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RSG 

RADIOTEATER 

DIE EKSENTRIEKES 

  

ROLVERDELING: 

1. STEFANIE  (Ongeveer 21 jaar oud – Intelligent. Uitgesproke. Effens 

eksentriek. Studeer skryfkuns.) 

2. MARGAUX (72 jaar oud – Interessant. Eksentriek. Was in haar jongdae 

‘n avontuurlustige fotograaf.) 

3. NINA (Ongeveer 21 jaar oud – Stefanie se vriendin. Snaaks. 

Geniet die studentelewe.)  

4. LUAN  (Ongeveer 21jaar oud – Nina se kêrel. Ligsinnig. Geniet die 

studentelewe.)     

5. MART  (Ongeveer 36 jaar oud– Verpleegster in ouetehuis. Kortaf.)  
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BYK: SEE THAT MY GRAVE IS KEPT CLEAN (INSTRUMENTALE 

VERWERKING) (B.B. KING) DOOF NA KLOP AAN STEFANIE SE 

KAMERDEUR IN UNIVERSITEITSKOSHUIS.  

1. NINA:  (ROEP VAN AGTER TOE DEUR BO DIE MUSIEK UIT) Yo, Stefanie!  

BYK:  DOOF MUSIEK ONDER STEM EN HOU. 

2. STEFANIE:  (ROEP VAN AGTER TOE DEUR) Kom in! 

BYK:   DEUR OOPGEMAAK.  

3. STEFANIE (EFFE WEG) O, hei Nina.  

4. NINA:  (DOOF TOT OP MIK) Hei, Stef. Lekker tunes wat jy speel, girl. Ek 

hoor dit tot op die bloksitkamer. Kla die ander nie oor die geraas nie?  

5. STEFANIE:  Nee wat. Hulle weet dit sal niks help nie. Ek kan nie behoorlik wakker 

word sonder goeie musiek nie.  

6. NINA  (GEAMUSEERD) Laasweek het jy gesê jy kan nie behoorlik wakker 

word sonder goeie koffie en ‘n sigaret nie? En as ek reg onthou, was 

Februarie die maand van guava sap.   

7. STEFANIE: Oukei, maar jy weet ek verander omtrent elke dag my hele 

lewensuitkyk. Jy kan niks wat ek sê tog ernstig opneem nie. Gister het 

ek verklaar dat ek eendag as ek ‘n grootmens is, slegs tevrede sal 

wees as my yskas vol vlaskywe is en daar ‘n tuindwergie by my 

voordeur staan.  

8. NINA: (LAG) 
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1. STEFANIE:  Twee weke terug was ek vas oortuig dat my lewe onvolmaak sou 

wees sonder ‘n skaaphond. Ek raak net verveeld met myself en raak 

dan hierdie nonsens kwyt.  

2. NINA:  (LAG) Ek kry altyd die koshuisinwoners met die eksentrieke bure die 

meeste jammer. Vreeslik high maintenance, julle klomp. 

3. STEFANIE:  Net op die dae wat ons besonderse vreemde giere het. En ons hou 

die res van julle se lewens interessant.  

4. NINA:  (LAG) As jy ‘n dawn trance party interessant kan noem. Jy weet, party 

van ons kuier in die nag en probeer slaap in die dag.  

5. STEFANIE:  Trance? Dink jy regtig ek luister trance musiek?  

6. NINA:  Wel, hulle het nog nie ‘n woord invent om daai weird Bjorkish tunes 

van jou te beskryf nie. Hoor hier, het jy al daai KCOM (uitgespreek k-

kom) opdrag gedoen?  

7. STEFANIE:  Watter een? 

8. NINA:  KCOM215. Du Toit is so mal soos ‘n damn haas! Ek het sy vorige 

toets in my moer in gedop. Toe scheme ek, ek sal opmaak met hierdie 

opdrag, maar dis net so bleddie moeilik! 7000 woorde oor toerisme in 

Suid-Afrika! Al wat ek sover het is “Plet rage is nogals lekker, maar dis 

damn duur om jou maag te laat pomp”.   

9. STEFANIE:  (TONG IN DIE KIES) Ja, 215 word so effe ingewikkeld as mens nie 

enige van die klasse bywoon nie.  
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 1. NINA: (VERONTWAARDIG) Wie hou op ‘n Maandag oggend half agt klas? 

Dis practically nog naweek!  

2. STEFANIE:  Vroeg opstaan is seker veral moeilik as jy elke Sondag Monty’s se 

aanddiens bywoon. 

3. NINA:   Waar anders? Monty’s het die beste nagmaal. 

4. STEFANIE:  (LAG) Van wanneer af tel pizza en whiskey as nagmaal?  

5. NINA:  Vandat ‘n dubbel whiskey net R18 kos. En jy kan maar ophou met 

hierdie high en mighty act. Jy’s net so baie daar soos ek. 

6. STEFANIE:  Nonsens, man! 

7. NINA:   O? Nou hoekom het die barman my gevra waar jy is?  

8. STEFANIE:  Jy praat nou snert. Hy weet dan nie eers wie ek is nie.  

9. NINA:  Ja, jy’s reg. Hy’t seker van ‘n ander “weird girl met wilde hare en 

Aladdin pants” gepraat. Maar gaan jy my nou help met hierdie KCOM 

of nie? 

10. STEFANIE:   Ek het twee-uur klas. Maar ek sal daarna na jou kamer toe kom. Dan 

doen ons sommer saam die opdrag.  

11. NINA:   Oukei, great! Dan stick ek jou vanaand vir ‘n bier.  

12. STEFANIE:  O nè? Van wanneer af word ek beloon vir al die harde werk wat ek 

doen om jou graad vir jou te vang?  

13. NINA: (HUIWERIG) Um… since ek eintlik nog ‘n guns het om te vra. 
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1. STEFANIE: (AGTERDOGTIG) Wat’s dit? 

2. NINA: Man, my ma karring heeltyd ek moet by my ouma gaan kuier, maar 

daardie ouetehuis is so depressing. 

3. STEFANIE:  So? 

4. NINA: So, as jy môre saam met my kom, het ek ‘n verskoning om vroeg te 

loop. 

5. STEFANIE:  Wát? Vergeet dit.  

6. NINA: (SMEEK EFFENS) Ag asseblief, Stef. 

7. STEFANIE:  Nina, ek sou nie eers by my eie ouma gaan kuier het nie. Wat laat jou 

dink ek wil ongemaklike geselsies met joune aanknoop?   

8. NINA:  Man, jy hoef nie eers met haar te praat nie. Jy kan in die sitkamer 

wag.  

9. STEFANIE:  (EFFENS GEÏRRITEERD) Nou vir wat moet ek dan saam gaan? 

10. NINA:  As jy saamkom, kan ek vir haar sê jy’t my ‘n lift gegee en dat ons nie 

lank kan bly nie, want jy’t klas of iets. 

11. STEFANIE:  Nou ja. Sê net vir haar ek wag in die sitkamer. Sy gaan mos nie weet 

ek’s nie regtig daar nie.  

12. NINA:  Ek kan nie vir die vrou lieg nie, Stef. Sy’s 88 jaar oud! Sulke shit stuur 

jou reguit hel toe.  



7 
 

1. STEFANIE:  So, dis oukei om te kerm oor jy vir jou ouma moet gaan kuier, maar jy 

mag net nie vir haar jok nie? 

2. NINA:  Exactly.   

3. STEFANIE: (TEËSINNIG) Ag hel, Nina. Ek het regtig nie lus nie.  

4. NINA:  Asseblief Stef. Ek vra mooi.  

5. STEFANIE:  (SUG) Fine.  

6. NINA:  Dankie girl! Ek belowe, ek sal eendag my kleinkinders dwing om by 

jou te gaan kuier. 

7. STEFANIE:  (SARKASTIES) Ja, wat kan nou beter wees as vreemde, teësinnige 

kuiergaste in my eenslaapkamerwoonstel? 

8. NINA:  (LAG, DOOF WEG) Hou op so ondankbaar wees. Dis beter as niks.  

BYK: SEE THAT MY GRAVE IS KEPT CLEAN (INSTRUMENTALE 

VERWERKING) (B.B. KING) MOMENTEEL OP EN DOOF NA DIE 

SITKAMER VAN ‘N OUETEHUIS IN ‘N RUSTIGE WOONBUURT. ‘N 

TELEFOON LUI ‘N PAAR KEER IN DIEP AGTERGROND. 

ALGEMENE GEROESEMOES VAN VERPLEEGSTERS EN 

INWONERS IN AGTERGROND. 

9. STEFANIE:  (TEËSINNIG) Jis, Nina. Ek kan nie glo jy doen dit aan my nie! Ek haat 

ou mense. Hulle ruik almal om die een of ander onverklaarbare rede 

soos ou waslappies.  
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1. NINA:  (LAG) Jy’s reg! Ou waslappies en gestoomde blomkool. Ek dink na al 

die jare klou die reuke aan hulle velle en gaan woon in hulle pores. 

Anyway, ek sal gou maak.   

2. STEFANIE:  Fine. Ek sal daar in die hoek gaan sit en ‘n tydskrif van flippen 2002 

lees. 

BYK: BLAAI LUSTELOOS DEUR TYDSKRIF. 

3. STEFANIE: (SUG) 

BYK:  TYDSKRIF OP STAPELTJIE ANDER TYDSKRIFTE NEERGEGOOI.  

4. MARGAUX:   Die verpleegsters vat dit. 

5. STEFANIE: (VERWARD) Askies, Tannie?  

6. MARGAUX: Die nuwe tydskrifte. Hulle hou dit vir hulself en gee die oues vir ons. 

7. STEFANIE: O, ek sien. 

8. MARGAUX: Dit maak seker sin. Die meeste van die ou lewervlekke hier binne is óf 

te blind óf te seniel om ‘n tydskrif te herken. Wat nog van artikels lees 

oor sepiesterre se gunsteling tipes blaarslaai. 

9. STEFANIE:  Wel, Tannie dra nie ‘n bril nie. En Tannie lyk ook nie vreeslik mal nie. 

 (HUIWERIG NUUSKIERIG) Hoe kry Tannie die tyd om?  

10. MARGAUX:  Ek hou die ander ou siele dop. 

11. STEFANIE:  Hoe interessant kan dit nou wees? Ek wil nie ongeskik wees nie, maar 

as ek nou so om my rondkyk, lyk dinge maar effens vervelig. 
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1. MARGAUX:  Aa, jy let net nie fyn genoeg op nie. Sien jy daardie ou oom in die 

eetsaal?  

2. STEFANIE:  Met die blou trui? Ja, wat van hom?  

3. MARGAUX: Wat doen hy?  

4. STEFANIE:  (VERWARD) Hoe bedoel Tannie nou?  

5. MARGAUX:  Kyk na hom en vertel vir my wat hy doen.  

6. STEFANIE:  (EFFENS ONGEDULDIG) Maar Tannie kan mos sien. Hy eet net.  

7. MARGAUX:  Jy stel my teleur, kind. Sien jy hoe fyn sny hy daardie stukkie 

roosterbrood?  

8. STEFANIE: Nou wat daarvan? Hy’t seker net sy valstande êrens laat lê.  

9. MARGAUX:  Kyk mooi. Hy gaan ‘n klein bakkie uit sy sak uithaal en die stukkies 

roosterbrood daarin sit as die verpleegster nie kyk nie.  

10. STEFANIE:  (NA ‘N OOMBLIK SE STILTE) Wrágtig! Hoekom doen hy dit?  

11. MARGAUX:  Johan lok allerhande diertjies na sy kamer toe en maak hulle mak. Die 

matrone kry altyd die stuipe, want die goed bemors die hele kamer. 

Maar Johan steur hom nie veel aan haar gekerm nie. Hy steur hom 

nie veel aan enige iemand nie. 

12. STEFANIE: (GEÏNTERESEERD) Hoe weet Tannie dit alles?  
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1. MARGAUX:  O, ek’s die enigste persoon hier met wie hy nog sal praat. Maar dis 

ook maar net omdat ek vir hom gin insmokkel. Sy kinders laat hom nie 

toe om te drink nie.  

2. STEFANIE:  Ag, Tannie vat gat met my. Dis bietjie van ‘n cliché, is dit nie? 

Geharde ou omie met ‘n sagte plekkie vir gekweste voëltjies.  

3. MARGAUX:  My kind, die meeste ou mense se lewens bestaan uit ‘n spul geykte 

stereotipes en clichés.  

4. STEFANIE:  (BEÏNDRUK) Dis nogals diep. (POUSE) Oukei dan. Doen nog een. 

5. MARGAUX:  Goed. (POUSE) Sien jy die vrou voor die televisie?  

6. STEFANIE: Ja. Oukei wag, laat ek probeer. Oukei. (POUSE) Oukei, ja. Sy kyk vir 

so ‘n paar sekondes na ‘n program en dan verander sy die kanaal. 

Wag, ek’s nog nie klaar nie. Oukei, dan blaai sy deur ‘n foto album; 

kyk heen en weer tussen die televisieskerm en die album, en 

verander dan weer die kanaal. Ek neem aan sy’s nie meer heeltemal 

lekker nie?  

7. MARGAUX: (EFFENS BEÏNDRUK) Baie goed. Ja nee, die paar albastertjies wat in 

ou Santie se kop rondrol, maak nou net ‘n geraas. Sy’s vas oortuig 

haar kinders is ontvoer en dat hulle deur die televisie met haar 

probeer kommunikeer. En eintlik het hulle maar net heeltemal van 

haar bestaan vergeet.  

8. STEFANIE:  Sover klink dit asof almal wat hier woon aaklige kinders het. Sorg 

Tannie se kinders darem vir Tannie?  
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1. MARGAUX:  (GEMAAK VERONTWAARDIG) Nee hel, my kind! Ek’s maar net 72 

jaar oud. Bloedjonk! Ek kan darem nog my eie pap kou en my eie bad 

tap. Ek het in elk geval nie enige kinders nie. Sien, ek’s nou wat hulle 

‘n oujongnooi noem.  

2. STEFANIE:  O, oukei. Wel, daar is nog tyd. Ek bedoel, as Tannie nou bitter 

desperaat is vir ‘n man, kan Tannie seker hier êrens ‘n geskikte kêrel 

uitkrap. Wat van daardie omie by die skuifdeur? (EFFENS 

SARKASTIES) ‘n Spoggerige paar pantoffels wat hy daar beet het. 

3. MARGAUX:  (LAG) Ja, ek word oorrompel deur al my opsies. Kyk nou maar net na 

die geval wat nou hier ingestrompel kom. Hy gebruik skaars die 

loopraam.  

4. STEFANIE: En mens kan amper nie eers sien hoe baie neushare hy het nie. 

5.  (MARGAUX EN STEFANIE LAG)     

6. NINA: (DOOF TOT OP MIK) Hei Stef, jammer man. Ek het so gou as 

moontlik daar probeer wegkom, maar die bleddie vrou hou net aan 

praat! Ramble iets oor verpleegsters wat haar medisyne steel. 

Anyway, ons kan nou gaan.  

7. STEFANIE:  Jy was dan skaars vyf minute weg?  

8. NINA: Dis die nice ding van ou mense. Het nie meer so ‘n lekker grip op 

reality nie. Sy dink ons het vir ‘n uur sit en chat. (BEWEEG WEG) 

Kom, Luan kry ons by Monty’s.  
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1. STEFANIE: O. Uh, oukei. Ek kom! Askies Tannie, ek moet nou gaan. 

(SPOTTEND) Ek hoop Tannie kom reg met Tannie se vele minnaars. 

(POUSE) Jammer, ek besef nou eers, ek weet nie wat Tannie se 

naam is nie?  

2. MARGAUX:  Margaux.  

3. STEFANIE:  Ek’s Stefanie. (HUIWERIG) Miskien sien ek Tannie weer? Ek bedoel, 

as ek dalk weer hierheen kom? 

4. MARGAUX:  Miskien. Ek’s gewoonlik maar hier rond. Ek dink nie ek het enige groot 

planne vir die nabye toekoms nie. Wel, ek hoop nie so nie! Op my 

ouderdom is groot planne gewoonlik permanente planne. (LAG)  

BYK: ‘N BESIGE KROEG. MENSE LAG EN GESELS. DRANKIES WORD 

GESKINK. GELUIDE DOOF NA DIEP AGTERGROND.  

5. NINA:  Ek sweer hulle tap al hoe minder en minder drank in hierdie klein 

tumblers.  

6. LUAN:  (LAG) Of jy sluk dit net al hoe vinniger af, Babe. (POUSE) Jis Stef, 

hoekom lyk jy so moody? 

7. NINA:  Ag, man. Sy sulk nog steeds oor ek haar ouetehuis toe gesleep het. 

Kyk, ignoreer my heeltemal. Hei,Stef! 

8. STEFANIE:  (AFGETROKKE) Huh? (WEER AANDAGTIG) O, jammer. Wat sê jy? 
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1. NINA: (VERGERG HAARSELF EFFENS) Bra, wat gaan aan met jou? Jy sit 

nou al heel aand met ‘n lip wat op die grond sleep. Daai hot waiter 

daar anderkant het netnou amper daaroor getrip.  

2. STEFANIE:  Ag, askies man. Ek dink sommer. 

3. NINA: Aan? 

4. STEFANIE:  Aan al daai ou mense van netnou. Dit lyk nie na ‘n wonderlike 

aftreeoord nie.  

5. NINA:  Natuurlik is dit nie. Al die goeie aftreeoorde het waglyste wat dekades 

lank strek.  

6. LUAN:  En fancy name soos Huis Goue Blare. Of Huis Silwer Takke. Hoekom 

dink almal altyd ou mense en bome gel so lekker?  

7. NINA:  (LAG) En wie sign hulself nou op 50 al vir so iets op? Teen die tyd wat 

mense besef hulle kan nie meer alleen cope nie, moet hulle maar vat 

wat hulle kan kry. 

8. LUAN:   Huis Dun Matrassie. (LAG) 

9. NINA:  (LAG) Huis Koue Sop. 

10. LUAN:  Huis Wanneer Kom Kuier Iemand Bietjie.      

11. STEFANIE:  Jy’s seker reg. (POUSE) Maar voel jy nie sleg oor jou ouma daar sit 

nie?  
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1. NINA:  Nee, ek doen nie. (POUSE) Moenie vir my kyk asof ek heartless is 

nie. Ek weier om skuldig te voel, want weet jy wat? Oor 60 odd jare is 

dit mý kinders wat vir my in so ‘n plek stop. En hulle gaan vir seker nie 

hulle koppe daaroor breek nie.  

2. STEFANIE:  Goeie hel. Dis dalk die mees ellendige ding wat ek al in my lewe 

gehoor het. 

3. NINA: Ja, want dis waar.    

BYK: DIE GELUIDE VAN DIE KROEG DOOF NA DIE SITKAMER VAN 

DIE OUETEHUIS. ALGEMENE GEROESEMOES VAN 

VERPLEEGSTERS EN INWONERS IN AGTERGROND.  

4. STEFANIE:  Verskoon my suster, kan jy my dalk help asseblief?  

5. MART:  (ONGEDULDIG. KORTAF) Wat is dit? Dis amper lunchtyd en ek moet 

nog drie bedpanne gaan omruil.  

6. STEFANIE:  Askies. Ek probeer net uitvind waar een van julle inwoners bly.  

7. MART: Wie? 

8. STEFANIE:  Tannie Margaux? Ek’s jammer, ek weet nie wat haar van is nie. 

9. MART:  (ONGEDULDIG. KORTAF. EFFE WEG) Margaux bly in een van die 

woonstelle net hier buite. Draai net links by die gang af. Nommer 9, ek 

dink.  

10. STEFANIE:  Dankie.  
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BYK:  VOETSTAPPE IN AGTERGROND ONDER (1). 

1. STEFANIE:  [SING ONDER HAAR ASEM YOU CAN CALL ME AL (PAUL SIMON)] 

BYK: KLOP AAN MARGAUX SE DEUR. DEUR OOPGEMAAK.  

2. MARGAUX: (TERWYL SY DIE DEUR OOPMAAK) Ek het vir die matrone gesê … 

(VERBAAS) O, hallo Stefanie!  

3. STEFANIE:  Middag, Tannie. Ek hoop nie ek pla Tannie nie? 

4. MARGAUX: Nee, nee. Kom in!  

BYK:  VOETSTAPPE. DEUR GAAN TOE.  

5. STEFANIE:  (DOOF TOT OP MIK) Ek het eers vir Tannie in die sitkamer gesoek.  

6. MARGAUX:  O nee, op Donderdae gebruik hulle die sitkamer vir aerobics. Dan 

maak ek myself maar skaars. Ek was nog nooit een vir oefening nie. 

En ek sien nie die punt daarin om nou te begin drastiese veranderinge 

in my lewe maak nie. Ek het nog altyd gedink oefening is vir mense 

wat nie persoonlikheid het nie. (POUSE) Is jy weer hier met daardie 

vriendinnetjie van jou? 

7. STEFANIE:  Hm? O, Nina. Uh, ja. (POUSE) Wel, eintlik, nee. Ek het op my eie 

gekom.  

8. MARGAUX:  Ek sien.  

BYK:  SKAKEL KETEL AAN. 

9. MARGAUX:  Koffie? 
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1. STEFANIE:  Ja, dit sal lekker wees, dankie Tannie. (POUSE. HUIWERIG, BIETJIE 

VERWARD) Ek…uh, ek hou van Tannie se… juwele.  

2. MARGAUX:  (LAG) Jy lyk so verskrik! Moenie bekommerd wees nie. Ek’s glad nie 

mal nie. Party dae voel net heeltemal te tweedimensioneel en 

monochromaties. Dan dra ek al die juwele wat ek besit. My nek raak 

bietjie styf, maar soms is dit die prys wat jy moet betaal. 

3. STEFANIE:  Betaal waarvoor? 

4. MARGAUX:  Om te voel asof jy nog ‘n sê oor jou eie lewe het. Of om sommer net 

simpel te wees. Ek weet nie.    

5. STEFANIE:  O. Oukei. (POUSE) Is al die verpleegsters hier so onaangenaam?  

6. MARGAUX: Hoekom? Met wie het jy gepraat? 

7. STEFANIE:  Ek weet nie. Rooi gekleurde hare wat dringend aandag kort.  

8. MARGAUX:  (LAG) Dis omtrent almal van hulle. 

9. STEFANIE:  Sy’s lank en maer. Seningrig. En sy’t vreeslike lang blou naels.  

10. MARGAUX:  (LAG) O! Dis Mart. Ja, sy’s omtrent ‘n sonstraaltjie, hé? Nee, daar is 

seker ‘n paar wat nie te aaklig is nie. Ek probeer gewoonlik 

veralgemenings vermy, maar hierdie plek maak dit moeilik. Maar dis 

seker maar ons eie skuld. Ou mense moet gesien word, jy weet. Nie 

gehoor nie.  
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1. STEFANIE: (HUIWERIG) Tannie is nou sarkasties, nê? Ek’s jammer ek vra, maar 

ek ken Tannie immers nog nie baie goed nie. Vir al wat ek weet is 

Tannie ‘n simpel pateet. Dalk sit Tannie eintlik gewoonlik êrens in ‘n 

hoek en glimlag floutjies. Knik net elke nou en dan Tannie se ou 

koppie as die verpleegsters hulself verwerdig om seker te maak dat 

Tannie nog ‘n polsslag het.     

2. MARGAUX:  (LAG) Ja natuurlik is ek sarkasties, my kind!  

3. STEFANIE:  (VERLIG) Goddank! Ek haat sulke mense. (SPOTTEND, PIEPERIG) 

Ek’s so jammer my kind. Ek weet dis vreeslik onbedagsaam van my 

om so verwoed aan die lewe te bly klou. 

4. MARGAUX:  (SPOTTEND, GEÏRRITEERD) Wel, Ouma. Ouma moet besef dat 

Ouma my nou effens verontrief met hierdie halfjaarlikse toetslopies na 

die dood toe. Elke beroerte beteken net meer werk vir my. En het 

ouma nou regtig nog daardie ebbehoutklerekas nodig? Ouma weet, 

Sussie trek nou in haar eie woonstel in en dis effens dwaas om vir 

haar meubels te koop as sy in elk geval alles oor ‘n maand of wat 

gaan erf. 

5. STEFANIE:  (SPOTTEND, STRAF) Ag, Karel. Sy sê niks nie. Sy kan ons dan 

duidelik ook nie hoor nie. Kom ons bespreek sommer hier voor haar 

hoe ons haar slaapkamer in ‘n studeerkamer gaan verander sodra sy 

besef dis tyd om ons te verlaat.  

6.  (STEFANIE EN MARGAUX LAG) 
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1. STEFANIE: Sjoe, Tannie het vreeslike mooi goed. Reis Tannie baie?  

2. MARGAUX:  Ek het toe ek jonger was, ja. Ek was vir lank ‘n vryskutfotograaf 

gewees.  

3. STEFANIE: (BEÏNDRUK) Regtig? Jis, dis cool! Tannie kan maar enige van my 

vriende vra; ek sê nog altyd ek sou so graag ‘n fotograaf wou wees en 

net my hele lewe lank deur die wêreld reis.  

4. MARGAUX:  Wat keer jou? 

5. STEFANIE:  Ek’s ongelukkig nie so goed met ‘n kamera soos wat ek sou wou 

wees nie. Ek weet nie. Ek het net nie ‘n gevoel daarvoor nie, Tannie 

weet? Ek dink soms God het vir my die begeerte gegee om alles wat 

cool is te doen, maar niks van die nodige talente nie. (POUSE) Waar 

het Tannie hierdie mooi Boeddha beeldjie gekry? 

6. MARGAUX:  In Indië. Dit was in negentien, wag laat ek nou mooi dink, ja, 1976. Ek 

weet eintlik eerlikwaar nie te veel oor Boeddha of die geloof nie. Ek 

het maar net gedink dis ‘n oulike beeldjie. Lyk kompleet soos ‘n baba 

wat bedel.   

7. (STEFANIE EN MARGAUX LAG) 

8. STEFANIE: Toe ek in pri-primêr was, het my juffrou ons vertel dat dit ‘n sonde is 

om afgode te aanbid. En toe dink ek vir omtrent ‘n jaar dat my ma ‘n 

heiden is, omdat sy ‘n klein beeldjie van ‘n vrou in haar badkamer 

gehad het!  
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1. MARGAUX:  (LAG) Regtig? 

2. STEFANIE:  Ja! Hier sit ek, ‘n ses-jarige kindjie, en bekommer myself morsdood, 

omdat my ma waarskynlik hel toe gaan, terwyl my klasmaats oor die 

boublokkies sit en stry. 

BYK: KETEL KOOK EFFE WEG, SKAKEL AF.  

3. MARGAUX:  (LAG) Arme kind! (POUSE) Hoe drink jy jou koffie? 

4. STEFANIE:  Net met ‘n bietjie melk asseblief, Tannie. Niks suiker nie. 

BYK:  KOFFIE IN AGTERGROND ONDER (5) GEMAAK. 

5. STEFANIE: Ja, ek was maar altyd op ‘n effens ander golflengte as die ander 

kinders. Ek het eendag besluit dat mense te vervelig is en dat ek 

eerder ‘n boom vir ‘n maatjie wou hê. Toe teken ek ‘n gesig en plak dit 

op ‘n boom in ons tuin. Ek het elke dag na skool met die boom gaan 

sit en gesels. En toe dit reën en sy gesig wegspoel gaan ek terug na 

my klasmaats. Sonder om twee keer daaroor te dink. 

BYK:  KOPPIES RINKEL NADER TOT OP MIK. 

6. MARGAUX:  (DOOF TOT OP MIK. GEAMUSEERD) Interessante klein dogtertjie. 

Hier’s jou koffie.   

7. STEFANIE:  Dankie, Tannie. (POUSE) Maar verlang Tannie nie daarna nie? 

8. MARGAUX: Waarna, my kind? 
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1. STEFANIE:  Om te reis. Opwindende dinge te doen. Ek sien ‘n interessante storie 

in elkeen van hierdie mooi besittings. Interessante mense. Hierso ken 

tannie elke persoon se hele lewensverhaal. Daar’s nie ‘n druppel 

intrige oor nie. Net omdat Tannie niks beter het om te doen as om 

hulle dop te hou nie. Maak dit Tannie nie dood om so te sit en krepeer 

nie? 

2. MARGAUX: Ek neem aan jy is altyd so uitgesproke? 

3. STEFANIE: (POUSE) Ek’s jammer. Ek weet ek het geen reg … (om dit te sê nie.) 

4. MARGAUX:  (ONDERBREEK STEFANIE) Nee, nee. Ek verpes koeitjies en kalfies. 

Dis in elk geval ‘n belaglike idee dat ‘n mens goeie maniere moet hê. 

Goeie maniere kom net in die pad van egtheid. (POUSE) Ja, ek wens 

soms dat ek weer jonk en sorgvry kon wees. Ander kere kan ek 

skaars glo dat ek ooit so ongetem was. Die ouderdom is ‘n snaakse 

ding, Stefanie. Ek het altyd gedink dit sou net my vermoë om te lewe 

wegvat. Maar soms, en dis moeilik om te erken, maar soms verdwyn 

die begeerte ook maar. As ek op koue wintersoggende wakker word 

met ‘n rug wat pyn, dan kan ek nie eers begin om te verstaan hoe 

avontuurlustig ek eens was nie. Op sulke dae is ek bly dat ek niks 

anders hoef te doen as om te sit en krepeer nie. En dan skrik ek 

groot. In daardie oomblikke herken ek myself nie. En hoe ouer ek 

raak, hoe meer van ‘n vreemdeling word ek vir myself. Die tipe 

persoon vir wie ek voorheen sou lag, sou jammer kry. Hoe ouer ‘n 

mens word, hoe minder baklei jy om jouself te bly.  
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1. STEFANIE:  (POUSE) Dink Tannie dis vir alle mense so?  

2. MARGAUX:  Ek weet nie. Miskien. Ek het êrens gehoor dat mens op enige tydstip 

in jou lewe kan dink aan die persoon wat jy drie jaar terug was en 

daardie persoon sal haat. Ek dink as mens ouer word keer dit net om. 

(POUSE) Maar in elk geval, hierdie gesprek is gans te morbied. 

Netnou skrik ek jou af en sien jou dan nooit weer nie! Vertel my liewer 

van jouself.  

3. STEFANIE: Ek wens daar was meer om te vertel. Ek was nog nooit eers in 

Kwazulu-Natal nie.  

4. MARGAUX:  Wel, wat studeer jy?   

5. STEFANIE:  Skryfkuns. Maar daarmee gaan dit ook maar soos met my fotografie. 

Die probleem is dat mens veronderstel is om te skryf oor dit wat jy 

ken. En dit wat ek ken is so ongelooflik doodgewoon. Daar het nog 

niks interessants met my gebeur nie. Geen traumatiese ervarings nie. 

Geen noemenswaardige teleurstellings nie. Ek kom nie eers uit ‘n 

gebroke huis nie.  

6. MARGAUX:  (LAG) Jy’s ontevrede oor jou ouers gelukkig getroud is? 

7. STEFANIE:  Belaglik, ek weet. Maar dink net aan al die voordele. As jou ouers 

geskei is, kry jy twee keer soveel kersgeskenke. Jy kan jou ouers teen 

mekaar afspeel om te kry wat jy wil hê. En die een wat jou net oor 

naweke sien gaan nooit streng of kwaad wees nie, want die tyd is te 

kosbaar.  
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1. MARGAUX:  (LAG) Dis seker een manier om daarna te kyk.  

2. STEFANIE:  Ag, ek praat sommer nonsens. Ek maak altyd grappies oor dinge 

waarvan ek niks weet nie. Maar dis seker al waaroor enige iemand 

grappe kan maak. (KORT POUSE) Hoekom kyk Tannie so vir my?  

3. MARGAUX:  Ek kan nie besluit nie… 

4. STEFANIE:  Waaroor? 

5. MARGAUX:  Of jy eintlik ‘n baie ou kind of ‘n baie jong volwassene is.  

6. STEFANIE:  (LAG) Ek kon dit self nog nooit uitwerk nie. Jis, is dit al vier-uur? Ek’s 

jammer, Tannie. Ek moet gaan. (EFFE WEG) Nina is soos ‘n klein 

hondjie. As mens haar te lank alleen los piepie sy op jou mat.  

BYK:  I JUST WANT A LITTLE BIT (INSTRUMENTALE VERWERKING) 

DOOF NA STEFANIE SE KAMERDEUR OOPGEMAAK.   

7. NINA:  (DOOF TOT OP MIK) Hei, Stef. Jis, jy’s omtrent skaars deesdae. Het 

jy ‘n secret lover of iets, huh? O, nee wag. Jy kuier mos heeltyd by 

daai weird antie. 

8. STEFANIE:  Tannie Margaux is nie weird nie, Nina. Sy’s verskriklik cool.  

9. NINA:  Moet wees. Jy skip al amper so baie klas soos ek. Hoe verwag jy 

moet ek jou werk copy as jy self dit nie eers doen nie?  

BYK: BLAAI IN AGTERGROND ONDER (1) DEUR BOEK. 
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1. STEFANIE:  (LAG) Miskien sal dit jou goed doen om bietjie op jou eie twee hoefies 

te staan. Bietjie groot te word, jy weet. 

2. NINA:  As ek wou grootword sou ek ophou om my ouers se geld te mors en 

‘n regte graad begin swot. (POUSE) Watse boek is dit daai? 

3. STEFANIE:  Dis tannie Margaux s’n. Cool, hé? Dis ‘n versameling van al haar 

gepubliseerde foto’s. En daar’s interessante stories en aanhalings en 

goed ook by. Luister hierna: “To Live in Australia permanently is rather 

like going to a party and dancing all night with one’s mother.” Barry 

Humphries. 

4. NINA:  Wie’s hy? 

5. STEFANIE:  Ek weet nie.  

BYK BLAAI IN AGTERGROND ONDER (6) DEUR BOEK. 

6. STEFANIE: Jis, tannie Margaux se lewe is so opwindend. Ek dink nie daar’s ‘n 

plek op hierdie aarde waar sy nie al haar voete geplant het nie. Kyk 

net al hierdie foto’s!  

7. NINA:  Ja en kyk net wat het dit haar alles in die sak gebring.  

8. STEFANIE:  Waarvan praat jy? 

9. NINA:  Ag, ek weet nie. Ek dink maar net. Kamma so ‘n moerse exciting lewe 

en nou sit sy stoksielalleen in ‘n twee ster ouetehuis.  

10. STEFANIE:  Wat’s jou storie, Nina?  
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1. NINA:  Niks nie, man. Ek dink maar net hierdie idealized idee van ‘n 

adventurous lewe is bietjie overrated.  

2. STEFANIE:  Ag, jy dink enige iets wat nie whiskey insluit nie, is overrated.  

3. NINA:  Ag, whatever bra. So gepraat van, wil jy gou ‘n drink gaan kry? Ons 

het eers weer vier-uur klas. 

4. STEFANIE:  Jammer man, ek kan nie. Ek moet nog daai Afrikaans opstel 

klaarmaak. Ek sou dit gister gedoen het, maar toe… (gaan kuier ek by 

tannie Margaux.) 

5. NINA:  (ONDERBREEK STEFANIE) toe gaan kuier jy by Margaux. 

6. STEFANIE:  (LAG) Ja ja, ek weet. Jy verstaan dit nie en jy dink dis weird. Maar jy 

sou nie so gedink het as jy haar geken het nie. Hoekom kom jy nie 

eenkeer bietjie saam nie, huh?  

7. NINA:  Neewat. Ek dink nie sy’s heeltemal my bag of chips nie. Ek spandeer 

anyway genoeg tyd in hierdie damn koshuiskamers. (EFFE WEG) As 

ek nou nog die res van my tyd in ‘n klein woonstelletjie moes 

deurbring, het ek my eie oogbal opgevreet.  

8. STEFANIE:  (LAG. GEMAAK NEERBUIGEND) Jy kan net nie enige verstandelike 

stimulasie waardeer nie.  

9. NINA:  (EFFE WEG) Ook maar lekker pretensh, jy.  

BYK: DEUR OOPGEMAAK.   

10. STEFANIE:  Wat okal. Sien jou later.  
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BYK:  DEUR TOEGEMAAK. VOETSTAPPE DOOF NA SELFOON LUI. 

1. NINA: Hei, Luan.  

2. LUAN:  (FILTER) Hei. Hoor hier skat, Van Coke Kartel doen die naweek ‘n 

acoustic show in Joburg. Is jy lus om te gaan? 

3. NINA:  Ja, sure. Maar skryf jy nie Maandag nie?  

4. LUAN:  (FILTER) Ag, ek sal nou nie actually ‘n toets wil deurkom en my losing 

streak opneuk nie. Ek sal anyway nooit genoeg deelnamepunte kry vir 

eksamentoelating nie. (LAG) Van die koshuis ouens wil ook gaan. So 

hoor by Stef of sy lus het. Dan ry ons in haar kar en kry die ander 

daar. 

5. NINA:  (GEÏRRITEERD) Ja, ons sal maar sien. 

6. LUAN: (FILTER) Wat’s fout?  

7. NINA: Ag man, Stef gaan kuier amper elke dag by daai stuk biltong in die 

ouetehuis. Ek sien haar omtrent nooit meer nie.  

8. LUAN:  (FILTER) Oukei, maar surely sal sy nou nie die hele damn naweek 

daar sit nie? Sê vir haar ons ry Saterdagmiddag. Dan het sy mos nog 

die oggend om te sit en doilies hekel met die ou krummel.  

9. NINA:  (LAG) Ja, ek sal try. Cheers. 

10. LUAN:  (FILTER) Bye.  

BYK:  KLOP AAN MARGAUX SE DEUR. DEUR OOPGEMAAK.  
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1. STEFANIE:  Hallo? (POUSE) Tannie? (ANGSTIG) Tannie Margaux?! 

BYK:  TOILET SPOEL EFFE WEG. DEUR OOPGEMAAK EFFE WEG.  

2. MARGAUX:  (EFFE WEG) Ek was net in die badkamer gewees. Vir wat gil jy so? 

3. STEFANIE:  (SKAAM) O, ag nee. Dis simpel. Ek, ek het vir ‘n oomblik gedink… 

4. MARGAUX:  Jy’t gedink ek het die emmer geskop. Dis oukei. Dis altyd die eerste 

ding wat mense dink as ou tannies nie is waar hulle moet wees nie of 

doen wat hulle moet nie. Ek durf nie eers meer ‘n uiltjie knip in die 

sitkamer nie. 

5. STEFANIE:  (GEÏRRITEERD) Wel, kan Tannie my blameer? Tannie is soos ‘n 

honderd jaar oud. Daar’s tempels in Israel wat jonger is as Tannie.  

6. MARGAUX:  (SARKASTIES) Sjoe, maar jy is ‘n absolute plesier vandag. Wat 

makeer jou?    

7. STEFANIE:  Ek’s jammer, Tannie. Ek het vanoggend ‘n groot uitval gehad met 

Nina. (POUSE) Oor Tannie, heel toevallig.  

8. MARGAUX:  (VERBAAS) O?  

9. STEFANIE:  Ja, sy’s vies oor ek nie die naweek saam met haar Johannesburg toe 

wil gaan nie. Sy dink ek spandeer te veel tyd hier by Tannie. 

10. MARGAUX:  Ek sien. Hoekom gaan jy nie maar die naweek saam nie? Ek’s nou 

nie so afhanklik van jou dat ek nie vir twee dae alleen kan klaarkom 

nie.  
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1. STEFANIE:  Ja, ek kan seker. (POUSE) Tannie het nog nooit eintlik gevra hoekom 

ek vir Tannie kom kuier nie.  

2. MARGAUX:  Wel, ek het nie regtig nodig gehad nie. Ek neem aan jy het die eerste 

keer teruggekom omdat jy my jammer gekry het en jou gewete wou 

sus. Jy het seker nooit genoeg aandag aan jou eie oumas gegee nie, 

of so iets. En toe hou jy aan terugkom omdat jy van my begin hou het.  

3. STEFANIE:  Ja, dis min of meer reg. (POUSE) Ek weet nie wat dit is nie, maar ek 

vind net nie aanklank by mense van my eie ouderdom nie. Het nog 

nooit nie. Hulle irriteer my net met hulle ligsinnige, vervelige praatjies. 

En dis altyd dieselfde ou gesprekke oor en oor. Is dit verwaand om dit 

te sê? 

4. MARGAUX:  Miskien. Dalk nie as dit die waarheid is nie. Perhaps the world’s 

second worst crime is boredom. The first is being a bore.  

5. STEFANIE:  Wie het dit gesê? 

6. MARGAUX:  Cecil Beaton. Hy was ‘n Britse fotograaf.   

7. STEFANIE:  Sien? Dis net hier by Tannie wat dit vir my voel asof my brein nie lê en 

stagneer in ‘n bottel goedkoop whiskey nie. As ek met Nina is, kan ek 

nie oor enige iets intellektuels praat nie. Sy lag net en sê ek is 

pretensieus. Of eksentriek. Dan wil ek dit verloor. 

8. MARGAUX:  So, jy beskou jouself nie as een van die eksentriekes nie?  
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1. STEFANIE:  Dis ‘n onmoontlike vraag om te beantwoord. As ek myself eksentriek 

verklaar, verloor ek dadelik daardie einste eksentrisiteit. Eksentrieke 

mense is net eksentriek omdat die dinge wat hulle so ongewoon 

maak, vir hulle doodnormaal is. Maar as ek weer sê dat ek nie 

eksentriek is nie, erken ek dat ek net nog ‘n doodgewone, ligsinnige 

student is. En dit is ek ook nie. (POUSE) Hoekom glimlag Tannie so? 

2. MARGAUX:  Ek dink maar net. Ek is self al ‘n paar keer in my lewe eksentriek 

genoem.  

3. STEFANIE:  So Tannie verstaan wat ek bedoel? 

4. MARGAUX:  Wel, in my dae is die woord “eksentriek” nie heeltemal in dieselfde 

konteks as vandag gebruik nie. 

5. STEFANIE:  Hoe bedoel Tannie?  

6. MARGAUX:  Toe ek jonk was het ons ‘n baie kleiner woordeskat tot ons beskikking 

gehad. Enige persoon wat vreemd of effens anders was of selfs net 

moeilik om te verstaan, is as “eksentriek” bestempel.  

7. STEFANIE:  Klink maar baie soos vandag.  

8. MARGAUX:  Ja, dit is seker nog so ‘n bietjie. Maar julle het ook ‘n paar nuwe terme 

om van te kies. Bipolêr, outisties, homoseksueel.  

9. STEFANIE:  En watter een van hierdie is Tannie nou kamma?  

10. MARGAUX:  Lyk ek outisties? (POUSE) Ek het vir baie jare saam met ‘n vrou 

gewoon.  
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1. STEFANIE:  (LAG) Woonstelmaats tel nie, Tannie. 

2. MARGAUX:  Ons was nie woonstelmaats nie.  

3. STEFANIE:  O. (POUSE) Regtig? 

4. MARGAUX:  (POUSE) Ek en Dalene was saam op skool. Ek het in graad 10 

opgeskop en begin reis. Ek wou hê sy moes saamkom, maar sy wou 

matrikuleer en haar ouers kon dit in elk geval nie bekostig nie. Ek dink 

ook nie hulle was gemaklik met ons vriendskap nie. Daarna het ons 

mekaar vir ‘n hele paar jaar nie weer gesien nie. Ek het gereis en sy 

het ‘n onderwyseres geword. Sy wou eintlik ‘n prokureur wees, maar 

dit was nou nie regtig ‘n beroep vir vroumense nie. Toe ek uiteindelik 

terugkeer Suid-Afrika toe, het ek haar opgesoek. ‘n Jaar later het ons 

‘n huis saam gekoop. Dit was nie besonders groot nie. Ons het nie 

baie kamers nodig gehad nie. Geen kinders of baie kuiergaste nie, jy 

weet.  Maar ons het ‘n pragtige grasperk gehad. Ek het nooit regtig in 

die tuin belanggestel nie; en Dalene ook nie. Maar ek het seker 

gemaak dat die grasperk mooi groen bly. (POUSE) Ons het vir 34 jaar 

in daardie huis gewoon.  

5. STEFANIE:  En toe? Wat het gebeur?  

6. MARGAUX:  Dalene is skielik oorlede. Hartaanval. Ons het die aand nog buite gesit 

en planne maak om ‘n visdam te grawe. En die volgende oggend het 

ek alleen wakker geword. (POUSE) Dalene se naaste familie was 

haar oorlede broer se dogter. Sy het die huis verkoop. Dit was in 

Dalene se naam, jy sien. En toe kom woon ek hier.  
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1. STEFANIE:  (POUSE) Hoekom? 

2. MARGAUX:  Hoekom wat?  

3. STEFANIE:  Hoekom het Tannie hier kom woon? Haar toegelaat om Tannie se 

huis te verkoop?  

4. MARGAUX:  Dit was nie my huis nie. Altans, nie op skrif nie.  

5. STEFANIE:  (KWAAD) Dit beteken niks nie!  

6. MARGAUX:  (SUG) Ek weet nie, Stefanie. Dit was net makliker so. Miskien was ek 

‘n lafaard. Of dalk was ek net te hartseer of te moeg om te baklei vir 

iets wat ek klaar verloor het. Wat sou dit my baat om na haar dood vir 

die eerste keer te erken wat almal in elk geval eintlik reeds vermoed 

het? Dit sou tog nie ‘n verskil gemaak het nie.  

7. STEFANIE:  (KWAAD) Hoe kan Tannie dit sê? Natuurlik sou dit ‘n verskil maak. 

Ten minste sou Tannie nie Tannie se grasperk verloor het nie. 

8. MARGAUX:  (MOEG) Ag, Stefanie. Dis ook net ‘n stuk grond.  

BYK:  COME ON UP TO THE HOUSE (INSTRUMENTALE VERWERKING) 

(TOM WAITS) DOOF NA NINA SE KOSHUISKAMER.  

9. STEFANIE:  (EFFE WEG) Hei. (POUSE) Kan ek maar inkom? 

10. NINA: (KORTAF) Ja, seker. 

11. STEFANIE:  (EFFE WEG. GEÏRRITEERD) Wel, moenie jou deur so laat oopstaan 

as jy nie wil hê mense moet inkom nie. 
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1. NINA:  Wat wil jy hê, Stefanie? 

2. STEFANIE:  (DOOF TOT OP MIK. VIES) Ag liewe hemel, Nina. Vir hoe lank gaan 

jy nog vir my kwaad bly? Is jy regtig so onseker van jouself dat ek nie 

eers een ander maatjie kan hê nie?  

3. NINA:  Is dit wat jy van my dink? (KWAAD) Jou moer, man!  

4. STEFANIE:  Wel, as jy dan nie kwaad is oor Margaux nie, waaroor is jou gat in ‘n 

krul?  

5. NINA: Ek gee nie om hoeveel van jou tyd jy by daai ou sneeudier mors nie.  

6. STEFANIE:  (ONGEDULDIG) Nou wat is dit dan? 

7. NINA:  (POUSE) Jy dink ek is stupid. Jy dink ek kom nie agter as jy 

condescending of patronizing is met my nie. Ek weet jy dink jy’s 

moerse kunssinnig, en jy is miskien. Maar dit maak nie jou gevoelens 

en gedagtes en issues enigsins meer belangrik of profound as myne 

nie. Ek weet ek het nog nooit voorheen iets daaroor gesê nie en dis 

seker onregverdig van my om nou ewe skielik uit te bars. Maar vandat 

jy by Margaux begin kuier het, is jy insufferable. Jy dink omdat jy nou 

‘n sielsgenoot het om al jou diep dinge met jou te bespreek dat jy 

moerse special is of iets. Jy dink jy experience die lewe in helderder 

kleure as die res van ons. En weet jy wat’s ironies? Terwyl jy sit en die 

lewe contemplate, gaan ek actually uit en neem deel daaraan.  

8. STEFANIE:  (KWAAD) Jy praat nou die grootste klomp snert wat ek in my lewe 

gehoor het! 
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1. NINA:  (KWAAD) Hoekom? Omdat ek nie oor kuier of Luan praat nie? Net 

omdat jy dink dat dit die enigste twee onderwerpe is waaroor ek 

myself bekommer, maak dit nie waar nie.  

2. STEFANIE:  (VERONTWAARDIG) Nou hoe moes ek geweet het dat jy so voel?  

3. NINA:  (KWAAD) Jy sou dit dalk geweet het as jy nie so bleddie self-

absorbed was nie. As jy net sal ophou reken dat ons almal randfigure 

in jou storie is. 

4. STEFANIE:  (KWAAD) Hoekom is jy met my vriende as ek dan so ‘n teef is, huh? 

Of soek jy net iemand wat al jou take vir jou sal doen sodat jy vry kan 

wees om jouself oor te gee aan hierdie belaglike ontledings van jou? 

5. NINA:  Ag, hou op maak asof jy my so ‘n bleddie groot guns doen. Ek kry die 

punte, ja, maar jy kry daai lekker gevoel van superiority waarsonder jy 

nie kan klaarkom nie. (POUSE) Ek het ‘n klas. (EFFE WEG) Maak die 

deur toe as jy loop.  

BYK:  VOETSTAPPE DOOF.  

6. STEFANIE:  (GEDEMP) Hel, Stef.  

BYK:  BLUES FOR MAMA (INSTRUMENTALE VERWERKING) (NINA 

SIMONE) DOOF NA KLOP AAN MARGAUX SE DEUR. 

7. MARGAUX:  (ROEP VAN AGTER TOE DEUR) Jy kan maar inkom, Stefanie. Dis 

oop.  

BYK: DEUR OOPGEMAAK. DEUR TOEGEMAAK. 
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1. MARGAUX: Ek sit solank die ketel aan. 

2. STEFANIE:  (DOOF TOT OP MIK) Nee Tannie, wag eers. Kom ons doen bietjie 

iets anders vandag. Ons sit altyd net hier in Tannie se woonstel, 

terwyl ek ‘n kar vol petrol en ‘n beursie vol sakgeld het.  

3. MARGAUX:  (EFFENS OPGEWONDE)  O, oukei. Goed. Wat wil jy doen? 

4. STEFANIE:  Ek gee nie om nie. Enige iets. Waarvoor is Tannie lus? 

5. MARGAUX:  O, jinne. Ek weet nie. Jy vang my nou vreeslik onkant.  

6. STEFANIE:  Wel, ek weet nou nie of Tannie een van daai drips is wat besware het 

teen diere in hokke nie, maar ons kan altyd dieretuin toe gaan?  

7. MARGUAX:  (OPGEWONDE) O, ja! Dit sal lekker wees! Nee, ek is mal oor die 

dieretuin. Dis seker selfsugtig en effens wreed, maar nou ja. ‘All 

animals are equal, but some are more equal than others.’ 

8. STEFANIE:  Aa, ek ken darem daardie een; George Orwell. 

9. MARGAUX:  Wel, moet nou net nie te verwaand raak nie. Daardie was ‘n maklike 

een. Ek het ongelukkig ‘n beperkte hoeveelheid aanhalings oor die 

onderdrukking van diere tot my beskikking. 

BYK  GELUIDE VAN MENSE EN DIERE IN ‘N DIERETUIN. GELUIDE 

DOOF NA DIEP AGTERGROND.  

10. STEFANIE:  Kom ons gaan daardie kant toe. Ek dink die reptiele is daar êrens. 

BYK:  VOETSTAPPE IN AGTERGROND ONDER (1) TOT (7). 
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1. MARGAUX:  Stefanie, is daar iets fout? Moet my nou nie verkeerd verstaan nie; 

ek’s bly ons doen bietjie iets lekker, maar jy lyk vreemd. 

2. STEFANIE:  Vreemd hoe, Tannie?  

3. MARGAUX:  Ek weet nie. Half benoud. Angstig.  Asof jy op ‘n missie is. 

4. STEFANIE:  (AFGETROKKE) Ek is op ‘n miss – waar is die verdomde slange? Ek 

sweer hulle was laas hier rond gewees.  

5. MARGAUX:  Stefanie? 

6. STEFANIE:  (AFGETROKKE) Mmm? (WEER AANDAGTIG) Ag, Tannie. Daar’s 

niks fout nie. Ek was net lus om bietjie uit te kom.  

7. MARGAUX:  Goed dan. O! Kyk, daar’s die akwarium. Kom ons gaan gou soontoe. 

Die Waterskilpaaie is my gunsteling. Ek onthou toe ek die eerste keer 

‘n regte seeskilpad gesien het. Ook in ‘n dieretuin. Ek was seker agt of 

nege jaar oud gewees. My pa het my vertel dat ander seeskilpaaie, 

die wat nie in akwariums woon nie, maar in die regte see; dat hulle 

heeltemal alleen op strande uitbroei. Hulle ma’s lê net die eiers en 

verlaat hulle. Het jy geweet die temperatuur van die sand waarin die 

eier lê bepaal ‘n skilpad se geslag? In elk geval, wanneer die skilpaaie 

uitbroei waggel hulle af na die water toe en dan swem hulle soms tot 

10 jare lank net in die see rond voordat hulle weer na vlakker 

strandwaters terugkeer. Navorsers noem hierdie tydperk die “verlore 

jare”, want dis moeilik om tred te hou met die skilpaaie se bewegings. 

Niemand weet eers regtig wat die skilpaaie alles in daardie jare 
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aanvang nie. Toe ek dit hoor het ek gedink dis vreeslik misterieus en 

opwindend. En toe ons later terugry huistoe het ek eers besef dat ek 

die volgende dag weer skool toe moes gaan. En ek kon nie verstaan 

hoekom nie. Dit was nie dat ek voorheen ongelukkig was by die skool 

nie, maar vandat ek van die seeskilpaaie en hulle “verlore jare” 

gehoor het, kon ek net nie verstaan hoekom ‘n persoon sou terugkeer 

na die bekende as daar soveel onbekende vreugdes in die wêreld 

daar buite wag nie. My liefde vir avontuur het op daardie dag kiem 

gevat. En ek het sedertdien al soveel opwinding en vreugde ervaar. 

Ek het al Ouzo gedrink op ‘n strand in Santorini. In Noorweë op ‘n 

snelweg langs die oseaan gery. Baklava geëet in Turkeie. Blues 

geluister in Chicago. Ek het selfs al die Tango gedans in Argentinië. 

(LAG) Ek was wel nie baie goed nie. Dalene het altyd probeer om my 

te leer dans.  

1. STEFANIE:  Het sy ooit saam met Tannie gereis?  

2. MARGAUX: Nee, nie regtig nie.  

3. STEFANIE:  Hoekom nie? 

4. MARGAUX:  Ag wel, teen die tyd wat ek teruggekom het Suid-Afrika toe, was 

Dalene redelik in haar werk gevestig en ek was so ‘n bietjie moeg 

gewees vir my nomadiese leefstyl.  

5. STEFANIE:  Maar nogsteeds. Wil Tannie vir my sê dat Tannie in die – hoeveel was 

dit? 34? – dat Tannie in die 34 jare wat julle saam was nooit weer wou 

reis nie? 
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1. MARGAUX:  Ek het so nou en dan nog so ‘n bietjie gereis; as ek ‘n oorsese vryskut 

projek gehad het, maar Dalene het nooit saam gegaan nie. 

2. STEFANIE:  Ja, maar hoekom nie? 

3. MARGAUX:  Ag, dit was net minder ingewikkeld.  

4. STEFANIE:  (VIES) Met ander woorde, Tannie was te bang gewees? Te bang 

iemand vermoed dalk dat julle nie net twee oujongnooie is wat saam 

woon omdat dit gerieflik en goedkoper is nie?   

5. MARGAUX:  Hoekom is jy so aanvallend?  

6. STEFANIE:  Hoekom was Tannie nie ‘n bietjie meer aanvallend nie? Wat help dit? 

Al Tannie se reise en eksotiese ervarings? Die talle interessante 

plekke en mense? Tannie dink dit maak Tannie se lewe ‘n avontuur, 

maar dit doen nie. Tannie se hele lewe is net ‘n spul kortverhale. 

Goeie vermaak vir ander mense, wat na ‘n oomblik se afleiding 

vergeet word. Dis nie ‘n lewe nie. Dis ‘n verskoning. Tannie gaar al 

hierdie kammakastige avonture op en oortuig jouself dat jy ‘n 

eersteklas lewe gehad het. Hoe kan ‘n mens werklik bestaan sonder 

om eers bereid te wees om dit wat joune moet wees, wat reeds joune 

is, te eis? En noudat Tannie oud is, hoef Tannie nie eers meer 

verskonings te maak nie. Tannie se artritis en wie weet watter ander 

kwale doen dit namens Tannie. Ek het gedog ons is vriende en dat 

Tannie my lewe verryk, maar dis net kulkuns. Ek kan nie ‘n vriendin uit 

die as van Tannie se aangedikte verlede uitkrap nie.   
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1. MARGAUX:  (POUSE. GEKWES) Stefanie, hoekom is jy so gemeen? 

2. STEFANIE:  Want Tannie moet besef wat aangaan. Wat Tannie se lewe geword 

het. Ons het altwee hierdie vooropgestelde idee van wat dit is om te 

lewe sodat dit die moeite werd is en ons is albei verkeerd. En ek wil 

nie eendag as dit te laat is eers besef dat die lewe my eintlik 

verbygegaan het nie; agtergelaat het. Verstaan Tannie dan nie? Ek is 

bang! Al wat ek wil doen is lewe, maar ek kom die heeltyd in my eie 

pad. En Tannie laat my toe. 

3. MARGAUX:  (KWAAD) Ek laat jou toe om nie te lewe nie? Twak! As jy jouself 

oortuig dat jy by my kom kuier omdat jy dit geniet of omdat jy van my 

hou of my jammer kry of om watter rede okal, is dit alles op jou as jy 

eintlik maar net wil sit en praat oor lewe omdat dit makliker is as om 

regtig iets daaraan te doen. 

4. STEFANIE:  (KWAAD) Dis dan presies wat ek sê! 

5. MARGAUX:  Nou hoekom skree ons op mekaar?! 

6. STEFANIE:  (POUSE) Ek weet nie. Want ons is altwee reg.  
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1. MARGAUX:  (NA ‘N POUSE) Dis waar wat jy sê. (POUSE) Dalene wou altyd meer 

gehad het. Sy het nooit iets gesê nie, maar ek het dit geweet. Ek het 

haar soveel ontsê. Ek was altyd daarvan bewus en tog kon ek net nie 

toegee nie. En uiteindelik het sy net ophou wens. Ek kon dit sien aan 

die manier wat sy na mense kyk. Na my. Na haarself. Ek weet nie 

eers of sy dit ooit besef het nie. Dat ek haar van haar hele wese 

dreineer het. En die dag wat ek haar kis in die aarde sien insak het, 

het ek eers die finaliteit daarvan begryp.  

BYK:  KOZMIC BLUES (INSTRUMENTALE VERWERKING) (JANIS 

JOPLIN) DOOF NA SLUIT VAN STEFANIE SE 

KOSHUISKAMERDEUR. VOETSTAPPE DOOF NA STEFANIE EN 

NINA WAT IN MEKAAR VASLOOP. 

2. NINA:  Hei, Stef. (ONGEMAKLIK) Is jy op pad uit? 

3. STEFANIE:  (ONGEMAKLIK) Uh, ja. ‘n Paar van die ouens in my skryfkuns klas 

het my uitgenooi. 

4. NINA:  Oukei, cool. Waarheen? 

5. STEFANIE:  P.H. Fat tree mos by Staccato op. 

6. NINA:  O, ja. (POUSE) Hoor hier Stef, ek’s jammer ek het so uitgefreak die 

ander dag. Ek… (dink ek het so ‘n bietjie oorreageer.)  

7. STEFANIE:  (ONDERBREEK NINA) Nee, jy was reg.  

8. NINA:  Darem nou nie heeltemal nie.  



39 
 

1. STEFANIE:  Ja, jy’t dalk effens oordryf, maar die kern van alles wat jy gesê het 

was in die kol. In elk geval, ek’s jammer. En ek sal probeer om minder 

van ‘n pretentious drip te wees. (LAG) Moenie so agterdogtig lyk nie! 

Ek is nie só erg nie, jy weet. 

2. NINA:  At the risk of spoiling this new truce… 

3. STEFANIE:  Oukei, wat? 

4. NINA:   Bra… jy hou van Neutral Milk Hotel…    

5. STEFANIE:  Ja, maar party van hulle liedjies… 

6. NINA:   (ONDERBREEK STEFANIE) En onafhanklike Deense films. 

7. STEFANIE:  Nee, net Lars von Trier s’n.  

8. NINA:   Ek weet jy dink jy verdedig jouself, maar jy maak actually net my punt.  

9. STEFANIE:  Selfs jy het dan gesê Breaking the Waves is goed. 

10. NINA:   Ek het gesê die soundtrack is nie terrible nie.  

11. STEFANIE:  Oukei! So, daar is ‘n hele paar areas wat verfyning kort.  

12. NINA:   (LAG) Ag ek yank net jou chain, man. Maar seriously, kyk dalk net 

elke nou en dan ook ‘n paar romantic comedies. 

13. STEFANIE:  (SUG) Fine. Dis seker nie te onredelik nie. 

14. NINA:   Ja. Jy’s lucky, jy weet. Ek kon gesê het jy moet elke Saterdagaand 

gaan club of sokkie. 
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1. STEFANIE:  Ek rasper eerder my eie wysvinger af.  

2.   (STEFANIE EN NINA LAG) 

3. NINA:   So…Monty’s?     

BYK:  SURE HAD A WONDERFUL TIME LAST NIGHT (INSTRUMENTALE 

VERWERKING) (KOKO TAYLOR) DOOF NA  MARGAUX SE 

WOONSTEL. 

4. STEFANIE:  Waarvoor is al hierdie foto’s wat oral rondlê, Tannie? 

5. MARGAUX:  Wel, ek het nogal opwindende nuus. 

6. STEFANIE:  Laat ek raai. Tannie sorteer solank al Tannie se goed uit sodat die 

persoon wat daarmee oorbly na Tannie se finale afskeid nie te veel 

hoef te sukkel nie. Baie bedagsaam van Tannie. 

7. MARGAUX:  Nogals morbied vir so vroeg in die dag. 

8. STEFANIE:  (LAG) Oukei, nee maar regtig. Wat gaan aan? 

9. MARGAUX:  (INGEHOUE OPGEWONDENHEID) Ek het met my ou uitgewer 

gepraat en ek gaan nog ‘n versameling foto’s publiseer. 

10. STEFANIE:  (OPGEWONDE) Regtig? Dis wonderlik, Tannie! (POUSE) Maar ek 

dog dan al Tannie se foto’s is klaar in Tannie se eerste boek? 

11. MARGAUX:  Hierdie foto’s gaan almal uit my persoonlike versameling wees. Niks 

sterwende kinders uit die Midde-Ooste nie. Geen eksotiese watervalle 

nie. Net ek en Dalene. En die jare op ons grasperk. 
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1. STEFANIE:  (VERBAAS) Regtig?  

2. MARGAUX:  Ja. Ek het Leon gebel, dis nou my uitgewer, om uit te vind of hy dink 

so iets kan werk. Toe sê hy daar is blykbaar nog ‘n paar aspirerende 

fotograwe wat in my werk belangstel. En nog meer wat nuuskierig is 

oor Margaux Du Preez self. Ek was maar altyd baie privaat gewees. 

Klaarblyklik kweek dit belangstelling. So hy dink dit kan baie 

suksesvol wees. (POUSE) En al is dit nie, het ek darem weer vir ‘n 

slag iets opwindend waaraan ek my tyd kan bestee.  

3. STEFANIE:  Ek is so bly, Tannie. (POUSE) Is dit Dalene in hierdie foto? 

4. MARGAUX:  Ja, op ons stoep. Sy was mal daaroor om in daardie hangmat te lê en 

lees. (LAG) Sy het haarself altyd vererg as ek haar afneem. Gesê ek 

gee te veel instruksies en mors te veel tyd en film op foto’s wat 

niemand ooit gaan sien nie.   

5. STEFANIE:  Wanneer het Tannie besluit om dit te doen? 

6. MARGAUX:  Ek het al voorheen daaraan gedink, maar het dit nooit regtig ernstig 

oorweeg nie. (POUSE) En toe besef ek net dat ek dit aan Dalene 

verskuldig is. Aan myself ook. Dis die naaste wat ek ooit sal kan kom 

aan ‘n avontuur saam met haar.  

BYK:  PIECE OF MY HEART (ERMA FRANKLIN) DOOF. 

   

 


