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Eersteprys is ’n bruid   

(Radiodrama deur André Kotzé, uitgesaai op RSG op 28 Desember 2003) 

 

 

 

ROLVERDELING 

 

HERMANUS STEYN:  Jongman 

 

HANNIE DE WET:  Jongvrou 

 

DAAN DE WET: Middeljarige vader van Hannie, effe verwaand, 

dominerend 

 

MIGIEL:   Middeljarige plaaseienaar, man vir orde 

 

BEYERS:   Middeljarig, joviaal, kwaadstoker 

 

FANIE UYS:   Jongman, bedorwe, verwaand 

 

 

 

 

 

 

 

©André Kotzé 



 2

PERDEPOTE VAN ENKELE PERD, HAASTIGE GALOP, 

STADIGER, GAAN OOR IN STAP (STEM DOOF IN) 

 

1.  HANNIE: Hokaai, Nonna!   Jy is glads te wild vir ‘n merrie!  Pa sal 

weer wat te sê hê oor ons twee meisies wat so wild te kere 

gaan?     

 

PERD RUNNIK EN PROES, PLAASGELUIDE 

 

2.  DAAN: (SKREE VAN VER AF, KOM NADER).  Hannie!  Wat jaag jy 

so?  Hoeveel keer moet ek jou sê dat jy rustiger moet ry.  

(GESELSTOON)  My kind, ek het klaar jou Ma verloor.  Ek 

wil nie nog sien hoe my enigste dogter haarself doodval van 

‘n perd af nie!   Daai Nonna is nog gans te wild vir jou.  Ek 

sal haar vir ou Jiems gee om eers mak te ry. 

 

3.  HANNIE: Ag, Pa!  Los ons uit!  Ons twee is die enigste wat nog bietjie 

lewe op hierdie plaas het.  Ons was tot by Malgas en terug.  

Nonna kry al meer lewe hoe verder ons ry. 

 

 

 

 

1.  DAAN: Net soos jy, Hannie.  Jy word al wilder, hoe ouer jy word. Jy 

is die mooiste meisie in die Overberg; een wat lankal moes 

trou en agter die potte moes staan.  Kyk hoe lyk jy!  

Ryklere!  Nes ‘n mansmens!   Altyd tussen die perde!  Dis 

nie nodig dat jy my boerdery oorvat nie!   

 

©André Kotzé 



 3

2.  HANNIE: Ag, Pa!  Los my uit.  Ek maak net gou vir Nonna vas.  Sal 

haar netnou kom koud lei.   Mooi bly Nonna!  Kom ons gaan 

in, Pa.  Ek kan darem ‘n koppie koffie maak. 

 

 VOETSTAPPE OP HOUTVLOER, DEUR OOP EN WEER TOE, 

PLAASGELUIDE DOOF UIT  

 

3.  DAAN: (STADIGER)  Nee, Hannie.  Ek is ernstig.  Jy is heeltemal te 

veel van ‘n mannetjies-vroumens.  Die kêrels sal begin 

wegbly van Spitzekop as jy so aangaan.  Fanie kla hoeka 

nou die dag by my dat jy oor niks anders as perde wil gesels 

nie. 

 

4.  HANNIE: O so?  Is dit wat Fanie Uys agter my rug sê.  En elke 

Saterdagaand kom hy hier aangery op Poon, wat eintlik hier 

op Spitzekop hoort!   Pa het ‘n fout gemaak om ons beste 

perd op laas jaar se resies weg te gee. 

 

1.  DAAN: Wag nou Hannie!  Jy is al weer te haastig.  Luister na my:  

(AFGEMETE, ERNSTIG)  Fanie het dit goed bedoel.  Ek 

vermoed hy wil jou vra om te trou.  (MEER DRIFTIG)  En ek 

het nie vir Poon weggegee nie.  Poon was die eerste prys!  

Jy weet goed alles in die Overberg gaan oor perde; ryperde, 

trekperde, karperde ... maar veral oor resiesperde.  En 

hierdie is die grootste resies van die jaar – dié een voor die 

laaste Nagmaal, die groot karnaval op Langefontein.   Fanie 

het laas jaar die resies gewen en Poon was die eerste prys! 
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2.  HANNIE: Prys?  Poon was die beste reun in die Overberg!   Hoe kon 

Pa so perd as ‘n prys weggee? 

 

3.  DAAN: Ag komaan, Hannie!  Ek het geweet Poon sal weer Spitzekop 

toe kom.  Fanie kuier nie verniet hier nie.  As julle twee 

afhaak, is Poon weer waar hy hoort? 

 

4.  HANNIE: Gmf!  Fanie Uys dink hy’s klaar die baas van Spitzekop!  En 

Pa steun hom nog in sy gierigheid. 

 

5.  DAAN: Hannie!  Jy moet nie staan en dinge teen die man opmaak 

nie.  Hy is nie gierig nie!  Hy is klaar baas van Potberg.  Hy 

het nie ons grond nodig nie.  Hy is agter jou aan en jy  weet 

dit!   

1.  HANNIE: Met ‘n vryer soos Fanie Uys weet mens nooit, Pa.  (KETEL 

FLUIT)  Los hom nou uit en drink Pa se koffie.    

  

2.  DAAN: Jy sal ‘n fout maak as jy jou neus optrek vir Fanie Uys.  

Fanie is die beste ruiter en rykste boer in die Overberg.     

 

3.  HANNIE: (GEBELGD)  Nou saal Pa verkeerde perd op.  Ek trou nie 

agter perde of geld aan nie! 

 

4.  DAAN: Jou hardkoppigheid sal nog ‘n oujongnooi van jou maak.  

Dan is Spitzekop heeltemal uit ons De Wets se hande uit.   

 

5. HANNIE: As ek trou, sal ek in elk geval nie ‘n De Wet bly nie, Pa.  Gee 

my net asseblief die kans om my eie man te kies! 
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PERDEPOTE, RUSTIGE GALOP, STADIGER, RUNNIK, STILTE 

 

6.  DAAN: Lyk my nie die kêrels sal jou daai kans gee nie.  Hier is 

Fanie Uys hoeka klaar op die werf. 

 

7.  HANNIE: Fanie?  Wie gee hom die reg om helder oordag te kom 

kuier? 

 

1.  DAAN: Wag nou, Hannie.  Ek het hom genooi.  Ons moet vanjaar se 

perderesies bespreek.   Fanie moet net eenvoudig weer 

hierdie keer die resies wen.    

 

2.  HANNIE: Dit behoort nie ‘n probleem te wees op Poon nie!  Waarom 

kook julle al weer die resies?   

 

3.  DAAN: Net bietjie taktiek bespreek, Hannie. 

 

4.  HANNIE: Gmf.  As Fanie Uys wen, sal dit net oor Poon wees.  Ek sal 

self al daardie mans by die Nagmaal uitstof as ek Poon vir ‘n 

rydier het.   

 

 KLOP AAN DEUR, VOETSTAPPE, DEUR OOP 

 

5.  DAAN: Aa!  Fanie, ou seun!  Welkom!  Kom in.   

 

6.  FANIE: Naand Oom Daan.  Naand Hannie.  Joe!  Daai Poon is darem 

‘n hings.  Ek het net drie uur gery aan die pad tussen 

Potberg en Spitzekop.  Weer ‘n rekord! 
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7.  HANNIE: Naand Fanie.  Spog jy met hou perd of met jou horlosie?  Jy 

moor daai arme Poon.  Ek hoor jy kom weer die resies met 

my pa staan en kook.  Is dit hoe jy laas jaar gewen het ... 

en Poon vir jou gevat het? 

1. DAAN: Faan, moet jou nie aan Hannie steur nie.  Sy praat maar so 

as sy senuweeagtig is.  Ons is juis aan die koffie drink.  

Hannie, gooi daar nog ene.  Fanie ry ver agter jou koffie 

aan!   En ek sê hoeka vir haar, Fanie, as ons dinge reg 

uitwerk, bly Poon sommer in die familie (lag). 

 

2.  FANIE: Nou praat oom ‘n reg ding! 

 

3.  HANNIE: Is dit wat julle bedoel met taktiek bespreek?  Reël dinge 

onder mekaar.  Verneuk ander mense uit hulle resies uit, uit 

hulle pryse uit en sommer uit hulle toekoms ook uit?  Gmf!  

Ek loop nou.. en los julle met julle onheilige sameswerings.  

Onthou net:  ek is nie deel van julle kokery nie! 

   

 DEUR KLAP TOE  

 

4.  FANIE: Gits, Oom Daan, wat het ons nou verkeerd gedoen? 

 

5.  DAAN: Los haar, Fanie.  Sy is maar altyd bietjie soos ‘n wilde 

merrie.  Op die ou end sal sy insien dat ons net die beste vir 

haar beplan.  Kom ons praat eerder oor daai Poon en hoe jy 

hom moet ry om die beste uit hom uit te kry... 

 

 STEMME DOOF UIT MET LAASTE SIN, MUSIEK OM 

TYDSVERLOOP EN PLEKVERSKUIWING AAN TE DUI  
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    *  *  * 

PERDEPOTE, EERS ‘n VINNIGE GEJAAG, DAN STADIGER, 

PERD RUNNIK (DOOF UIT): 

 

1.  HERMANUS: (RUSTIGE PAAI-STEM )  Hokaai, Blits... stadig ... so nou ... 

dis mooi!  Raak nou rustig.  Daai leeu is al lankal agter ons.  

Jy sal jouself morsdood hardloop!    

 

(PERD PROES) 

 

2.  HERMANUS: Mooi so!   Stadig nou.  Nou stap ons stadig tot by die plaas 

daar voor.  Kyk die sweetvlekke op jou vel!  Gelukkig is hier 

baie water!  Dit moet Langefontein wees.  Kyk al die tente!  

En mense!  Wonder wat gaan hier aan!   Seker Nagmaal 

Sondag.  En kyk hoe lyk ons twee van jou malle gejaag!  Die 

ene sweet!  Dié mense sal dink dis ek wat jou so gemoor 

het! 

 

 LAWAAI VAN KARNAVAL: MENSESTEMME, PERDE WAT 

RUNNIK, PERDEPOTE, AANKONDIGER (DAAN) EERS SAG, 

DAN AL HARDER  

 

1.  DAAN: (AANKONDIGERSTEM)  En so kom ons dan aan die einde 

van die voorlaaste dag van ons karnaval!  Onthou nou, more 

is die groot dag!  Die perdeskou en die groot perderesies.  

Ruiters en perde, kry julleself reg!  Nie te veel kuier 

vanaand nie.  Ons sien julle more!    
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2.  BEYERS: Hoor net vir daai Daan De Wet!  Asof dit nie genoeg is dat 

hy die rykste boer op Swellendam is nie!  Hy het die grote 

Spitzekop vir homself en nou wil die De Wets ons nog hier 

op Langefontein ook kom staan hiet en gebied.      

 

3.  MIGIEL: Ag, toe nou, Beyers!  Ons moet ‘n aankondiger hê.  Daan 

jaag maar net die gees so bietjie op.  Of  wat sê jy Fanie?   

 

4.  FANIE: Dis reg, Oom Migiel,  Oom Daan is lief om die mense se lus 

vir kuier bietjie op te jaag.    

 

5.  BEYERS: Jy sal weet, Fanie!    Ek hoor jy kuier hoeka elke 

Saterdagaand op Spitzekop.  Maar ek dink nie dis ou 

Daantjie wat jou lus vir kuier opjaag nie.  Dis daai Hannie 

meisiekind van hom!  (LAG). 

 

6.  FANIE: Ek praat nie van daai soort kuier nie, Oom!  En .. ek is nie 

die enigste wat Spitzekop se werf op ‘n Saterdagaand 

stoftrap nie. 

1.  MIGIEL: Ek hoor daar is ‘n groot toeloop van jongkêrels na Hannie 

toe ... of gaan die vryery nou oor Spitzekop?  Ek hoor helfte 

van die plaas behoort al klaar aan Hannie! 

 

2.  BEYERS: Ja!  Dié Daan, ... met sy uittrekkery voor hy gaan slaap!  Hy  

het dit moeilik gemaak vir die arme kind.  Sy sal nooit weet 

of die vryery om die hondjie of om die De Wets se 

halsbandjie gaan nie!  Fanie, jy slyp seker al jou tande vir 

die helfte van Spitzekop.  Jy moet net vir Hannie kansel toe 

sleep, dan het jy al die grond, van hier tot by Swellendam!   
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3.  FANIE: Dis nie so maklik nie, Oom.  Hannie het baie vryers.  Die 

jong boere se perde staan Saterdagaande in dries en viers 

by Spitzekop se opstal, vasgeriem aan die stoepreling.   

 

4.  BEYERS: So?  Ek dag jy is losweg die gunsteling.  Met daai vosperd 

van jou kan niemand mos by jou kers vashou nie. 

 

5.  FANIE: Dit gaan nie oor ‘n perd nie, Oom.  Hannie soek ‘n man.  

Daar’s genoeg perde op Spitzekop.  Maar gee my kans:  ek 

sal nog Spitzekop losry en losvry.   Maar ek moet loop skoon 

aantrek!  Sien Oom later by die doptent.   

1.  BEYERS: Smaak my wragtie dié Fanie vry meer na die plaas as na 

Daan se dogter. 

 

2.  MIGIEL: Ek glo nie jy’s reg nie.  Hannie is ‘n mooie kind ... en nog 

goed daarby ook.   Fanie het  mos genoeg grond by Potberg.   

 

3.  BEYERS: Party mense het nooit genoeg nie...  Maar dit laat my dink 

aan ‘n dop!  Kom Migiel!  Kom ons gaan maak ‘n paar happe 

in die doptent.   

 

4.  MIGIEL: Wag, Beyers ...  Kyk daar!  Wat vir ‘n ruiter kom daar aan?  

Kyk hoe wit is sy perd van die sweetkolle?  Nogal ‘n lang 

man!  Vir wat sal hy sy arme perd so moor? 

 

5.  BEYERS: Wat sal ‘n vreemdeling nou dié tyd van die dag met ‘n 

halfdooie perd hier aankom?   
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6.  MIGIEL: Ja, hy’s sommer reguit water toe.  Ek wonder wie van die 

man of sy perd is die dorsste?  Kyk hoe suip so ‘n dier! 

 

7.  BEYERS: Lyk na ‘n jongman.  Wag ek stap gou nader.  Moet gaan 

hoor wat soek hy ... (SKREEU, VERAF)  Naand neef!  

Waarvandaan? 

 

1.  HERMANUS: (VERAF)  Naand, Oom.  Ek is nou daar.  Ek laat net die 

hings bietjie drink ... (NADER)  Naandsê, Oom.  Ek is Steyn, 

van die Swartland af. 

 

2.  BEYERS: Naand, Steyn.  Kom, laat ek jou voorstel aan die baas van 

die plaas.  (SKREEU, VAN VERAF)  Migiel, Dis ‘n Steyn 

hierdie.  Vreemdeling ... van die Swartland af.  (NADER)  En 

hierdie is Migiel van Breda!   Dis sy plaas hierdie en ... sy 

water wat jou perd daar staan en suip.  Migiel is eintlik 

skaapboer, wol, ... baas van Zoetendalsvlei en Langefontein 

en ... 

 

3.  HERMANUS: E ... toemaar oom, ek het al gehoor van Meneer van Breda.  

Ek het gehoop om hier te oornag, as Meneer Van Breda 

saamstem. 

 

4.  MIGIEL: Natuurlik!  Saal af.  Jy is betyds vir Nagmaal ... Sondag.  Bly 

oor tot dan.  Kyk maar of jy êrens in ‘n tent ‘n lêplek kan 

kry.  Al my buitekamers is al vol mense.    Kom Beyers, ons 

gaan solank doptent toe.   
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DOOF IN:  ROESEMOES: KROEG MET MANSTEMME, KLINK 

VAN GLASE 

 

1.  BEYERS: OK, gooi maar nog ene.  Ek hoef mos nie more te ry nie!   

Fanie jy sal nou moet ophou.  Anders is jou perd more 

sonder jou oor die wenstreep.   

 

2.  FANIE:  Moenie worry nie oom, more ry ek daai vos dat hy na ‘n 

skimmel lyk van die sweet.  Soos daai hings van die lang 

bandiet wat netnou hier aangekom het. 

 

3.  BEYERS: Is hy ‘n bandiet?   

 

4.  FANIE: Natuurlik Oom.  Wie anders sal ‘n perd so moor as hy nie op 

vlug is vir die gereg nie.  Die Kaapse bobbies het vinnige 

perde.  Ek sweer hy vlug vir die polisie. 

 

5.  MIGIEL: Nee man, Fanie.  Jy kan mos nie sommer so sê nie.  Die 

man lyk vir my nogal ordentlik. 

 

6.  BEYERS: Ons sal wel more sien.  As hy more nog hier is, is hy nie op 

vlug nie.  Hy sal vannag verder ry as hy bang is vir die 

gereg.   

 

7.  FANIE: Dalk het hy hier tussen ons kom wegkruip.  Niemand sal ‘n 

skelm op ‘n Nagmaal kom soek nie!  

 

1.  MIGIEL: Fanie, wat neuk jy so oor die Steyn-kêrel?  Is jy bang vir 

kompetisie by Hannie?  Jy het ook seker vanmiddag gesien 
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hoe sy die Steyn-kêrel help om sy perd te voer en koud te 

lei.  

 

2.  FANIE: Oom kan maar spot.  Hannie kyk nie na ander kêrels nie.   

Oom Daan jaag deesdae self die ander klomp weg as ek op 

Spitzekop se werf aankom. 

 

3.  BEYERS: As jy my vra is dit Daantjie wat so inskiklik is.  Nie Hannie 

nie.  Jy moet na die meisie vry, Fanie.  Nie na haar pa nie! 

 

4.  FANIE: Toemaar Oom.  Ek weet wat ek doen.  Ek en Oom Daan 

verstaan mekaar.  

 

SKAPE BLêR, PERDE RUNNIK EN PROES.  KLANK VAN PERD 

WAT WATER DRINK 

 

5.  HERMANUS: Toemaar, Blits.  Hier is nie leeus nie.  Jy kan nou maar 

rustig raak.   Drink nou klaar dat ek jou kan koud lei.   

 

6.  HANNIE: (MAAK KEEL SKOON)  Goeienaand, Meneer.  Jammer om in 

te meng in julle gesprek.  Ek sien jou perd is baie moeg.  

1.  HERMANUS: Goeienaand, Juffrou.  Ek is Steyn,   Hermanus Steyn.  Ja, 

Blits is baie moeg.  Ons het vanmiddag verskriklik gejaag. 

 

2.  HANNIE: (BESKULDIGEND)  Hoekom het jy hom so gemoor, Meneer 

Steyn? 
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3.  HERMANUS: Ek het nog nooit ‘n perd gemoor nie, Juffrou.  Hy het geskrik 

vir ‘n leeu,  net hier anderkant die berg ... in ‘n klofie.  Ek 

moes bontstaan om bo te bly en om hom te laat bedaar.     

 

4.  HANNIE: Jammer, Meneer Steyn ...   Hermanus.  Maar ek is baie lief 

vir diere.  Ek haat dit as diere mishandel word. 

 

5.  HERMANUS: Dan hoef jy nie bekommerd te wees nie, Juffrou ... e ... 

 

6.  HANNIE: Hannie!  ... Hannie De Wet. 

 

7.  HERMANUS: Jammer, Hannie.  Ek is Hermanus.  Hermanus Steyn. 

 

8.  HANNIE: Jy het al so gesê.  Waarvandaan kom jy Hermanus? 

 

9.  HERMANUS: O?  Ekskuus!  Ek kom van die Swartland af.  Ek is jongste 

seun van Johannes Steyn van Ysterfontein. 

 

1.  HANNIE: Ek is die enigste dogter van Daan De Wet van Spitzekop, op 

die Swellendam-pad.  Maar ek is bekommer oor jou enigste 

perd.  Lyk my hy is omtrent jou enigste besitting ook? 

 

2.  HERMANUS: Jy’s omtrent reg, Hannie.   Maar jy hoef nie oor Blits 

bekommerd te wees nie.  As daar enige fout is, is dit dat ek 

Blits te veel bederf.    Dis omdat ek hom ‘n vry hand gee, 

dat hy vanmiddag soos die duiwel gejaag het – weg van die 

leeu af. 
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3.  HANNIE: Mens kan so ‘n mooi dier nooit te veel bederf nie, 

Hermanus.   

 

4.  HERMANUS: Jy moet hom sien as hy geroskam is.  Hy herstel gelukkig 

gou van sy jaagtogte.  More sal hy weer piekfyn wees. 

 

5.  HANNIE: Jy moet hom eintlik môre op die skou vir almal wys.  Maar 

as hy lyk soos nou, sal hulle lag vir hom.  Is jy seker hy sal 

nie styf wees van die gejaag nie?  Kyk die sweetvlekke!  Ek 

dink jy moet hom koud lei, kniehalter en vannag saam met 

ons perde laat loop.  Daar is voer en water daaronder ... 

naby ons tente. 

 

6.  HERMANUS: Dankie, Hannie. 

 1.  HANNIE: En jy?  Wat van jou?  Jy kan ook daar by ons tente kom 

slaap.  Ek sal my pa vra.  Sê my net wat jou planne is dat 

ek vir my pa kan vertel. 

 

2.  HERMANUS: Ek wil met jou trou. 

 

3.  HANNIE: (STRENG)  Ek is nie jou perd nie, Meneer Steyn.  Ek het 

gehoor jy praat nonsies met jou perd.  Ek is ernstig.  Ek 

moet iets ordentliks oor jou vir my pa gaan sê sodat hy sal 

toelaat dat jy daar by ons kan oornag. 

 

4.  HERMANUS: Laat ek sien ...  Iets ordentliks?  Jy kan vir jou pa sê ek sal 

goed vir jou sorg. 
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5.  HANNIE: (VERERG) Staak onmiddellik jou lawwigheid, Meneer Steyn!  

Almal wat jou en jou perd gesien het, dink jy is ‘n 

dieremishandelaar.  En as ek jou stuitighede nou aanhoor, is 

ek bevrees ek glo ook nie meer daai storie van die leeu nie!  

Ek vra jou die laaste maal:  Wie is jy en wat kom maak jy 

voor Nagmaal op Langefontein?      

 

 

 

 

1.  HERMANUS: Goed!  Ek is jammer.  Hier is my storie.  Ek is die jongste 

broer van sewe broers.  Ek het besluit om my toekoms in 

die Overberg te kom soek.  Daar is nie genoeg grond op ons 

Weskusplaas vir sewe seuns om op te boer nie.  Ek ken 

hierdie soort boerdery en ek het gedink om as bywoner en 

arbeider op ‘n graanplaas te kom werk soek.  Ek wil graag 

met die tyd grond aankoop en self hierrond begin boer.  En 

dan wil ek vir jou pa vra of ek met jou kan trou.  

 

2.  HANNIE: Al weer!  Wat van jou storie is nou die waarheid? 

 

3.  HERMANUS: Alles! 

 

4.  HANNIE: Ek sal die eerste deel gaan vertel.  Nie dat ek dit self glo 

nie.  As mens kan lieg oor ‘n trouery, kan jy oor boerdery 

ook lieg!  Maar ek sal vir jou perd onthalwe jou liegstorie 

gaan oorvertel.    
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5.  HERMANUS: Ek waardeer jou liefde vir my perd.  En jou bereidheid om 

vir Blits se onthalwe namens my te gaan lieg oor my planne.   

 

1.  HANNIE: Ek dink jy is voorbarig, Meneer Steyn.  Ek hoop jy besef dat 

almal hier jou as ‘n gevaarlike skelm beskou.  Iemand wat 

besig is om te vlug vir die gereg! 

 

2.  HERMANUS: Dan waardeer ek jou onderneming om namens my te gaan 

lieg nog meer! 

 

3.  HANNIE:  Wat moet ek nou glo en wat nie? 

 

4.  HERMANUS: Jy kan alles wantrou, behalwe dat ek jou lief het en met jou 

wil trou!   

 

5.  HANNIE: Ek wens jy wil vir een oomblik besef hoe ernstig jy 

beskinder word deur daai klomp daar en ernstig raak met 

my – die enigste wat ‘n flenter vir jou omgee ... e, ... ek 

bedoel vir jou perd! 

 

6.  HERMANUS: Goed!  Ek is doodernstig!  Doodernstig oor alles wat ek gesê 

het. 

 

7.  HANNIE: Dan sal ek jou storie gaan vertel.  Die deel wat mens kan 

glo.  My pa sal kom om jou oor te nooi as hy dink dat dit in 

orde is.  Ek is bevrees ek is nie bereid om weer met jou te 

gesels nie.  Nie voor jy ‘n dame met meer respek kan 

hanteer nie.  
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1.  HERMANUS: Dankie, juffrou Hannie.  Ek is jammer as dit wat ek gesê 

het, nie respekvol was nie.  Maar ek het dit bedoel! 

  

2.  HANNIE:  Gmf!  (BY HAARSELF)  Die arrogante man! 

  

ROESEMOES: KROEG MET MANSTEMME, KLINK VAN GLASE 

 

3.  DAAN: Fanie, kom!  Vat een op my.  Moreaand, as jy die resies gewen het, 

is jy so besig met al jou bewonderaars, dat jy nie dan met my sal 

wil praat nie. 

 

4.  FANIE: Reg oom Daan.  Net ‘n kleintjie.  Ek wil nog ‘n draai by Hannie 

maak om seker te maak sy gaan more vir my skree!     

 

5.  DAAN: Ek glo nie jy hoef te veel daaroor te bekommer nie.  Sy het 

niemand anders in hierdie distrik om voor te skree nie.  En al sou 

sy, sal al die skree in die wêreld nie ‘n ruiter help wat teen jou 

probeer ry nie. 

 

6.  FANIE: Dis daai Poon, Oom.   Hy is die vinnigste vos in die Overberg.   

 

 

 

1.  BEYERS: Ja, Daan, ek weet nou nog nie wat jou besiel het om jou beste perd 

met laas jaar se resies op die spel te plaas nie.  Nou dat Fanie daai 

ding vir ‘n rydier het, sal hy mos elke keer wen!  Dis nie eers 

interessant nie.  Niks om op te wed nie! 
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2.  FANIE: Oom kan altyd wed op twintig lengtes.  Ek sien nie die ruiter of 

perd wat binne twintig lengtes van my gaan klaarmaak nie. 

 

3.  BEYERS: Nou raak jy darem té windgat!  Sê nou jou Poon trap in ‘n molsgat? 

 

4.  FANIE: Ek ry nie saam met die molle nie, Oom.  Vra liewer vir Oom Daan 

wat hy hierdie jaar vir ‘n prys gaan opsit.   

 

5.  DAAN:  Nee, ek weet nog nie.  Ek het my beste perd verlede jaar opgesit.  

Ek kan nie beter doen nie.  Vra vir Migiel om ‘n vet hamel op die 

wenner te sit.  Dis sy plaas hierdie. 

 

6.  MIGIEL:  Dit sal die dag wees!  My hamels is wolskape.   Ek gee klaar twee 

vleisskaap vir Saterdagaand se braaiery.  Moenie nog ‘n resiesprys 

ook uit my wurg nie. 

 

7.  BEYERS: Ag, Daantjie, dis maklik.  Jy kan sommer Hannie opsit as prys vir 

die wenner. 

 

1.  DAAN: Moenie laf wees nie, Beyers!  Jy praat nou van my enigste dogter. 

 

2.  BEYERS: Ja, en die mooiste meisie in die Overberg!  Dis mos nou iets vir ‘n 

jongman om voor te ry! 

 

3.  DAAN: Skei uit, Beyers! 

 

4.  BEYERS: Kom nou Daantjie.  Jy weet tog Fanie sal wen.  Ons almal weet hy 

is jou keuse vir ‘n skoonseun.     Jy kan niks verloor nie.  Sit vir 

Hannie op.  Dit sal die beste prys ooit op enige resies in die 
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Overberg wees.  Beter as Poon!   Kom kêrels nog ‘n ronde op Daan 

de Wet.  Die beste prys wat nog ooit aan die Kaap op enige resies 

geplaas is.  Daantjie sit vir Hannie, sy dogter, op -die mooiste 

meisie in die Overberg! 

 

GEJUIG, STEMME: HOOR-HOOR!  OP DAANTJIE! 

 

5.  DAAN: Goed!  Ons maak so!  Die een wat more die groot resies wen, kry 

die hand van my dogter, Hannie.  Die gebooie kan sommer Sondag 

loop ook!   

 

GEJUIG, STEMME: HOOR-HOOR!  WAT ‘n PRYS!  OP DAANTJIE!  

GEJUIG STERF WEG 

 

NAGGELUIDE, PADDAS, KRIEKE, VERAF KLANKE VAN 

DRINKERY BY KROEG  

 

1.  HANNIE: Naand, Meneer Steyn.  Wat sit jy so alleen hier?  Die manne 

is in die doptent.  Daar, waar die geluide vandaan kom. 

 

2.  HERMANUS: Naand Hannie.  Ek is Hermanus – nie Meneer Steyn nie.  

Dankie vir jou hulp.  Jou pa het gesê ek kan hier in sy 

staltent slaap.  

 

3.  HANNIE: Hermanus, ek is jammer dat ek my vanmiddag verwaand 

gedra het.  

 

4.  HERMANUS: Wat was verwaand? 
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5.  HANNIE:  So asof ek belangriker as jy is. 

 

6.  HERMANUS: Maar jy is belangriker as ek!  Ek het eers later uitgevind hoe 

belangrik!  Jy is Daan de Wet se dogter.   

 

7.  HANNIE: Dit sê niks!  Jy het my nie sonder respek behandel nie.  Jy 

het my net ontstel oor daai trou-pratery.  Mens maak nie 

grappe oor sulke dinge nie.  

 

1.  HERMANUS: Ek maak nie grappe oor sulke dinge nie. 

 

2.  HANNIE: Hoekom gaan jy nie saam met die manne na die doptent 

nie? 

 

3.  HERMANUS: Hoekom sal ek, as ek hier kan sit en gesels met die mooiste 

meisie in die Overberg? 

 

4.  HANNIE: Daar maak jy al weer grappe.  Weet jy wat sê die mense 

van jou?   

 

5.  HERMANUS: Dat ek vlug vir die polisie?   

 

6.  HANNIE: Ja.  Hoekom gaan jy nie na die doptent en vertel vir hulle 

die waarheid nie? 

 

7.  HERMANUS: In die doptent is die waarheid nie baie werd nie.  Dit maak 

ook nie saak as hulle my nie glo nie.  Solank jy my glo.   
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8.  HANNIE: Ek weet nie wat van jou om te glo nie.  Jy maak grappe 

tussen die waarheid deur.   

 

 

 

1.  HERMANUS: Solank jy weet ek is ernstig as ek sê dat ek lief is vir jou en 

dat ek met jou wil trou.  Ek het jou gevra voordat ek geweet 

het dat jy ryk en belangrik is.  Ek sal bly vra totdat dit te 

laat is. 

 

2. HANNIE:  Wanneer is dit te laat? 

 

3.  HERMANUS: As jy vir iemand anders ja gesê het. 

 

4.  HANNIE:  Ek het geen plan om vir iemand ja te sê nie. 

 

5.  HERMANUS: Nie eers vir Fanie Uys nie? 

 

6.  HANNIE:  Waar hoor jy van Fanie Uys?   

 

7.  HERMANUS: By dieselfde mense wat vir my gesê het dat jy die 

mooiste meisie in die Overberg is. 

 

8.  HANNIE:  O?  Het jy dit by mense gehoor?  Ek dag jy dink self so.   

 

9.  HERMANUS: Ek het dit al geweet nog voordat hulle dit vir my gesê het. 

 

10.  HANNIE: Jy is ‘n gladde liegbek, Meneer Hermanus Steyn.  Jy is die 

swartste swartskaap van die Swartland.   
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1.  HERMANUS: Dankie.  Nou het ek ook ‘n titel.  Nou is jy nie meer 

belangriker as ek nie. 

 

2.  HANNIE:  Ek was nog nooit.  Net eerliker.     

 

3.  FANIE: (MAAK KEELSKOON)  O, hier is jy Hannie.  Moenie my sê jy 

staan en ginnegaap met bandiete nie.  Wat soek jy by my 

meisie, Steyn?   

 

4.  HERMANUS: Ek het toestemming van haar pa om in sy staltent te slaap.  

Ek het nie geweet ek het jou toestemming ook nodig nie. 

 

5.  FANIE: Dit lyk my jy is lus vir neuk met my?  Eers neuk jy met my 

meisie, dan ... 

 

6.  HANNIE: (VINNIG TUSSENBEIDE).  Ek is nie jou of enigeen se meisie 

nie, Fanie Uys. 

 

7.  FANIE: So?  So jy wil vir my sê maande se kuier op Spitzekop was 

net om handjies vas te hou? 

 

8.  HERMANUS: Verskoon my, Hannie.   Dit lyk my julle twee sal beter alleen 

kan besluit of jy Fanie se meisie is of nie.  Ek gaan nou ... 

1.  FANIE: Hou jou bek van Hannie af.  Ek is lus en neuk dit sommer 

net hier vir jou toe! 

 

2.  HERMANUS: Wag, Uys!  Jy’s dronk.  Los my uit!  
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3.  FANIE: Ek sal jou wys wie’s dronk, bandiet!  (VUISHOU) 

 

4.  Hannie (GIL).  Nee!  Hou op! 

 

5.  FANIE: Wil jy nog hê, Steyn?  Staan op dat ek jou kan wys wie’s 

baas in die Overberg.  Staan op!  Dat ek daai ander oog ook 

kan toeslaan! 

 

6.  HANNIE: Hou op!  Fanie, los hom!  Jy gaan hom doodslaan!  

Hermanus, het jy seer gekry? 

     

7.  HERMANUS: Ek is reg Hannie.  Kom Uys!  Laat ons eenkant toe gaan.  Ek 

baklei nie voor ‘n dame nie.  Ek baklei ook nie op ‘n ander 

man se grond nie.  Eintlik baklei ek glad nie.  Maar dit lyk 

my jy soek vir my!  As dit dan moet, kom ons gaan eenkant 

toe. 

 

 

 

 

 

1.  FANIE: Dat jy my in die donker kan vermoor soos jy met daai ander 

ou gedoen het?  Ek is nie jou pampoen nie.  Ek het jou mes 

gesien.  Ons almal weet jy vlug voor die polisie uit.   Ek sal 

more met jou afreken.  Ná die resies.  Jammer daai ou hings 

van jou is ‘n halfdood karperd.  Anders het ek jou gedaag 

om ook teen my te ry.  Nogal ‘n mooi prys wat more op die 

spel is! 
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2.  HERMANUS: Hannie, ek is jammer.  Ek sal liewer in die stal anderkant die 

opstal gaan slaap!  Hierdie man is besig om moles te maak 

hier by jou pa se tente.  Meneer De Wet sal sê dis my skuld.  

Sien jou môre. 

 

3.  FANIE: Dis reg!  Loop, lafaard!  Loop sommer heeltemal weg.  Jy sal 

in elk geval nie more uit daai oog van jou kan sien nie.  Jy 

sal nie ver kom nie.  Jou ou perd is so moeg, die polisie 

vang jou sommer nog voor Sondag se Nagmaal.   

 

4.  HERMANUS: Nag, Hannie. 

 

5.  HANNIE:  (SNIK)  Nag, Meneer Steyn. 

 

 

 

1.  FANIE: Meneer Steyn?  Meneer Steyn se voet.  Hannie, wat gaan 

vanaand met jou aan?  O? Ek het vergeet.  Julle vrouens 

vrek mos oor ‘n vreemdeling.  Toemaar.  Van more af sê jy 

vir my: “Nag, Meneer Uys”.  En ek sal sê:  “Nag, Mevrou 

Uys!”  

 

2.  HANNIE:  “Gmf” 

 

(STILTE: TYDSVERLOOP) 

  

3.  HANNIE:  (HEFTIG)  Is dit die waarheid Pa? 

 

4.  DAAN:  Wat nou? 
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5.  HANNIE: (NOG HEFTIGER)  Dat Pa my as prys vir die wenner van ‘n 

perderesies opgesit het. 

 

6.  DAAN: (KALMEREND)  Niks om oor opgewonde te raak nie.  Jy 

behoort geëerd te voel. 

 

7.  HANNIE:  Geëerd!  Om opgeveil te word soos ‘n skouperd? 

 

8.  DAAN: Hannie, bedaar!  Jy is die mooiste meisie in die Overberg.   

Daar is geen beter prys wat nog ooit uitgeloof is in enige 

resies aan die Kaap nie! 

1.HANNIE: Maar ek is ‘n mens, Pa!  Nie ‘n perd nie.  Laas jaar het Pa vir 

Poon uitgeloof as prys. (SNIKKEND)  Ek kan dit nie glo nie.   

Ek is ‘n vandisiekoei!   

 

2.  DAAN: Maar ons weet tog almal Fanie Uys sal die resies wen, 

Hannie.  Hy’s tog die beste jong boer in die distrik.  Hy kuier 

al maande by jou.  Jy was nog nooit lelik met hom nie.  En 

jy wil nie ‘n oujongnooi word nie. 

 

3.  HANNIE: Maar Pa kan mos nie my toekoms op ‘n perderesies waag 

nie.  Ek is glad nie seker dat Fanie die enigste man in die 

wêreld is met wie ek wil trou nie. 

 

4.  DAAN: Ons woon nie in die wêreld nie, Hannie.  Ons bly in die 

Overberg!  En Fanie is losweg die rykste en knapste boer in 

die distrik.  En gelukkig het hy vir Poon, en is hy die beste 

ruiter ook.  Niks kan verkeerd loop nie!  
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5.  HANNIE: Maar Pa kan mos nie sommer alleen, nogal in ‘n doptent, 

oor my toekomstige man besluit nie. 

 

6.  DAAN: Julle hoef nie dadelik te trou nie.  Ons kan ‘n paar maande 

wag. 

 

7.  HANNIE:  En as ek vir altyd uitstel? 

1.  DAAN: Nee, Hannie!  Jy kan darem nie dit aan my doen nie.  ‘n Man 

se woord is darem sy eer! 

 

2.  HANNIE: Sy woord is sy eer!  Sy dogter se lewe word op ‘n 

perderesies verwed, maar sy woord is sy eer!  Sy belofte 

aan sy drinkebroers moet gehou word, maar sy dogter word 

weggesmyt voor ‘n klomp perderuiters!   

 

3.  DAAN: Moet nou nie swaar water maak van iets wat in elk geval 

sou gebeur het nie.  Steek nou jou trots in jou sak.  Ek kan 

nie die prys terug trek nie.  Die De Wets is mense van hul 

woord. 

 

4.  HANNIE: Ek gaan nie hier bly om te aanskou hoe my lewe op ‘n 

perderesies weggegooi word nie.  Ek loop nou.  Ek gaan see 

toe.  Waenhuiskrans toe.  Die wenner van die resies kan my 

daar onder die krans kom soek.   Ek val liewer na my dood 

as om deur ‘n perderuiter en perdepote vertrap te word. 
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5.  DAAN: Hannie.  Jy’s laf.  Gaan slaap nou en droom van Fanie Uys 

wat jou met Poon kom red van ‘n vervelige bestaan van ‘n 

oujongnooi op Spitzekop! 

 

6.  HANNIE:  Gmf! 

     *  *  * 

KARNAVALGELUIDE, PERDEPOTE, RUNNIK, PROES, SKAPE 

BLêR,  KARNAVALMUSIEK 

 

1.  DAAN: (AANKONDIGERSTEM)  Dames en Here, sal die deelnemers, 

aan die groot resies, die jongmanne, nou asseblief 

gereedmaak.   Beyers, stel sommer die ruiters en hulle 

perde bekend soos hulle aantree agter die afsetter se 

streep.  

 

2.  BEYERS: (SKREEU-STEM)  Ek maak so!   Daar kom hulle nou uit.  

Opgesaal en opgecharge :  Die eerste ruiter in die saal is 

Pieter Albertyn van Nagwag op sy hings, Wakker.  Ons hoop 

Pieter is al wakker.  Laas jaar kon die afsetter se skoot hom 

nie eers wakker kry nie.   

 

UITROEPE:  “HAAI, PIETER!  WAKKER SLAAP, VANNAG IS 

DIT NAG OP NAGWAG!” 

 

3.  BEYERS: Dan het ons my neef,  Willem Beyers van die Strandveld op 

sy skimmelperd, Strandloper.  Willem is getroud en hy ry 

maar saam vir die sports.  Sy vrou, Anna, sê Willem wil nie 

in aanmerking kom vir die prys nie.  Hy sal nie die prys kan 

hanteer nie.   
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GELAG, UITROEPE:  “WYS DIE JONGMANNE WILLEM!” 

 

1.  BEYERS: Die volgende ruiter is Jochem Wilson van Malgas op sy 

merrie, Dina.   Gee hom kans ... hy soek nog na sy Dina!  

Jochem het laas tweede gekom, net tien lengtes agter Fanie 

Uys.   

  

 GELAG, UITROEPE:  JAAG HOM, JOCHEM! 

 

2.  BEYERS: Volgende is Kobus Viljoen, op sy skimmelhings, Bokkom.   

Hoe kan ‘n fris man soos Kobus nou op so ‘n maargat-perd 

‘n resies wen!  Maar kom ons gee hom ‘n kans! 

 

 GELAG, UITROEPE: “GEE HOM KANS” 

 

3.  BEYERS: En daar kom hy ... Fanie Uys van Potberg met sy vosperd, 

Poon.  Ek kan seker maar praat van die gunsteling om die 

wedren te wen.  Fanie het die vorige keer sonder sy nuwe 

perd, Poon, met tien lengtes gewen.  Nou het hy nog die 

voordeel van Poon by.  Net ‘n wonderwerk sal Fanie en Poon 

hierdie keer verhinder om dit twintig lengtes te maak.   

 

 GELAG, UITROEPE: “VAT HOM, FANIE” 

1.  BEYERS: Ná Fanie is Koos Human van Protem op sy sweetvos, 

Boeredans.  Hy sal vandag moet dans om by te bly.   

 

UITROEPE:  “KOM KOOS, WYS ONS HOE JY KAN DANS!” 
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2.  BEYERS: En ... e ... wie is daardie?  Sal iemand my help?  Dit moet ‘n 

laat inskrywing wees?  Help asseblief.   O, ... Hulle sê 

Steyn?  Hermanus Steyn.   O?  Die vreemdeling van die 

Swartland.  ‘n Laat inskrywing.  Is dit toelaatbaar?  Het sy 

hings ‘n naam?  O? ... Blits?  Daar het ons dit.  Moenie lag 

nie, Dames en Here.   Gister het sy perd meer gelyk asof hy 

deur die donder en blits gelyk getref is.  Gisteraand is sy 

een oog blou gedonder.  Nou is net die Blits oor. 

   

GELAG, UITROEPE:  “HOEKOM WIL HY DEELNEEM?” 

 

 

 

 

 

 

 

1.  BEYERS: ‘n Resies vol verrassings.  Die eerste prys was ‘n verrassing:  

die manne jaag vandag vir Hannie van Daan de Wet, die 

mooiste blom van die Overberg.  Ek hoor dit was ‘n 

verassing vir haar ook!  Daan sê sy is bietjie gespanne.  Het 

besluit om liewer nie te kyk nie.  Nou is daar verrassings 

onder die deelnemers ook.  Lyk my al wat nie ‘n verrassing 

sal wees nie, is die uitslag.   Die vraag is net of die 

voorsprong hierdie keer meer as twintig lengtes sal wees.    

Reg?  Migiel, jy kan maar voortgaan om die ruiters weg te 

stuur.   
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2.  HANNIE: (SKREE)  Wag!  Ek neem ook deel aan hierdie resies.  Ek en 

Nonna jaag ook!   Ek laat nie myself opveil op ‘n 

perdevandisie sonder om self te bie nie!  Ek dink dis ‘n 

skande dat julle ‘n mens as ‘n prys op ‘n perderesies plaas.  

Maar as dit so in die Overberg gedoen word, dan sal ek sorg 

dat geen mansmens die prys wen nie!  As ek wen, is die 

prys myne en niemand anders s’n nie!  Ek sal maak met my 

toekoms wat ek wil 

 

3.  BEYERS: (ONGEMAKLIK)  E.. O gaats!  Nog ‘n verassing!  Daar het 

julle dit nou!  Julle het gehoor!  Hannie op die merrie Nonna 

neem ook deel.  Ek weet nie of dit toelaatbaar is nie, maar 

laat sy maar ry.  Ons sal later besluit.  Migiel, stuur maar 

weg!   

1.  MIGIEL: Ek maak so.   

 

2.  BEYERS: Gee my net kans om met hierdie basuin op die skuur se dak 

te klim.  Ek sal probeer vertel wat aangaan as die klomp 

perde daar onder by die melkhoutboom gaan draai.   

(STEUN)  Net so bietjie!  Daar van bo af kan mens mos 

beter sien.   

 

UITROEPE:  LAAT WAAI!  LAAT HULLE NOU WEGSPRING!      

 

3.  BEYERS: (UITASEM)  Dis beter so.  Ek sal die vordering dophou tot 

onder by die groot melkhoutboom en terug tot oor die 

wenstreep.  Dis nou vir die vrouens en kortgatte wat nie 

lekker kan sien nie.  Ek sal rapporteer.  

©André Kotzé 



 31

(AANKONDIGERSTEM)  Goed.   Almal is gereed.   Ruiters:  

agter die streep! 

 

 PERDE RUNNIK, SKOOT KLAP.  PERDEPOTE, EERS HARD 

DAN AL HOE SAGTER 

 

 

 

 

1.  BEYERS: Daar trek hulle .  Bietjie stowwerig.  Nee wat, Fanie Uys is 

los voor.  Hulle gaan nou deur die driffie.  Hy is nog voor.  

Die vos van Steyn hou verbasend goed by.   Mens sou nie sê 

dis dieselfde perd wat gisteraand vol sweetkolle hier 

aangekom het nie.  Die ding loop wragtie kop aan kop met 

Poon van Fanie Uys!    Kobus Viljoen hou ook nog by.  Ná 

hom is dit Hannie op Nonna.  Sy jaag ook so wraggies vir 

die res weg!  Daar steek sy nou vir Kobus ook verby!  Hulle 

is al amper by die melkhoutboom en Steyn se perd hou nog!  

Hier kom  moeilikheid.  Die twee voorste perde is amper al 

by die halfpadmerk.   Fanie Uys en Blouoog Steyn is jou 

wragtig al klaar omtrent tien lengtes voor die res!   

 

STILTE: OORGANG 

 

HARDE KLANKE VAN PERDEPOTE VAN ENKELE PERDE DOOF 

IN EN BLY IN AGTERGROND VAN DIALOOG TUSSEN 

RUITERS IN DIE SAAL 
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2.  FANIE: (UITASEM)  Gee pad langs my Steyn.  Ek stamp jou perd in 

die fynbos dat jy op jou agterent gaan sit! 

 

3.  HERMANUS: (ASEM JAAG)  Dan moet jy my eers vang, Uys! 

 

1.  FANIE: (SWEEP KLAP)  Ek waarsku jou Steyn, gee pad!  Ek foeter 

jou met hierdie sweep dat jy bly lê!  (SWEEP KLAP) 

 

 STILTE (VERSKUIWING TERUG NA TOESKOUERS),  

 

UITROEPE:  “WAT GAAN DAAR AAN? DIE VOORSTE RUITERS 

BAKLEI IN DIE SAAL!” 

 

2.  BEYERS: (AANKONDIGERSTEM)  Dit lyk jou werklik asof die voorste 

twee aan mekaar vas sit!   Fanie slaan sy perd.  Dit was nog 

nooit nodig met Poon nie.  Nee!  Hy slaan nou na Steyn!  

Wat gaan nou daar aan?  Dit lyk jou wragtie of die twee 

ruiters baklei!  Hier kom moeilikheid.  Nee!  Ek glo dit nie. 

(SAGTER EN STADIGER).  Dit kan nie wees nie.  Daar val 

een!     

  

HARDE KLANKE VAN PERDEPOTE VAN ENKELE PERDE DOOF 

IN EN BLY IN AGTERGROND VAN DIALOOG TUSSEN 

RUITERS IN DIE SAAL 

 

3.  FANIE: Ek foeter jou bo van jou perd af, Steyn!  

 

4.  HANNIE: (UITASEM)  Wat maak jy Fanie!  Los die sweep! 
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1.  HERMANUS: (UITASEM)  Toemaar Hannie.  Ek is klaar verby hom.  Slaan 

weer na my Uys, dan gryp ek daai sweep van jou.  Dan sien 

ons wie lê in die fynbos!  (SWEEP KLAP, STEUN)  Nou toe 

nou!  Nou het ek jou sweep!  Uh...  Los as jy nie wil val nie, 

Uys!    (STEUN)   Daar!  Dit het jou nou daarvan, Uys!  

Moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie!   

 

2.  FANIE: (UITASEM, DESPERAAT)  Nee!   My sweep!  Jy sal nie!  

Oooooh!    

 

HARDE SLAG VAN LIGGAAM WAT VAL, PERDEPOTE WAT 

SAGTER WORD   

 

3.  FANIE: Blikskottel!  Die vark!   Poon!  Kom terug!  Hannie, help my.  

Keer daai Steyn!  Sê vir hulle!  Hy het my aangerand! 

  

 PERDEPOTE DOOF UIT.  ENKELE UITROEPE:  “WAT GAAN 

NOU AAN?  ONMOONTLIK!  EEN HET AFGEVAL!” 

 

 

 

1.  BEYERS: (AANKONDIGERSTEM)  Dis Steyn.  Steyn is voor.   Dit moet 

Fanie Uys wees wat afgeval het.  Kyk, daar draf Poon sonder 

ruiter!  Nog een myl na die wenstreep.  Steyn is voor met 

Hannie op sy hakke!   Een lengte verskil!  Hannie haal in op 

Steyn.   Hulle ry kop aan kop.  Hulle is tien lengtes voor 

Kobus Viljoen.    Steyn en Hannie... voor?  Onmoontlik!    

 

STILTE: OORGANG 
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HARDE PERDEPOTE VAN ENKELE PERDE DOOF IN:  

(VERSKUIWING NA DIALOOG TUSSEN RUITERS IN DIE 

SAAL) 

 

2.  HERMANUS: (UITASEM)  Gaan verby Hannie! 

 

3.  HANNIE: (UITASEM)  Moenie vir my sê wat ek moet doen nie, Meneer 

Steyn.  Ek sal dit self doen! 

 

4.  HERMANUS: (ASEM JAAG)  Dan moet jy dit vinnig doen want daar’s net 

‘n halfmyl oor.  Stadiger, Blits.  Gee haar kans! 

 

5.  HANNIE: (ASEM JAAG)  Moenie ‘n lafaard wees nie, Meneer Steyn.  

Ry jou perd!  Ek sal myne ry! 

 

1.  HERMANUS: (ASEM JAAG)  Goed dan!  Daar’s die wenstreep.  Kom ons 

kyk wie’s eerste daar!   

 

 GEJUIG VAN OMSTANDERS, “KOM HANNIE!  WYS DIE 

MANNE” 

 

STILTE (TYDSVERLOOP) 

 

2.  BEYERS: (AANKONDIGERSTEM)  Hier kom hulle!  Hannie jou wragtie 

voor.  Sy gaan met drie lengtes wen.  Ag nee!  Daar val sy 

ook!   By die wenstreep!    Help daar manne!  Steyn is 

eerste oor die streep.  Steyn wen.  Maar help bietjie daar.  

Gaan kyk of Hannie reg is.   
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PERDEPOTE STADIGER.  UITROEPE: “HANNIE, HET OOK 

GEVAL, KYK BIETJIE DAAR” 

 

3.  DAAN: Hannie, het jy seer gekry my kind?  Wat se gevallery is dit?  

Het dié Steyn jou ook laat val?  Is iets gebreek? 

 

4.  HANNIE: Nee, Pa.  Ek is OK.  Nonna het seker in ‘n molsgat getrap. 

 

5.  DAAN: Kan nie wees nie my kind.  Nonna is perdfris!  Daar staan 

sy!   Wat het verkeerd geloop?  Het jy flou geword?   

1.  HANNIE: Seker maar, Pa.  Help my net op.  Ek is reg.  

 

2.  HERMANUS: Toemaar, ek het haar, Oom.  (STADIG, BESORGD)  Wat het 

gebeur Hannie? Een oomblik was jy voor my en net voor die 

wenstreep is jy van jou perd af!  Het jy seer gekry? 

 

3.  HANNIE: Nee, Meneer Steyn. Ek kan nog loop dankie.  Moenie 

bekommerd wees nie.  Jou prys is nog lewendig! 

 

KARNAVAL-GELUIDE, MUSIEK, WORD STILLER 

 

4.  MIGIEL: (TOESPRAAKSTEM)  Vriende, ek is jammer.  Daan de Wet is 

bietjie vaal.  Hy sê hy kan nie die prysuitdeling behartig nie.  

Hy vra ek moet net asseblief iets verduidelik.  Daan sê daai 

storie van sy dogter se hand vir die wenner was darem 

eintlik net ‘n grap. 
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UITROEPE:  “ ‘n GRAP?  WATSE GRAP?  HY TREK NOU 

KLEINKOPPIE!  NONSENSE!” 

 

 

 

 

1.  DAAN:  (TOESPRAAKSTEM)  Ja, dankie Migiel.  Vriende.  Dis waar.  

Gisteraand toe ek vir my dogter, Hannie, vertel van die 

prys-storie, het sy so uitgevaar teen die ding dat ek maar 

net daar besluit het dat dit eintlik nie so kan werk nie.  Dis 

darem nie reg om ‘n mens soos ‘n perd op die spel te plaas 

vir ‘n resies nie.  Daarom het ek voor die resies al besluit 

om die prys te onttrek van die resies. 

 

UITROEPE:  “BOG, DE WET,  ‘n PRYS IS ‘n PRYS!  HOEKOM 

PRAAT JY NOU EERS?  GISTERAAND WAS JY GROOTBEK 

OOR JOU DOGTER, NOU WIL JY HAAR TERUG VAT”  

 

2.  HANNIE: Vriende, Vader, gee my ‘n kans.   

 

3.  DAAN: Hannie, toemaar.  Dit was my fout.  Ek sal dit self regmaak. 

 

UITROEPE:  “DIS HANNIE, DAAR’S DIE PRYS!” 
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1.  HANNIE: Ekskuus tog, vriende!  My vader praat die waarheid.  Ek was 

gisteraand baie ontsteld.  Ek dink nog steeds dat dit 

verkeerd is om enige mens soos ‘n perd uit te loof op ‘n 

resies.  My vader het gisteraand egter volgehou en gesê dat 

dit ‘n saak van eer is vir die De Wets.  ‘n De Wet se woord is 

hul woord.   Nou wil ek hier voor almal sê.  Ek sal nie in die 

pad kom van die De Wets se erewoord nie.  Ek onderwerp 

myself aan die belofte van my vader.  As die wenner bereid 

is om my te neem , sal ek met hom trou.  So word hy die 

eienaar van die helfte van Spitzekop wat aan my behoort.  

As hy egter óók die prys as ‘n grap beskou, aanvaar ék dit 

ook.  Die wenner moet self die keuse maak.  Wat my en my 

vader betref, ons sal ons woord hou! 

 

 UITROEPE:  “DIS HY HANNIE!  SO MOET ‘n BEK PRAAT.  

LAAT DIE MAN SELF KIES!  WAAR IS STEYN?” 

 

2.  MIGIEL: Steyn!  Waar is Steyn?  Wat sê jy? 

 

 

 

 

1.  HERMANUS: Vriende, dankie!  Ons ken mekaar maar nog swak maar ek 

reageer graag op hierdie situasie.  Eerstens.  ek dink ook dit 

is ‘n skande om ‘n meisie as ‘n prys aan te bied.  Nog erger 

om ‘n meisie so mooi en goed soos Hannie op ‘n perderesies 

op te veil.  Ek wil hiermee aan haar die geleentheid gee om 

haarself te onttrek.   
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UITROEPE:  “JY’S ‘n FOOL!  DIS DOM!  HY MOET SY KOP 

LAAT LEES!  HY WEET NIE VAN SPITZEKOP NIE” 

 

2  HERMANUS: Wag vriende!  Ek het Hannie gister al goed leer ken.  Sy was 

die enigste wat geglo het dat ek nie ‘n bandiet is wat vlug 

voor die gereg nie.  Ek het haar toe, heel afsonderlik van 

hierdie resies, reeds herhaaldelik gewaarsku dat ek haar 

gaan vra om met my te trou.  Sy kan self daarvan getuig.  

Ek doen dit nou weer en vra ook die toestemming van haar 

vader,  Meneer de Wet.  As albei instem , sal ek graag 

Hannie se hand neem.  Nie as ‘n goedkoop prys wat ek 

gewen het nie, maar as vrou wat ek liefhet.  Maar die keuse 

is hare. 

 

3.  MIGIEL:   Hoe sê jy Hannie? 

   

4.  HANNIE: Dis reg so. 

 

1.  MIGIEL:  Hoe sê jy Daan?. 

 

2.  DAAN:   Dis seker maar reg so ... e ... as Hannie so sê.  Sy weet 

gewoonlik wat sy doen. 

 

3.  MIGIEL: Goed!  Dan is die prysuitdeling afgehandel.  Die eerste prys 

gaan aan Steyn.  Die gebooie sal seker Sondag loop.  Nou 

gaan ons die verlowing vier. 

 

 UITROEPE:  “KOM MAAK ‘n DOP!  OP DIE NUWE BAAS VAN 

SPITZEKOP!” 
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 STILTE.  NAGGELUIDE (KRIEKE, PADDAS) DOOF IN 

 

4.  HERMANUS: Hannie, ek is baie bly dinge het so uitgewerk.  Ek het jou 

met die eerste oogopslag lief gekry.  Ek het geweet.  Ek sou 

jou in elk geval as bruid gekry het, resies of nie.  Maar ek 

weet nou nog nie wat vanmiddag daar by die wenstreep 

gebeur het nie.    

 

5.  HANNIE: Almal het dit mos gesien.  Ek het geval en jy was eerste oor 

die streep. 

 

6.  HERMANUS: Hoe kon jy geval het sonder dat Nonna iets oorgekom het 

en sonder dat ek aan jou geraak het? 

1.  HANNIE: Hermanus Steyn, wil jy beweer dat ek met opset van ‘n perd 

afgeval het om jou te laat wen? 

 

6.  HERMANUS: Nee.  Ek sal nooit so iets sê nie.  Maar ek sal dink wat ek 

wil. 

 

 KARNAVALMUSIEK HARDER 

 

EINDE 
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