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DEUR GAAN OOP, IEMAND KREUN EN STEUN, VROU GIL 

1. JEANNIE: (BAIE ONTSTELD) Liewe hemel, Gerald! Kyk hoe lyk jy! Wat 

het gebeur? Dit lyk asof Mugabe se green bombers jou in die 

hande gekry het. Jy is verinneweer. 

VOETSTAPPE KOM VERTREK BINNE. NOG ’N SAGTE GILLETJIE 

2.  LEONIE: (VERSKRIK) Genade tog ons! Wat het nou weer gebeur? Kyk 

hoe lyk jou gesig. Jy is die ene bloed, en jou een oog is amper 

heeltemal toegeswel. 

3. GERALD:  (KREUN) ’n Insident by die skool. ’n Groep swart seuns het die 

enigste wit seun wat nog in hulle klas oor was, in pouse 

aangerand, toe gaan help die enigste wit onderwyser wat nog 

oor is, vir hom.  Hulle slaan toe vir my ook. Natuurlik het hulle 

geen respek meer nie. As ons swart hoofseun nie tussenbeide 

getree het nie, weet ek nie wat sou gebeur het nie. Eddie 

Bradley lyk sleg. Ek het hom huis toe geneem. 

4. JEANNIE: Sy pa was een van die wit boere war vir die Movement for 

Democratic Change gestaan het. Dis geen wonder hulle het sy 

seun aangerand nie. Arme kind. 

5. GERALD: (ONTSTOKE) Ja, dis natuurlik ZANU-PF ondersteuners wat 

hom aangeval het oor hy MDC is. Hulle het my ook ’n MDC-

sellout en puppet genoem. 

6. LEONIE (ONTSTELD) Ag, moet die politieke krisis nou in die skole ook 

uitslaan. Die kinders is ook nie veilig nie. 
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1. GERALD: (MOEDELOOS) Ja Ma, dis erg hoe dit nou gaan. Kinders is 

nie meer kinders nie. Daardie seuns het my geskop en geslaan 

en geskree kill the white mother fucker, en die vader weet, ek 

het net nog altyd my beste vir die onderwys gegee en nooit 

gediskrimineer nie. Twee swart onderwysers het net gestaan en 

toekyk, te bang om in te meng anders word hulle ook MDC 

ondersteuners genoem, maar die hoofseun se pa is ‘n ZANU-

PF kabinetslid, een van Mugabe se fat cats. Ry met ’n moerse 

ingevoerde four by four, terwyl ons in ’n ou rattletrap ry en byna 

nooit kan brandstof kry nie. Ek het ons laaste brandstof uitgery 

om Eddie huis toe te neem. More loop ek skool toe. Mits ek 

gaan. 

2. JEANNIE: (BEJAMMEREND) Hou op praat, my man. Kom dat ek jou eers 

verpleeg. Ons moet ys op daardie oog sit. More kan jy nie uit 

hom sien nie. 

VOETSTAPPE, KREUNE. TELEFOON SKRIL. 

3. LEONIE: Hallo. Ja Iris, hy het pas by die huis aangekom, erg beseer. 

Hoe gaan dit met jou seun? 

VAE GEBABBEL 

4. LEONIE: (GESKOK) Liewe hemel, die arme kind. En die mediese dienste 

is deesdae so swak. Al die beste dokters het mos landuit 

gevlug.  Af ribbes, sê jy? En albei sy oë toegeswel? Genade. 

Watter wrede aanval. Donnerse klein monsters! 
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VAE GEBABBEL 

1. LEONIE: Los tande ook nog, en nie ’n ordentlike tandarts in Harare oor 

nie. Liewe hemel, hy is nog erger af as Gerald, wat darem ’n 

groot man is. Ek is so jammer om dit te hoor. Ek roep vir 

Gerald. 

VOETSTAPPE KOM IN 

2. JEANNIE: (BANG) Wie was dit? 

3. LEONIE: Eddie Bradley se ma, Iris. Sy wil net vir Gerald bedank dat hy 

die kind probeer red het. (ROEP) Gerald! Kom praat met Iris 

Bradley. 

VOETSTAPPE KOM IN 

4. GERALD:  Hier is ek. Hallo Iris. 

VAE GEBABBEL 

5. GERALD: (LAG WRANG) Wel, ek kan nie sê dit was my plesier nie, maar 

my plig was dit wel. Hou hom uit die skool totdat hy beter is. 

Wel, ek is seker hy kan nie eintlik loop nie. Ek moes hom 

ondersteun en hy het baie pyn gehad. 

VAE GEBABBEL 
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1. GERALD: Nee, ek verstaan heeltemal. Dis miskien maar wys van julle 

om uit daardie skool te haal en hom na Suid-Afrika te stuur.  

Hoe kinders iets in die huidige politieke gemors in hulle koppe 

moet kry, behalwe geweld en slagspreuke, weet ek nie.  

VAE GEBABBEL 

2. GERALD: Ons het ons kinders al aan die begin van die jaar na my suster 

in Grahamstad in Suid-Afrika gestuur want ons het ook nie kans 

gesien om hulle te onderwerp aan wat nou aangaan nie. 

VAE GEBABBEL 

3. GERALD: Wel, ons is nog hier oor ons Zimbabwe liefhet, en gedink het 

ons kan ’n verskil maak, maar dit lyk nie juis meer vir my so nie. 

VAE GEBABBEL 

4. GERALD: (GESKOK) Is jou mán ook aangeval? Dis lelik. Veral noudat die 

verkiesingsuitslae teruggehou word en dit lyk asof die 

regerende party verloor het, begin die intimidasie alweer van 

voor af, soos destyds in die tagtigs en in 2000 toe Mugabe 

gedink het hy verloor die verkiesing.  

VAE GEBABBEL 

5. GERALD: (MOEDELOOS) Nee, g’n mens weet nie, maar ek dink Mugabe 

dink hy verloor nou finaal die mag. Wat ookal, en wie ookal 

oorneem, mits dit ooit gebeur, hierdie land se ekonomie is nou 

so in sy peetjie dat ek nie weet of dit ooit gaan regkom nie.  
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VAE GEBABBEL 

1. GERALD: Nee, ons kry ook nie brood of toiletpapier nie. Alles is nou so 

skaars, ons eet omtrent al gras en blare. Ons maak sous van 

omtrent enigiets om op ons pap te sit. Maar die meel raak ook 

skaars. Om die waarheid te sê, ons lyk of ons aan slimming 

disease lyk. Ons verloor nou so gewig, mens sou sweer ons het 

ook VIGS. (LAG SONDER HUMOR) 

VAE GEBABBEL 

2. GERALD: Nee, ek kan nie sê wat julle moet doen nie, Iris. Ons bereik ook 

die einde van ons geduld, en ons is ook swartgallig.  

VAE GEBABBEL 

3. GERALD: Oukei Iris, hou julle ook moed. Sê vir Eddie ons wens hom 

beterskap toe. Laat weet hoe dit gaan. Dankie, ek dra groete 

oor. Baai. 

TRIENG-GELUID VAN FOON WAT NEERGESIT WORD. GERALD SUG 

HARD. 

4. GERALD: Arme vrou. Sy is ’n senuweewrak. 

5. LEONIE: Dit klink my hulle is ook nou by moedeloos verby. Ek kan hulle 

geensins verkwalik nie. 

6. JEANNIE: Kom ons gaan sit. Ek dink ons moet ’n ernstige gesprek hê. 

Ons kan nie so aangaan nie. Hier is die ys, Gerald. Hou dit teen 

jou oog. 



 7 

© Dr MM Breytenbach 

1. GERALD: (KREUN) Eina...a! Daardie klein bliksems het bedoel om my 

behoorlik seer te maak. 

GEKRAAK VAN STOELE 

2. JEANNIE: (BEKOMMERD) Wat gaan ons doen? Jy kan nie meer by so ’n 

skool skoolhou nie, Gerald. Jy is jou lewe nie seker nie. En ek 

het my pos by die Convent verloor. Hoe gaan ons oorleef? 

3. GERALD: (GEDEMP) Ek is jammer om dit nou te sê maar deesdae is ek 

wragtig spyt dat jy my omgepraat het om saam met jou na 

Zimbabwe te kom. My familie in Grahamstad was almal 

daarteen gekant.  

4. JEANNIE: (GEBELG EN GESKOK) Gerald! Toe ons op Rhodes geswot 

het, was jy pelle met my en die ander Zimbabwiërs en jy het 

altyd gesê jy wil graag hierheen kom. 

5. GERALD: (MOEDELOOS). Ja, maar destyds het dit nog goed gegaan 

hier. Die bosoorlog was verby, julle het nog drie plase gehad en 

Harare was ’n lekker plek om te bly. Almal het gesê Zimbabwe 

is ’n suksesverhaal... 

6. JEANNIE: (SARKASTIES) En was Suid-Afrika maar so. Wel, ons het 

regtig nie gedink dit sal hier so sleg gaan dat ons moet oorweeg 

om te emigreer nie. 
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1. LEONIE: (BETIGTIGEND) Kinders, dit help nie om te stry nie. Julle het 

op universiteit ontmoet, getrou, en hier ’n goeie lewe gehad. 

Hier was goeie skole en julle het goeie poste gekry.  Dit hét hier 

nog goed gegaan toe julle julle destyds hier kom vestig het. En 

op die plaas het dit ook nog goed gegaan...(STEM VERVAAG) 

2. GERALD: Ek...ons...kan teruggaan Suid-Afrika toe en daar weer begin. 

Dis net moeilik om verarm en bakhand na my familie te gaan en 

hulle te vra om te help. Hulle is reeds so afkeurend oor alles 

wat hier aangaan. Hulle het lankal gesê ons moet suid trek, 

maar nee, ons het mos gehoop vir beter dae. 

3. LEONIE: (ONTSTELD) Hulle is darem seker bekommerd ook, en jammer 

vir ons. As ek in hulle posisie was, sou ek my familie wat 

swaarkry, wou help. Dit krenk mens se trots om so gestroop te 

wees en dan’n armlastige vlugteling te word as jy eentyd 

welvarend was, maar ons lewens is deesdae in gevaar en ons 

kry bitter swaar. Swaarder as tydens die oorlog. As ons plaas 

aangeval is, kon ons nog op die Agricalert radio die security 

forces roep en hulle het kom help. Nou kom die polisie nie as 

mens hulle roep nie. Hulle wíl nie help nie of hulle het kwansuis 

nie voertuie of brandstof nie. 

4. JEANNIE: (NOOT VAN HISTERIE) Hulle wil van die laaste wittes ontslae 

raak, Ma. Hulle het eers ons plase ingeval, almal geterroriseer 

en ons weggejaag, en vir Pa vermoor. (SNIK, ROU STEM) 

Eintlik het hulle Danie ook vermoor, toe hy in die oorlog moes 

veg. 



 9 

© Dr MM Breytenbach 

1. LEONIE: (HEES STEM) Ons is beroof van alles en almal wat vir ons 

kosbaar is of was. Ons kan net sowel weggaan. 

2. GERALD: (PAAIEND) Ons kán darem nog na my familie gaan en 

somehow regkom, al is dit swaar om met niks te vlug en weer 

voor te begin. (RAAK ONTSTELD) Maar wat van die 

derduisende van ons swartmense wat deur grensdrade kruip 

om in Suid-Afrika en Botswana veiligheid en ’n heenkome te 

soek, en dan kry hulle nie werk nie en hulle ly steeds honger? 

Boonop teiken die Suid-Afrikaners hulle as makwerekwere – 

vreemdelinge – en val hulle daar aan soos die ZANU thugs ons 

hier aanval. Die Here weet, Afrika is nie vir sissies nie. 

3. LEONIE: (BEJAMMEREND) Jy moet weet hoe swaar hulle hier gekry het 

as hulle daarheen vlug om dáár ook swaar te kry. Arme mense. 

Wat van al ons plaasvolk geword het, weet ek nie. Hulle 

krepeer iewers. (WORD KWAAD) As ek darem dink hoe die 

kastige war vets hulle kom verniel het en gedwing het om 

PUGWE songs te sing. Hoe die vuilgoed hulle geslaan en 

verinneweer het. O, dis om van te skree. Magtelose woede is 

so verskriklik. 

4. GERALD: (SWAKKERIG) Ons sal maar moet gaan, maar ek voel op die 

oomblik te pap om reguit te dink. Ek gaan net ’n bietjie lê. 

5. JEANNIE: (BEKOMMERD) Sê nou net jy het harsingskudding, my arme 

man? 
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1. GERALD:  (FLOU) Ag nee wat, en is net moeg en seer. Miskien sal 

slaap help. Ek slaap my pyne weg. My kop is nogal baie seer. 

2. JEANNIE: (TRANERIG) Ag, ons het ook nie eens pynpille nie.  Kom ek 

gaan sit jou in die bed, my arme man. Later kan jy ’n lekker bad 

neem. Dit sal jou ook beter laat voel. 

3. GERALD: Ek sien nie juis kans vir ’n koue bad nie en daar is mos nie 

warm water nie. (SUG) Ek sal later die koue water aandurf. Dit 

sal darem help vir die seer. 

VOETSTAPPE STERF WEG. LEONIE SUG. STOEL KRAAK. KAS GAAN 

OOP, STOEL KRAAK WEER. VOETSTAPPE KOM NADER 

4. JEANNIE: Arme Gerald. Hy het sommer opgekrul soos ’n klein seuntjie en 

sy oë toegemaak. Dalk slaap hy. My arme man. Het Ma weer 

die foto-albums uitgehaal? Ma kyk deesdae gedurig daarna. 

5. LEONIE: (TREURIG) Ag my kind, as ek daarna kyk, is ek weer terug in 

die goeie ou dae. Dan sien ek weer die plaas, en ons lekker 

huis, en jou pa in sy ou kakiehoed. En Danie. Hy was so mooi 

met sy blonde hare en blou oë. My seun...skaars 

negentien...toe is hy dood. Mens kom nie oor die dood van ’n 

kind nie, maar daar is baie ouers soos ek wat seuns in die 

oorlog verloor het en alles verniet. Ons het tog verloor en kyk 

hoe sleg gaan dit nou. Erger as ooit tevore. 

STOEL KRAAK 
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1. JEANNIE: (BEWOë) Ag ek sit bietjie hier by Ma. Vandag is ek so 

hartseer en is die lewe so uitsigloos. Eentyd het dit so goed met 

ons gegaan, en kyk nou. Ons geld is niks werd nie. Ons lewens 

ook nie. Dis so...die einde van die pad...is dit nie? (SNIK) 

2. LEONIE: (BEWOë) Ag my kind, ons het gekom by ’n vurk in die pad. Nou 

moet ons die een vat wat suid gaan. 

3. JEANNIE: Ek het nooit baie van Gerald se familie gehou nie. Hulle het 

natuurlik gedink dis ’n fout dat hy met ’n meisie van Zimbabwe 

trou en ver weggaan. Maar ek moes net terugkom. Ek was lief 

vir my land en ek het na julle verlang. Suid-Afrika was eintlik so 

anders as hier. Hier was alles soveel meer gemaklik. 

4. LEONIE: Jy wou weer huis toe kom en hy was lief vir jou, daarom moes 

hy kom. Verlange en afskeid is vreeslik.  

5. JEANNIE: (BEWOë) Het Ma nie vreeslik na die plaas verlang nadat Ma 

daar moes wegvlug nie? Al was die war vets en die soldate en 

die klomp vieslike plakkers besig om dit te verniel? 

6. LEONIE: (TREURIG) Ek sal tot die dag van my dood na daardie plaas 

verlang, en na jou pa en broer. Om te dink ons sal nooit weer 

vir hulle blomme op hulle grafte sit nie. Ek hoop net daardie 

gemors wat nou daar plak en wat die pragtige huis so verniel 

het, grawe hulle nie op nie. Hulle is kapabel en doen dit. Lyke is 

mos goed vir muti. O, dis so barbaars. Om te dink ons het ons 

verbeel dat ons geslag na geslag tot in ewigheid daar sal kan 

bly en voortboer.  
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1. JEANNIE: Toe ek gebore is, was Ridge Ranch al ons plaas.  

2. LEONIE: Dit was sedert die negentien sestigs in die Besters se besit. Toe 

ek met jou pa trou en plaas toe gaan, was dit vir my wonderlik. 

Ek was so gelukkig. Al was ek ’n dorpskind het ek gou my eie 

hoender- en gansboerdery gehad, en jou pa gehelp met sy 

Rhodesian Ridgeback telery. Ons het die mooiste honde 

geskou. Ons was die beste breeders in Rhodesië. Zimbabwe. 

Watter verskil maak ’n naam nie? Die een is ’n ou wêreld. ’n 

Ander land. Die ander een is hel op aarde. In Zimbabwe is daar 

hongersnood, die laagste lewensverwagting en absolute 

hopeloosheid. Dis erger of net so erg soos die gebiede in Afrika 

waar daar rebelle en volksmoord en burgeroorlog is. 

3. JEANNIE: (SUG) Om te dink dat ons eentyd dié land as ’n paradys beskou 

het. Ons het so lekker gebly. 

4. LEONIE: Ons het ’n prys betaal vir daardie geluk. Afrika het ons gekou 

en nou wil dit ons uitspoeg. 

5. JEANNIE: Ag, kom ons hou tog op om in die verwyte en ellende te swelg 

en kyk liewer na die foto’s van gelukkiger dae. Weet Ma, dit was 

altyd vir my so lekker as die honde kleintjies gekry het. Ek en 

Danie het vir hulle name gegee en urelank by hulle gesit. 

. 
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1. LEONIE: Daardie Ridgebacks was sulke goeie waghonde. Mense het 

van heinde en ver gekom om by ons hondjies te koop. Ek moet 

sê, dit was nogal ’n probleem hoe kwaai hulle met ons swart 

werkers was. Mens moes net keer of hulle byt. Almal was lugtig 

vir hulle. 

2. JEANNIE: (MEEWARIG) Ek onthou nog hoe Wagter Filemon se kind 

gebyt het. Dit was verskriklik. Hy was seker nie ouer as so tien 

nie. 

3. LEONIE: Ag ja, nou herinner jy my aan ’n nare insident. Die kind het 

seker die hond geterg. Filemon het ons nooit vergewe nie. Die 

littekens sit seker nou nog aan daardie kind se been. Nee, hy is 

al groot. As hy nog lewe. Hongersnood en VIGS is besig om 

hierdie bevolking uit te roei. 

4. JEANNIE: Kyk, hier is ’n foto van Pa, met sy ou kakiehoed. Dit was die 

dag toe hy die mamba in die kombuis doodgemaak het. Kyk net 

hoe lank is daardie slang. Ons het ons daardie dag vrek 

geskrik. Hoeveel keer het slange en spinnekoppe en allerhande 

creepy crawlies nie in die huis gekom nie? Ek wás so bang vir 

slange. 

5. LEONIE: Ja, jou pa was weer vir niks bang nie. En daardie hoed. Hy het 

dit vodde gedra. Tot sy dood...(STEM STERF WEG) 

6. JEANNIE: (VINNIG) Haai, daar is ek op Snowy en Danie op daardie wilde 

perd wat niemand anders kon ry nie. Wat was sy naam nou 

weer? 
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1. LEONIE: (SNUIF, STEM HESERIG) Blackjack. Beneukte perd. Hy het 

geskop en gebyt. Hy het Danie eenkeer dwarsoor die heining 

gegooi. Hy was omtrént vol skrape en blou kolle. Gelukkig niks 

gebreek nie. Maar hy het weer opgeklim en die perd moeg gery. 

2. JEANNIE: Kyk, daardie boetie van my was ’n tawwe enetjie. Niks het hom 

ooit afgeskrik nie. In die koshuis was hy een van die voorbokke. 

Niemand het met hom gelol nie. Hy het al die fights gewen. 

(LAG) As hy rugby gespeel het, het die ander outjies padgegee 

voor dat hy die drie kan druk.  

3. LEONIE: (SUG) Ja, hy en sy pa het altyd gespot dat hulle nie sissies is 

nie, en waar is hulle nou? (BEWOë). Dit kon nie hoog of laag 

nie maar Danie moes mos gaan aansluit by die Selous Scouts 

en die gevaarlikste dinge in die oorlog aanvang. Hoeveel keer 

het ek nie tien dode gesterf as ek hoor wat hulle doen 

nie...(STEM STERF WEG) 

4. JEANNIE: (TREURIG) Ag kyk. Hier is hy en Gillian, sy Engelse meisie. Sy 

was darem mooi. En so dolverlief op hom. Arme Gillian. Sy het 

darem uiteindelik getrou, maar dit het jare geneem. Ek dink sy 

het lank oor hom getreur. 

5. LEONIE: Soos ons. (SNUIF) 

6. JEANNIE: O kyk, daar is ons op die grasperk voor die huis toe ons die 

housewarming gehou het nadat julle die aanbouings klaar 

gehad het. Julle was so trots. Dit was die mooiste plaashuis in 

die hele Gweru-distrik. 
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1. LEONIE: (NOSTALGIES) Ja, dit was so mooi. Ons het jare geneem 

om dit so te kry want ná elke oes het ons iets in die huisfonds 

gesit. Jou pa het nie geglo aan skuld maak tensy dit absoluut 

onvermydelik was nie. Die kombuis was ook modern. 

2. JEANNIE: En daar het ma gebak en gebrou, met die kok se hulp. 

Jeremiah. Hy kon naderhand enigiets maak. Ek dink hy moes 

slim gewees het, maar hy het nie die geleenthede gehad om te 

behoorlik skool te gaan nie. 

3. LEONIE: Nog een wat tydens die oorlog verdwyn het, seker om by die 

comrades te gaan aansluit. Ek wonder of hy ooit nog lewe. 

4. JEANNIE: Dalk het hy daarna in ’n hotel of restourant gaan werk. Kyk 

daar, dis die tuin en die visdam wat Pa gebou het. O, ek het 

urelank na die goudvisse gelê en kyk, en hulle broodkrummels 

gevoer. Hulle het met oop bekkies opgekom en gehap. En Ma 

het waterlelies in die dam geplant, wat so mooi was. Ons mag 

hulle nie gepluk het nie. 

5. LEONIE: O, daardie tuin was my trots. Ek het allerhande soorte blomme 

geplant – stokrose, Barberton daisies, rose, lelies. Ek het 

verbete tuingemaak. Steggies by almal gebedel en bolle 

uitgeruil. Onthou jy vir Sixpence wat my so in die tuin gehelp 

het? 
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1. JEANNIE: Ja, hy was so fluks en het altyd gelag met sulke spierwit 

tande.  

2. LEONIE: Toe loop hy ook weg om by die ters te gaan aansluit. Ek het 

hom laasjaar in Barbours gesien en hy het my herken. Nogal 

vriendelik gegroet, kan jy glo? Hy’s natuurlik nou een van die fat 

cats, en twee keer so vet soos voorheen. Vet tussen al die 

maer mense wat hongerly en op straat bedel. Dis om van te 

kots. 

3. JEANNIE: Wel Ma, hy het óns seker destyds as die fat cats beskou. Ons 

het lekker gelewe en hulle het vir ons gewerk en gedoen wat 

ons beveel.  

4. LEONIE: Daar is base en klase in dié wêreld. Dis hoe dit werk. Julle 

kinders het gedink ons lewe baie lekker. Julle was nie regtig 

bewus van die gesukkel, die bekommernis en die swak oeste in 

droogtetye nie. Op ’n plaas is daar die baas, die boer, wat al die 

verantwoordelikheid het en die beplanning moet doen.  

Verwyder die boer en alles val uitmekaar. Verwyder die een wat 

die kos kweek en groei, die besproeiingstelsel laat opsit, die 

saad koop, die beeste laat dip en die lone betaal, en daar is 

chaos. Ons sien mos hoe gaan dit nou in Zimbabwe. Daar is 

algehele verval, want die produktiewe boere is weggejaag. 

5. JEANNIE: Ons was nie blind vir die opofferinge nie, Ma. Ek weet dit het 

geld gekos om my Suid-Afrika toe te stuur om te gaan studeer. 
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1. LEONIE: Toe kon julle daarna in Harare werk, en julle het nie gesien 

hoe erg alles agteruitgaan nie. As julle kom kuier het, het ons 

nie ons lot by julle bekla nie. 

2. JEANNIE: Ag Ma, ek weet goed van die vee wat gesteel is en die 

intimidasie waarmee julle moes saamleef. Ek het my altyd oor 

julle bekommer, veral ná 2000 toe die war vets die plase 

binneval en die blanke boere se grond afgevat is. Dit was eintlik 

snaaks dat dit die regering so lank geneem het om tot daardie 

rowery oor te gaan, maar toe dit kom, is dit soos ’n vloedgolf. 

Ek dink daar is skaars dertig plase van die duisende in wit 

boere se hande oor en dit gaan ook afgevat word. 

3. LEONIE: Net ná die oorlog was baie mense bang dat hulle vermoor of 

verdryf sou word en baie het geëmigreer. Maar toe lyk dit tog of 

dit goed gaan. Mugabe het redelik geklink en ons gerusgestel, 

en daar het selfs nuwe intrekkers gekom. Mense het glad weer 

plase gekoop. Vaderland, is ons nie begoël nie!  

4. JEANNIE: Ian Smith het ons ook maar begoël. Julle het nog gesê hy het 

gesê daar sal nooit in sy leeftyd ’n swart regering kom nie. Wel, 

dit het en hy het ook na Suid-Afrika uitgewyk, waar hy dood is. 

5. LEONIE: Ons was besig om produktiewe plase te bedryf toe die oorlog 

so bietjie vir bietjie in die sewentigerjare aangekruip kom.  

6. JEANNIE: Julle het tóg geweet daar kom moeilikheid. Daar was mos 

onluste in die townships en Pa het by die Reserves aangesluit. 
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1. LEONIE: Ons boss boy het ons gewaarsku dat daar comrades kom om 

met hulle te praat oor hoe hulle die wittes kom wegdryf en al 

hulle goed vat, maar wat kon óns daaraan doen? Hulle was 

soos skelms in die nag. Hulle het toegeslaan en gevlug. 

2. JEANNIE: Hulle het guerilla-oorlog gevoer, Ma. Ons troepe moes op 

dieselfde vlak as hulle veg en daarom moes Danie in die 

geheime Selous Scouts veg. Hulle was effektief. 

3. LEONIE: (SNUIF) Effektief aan die begin, maar toe word die terroriste net 

al meer en meer en ons arme Rhodies raak op. In die 

sewentigs het al meer gewonde mense op krukke en in 

verbande op straat verskyn. Intussen rig ons veiligheidsheinings 

op, skuil agter sandsakke en dra Uzi’s en skietgoed rond. En 

slaap nooit weer rustig nie, want elke nag verwag ons om 

aangeval te word. Is dit nie ironies dat die groot aanval eers ’n 

jaar gelede gekom het nie? Toe ons nie meer wapens en troepe 

gehad het om ons te beskerm nie? 

4. JEANNIE: Ek is maar bly Gerald was nie hier in die army nie en dat hy ’n 

Suid-Afrikaner is. Baie van die Rhodies het bomskok en post-

traumatiese stres gehad. Soos arme Pa. Maar hy het sy seun 

verloor. (SNUIF) 

5. LEONIE:  Jou pa het wel die oorlog oorleef, maar nadat hulle ons laat 

weet het dat Danie gesneuwel het, was hy nooit weer dieselfde 

nie. Dit het hom so geknou.  In die nag het hy die vreeslikste 

nagmerries gehad en my wakker geskree. 
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1. JEANNIE:  (HARTSEER) Shame, arme Pa. Hy het sy erfgenaam en al 

sy hoop vir die toekoms verloor.   

2. LEONIE: (SNUIF) Hy het so rassisties geword, net gepraat van ters en 

gooks en munts en kaffirs. Hy wou wraak neem, maar hoe 

neem jy wraak op gesiglose terroriste? 

3. JEANNIE: Ag, ons moenie daaroor praat nie. Dis net te treurig. Kyk, hier is 

’n foto met Pa met sy voet op daardie leeu wat hy geskiet het. 

Great white hunter. Shame. Hy was nog so trots. 

4. LEONIE: Daardie leeuvel met die kop met die tande het jarelank in ons 

voorportaal gelê. 

5. JEANNIE: Ons kinders het altyd op die kop gaan sit en ons hande in die 

bek gedruk en kastig gegil. Pa was nogal ’n grootwildjagter van 

formaat. Wat het julle met al die bokhorings en goed gedoen? 

O, en daardie reuse buffelhorings van die buffel wat Oupa nog 

geskiet het? 

6. LEONIE: Toe ons die huis opknap, wou ek nie meer sulke goed op die 

stoep gehad het nie, en Pa het dit in die stoor gebêre. Ek wou 

mos modern word nadat Oupa en Ouma dood is. 

7. JEANNIE:  (LAG GEFORSEERD) Haai, ek onthou Ma was nogal modieus. 

Ma het graag mooi materiale in Salisbury gaan koop en vir ons 

rokke gemaak. Mooi rokke, wat nie sommer home-made gelyk 

het nie. My vriendinne het my beny. 
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1. LEONIE: (NOSTALGIES) Ek het naderhand ’n hele kis vol patrone 

gehad en jou pa het vir my ’n nuwe naaimasjien van Suid-Afrika 

af gebring. 

2. JEANNIE:  (BEWOë) Ag Ma, wat het van daardie dae geword? Toe ek in 

Salisbury begin onderwys gee het, het ek so ryk gevoel met die 

salaris wat ek verdien. En daar was nog goed om te koop in die 

winkels. Ek kan onthou dat ek hoeveel pare skoene gekoop het 

net oor dit vir my mooi was, of ’n nuwe rok as ek bietjie af 

gevoel het. Nou dra ons ou verslete goed en my skoene is 

deurgeloop. Ek voel soos ’n boemelaar. Nou verstaan ek dat 

die swartes van destyds gevoel het, in ons tweedehandse 

hand-me-down klere en ons ou skoene wat ons gedink het hulle 

bly moes wees om te kry. 

3. LEONIE: Ons het hulle darem goed gevoed ook. Niemand het by ons 

honger gely nie. 

4. JEANNIE: Hoe is die bordjies nie verhang nie. 

5. LEONIE: Net vir ’n paar fat cats, my kind. Die res krepeer erger as ooit 

tevore. Kyk hoe ly die mense om ons honger. Kyk hoe is hulle 

gejaag uit die stede met hulle stalletjies wat hulle enigste 

inkomste was. Muratsvambina. Raak ontslae van die gemors. 

Elke nuwe veldtog wat die regering onderneem om die mense 

nog meer te onderdruk, kry ’n fancy naam. Foeitog. Waarvan 

moet die armes lewe? Hulle plak langs die paaie. 
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1. JEANNIE: As óns swaarkry, met ’n dak oor ons kop, al is ons nou 

brandarm, wil ek nie weet hoe ly die arme mense wie se 

plakkershutte en huise platgestoot is nie. Ons koskaste is byna 

leeg, maar ons het nog twee tamaties, bietjie meel en ’n paar 

blikkies. Daaruit gaan ek aandete maak.  

2. LEONIE: (MEEWARIG) Wel, ons het darem kos. 

3. JEANNIE: O Ma, onthou Ma die Sondagmiddagfeeste? Die skaapboude, 

die hoenders, die verskeidenheid groentes? Wortels met suiker, 

pampoen met kaneel, hompe botter in die skorsies. O my mond 

water as ek daaraan dink. En die nageregte! Poedings, roomys, 

swiets. Ons het ons altyd oorvreet, sodat ons net wou gaan 

slaap soos hondjies wie se magies vol is en die ogies trek toe. 

4. LEONIE: (IRONIES) En dan was julle kinders so lekkerbekkig. Julle wou 

nie spinasie eet nie, en julle het kool gehaat. Afval wou julle jul 

monde nie aan sit nie, al was dit gekerrie. 

5. JEANNIE: (SUGTEND) Ag hoe spyt is ek nou! Wat sou ek wou gee vir een 

van ons Sondae met Pa en Danie, en oom Jack met sy flou 

grappies en vet tant Mary, wat so lekker kon smul, en Oupa en 

Ouma, en al die kinders waarmee ons gespeel het. Waar is 

hulle almal? Weg, soos kaf wat weggewaai het in die wind. 

6. LEONIE: Die winde van verandering en ellende is besig om hierdie land 

leeg te waai, van swart en wit. 
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1. JEANNIE: Onthou Ma daardie pieknieks waarop ons gegaan het? Ons 

kinders wil in die rivier swem, maar julle sê nee, ons sal 

bilharzia kry, maar dan gaan ons skelm in die water. Ons vang 

vis, maar dis meesal babers, en ons braai vleis in die bosse, en 

ons verbeel ons daar is geen gevaar nie. 

2. LEONIE: Ons het nie besef dat die oorlog eintlik al aan die gang was nie. 

Ons het dit aanvanklik onderskat. Daar ry ons die bundu in, 

sonder wapens, en ons gaan kamp. Snaaks dat daar nooit iets 

met ons gebeur het nie. 

3. JEANNIE: Almal drink baie en ons braai roosterkoek en eet dit met Ma se 

turksvykonfyt. O, dit was lekker. Ma kon so lekker kook en bak. 

En ons ekspedisies om turksvye te gaan pluk, hele gesinne. 

Onthou Ma hoe ek die turksvye in altwee my handjies gevat 

het? 

4. LEONIE: Toe neem dit dae lank om die dorinkies uit te kry en ons smeer 

botter aan om die seer te verlig en dit te laat uitsweer. 

5. JEANNIE: O, daardie plaasbotter. Ons het gemors daarmee. Wat sal ek 

nie nou gee vir net so ’n smeerseltjie op ’n stuk van ma se 

tuisgebakte brood of skons nie. (HAAR STEM WORD 

TREURIG) Hemel, vanaand dink ek net aan kos, maar ons is in 

die moeilikheid en my man lê papgeslaan in die kamer. 

6. LEONIE: (BEJAMMEREND) Dis oor jy honger is, my liewe kind. In die ou 

dae het ons nie honger geken nie.  



 23 

© Dr MM Breytenbach 

1. JEANNIE: Kan ma onthou hoe ek en Eddie altyd saam met ons swart 

maatjies na die compound gegaan het, dan eet ons daar posjo 

en marog en beesvleis saam met die swartes? Dit was so 

lekker. Ons het die posjo in balletjies gerol en in die sous 

gedoop. Snaaks dat hulle pap altyd lekkerder was as ons s’n. 

2. LEONIE: Ek onthou. Daar het julle allerhande snaakse goed geëet wat 

julle nooit by die huis sou geëet het nie. Hoenderpote en 

beestepote en skaapkop. 

3. JEANNIE: Nee, ons het net geproe uit nuuskierigheid. Dis hulle pap wat so 

lekker was. Pa het altyd gespot dat Mavis in die marog spoeg 

en daarom was dit so lekker. 

4. LEONIE:  (SUG) Ja, selfs tydens die oorlog het ons en ons swartes goed 

geëet. Ons het ons eie kos en groente gekweek en was nie van 

winkels afhanklik nie. Nou is daar leë rakke en as jy hier in 

Harare ’n groentetuin aanlê, kom steel jou bure jou groente. Nie 

dat ons meer saad kan kry nie. 

5. JEANNIE: Die diere op die plaas het beslis goed geëet. Ons honde was in 

goeie kondisie. Pa se koeie was vet. Die skape en die varke en 

die eende was vet. O Ma, ek dink nou aan ons honde, wat so 

wreed doodgemaak is toe hulle die plaas inval. (SNIK) Hoe kan 

mense so wreed wees met diere? 

6. LEONIE: Die honde was kwaai. Hulle wou ons beskerm. Toe moet die 

bliksems hulle uit die weg ruim. 
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1. JEANNIE: Weet Ma, die dae toe ons in konvooie gery het om veilig in 

die dorp of by die koshuis te kom, en almal was patrioties, en 

almal het saamgestaan en ma het koekies gebak en sokkies 

gebrei vir die troepe...daardie was goeie dae. Nou besef ek dit.  

2. LEONIE: (NOSTALGIES) Ja, daar was tog goeie dae, selfs tydens die 

oorlog. Ons het saamgestaan. Daar was solidariteit. Ons het 

mekaar onderskraag en gehelp. Vriendskappe en familiebande 

was kosbaarder as in vredesyd. (SUG) 

3. JEANNIE: Destyds het ons gedink ons kry swaar want ons was heeltyd 

bang en by die skool het hulle ons selfverdediging geleer en 

hoe om te skiet. Iemand se broer of pa of oom of vriend het 

altyd iets oorgekom. Ek was so bang Pa en Eddie kom iets 

oor...(SUG) Mense het uit ons lewens verdwyn want hulle is 

doodgemaak of hulle het gevlug. My beste vriendin Sarah en 

haar gesin het sommer eendag weggegaan. Ek was so 

hartseer. Nou weet ek dat algehele verval en korrupsie 

waarteen mens nie kan veg nie, en wreedheid wat deur die 

regering georkestreer word, veel erger is as om teen ’n vyand te 

veg wat jy kan sien jou teenstander is, en jy mag hom skiet. 

Ons is gestroop van wat goed kon gewees het.  

4. LEONIE: (SUG) Ja, ons is gestroop van die dinge wat vir ons kosbaar en 

belangrik was. 
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1. JEANNIE: (ONTHUTS) Ek was mal oor skoolgee en lief vir my leerlinge, 

wit en swart. Nou wil hulle my nie meer hê nie en hulle betaal in 

elk geval niks. Betaal hulle wel, is die geld niks werd nie. Jy kry 

miljoene Zim dollars en dis net ’n handvol randjies werd. Jy kan 

niks koop nie, maar daar is ook niks om te koop nie. 

2. LEONIE: Dit word donker. Ek kan nie meer mooi sien nie. Skakel 

asseblief die lig aan.  

STOEL SKUIF. VOETSTAPPE. KLIKGELUID. 

3. JEANNIE: (SARKASTIES) En daar was lig. Ek wonder hoe lank die krag 

dié slag sal aanbly? Dis mos veel meer af as wat dit aan is. 

HARDE SLAG EN GLAS WAT BREEK. GILLE 

4. JEANNIE: Hemel tog, wat was dit? 

5. LEONIE: (BEWERIG) Ek dink iemand het ’n klip deur die ruit gegooi. 

VOETSTAPPE EN GESKUIFEL 

6. GERALD: (ONTSTELD) Wat de donder gaan nou weer aan? 

7. JEANNIE: Dit klink asof ons aangeval word. 

8. GERALD: Sit stil. Ek skakel die lig af. Dis beter om te gaan kyk as dit 

binne donker is en hulle kan nie van buite af insien nie. 

9. JEANNIE: (SENUAGTIG) Wees tog versigtig. Moenie oor goed val nie. Jy 

is klaar so beseer. Kan jy ooit sien? 
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1. GERALD: Met een oog ja. 

VOETSTAPPE WORD SAGTER. STEM VAN AFSTAND 

2. GERALD: Ek sien niks. Die belhamels het seker die klip gegooi en toe laat 

spaander. 

3. JEANNIE: (ONTHUTS) Dink jy dis een van jou leerlinge? 

4. GERALD: Dit kan enigeen wees. O hel, daar gaan al die ligte in die straat 

weer af. Die hele buurt is donker. Die krag was skaars aan, toe 

is dit weer af. Elke keer wonder mens of die ligte ooit weer sal 

aangaan. 

5. JEANNIE: (SENUAGTIG) Dis soveel makliker om mense te terroriseer en 

aan te val as dit donker is. Mens kan mos nie die aanvallers 

sien nie. Ag, as ons net batterye kon kry, en flitsligte. Ons kerse 

is amper op. 

6. LEONIE: Ek sal ‘n kers in die kombuis gaan haal. Het ons nog 

vuurhoutjies? 

7. JEANNIE: Daar is in die koskas. Die leë koskas. Onderin. Ons het dit nog 

laas van Suid-Afrika af gebring oor Gerald gerook het. Wag, 

laat ék liewer gaan. Ek weet presies waar dit is. Ma sal net 

sukkel. Bly Ma net sit. 

8. LEONIE: Miskien moet ons komberse voor die vensters hang, soos 

tydens die oorlog, sodat hulle ons nie van buite af kan sien nie. 



 27 

© Dr MM Breytenbach 

1. GERALD:  (NADER) Maar ons het nie sandsakke en veiligheidsheinings 

en vuurwapens nie. Ons is uitgelewer.  

VOETSTAPPE 

2. JEANNIE: Hier is ek, met die kers. Moet ons nie die polisie bel nie, 

Gerald? Ons foon werk genadiglik darem nog. 

3. GERALD: (SMALEND) Wat sal dít help? Hulle sal tog nie kom nie. Van 

wanneer af kom help Zim se polisie as mense hulle nodig het?  

4. JEANNIE: (MOEDELOOS) Ag, ek het maar net gewonder. In die ou dae... 

5. GERALD: (BARS) Dis nie meer die ou dae nie. Hemel, maar ek is honger. 

Wat eet ons vanaand, of eet ons glad nie? 

6. JEANNIE: Ons sal maar ’n blikkie boontjies en die tamatie moet deel. Ons 

voorrade is uitgeput en wie kan nou kook as daar nie krag is of 

hout of kole om mee vuur te maak nie? (SUG) Ons kan altyd 

ons meubels begin brand. Dis in elk geval oud en verslete. 

7. LEONIE: Ag nee, Jeannie. Dis nog nie winter nie. Ons kan uithou sonder 

krag. 

8. GERALD: Daar is nog brandewyn. Ek skink vir ons elkeen ’n dop. Ná 

vandag se moleste het ons dit nodig. Lig jy eers vir my met die 

kers, sodat ek kan sien om die brandewyn en glase te kry, dan 

vat jy hom saam. Ons kan in die donker vir jou wag. 

KAS GAAN OOP, SKINK, GLASE RINKEL 
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1. JEANNIE: Oukei, ek is nou-nou terug. Ek hoop niemand gooi iets deur 

die kombuisvenster nie. 

2. GERALD: Moet ek saamkom? 

3. JEANNIE: Nee, bly hier by Ma. 

VOETSTAPPE WORD SAGTER 

4. GERALD: Is Ma orraait? 

5. LEONIE: Ja wat, ek het net bietjie geskrik. Maar ek het al veel erger 

dinge beleef as ’n klip deur ’n ruit. 

6. GERALD: (SIMPATIEK) Ek sou so dink. Met die oorlog en die plaasinval 

en die donnerse war vets wat Pa vermoor het.  

7. LEONIE: Maar is jý orraait? Jy het so seergekry, arme Gerald. 

8. GERALD: (WRANG) Ek moet altemit gewoond raak aan pakke slae. Dis 

dalk nie die laaste nie. 

9. LEONIE: (HARTSEER) Ag Gerald, dis vreeslik. Mens is jou lewe nie 

meer seker nie. 

10. GERALD: Eintlik is dit oorlog. Ons is in die hoeveelste Chimurenga. 

11. LEONIE:  Tydens die tweede een, kon ons nog die security forces roep 

as ons bedreig is. Gerald was in die Police Anti-Terrorist Unit . 

Ons het nie toe so hulpeloos gevoel nie. Ons kon goed skiet. 

Nou sit ons hier soos meerkatte in ’n gat met jaghonde wat om 

ons ruik, net reg om ons te verskeur as ons ons koppe uitsteek. 
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1. GERALD: Ek voel ook deesdae asof ek gejag word. Maar dit kan nie so 

erg wees soos to Ma en Pa op die plaas vasgekeer is deur die 

war vets nie. 

2. LEONIE: Jy is reg. Die plaasaanval deur die war vets lank ná die oorlog, 

toe ons uitgelewer en hulpeloos was, wás veel erger. Ek sal 

nooit vergeet hoe ons binne die huis gesit het en gehoor het 

hoe die gespuis buite dreigemente skree en klippe op ons dak 

en deur ons vensters gegooi het nie. Die getjank van die honde 

buite...(SNUIF)...o hemel. My bloed verander in ys as ek aan 

daardie aaklige paar dae dink. Ek hoor in my nagmerries hoe 

die aanvallers roep dat Pa moet uitkom anders brand hulle die 

huis af. Ek het gewag en gewag en hy kom net nie terug nie. Ek 

was rasend. En toe ek uitkyk, sien ek net die stokke en die 

pangas en hoe hulle slaan na iets wat hulle omring...(SNUIF, 

SNIK) 

3. GERALD: Hel, dit moes vreeslik gewees het, Ma. Dis genade dat hulle Ma 

nie ook doodgemaak het nie. Biksems. Kastige war vets. Van 

hulle was seker nog nie eens gebore toe die Chimurenga 

plaasgevind het nie. 

4. LEONIE: Nee, hulle was jong hooligans. Gespuis. Ingestuur deur 

Mugabe en sy weermag om ons te kom terroriseer. En hulle 

was genadeloos, dronk van dagga en drank, met rooi oë en 

bloedwellus.  
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1. GERALD: Soos die impis van die Zulus teen die Voortrekkers, en die 

Xhosas wat my mense daar in die Oos-Kaapse oorloë aangeval 

het.  Barbaars. Maar alle oorloë is barbaars. Kyk wat het die 

wittes aan mekaar gedoen tydens die Wêreldoorloë? Dis ook 

nie swart op wit meer nie, dis ZANU-PF op ons en die MDC en 

enigiemand wat nie reg stem nie of krities is. 

2. LEONIE: (SNUIF, MOEDELOOS) Moet ons in ewige konflik lewe? Kan 

daar nooit werklik vrede kom nie? Is ons in die laaste dae van 

die mens se bestaan, soos dit in Openbaring voorspel is? 

Vergaan die aarde? 

3. GERALD: Kwalik. Net ons vergaan. Dit lyk my die mensdom is verdoem 

tot ewige stryd, moord en doodslag. Kyk hoe gaan dit in 

kwansuis veilige Suid-Afrika. Plaasmoorde by die duisende en 

’n misdaadsyfer wat die res van die wêreld laat skrik. Hulle 

waarsku glad vir voornemende toeriste teen die misdaad. 

VOETSTAPPE 

4. JEANNIE: Maar daar in Suid-Afrika het hulle darem kos en klere, brandstof 

en motors, wat nuut is en kan ry. Hulle vliegtuie vlieg en hulle 

het mediese dienste met opgeleide dokters en tandartse, en nie 

net toordokters en sangomas nie. Hier is jy so beseer en ons 

kan jou nie eens by die dokter kry nie. By die hospitaal het hulle 

nie meer medisyne en verbande nie en ek dink nie hulle kan 

eers meer opereer nie. 

5. LEONIE: Ons sal nog terugkeer na Boererate... 
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1. GERALD: Wat ons waar kry?  

2. JEANNIE: Vat die kers asseblief Ma, en sit dit op die tafel. (SARKASTIES 

SPOTTEND) Ek sal die feesmaal bedien. 

GERINKEL VAN VURKE OP BORDE 

3. JEANNIE: In my vader se huis het ons die gemeste kalf geslag maar nou 

eet ek die afval van die varke. 

4. LEONIE: Ons kon heeltemal sónder kos gaan slaap het, my kind. Om 

ons is mense wat niks te ete kry nie. 

5. JEANNIE: (WEEMOEDIG) Om te dink dat daar tye in my lewe was dat ek 

op dieet gegaan het oor ek oorgewig was. Oor ek te véél geëet 

het, want daar was so baie om van te kies. Oor ek my aan 

sjokolade vergryp het. Oor ek koek en terte en styselkosse en 

pizzas en hamburgers geëet het. Junk food. Wat sal ek nie nou 

gee vir junk food nie? Ek het so maer geword, ek weeg seker 

wat ek op laerskool geweeg het en my stokou klere hang los 

aan my lyf. Bag of bones. Arme Ma is net ’n graatjie, en Ma was 

altyd ’n fris vrou. Kyk vir jou, Gerald. Jy was eentyd goed in 

sport en sterk. Nou is jy lank en maer soos ’n paal. Bean pole. 

Liewe hemel, hoe lank moet ons dit nog verduur? Moet ons nie 

iets daaraan doen nie, Gerald? Ek is nou verby gatvol. Ek is op 

die punt om kranksinnig te word. 
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1. GERALD: Ja, ek het besluit dat ons moet weg. Ons kan net nie langer 

hier bly nie. More pak ons wat ons kan, en ons ry suid. As ons 

oor die grens is, sal ek my neef in Pretoria skakel en vra dat hy 

ons net help om in Grahamstad te kom, by my ouers, en broer, 

en suster. En ons kinders. Dis vrek ver. 

2. JEANNIE: (SKRIL) Het jy vergeet? Ons het nie brandstof nie. Jy het alles 

uitgery toe jy Eddie huis toe geneem het. 

3. GERALD: (MOEDELOOS) Ek sal sy pa vra of hy vir ons het. Hy is ’n ou 

met contacts. Hy behoort ons te help as ek sy seun gehelp het. 

4. JEANNIE: (AGGRESSIEF) Hy béter help. 

5. LEONIE: (VERWYTEND) Dit word blykbaar in die huidige Zimbabwe te 

duur om jou medemens te help as hy in die verknorsing is.   

6. JEANNIE: Ja Ma. Dit word te duur. Deesdae is dit elke hond vir homself.  

7. GERALD: Ek gaan kyk of ek iets buite gewaar. 

8. JEANNIE: (VERSKRIK) Moenie uitgaan nie! Loer net by die venster uit. 

9. GERALD: (PAAIEND) Toemaar, ek gaan nie uit nie. 

10. LEONIE: Dis erg genoeg om in die dag uit te gaan. Maar as jy snags nie 

eens jou vyand kan sien nie maar jy weet hy wag iewers buite 

om jou aan te val, is dit verskriklik. Ek kan nie meer bid nie. Dit 

help nie. 
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VOETSTAPPE WORD SAGTER. GERALD SE STEM KOM VAN 

AFSTAND AF. 

1. GERALD: Ek sien niks, maar die maan skyn darem. Dalk was dit net een 

kwajong se werk, en toe hardloop hy weg. 

2. JEANNIE: Ek hoop so. Vannag slaap ek niks. My senuwees is op hol. 

3. LEONIE: Ek is so wakker soos ek was toe...ag toemaar. (SUG) Dis beter 

om nie daarvan te praat nie. 

VOETSTAPPE WORD HARDER 

4. GERALD: As julle bang is, kan ons almal in die hoofslaapkamer gaan lê 

en ek sal my gholfstokke byderhand hou. 

5. JEANNIE: (LAG SKEL) Ek het vergeet dat jy ooit gholf gespeel het. Dat jy 

ooit aan ’n buiteklub kon behoort het en baanfooie kon bekostig. 

Wanneer was dit? ’n Eeu gelede? 

6. LEONIE: Ons kan nie eens lees nie want die krag is altyd af.  

7. JEANNIE: Nee, ons gaan terug na die Middeleeue. Donker Afrika. Die ligte 

brand net in Mugabe se paleis, en die huise van sy sidekicks. 

Daar is die koskaste en yskaste nie leeg nie. Nee, hulle drink 

sjampanje en eet kaviaar en Disgrace Mugabe is behang met 

juwele, en sy dra net Ferragamo skoene want haar voete is 

kastig te fyn vir enige ander common soort skoen. Maar die volk 

loop kaalvoet en hulle mage skree. Cheers. (SLUK) 

TELEFOON LUI SKRIL. GIL 
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1. JEANNIE: (BEWERIG) Wel die foon werk nog. Ek sal gaan antwoord. 

GESKUIFEL, VOETSTAPPE, STEM OP KORT AFSTAND 

2. JEANNIE: Hallo? Wat? Jou klein gemors. Voertsek. 

FOON KLINGEL EN KLAK SOOS SY HOM NEERGOOI. 

3. GERALD: Wat is dit? 

4. LEONIE: (VERSKRIK) Was dit ’n dreigement? 

5. JEANNIE: (BEWERIG DOG KWAAD) Dit was ’n seun se stem wat gesê 

het fuck off white bitch or we’ll get you. Dit moes een van jou 

leerlinge gewees het, Gerald. Asof alles nie erg genoeg is nie, 

dreig kinders ons ook nog. (STEM RYS HISTERIES) More 

gaan ons weg van dié plek en ek bly nie ’n dag langer nie. Ek 

het nou genoeg gehad van Zimbabwe se blerrie probleme. Daar 

onder in Suid-Afrika klim ek op ’n skip en vaar die see in om 

van Afrika af weg te kom. Vervloekte kontinent!  

6. GERALD: (PAAIEND) Ja, ons sal more gaan, my lief. Ek moet net 

brandstof kry. 

7. JEANNIE: (HISTERIES) Al moet ek die blerrie skedonk al die pad tot in 

Avondale stoot, gaan ons more na Jim Bradley en vra ons 

brandstof terug. 

8. GERALD: (PAAIEND) Kalmeer Jeannie.  

9. LEONIE: Kom ons dink solank wat ons kan pak. 
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1. JEANNIE: (SARKASTIES) In ons ou tasse. Ons vodde-klere? Padkos 

het ons nie soos in die dae toe ons mandjies vol koue hoender 

en gekookte eiers en appels en toebroodjies gehad het en orals 

langs die pad gestop het om te vreet nie. 

2. LEONIE: (SWAARMOEDIG) Moenie dit nog erger maak as wat dit is nie. 

Dink net daaraan dat ons kan wegry en dat ons nie deur 

grensdrade sal hoef te kruip of oor die Limpopo met sy 

krokodille moet kom nie. 

3. JEANNIE: (SKRIL) O daar is altyd ’n silwer randjie aan die swartste wolkie. 

Die witste vark in die swartste modder. Soos ons. Wit varke in 

swart modder. In Suid-Afrika, as jy beroof en verkrag word, is jy 

glo dankbaar dat jy nie doodgemaak is nie. Ons arme ou 

Zimbabwiërs is dankbaar dat die krokodille ons nie vreet en die 

doringdrade ons velle afkrap terwyl ons uit ons vaderland vlug 

na ’n land wat reeds deur ons vlugtelinge oorstroom word nie. 

Onwelkome vlugtelinge, boonop. 

4. GERALD: Sjuut, sjuut. Kom sit hier by my. Ek hou jou vas. Onthou, ons 

kinders is daar in Suid-Afrika en ons sal hulle sien. Jy verlang 

dan altyd so na hulle. 

SNIKKE. 

5. JEANNIE: Dankie tog ons kinders word hierdie hongersnood gespaar, 

maar hulle is charity cases. O, ek skaam my so daaroor. 
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1. GERALD: (TROOSTEND) Sjjt. Hulle is veilig by my broer en daaroor is 

ek dankbaar. 

2. LEONIE: (BARS) Ons kan dankbaar wees ons is nie nou op die plaas 

met war vets met pangas en sense en byle en messe om ons 

wat net wag om ons te vermorsel en te verneder nie. Dat ons 

nie vasgekeer is soos ek en Pa destyds terwyl hulle buite die 

honde vermoor en die plaaswerkers aanrand nie. Mavis wat 

jarelank vir ons gewerk het, is so geslaan dat hulle haar moes 

wegdra. Haar twee jongste dogters is verkrag en half dood 

geslaan. Ons houseboy Enoch is vermoor.  

3. JEANNIE: (HEES) Ma, asseblief. Dit gaan erg genoeg sonder om daardie 

grusame goed op te rakel. 

4. LEONIE: (STEM ROU) Toe die polisie uiteindelik kom, en my daar uitlaat, 

toe lê jou pa, die honde, ons houseboy...almal...in die stof en ek 

hoor net hoe jil en skree die gespuis vir die white bitch dat sy 

moet fokoff en dis nou hulle plaas. Julle was nog hier veilig in 

Harare. (STEM VERSKRIL HISTERIES) Die polisie het my 

soos ’n misdadiger agter op hulle bakkie gelaai en ek moes 

daar sit, met my dooie man wat in sy bloed lê onder ’n kombers 

langs my en my hele lewe in skerwe.  

5. JEANNIE:  (SMEEK SNIKKEND) Ma asseblief, moenie! 

6. LEONIE: As die Jones’e in Gweru my nie gehelp het en my met die trein 

na julle gestuur het nie, weet ek nie wat sou geword het nie. 
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1. JEANNIE: Hulle was altyd goeie vriende van Ma-hulle gewees. 

2. LEONIE: Hulle het vir my kos en klere gegee en bietjie geld al was hulle 

self behoeftig. (VERONTWAARDIG) Om te dink dat hy ook 

eentyd een van die groot boere was. Een van die melkboere 

wat melk aan die dorp gelewer het. Geruïneer, soos ons, maar 

darem nog lewend. Hulle kon hom ook doodgeslaan het, maar 

hy het seker betyds padgegee dorp toe. Hy het voor ons 

daardie Section 8 brief gekry, wat almal gevrees het, wat gesê 

het dat die plaas deur die regering oorgeneem word, maar 

eintlik deur gespuis ingeval sou word. 

3. JEANNIE: (SPYT EN HARTSEER) Ek is jammer ons was nie daar vir Ma 

nie, maar ons het nie brandstof gehad nie en...dalk het die war 

vets ons ook aangeval...en ons het darem twee kinders... 

4. LEONIE: (SNUIF) Toemaar, ek weet julle kon nie kom help nie. Ek weet 

en verstaan alles.  Ek wonder hoe lyk die plaas nou, ons 

spogplaas waar ons bloed en sweet en trane in die grond 

ingespit is. Verwoes natuurlik. Ons was nog daar toe sien ons 

hoe slag hulle ons kampioen bul en ons koeie en kalwers, voor 

die voet. Hulle het die mielielande gestroop. Hulle het vir 

hulleself stukke plaas toegeëien. Kastig om te boer, maar eintlik 

was hulle besig om alles wat lewe en vrugte dra, op te vreet. 

Ons is gedreig as ons kom en gaan. Die plaaswerkers is 

verjaag. Die invallers het op ons geskree en gevloek en klippe 

na ons bakkie gegooi.  
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1. JEANNIE: Ag Ma, moet tog nie weer daarvan praat nie! 

2. LEONIE: Jou arme pa het hel gehad. Ons het baie gebid, maar wat het 

dit gehelp? Geloof teen barbarisme? Die duiwel wen skynbaar 

altyd. 

3. JEANNIE: (SNUIWEND) Ma, moenie so sê nie. Ons het nog altyd gebid as 

ons in die knyp is. Waarvoor is mens dan gelowig? Ons is mos 

christene. 

4. LEONIE: Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan 

kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het 

en wat nooit sal laat vaar die werk van Sy hande nie. Woorde, 

woorde. Weet julle hoeveel sendelinge is tydens die oorlog 

vermoor? Daar is ’n hele Britse groep wreed uitgewis in die 

Oostelike Hooglande, daar in die pragtige natuurskoon waar 

mens na aan die hemel voel. Mans, vroue en klein kindertjies. 

Selfs ’n baba. Ons was so geskok om daarvan te hoor. En die 

vliegtuie vol vakansiegangers van Kariba wat afgeskiet is? 

Daardie mense het ook gebid toe hulle sien die dood staar hulle 

in die gesig. Die oorlewendes is deur die terroriste vermoor. Kyk 

’n God uit die hemel en kry nie Sy kinders jammer nie? 

5. GERALD: Ma is baie bitter, maar ek verstaan... 

6. JEANNIE: (HARD EN SKRIL) Gerald, as jy nie die polisie wil bel nie, bel 

die Bradleys en sê ons kom brandstof bedel. Here tog, dat ons 

moet bedel! Pa was een van die voorste boere in die Gweru-

distrik.  Ons het nooit tekorte gehad nie. 
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1. LEONIE: (BITTER) Dis juis daarom dat hulle óns plaas wou hê. Dit 

was mos vrugbaar, met baie vee, en ’n pragtige groot plaashuis 

met vrugteboorde en groentetuin, en boorgatwater.  

2. JEANNIE: (SKRIL) Gerald, hoor jy my? Bel die Bradleys en sê ons kom. 

3. GERALD: (SUG) Oukei. Oukei. Ek sal hulle gaan bel. 

VOETSTAPPE, STEM OP AFSTAND 

4. GERALD: O hel. 

5. JEANNIE: (VERSKRIK) Wat nou weer? 

6. GERALD: Die foon is dood. Afgesny. 

7. JEANNIE: (HISTERIES) Iemand het die draad geknip of die fone word 

soos die krag afgesny. Dit het dan enkele minute gelede gelui 

toe daardie klein stront gebel het. Hulle het dit afgesny, sodat 

ons nie hulp kan ontbied nie. Hulle gaan ons aanval! 

8. GERALD: (KOM NADER) Kalmeer Jeannie. Ons is darem nog in die 

middel van Harare, nie buite op ’n plaas ver van ander mense 

af nie. Hulle sal nie waag om ons hier te kom aanval nie. 

9. JEANNIE: (HUILERIG) Dit hoop jy! Jy probeer my net troos, maar ek is 

van niks meer seker nie en ek vertrou niemand. Iemand het dan 

’n klip deur die venster gegooi. Hoor ek die bure aangehardloop 

kom ons ons te help? (HISTERIES) Nee, hulle kruip in hulle 

huise weg. Mense is mos te vrek bang en geïntimideer om 

mekaar te help. 
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1. LEONIE: Gerald was nie bang om iemand te help nie. Vandag het ek 

groot respek vir jou gekry, Gerald. 

2. GERALD:  Dankie Ma. Ek kon nie toekyk en niks doen nie. My gewete sou 

my nooit met rus gelaat het nie. 

GEDREUN OP DAK. GILLE 

3. JEANNIE: (VERSKRIK) Liewe hemel, hulle ís besig om ons aan te val! 

4. GERALD: Ek gaan kyk gou. 

VINNIGE VOETSTAPPE. STEM OP AFSTAND 

5. GERALD: (KWAAD, SENUAGTIG) Ek sien skaduwees oorkant die straat 

onder die bome. Nie baie nie...een, twee, nog twee. Lyk my dis 

net vier, nie ’n hele skare nie. 

6. JEANNIE: Lyk dit na kinders? 

7. GERALD: Ek kan nie eintlik sien nie. Kom kyk jy. 

VINNIGE VOETSTAPPE. STEM OP AFSTAND 

8. JEANNIE: Ja, daar is so vier, maar ek kan nie sien of dit kinders is of nie.  

Hemel tog, as ons net selfone gehad het, kon ons nou die 

polisie gebel het. 

9. GERALD: (ERGERLIK) Maar ek het jou tog gesê hulle sal nie kom nie. 

Hulle dink mos outomaties dat wittes die MDC en Morgan 

Tsvangirai steun. Hulle sal eerder die aanvallers aanmoedig as 

straf. 
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1. JEANNIE: (BANG) Neem die kers en gaan haal jou gholfstokke. Dan 

het jy darem wapens as hulle probeer inkom. 

2. LEONIE: Ek dink nie hulle gaan probeer inkom nie. Sulke lafaards kom 

mos in ’n massa, en hulle probeer mens terroriseer. Hulle wil hê 

jy moet in jou broek bewe van banggeid, maar hulle kom nie 

sommer in nie want dan verdedig jy jouself dalk. Nee, hulle wil 

mens na buite lok, soos met Pa, waar hulle in ’n groep kan 

aanval, baie teen een. Sodat jy nie ’n kans staan nie. Die 

bliksems. Ek dink ook daardie spul daar buite is Gerald se 

leerlinge, wat hom net goed wil afskrik. 

3. JEANNIE: (SENUAGTIG) Ek hoop Ma is reg. Maar kyk hoe seer het hulle 

hom geslaan by die skool. 

4. LEONIE: Nouja, hulle was mos ’n klomp teen een. Dan is hulle mos baie 

braaf. Hulle sou hom nooit as te nimmer een-een wou aanvat 

nie. Ek dink ons sit net hier en laat hulle maar aangaan. Hulle 

weet nie wat ons hier binne dink of doen nie. Hulle weet ook nie 

of ons wapens het nie. 

5. JEANNIE: (BIETJIE MOEDIGER) Wel, ons hét wapens. Ons het 

gholfstokke en ons het kombuismesse, en Gerald se ou 

krieketkolf...’n tennisraket... 

6. LEONIE: Daar, sien jy nou. Hulle dink dalk ook aan sulke goed.  

7. GERALD: (GROM) Enigeen wat inkom, slaan ek pap. Sit net stil hier 

binne, ek gaan haal die gholfstokke. 
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1. JEANNIE: Kry die vleis- en groentemesse ook. 

2. GERALD:  (SPOTTEND) My liewe vrou, ek kan jou nie sien iemand 

deurboor of keel afsny nie. 

3. LEONIE: Op dié stadium van my lewe sien ek dalk kans daarvoor. Gaan 

haal alles, dan voel ons beter. 

HARDE SLAG OP DAK. GIL. HARDE SLAG VERDER WEG EN GLAS WAT 

BREEK. GIL. VINNIGE VOETSTAPPE WEG. 

4. JEANNIE: (BEWERIG) Julle kan sê wat julle wil Ma, maar dit maak my 

vrek bang. Is Ma nie ook bang nie? 

5. LEONIE: Ek was al veel, veel banger. 

6. JEANNIE: Al waarvoor ek nou bid, is dat ons veilig uit hierdie land kan 

padgee. As mens nie meer vir ’n plek met sy hongersnood en 

geweld kans sien nie, dan kies jy om ’n vlugteling te wees. 

HARDE SLAG EN GLAS WAT BREEK. GIL. VINNIGE VOETSTAPPE KOM 

NADER 

7. GERALD:  Hier is ek. As dit so aangaan, breek die vuilgoed nog al ons 

vensters. 

8. JEANNIE: (BANG EN VERONTWAARDIG) Kom die bure nie agter dat ons 

aangeval word nie? Hulle kan mos die polisie roep. 
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1. GERALD: (SMALEND) Wie sê hulle gee om? Wie sê hulle het eens 

telefone wat werk? Nee, hulle is maar te bly dis ons wat 

aangeval word en nie hulle nie. 

2. LEONIE: (VERONTWAARDIG) Voorheen het bure mekaar altyd 

onderskraag en gehelp. Die mense het nie eens meer dieselfde 

morele waardes as voorheen nie. Die oorlog het meer as net 

menselewens vernietig en die brutale gulsigheid van Mugabe 

en sy ondersteuners het nou die land op sy knieë. 

3. JEANNIE: Om te dink hoe lief was ons vir ons land. Ons was bereid om vir 

Rhodesië te sterf, maar nou wil ons net wegkom uit Zimbabwe. 

4. GERALD: Ek gaan loer net weer by die venster. 

VOETSTAPPE WORD SAGTER. STEM VAN VER AF. 

5. GERALD: Ek sien niks. Dalk het hulle moeg geword en weg gegaan. 

6. LEONIE: (MINAGTEND) Hulle ammunisie is dalk op. Hier lê nie juis baie 

klippe in Tyndale se strate rond nie. 

VOETSTAPPE KOM NADER 

7. JEANNIE: Is daar nog van daardie brandewyn? 

8. GERALD: Ja, ons kan dit net sowel opdrink. Wees net versigtig dat dit nie 

na julle koppe gaan nie. Julle mae is redelik leeg. ’n Skyfie 

tamatie en ’n paar boontjies is nie juis vullend nie. 

GESKINK EN GLASE 
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1. JEANNIE: Dis nou so stil. Onheilspellend stil. mens hoor nie eens ’n 

hond blaf  of verkeer wat soem nie. 

2. GERALD: Natuurlik nie. Ons waag dit nie om honde te hê nie en die bure 

wat honde gehad het, is weg. Daar is nie brandstof wat verkeer 

moontlik maak nie.  

3. LEONIE: Hoe voel jy nou, Gerald? Hoe voel daardie oog? 

4. GERALD: Seer, dankie Ma. Miskien moet ons ons brandewyn vat en 

kamer toe gaan.  

5. JEANNIE:  Ja, my arme man. Jy moet gaan lê. Ek sal by jou lê en Ma kan 

op die divan slaap. Ek sal vir Ma komberse uithaal. Is dit oukei? 

6. LEONIE: Ja dankie, ek is mos maar klein deesdae. Ek pas maklik op ’n 

divan. Ek dink net nie ek sal maklik aan die slaap raak nie. Die 

verlede spook  mos in die nagte by my. Ek wens net ek hoef nie 

te droom nie. Dis te pynlik. Aan die ander kant is dit al wanneer 

ek jou pa en broer weer sien, maar verwronge. Daardie hel is 

seker die straf vir al my sondes. Teen die tyd dat ek doodgaan, 

is ek al halfpad van my sonde gesuiwer en staan ek dalk ’n 

kans om die vagevure vry te spring. 

7. JEANNIE: Ma kan nog spot. 

8. GERALD: Dis oor Ma ’n dapper mens is. Kom ons gaan lê. Ek voel of 

twee treine my van weerskante af getrap het. 

KREUN 
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1. LEONIE: Wat? Dis amper lig. Ek het sowaar geslaap. Kinders, slaap 

julle nog? 

2. JEANNIE: (KREUNSUG) Is dit al more? 

3. LEONIE: Ja. Dit word lig. 

4. GERALD: (KREUN, PRAAT GEDEMP) Is julle wakker? Eina, maar my 

gesig is seer. My hele lyf, eintlik. Dalk het die laaste bietjie 

brandewyn my boonop ’n hangover gegee. 

5. JEANNIE: (GESKOK) Ag Gerald, kyk hoe lyk jou gesig. Dis nog erger as 

gister. Jou een oog is heeltemal toe en blou en jou een wang is 

geswel. 

BED KRAAK 

6. GERALD: Ek staan op. Ek dink ek moet gaan bad. Dalk verdoof die koue 

water my pyne. 

7. JEANNIE: (BEKOMMERD) Hoe op aarde gaan jy vandag hier wegkom as 

jy in so ’n verrinneweerde toestand is? 

8. GERALD: (KREUN) Ek sal oukei wees. Bring asseblief vir my skoon klere 

na die badkamer. 

VOETSTAPPE WORD SAGTER, DEUR SLAAN TOE 

9. JEANNIE: Ek voel vuil. Ons het sommer in ons klere geslaap. Ek moet ook 

was en skoon aantrek. Hoe voel Ma? 
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1. LEONIE: Oes dankie, maar ek lewe nog. (KREUN) Gelukkig het daar 

in die nag niks gebeur nie. Ek gaan na my kamer. Ek sal ook 

moet was en skoon aantrek. Vandag is mos die dag waarop 

ons hier padgee. 

VOETSTAPPE WORD SAGTER, KASDEUR KRAAK, GESKUIF 

2. JEANNIE: (SARKASTIES) Watter van my ontwerpersuitrustings sal ek 

vandag kies? Dié ou paar denims, modieus stukkend by die 

knieë, en dié uitgewaste ou bloes? Tekkies wat beter dae 

geken het? Waar is my rye hoëhakskoene van jare gelede? Ag 

my natuurlike skoonheid moet maar die deurslag gee. Mooi 

genoeg om in ’n goiingsak stunning te lyk, het Gerald altyd 

gesê. 

3. GERALD: (ROEP DRINGEND VAN VER AF) Jeannie, bring gou my klere! 

4. JEANNIE: Ek kom! 

GEVROETEL, VOETSTAPPE. 

5. JEANNIE: Hier is dit. hemel tog! Kyk hoe lyk jou lyf! Jy is vol kneusplekke. 

My arme man. 

6. GERALD: (HAASTIG) Dis hoe hulle my geskop het. Gee gou die klere dat 

ek aantrek. Ek ruik rook. Ek wil gaan kyk. 

7. JEANNIE: (VERSKRIK, SNUIF) Ek ruik dit ook. Ek gaan ook kyk. 

VOETSTAPPE HAAS NADER 
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8. LEONIE: (BENOUD) Kinders, kom gou! Die sitkamer is aan die brand! 

VOETSTAPPE HARDLOOP, GILLE 

1. GERALD: (PANIEKERIG)Hulle moes ’n brandbom of iets deur die venster 

gegooi het. Gryp wat julle kan en laat ons ry. Die motor is agter 

die huis geparkeer. Dit behoort darem ’n ent weg te kom. Hulle 

moet ons net nie keer nie. 

2. JEANNIE: (PANIEKERIG) Wat moet ek vat? Wat is belangrik....(STEM 

RAAK WEG SOOS SY HARDLOOP) 

3. LEONIE: (STEM ROU) Ek vat die foto-albums. Dis vir my die 

belangrikste. My herinneringe. 

VOETSTAPPE HARDLOOP 

4. GERALD: (SKREE) Kom julle! Los julle goed! Ons moet wegkom! 

5. JEANNIE: (HISTERIES) Ek vat net my handsak, en ons paspoorte... 

VOETSTAPPE HARDLOOP, GEKNETTER VAN VUUR, MOTORDEURE, 

ENJIN WAT SUKKEL OM TE VAT. STEMME WAT JIL IN 

AGTERGROND. 

GEDREUN. 

6. GERALD: (SKREE) Dis Jim Bradley! Hy wink vir ons. Gaan klim julle by 

hom in. 

7. JEANNIE: (HISTERIES) Los dié blerrie motor en kom saam. 
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1. GERALD: (SKREE) Gaan! Ek probeer net weer ’n slag. 

ENJIN WAT SUKKEL OM TE VAT, IN AGTERGROND LUIER ANDER 

MOTOR 

2. JIM: (SKREE) Los daar Gerald! Kom dat ons ry! Hulle word al meer 

in die straat. 

3. JEANNIE: (SKREE) Ma, klim voor in! Kom nou Gerald! 

VOETSTAPPE HARDLOOP, MOTORDEURE KLAP, MOTOR TREK VINNIG 

WEG, TOET, BANDE SKREE. MENSE SKREE. 

4. GERALD: (UITASEM) Liewe hemel! Jy is net betyds Jim! Hoe het jy 

geweet ons huis brand af en ons moet vlug? 

5. JIM: Julle bure het gebel. Die Moyo’s. Hulle seun is mos ook in die 

skool en hy het hulle blykbaar alles vertel.  

6. JEANNIE: (BEWERIG, UITASEM) Dis ’n bestiering. Ons dag die bure gee 

niks om nie. Dis ’n wonderwerk dat hulle gedink het om jou te 

bel. 

7. LEONIE: (BEWERIG) Ek dink ek kry weer my geloof terug. 

8. JIM: (SIMPATIEK) Julle arme mense. Dis blykbaar belhamels van 

die skool wat agter alles sit. Die klein bliksems wat ons Eddie 

so geslaan het. Gerald het ons kind gehelp, nou help ons julle 

weer. Julle lyk vreeslik. Iris sal sorg dat julle ander klere kry en 

ons sal julle iets te ete gee. 
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1. JEANNIE: (SNIKKEND) Ons was van plan om vandag na Suid-Afrika te 

vlug, maar nie só holderstebolder nie. Ons is letterlik 

weggejaag. 

2. JIM: (SUG) Ons sal julle help om daar te kom. Moenie bekommer 

nie. Ons wil in elk geval vir Eddie van hier af wegneem na 

familie in Pretoria. 

3. LEONIE: (SNUIF, PLEGTIG) Die Here het julle vir ons gestuur. Hy het ’n 

plan met alles. 

4. JIM: Mrs Bester, daar  ís darem nog mense wat mekaar help in Zim, 

terwyl ander net verwoes en afbreek. Ons is julle baie dank 

verskuldig. 

5. LEONIE: En ons vir julle! 

 

 

DIE EINDE 


