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Louis Girod se woorde: “Ek is ‘n inbreker, ‘n dief.  Dis al wat ek nog ooit 
was”, gee ons ‘n insig in die karakter. 
“’n Dief kan ook goed wees” gee ons ‘n aanduiding van sy innerlike stryd 
in hierdie monoloog. 
 

 
LOUIS: 
 

[Snik]  Dokter…  Ek is nie sterk nie.  Ek kan nog nie sterwe nie.  Ek is nie 
gelowig nie, dokter. 
 
U was reg, dokter.  U het my herken.  Twaalf jaar gelede – lank voor die 
oorlog – het ek ingebreek in ‘n huis in Baucaire waar u toe seker dokter 
was.  U het my in die tronk besoek en my versorg.  Ek was toe negentien 
jaar oud. 
 
Ek is ‘n inbreker, ‘n dief.  Dit is al wat ek ooit was.  Ek het nooit verander 
nie, dokter.  Ek het twee jaar gekry dié slag.  En toe ek uitkom was ek 
nog meer verbitterd teen die wêreld.  Ek het inbreker gebly: met háát, 
met wrok.  As dit nodig was het ek hulle néérgeslaan met my breekyster.  
Nie soos daardie nag toe ek neergeslaan is nie.  Ek was giftiger nou en 
roekeloser.  Ek het slim en versigtig geword.  Die polisie het my nie meer 
betrap nie. 
 
Ná ek vrygekom het destyds, het ek háár ontmoet…  Eers wou ek haar uit 
‘n soort wrok hê – om haar seer te maak, om iemand te hê wat ek lank 
kon seermaak.  Later wegsmyt. 
 
Ek was ‘n straatrot vandat ek klein was.  Verstaan jy: ‘n rot, skuim, slym, 
vuilgoed!  Ek het gesteel.  Ek het baklei…  Kleiner kinders – dit het nie 
saak gemaak nie.  Hoe kleiner, hoe meer kon ek hulle knóú.  Later – toe 
het ek haar liefgekry.  En toe – my kinders.  Maar ek het nie verander nie.  
Ek het geen vak geken nie.  Ongeskoolde arbeider…?  Ek sou nie genoeg 
verdien het vir ons nie.  Sy het my leer ken as ‘n man wat geld gehad het.  
En nou soggens gaan werk met my stuk brood en my halfbottel wyn!  
Nooit! 
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[Skreeu dit byna uit]  Sal dit baat, dokter!  Sal dit baat as dit so kom dat 
selfs ‘n dief, dat selfs ‘n boef… trou kan wees aan… aan iets?  Goed kan 
wees? 
 
Sy was ‘n eerlike boeremeisie.  Ek moes haar aaneen belieg en bedrieg.  
Eers het ek voorgegee ek doen baie aande nagdiens.  Maar ek moes lieg 
oor watter fabriek.  Ek het haar afgesnou as sy uitvra.  Sy’t agterdogtig 
geword.  Jaloers.  Boos.  Ons het bitter rusie gemaak.  Sy’t ook 
agtergekom: soms het ek geen geld nie; en dan weer baie!  Dit het nie na 
vaste loon gelyk nie…  Maar sy’t die kinders goed opgevoed.  Sy is 
gelowig.  Nooit rusie voor hulle laat gebeur nie. 
 
Die oorlog het vir my soos ‘n genade gekom.  Ek het begin praat van 
versetswerk.  Later het sy amper begin glo.  Maar nege jaar se agterdog 
sit diep.  Ons het byna nie meer oor dié dinge gepraat nie.  [Woes]  Ek is 
geen versetsman nie…!  Ek het probeer inkom by die verset.  Van dié wat 
ek geken het was daarin.  Maar dit gelyk niemand wou my hê nie.  Ek was 
vuilgoed.  Hulle wou my nie vertrou nie. 
 
Die nag wat ek daar by die boer – Baudier glo – gevang is.  Ek het 
daarheen gegaan om in te breek.  Ek wis van geen vergadering nie.  Ek 
het geweet hy is oud en woon alleen.  Ek was gereed om hom plat te 
slaan as hy wakker word.  Ek was verbaas om te sien die lig brand.  Maar 
ek was nie bang nie.  Een of twee… drie… dit maak nie saak nie.  En hy 
was oud.  Ek was verbaas toe die deur nie gesluit was nie.  Maar ek was 
nie bang nie.  Hy is oud. 
 
Dit traak my nie of Baudier môre geskiet word nie.  Ek het geen land om 
voor te sterf nie.  En wragtig nie ‘n volk nie.  Julle kan almal kripeer.  Wat 
sal ek môre skree as hulle met die geweers aanlê?  Die boere sal skree: 
Vive la France soos gewoonlik.  Maar ek… vive wat? 
 
Ek het nie sonder my gereedskap na die boer se plaas gegaan nie.  Ek het 
dit weggegooi toe ek probeer weghardloop het… toe hulle my geskiet het. 
 
Ons kan die bewys lewer?  Nee, nee moenie na die kolonel gaan nie 
dokter.  Dit moet so kom. 
 
Ek was so verskriklik bang, netnou voor u gekom het.  Ek was so 
verskriklik bang vir die dood-wees.  Ek wóú by hulle wees, lank, lank – tot 
ek oud is.  Maar in daardie ure na Jeanne weg is het ek gesterwe, so voel 
dit vir my.  En die skietery is nou net ‘n laaste… formaliteit.  Miskien met 
ek juis sterf vir wat ek nie gedoen het noe.  En vir wat ek van my gemaak 
het. 
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Jy het haar nie hoor praat nie! 
 

[Die volgende dialoog kan of uitgelaat word of op band gespeel word.  As Jeanne 
se stem gebruik word bied dit ‘n goeie kans vir stilspel) 
 

[Dof word herhaal; stem van Jeanne in terugflits] 
“Jy was dapper.  Jy’t jou lewe in jou hand gevat.  Skaam, jy!  Ek is trots 
op jou, trots, trots!  Láter… ek sal my kinders grootmaak en vir hulle 
vertel van hulle vader…  Ek sal vir hulle leer om te besef hulle vader was 
‘n held, en om soos jy te wees.  Trots, trots, dit is ek!” 

 
LOUIS: 
 

Wat verstaan jy hiervan, dokter?  Jy met jou groot woorde oor Frankryk 
se dooies! 
 
[Stem van Jeanne] 
“Ons moet sterk wees.  Ek moet jou help sterk wees.” 
 
[Stem van Louis] 
“Jy moet vir die kinders vertel van my dood.” 
 
[Stem van Jeanne] 
“Maar ek sál.  Ek sál.” 
 
[Stem van Louis] 
“Nie van my lewe nie.” 
 
[Stem van Jeanne] 
Van alles!  Van alles!  Hoe goed jy vir ons was.  Hoe mooi.  Hoe sterk.  
Hoe dapper.  Alles!  Alles!” 

 
LOUIS: 
 

Dink jy ek kan met al my lieg weer voor háár staan!  En voor hulle!  Na 
drie maande in die tronk, vir inbráák!  Krúíp na hulle toe as inbreker.  As 
ek dood is, sal alles goed wees vir hulle en vir my.  Nee dokter.  Ek is nie 
bang oor wat die wêreld van my sal dink nie.  Ek is bang vir wat kan word 
van ‘n uitvaagsel se kinders.  Hulle is maar baie gewone kindertjies, 
dokter.  Ek het geword woos ek wis my Pa was.  Hulle moet nie word soos 
ek was nie.  Ek is so bang dokter dat daar ‘n God kan wees. 
 
[Sag]  Maar nou dat ek weet, is ek tevrede…  ‘n Dief kan ook goed wees… 
nie vieslik nie. 
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Sal my vrou ook môre by wees, dokter?  Liewer nie, dokter.  Dankie. 

 
 

---ooOoo--- 

Hierdie monoloog is ook geskik vir hoërskool seuns van grade 10-12 

(Uitgewers:  

 
 
 


