geskiet? Het iemand venster toe gekom? 

7. WOUTER:  Nee, die rooi lig was buite...hemel, dit klink verspot. 

8. SERSANT: (VERBAAS) Die rooi lig? Watse rooi lig is dit? 
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9. WOUTER:  O, Sersant is nog nuut in dié geweste. Dis die spooklig. Almal 

glo dis ou Robert Bell wat spook. Hy is hier op die plaas 

vermoor. 

10. SERSANT: (VERSTOM) Wat? U skeer seker die gek? Spook dit hier? 

11. WOUTER:  Nee, ek skeer nie gek nie. Hier is regtig nog al die jare soiets 

en Mandla het dit ook geken. Aanvanklik het hy gedink iemand 

probeer hom skrikmaak, toe skiet hy daarna. Maar net daarna 

hol hy skielik uit en ons hoor hoe jaag hy weg. 

1. SERSANT: (KLIK MET TONG) Ek dink ook iemand het hom probeer 

skrikmaak. Mens kan ’n rooi lig maak met ’n lap oor ’n lamp.  

2.  MARYNA: Dis ongetwyfeld Ngafane wat die slim plan uitgedink het. 

3. SERSANT: Julle moet my tog meer oor dié spooklig vertel, maar nou wil 

ek eers amptelike verklarings neem. 

4. MARYNA:  Ek het my vanaand byna doodgeskrik. Ons is nou deel van die 

misdaadstatistieke. Ek gaan vir ons almal tee maak. Dan voel 

ons beter. Tannie kan by die oom bly sit. Sybil, kom help my in 

die kombuis. 

GEWERSKAF MET KOPPIES EN KETEL. MARYNA SE STEM VERDER 

WEG. ANDER STEMME VAAG IN AGTERGROND. 

5. SYBIL:  Daardie rooi lig was die begin van ons redding. Toe die ligte 

wat uitgaan. Ek het daardie Mandla so hard geskop dat my 

enkels seer is. Die aaklige ding. Ek gaan vir die res van my 

lewe nagmerries kry oor vanaand. Oor hom. 
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6. MARYNA: (PLEGTIG) Ek is oortuig Ngafane se slim planne het ons gered. 

Ek gaan hom beloon. My ma sou hom ook wou beloon. 

7. SYBIL: (ONTSTELD) Ek sit my voete nooit weer hier nie. Op ’n plaas sal 

ek waaragtig nie bly nie. Ons ry dadelik terug Johannesburg 

toe. Net more. Ons kon verkrag gewees het. O, ek wil nie eens 

dink wat daardie monster alles met ons sou gedoen het as ons 

dit nie reggekry het om van hom ontslae te raak nie. Dis iets 

sensasioneels vir die koerante. Ek eet ook nooit weer 

skaapboud nie. Dit sal my altyd aan vanaand herinner. 

1. MARYNA: (PAAIEND) Gelukkig het ons ongedeerd uit die hele besigheid 

gekom. Net arme oom Sam het vreeslik seergekry. 

2. SYBIL:  (VERONTWAARDIG) Ongedeerd! Niemand is ongedeerd nie. 

Ek het ook seergekry. Daardie bliksem het my harder geklap 

as wat ek nog ooit in my lewe geklap is. Toe molesteer hy my. 

Hierdie was die skrikwekkendste ervaring in my ganse lewe. 

3. MARYNA:  Vir my ook. My wang brand nog steeds van daardie klap. More 

is dit seker blou. (KLAERIG) Waar is tog die tee? Hier is soveel 

kaste en dié groot plaaskombuis. Al my vingers is nou duime 

van skone skok. Ek kan niks raakvat nie. O, hier is dit. O, my 

hart is gebreek oor daardie arme honde. Ek het veral van die 

een gehou. 

(KLINK VAN KASDEUR EN AANSKAKEL VAN KETEL)  

4. SYBIL:  (SENUAGTIG) Waar dink jy trek daardie monster nou? Sê nou 

hy kom terug? 
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5. MARYNA: (PAAIEND) Hy moet ver weg wees en ek glo nie hy kom terug 

nie. Hy sal dit nie waag nie. In elk geval sal hy hom in die 

polisie vasloop. Hemel, my hande bewe so dat ek skaars kan 

tee maak. Seker van vertraagde skok. Ek sal my ma hierna 

moet bel. Dalk kom iets oor die radio of TV en dan skrik sy 

haar buite weste. Ek is mos maar haar enigste ou lammetjie. 

(LAG BEWERIG) 

STEMME, VOETSTAPPE 

1. MAGDA:  (DANKBAAR) Ag, dankie Maryna. Dankie Sybil. Ons het 

sowaar tee nodig. As ek nie vanaand aan hartversaking 

doodgaan nie, sal ek nog lank lewe. Watter noue ontkoming, 

watter wonderwerk.  Oom Sam is bed toe. Hy weier volstrek 

om hospitaal toe te gaan of dat ek die dokter ontbied, maar ek 

sal hom more neem. Ek sal vir hom tee vat. As ek dink dat 

daardie Mandla sy kop kon verbrysel het, wil ek naar word. 

Wouter vertel nou vir die Sersant die storie van die spooklig. 

Die Sersant wil dit met alle geweld self sien.  

KETEL FLUIT. GELUID VAN INSKINK EN KOPPIES RINKEL 

2. MAGDA:   Haal jy vir ons van daardie beskuit uit die blik, Sybil. Ons moet 

ietsie in die maag kry vir die hol kolle.  

3. MARYNA: Ek sal die skinkbord neem. Loop Tannie voor. 

VOETSTAPPE, STEMME WORD HARDER 
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4. MARYNA : (GEFORSEERD SKERTSEND) Tee vir die alledaagse 

ellendes. 

5. SYBIL: (VERONTWAARDIG) Alledaags was dit beslis nie! Ek hoop ek 

kom nooit  weer soiets oor nie. Ek emigreer sommer. 

6. WOUTER: (BESLIS) Ek gaan my nie van my plaas af laat wegjaag nie. 

Een misdadiger en wrokdraer gaan my nie onderkry nie. 

7. SERSANT: So moet ’n man mos redeneer, meneer Badenhorst. Almal kan 

nie net wegvlug nie. 

8. WOUTER:  Ek wonder net waar trek daardie bliksem van ’n Mandla? Gaan 

julle hom gevang kry, Sersant? 

1. SERSANT: Toemaar, ons sal die booswig vang. Ek skat hy is op pad 

Swaziland toe en ons is nie ver van die Oshoek-grenspos nie. 

Ek het reeds my mense gewaarsku om op die uitkyk te wees. 

Ons sal verklarings van die twee jonger dames ook moet kry. 

2. MARYNA: Ek skink gou vir u tee, Sersant, en kry ’n beskuit. Dis omtrént al 

laat. Dis erg om so in die nag agter skelms aan te jaag en 

mense te red. 

3. SERSANT: Dankie dit sal lekker wees, Juffrou. Met baie suiker. Ek drink 

suiker vir energie, maar daar is niks wat mens so wakker maak 

soos dié soort van insident nie, en ongelukkig neem dit toe. 

LEPEL ROER IN KOFFIE. SLUKGELUID. KOPPIES RINKEL 

4. WOUTER: (ONTHUTS) Watter vreeslike nag! En die ergste van alles is, 

sulke goed gebeur deesdae oral in die land. 
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5. SERSANT: Ongelukkig ja. Dis ’n soort oorlog en die wortel van die kwaad 

is grondbesit. Wie was eerste waar en wie het wat gekry. Julle 

grond sal darem nie weens restitusie afgevat word nie. 

6. WOUTER:  O, weet u daarvan? 

7. SERSANT: Ja, beslis. Ons swartes...ons Swazis, weet alles daarvan. 

Mense baklei mos oor grond. 

8. WOUTER: (ONTHUTS) Jy weet, daardie Mandla het ons daarvan 

beskuldig dat ons die Swazis se grond gesteel het, maar ek 

weier om te glo dat ons hulle beroof het. Die plaas is geslagte 

lank in ons familie, wat dit gekoop het. Sover ek weet, het die 

Mthembu’s nog altyd vrywillig hier gebly en gewerk. Dis mos ’n 

keuse, nie waar nie?  

1. SERSANT: Almal het nie ’n keuse nie, meneer Badenhorst. Mense moet 

lewe en hulle bly en werk waar hulle kan. 

2. MARYNA:  Mandla het gesê hy is myne toe en hy het verbitterd geklink. 

3. SERSANT: Die lewe van ’n mynwerker is swaar. Toe kies hy om eerder ’n 

misdadiger te word. Ons ken hom. Hy het verskeie name – 

Mandla Mthembu, Mike Moruti, Rocky Ntini. Ons soek hom al 

lank. Hy het ’n kriminele rekord so lank soos my arm – moord, 

roof met verswarende omstandighede, verkragting, afpersing, 

bedrog. You name it en hy het dit gepleeg.  

4. SYBIL:  (GESKOK) Liewe hemel, en toe kom hy hier by ons uit! Hy het 

vir my na ’n regte psigopaat gelyk. Sulke genadelose oë. 

5. WOUTER: Wel, hy het geweet wat hy hier sou kry en dat my pa jaggewere 

aanhou. Almal gelisensieer natuurlik ,Sersant. Daardie Colt 
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forty-five wat hy hier leeggeskiet het, was seker gesteel. 

Vuurwapendiefstal is mos ook ’n groot probleem deesdae. 

6. SERSANT: Ja, en die wapens word ook teen die polisie gebruik. (SLUK 

TEE) 

7. SYBIL:  (AGGRESSIEF) Watter soort straf gaan hy kry as julle hom 

vang, Sersant? Ek hoop nie ’n ligte een nie, want dan kom hy 

weer uit, neem wraak en pleeg net weer dieselfde soort 

misdade. 

8. SERSANT: Ons hoop maar hy kry die straf wat hom toekom, Juffrou. As 

ons hom gevang kry. Hy is een van die glibberigste 

misdadigers wat ek nog teëgekom het. Tot dusver kon ons 

hom nie vasgetrek kry nie, maar dalk loop hy nou uiteindelik sy 

rieme styf. 

1. SYBIL:  (VERONTWAARDIG) Mense kom ook deesdae letterlik met 

moord weg. Hulle pleeg die verskriklikste misdade, maar die 

strawwe is lig. Wat gaan met ons regstelsel aan? Ek was altyd 

teen die doodstraf gekant, maar ná vanaand hel ek meer oor 

na die ander kant. As regsgeleerde gaan ek probeer om van 

binne die regstelsel hervorming voor te staan. 

VOETSTAPPE KOM NADER TOT IN DIE VERTREK 

2. MAGDA:  SAM voel effens beter. Ek gaan hom more hospitaal toe neem, 

al is hy steeks. Ek is so jammer dat julle meisies hierdie moes 

beleef het nadat julle al die pad van Johannesburg af gekom 

het om te kuier. 
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3. WOUTER: Ek gaan haal net gou vir Ngafane. Die Sersant wil met hom ook 

praat. 

VOETSTAPPE VERDWYN 

4. MARYNA: Tee tannie Magda? Dis nog lekker warm en ek het ’n groot pot 

gemaak. 

5. MAGDA:  Ja dankie, my kind. O, laat ek sit. My bene wil my skielik nie 

meer dra nie. Dis van die skok. Om te dink ons het ’n adder in 

ons boesem vertroetel. Hy en Wouter is ewe oud en het nog 

kleintyd saam gespeel. 

SUG. KRAAKGELUID, KOPPIES EN PIERINGS, SKINKGELUIDE. 

DRINKGELUIDE 

1. SERSANT: Hy is ’n ou kalant, wat al baie misdae gepleeg het. Toe kom hy 

ná jare hierheen terug want hy het gedink dis ’n soft target. 

2. MARYNA:  Die verskriklik. Sê nou net hy het my man morsdood geslaan? 

3. SYBIL:  Wat my so kwaad maak, is dat hy net een mens was met een 

rewolwer en daar kry hy dit reg om vyf ander mense so te 

terroriseer. Ons is sulke papbroeke. Ons moes hom oorrompel 

het.  

4. MARYNA:  (STILWEG) Ek het gedink ek laat my liewer doodskiet as om 

verkrag te word. Ek dink ek het nou in ’n heel nuwe perspektief 

op die lewe gekry. Mandla het amper vir my ’n guns gedoen. 

Hy het my laat besef hoe kosbaar die lewe is, en hoe dit aan ’n 

draadjie hang. Van nou af lewe ek elke dag voluit en ek gee 

liefde aan die mense wat my liefhet. Voorheen was ek gans te 



 41 

© Dr MM Breytenbach 

selfsugtig en het ek al my voorregte gans te maklik as 

vanselfsprekend aanvaar. 

VOETSTAPPE KOM IN 

5. WOUTER: (HARD AANKONDIGEND) Mense, hier is die held van Arthur’s 

Seat. Ngafane Dlamini. Afstammeling van die koningshuis van 

Swaziland. Ons voorman. Was dit nie vir hom en sy seun 

Simon wat polisie toe gejaag het nie, was ons dalk al dood. 

GEJUIG, HANDEKLAP 

 

1. MAGDA:  (PLEGTIG) Jy was nog altyd ’n staatmaker, Ngafane. Ons 

gaan jou beloon. Ek dink ons gee sommer eerste vir jou 

daardie bees wat Mandla Mthembu nie gekoop het nie. 

GELAG EN UITROEPE VAN ‘HOOR HOOR’ EN ‘JA’ 

2. NGAFANE: Nee, dis reg Mies Magda. Ek is bly ons het daardie man 

weggejaag. Hy het geskiet en geskiet. O, hy het ’n slegte man 

geword. Sy pa sou so skaam gewees het oor hom. 

3. MAGDA:  Oorlede Piet. Shame, en hy was so ’n goeie mens. Waar het 

die kind tog die spoor so byster geraak? 

4. SERSANT: Armoede kan mense die spoor laat byster raak, Mevrou. 

5. MAGDA:  Maar hier het ons tog vir almal gesorg. Niemand ly honger nie. 



 42 

© Dr MM Breytenbach 

6. SYBIL: (ERGERLIK) Hy wou seker nie ’n plaaswerker gebly het nie. 

Hy het ambisies gehad om stad toe te gaan, maar vir hom was 

dit Sodom en Gomorra. Hy het net sleg geword.  

7. MARYNA: Daar is meer werksgeleenthede in die stad as op die 

platteland. Hy wou homself verbeter, maar hy het nie die 

geleenthede gehad wat ons gehad het nie, toe begin hy roof. 

En toe word hy hard en brutaal, en hy haat dié wat meer 

bevoorreg is. 

8. WOUTER: (ONGEMAKLIK EN OP DIE VERDEDIGING) Nogtans het  

niemand die reg om ander mense so wreed te terroriseer nie. 

Mandla moet swaar gestraf word. Maar om terug te kom na 

ons situasie. Het jy met die rooi lamp by die venster kom staan, 

Ngafane? 

1. NGAFANE: Nee, Kleinbaas Wouter. Ek kon nie naby kom nie. Die man het 

dan die gun gehad en geskiet? Nee, ons het daar anderkant 

die draad gewag tot Simon die polieste kon roep. 

STEMME PRAAT DEURMEKAAR 

2. WOUTER: (VERSTOM) Maar wie was dit dan as dit nie jy was nie? 

3. NGAFANE: Ek weet wragtig nie baas. Aikona, dit was nie ek nie. Dit was 

die spook, die Robert Bell. Hy het weer geloop, soos die dag 

toe Johnny Mthembu sy vrou met die lem doodgesteek het. 

4. SYBIL:  (SKRIL) Ek het die lig met my eie oë by die venster gesien en 

daardie Mandla het na die venster geskiet. Iemand wás daar 

en ek glo nie dis ’n kastige spook nie. 
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5. MAGDA:  (SENUAGTIG) Hy het niks of niemand raakgeskiet nie. Ons het 

niemand hoor skree nie. Julle mag ontken dat die spook regtig 

loop, maar ek het ook die lig gesien. Ek en Sam het al die lig in 

die pad sien beweeg.  

6. WOUTER: Ek het self die spooklig gesien toe ek klein was. Later het ek 

gewonder of die kastige spooklig nie bloot deur aardgasse 

veroorsaak word nie. Spook of te nie, die lig wás regtig voor die 

venster. 

7. SYBIL:  (RIL HOORBAAR) Hemel, sulke goed gee my die creeps. 

8. MARYNA: (SAG) Wel, wat dit ookal was, dit het ons lewens waarskynlik 

gered want Mandla hét daarvoor geskrik. 

9. SERSANT: (SKEPTIES) Vreemde storie. Kan ek nou asseblief almal se 

verklarings afneem? 

STEMME VERVAAG 

VoëLS SING 

1. WOUTER:  Ek is bly jy het besluit om langer te bly, Maryna. My arme ma 

se senuwees is omtrent deurgeskaaf en ons waardeer jou 

bystand. Sybil is so getraumatiseer dat sy nie vinnig genoeg 

kon wegkom nie. (SWAARMOEDIG) Sy wil van my ook 

wegkom.  

2. MARYNA: (SIMPATIEK) Sy het haar maar net doodgeskrik, dis al. Dis nie 

dat sy jou verwerp het nie. 

3. WOUTER: (MEEWARIG) Ag nee wat, Maryna. Sy het my eintlik lankal 

verwerp. Ons pas nie by mekaar nie en sy het nog voor die 
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aaklige voorval met Mandla gewys dat sy nie hier wil wees nie. 

Nee, jy is die soort vrou wat beter by my pas. 

4. MARYNA:  (GESKOK EN VERBAAS) Wouter! Wat praat jy? 

5. WOUTER: Moenie vir my sê jy het nie agtergekom dat ek meer na jou kant 

oorhel as na Sybil s’n nie, om die uitdrukking te gebruik 

waarvoor sy lief is? Sy hel meer oor na die stad en die 

beroepslewe as na my en die plaas. Veral na dese. Voel jy niks 

vir my nie? 

6. MARYNA: (AANGEDAAN) Wouter, ek voel nog altyd iets vir jou, maar ek 

het regtig nie gedink ek staan ooit ’n kans as ek met Sybil se 

blonde skoonheid moet kompeteer nie. 

7. WOUTER: (LIEFDEVOL) Ek het baie respek vir jou gekry. Jy het die hele 

situasie dapper en waardig hanteer. 

1. MARYNA: (LIEFDEVOL) Jy was ook dapper, Wouter. Ek het vir jou ook 

respek gekry. Ons het seker die dood in die gesig gestaar. In 

Suid-Afrika sal ons moet sterk wees as ons hier wil bly. 

2. WOUTER: Mense soos ek en jy is sterk genoeg, skat ek. 

MOTOR ARRIVEER IN AGTERGROND 

3. MARYNA: (SENUAGTIG) Daar kom ’n motor. Hemel, ek is nou al bang vir 

motors wat aankom. Dit klink nie baie sterk nie. 

4. WOUTER: Toemaar, dis ’n polisiemotor. Kom ons gaan kyk wat aangaan. 

Dit lyk my na daardie indrukwekkende sersant wat gekom het. 

Hy het sulke goeie Afrikaans gepraat. Hy is ’n totale kontras 
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met Mandla Mthembu. Aan die ander kant van die spektrum, 

kan jy sê. Kom ons gaan ontmoet hom. 

STOELE SKRAAP OP VLOER. VOETSTAPPE. MOTORDEUR GAAN OOP 

EN TOE 

5. WOUTER:  (ROEP) More Sersant. 

6. MARYNA: More Sersant. 

7. SERSANT: Goeiemore Juffrou, meneer Badenhorst. Ek bring nuus 

waaroor julle dalk verlig sal voel. 

8. WOUTER: Julle het reeds vir Mandla Mthembu gevang. Is ek reg? Veels 

geluk. Natuurlik is ons verlig. 

9. SERSANT: E..nee. Ons het hom nie gevang nie. Hy is dood. 

10.  WOUTER: Hel, het hy terugbaklei, toe skiet hulle hom, of wat? Resisted 

arrest is mos hoe julle dit beskryf. 

1. SERSANT: Nee meneer Badenhorst. Hy het ’n ongeluk met sy kar 

gemaak op die pad wat u aan my verduidelik het die spooklig 

se pad is. Van die pad afgejaag natuurlik. Daar was iets in die 

pad, en toe swaai hy uit. Toe ons manne hom kry, het hy nog 

gelewe maar hy is kort daarna dood. Sy beserings was kwaai. 

Hy was bedenklik.  

2. WOUTER: Liewe hemel. 

3. SERSANT: Hoe gaan dit met u pa en ma? En Juffrou Sybil? 

4. WOUTER: My pa is hospitaal toe en my ma is saam. Sybil het vanoggend 

teruggery Johannesburg toe. Ons het haar ’n halfuur gelede 

afgesien. Ek en Maryna sal vanmiddag gaan kyk hoe dit met 
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my pa gaan. Dankie dat u vra. Kom ons gaan vertel vir 

Ngafane die nuus van Mandla. Hy kan dit aan sy familie 

oordra. Kom, ek loop voor. Hy is daar by die stal. 

VOETSTAPPE WAT KNARS OOR GRUIS. 

5. MARYNA: Dit is tog alles so tragies. Mense wat gewelddadige lewens ly, 

sterf gewoonlik gewelddadig. 

6. SERSANT: Dit is so, Juffrou, en Mandla Mthembu was ’n man wat nie 

rustig in sy bed sou gesterf het nie. 

7. WOUTER: (ROEP) Ngafane, kom hier asseblief. Die sersant het nuus van 

Mandla. 

VOETSTAPPE KOM AANGEHARDLOOP 

8. NGAFANE: Yebo nkosi, sersant. Wat moet ek hoor van Mandla? 

1. SERSANT: Hy is dood. Verongeluk met sy kar op die pad waar die spook 

glo loop. Sal jy sy mense sê, asseblief? Sy lyk is by die police 

mortuary. Julle kan dit daar kom haal. 

2. NGAFANE: (GESKOK) Hau, hy is dood. Ek sal sy mense vertel.  

3. SERSANT: (BESKULDIGEND) Jy wou hom met die rooi lig  waarsku om 

te gaan, of jy wou hom afskrik, nè? Toe skrik hy want óf hy het 

gedink dit spook regtig en hy skiet, maar hy hoor dit tref niks 

nie,  óf  hy het gedink die twee meisies het gevlug en hulle 

gaan alarm maak. Toe vlug hy.  

4. WOUTER: (VERSTOM) Wat? Ngafane het dan die hoofskakelaar afgesit 

om ons te help...Jy sou nie vir Mandla gewaarsku het nie, sou 

jy, Ngafane? Aan wie se kant was jy dan? (TWYFEL) 
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5. SERSANT: Mandla het nie gedink Ngafane gaan hom weggee by die 

polisie nie. 

6. NGAFANE: (TROTS) Eers het hy gesê hy gaan net geld vra, en die baas 

sal gee as hy die gun sien. Dan gaan Mandla weg. Maar toe 

kom kyk ek by die venster en ek sien hy kataza die mense. Toe 

maak ek die plan. 

7. MARYNA:  Jy hét dus die rooi lig voor die venster gesit. Maar hoe? Jy was 

dan daar buite die heining toe ek uitkom. 

8. NGAFANE: My kind het op die dak geklim, en dit gehang. Mandla het nie 

raakgeskiet nie want die lamp is weer opgetrek.  

9. WOUTER: (VERSTOM) Ek kan my ore nie glo nie. Jy wou hóm help, én 

ons help.  

1. NGAFANE: Yebo. Ek wou almal help. Mandla was my neef se kind, van 

my bloed, daarom wou ek hom waarsku. Dan het hy julle ook 

uitgelos. Ek wou keer dat hy julle doodmaak. 

2. SERSANT: Wil julle weet wat die laaste ding is wat hy gesê het toe hy 

sterwe? 

3.  NGAFANE: Yebo. 

4. MARYNA:  (ASEMRIG) Ja, asseblief. 

5. WOUTER:  Wat het hy gesê? 

6.  SERSANT: Hy het gesê, ‘daar was die rooi lig, die rooi lig voor by die 

pad...‘.” 

EINDE 

 


