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BINNE ONTVANGSKANTOOR VAN RONDAWELSRUS: DAG 1: 15H00 

1 WIKUS: (WOEDEND) Wat het jy aangevang, onnosel! 

2. STEFAN: (VERDWAASD) Niks nie. Ek het gegroet. Toe sak sy inmekaar! 

3. WIKUS: Jy’t haar laat skrik. (SKREE) Bel die ambulans! Moenie net daar staan nie. 

4. STEFAN: (HEELTEMAL VERSKRIK) Wat is die nommer? 

5. WIKUS: Kyk bo die telefoon. Maak oop jou oë!  

6. STEFAN: (BROM VERSKRIK) Ek het nou hier aangekom! 

7. WIKUS: En jy het klaar my Ma bewusteloos op die vloer. 

8. STEFAN: (BEL) Sy het spierwit geword en geval! 

9. WIKUS: (SKREE) Ek het gesien wat gebeur het. My bene is af. My oë makeer 

niks. Sit die stoelkussing onder haar kop. Of verwag jy ek moet uit my 

rystoel val om haar te help? 

10. STEFAN: (MEER VERWILDERD) Wag, ek bel net gou die ambulans!  

11. WIKUS: (MINAGTEND) Sy moet dringend by ‘n hospitaal uitkom. (SKREE OP 

HOM) Maak gou!!   

BYKLANKE: MUSIEKBRUG. DOOF NA HOSPITAAL. DAG 1:17H00  

12. MARA: (ONSEKER; SAG) Hoe’t ek hier gekom, Wikus? 

13. WIKUS: (LIEF VIR HAAR) Die ambulans het Ma gebring. Wat het gebeur? 

14. MARA: (SKRAM WEG) Ek kan nie onthou nie. 

15. WIKUS: (POR HAAR AAN OM TE ONTHOU) Die nuwe huurder het ingekom. Toe 

word Ma wasbleek en sak inmekaar! 

16. MARA: (AARSEL) Ek kan nie eintlik iets onthou nie. 

17. WIKUS: Ken Ma die Stefan? 



1. MARA: (HOU HAAR DOM) Stefan wie? 

2. WIKUS: Stefan du Plessis! Die nuwe huurder. Ek’t hom in rondawel 14 ingeboek. 

3. MARA: Hy bly in nommer 2! 

4. WIKUS: (VERBAAS) Die rondawel is vir spesiale gaste. 

5. MARA: Die rondawel staan onnodig leeg. 

6. WIKUS: (BROM) Hy sal hom wat verbeel. (OORGANG) Ma moet rus. Dis die 

eerste keer dat so-iets met Ma gebeur!  

7. MARA: Dis seker maar wat die oumense lae bloedsuiker noem. Ek moet leer om 

stadiger op te staan. 

8. WIKUS: Ek wil eers hoor wat dokter sê. (OORGANG/ERNSTIG) Ma weet ek het 

Ma lief soos my eie Ma.  

9. MARA: (SAG) Vandat jy en Marietjie getroud is is jy vir my soos my eie seun. 

10 WIKUS: (OORGANG/ SWAARMOEDIG) Dis Sondag weer sulke tyd. 

11. MARA: Dis altyd die twee seerste twee dae vir my: Julle huweliksherdenking en 

haar verjaarsdag. (OORGANG) Ons sal eendag weet wat gebeur het. 

12. WIKUS: (BITTER) Die polisie het lankal ophou soek. Vra help ook nie. 

13. MARA: (OORGANG) Ek wil jou nie wegjaag nie maar ons rondawels kort toesig, 

my Kind. Een van ons twee moet daar wees. 

14. WIKUS: Ek ry, maar ek kom weer. 

15. MARA: (GEE BES) Dis goed so, Wikus. Ma waardeer dit. Ek weet nie wat ek 

sonder jou sou gedoen het nie. 

16. WIKUS: (DOOF) Hoor tog wat die dokter te vertelle het. Sulke goed gebeur nie 

sommer vanself nie. 



BYKLANKE: KLOP AAN DIE DEUR: RONDAWELSRUS, RONDAWEL 2. DEUR 

WORD OOPGEMAAK: DAG 1: 18H00 

1. STEFAN: Kan ek help? 

2. NITA: Sorry ek’s so laat. (OORGANG) Ek het die stort vir jou kom oopmaak. Dis 

verstop. 

3. STEFAN: (VERDWAASD) Ek het nog nie gestort nie! 

4. NITA: Jy gaan verdrink as jy probeer.  

5. STEFAN: Hoe weet jy? 

6. NITA: Kan ek inkom? 

7. STEFAN: Ja, natuurlik. Skuus! Ek is Stefan du Plessis. 

8. NITA: Nita Kotze. Jy het beslis nog nie ‘n vrou gesien wat ‘n nutsman is nie. 

9. STEFAN: Is dit wat jy is? ‘n Nutsman? 

10. NITA:  Ek’s van kleinsaf lief om stukkende goed reg te maak.  

11. STEFAN: (BEÏNDRUK) Dit moet ek sien om te glo. 

12. NITA: (ONGESTOORD) Jy kan my niks van geisers tot karre se binnegoed 

vertel nie. Ek maak als reg. 

13. STEFAN: Indrukwekkend. Hoe weet jy die stort is verstop? 

14. NITA: Wikus het my gebel. (BEWEEG WEG) Hy het vergeet om dit te laat 

regmaak. (VERDER WEG BESIG OM TE BEGIN WERK/ SIT 

GEREEDSKAPKIS NEER/OOP EN HAAL UIT/PROJEKTEER)  

(VERVOLG) Hulle hou gewoonlik die rondawel vir belangrike gaste. 



1. STEFAN: (POUSE/NABY) Daar’s niks belangriks aan my nie. Miskien is dit omdat 

ek langer hier wil aanbly. Ek hou van die kompleks. Die rondawels is iets 

anders. (GEWERSKAF MET GEREEDSKAP NABY) 

2. NITA: Pure Bosveld hier. Swot jy of werk jy? 

3. STEFAN: Ek werk by Rekenaar Internasionaal. Vra my enige iets oor rekenaars. 

4. NITA:  Ek gaan beslis. Ek het my besigheid laat rekenariseer en als werk nog nie 

soos dit moet nie. 

5. STEFAN:(OORGANG) Sjoe jy haal omtrent ‘n klomp gemors daar uit. 

6. NITA: Snaaks wat als van ‘n mens se lyf afspoel as jy stort. Vrouens se lang 

hare kan ‘n stort nogal lekker verstop. 

7. STEFAN: Ek sien wat jy bedoel. (OORGANG/VERBAAS) Wat is dit? 

8. NITA: (VERSTOM) ‘n Ring! Iemand se trouring!  

9. STEFAN: Laat ek sien. 

10. NITA: Die hare het dit gelukkig vasgekoek anders was dit weg in die pypgat. 

11. STEFAN: Iemand gaan baie bly wees. 

  MAAK GEREEDSKAP BYMEKAAR. STORTKRAAN OOP. 

12. NITA: Daar’s hy dis oop. 

13. STEFAN: (KYK NA RING) Dis iets besonders. Hopelik weet die Tante van die 

Rondawels aan wie dit behoort. Wie’s die man in die rystoel? 

14. NITA: Haar skoonseun Wikus Venter. 

15. STEFAN: Haar dogter se man....ek het haar nog nie gesien nie. 

16. NITA: Hartseerstorie. (VERTEL) Ek dink Marietjie het saam met ‘n ander man 

pad gevat. Wikus was in Irak toe dit gebeur het. 



1. STEFAN: Van wanneer af is hy in die rystoel? 

2. NITA: (MET MEEGEVOEL) Hy het sy bene in ‘n aanval in Irak verloor. Dis nie 

maklik om jou bene en jou vrou gelyk te verloor nie. 

3. STEFAN: Nee. 

4. NITA: Hy’t die geld wat hy in Irak gemaak het gebruik om Rondawelsrus vir hom 

en Tant Mara te koop. Hulle is die afgelope vier jaar saam hier doenig. 

5. STEFAN: En Marietjie? 

6. NITA: Nooit weer n woord van haar gehoor nie. Wikus is besig om met almal te 

worstel want tegnies is hy en Marietjie nog getroud. Hy wil van haar skei. 

7. STEFAN: (EMPATIES) Dit kan nie maklik vir Tant Mara wees nie. 

8. NITA: Ook nie vir Wikus nie. (OORGANG) Ek wil gou ‘n draai by hom gaan 

maak (DOOF) Ek moet nog by die hospitaal ook uitkom.  

BYKLANKE: LIGTE MUSIEK IN DIE AGTERGROND. WIKUS SIT IN SY 

STUDEERKAMER EN WORSTEL MET SY GEDAGTES. DAG 1: 19H00 

9. NITA: In die donker en dit? Dis nie ‘n goeie teken nie. 

KNIP LIG AAN 

(VERVOLG) Daarsy dis beter. Wat pla? 

10. WIKUS: Ek’s bekommerd oor my Ma. 

11. NITA: Sy kort rus. Julle twee het nogal gewoel die afgelope tyd. 

12. WIKUS: (WONDER HARDOP) Ek sweer die nuwe vent......Die oomblik toe sy die 

Stefan du Plessis vol in die gesig kyk het sy agteroor geruk en toe lê sy op 

die grond. 

13. NITA: Wat sê sy? 



1. WIKUS: Lae bloedsuiker. 

2. NITA: Sy sal nie vir jou jok nie. 

3. WIKUS: Die storie pla my. 

4. NITA: Het jy met Stefan daaroor gepraat? 

5. WIKUS: (SKERPER AS WAT NODIG IS) Ken jy hom? 

6. NITA: Ek het hom sopas ontmoet. Jy’t my soontoe gestuur om die gestopte stort 

te gaan regmaak. Het jy vergeet? 

7. WIKUS: (KRAPPERIG) Ek het hom in ‘n hoek probeer druk toe ek van die 

hospitaal teruggekom het. Volgens hom het hy Ma Mara nog nooit 

vantevore gesien nie. 

8. NITA: Dink jy nie jy maak teveel van die storie nie? 

9. WIKUS: Miskien. (OORGANG/SUG) Sondag is dit weer sulke tyd. Ons 

huweliksherdenking. Die vierde een vandat sy verdwyn het. 

10. NITA: Miskien het dit tyd geword dat jy aanbeweeg. 

11. WIKUS: (OOMBLIK STIL) Ek het iemand nodig om my daarmee te help. 

12. NITA: (ONGEMAKLIKE STILTE/OORGANG) Ek moet ry. Ek het net jou rekening 

vir jou gebring. Ek wil graag ‘n draai by Tant Mara gaan maak. 

13. WIKUS: (PLEIT) Nita! Ons twee moet praat 

14. NITA: (NIE LUS NIE) Net nie vanaand nie.  

15. WIKUS: Wanneer dan. Jy skram altyd weg. (KRU) Is dit my af bene wat jou pla?   

16. NITA: (SUG IN DIE STEM/DOOF) Ek sit die rekening op die tafel. Dis sommer 

vir die hele maand. Sorg dat jy ‘n ietsie eet. Ek loop nou. 

BYKLANKE: POUSE. DOOF NA HOSPITAAL DAG 1: 20H00 



1. MARA: (VERRAS/BLY) Maggies maar dis lekker om jou te sien. 

2. NITA: (EERLIK) Tante lyk nie siek nie. 

3. MARA: Dis presies wat ek vir almal sê. 

4. NITA: Maar dis goed as Tante rus. Julle het hard gewerk om als op 

Rondawelsrus te restoureer. 

5. MARA: Ons doen goed. Dit sal ook net beter gaan tot en met 2010. 

6. NITA: Kyk wat kry ek vanmiddag in Rondawel 2 toe ek die verstopte stort 

oopmaak. 

7. MARA: (BEWEND) Nita! 

8. NITA: (BESEF DAAR’S FOUT) Tante, Tante is doodsbleek! Wat’s fout? 

9. MARA: Dis Marietjie se trouring! 

10. NITA: (VERSLAE) Tante… 

11. MARA: (VERSLAE) Wat soek haar ring in die ..(stort se afvoerpyp!) 

12. NITA: Ek’s bitter jammer. Ek het nie besef dis haar ring nie. 

13. MARA: Dis Sondag vier jaar…(wat sy weg is.) 

14. NITA: Ek weet. (HUIWERIG) Tante praat nooit hieroor nie…   

15. MARA: (BELEEF DIE SEER OPNUUT) Wikus was in Irak. Dit was hulle 

herdenking. Ek het gegaan om haar geluk te wens. Sy was nie in die huis  

nie. Haar kar was daar.   Nie sy nie. Ek het gewag en gewag.  

16. NITA: Tante....Ek het nie kom kuier om weer die seer oop te krap nie. 

17. MARA: (LOOP DIE  PAD) Wikus het verskriklike ure gewerk toe hy in die polisie 

was. Marietjie was krapperig  oor die baie werk en die min geld.  

18. NITA: Is dit hoekom Wikus die polisie gelos het? 



1. MARA: Ja. Drie maande daar en …dan weer drie weke by die huis.  

2. NITA: Maar toe sien sy hom nog minder! 

3. MARA: Toe hy die tweede keer huistoe kom het hy vir haar die duur kar gekoop.  

Sy was soos iemand wat die Lotto gewen het.  Die vyfde keer wat Wikus 

huistoe gekom het was dit sonder sy bene. En Marietjie was weg gewees. 

4. NITA: Het sy nie gevlug omdat…sy gehoor het dat hy ....(het sy bene verloor)? 

5. MARA: Ons het nie van sy bene geweet voordat hy hier aangekom het nie.  Hy 

was drie maande lank in ‘n hospitaal in Kuwait voordat hy ontslaan is. 

6. NITA: Hy is vir my ‘n wonderlike inspirasie. 

7. MARA: (DOOF) Hy is handiger in sy rystoel as wat baie gesonde mans op twee 

bene is.  Net vreeslik mensku. Maar dit word gaandeweg beter. 

BYKLANKE: POUSE. DOOF IN ENKELE VOëLS WAT VERDER WEG TJIRP OP 

RONDAWELSRUS. DAG 2: 17H00 

8. WIKUS: Is als reg? 

9. STEFAN: (KOM VAN DIE WERK AF) Ja, dankie. Is Mevrou Gerber al terug uit die 

hospitaal? 

10. WIKUS: Sy kom more-oggend. 

11. STEFAN: Weet hulle al wat fout was? 

12. WIKUS: Sy’t bietjie rus gekort. Dis al. (OORGANG) Was jy al vantevore hier? 

13. STEFAN: Nog nooit. Kan jy glo dis my heel eerste besoek aan Pretoria. My werk het 

my vir n jaar hierheen verplaas.  Ek’ t gewonder of ek nie in Rondawelsrus 

kan aanbly nie? 

14. WIKUS: Ons tariewe is nie van die laagste in die stad nie. 



1. STEFAN: Die werk betaal. Gee my ‘n kwotasie. Dan handig ek dit in. (OORGANG)  

As julle wil hê ek moet julle besigheid rekenariseer doen ek dit graag. 

2. WIKUS: (BOT) Ek doen als self. (OORGANG) Ek sal vir jou ‘n kwotasie tik. 

3. STEFAN: Dankie. (OORGANG) Waar mag ‘n ou braai? 

4. WIKUS: Net bo by die Lapa. Dis spesiaal gebou vir funksies en vir die gerief van 

ons gaste.  Dawid Green sal jou handgee. (DOOF) Ons het hom by die 

vorige eienaar geërf - hy’s ons regterhand hier  

BYKLANKE: POUSE. DOOF VUURTJIE IN WAT KNETTER BY DIE LAPA: DAG 2: 

19H30 

5. DAWID: Al die pad van die Kaap af saam met Meneer de Lange gekom. Tot hier. 

Hier het ons al die rondawels kom staan maak. 

6. STEFAN: Jy verlang seker Kaap toe? 

7. DAWID: Dik stukke. Jy kry nie die Kaap uit jou bloed nie.   

8. STEFAN: Dis baie waar. Hoekom het Meneer de Lange toe verkoop? 

9. DAWID: Sy vrou is dood. Skielik. Toe’s hy nie meer lus vir die Rondawels nie en 

toe’s hy terug Kaap toe na sy kind.  

10. STEFAN: En jy bly maar aan? 

11. DAWID: Mevrou Gerber het my spesiaal gevra en my vrou werk ook hier. Sy kyk 

na die skoonmakers. 

12. STEFAN: En julle het ook julle eie rondawel? 

13. DAWID: Twee. Meneer Arnoldus het ons shares gegee voor hy weg is. Ons bly in 

die een en die ander een rent ons uit. Die ekstra geldjie help baie.  



1. STEFAN: Ja, dis gesonde sakebeginsels wat goed werk. (OORGANG) Jy het nooit 

Mevrou Gerber se dogter geken nie? (STILTE TOT DIT STEFAN PLA) 

Dawid? Het jy haar geken? 

2. DAWID: Nee, nie eintlik nie. 

3. STEFAN: Hoe bedoel jy nou? 

4. DAWID: (SKRAM WEG) Ek het haar meer van sien geken – die kere wat sy hier 

gekom het.  

5. STEFAN: (BIETJIE VERBAAS) Maar het Wikus nie eers hier gekoop nadat hy sy 

bene verloor het en sy vrou weg is nie? 

6 DAWID: Ja. (AARSEL)  Dis …toe Mevrou Gerber hier aankom en ek die kiekie van 

die Juffrou sien dat ek haar onthou het. Die Juffrou het baie aande hier 

gesing. Maar ek het toe nie geweet dis Mevrou se dogter nie. 

7. STEFAN: (VERBAAS) Het Marietjie Venter hier gesing? 

8. DAWID: Saam met die piano. Vrydag- en Saterdagaande. Die mense het haar 

songs baie gelike. 

9. STEFAN: (MEER TOT HOMSELF/DOOF) Arnoldus de Lange het dus ‘n sagte plek 

vir Marietjie en haar klavier gehad. En sy was  al die tyd ‘n ou bekende 

hier. Interessant! 

BYKLANKE: POUSE. DOOF VOËLGETJIRP IN: DAG 3: 15H00 

10. MARA: (VRIENDELIK) Kom sit hier by my onder die boom.  

11. STEFAN: Voel Mevrou beter? 

12. MARA: Ja, dankie. Vertel my van jouself. Wanneer laas was jy in Pretoria? 



1. STEFAN: (LAGGIE) Die vraag duik skielik oral op. Nee, Mevrou ek ken Pretoria van 

geen kant af nie.  

2. MARA: Ek het nou die dag gedog ek het jou al vantevore gesien. 

3. STEFAN: Nie in Pretoria nie, Mevrou. 

4. MARA: Waar woon jou ouers? 

5. STEFAN: My ouers is geskei. My Ma bly in Malmesbury.  My Pa was in die Suid-

Afrikaanse Weermag.  

6. MARA: Was? 

7. STEFAN: Hy is ‘n rukkie gelede in ‘n motorongeluk dood. (GEVOELLOOS) Hy was 

die een of ander generaal. 

8. MARA: Klink nie of jy hom te goed geken het nie? 

9. STEFAN: (STIL EN AFGETROKKE) Hy’t my Ma gelos toe ek klein was. My Ma het 

my grootgemaak. Ek was altyd in koshuise.  Op Stellenbosch. Daar skool 

gegaan en daar verder geswot. 

10. MARA: Dis vir my jammer…as kinders nie albei hulle ouers ken nie. 

11. STEFAN: My Ma is ‘n wonderlike mens. 

12. MARA: (OORGANG) Het Wikus jou die brief vir jou werk gegee? 

13. STEFAN: (LIGTER/DOOF) Hy moet nog Mevrou. Maar hy het belowe om dit gou te 

doen. My base behoort nie ‘n probleem te hê nie.  

BYKLANKE: POUSE. DOOF 4 X 4 IN WAT NADER DREUN EN STIL HOU. 

MOTORDEUR OOP EN TOE VAN MIKROFOON AF. DAG 3: 09H00 

14. ARNOL: (HALF BENOUD) More, Nita. 

15. NITA: (HALF ONGESKIK) Arnoldus de Lange!  



1. ARNOL: (AMPER PLEITEND) Moenie met my snaaks wees nie. Jy weet dis nie 

maklik vir my nie. 

2. NITA: Hoor wie praat!  

3. ARNOL: (PROBEER GESPREK VERANDER) Hoe gaan dit met jou en jou 

besigheid? 

4. NITA: Jy het my nog nooit hoor kla nie. Selfs nie eers toe jy jou rug op my 

gedraai het nie. 

5. ARNOL: Jy weet presies wat my omstandighede was. 

6. NITA: Jy kan maar net nie ophou om slagoffer te speel nie. 

7. ARNOL: Ek het foute in my lewe gemaak maar ek het almal van hulle probeer 

regmaak. Ek het jou gehelp om op jou voete te kom. 

8. NITA: Dis die minste wat jy kon doen. 

9. ARNOL: (BINNESMONDS) Ek kan verstaan dat jy krapperig met my is. 

10. NITA: Dis sagkens gestel. (OORGANG/BYTEND) Hoe gaan dit met Sebastiaan? 

11. ARNOL: (DEPRESSIEF) Hy aard na sy ma. Hy’s net so buierig soos Shareen. 

12. NITA: Hulle noem dit kunstenaarstemperament! Hy skilder mos soos sy ma! 

13. ARNOL: (MOEG SUGTEND) Ja, hy skilder maar hy raak kort-kort buite beheer. 

Loop en soek konfrontasies met alles en almal. Jy moet heeltyd  keer vir 

jou wickets.  

14. NITA: Klink  my op ‘n druppel na oorlede Shareen de Lange.  

15. ARNOL: Sy ma uitgeknip. Dis of ek al die hel weer van vooraf saam met 

Sebastiaan deurmaak. 

16. NITA: Siestog! Niemand het jou gedwing om daar te gaan bly nie. 



1. ARNOL: Ek moes hier wegkom! 

2. NITA: Van my en my ma af, ja! (BITTER) Maar sy is toe dood. Ses maande na jy 

hier weg is.  

3. ARNOL: (SKULDIG) Ek weet. Ek weet. 

4. NITA: (VEGLUSTIG) Maar jy kon nie die moeite doen om haar begrafnis by te 

woon nie. Nee, dit was teveel gevra. 

5. ARNOL: (KRY HOMSELF JAMMER)  Ek het Hannetjie altyd goed behandel. 

6. NITA: Volgens jou definisie van die lewe miskien, maar nie volgens myne nie. 

7. ARNOL: Jy is kwaad omdat ek weg is. Ek verstaan. 

8. NITA:  Mooi vir jou! Maar ek dink nie jy sal ooit verstaan wat jy aan my gedoen 

het nie. Nie nou nie en ook nie more nie. 

9. ARNOL: Ek het gedink ons twee kon ‘n stukkie gaan eet het. 

10. NITA: Jou geld kan nie als wat krom is reguit trek nie. Al dink jy so. Los my 

asseblief uit. Ek kom baie goed sonder jou klaar. 

11. ARNOL: Kom ons ry net en gaan… (eet ‘n stukkie) 

12. NITA: (FERM/KWAAD) Ry in jou verstand in en los my uit! 

13. ARNOL: (SUG BAIE DIEP/DOOF) Nou dan loop ek maar. Ek loop sodat jy kan 

afkoel. Maar ek gaan ‘n rukkie hier in die omgewing wees. 

BYKLANKE: POUSE. DOOF TORTELDUIF SE GEKOER VERDER WEG IN. 

PRETORIA-OOS BEGRAAFPLAAS: DAG 3: 09H15 

14. WIKUS: (MOEG) Dis vandag vierdubbeld seer!  

15. MARA: (HARTSEER) As ek net geweet het waar my arme kind is. 

16. WIKUS: (PROBEER TROOS) Ons het darem mekaar, Ma. 



1. MARA: Eers is Quinton dood aan sy hart en toe raak Marietjie weg. 

2. WIKUS: (OORGANG/DINK BLYMOEDIG TERUG) Pa Quinton wou so graag 

kleinkinders hê.  

3. MARA: Kinders maak nie stampende huwelike reg nie, Wikus. Ek het dit baie vir 

hom gesê.  

4. WIKUS: (AMPER BITTER) Marietjie wou niks van kinders weet nie. 

5. MARA: Ek het ook nie gedink dit was ‘n oplossing vir julle probleme nie. 

6. WIKUS: Maak nie saak wat ek gedoen het nie. Dit was nooit goed genoeg nie. 

7. MARA: Julle belangstellings het teveel verskil. Marietjie wou tussen mense wees. 

Sy kon nooit genoeg van die kollig kry nie. Jy’s lief vir die natuur en die 

buitelewe.  

8. WIKUS: (BITTER) Maar ons kon dit maak werk het, Ma! Ons kon! 

9. MARA: Julle het probeer!  

10. WIKUS: Sy wou te maklik skei! Dis al oplossing wat sy op die tafel gesit het. 

(DRIFTIG) Dis hoekom ek Irak toe is. Om haar meer ruimte te gee. Soos 

sy gevra het.  Ek wou nie skei nie.  

11. MARA: Skei is ‘n oplossing as niks anders werk nie   

12. WIKUS: Ons was net die eerste drie maande gelukkig. Daarna het dit lelik geword. 

13. MARA: (GEBROKE) My siel sal nie rus voordat ek weet wat van haar geword het 

nie. Hier staan ek by Quinton se graf. Dis hartseer, maar ek weet ten 

minste waar hy is. Is jy haastig? 

14. WIKUS: (OORGANG/DOOF) Ek laai solank my rystoel op die motor. Wees rustig. 

Dawid is op Rondawelsrus. Hy weet wat om te doen. 



BYKLANKE: POUSE. 4X 4 DREUN NADER EN HOU STIL. DEUR WORD OOP EN 

TOEGEMAAK VAN MIKROFOON AF. DAG 3: 10H00 

1. DAWID: (OORSTELP) Meneer de Lange! Dis everste grand om Meneer te sien.  

2. ARNOL: (BEDEESD) Dag, Dawid.   (OORGANG) Waar is die mense? 

3. DAWID: Graf toe. Vars blomme gaan opsit. (AARSEL) Dis vandag vier jaar gelede 

wat … Meneer weet…(STEEK VAS) meneer ....ek sukkel... 

4. ARNOL: (OPGEWERK) Ek weet, maar ek weet nie hoekom  nie    Dis verby. Dis 

treurig maar dis verby.  

5. DAWID: Aai Meneer almal kry swaar. 

6. ARNOL: (EMOSIONELE AFPERSING) Jou kind swot op Kollege en jou ander kind 

moet nog matriek klaar skryf. Dink aan hulle. 

7. DAWID: Ek dink baie aan hulle Meneer. Dis al wat my hou dat ek nie die vlaktes 

inhol nie. 

8. ARNOL: Ek gaan nie verniet in die tronk sit nie. En jy ook nie.  

9. DAWID: Ek het net weer Meneer se word of comfort nodig. Die goed vreet my as 

ek snags in die kooi kruip. En as ek Sondae in die kerk sit. 

10. ARNOL: Ons was slagoffers van omstandighede, Dawid. Ons het gedoen wat ons 

gedink het reg was. En nou leef ons vorentoe vir ons kinders. 

11. DAWID: Die pastor het Sondag beduie mens maak nie een fout met ‘n ander fout 

reg nie, Meneer. 

12. ARNOL: Dawid dis een nag wat ek nooit weer wil oorhê nie.  . Maar dis verby.  

13. DAWID: Nes as ek dink dis verby dan vang dit my weer van vooraf, Meneer. 



1. ARNOL: Dink aan jou rondawels! Aan jou vrou se werk en hoe goed jou kinders 

versorg is.  

2. DAWID: Ek probeer, Meneer. 

3. ARNOL: En bly weg van die drank af. Drank laat jou snaakse goed doen. 

(OORGANG) Hier staan nog van my goed in een van die pakkamers. 

(DOOF) Wikus Venter baklei dat ek die goed moet kom uithaal. Jy moet 

my help dat ek dit doen en klaarkry.  

BYKLANKE: POUSE. DOOF DONDERWEER WAT RAMMEL VERDER WEG IN. 

BUITE OP RONDAWELSRUS. DAG 3: 12H00 

4. WIKUS: Die tyd van wonderwerke is nog nie verby nie. Arnoldus de Lange gaan 

uiteindelik die pakkamer kom leegdra. (OORGANG) Jy’s betyds vir 

middagete. 

5. NITA: Asseblief nie. Ek moet my rekeninge op datum gaan kry. 

6. WIKUS:  Eet eers ‘n ietsie. 

7. NITA:  Nie vandag nie.  

8. WIKUS: (SKIELIK NORS) Het jy en du Plessis weer ‘n afspraak? 

9. NITA: (UIT DIE VELD GESLAAN) Ek en du Plessis? Waar val jy nou uit? Ek en 

Stefan het nog nooit ‘n afspraak gehad nie. 

10. WIKUS: (VERLOOR DIT IETWAT) Stefan nogal! Hy was gisteraand by jou. Die 

man laat nie juis gras onder sy voete groei nie. 

11. NITA: (BESIG OM KWAAD TE WORD) Spioeneer jy op my? 

12. WIKUS: (PROBEER HOM BEHEER) Nee, ek het oorgery. 

13. NITA: Hoekom kom jy toe nie in nie? 



1. WIKUS: Ek hou nie daarvan om ander mense se plesier te bederwe nie. 

2. NITA: Jy’s kinderagtig. Stefan het my met my rekenaar kom help! 

3. WIKUS: Ek het als vir jou opgestel en ek weet nie van enige probleme nie. 

4. NITA: (BIETJIE SKULDIG) Die boekhouprogram werk nie. 

5. WIKUS: Jy het my nie ‘n woord daarvan gesê nie. 

6. NITA: Dit was nie doelbewus  nie. Ek het dit eers verlede naweek agtergekom 

toe ek wou werk. Stefan het my vertel hy’s goed met rekenaars.  

 7. WIKUS: (YSIGHEID IN DIE LUG) Dis duidelik. 

8. NITA: Moenie so wees nie, Wikus. Ek het net kom sê ek weet dis ‘n moeilike dag 

vir julle en ek dink aan julle. 

9. WIKUS: (PLEIT) Eet by ons! Asseblief. Tant Mara kort iemand wat haar moed kan 

inpraat. Sy is plat vandag. Flenters binnekant.  

10. NITA: (GEE IN/DOOF) Goed maar ek ry net na ete.  . 

BYKLANKE: POUSE. DOOF LIGTE GEDRUIS VAN BEWEGENDE VOERTUIE EN  

AGTERGROND. BUITE BY VULSTASIE IN DORANDIA. DAG 3: 15H00 

11. STEFAN: (GLAD GETONG) Ek wil mos sê ek ken die mooie meisie. 

12. NITA: As ek nie nou petrol ingooi nie gaan staan ek langs die pad. 

13. STEFAN:  Ek’s  bly ek sien jou, want ek wil vir jou…..(vra om saam) 

14. NITA: (VAL HOM IN DIE REDE) Hokaai! Ek moet my rekeninge more-oggend 

uitstuur of ek sit sonder geld. 

15. STEFAN: (GLAD) Maar natuurlik gaan jou rekeninge more-oggend uit. 

16. NITA: Dankie. Ek ry. 

17. STEFAN: Baie hande maak ligte werk. 



1. NITA: Net ek weet wat daar aangaan.  

2. STEFAN: Dit beteken nie ek kan jou nie help nie.   

3. NITA: Ek’s klaar drie ure agter op my skedule. 

4. STEFAN: Ons haal daardie verlore tyd soos niks in nie. Ry gou saam met my 

Botaniese Tuine toe. 

5. NITA: Ek kan nie. 

6. STEFAN: Jy skuld my. 

7. NITA: Stuur my ‘n rekening. 

8. STEFAN: Ek is vinnig met ‘n rekenaar. 

9. NITA: Dis net ek wat weet wat in my boeke aan die gang is. 

10. STEFAN: Presies. Jy lees en ek tik. 

11. NITA: Jy laat dit maklik klink. Te maklik! 

12. STEFAN: Ek  het my Ma fotos van die Botaniese Tuine belowe.  

13. NITA: Jy het, nie ek nie. 

14. STEFAN: Jy help my sodat ek dit vanaand vir haar op my rekenaar kan aflaai en ek 

help jou om jou rekeninge uit te kry. Die een hand was die ander. 

15. NITA: Is jy altyd so glad met die mond? 

16. STEFAN: (DOOF) Net as ek iemand wil help! Ek vra so mooi! 

BYKLANKE: POUSE. DOOF LIGTE GEKWETTER VAN VOëLS BUITE IN DIE 

BOTANIESE TUINE IN: DAG 3: 16H00 

17. STEFAN: Die  Tuine is pragtig. My Ma gaan die fotos geniet. 

18. NITA: Ek bly al jare lank hier en dis die eerste keer dat ek hier kom. Skande, né! 



1. STEFAN: Gaan gewoonlik so. Jy sal jou verbaas hoeveel Kapenaars was nog nooit 

op Tafelberg gewees nie. (OORGANG) Kyk hoe lekker kuier daai familie 

saam onder die bome.  

2. NITA: Die pa is omtrent vol energie. En die kinders hou hom besig! 

3. STEFAN: My ouers is geskei. My Ma het my grootgemaak. Ek het nooit eintlik my pa 

geken nie. Toe sterf hy in ‘n motorongeluk. Leef albei jou ouers nog? 

4. NITA: My ma is ‘n rukkie terug aan kanker dood. 

5. STEFAN: Jammer om dit te hoor. En jou Pa? 

6. NITA: (DIT WORD ‘N SEER OOMBLIK VIR ALBEI) Mty pa.... Ek was in matriek 

toe ek  uitvind  wie hy is. 

7. STEFAN: Dis erg. Hoekom? Of wil jy nie daaroor praat nie? 

8. NITA: Ek het nog nooit. 

9. STEFAN: Skuus, ek wou nie seermaak nie. Jou hartseer herinner  my aan my eie 

stukkie seer. Ons het almal maar ‘n stukkie seer wat ons iewers wegsteek. 

10. NITA: My Ma is nooit getroud nie.   Sy’t my alleen grootgemaak. 

11. STEFAN: Ek weet  hoe jy voel. Ek wou my ma naderhand nie meer oor my pa uitvra 

nie want ek het geweet dit maak haar seer. 

12. NITA: My Ma het my vertel my pa is dood voor ek gebore is. 

13. STEFAN: Dis seker hoe sy gevoel het omdat hy haar in die steek gelaat het. 

14. NITA: Dis agt jaar later en ek sukkel nogsteeds om dit te verwerk wat hy aan my 

en my Ma gedoen het. 

15. STEFAN: Weet hy jy weet? 

16. NITA: Ja.  



1. STEFAN: Mag ek weet wie hy is? 

2. NITA: (AARSEL) Moet asseblief nie vir iemand vertel nie  min mense weet. 

3. STEFAN: Ek is nie die soort mens wat met praatjies rondloop nie. 

4.NITA: Arnoldus de Lange. 

5. STEFAN: (STOM) Die vorige eienaar van Rondawelsrus? 

6. NITA: Ja, die man wat vandag skielik uit die bloute hier uitslaan nadat ek hom 

amper vier jaar laas gesien het. 

7. STEFAN: Hoekom het hy nie met jou ma getrou nie? Of…praat jy nie daaroor nie? 

8. NITA: Hy was reeds getroud gewees met…Shareen. Sy was ‘n uiters begaafde 

kunstenaar Geskilder soos jy nog nie gesien het nie. Maar manies 

depressief en uiters buierig. Ek was vrekbang vir haar. 

9. STEFAN: Sy’s omtrent dieselfde tyd dood as wat Marietjie weggeraak het? 

10. NITA: Ja. Sy’t dieselfde dag ‘n oordosis pille gedrink. 

11. STEFAN: Eienaardige toeval. 

12. NITA: Dis hoekom Arnoldus Rondawelsrus verkoop en by sy seun Sebastiaan in 

die Kaap gaan bly het. Hy wou wegkom. Ek dink nog my Ma is meer aan 

hartseer as aan kanker dood. 

13. STEFAN: Het sy gedink daar was ‘n kans vir hulle nadat Shareen dood is? 

14. NITA: My Ma het hom al die jare liefgehad. Sy wou nooit ‘n skewe woord van 

hom hoor nie.   Sy was stukkend toe hy trek. (BITTER) Hy was nie eers op 

haar begrafnis nie. 

15. STEFAN: Ek voel skielik beter oor my pa.  



1. NITA: (OORGANG/DOOF) My rekeninge moet uit. Die mense betaal my nie 

want ek stuur nie vir hulle rekeninge nie. Kom ons gaan kyk hoe vinnig 

kan jy tik! 

BYKLANKE: POUSE. DOOF STEFAN SE MOTOR IN WAT NADER GERY KOM EN 

STIL HOU. MOTORDEUR OOP EN TOEGEMAAK. DAG 3: 23H30 

2. WIKUS: (YSIGE STEMTOON/TYDENS DIE HELE GESPREK IS SY WOORDE 

GELAAI MET EMOSIE) Lekker gekuier? 

3. STEFAN: (SKRIK) Meneer Venter, maggies hoe laat  jy my skrik! 

4. WIKUS: Ek hoop Nita se rekenaarprogram werk nou behoorlik! 

5. STEFAN: (PRAAT VOOR HY DINK) Ons het al haar rekeninge reggekry. 

6. WIKUS: Na twee volle aande se gespook behoort julle darem  uiteindelik klaar te 

wees, of hoe Meneer du Plessis? 

7. STEFAN: Dit kan more-oggend eerste ding gepos word.  

8. WIKUS: Mooi. Ek neem aan jy sal nou vir Juffrou Kotze in vrede los sodat sy met 

haar ander verpligtinge kan aangaan? 

9. STEFAN: (BEGIN HOM LIGGIES TE VERERG) Ek het haar gehelp omdat sy in die 

nood was. 

10. WIKUS: Sy’s vanmiddag hier weg om te gaan werk. En sy het nie ‘n woord oor jou 

gerep toe sy gery het nie. (AFGEMETE) Dink jy sy is doelbewus besig om 

vir my te lieg? 

11. STEFAN: Hoekom vra jy haar nie self nie? 

12. WIKUS: Ek ken vir Nita Kotze. Ouens met gladde bekke kan haar soms die 

verkeerde gat in die kop praat. Tot haar nadeel. 



1. STEFAN: (ERGERLIK) Ek werk more!  

HANTEER BRIEF 

2. WIKUS: Hier is jou brief vir die werk. Dis hoekom ek vir jou gewag het. 

3. STEFAN: Jy kon dit onder deur my rondaweldeur ingedruk het. 

4. WIKUS: Ons tariewe is bietjie styf. Ek dink nie jou werk gaan bereid wees om dit 

vir ‘n jaar lank te betaal nie. 

5. STEFAN: (VIES) Dankie vir die brief Meneer Venter. Ek sal jou my antwoord gee 

voor volgende Vrydag. 

6. WIKUS: Ons sal nie sukkel om ‘n nuwe huurder vir die rondawel te kry nie. Dit 

belowe ek jou. 

7. STEFAN: Jy raak nie so maklik van my ontslae nie. Dit belowe ek jou! 

8. WIKUS: Is dit ‘n feit? 

9. STEFAN: Dis ‘n feit soos ‘n koei!  

10. WIKUS: Moenie my onderskat omdat ek in ‘n rystoel sit nie, du Plessis! Ek het tien 

van jou soort in Irak voor ontbyt opgevreet en uitgespoeg! 

11. STEFAN: Ons is nie nou in Irak nie, is ons? 

12. WIKUS: (VERLOOR SY HUMEUR) Gee my daai brief. Jy hoef niks vir iemand te 

gaan vra nie. Al sê jou werk honderd keer ja, jy bly nie hier nie.   

13. MARA: (OP/KALM) Dit was ‘n baie lang en vermoeiende dag, Wikus.  

14. WIKUS: (SKRIK) Ma! Ek dog Ma is in die bed! Dis amper middernag. 

15 MARA: Ons moet almal in die bed wees. Stefan, vergeet van vanaand en gaan 

kruip in. Ons is almal oorstuur.  

16. STEFAN: Dankie, Mevrou. Nag, Mevrou. (AF) 



1. MARA: Kom ons gaan kruip in Wikus! Môre is ‘n lang dag. 

2. WIKUS: Daai ou het vandat hy hier aangeland het nog net moeilikheid gemaak. 

3. MARA: Jy moenie dat jou emosies jou verstand kaap nie  

4. WIKUS: (GEDWEE) Jammer, Ma. Soms word als net teveel vir my! 

5. MARA: Ek weet Wikus. Dis hoekom ons daar is om mekaar by te staan.  

BYKLANKE: MUSIEKBRUG WAT KRUISDOOF NA VROEË VOËLGETJIRP IN DIE 

BOME VAN RONDAWELSRUS. DAG 4: 09H00 

6. ARNOL: (HALF OMGEKRAP) Vir wat hang jou gesig so? 

7. DAWID: Hy hang maar so, Meneer! 

8. ARNOL: Ons gaan ‘n pakkamer leegdra. Wat’s nou so erg daaraan? 

9. DAWID: My kop voel nie lekker va’more nie. 

10. ARNOL: Suip minder. Ek het jou gesê pasop vir drank. 

11. DAWID: Ek het nie ‘n druppel gedrink die naweek nie. 

12. ARNOL: Dawid, ons ken mekaar lank. Ons het nog nooit om ‘n ding gepraat nie. 

Wat pla jou? 

13. DAWID: Daar’s een groot gat in my kop! Dis of my breins by daai nag loop vashaak 

het vandat ek Meneer weer gister gesien het. 

14. ARNOL: Los gister. Wat pla jou van die pakkamer? 

15. DAWID: Ek weet nie juis hoe om dit vir Meneer te sê nie. 

16. ARNOL: Ons het nie geheime vir mekaar nie. Ons is saam deur diep waters.  Ek is 

aan jou kant. 

17. DAWID: Dis daai prentjie, Meneer! 

18. ARNOL: Watse prentjie? 



1. DAWID: Die een wat Mevrou de Lange gepaint het! 

2. ARNOL: (ONGEDULDIG) Sy’t baie skilderye gemaak. 

3. DAWID: Die een wat in haar kamer was toe sy die baie pille gesluk het! 

4. ARNOL: (VERSIGTIGER) Wat van hom? 

5. DAWID: Meneer het die prentjie in die garage loop sit. Voor die ambulans en die 

polieste hier aangecharge gekom het. Later het Meneer die prentjie loop 

toedraai en in die pakkamer loop sit. Van daai dag af kom ek nie meer 

naby die pakkamer nie. 

6. ARNOL: (HALF VIES) Het jy my  dopgehou? 

7. DAWID: Nooit, Meneer. Ons twee weet mos hier het drie goed gelyk gebeur!. 

8 ARNOL: (ERGERLIK) Vergeet van die drie goed. Draai jou kop vorentoe.  

9. DAWID: Dis moeiliker van gister af. (VERDUIDELIK) Ek het vir die polieste gewag. 

my bakkie was mos gesteel. Toe ek onder die boom sit en wag toe sien ek 

Meneer garage toe stap. En die next morning voor brekvis is Meneer met 

die prentjie van die garage af pakkamer toe. 

10. ARNOL: Vergeet van die prentjie. 

11. DAWID: (VERSKRIK) Ek kan nie, Meneer. Nooit nie. 

12. ARNOL: Dit was ‘n skildery wat my vrou geskilder het. Dis al. 

13. DAWID: (BLY TERUG FOETER) Ek moes die bak vars vrugte in Mevrou se kamer 

gaan sit. Sy het so gevra. Vroegmiddag. Ek het my vrek geskrik toe ek 

daai prentjie in haar kamer sien. Later moes ek wragtag die ding vir haar 

na Rondawel twee toe dra. Ek dog ek dood. 

14. ARNOL: Vergeet van die skildery. 



1. DAWID: Ek wou maar toe mevrou Gerber hier kom toe verander als.  

2. ARNOL: Hoekom? 

3. DAWID: Toe ek sien dis haar meisiekind. Toe spook daai prentjie weer van vooraf 

in my kop, Meneer. 

4. ARNOL: (SUG) My vrou het haar gehaat. Sy was jaloers  omdat sy gedink het ek 

en die meisiekind het ‘n verhouding.  

5. DAWID: Jy kon sien die duiwel het Mevrou de Lange gejaag toe sy daai prentjie 

gepaint het. 

6. ARNOL: (MEER HARTSEER) Ja....Ek dink ook die duiwel het haar gejaag. Toe 

verloor sy lelik kop. (OORGANG) Kan ons nou aangaan? 

7. DAWID: Ek is bang, Meneer! 

8. ARNOL: Vir wat? 

9. DAWID: Mevrou de Lange begin my in my kop te jaag. 

10. ARNOL: (PROBEER KALM TE BLY) Jy weet dis nie moontlik nie. 

11. DAWID: Haar ghost is in daai prentjie, Meneer.  Daai prentjie bly in my kop soos ‘n 

movie wat nie wil klaar maak nie. 

12. ARNOL: Dawid gaan haal vir my ‘n beker lekker sterk koffie met twee lepels suiker. 

(DOOF) Teen die tyd dat jy terugkom het ek die skildery gebere op ‘n plek 

waar dit jou nooit weer sal pla nie.  

BYKLANKE: POUSE. ONTVANGS: RONDAWELSRUS. DAG 4: 11H00 

13. MARA: (OPGEWEK) Jy werk so hard. Vroeg op gewees. Ek het eers die 

gewerskaf in jou kamer gehoor en toe ek weer hoor ry jy. 

14. WIKUS: Het Ma die vrag klere op my bed gesien? 



1. MARA: Ja. Jy dreig al lankal om kaste skoon te maak. 

2. WIKUS: Ma moet maar uitdeel.. Daar’s  van Pa Quinton se goed ook tussenin. 

  GOOI PAK POS NEER    

3. MARA:  Pos. O dis waar jy was. Gaan pos uithaal. 

4. WIKUS: Daar’s ‘n brief van my prokureur af. 

5. MARA: Die egskeiding? 

6. WIKUS: Als kan so gou as die einde van die maand afgehandel wees. 

7. MARA: Dis goed so. Jy moet aangaan met jou lewe. 

8. WIKUS: Dit kon so anders gewees het. 

9. MARA: Sake verloop nie altyd soos ons wens dit moet nie. (OORGANG) Ek weet 

jy stel belang in Nita. 

10. WIKUS: ‘n Verhouding moet van twee kante af kom. Ek wil nie in dieselfde 

slagyster trap nie, Ma. Nita skram weg as dit by commitment kom. Dit pla 

my. Ek is eenkeer daardeur. 

11. MARA: Twee goed, Seun! Moenie tou opgooi nie en moenie iets ryp druk nie.  

12. WIKUS: (DINK HARDOP) My af bene maak dit nie makliker nie. Ek wil nou druk vir 

die kunsbene. Dit kos net ‘n plaas se prys. 

13. MARA: Ons het klaar besluit. Maak werk daarvan. 

14. WIKUS: Ek het, Ma. Ek gaan sien vir dokter Laubscher volgende week. Hy is die 

beste in die land. Maar hy is nie goedkoop nie. 

15. MARA: (DOOF) Geluk is nooit goedkoop nie, my Kind. En ek gun jou al die geluk 

in die lewe. Jy verdien dit. 

BYKLANKE. POUSE. BINNE NITA SE HUIS. DAG 4: 15H30 



1. NITA: (WONDER IETWAT OOR DIE BESOEK)   Sit asseblief Tant Mara. 

2. MARA: Dankie, Kind. Ek weet jy is besig. Ek gaan gou wees.  

3. NITA: Kuier, Tante is altyd welkom. 

4. MARA: Wikus en ek het ons kamers gegryp en skoongemaak en goed uitgegooi 

wat ons lankal moes uitgegooi het. 

5. NITA: Snaaks hoe ‘n mens dit altyd uitstel, né. 

  HANTEER BRIEWE 

6. MARA: (GEE BRIEWE AAN) Ek het dit nog nooit vantevore die los vleorplank 

opgemerk nie. 

7. NITA: (VREEMDE BEKLEMMING OM DIE HART) Wat is dit? 

8. MARA: Briewe wat ek onder uit Arnoldus de Lange se kamervloer gehaal het. Ek 

dink hy’t dit daar vergeet. 

9. NITA: Gee dit vir hom. 

10. MARA: (TEER) Ek voel jy moet dit liewer vat. 

11. NITA: Ek wil nie ander mense se briewe hê nie. 

12. MARA: Jou Ma het dit geskryf! (STILTE) Vat dit, asseblief. 

13. NITA: (SEER/VERWILDERD) Het Tante gelees….. 

14. MARA: Bietjie. (VERDEDIG) Ek moes om agter te kom wie se briewe dit is. 

(ERKEN)  Ek het genoeg gelees.. Ek neem aan jy weet? 

15. NITA: (HALF BITTER) Dat Arnoldus my pa is? Ja.  

16. MARA: Min mense weet...(dat hy is) 

17. NITA: Ek het nog nooit lus gehad om dit uit te basuin nie. 

18. MARA: (OORGANG) Hoekom het sy vrou selfmoord gepleeg? 



1. NITA: Omdat sy gedink het dat…..(BREEK STOMP AF) 

2. MARA: (DRINGEND) Ek moet weet. 

3. NITA: (LOOP DRAAI) Shareen de Lange en ek het omtrent dieselfde tyd 

uitgevind. Sy het my ma se lewe hel gemaak en my Rondawelsrus 

verbied. Maar Arnoldus het sy voet dwars neergesit en gesê ek is altyd 

welkom. Maar  ek  het altyd  seker gemaak sy’s nie daar nie. 

4. MARA: Was daar nog ander vroue in Arnoldus se lewe? 

5. NITA: Shareen het so geglo. 

6. MARA: Was daar? 

7. NITA: My Ma het nie so gedink nie. 

8. MARA: Marietjie…my dogter… sy het baie op Rondawelsrus gesing. In die tyd toe 

Wikus in Irak was. 

9. NITA: Sy’t ‘n lieflike stem gehad. Ek het haar ‘n paar keer hoor sing. 

10. MARA: (DRUK DEUR MET MOEILIKE VRAAG) Was daar ‘n verhouding tussen 

Arnoldus en Marietjie? 

11. NITA: Ek weet nie. 

12. MARA: Ek moet weet. 

13. NITA: Shareen het so gedink. Ek het hulle kort voor haar selfmoord vreeslik hoor 

baklei oor...oor.. 

14. MARA: Marietjie? 

15. NITA: Ja. 

16. MARA: (KLINK MOEG) Dankie! Dankie vir jou tyd. 



1. NITA: Dit beteken nie daar was ‘n verhouding tussen die twee nie. Shareen was 

paranoïes na sy van my uitgevind het. Sy het hom van als  beskuldig. 

2. MARA: (DOOF) Ek moet ry. Jou geheim is veilig by my. Ek wil niemand se lewe 

stukkend maak nie. Ek probeer net om klarigheid oor Marietjie te kry.  

BYKLANKE: POUSE. BUITE PAKKAMER OP RONDAWELSRUS. HADIDA SKREE 

TUSSENIN VERDER WEG. DAG 4: 17H00 

3. ARNOL: (SKERTSEND) Dis bietjie laat om nou hier aan te kom, Mara. Die 

pakkamer is leeg. Als is weggery. 

4. MARA: (STIL) Ek wil gou...Ek moet ‘n paar goed weet. 

5. ARNOL: Ek help graag waar ek kan. 

6. MARA: (VAL MET DIE DEUR IN DIE HUIS) Hoe het Shareen uitgevind dat Nita 

jou dogter is? 

7. ARNOL: (STOM) Hoe weet jy dit? Het sy jou vertel? 

8. MARA: Jy het jou briewe in die kamer vergeet. 

9. ARNOL: (TREF HOM SOOS ‘N WEERLIGSTRAAL) Onder die vloerplank! 

(ONTSTELD) Jy kan nie.....(my briewe lees nie.) 

10. MARA: Ek het dit vir Nita gegee. 

11. ARNOL: Dis my briewe! 

12. MARA: Dis Hannetjie Kotze s’n. (FERM) Hoe het Shareen van Nita uitgevind? 

13. ARNOL: (AARSEL VOOR HY VERTEL) Shareen het eendag op my en Hannetjie 

afgekom. Ek het haar daardie net ‘n drukkie gegee.  

14. MARA: Maar Shareen het geglo dis meer as dit! 



1. ARNO: Sy het ‘n privaatspeurder gekry. Hy het hare en derglike meer van my en 

Nita bymekaar gemaak vir ‘n DNS-toets. En op ‘n dag toe gooi Shareen 

die verslag voor my neer wat beduie dat Nita my kind is. 

2. MARA: Jy moes haar van die begin af die waarheid vertel het. 

3. ARNOL: Ons almal is agterna baie slimmer! 

4. MARA: (WURG VRAAG UIT) Was daar ‘n verhouding tussen jou en Marietjie? 

5. ARNOL: (ROU) Nee! Honderd keer nee! Sy was soos ‘n dogter vir my..  

6. MARA: (SEER) Shareen het jou nie geglo nie? 

7. ARNOL: Na die DNS-toets het Shareen my nooit weer geglo nie.  

8. MARA: Dit bly vir my ongelooflike toeval dat Shareen selfmoord gepleeg het 

dieselfde dag wat Marietjie weggeraak het.  

9. ARNOL: Dis geheime wat net Shareen en Marietjie kan opklaar. 

10. MARA: Dankie vir jou tyd, Arnoldus. En as ek jou raad mag gee: Spandeer tyd 

saam met albei jou kinders. Doen dit terwyl jy kan! 

11. ARNOL: (DOOF) Ek probeer my bes. Ek het nog altyd my bes gedoen maar jou 

beste is soms nie goed genoeg nie. 

BYKLANKE: POUSE. BINNE STEFAN SE RONDAWEL. DAG 4: 19H30 

12. STEFAN:Sit asseblief. Ek was vroeër by Tante maar daar was ‘n besoeker. 

13. MARA: Kaptein Pine van Wyk van die Speurdiens. Hy konsentreer op sake wat 

koud geword het. Hy vat Marietjie se saak weer van vooraf.  

14. STEFAN: Dis goed. (OORGANG) Ek wou kom omverskoning vra oor gisteraand se 

storie. 



1. MARA: Dis nie nodig nie. Jy’s ‘n gas by ons en ons behandel ons gaste altyd met 

agting en respek. (OORGANG) Ek wil jou ietsie vra en ek sal dit waardeer 

as jy my ‘n eerlike antwoord gee. 

2. STEFAN: My Ma het my van kleinsaf geleer om eerlik te wees. 

3. MARA: Hoekom het jy Rondawelsrus toe gekom? Dis jou eerste besoek aan 

Pretoria en daar is honderde plekke waarheen jy kon gaan. Hoekom juis 

Rondawelsrus? 

4. STEFAN: Omdat my Pa altyd van die plek gepraat het. 

5. MARA: Jy het self vertel jy het jou pa skaars geken.  

4. STEFAN: Daar was al die jare goeie kontak tussen hom en my ma. Hulle was  

vriende onder omstandighede. 

5. MARA: Het hy haar van Rondawelsrus vertel? 

6. STEFAN: Generaal du Plessis altyd hier ingeboek as hy van die Bloemfontein af 

Pretoria toe gekom het. 

7. MARA: (MYMER) Generaal du Plessis! Lui nie ‘n klokkie by my nie. Moes in 

Arnoldus de Lange se tyd gewees het. 

8. STEFAN: My pa is ‘n hele rukkie terug oorlede. Dis omtrent vier jaar gelede.  

9. MARA: Dan was dit voor ons tyd. 

10. STEFAN: Hoekom vra Tante? 

11. MARA: (SKRAM WEG/DOOF) Kom ons los dit  eers. Ek het genoeg vrae gevra 

vir vandag en ek het melktert in die oond. 

BYKLANKE: POUSE BINNE NITA SE GARAGE. DAG 4: 20H00 

12. NITA: (RAAS) Ek het jou uitdruklik gesê ek sien jou nie vanaand nie. 



1. STEFAN: Ek het vergeet. 

2. NITA: Is ons ‘n bietjie moedswillig vanaand? 

3. STEFAN: Nooit gesien nie. Ek het kom loer wat vang jy aan. 

4. NITA: Ek diens my bakkie. 

5. STEFAN: Jy kan gerus my tjor ook service as jy ‘n gaatjie het. 

6. NITA: Solank jy onthou ek is nie goedkoop nie. 

7. STEFAN: Pas my. Ek het ‘n duur smaak. (KYK ROND/ FLUIT TUSSEN SY TANDE) 

Die Tannie is netjies!  Kan nie onthou dat ek al ooit so ‘n netjiese garage 

gesien het nie.   

8. NITA: Ek hou nie van slonskouse nie. 

9. STEFAN: Die dat ek so netjies is. Hoop jy het.... 

(HANTEER NOMMERPLAAT)  

dit gesien. 

10. NITA: Maar maak jou handig! (OORGANG) Wat’s dit nou? 

11. STEFAN: (OF HY KOORS GEKRY HET) Waar kom jy aan die karnommerplaat? 

12. NITA: (EERLIK) Ek kan nie op hierdie oomblik onthou nie. Wat gaan aan met 

jou? Dit lyk of jy koue koors het. 

13. STEFAN: Kyk die registrasienommer (LEES) KRS 777 GP! 

14. NITA: Wat daarvan? 

15. STEFAN: (GEJAAGD) Dink! Hoe en waar het jy dit gekry!  Asseblief dis belangrik. 

16. NITA: Jy maak my bang!  

17. STEFAN: (SKREE AMPER) Dink Nita! Dink! 

18. NITA: (VERBOUEREERD) Ek dink maar ek is ‘n blank! 



1. STEFAN: Ek ry. Bel my as jy onthou waar dit vandaan kom. 

2. NITA: Waar gaan jy met my nommerplaat heen? 

3. STEFAN: (VERDER WEG) Bel my as jy onthou! Al is dit in die middel van die nag. 

BYKLANKE: MUSIEKBRUG. BINNE RONDAWEL2. DAG 5: 16H00 

4. DAWID: (HULPVAARDIG) Hoe kan ek help? 

  HANTEER KOERANT 

5. STEFAN: Kom sit asseblief,. Ek wil jou ‘n prentjie wys. Sit! 

6. DAWID: Dis ‘n ou koerant! 

7. STEFAN: Kyk ‘n bietjie hierso. 

8. DAWID: (KYK) Dis ‘n hengse car crash. 

9. STEFAN: Dis die ongeluk waarin my pa dood is.  

10. DAWID: (VERSKRIK) Shame! Dis kwaai! 

11. STEFAN:Hy het by ‘n stopstraat hier in Pretoria-Noord gestop. Toe ry iemand in n 

bakkie van agter in hom in en druk hom voor ‘n groot goederetrok in. Hy’s 

opslag dood.  

12. DAWID: (ONGEMAKLIK) Dis baie sad! 

13. STEFAN: Die polisie kon nooit die bestuurder van die bakkie opspoor nie. Dis as 

gesteel by hulle aangemeld. 

14. DAWID: (WIL SAAK WEGPRAAT) Dis hoe skelms vandag werk. Hulle steel eers 

die kar om hulle skelmwerk mee te gaan doen. 

15. STEFAN: Die bakkie wat my pa gestamp het se nommerplaat het aan my pa se kar 

se bumper vasgesit. Kyk na die foto.  

16. DAWID: (WIL NIE KYK NIE) Ek sien.  



1. STEFAN: Jy kyk nie. Lees die registrasienommer op die foto. Kyk mooi. 

2. DAWID: Ek lees. 

3. STEFAN: Jy kyk dan nie eers nie. Wat’s fout met jou? 

4. DAWID: (ONGEMAKLIK) Ek like nie van sulke goed nie. 

5. STEFAN: Kyk wat het ek hier onder.....die tafel 

  HAAL NOMMERPLAAT UIT 

(VERVOLG) Die nommerplaat wat agter op my pa se motorbumper 

vasgesit het. 

6. DAWID: (AL HOE BANGER) Waar kry jy dit? 

7. STEFAN: By Nita Kotze. Dit het haar ‘n rukkie gevat om te onthou waar sy dit gekry 

het. Maar toe onthou sy…(BREEK DOELBEWUS AF) 

8. DAWID: (WURG) Wat? 

9. STEFAN: Dat sy jou gesteelde bakkie moes gaan insleep het. Dit was dieselfde 

naweek wat Shareen de Lange selfmoord gepleeg en Marietjie Venter 

weggeraak het. Dit was jou bakkie.  

10. DAWID: (BENOUD) My bakkie is gesteel die aand toe Mevrou die pille gedrink het.  

Ek het geweet my bakkie was in ‘n accident. Dis al. Die polieste het my 

nie vertel wie’s dood nie. 

11. STEFAN: Nou weet jy. Die ou wat jou bakkie gesteel het was verantwoordelik vir my 

pa se dood.  

12. DAWID: (ONTSTELD) Ek is terrible sorry. 

13. STEFAN: Ek het vandag met Kaptein Pine van Wyk gaan praat. In jou verslag sê jy 

jy het hier op die werf gestop en toe die drank begin indra.  



1. DAWID:  Ja, in die kombuis. Toe ek die derde box neersit en uitkom toe trek my 

bakkie verby my reguit groothek se kant toe. 

2. STEFAN: Jy het jou sleutel in die bakkie gelos? 

3. DAWID: Ja. Ek moes eers aflaai en dan  in die garage intrek.  

4. STEFAN: Is jy  seker jy’t nie gesien wie dit was nie? 

5. DAWID: ‘n Man wat ek so skuins van die kant gesien het. 

6. STEFAN: Het dit jou nie aan iemand laat dink nie? 

7. DAWID: Nee! 

8. STEFAN: Dink! Kaptein van Wyk gaan als van vooraf  oopkrap.  

9. DAWID: (BANG) Als wat ek weet het die polieste op hulle papiere geskrywe. 

10. STEFAN: Waar presies het jou bakkie gestaan? 

11. DAWID: Buite by jou rondawel  

12. MARA: Stefan....(IN DIE DEUR) Kan ek dringend met jou praat,  

13. STEFAN: Natuurlik. Kom in. Ek het Mevrou nie in die deur gesien  nie. 

14. MARA: Dawid ek wil alleen met Stefan praat. 

15. DAWID: Dis goed so, (BEWEEG WEG) ek loop Mevrou.  

16. MARA: Nita het my gebel en my vertel van die nommerplaat. 

17. STEFAN: Dan weet Mevrou wat aan die gang is. 

18. MARA: Ek wil jou ‘n foto wys. Kyk bietjie hier! 

19. STEFAN: (VERSTOM) Dis ek! Toe ek graad gevang het. Waar kry Mevrou dit? 

20. MARA: In Marietjie se hangkas  

21. STEFAN: (VERSLAE) Dis hoekom Mevrou ineengestort het toe mevrou my die 

eerste keer gesien het! 



1. MARA: Ek bere die foto vandat Marietjie weg is. Wikus weet nie hiervan nie. 

2. STEFAN: Ek belowe mevrou ek het haar van geen kant af geken nie. 

3. MARA: Het jou Ma ooit fotos van jou vir jou pa gestuur? 

4. STEFAN: Ja, gereeld.  

5. MARA: Dan is daar net een verklaring vir die foto in Marietjie se hangkas: Jou pa 

was die geheime man in haar lewe.  

6. STEFAN: (HERKOU BROKKIE INFO/VERDWAASD) Hy was baie ouer as sy! 

7. MARA: Ek het in Arnoldus se boeke gekrap. Weet jy wie was die naweek van die 

groot drama in Rondawel 7 ingeboek? 

8. STEFAN: Ek is te bang om te vra! 

9. MARA: Generaal Stefanus Johannes du Plessis! 

10. STEFAN: My pa! 

11. MARA: Ja, en dit was die laaste keer wat hy ooit hier was. 

12. STEFAN: Want hy’s dood die aand. Hierdie koerantberig bevestig dit. 

13. MARA: Daar het vier dinge daardie dag gebeur: Shareen het selfmoord gepleeg, 

Dawid se bakkie is gesteel, jou pa het hier naby in ‘n motorongeluk gesterf 

en Marietjie het verdwyn. 

14. STEFAN: Het Marietjie  my pa in die bakkie agterna gesit? 

15. MARA: Dawid het ‘n man in die bakkie sien  wegjaag. 

16. STEFAN: Maar hoe het Marietjie so tussen neus en ore verdwyn? 

17. MARA: Dis wat ek nou vier jaar lank wil weet? Ek is bly Kaptein Pine van Wyk is 

betrokke. Dit gee my nuwe moed. (DOOF) Moenie vir jou Ma van die foto 

vertel nie. Dis water onder deur die brug.  



BYKLANKE: POUSE IN ARNOLDUS SE RONDAWEL. DAG 5: 19H00 

1. ARNOL: (PAAI) Dis nie tyd om die kluts nou kwyt te raak nie, Dawid. 

2. DAWID: Ek wil nie weer al die polieste van voor af in my ore hê nie.  

3. ARNOL: Ons het gedoen wat ons moes doen. Ons het Mevrou de Lange se naam 

beskerm. 

4. DAWID: Hulle gaan ons vir moord by die tronk gooi. 

5. ARNOL: Ons het nie moord gepleeg nie. 

6. DAWID: Vertel dit vir die polieste. Hulle sal ons nie glo nie. Hulle gaan sê dis ons 

twee. 

7. ARNOL: Hou net by jou storie. Jou bakkie is gesteel en dis al. Jy weet van niks 

anders nie. 

8. DAWID: Ek kan nie slaap by die nag nie en ek loop draaie om die Lapa. 

9. ARNOL: Die ergste is verby. Ek sal eerste met die nuwe polisieman praat.  

10. DAWID: Ek was Mevrou de Lange se chauffeur vir ses maande lank voor haar 

dood. Ek het haar rondgery van hier tot in die Kaap vir uitstallings. Die 

polieste gaan my nie uitlos nie. 

11. ARNOL: Jy maak my bekommerd as jy so wurg en sweet.  Ruk jouself reg. My vrou 

het selfmoord gepleeg. 

12. DAWID: Dis nie al wat gebeur het nie. 

13 ARNOL: Dis al wat die polisie weet en dis al wat hulle nodig het om te weet. Toe 

loop huistoe.  En loop vat ‘n koue stort. 

BYKLANKE: MUSIEKBRUG. BINNE NITA SE GARAGE. DAG 6: 12H00 



1. ARNOL: (ONGEMAKLIK) Ek bly in die skuld by jou. Dankie dat ek jou buitekamer 

mag gebruik vir al my goed. 

2. NITA: Ek het gaan kyk wat jy als hier stoor. 

3. ARNOL: (SKRIK) Dis privaat. Jy kan nie in my goed krap nie. Wat het jy daar? 

4. NITA:  (BEREKEND) Laat ek dit vir jou omdraai! 

5. ARNOL: (WOEDEND) Jy het nie die reg  nie. 

6. NITA: Shareen se laaste skildery. 

7. ARNOL: Ek moes die ding jare terug verbrand het. 

8. NITA: Kaptein Pine van Wyk is oor ‘n uur hier. Ek wil hê hy moet dit sien. 

9. ARNOL: (GESKOK) Jy kan nie. 

10. NITA: Ek kan en ek gaan. Hierdie is die beste bewys dat Shareen de Lange  

Marietjie Venter met ‘n passie gehaat het. Ek het nog nooit in my hele 

lewe so ‘n verwronge beeld van ‘n vrou gesien nie.  

11. ARNOL: (MOEG) Sy het haar gehaat omdat sy gedink het daar was ‘n verhouding 

tussen ons twee. 

12. NITA: Was daar? 

13. ARNOL: (ROU) Nee.  

14. NITA: Shareen het altyd in Rondawel 2 geskilder. 

15. ARNOL: Marietjie het naak vir haar  geposeer. Marietjie het gedink sy skilder ‘n 

meesterstuk. 

16. NITA: Marietjie het nie daardie Vrydagaand gesing nie. Sy was daar maar sy het 

nie gesing nie. 

17. ARNOL: Hoe weet jy dit? 



1. NITA: Ek het deur my boeke gegaan en op ‘n faktuur afgekom. Die klankstelsel 

was daai Vrydag stukkend. Toe onthou ek Dawid het my iewers terug 

vertel dat die meisiekind wat sing en Mevrou saam in ‘n rondawel gepaint 

het die middag wat sy die pille gesluk het. 

2. ARNOL: (SIELSMOEG) Dis waar. 

3. NITA: Dink ‘n bietjie: Marietjie sit in haar Evasgewaad en poseer. Shareen 

skilder en dis hoe dit lyk! Soos die vrou van die duiwel! Ek wonder  of 

Marietjie Venter lewendig uit Rondawel 2 gestap het? 

4. ARNOL: (SKRIK ERG) Wat bedoel jy? 

5. NITA: Kyk na die intense haat in die skildery! As iemand my so skilder hardloop 

ek so ver weg dat niemand my ooit weer sien nie.  

6. ARNOL: Jou verbeelding is op hol met jou. 

7. NITA: (SKERP) Wat het in Rondawel 2 gebeur? Praat, die Kaptein is op pad. 

8. ARNOL: (MOEG/DINK NIE MEER REGUIT NIE) Marietjie het vir Shareen 

geposeer. Ek is gou stad toe. Dawid het gery om die drank te gaan haal. 

Ons het die groot funksie vir Saterdagaand beplan. 

9. NITA: Marietjie se groot aand. Dis waarom ek die klankstelsel moes regkry  vir 

die Saterdagaand. Sy moes sing. 

10. ARNOL: Ja. Toe ek by die huis kom is ek deur slaapkamer toe. Ek het eers vir 

Shareen op die bed sien lê en toe sien ek die leë pillebotteltjie. Toe weet 

ek. Ek het dadelik  ‘n ambulans gebel en  die polisie. 

11. NITA: Waar was Marietjie toe? 

12. ARNOL: Nêrens in die huis nie. Ek het Rondawel 2 toe gehardloop 



1. NITA: (POR AAN) En toe? 

2. ARNOL: Toe sien ek haar op die bed! 

3. NITA: Het sy aan die slaap geraak? 

4. ARNOL: Nee! 

5. NITA: (SKRIK) Moenie vir my sê Shareen het haar…..(vermoor nie) 

6. ARNOL: (HARTSEER) Shareen was lief om witwyn te drink as sy skilder. Die leë 

wynbottel het langs Marietjie op die bed gelê. Daar was ‘n knop so groot 

soos ‘n gholfbal teen die kant van haar kop. 

7. NITA: (GESKOK) Shareen het Marietjie met ‘n wynbottel doodgeslaan! 

8. ARNOL: Ja, en toe gaan sluk sy die  pille. 

9. NITA: Maar…maar hoekom het niemand Marietjie se lyk gekry nie? 

10. ARNOL: Ek was verpletterd. Ek het nie reguit gedink nie…. 

11. NITA: (SKERP) Wat? 

12. ARNOL: Ek het haar in die lakens en komberse toegerol… 

13. NITA: (VERSTOM) Wat het jy gedink! Jy moes die polisie vertel het! 

14. ARNOL: Almal sou geweet het Shareen is ‘n moordenaar! 

15. NITA: Shareen was dood!  

16. ARNOL: Ek kon dit nie aan haar doen nie! 

17. NITA: Jy’s van jou trollie af. 

18. ARNOL: Agterna het ek gedink dit was ‘n oordeelsfout, maar toe’s dit  te laat. 

19. NITA: Wat het jy met haar gemaak? 

20. ARNOL: Dawid het my gehelp. Ons het destyds die Lapa gebou. Ons het haar 

onder die Lapa begrawe. 



1. NITA: (VERSLAE) Jy’s mal! Wie gaan jou nou glo? 

2. ARNOL: (PLEIT) Die polisie hoef dit nie te weet nie, Nitatjie! 

3. NITA: (FERM) Natuurlik gaan die polisie als weet. Hulle moet Marietjie se lyk 

opgrawe. Dis tyd dat die Mara Gerber en Wikus Venter berusting kry. 

BYKLANKE: POUSE. KOEKOEK-HORLOSIE SLAAN TWEE SLAE BINNE TANT 

MARA SE SITKAMER. DAG 7: 14H00 

4. MARA: (DANKBAAR) Kaptein ons moet vir u baie dankie sê vir u harde werk. 

5. PINE: Ek geniet my werk Mevrou. (OORGANG) Meneer Venter, kan ek u ‘n paar 

vrae vra? 

6. WIKUS: Natuurlik. 

7. PINE: U goeie vriend is Uys de Waal nie waar nie? 

8. WIKUS: (ONGEMAKLIK) Ja. Wat het hy met die saak te doen? 

9. PINE: Ek knoop net ‘n paar los drade. Julle twee was ook saam in Irak  nie waar 

nie? 

10. WIKUS: Ja. 

11. PINE: Maar albei van julle kan nie meer soontoe gaan nie. Jy het jou bene en hy 

het sy arm verloor? 

12. WIKUS: (NORS)  Wat dit met die prys van eiers te doen? 

13. PINE: Ons knoop net ‘n paar los drade, Meneer Venter. Ek wil graag die leêr so 

volledig moontlik afsluit. 

14. MARA: Koffie, Kaptein? 

15. PINE: Nie nou nie dankie, Mevrou. (OORGANG) Ek wil u iets wys, Mevrou! U 

dogter Marietjie het iets in haar regterhand vasgeklem.  



1. MARA: (IETWAT VERWONDERD) Wat, Kaptein? 

2. PINE: Ek het dit vir u hier in ‘n plastieksakkie. Ken u die knoop? Dis ‘n baie 

uitsonderlike knoop uit die Blandfordreeks. Jy kry nie baie van hulle hier in 

Suid-Afrika nie. 

3. MARA: (KYK/BEWERIG) Ja, ek dink ek ken die knoop. 

4. WIKUS: (KRU) Laat ek sien! 

5. MARA: Ons het sopas ou klere in houers gepak om weg te gee. Ek is seker 

daarvan die knoop kom van ‘n baadjie wat ek in een van die houers gepak 

het. Ek gaan kyk gou. (AF) 

6. PINE: Dankie, ons wag vir u! 

7. WIKUS: Ek onthou die baadjie. Dis my skoonpa se baadjie. Pa Quinton. 

8. PINE: Hoe lank gelede is hy oorlede? 

9. WIKUS: So om en by twee jaar na Marietjie weggeraak het. 

10. MARA: (OP) Hierso. Een van die knope is af. 

11. PINE: Fantasties. En dit was u man se baadjie  nie waar nie? 

12. MARA: Oorspronklik maar....hy het dit......vir Wikus gegee.  

13. PINE: Mevrou daar is by ons geen twyfel dat u dogter die knoop van haar 

aanvaller se baadjie afgeruk het toe hy haar geslaan het nie.  

14. MARA: Ek verstaan nie wat u….  

15. PINE: Dis ook belangrik om te weet dat u dogter met die wynbottel geslaan is 

deur iemand wat regshandig is. Die patoloog het dit bevestig. Shareen de 

Lange was linkshandig. 

16. MARA: (DOODS) Wat probeer jy sê? 



1. PINE: Dat ek graag wil hê Meneer Venter moet saam met my polisiestasie toe 

kom. Ons wil ‘n verklaring van hom afneem en ons het sy samewerking 

nodig vir ‘n klompie DNS-toetse wat ons wil laat doen. 

2. MARA: (VERWILDERD) Maar Wikus was in Irak  Hy het sy bene daar in ‘n 

bomaanval verloor. 

3. PINE: Gaan jy of moet ek Mevrou Gerber vertel meneer Venter? 

4. WIKUS: (GENIEPSIG) Praat jy’s mos so slim! 

5. PINE: Meneer Venter was nie in Irak  toe hy sy bene verloor het nie, Mevrou. Hy 

en Uys de Waal was op pad Brits toe toe hulle verongeluk het. Wikus 

Venter het sy bene en Uys de Waal sy arm naby Brits verloor.  

6. MARA: (GESKOK) Wikus hoor wat sê die Kaptein! 

7. PINE: (GAAN ONGESTOORD VOORT) Albei was in die Brits-hospitaal.  

8. MARA: Hy was in Kuwait in die hospitaal. 

9. PINE: Brits Mevrou. In Brits. Meneer Venter het eers by sy vriend Uys de Waal 

gaan aansterk voor hy hier opgedaag het asof hy drie maande lank in Irak 

was. Wie sou weet, né Meneer Venter? Wie kyk ooit of al die manne wat 

sê hulle is in Irak wel in Irak is! 

10. MARA: (VERSKRIK) Is dit waar Wikus? 

11. WIKUS: (SKOR) Ja, Ma! 

12. MARA: (VERWILDERD/STUKKEND) Hoekom, my Kind? Hoekom? 

13. PINE: Ons wag almal in spanning, Meneer Venter.  Shareen de Lange het nie vir 

Marietjie met die wynbottel geslaan nie. Help ons tog om vir eens en vir 

altyd by die volle waarheid uit te kom. 



1. WIKUS: (BITTER/HARTSEER/WOEDEND VAN VOOR AF) Ek het geweet 

Marietjie loop rond. Uys het my kom haal en ons het besluit ons gaan ‘n 

week later Irak toe. Als was gereel. Ek het geweet sy hang naweke hier 

uit. Daai Vrydag skemer het Uys my hier kom aflaai. Ek het onder die 

bome gestaan en wag om te sien of sy hier gaan opdaag.   

2. PINE: Toe daag Marietjie  op. 

3. WIKUS: Sy is saam met die Shareen de Lange na Rondawel 2 toe.  Die vrou het 

haar poedelkaal geverf.  

4. PINE: Toe is Shareen de Lange daar uit na haar kamer toe maar sy het die 

skildery in die rondawel gelos. Sy wou  hê Marietjie moet sien wat sy van 

haar dink. Op daardie stadium het Shareen reeds geweet dat sy gaan 

selfmoord pleeg en die skildery was haar afskeidsgeskenk aan Marietjie. 

5. WIKUS: Voor sy na die skildery kon kyk het die man ingekom! 

6. MARA: Wie? 

7. WIKUS: Du Plessis, die man met wie sy ‘n verhouding gehad het. 

8. PINE: Stefan du Plessis se pa! 

9. WIKUS: (BELEEF WEER DIE WOEDE VAN DAARDIE AAND) Marietjie was kaal 

in sy arms. Ek het als deur die venster gesien.  

10. PINE: Toe verloor jy kop! 

11. WIKUS: Hy’s in die badkamer in. Toe stap ek in.  

12. MARA: (SNIK BITTERLIK TUSSENDEUR) 



1. WIKUS: Ek weet nie hoe die wynbottel in my hand gekom het nie. Ek het  dit 

geswaai. Toe val sy met sulke groot oopgerekte oë  Ek het die bottel langs 

haar laat val en uitgestorm. 

2. PINE: Toe kyk jy terug deur die kamervenster. En wat sien jy toe? 

3. WIKUS: Die man het uit die badkamer gekom. Hy het Marietjie sien lê en toe storm 

hy daar uit reguit na sy kar toe! 

4. PINE: En jy spring  in Dawid se bakkie en sit hom agterna! 

5. WIKUS: (KIL WOEDE) Ek wou hom met my kaal hande verwurg! 

6. PINE: En toe hy  by ‘n stopstraat stop ry jy agter in hom vas en druk hom voor ‘n 

goederetrok in! 

7. WIKUS: Sy gil was soos musiek in my ore! 

8. PINE: Toe vat jy die hasepad, bel vir Uys en julle sit die stuk in Brits toe. 

Ongelukkig maak julle toe ‘n ongeluk. Toe jy bykom en navraag doen hoor 

jy tot jou verbasing dat Marietjie Venter weg is. Dis toe dat jy die briljante 

plan maak om te sê dat jy jou bene in ‘n bomaanval in Irak verloor het. 

Wie sou weet of jy die waarheid praat?  

9. MARA: (GESKOK) Is dit als waar, Wikus? 

10. WIKUS: (OPREG) Ek is bitter jammer, Ma. Ek was flenters toe ek bykom en my 

bene is af en … en ek onthou van Marietjie. Ek kon nie glo ek het dit 

gedoen nie. Ek het heeltemal kop verloor toe ek haar in die man se arms 

sien. Ek is so bitter jammer, Ma. 

11. MARA: (SNIK ONBEDAARLIK) 

12. WIKUS: Ma.... 



1. PINE: Wil u iets warms gaan kry, meneer Venter? Dis koud buite. Ek wag vir u. 

2. WIKUS: Ja! Dankie. Ek kom! (PREWEL) Ek is jammer, Ma! (AF) 

3. PINE: Ek weet dis ‘n groot skok vir u, Mevrou maar die saak is uiteindelik 

opgelos. Dis tog wat ons almal wou hê. 

4. MARA: (STUKKEND) Dis als flenters, Kaptein. Dis als flenters.  

5. PINE: Ek is jammer, Mevrou. Glo my ek is baie jammer. 

6. MARA: Hoekom het Shareen de Lange selfmoord gepleeg?   (STUKKEND) Oor 

Marietjie? 

7. PINE: Nee. Sy was die middag by haar huisdokter. Sy’t gehoor sy is HIV-positief. 

8. MARA: (GESKOK VAN VOORAF) Wat sy by Arnoldus gekry het? 

9. PINE: Nee, hulle was nooit weer saam nadat sy van Nita uitgevind het nie. 

10. MARA: Wie dan? 

11. PINE: Ek… (AARSEL) Ek kan u maar net sowel sê. Dit gaan tog als in die 

hofsaak uitkom. Dawid Green. Hy was haar chauffeur. En …wel, dit het 

gebeur! 

BYKLANKE: ‘N REWOLWERSKOOT KLAP IN DIE AGTERGROND 

12. MARA: (ROU UITROEP) Wikus! (SNIK BITTERLIK) Dis Wikus.......  

BYKLANKE: MUSIEK EN AANKONDIGINGS 


