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                                  DIE REINE WAARHEID 

 

1.  SUSAN : Teken net hier . . .  en onthou om jou ID-nommer ook in te vul. 

BYK:  PAPIER RITSEL 

2. KAREN :  Goed, Susan. Hierso? 

3. SUSAN :  Ja, ja, dis reg.  O, terloops, het jy gehoor van Jan Malan? 

4. KAREN : Nee, ek het niks gehoor nie.  Wat van hom? 

5. SUSAN : Hy het blykbaar ’n ligte hartaanval gehad. 

6. KAREN : Agge nee, mens, wanneer het dit gebeur? 

7.  SUSAN : Gisteraand. Miemie het my so half nege se kant gebel om te sê 

hulle is op pad hospitaal toe. Hulle twee het glo net ná ete gesit 

en televisie kyk toe Jan skielik die krampe begin kry het. 

8. KAREN : En hulle is toe maar hospitaal toe? 

9. SUSAN : Ag, jy weet hoe dit is, Karen, hy is nie meer vandag se kind nie 

en dan wil mens nie kanse vat nie. Ja, hulle is toe hospitaal 

toe. Ek dink dit kan seker maar net ‘n hartaanval wees.  

10. KAREN : Ai, Susan, dis nou slegte nuus. En sommer so skielik?   

(EFFENS WEG) ) Hier’s die vorm. Ek het geteken.(TERUG)   

BK:    PAPIERE RITSEL  

11. KAREN : (VERVOLG) Na watter hospitaal toe is hulle? 

12. SUSAN : Dankie. Nee, ek weet nie. (EFFE WEG) Nou moet ek nog net 

die vorm stempel, dan kry ek jou pakkie vir jou.   

BK.:      PAPIERE RITSEL.  KLANK VAN STEMPELDRUK  
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1.  SUSAN : (VERVOLG) Miemie het nie gesê na watter hospitaal hulle toe 

gaan nie, maar as dit ’n hartaanval is, is hulle seker   

Bloemfontein toe. Ek het gedink ek sal later vanoggend bel om 

te hoor hoe dit gaan. Ek wil nie te vroeg lastig wees nie. Maar 

wag, Karen, (BEWEEG WEG) ek kry gou die pakkie. 

 BK:    SKUIFELGELUIDE 

2. SUSAN : (VERVOLG) So ja, hier’s dit. 

3. KAREN : Dankie Susan. (KREUN EFFENS)  Sjoe, dis nogal swaar. Dit 

kom van my kinders af. Ek wonder wat dit is? Maar wag, ek 

moet roer! Ek het nog baie om te doen en ek moet nog 

vanmiddag vir Koos by die hardeware gaan help met sy 

voorraadopname. As jy met Miemie praat, sê ek sê sterkte vir 

haar en Jan. 

4. SUSAN : Goed, ek maak so. 

5. KAREN : Nou ja, Susan, tatta vir eers. (BEWEEG WEG) Dankie vir die 

pakkie.   

6. SUSAN : Totsiens Karen.  Lekker dag! Sien jou later . . .  

   DOOF UIT   

   DOOIE MIKROFOON   

7. KAREN : (MOMPELEND) Ehmm . . . ek wonder wat’s in die pakkie . . . 

BK: SKUDGELUIDE  

8. KAREN : (VERVOLG) Klink soos iets wat . . .  

BK: EFFENSE STROMPELGELUIDE       

9. KAREN : Oe! Haai, dag Ansie-kind. Amper loop ek jou en die 

stootwaentjie onderstebo! 
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1. ANSIE : (LAGGIE) Ag, toemaar, tannie Karen. Dis sommer niks. Hoe 

gaan dit? 

2. KAREN : Nee, goed dankie, jong.  Maar wag, laat ek eers gou na die 

kleinding  kyk. 

BK:    SKUIFELGELUID     

3. KAREN : (VERVOLG) Ag moeder, sy’s te dierbaar.  (SAGTER) Die outjie 

slaap stroopsoet. 

4.ANSIE : Ja, Tannie, die vars lug doen haar goed.  Sy raak gewoonlik 

amper dadelik aan die slaap sodra ons uit die huis uit is.  Ons 

is op pad om te gaan brood koop. 

5. KAREN : Kinta, ek hoor nou net hierbinne by Susan, die ding van Jan 

Malan se skielike hartaanval. Aardig, nè? 

6. ANSIE : Ai, waarvan praat Tannie?   Ek weet nie eens daarvan nie. 

Wanneer het dit gebeur? Is dit ernstig? 

7. KAREN : Glo gisteraand voor die TV op die mat inmekaargesak.  

Sommer net so skielik die vreeslikste pyne begin kry.  Hulle 

moes met hom deurjaag Bloemfontein toe. 

8. ANSIE : Ag siestog, die arme oom.  Dit moes seker vir die tannie ook 

maar ’n groot skok gewees het. 

9. KAREN : Ja, dit is seker so. ‘n Mens is mos maar nooit op so iets 

voorbereid nie.  En laat ek sommer nou vir jou sê:  die ergste lê 

nog vir hulle voor.   

10. ANSIE : Hoe bedoel Tannie nou? 
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1. KAREN : Laat ek jou vertel, Ansie: ‘n Hartaanval op sy ouderdom 

voorspel net een ding:  ‘n Hartomleiding.  My ousus Letta was 

omtrent net so oud soos Jan nou is, toe sy so twee jaar  gelede 

ook uit die bloute ‘n hartaanval gehad. (VINGER KLAP AMPER 

GELYK MET DIALOOG) Net  so . . .   en sy moes ‘n 

driedubbele hartomleiding kry.   

2. ANSIE : ’n Hartomleiding? Maar dan is dit mos ernstig, tannie Karen? 

3. KAREN :  Wel, dis baie maal jou voorland as jy hartaanval gehad het en 

dan gaan dit maande neem voor Jan weer sy ou self is.  Maar 

wag, ek is eintlik haastig.  Ons gesels later weer.  Tatta,  Ansie.  

(BEWEEG WEG) Groete by die huis . . .  

4. ANSIE : (EFFENS HARDER AGTER HAAR AAN)  Totsiens, Tannie 

Karen. Lekker dag! 

BK:    OORGANG/MUSIEK 

BK:    WINKELKLOKKIE  

5. RIA : More, julle tweetjies.  (SAGTER) Slaap die kleintjie? 

6. ANSIE : More, tannie Ria.  Ja, sy geniet dit as ons gaan stap.  Lyk my 

die waentjie se geskommel wieg haar  aan die slaap. Toe dog 

ek ons stap sommer om te  kom brood koop.  Maar ek hoor 

nou hier buite by  tannie Karen van oom Jan se ernstige 

hartaanval. Dis nou slegte nuus. 

7. RIA : Haai nee, mens, Ansie, moenie dit vir my sê nie. Hy het nog 

gister hier kom turksvye koop en toe was hy springlewendig. 

Wanneer het dit gebeur?  En hoe ernstig is dit? 
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1. ANSIE : Gisteraand. Hulle het glo nog so rustig sit en TV kyk toe hy 

skielik die geweldige pyne begin kry het. Hy het net daar op die 

mat inmekaargesak. ’n Ambulans moes blykbaar met hom 

Bloemfontein toe jaag. Tannie Karen sê  vir my dit klink of hy ‘n 

hartomleiding sal  moet  kry.  ‘n Driedubbele een . . . of is dit 

nou vierdubbeld?  Dit gaan hom glo maande neem om te 

herstel. Dis natuurlik te sê as hy dit oorleef, wil dit vir my lyk. 

2. RIA : Ai, Ansie, dis darem ‘n vreeslike ding om oor te kom.  En dat dit  

dan so skielik gebeur het.  Hy het nog altyd so gesond gelyk. 

As my ou man so iets oorkom, sal ek nie weet wat om te doen 

nie.  Ek wonder of hulle alleen was toe hy die aanval gekry het. 

3. ANSIE : Dit klink vir my so, tannie Ria.  Soos ek dit verstaan was dit net 

hulle twee  by  die huis toe hy  so inmekaargestort het.  Maar 

ek dink dat tannie Elsa  van langsaan seker sou kon kom help 

Sy is mos ‘n verpleegster en sal tog weet wat om in so ’n krisis 

te doen. Sy sou dan darem . . . 

4. RIA : Ja nee, glo goed, sy sou haar nie twee maal laat nooi nie. Ek 

sien mos hoe sy loop agter al wat mansmens is aan. Sy sou 

sou oor haar voete geval het om te gaan help.  Ek sal nie 

verbaas  wees as sy ‘n ogie op Jan het nie. Ek het al baie keer 

gesien hoe kyk sy vir hom as sy dink niemand sien haar nie. En 

sy is mos tydig en ontydig by Jan-hulle. 
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1. ANSIE :  Nou dat Tannie so praat  -  ek wil nou nie skinder nie,  maar ek  

het ook al  baie maal gewonder.   Sondae in die kerk . . . . of, 

ag nee,  wag, dat  ek liewer maar stilbly.  Netnou praat ek uit 

my beurt uit. Dalk is dit . . .  

2. RIA : Nee wat, mens, jy kan maar vertel. Jy weet mos ek praat nie uit 

nie. Ek is nie een vir stories maak of iets vertrouliks oorvertel 

nie. 

3. ANSIE : Wel, Tannie sien,   Sondae kan die kerk amper leeg wees, 

maar elke  Sondag sal tannie Elsa verby al die leë sitplekke 

stap om  langs oom  Jan-hulle te gaan sit  -  en altyd aan oom 

Jan se kant. Dit het nog die hele tyd vir my snaaks gelyk, so 

asof . . .  asof, hoe sal ek sê . . .  

4. RIA : Sien, daar het jy dit!  Ek sê jou mos.  Ek het lankal geweet 

daar’s iets aan die gang, maar ek kon nog net nie my vinger 

daarop lê nie. Nou weet ek. 

5. ANSIE : Nee , nee wag, tannie Ria dit kan dalk heeltemal onskuldig of 

toevallig wees. Ek weet regtig nie of daar iets . . .  

6. RIA : Nee wat, Ansie, onskuldig se voet.  Dit laat ek my nie vertel nie.  

G’n wonder sy was gisteraand so gou by om Jan se hand te 

gaan vashou nie.  Sy het natuurlik dadelik  die opening gesien 

om in te zoem op hom.  En soos ek dit sien, gaan die ding 

seker al lankal aan. Dit wys jou net . . .  

BK:    WINKELKLOKKIE 

7. WILMA: : More!  More, julle .  .  .  Gaan dit  goed met  almal? 

8. RIA : Dag sê, Wilma. Nee, geen klagtes nie. 
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1. ANSIE : More, Tannie, dit gaan goed, ja. Maar wag, tannie Ria, ons 

gesels nou so lekker, amper vergeet ek waarvoor ek hier is. 

Een bruin brood, asseblief. 

2. RIA : O ja, ek kry gou-gou. (POUSE) Hierso! 

BK:    PAPIER RITSEL 

3. ANSIE : Dankie. Skryf maar op. Ek sal nou moet loop. Ek wil nog by die 

huis wees voor die kleintjie wakker word en ek moet nog by die 

poskantoor ook aangaan. Dankie vir die lekker gesels. Tatta, 

tannie Ria (BEWEEG WEG) Baai, tannie Wilma. Groete aan 

oom Dries. 

4. RIA : Totsiens, Ansie. 

5. WIMA : (AMPER GELYKTYDIG MET VORIGE SPREEKBEURT) Tatta. 

Mooi bly! 

6. WILMA : (VERVOLG) Aaa . . . Ek gaan net so ‘n bietjie sit   

BK:    STOEL SKRAAP 

7. WILMA : (SUG BEHAAGLIK).   Ek is pootuit van die stap. 

8. RIA : Ja, sit gerus.  Dis mos waarvoor die tafeltjies en stoeltjies  daar 

is. Kan ek vir jou iets bring om te drink? Koffie? Tee? 

9. WILMA : Niks vir my nou nie, dankie. Ek wil net ’n rukkie van my voete af 

kom. Maar kom sit so ‘n bietjie hier  by my.  Die winkel is nou 

lekker stil.  Ons het lanklaas kans gehad om ’n te gesels.  Jy 

hoor mos altyd die jongste nuus in die winkel met almal wat 

hier in en uit is. 
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1. RIA : Goed.  Miskien kan ek ’n bietjie sit.  Dit sal lekker wees om my 

bene vir so ‘n minuut of wat te laat rus.  Maar  dan sal ek regtig 

hierna aan die werk moet spring.  Ek moet nog vetkoekdeeg 

gaan maak voor die oggend om is. Kom ek sit. 

BK:    STOEL SKRAAP 

2. RIA : (VERVOLG) Aa, dis beter. 

3. WILMA : Geniet maar die ruskansie!  En waaroor het jy en Ansie so 

lekker gesels? 

4. RIA : Sy het my vertel van Jan se hartaanval, Jan Malan.  Het jy 

daarvan gehoor? 

5. WILMA : Haai, nee, wat vertel jy my! Ek het nog nie daarvan gehoor nie.  

Wanneer het dit dan gebeur?  Ek kom nou net van die slaghuis 

af en niemand het iets gesê nie.  Hoe ernstig is dit? 

6. RIA : Jong, soos ek dit verstaan is dit baie ernstig. Hy het blykbaar  

gisteraand die reuse hartaanval gehad.  Sommer net 

inmekaargestort, terwyl hulle nog gesit en televisie  kyk het.   

Hy is nou in  Bloemfontein in die intensiewe eenheid.   Die  

dokter sê glo hy  moet nou so gou as moontlik ‘n vierdubbele  -  

of  is dit dalk ’n vyfdubbele?   -   hartomleiding kry. Ek nou nie 

meer so mooi onthou nie. 

7. WILMA : Die arme man!  Dit moes vir Miemie ook ‘n groot skok gewees 

het. Dat dit sommer so sonder waarskuwing gebeur . . .  
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1. RIA : Ja, mens, dis juis waaroor ek en Ansie gepraat het.  Ek kry vir 

Miemie die jammerste.  Hou dit maar nou net tussen ons twee, 

maar dit klink vir my ou Elsa van langsaan nie gou genoeg by 

kon wees nie.  Jy sê nou nie ek sê so nie, maar lyk my sy loop 

agter Jan aan.  En hy is ook nie so ongeneë nie. 

2.  WILMA : Jinne, wat  sê jy daar!  Maar ja, noudat jy daarvan praat.  Ek 

het ook al  die ding so bekyk en gewonder.  Hy is  mos kort-kort 

daar by haar huis. Help glo met allerhande herstelwerkies in 

die huis omdat sy as vrou alleen dit kwansuis nie kan doen nie.  

3. RIA : Dan maak dit mos nou alles sin.  Dan was dit al die tyd eintlik 

om . . .  

4. WILMA : Ja, ja, dan was al die tyd nie oor die hondjie nie, maar oor die 

halsbandjie, soos hulle sê. Dit  het natuurlik  al die tyd glad nie 

oor die werkies gegaan nie.  Gmf!  Dan is dit  dít wat die hele 

tyd daar aan die gang was.  Min weet ons toe wat regtig onder 

ons almal se  neuse aan die gebeur  is . . . 

5. RIA : Verbeel jou, dat die twee nou so agter almal se rug met súlke 

dinge besig is.  Ek wonder hoe lank gaan dit al aan.   Dis ‘n 

skande.  Nou g’n wonder die man het ‘n hartaanval gekry nie.   

Al die opwinding!  Sy hart kon dit seker nie hou nie! 

6. WILMA : (TONGKLAP) Ja, ek dink dis skandalig.  En dan hou hulle hulle 

nogal so asof  suiker nie in hulle monde kan smelt nie.  Sit elke 

Sondag nog in die kerk ook.  Skynheilig, as jy my vra. 
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1. RIA : Jaaa . . . Maar wag, noudat ons so daarvan praat onthou ek 

iets.  Iets wat Sannie van die apteek die ander dag vir my gesê 

het wat nou vir my ook skielik meer sin maak.  Dis g’n wonder 

nie . . . 

2. WILMA : (GRETIG) Wat, Ria? Wat het Sannie vir jou gesê?  

3. RIA :  Jong, dis eintlik vertroulik. Sy is mos nie veronderstel om uit te 

praat oor apteeksake nie.  

4. WILMA :  Vertel, man, vertel. Jy weet mos ek is nie iemand wat goed 

oorvertel nie.  Ek sal dit dig hou. 

5. RIA : Sy sê sy was nogal verbaas toe ou Jan ’n tyd terug . . . of nee 

wag, laat ek liewer niks sê nie. Sannie het dit vertroulik vir my 

vertel. Sy sal my  kwalik neem as ek dit oorvertel. Ek gaan . . .  

6. WILMA : Nee, nee, dis nie reg nie.  Jy kan nie ’n storie begin en dan 

sommer ophou nie. Dis nie regverdig nie.  Vertel!  Wat is dit?  

Wat het gebeur wat vir Sannie so  verbaas het? 

7. RIA : Nou goed,Wilma,  maar hou dit tussen ons. Jan het glo van 

daardie blou pilletjies kom koop.  Jy weet mos, daardie pilletjies 

wat ’n man so ’n  bietjie help om, jy weet om . . . om te . . .  

8. WILMA : Ja, ja, ek weet., daai pilletjie wat - hoe sal ek nou sê - ’n man 

so ’n bietjie, by wyse van spreke, oplig. 

9. RIA : Net so. En was dit nou nie dat ek al hierdie nuwe feite gehad 

het nie,  sou ek kon dink dit was heel onskuldig. Sommer dat 

die ouderdom hom begin inhaal het. Maar nou?  Nou weet ek 

van beter.  Elsa is mos heelwat jonger as Jan. Hy moet seker 

sy kant bring. 
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1. WILMA : Ja, dit kan jy  glo.  G’n wonder nie.   

2. RIA : Maar mens, noudat jy so van wonder praat – dit laat my ook 

wonder. Ek wonder . . . (HUIWER) 

3. WILMA : Waaroor? Waaroor wonder jy, Ria? 

4. RIA : Ek wil nou nie skinder nie, maar ek vra jou: hoe gebeur dit dat 

’n vrou  nie agterkom waarmee haar man besig is nie? Dat sy 

nie sien haar  man besig is om ander weivelde te soek nie? 

5. WILMA : Wel, dit kan seker maar wees dat . . .  

6. RIA : Toemaar, ek sal jou vertel wat ek dink. Kan dit wees dat sy self 

so  besig is met iets dat sy dit nie eens oplet nie? 

7.  WILMA : Nee wag, nou het jy my heeltemal verloor. 

8.  RIA : Miemie speel rolbal. Reg? 

9.  WILMA : Ja. Sy speel. 

10. RIA : En Hannes du Toit speel rolbal. Reg? 

11. WILMA : Ja . . .  As ek dit nie mis het nie, speel hulle twee saam in die 

gemengde dubbels. 

12. RIA : Sooo . . . ? 

13. WILMA : So wat? 

14. WILMA : Ons weet almal dat Hannes die grootste rokjagter in die dorp 

is. En Miemie is nog heel aantreklik, al is sy nie meer so jonk 

nie. Met die rolbal is hulle baie by mekaar. Hulle oefen saam, 

speel wedstryde en toernooie en goed. Dit kon maklik gebeur 

het dat hulle begin het om meer as ’n belangstelling in rolbal te 

deel. 
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1. WILMA : Nee wat, Ria, nou vat jy dit darem te ver.  Ek dink nie dis wat 

gebeur het nie. Hoekom sal jy nou dit dink? 

2. RIA : Goed, goed, ek gee toe, ek het nie eintlik bewyse nie, maar jy 

kan nie stry dat dit moontlik is nie. Ek het die twee al ’n hele 

paar keer saam gesien.  So, ‘n mens weet nooit. 

3. WILMA :  Wel, ek weet en ek kan jou vertel: Ek ken Miemie goed 

genoeg. Ek dink ek sou  agtergekom het as daar so iets aan 

die gang was. Maar wag, genoeg hiervan. Ek moet nou eers 

huis kry.  

4. RIA : Ja nee, ek moet ook aan die werk kom. Laat ek opstaan. 

 BK:    SKRAAP VAN STOEL 

5. RIA :  (VERVOLG)  Die vetkoekdeeg sal nie vanself gemaak word 

nie. 

6. WILMA : Ja. (STEUN) O, ek staan ook al swaar op. Dries wag vir sy 

middagete  en hy het seker nog nie die nuus van Jan se 

hartaanval gehoor nie. Ek het eintlik net gekom om melk te  

koop.  

7. RIA :   (BEWEEG WEG)  Een of twee liter?   

8. WILMA : Een, asseblief.  Skryf dit maar op. . .  en los maar die sakkie.  

Ek sit dit sommer in my mandjie. 

9. RIA :  Maak so. (BEWEEG WEG)  Ek kry gou. (TERUG) Hierso  

 BK: VROETELGELUIDE 

10. WILMA : Dankie.  Dan loop ek maar eers.   

11. RIA : Tatta!  Sê groete vir Dries. 
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1. WILMA : Ek sal so maak !  Dankie vir die lekker gesels. Baai. Sien jou 

later. 

   DOOF UIT 

BK:    OORGANGSMUSIEK 

BK:   WINKELKLOKKIE 

2. SUSAN : (AMPER GELYK MET DIE LUI VAN DIE KLOKKIE, HALF   

                                 UITASEM) More, Ria. 

3. RIA :  Hygend hert, Susan, hoe storm jy hier so in soos ’n stoomtrein? 

4. SUSAN : (ASEM UIT) Jammer Ria, jong, maar ek is eintlik ’n bietjie 

haastig. Ek het net gou by die poskantoor weggeglip. 

5. RIA :  O. Nou goed, kan ek vir jou iets kry? ’n Pasteitjie of ’n vetkoek 

of dalk . . . 

6. SUSAN : Nee, nee, ek het nie kom kos koop nie. Ek wou net gou iets by 

jou kom hoor. Ek wou eers bel, maar toe dink ek ek draf gou 

oor en kom hoor liewer sommer self by jou. Hier in die kafee 

kry jy mos altyd die nuus eerste. 

7. RIA : Ja, mens, al moet ek dit self sê, ek weet gewoonlik wat in die 

dorp aangaan. Wat is dit wat jy wou weet? 

8. SUSAN : Wel, Sarel de Jager was netnou in die poskantoor. Jy weet 

mos wie hy is? 

9. RIA :   Ja, ja, ek ken hom. Hy boer mos op Renosterfontein net hier 

buite die dorp. 

10. SUSAN : Einste hy. Nou ja. Sarel het glo vroeër vanoggend vir Ansie 

raakgeloop  -  jy weet mos, daai vroutjie wat onlangs die 

babatjie gehad het en . . .  
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1. RIA : Ansie, ja, ek ken haar goed. Sy het nog nou-nou net hier brood 

kom koop. Wat van hulle? 

2. SUSAN : Nou, Sarel sê Ansie vertel hom toe van Jan Malan se ernstige 

hartaanval. Ek het geweet hy het siek geword, maar ek het nie 

geweet dis so ernstig nie. 

3. RIA : Ja, siestog, dit het gisteraand gebeur. Hy moet nou glo ’n reuse 

hartomleiding kry. 

4. SUSAN : Nee, nie ’n hartomleiding nie. Glo ’n opehart-operasie. Of so sê 

Sarel. 

5. RIA : Mens, wat vertel jy my?  ’n Opehart-operasie? Dan is dit nog 

ernstiger as wat ek gedink het. Maar kan die dokters in 

Bloemfontein sulke moeilike operasies doen? Is dit nie die 

soort operasie wat hulle liewer in Kaapstad doen nie? 

6. SUSAN : Ja, met Chris Barnard wat daar was en so. Dit sal maar lol as 

hulle hom in Kaapstad moet kry. Hy sal seker met ’n ambulans 

geneem moet word. 

7. RIA : En glo my goed, Susan, dit gaan ’n fortuin kos. En ek dink nie 

hulle mediese fonds sal daarvoor betaal nie. Ek sien vir hulle 

groot  probleme voorlê. 

8. SUSAN : Presies, Ria. Dis eintlik waaroor ek hier is. Jan en Miemie se 

probleme. 

9. RIA : Oor hulle geldsake? 

10. SUSAN : Nee, nee, oor iets anders. Oor iets wat Sarel gesê het. 

11. RIA : En? Wat is dit wat hy gesê het? 
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1. SUSAN : Sarel sê Ansie weet te vertel dat Jan al lankal ’n skelmpie het. 

Weet jy of dit waar is? Ek kan dit amper nie glo nie. 

3. RIA : Ja, ek het geweet die storie gaan een of ander tyd uitkom. En 

ja, Jan het blykbaar ’n affair met sy buurvrou Elsa. Dit klink my 

hy het meer as net oor die draad geloer. Tot nog toe het 

niemand daarvan geweet nie, maar jy sê Sarel dink ook dis 

waar? 

4. SUSAN : Sarel sê hy sal dit goed glo. Hy vertel dat hy en Jan altyd saam 

gholf gaan speel het, maar die afgelope tyd het Jan aanmekaar 

sulke flou verskoning. Seker omdat hy nou ’n ander 

interessanter belangstelling het, dink Sarel.  

5. RIA : Ek wonder of Dominee al weet. Dit gaan mos darem oor twee 

van sy gemeentelede. 

6. SUSAN : Dit sal ek nou nie kan sê nie. Maar as hy nog nie weet nie 

behoort iemand hom in te lig. 

7. RIA : Dalk moet jy vir Sarel vra om met Dominee te praat. Hy dien 

mos darem op die kerkraad. Om die waarheid te sê, ek dink die 

kerkraad behoort ook ingelig te word. 

8. SUSAN : Ek stem saam. Die kerk kan mos nie so iets sommer ignoreer 

nie. Die kerkraad sal hulle waarskynlik onder sensuur moet 

plaas, as ek my nie misgis nie. 

9. RIA :  Maar miskien het die kerkraad meer om na te kyk. Het Sarel 

nie dalk iets oor Miemie ook gesê nie? 

10. SUSAN : Nee, nie juis nie. Hy kry haar maar net jammer, dis maar al. 

11. RIA : Net dit? Niks meer nie? 
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1. SUSAN : Nee, wat is dit oor Miemie? Weet jy iets? 

2. RIA : Nee, dis net . . .  ek wonder net oor Miemie. Ek het vroeër 

vanoggend vir Wilma gevra: Hoe loop ’n man soos Jan so rond 

sonder dat sy vrou dit agterkom? Sy kon my nie antwoord nie. 

3. SUSAN :  Ek dink ék kan. Dalk is dit omdat die vrou self besig is met 

ander goed. 

4. RIA : Einste! Dis wat ek ook dink. Maar wat laat jou dit sê? Weet jy 

iets? 

5. SUSAN : Dit werk so: Ons bly mos oorkant Miemie-hulle. Uit ons 

sitkamer kyk mens uit op hulle voordeur  -  of eintlik moet jy net 

agter die rusbank staan, dan kan jy alles sien wat by Miemie-

hulle aangaan. Jy moet net so ’n bietjie op jou tone staan as jy 

mooi wil sien. 

6. RIA : Vertel nou, mens, wat het jy gesien? Gaan daar iets aan aan? 

Wat weet jy? 

7. SUSAN : Ek kan sien watter karre voor hulle huis staan. En een kar is 

gereeld daar. 

8. RIA : En ek dink ek weet wie se kar dit is!  

9. SUSAN : Dis Hannes du Toit. Hy en Miemie speel mos saam rolbal. En 

ons almal ken mos vir Hannes en sy streke. 

10. RIA :  Nes ek gedink het!  En hy kom natuurlik net kuier as Jan nie 

daar is nie. 

11. SUSAN :  Wel as ek nou eerlik moet wees, nee. Maar hy daag tog 

partykeer op as ek sien Jan se kar is nie daar nie. 
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1. RIA :  Dalk het Miemie hom laat weet Jan is nie daar nie, dat hy 

maar kan kom. Dat dit veilig is. Ek is seker daarvan dis wat 

gebeur. 

2. SUSAN :  Wel, ek sal nou nie kan sê of dit so is nie, maar ek het al vir 

Miemie uitgevra oor Hannes se kuiertjies en sy sê hulle 

bespreek rolbalsake. Nou vra ek jou, hoekom is daar ’n 

telefoon? Hy kan mos maar net bel. 

3. RIA : Nee wat, ons gaan ons nie laat bluf nie. Ons weet wat daar aan 

die gang is. En Wilma wou my nie glo nie.  Ek moet haar bel en 

sê ek was toe reg.  Sy was netnou nog hier, maar is huis toe 

om vir Dries te gaan kos maak. 

4. SUSAN : Van huis toe gepraat, ek beter ook koers kry. Hulle wonder al 

seker by die poskantoor waarheen ek verdwyn het. Ek het nie 

gesê nie . . .  

   DOOF UIT 

BK:   OORGANGSMUSIEK 

5. ANDRIES : EFFENS MOMPELEND BY HOMSELF)  Ai, waar draai daai 

vroumens dan nou al weer?   Sy is al  vroegoggend die huis uit.   

Ek het al amper die hele koerant deurgelees. Van voor tot agter 

. . . en sy is sowaar nog nie terug nie.  

BK:     KOERANT RITSEL SOOS OMGEBLAAI WORD 

6. ANDRIES : (VERVOLG)  Kyk hoe laat is dit al. Dis mos darem al amper tyd 

vir middagete.  Ek begin al honger raak.   

BK:     DEUR GAAN OOP 
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1. ANDRIES : (VERVOLG)  O, Wilma, daar is jy!  Ek  het net begin 

bekommerd raak oor jy so lank weg was. 

2. WILMA : Nee, Dries Delport, ek ken jou al goed genoeg.  Sê liewer jy net 

het begin honger raak.  Moenie bekommerd wees nie, ek sal 

nou gaan middagete maak.  Maar eers het ek vir jou groot 

nuus.  Jy sal nie glo   wat  ek jou gaan vertel nie. 

3. ANDRIES : Nuus? Nou ja, vertel . . .  

4. WILMA : Laat ek eers ’n bietjie sit.    Aa . . .  ek is skoon gedaan van die 

stap. 

5. ANDRIES : Gaan jy my nou vertel wat jy gehoor het of nie? 

6. WILMA : Ja, ja.  Wees net geduldig.  Jy sal nie glo nie. Jy  ken mos vir 

Jan Malan. Die Jan wat oorkant Susan-hulle bly.  

7. ANDRIES :   Natuurlik ken ek hom. Hou nou op om die storie so uit te rek. 

Wat van  hom? 

8. WILMA : Wel, hy het  gisteraand ‘n  reuse hartaanval gehad. Is nou in 

die  intensiewe eenheid in Bloemfontein in die hospitaal.  Sy 

lewe hang blykbaar aan ‘n draadjie. Dit klink of hy nou ‘n 

vyfdubbele hartomleiding sal moet  kry. 

9. ANDRIES : Wat vertel jy my, vrou?  Dis nou slegte nuus. Ek het hom net 

gister nog  in die dorp voor die apteek gesien. Toe het hy nog 

op en wakker gelyk. 

10. WILMA :  Maar wag, dis nie al nie.  Daar is nog ’n interessante stukkie 

nuus.  Ek het jou nog nie vertel nie . . .  

11. ANDRIES : Toe nou, vertel dan! 
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1. WILMA : Goed, wees geduldig. (SYDELINGS) Dan sê hulle nog 

mansmense is nie nuuskierig nie. (AAN ANDRIES)  Ek hoor 

vanoggend by die winkel dat Jan en daai verpleegstervrou, 

daai Elsa, jy weet mos die een  wat langs hulle bly, glo . . .  hoe 

sal ek nou sê? . . . ‘n ding aan het. 

2. ANDRIES : Jy bedoel . . . bedoel, hulle het ’n verhouding, ‘n affair? Hulle 

knyp die kat in die donker? 

3. WILMA : Dis nou nie vir seker nie.  Maar dit wil vir my so klink van wat 

ek gehoor het. 

4. ANDRIES : Nee wat, waar ‘n rokie trek, is ‘n vuurtjie.  Nou ja, so ’n ou 

doring!  Wie sal dit nou van Jan gedink het.  En daai 

verpleegstertjie is nogal iets vir die oog. 

5. WILMA : A nee a, Dries, gedra jou!   Dis ’n skandaal en dit klink vir my jy 

dink dis ‘n kordaatstuk.  Netnou begin ek dink  jy’s ook besig 

om rond te kyk en dan moet jy weet . . .  

6. ANDRIES : Nee, nooit nie, my ou hartlam!  Jy weet mos jy is die enigste 

een vir my.  Ek sal nooit so iets doen nie. Dis maar net dat ek 

dink   eeh . . . jy  mos weet: soos hulle sê  “stille waters, diepe 

grond”. . .  

7. WILMA : Ja, en onder draai die duiwel rond.  Onthou dit en trap jy maar 

net in jou spoor.  

8. ANDRIES :  Goed, goed, maar ek sou nie kon dink dat Jan op sy 

ouderdom nog soveel woema het nie. 
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1. WILMA : Nee wat, glo my goed, sy woema kom ook maar nie so 

sommer vanself nie.  Ria sê juis vir my ... Maar onthou,  hou dit 

stil. Ek het gesê ek sal nie oorvertel nie, maar jy is mos darem 

my man en ons behoort nie geheime vir mekaar te hê nie. So 

ek kan jou maar vertel.   

2. ANDRIES : Wat? Wat het Ria gesê. Vertel, Vrou. 

3. WILMA : Sy loop te vertel dat Sannie by die apteek haar vertel het dat 

Jan nou die dag van daardie blou pilletjies kom koop het. 

4. ANDRIES : Het so gedink!  Ook maar nie so ’n ramkat soos hy sou wou 

voorgee nie! 

5. WILMA : Ja, wys jou nou net.  Maar wag, ek kan nie heeldag sit en 

niksdoen nie. (BEWEEG WEG) Ek  moet nou regtig begin kos 

maak . . . (BEWEEG NADER),  maar weet jy wat, ek dink mos 

nou net aan iets. 

6. ANDRIES : Wat?  Dit maak my altyd onrustig as jy so skielik aan iets dink. 

Dit voorspel gewoonlik niks goeds nie. 

7. WILMA : Jy is nou sommer laf. Dis glad nie so iets nie. Onthou jy dat 

Miemie so ’n maand of wat terug na haar dogter in  Delmas toe 

is, om te gaan help met die nuwe baba.  Jan wou mos opsluit  

nie  saamgaan nie.  Wou kamma nie onder die vroumense           

se voete wees nie, het hy glo gesê. 

8. ANDRIES : Nou daarvoor het ek darem begrip.  Ek sou ook  nie . . . 
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1. WILMA : Nee, Andries, man, dis nie dit nie.  Julle mansmense is ook 

altyd so naïef.  Ek kan nou sommer deur sy plan sien.  Met 

Miemie uit die pad uit kon hy natuurlik na hartelus langsaan 

kuier sonder dat iemand iets daarvan weet nie en niemand iets  

daaroor . . . 

BK:     TELEFOON  LUI EN BLY IN DIE AGTERGROND TOTDAT    

   WILMA OPTEL 

2. WILMA : (VERVOLG) Ai, wie’s nou so lastig!  Dis al amper etenstyd.  Ek 

het nie nou lus vir  gesels  nie . . .  (BEWEEG  WEG) Maar laat 

ek maar antwoord. (POUSE, TELFOONLUI STOP) Hallo.  Dis 

Wilma hier . . . (POUSE)  O, hallo Stienie.  (SKYNHEILG 

VRIENDELIK)   Dis lekker om van jou te hoor . . . . Ja, goed 

dankie. En hoe gaan dit nog daar by julle? Enige nuus daar by 

die huis? 

   DOOF UIT 

   DOOF IN 

3. WILMA : (VERVOLG)  Nou ja, ons maak so.  Sien jou later. Dankie vir 

die bel.  Tatta! 

4. WILMA : (VERVOLG) (BEWEEG NADER)  Dit was Stienie.  Sy wou net 

weet van die poedings vir die kerkbasaar.  (POUSE) Sy was 

maar geskok oor die  hele ding van Jan. 

5. ANDRIES : Ai, Wilma, het jy het  alweer stories aangedra? 
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1. WILMA : Moenie jou verspot hou nie.  As iets die waarheid is, is dit nie 

stories nie.  En wat meer is, sy was ook glad nie verbaas oor 

die ding tussen Jan en Elsa nie.  Sy ken haar mos van Pretoria 

se dae af.  Sy sê sy glo dit goed.  Dis glo ou laai van Elsa . . . 

2. ANDRIES :  Wat bedoel sy  . . . ou laai? 

3. WILMA : Om so agter getroude mans aan te loop.  Stienie sê sy het 

liewer nooit  daaroor gepraat nie, want sy wou nie klink of sy 

stories aandra nie, maar dit het glo in Pretoria ook gebeur.  Dis 

juis dié dat  sy hiernatoe gekom het toe dit daar vir haar te 

warm geword het. Sy het seker nou hier ‘n ander slagoffer kom 

soek  en arme Jan was natuurlik in haar visier. 

4. ANDRIES : Hoe seker is jy van die feite?  Jy moenie skinderstories gaan 

staan en oordra nie.  Voor jy jou kom kry kan jy  sommer in 

groot moeilikheid beland. 

5. WILMA : Hoe ken jy my, Dries Delport?  Is ek een wat stories versprei?  

As  Stienie sê iets het gebeur, dan hét dit en dis klaar.  Maar ek 

moet eerlik erken,  Jan se dinge het my  onkant gevang.  

6. ANDRIES : Ja, dit is nogal ’n storie en ‘n half. 

7. WILMA : Van stories gepraat, klink my daar is ’n ander storie wat ek dink 

die rondte gaan doen.  

8. ANDRIES : Ek wil amper nie vra nie. Wat? 

9. ANDREIS : Wel . . .  (HUIWER) Dis dat Miemie eintlik die een is wat ‘n 

ander belangstelling het. 

10. ANDRIES : En laat ek raai. Dis by Ria van die kafee dat jy die storie gehoor 

het. 
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1. WILMA : Wel, (POUSE) nou goed, ja, dit is. Maar ek het dadelik vir haar 

gesê dat ek nie ’n woord daarvan glo nie. 

2. ANDRIES :   En wie is nogal die een met wie  Miemie ’n fling het, volgens 

Ria natuurlik? 

3. WILMA : Hannes du Toit. Die man saam met wie sy rolbal speel. Ek dink 

jy ken hom. 

4. ANDRIES : O, ou Hannes? Ja, ek ken hom. En van hom sal ek enige iets 

glo. Hy het nogal ’n oog vir ’n mooi vroumens. Maar met 

Miemie? Nee wat, hou jou uit sulke stories.  Onthou jy nog die 

besigheid met die Visage-vrou? 

5. WILMA : Ja, ek onthou goed, Dries. Jy hoef my nie daaraan te herinner 

nie.   

6. ANDRIES : Dit was toe al die tyd net ’n skinderstorie en nie die waarheid 

nie. Dit het julle sleg op julle neuse laat kyk. 

7. WILMA :  Jy hoef dit nie so in te vryf nie. Die storie was toe nie waar nie, 

maar dit verander nie aan die feit dat Hannes du Toit nie 

vroumense kan uitlos nie.  En dan kan mens nie help om te 

wonder of . . . 

8. ANDRIES : Hou op wonder en hou jou liewer by die feite, soos met die 

besigheid met Jan. Van wat ek gehoor het is daar genoeg feite 

dat mens kan aanneem dat dit die waarheid is. 

9. WILMA : Goed, goed, Dries, ek hoor jou, maar wag, ek kan heeldag 

staan en praatjies maak nie.  Ek beter in die kombuis kom en 

begin middagete maak, anders eet ons vandag nooit. 
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1. ANDRIES : Het ek genoeg tyd om gou hardeware toe te gaan?  Ek onthou 

nou ek moet nog  skroefies gaan kry vir die kassie.  Dit sal nie 

lank vat nie.  

2. WILMA : As jy gou maak. Jy het so ’n halfuur tyd.  

3. ANDRIES : Goed, ek sal my roer. Dis darem net om die hoek.  Waar’s my  

kierie dan nou?   

BK:    SKUIFELGELUIDE 

4. ANDRIES :  (VERVOLG) O, hier.   

BK:    KIERIE TOK-TOK 

5. ANDRIES : (VERVOLG):  Goed, ek  is nou-nou  weer terug. 

   OORGANG / MUSIEK 

BK:    WINKELKLOKKIE (KLANK VERSKIL VAN KAFEEKLOKKIE) 

6. KOOS : O, dag, Dries.  Goed om jou weer te sien. 

7. ANDRIES : Middag, Koos.  Ek het net gou nog van daardie skroefies kom 

kry waarvan ek verlede week gekoop het.  Ek bou mos die 

badkamerkassies en  nou’s die skroefies te min. 

8. KOOS : Goed.  Ek kry gou.  Een of twee pakkies? 

9. ANDRIES : Twee pakkies, asseblief.  Maar wag eers voor jy dit gaan kry. 

Ek wil weet of jy die nuutste nuus gehoor het?  Dis nie dat ek 

gaan skinder nie.  Ons mans skinder mos nie.  Dis ‘n 

vroumensding.  Ek dog maar net  ek wil vir jou vertel as jy nog 

nie self gehoor het nie. 

10. KOOS : Natuurlik is dit nie skinder nie.  Ons mans deel net inligting uit.  

Ons bespreek  sake.  Daar is niks daarmee verkeerd nie. 

(OOGLOPEND NUUSKIERIG) Maar  wat is die  nuus?  
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1. ANDRIES :   Jy ken mos vir Jan Malan.  

2. KOOS :  Ja, ek ken hom heel goed.  Hy kom baie hier, want hy hou 

nogal van  houtwerk en sulke goed.  Hy was net gister nog hier 

om verf te koop. Wat  van hom? 

3. ANDRIES : Wel, jy sal dit nou nooit sê as jy hom so kyk nie, maar ek het 

betroubaar  gehoor hy knyp glo die kat in die donker. 

4. KOOS : (LAGGIE)  Nou toe nou, wie sou dit nou kon raai?  Met wie 

nogal? 

5. ANDRIES : Raai ‘n bietjie! 

6. KOOS : Nee man, ek weet nie.  Sê wie! 

7. ANDRIES : Elsa.  Elsa van Wyk.  Daai seksie verpleegstertjie.  Sy woon 

mos net langs hulle. 

8. KOOS : My magtie!  So ‘n ou doring!  Ek sou nie omgegee het as dit ek 

was nie.  Sy is nogal ‘n vangs.  Wie sal dit nou  kon dink . . .  

Maar is jy seker? 

9. ANDRIES : Dis die reine waarheid.  Ek het dit by Wilma gehoor en sy sal 

dit nie vertel as dit nie so is nie.  Maar dis nou nie al nuus nie.  

Die arme ou het blykbaar gisteraand ‘n ernstige hartaanval 

gehad.  Hy is in die  intensiewe eenheid in die hospitaal in 

Bloemfontein.   

10. KOOS :  Sommer so uit die bloute? Sover ek weet het hy nie 

hartprobleme gehad nie. Dit moes seker vir hulle ’n skok 

gewees het. 
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1. ANDRIES : Ja, jy vertel my!  Hy moet nou ‘n reuse hartomleiding kry.  Die 

dokters vrees vir sy lewe.  Hulle het nie baie  hoop vir hom  nie, 

klink dit vir my. 

2. KOOS : Kan jy glo?  Dis seker die opwinding.  En die spanning. Ek 

bedoel, hy en Elsatjie . . . jy kan jou indink.  Min mans van sy 

jare se harte sal dit kon hou. Ek weet nie of ek  meer in staat 

sal wees tot . . .  

3. ANDRIES : Toemaar, jy hoef nie sleg te voel nie. Hy is nie sommer vanself 

so op en  wakker nie. Hy moes glo ook maar pilletjies by die 

apteek kry om hom te help om  sy kant te bring. Ek het dit 

vertroulik gehoor en is eintlik nie veronderstel om dit oor te 

vertel nie, so hou dit maar tussen ons. 

4. KOOS : Pilletjies? O, daai blou pílletjie. Ek verstaan. Ja nee, dit kan ek 

goed glo dat hy moes hulp kry sodat sy vermoëns hom nie in 

die steek laat nie, (LAGGIE) as jy  volg wat ek bedoel.  

5. ANDRIES : (LAG SAAM)  Ja, jy slaan die spyker op die kop  -  en nou het 

die ding hom seker ingehaal. Dalk het sy vrou uitgevind  en 

hom toe laat les opsê.  Dit is genoeg om enige man ’n 

hartaanval te laat kry.   Wys ook maar net weer hoe kwesbaar 

ons  almal maar is.   Die een oomblik hier, die volgende 

oomblik weg.   

6. KOOS : Hoe sê hulle nou weer?  Alle vlees is gras. 
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1. ANDRIES : Maar so daarvan gepraat, dit laat my nou dink . . .  ek wil 

natuurlik nie hê die ergste moet met Jan gebeur nie nie  en 

mens  wil  nie teer op ander mense se teenspoed nie.  Maar ás 

dit nou gebeur en Jan is nie meer daar nie, dan wonder ek nou 

net . . . 

2. KOOS : Ja, Dries, wat wonder jy? 

3. ANDRIES : Wel, ek dink nou so:  die huis sal dan seker te groot wees vir 

Miemie.  So alleen op haar eie, bedoel ek.  En die groot tuin 

ook nog.  Sy sal seker nie langer alleen daar wil bly nie.  Nou 

dink ek net . . .  

4. KOOS : Dink jy sy sal dan die huis wil verkoop? Dis nou te sê as die 

ergste sou gebeur. 

5. ANDRIES : Dis wat ek ook dink.  Sy sal seker eerder by haar kinders wil 

gaan bly as om alleen in die groot huis te bly.   

6. KOOS : Dis amper vir seker. Haar dogter woon mos in Delmas. 

7. ANDRIES : As die ergste sou gebeur en die huis word verkoop, dan dink 

ek nou so:  my broer en sy vrou wil graag hier op die dorp ‘n 

huis koop, maar hulle kon nog nie iets kry waarvan hulle hou 

nie.  Jan-hulle se huis sal perfek  wees.  My broer hou juis so 

van tuinmaak.   

8. KOOS : En daar kom nie baie sulke huise hier by ons op die mark nie. 

Ek bedoel nou, met die tuin en die vrugteboord en so. 
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1. ANDRIES : Presies, presies.  Ek  wil nou nie onsensitief wees nie, maar ek 

dink ás die huis nou in die mark kom -  dan moet ek vir hom sê 

om so gou as moontlik ‘n opsie daarop te neem.   Verstaan my 

goed,  ek sal natuurlik  wil  hê dat Jan dit eerder moet maak, 

maar as dit nou anders uitwerk, dan,  wel . . .    

2. KOOS : Ja, natuurlik, ek verstaan. 

3. ANDRIES : En al is dit so dat Jan heeltemal herstel, gaan hulle huwelik 

waarskynlik onder druk wees. Ek bedoel nou as dit so is dat 

Miemie uitgevind het van die Jan-en-Elsa ding en as dít die 

spanning was wat Jan die hartaanval  gegee het.  Dalk sal 

hulle huis dan in elk geval in die mark kom. 

BK:    HARDEWARE WINKELKLOKKIE 

4. RIA : Middag! Middag! Hoe lyk dit of julle manne nie werk het nie as 

julle so lekker staan en gesels! 

5. ANDRIES : Dag sê! 

6. KOOS : (HALF BO-OOR VORIGE SPREEKBEURT) Hallo, Ria. Nee, 

ons praat maar net oor Jan Malan se hartaanval. Dis vir ons 

slegte nuus. 

7. ANDRIES : Wat hoor jy by die kafee? Is daar enige nuus oor hoe dit met 

hom gaan?  

8. RIA :  Nee, nie eintlik nie. Dis net dat Susan van die poskantoor by 

Sarel de Jager gehoor het Jan nou blykbaat ’n opehart -

operasie moet kry en nie meer net ’n gewone hartomleiding 

nie.  

9. KOOS :  Sjoe, Ria, dit klink ernstig. 
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1. RIA : Ja, ek en Susan het daaroor gesels en gewonder of daar in ooit  

Bloemfontein hartspesialiste is wat so ’n ingewikkelde operasie 

kan doen. Is dit nie maar in Kaapstad waar die soort operasie 

gedoen word nie? 

2. ANDRIES :  Wel, ek dink hulle sal dit waarskynlik in Bloemfontein kan doen, 

maar ek sal aanneem dat die beste hartspesialiste seker tog 

maar in die Kaap is. Dis mos darem daar waar hulle die eerste 

hart oorgeplant het. 

3. KOOS : As dit ek is wat ooit eendag so iets sou moes oorkom, sal ek 

net die beste dokters aan my laat sny. 

4. ANDRIES : Jy praat! En soos ek Jan ken sal hy net soos ons voel. 

5. RIA : Maar mens, dit sal mos beteken dat hy in die Kaap sal moet 

kom. En as hy so siek is sal hy met ’n kar kan ry of vlieg nie. 

Dan sal hulle hom seker met ’n ambulans moet vat. 

6. KOOS : En dit sal sakke vol geld kos. Ek hoop maar vir Jan se part dat 

hulle ’n uitstekende mediese fonds het. Anders sien ek maar vir 

hulle swarigheid. 

7. RIA : En dat so iets so skielik kan gebeur! Maar wag, Koos, ek het 

eintlik net gou ’n paar wasters kom koop. Die kafee se 

kombuiskraan se gelek werk nou al weke lank op my 

senuwees.  Kleinpiet het belowe om dit later vanmiddag vir my 

te kom regmaak as ek net solank die wasters kry. Dis wat ek 

soek. 
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1. KOOS : Gee bietjie dat ek sien (POUSE). Ja, ek het daarvan. Ek kry dit 

net gou in die pakkamer (BEWEEG WEG) Gesels julle twee 

maar solank. 

2. ANDRIES : Nou Ria, hoe goed ken jy die Malans? 

3. RIA : Wel, redelik. Hoekom vra jy, Dries? 

4. ANDRIES : Hoe goed dink jy is die kanse dat hulle hul huis gaan verkoop 

noudat hulle so teenspoed gekry het? 

5. RIA : Ehm ja, ek dink redelik goed. Ek weet nie veel van hulle 

geldsake af nie, maar ek dink nie Jan se pensioen kan te groot 

wees nie. As hulle nou baie mediese uitgawes gaan hê, sal dit 

seker sin maak dat hulle eerder die groot huis verkoop en na 

iets kleiners toe trek. Hoekom vra jy? 

6. ANDRIES : Wel, dis net dat . . . 

7. KOOS : (BEWEEG NADER) Hierso. Ek het gekry. Hoeveel wil jy  

daarvan hê? 

8. RIA : Twee . . .  of nee, maak dit liewer vier. Dan het ek sommer 

ekstras as ek dalk later weer nodig kry. 

9. KOOS : Wag, ek sit dit net vir jou in ’n pakkie. 

BK:    PAPIER RITSEL 

10. KOOS :  (VERVOLG) Daar’s hy. Ek skryf sommer op, ne? 

11. RIA : Ja, dankie. Sien julle later. 

12. KOOS : Nee, Ria, wag, voor jy gaan. Ek wil net gou iets by jou hoor. 

13. RIA : Jaaa ? 
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1. KOOS : Jy is mos gewoonlik op hoogte met wat in die buurt aangaan. 

Ek het so ’n voëltjie hoor fluit dat Jan – nou voordat hy so siek 

geword het – dat hy, hoe sal ’n mens dit nou stel? Dat hy bietjie 

rondgeloop het. Is dit so? 

2. RIA : Toemaar, jy kan dit maar op sy naam noem. Almal weet teen 

hierdie tyd al dat Jan ’n affair aan het met sy buurvrou. Dis mos 

daai verpleegstertjie, Elsa van Wyk. Ek sou dink julle ken haar 

dalk. 

3. ANDRIES : Dan is die storie sowaar waar. Ek het gedink . . . 

4. RIA :  Ja, dis waar en dis ’n skande. Sover ek weet gaan Sarel de 

Jager ’n afspraak maak met Dominee en hom ook inlig. Die 

kerkraad sal seker ook moet weet. 

5. KOOS : Wel ja, dit is seker so dat die kerk ook nou nie so iets in die 

gemeente sommer so kan toelaat nie. 

6. RIA :  Soos ek dit verstaan plaas die kerkraad gewoonlik sulke 

lidmate onder sensuur. As Jan nou herstel het en alles is weer 

normaal is dit seker sy voorland. Maar nou moet ek regtig 

gaan. (BEWEEG WEG) Tatta! Dankie vir die wasters! 

7. KOOS : (AMPER BO-OOR VORIGE SPREEKBEURT) Dag! 

8. KOOS : (VERVOLG) (SUG) Ja, die arme Jan. Sy sake het nou 

behoorlik deurmekaar geloop.  

9. ANDRIES :  O, terloops, terwyl jy in die stoorkamer was het ek Ria so ’n 

bietjie gepols oor wat sy dink die kanse is dat Jan-hulle nou 

dalk die huis sal verkoop. 

10. KOOS : En? Wat sê sy? 
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1. ANDRIES : Sy dink die kanse is baie goed. Blykbaar kry Jan maar ’n klein  

pensioentjie en met al die mediese uitgawes wat hulle nou 

gaan hê . . . 

2. KOOS : Ja, hulle dinge gaan maar deurmekaar wees. Ander mense se 

boeke is duister, nè. 

3. ANDRIES : Van duister boeke gepraat,  Dalk kan jy vir my ’n bietjie 

helderheid gee. Iemand het vroeër iets vir my genoem wat my 

so effens aan die dink gesit het. Die persoon het gewonder of 

dit nie dalk moontlik is dat Miemie ook  maar nie so onskuldig is 

nie. 

4. KOOS : Bedoel jy? Nee, jy bedoel dit seker nie dat sy dalk ook . . .  

5. ANDRIES : Ja, Koos, dis wat ek bedoel. Dat sy ook oor die draad loer, 

figuurlik gesproke natuurlik. Maar ek dink darem nie dis waar 

nie. Wat dink jy, Koos? 

6. KOOS : Met wie nogal? 

7. ANDRIES : Sy en Hannes du Toit.  

8. KOOS : Hannes?  Wel, wel, nee, nou  weet ek nie.  Ek wou eers sê die 

storie is nonsens, maar met Hannes du Toit is enige iets 

moontlik. Ek het hom al in aksie gesien. Hy kan nie enige een 

wat rok dra, uitlos nie. En meeste vrouens vind hom glo baie 

aantreklik. So dis . . . 

9. ANDRIES : Ja?  So jy dink dis moontlik. Dis wat ek ook dink.  Hulle speel 

mos saam rolbal  en jy weet self hoeveel keer hulle op ander 

dorpe toernooie gaan speel. Partykeer slaap hulle oor ook. 
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1. KOOS : Wel, as dit so is, raak dit darem nou ’n regte deurmekaarspul. 

Jan en Elsa.  Miemie en Hannes. Kan jy meer? Nou sê ek 

liewer nie meer ’n  woord nie! 

2. ANDRIES : Sowaar, ek ook nie.  Nou ja,  ek beter by die huis kom.  Wilma 

wag vir my vir middag-ete.  Ek sal les opsê as ek laat is.  Dag 

sê!  

3. KOOS : Wat van die skroefies? 

4. ANDRIES : My magtig, ja, amper vergeet ek.  Twee pakkies, asseblief. 

BK:    VROETELGELUIDE 

5. KOOS : Is dit wat jy soek? 

6. ANDRIES : Ja, net die regtes.  Sit maar op my rekening.   (VERDER WEG)  

Goeie dag!   

7. KOOS : Goed.  Totsiens Dries. Leker dag verder!  

BK:      OORGANG/MUSIEK 

8. KAREN : Sjoe, Koos! (NIES) Die stoorkamer is stowwerig. Hierso, hier is   

                                 die lys. Ek het nog nooit soveel pakkies spykers in my lewe    

                                 getel nie. Ek hoop dis reg. 

BK:    PAPIERE RITSEL 

9. KOOS : Dankie Karen. Ja, dis maar goed mens  hoef net een maal ’n 

jaar voorraad te tel.  Laat ek sien. Ehmm (POUSE)  Ja nee, dit 

lyk reg. 

10. KAREN : Was dit vir Dries wat ek netnou hier gehoor het? 

11. KOOS : Ja.  Hy’t kom skroefies koop.  Die ou het sommer baie nuus 

gehad.  Het jy gehoor van Jan Malan se hartaanval? 
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1. KAREN : Ja, ek het vroeër vanoggend by Susan in die poskantoor 

gehoor, maar dit het darem nie vir my te ernstig geklink nie. 

2. KOOS : Wat? Jy’s verkeerd, Karen.  Hy veg glo om sy lewe.  Hy is in 

die intensiewe eenheid in die hospitaal in Bloemfontein.  Hulle 

weet nie of hy dit gaan maak nie.   

3. KAREN : Die arme man.  Ek het nie geweet dis so ernstig nie.  En hy lyk 

nog altyd so gesond.  Dat hy nou sulke teenspoed moet kry, 

sommer so onverwags. Wat kon dit wees wat hom so skielik ’n 

hartaanval gegee het? 

4. KOOS : Dis seker maar stres, dink ek. 

5. KAREN : Nou waaroor sal hy dan nou so stres? 

6. KOOS : Dan het jy blykbaar dit nog nie gehoor nie? Ek kan dit amper 

nie glo nie. 

7. KAREN : Wat nie gehoor nie? 

8. KOOS : Jan het ’n affair en dis wat hom soveel stres gegee dat hy nou 

’n hartaanval gekry het. Hy en Elsa van Wyk wat langs hulle 

woon.  Elsa was glo gisteraand eerste by om hom te kom help. 

Hulle sê . . .   

9. KAREN : Nee stadig, Koos, dit klink vir my na ‘n skinderstorie.  Ek glo dit 

nie. Ek hou  my nie op met sulke stories nie. 

10. KOOS : Nee, nee, Karen, dis die waarheid.  Dries sou dit nie vertel het 

as dit nie die waarheid was nie. 

11. KAREN : Nou hoe is dit dan dat niemand daarvan weet nie?  Vertel ’n 

bietjie vir  my dit.  So iets kan ‘n mens mos nie stil hou nie.  

Een of ander tyd lek dit uit en weet  mense dit. 
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1. KOOS : Nou ja?  Dis presies wat nou gebeur het.  Die storie is uit.  En 

kan jy dink hoeveel spanning dit veroorsaak het?.  Miskien het 

sy vrou uitgevind van hulle dinge.  Wie weet?  Ek dink dis  

moontlik wat gebeur het. 

2. KAREN : Arme vrou.  Om eers uit te vind jou man verkul jou met ‘n ander 

vrou en dan nog die krisis van sy hartaanval.  Dit moet vir haar 

baie moeilik wees. 

3. KOOS : Ja, en volgens Ria van die kafee moet hy nou met ‘n ambulans 

Kaap toe vir opehart-operasie wat hulle net daar kan uitvoer. 

Dit gaan hulle ’n klomp geld kos, want die mediese fonds sal 

nie alles betaal nie. 

4. KAREN : Dit ook nog! 

5. KOOS : En al oorleef hy dit, herstel mens op sy ouderdom nie weer 

heeltemal van iets soos ’n hartaanval nie. 

6. KAREN : Dis waar. En hulle het nog daardie groot groentetuin en alles.  

Hy sal dit dan seker nie meer alles alleen kan behartig nie. 

7. KOOS : Jy’s reg.  Hulle sal nie ‘n keuse hê nie.  Hulle sal die huis moet 

verkoop. Veral met die ekstra mediese uitgawes wat hulle nou 

gaan hê. Dit wil in elk geval vir my voorkom of hulle dit reeds 

finansieel nie so breed het nie.  

8. KAREN :  Ja nee, dan sal hulle maar moet verkoop. 

9. KOOS : Soos dit vir my klink sal Dries Delport se broer belangstel om 

hulle huis te koop.  Hy wil glo solank ‘n opsie daarop neem. 
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1. KAREN : Ja, ‘n mens se lewe kan sommer skielik vreemde draaie met 

jou maak.  Vat nou vir Jan en Miemie.  Ek het net gister met 

haar gepraat en toe was alles nog doodreg.  En kyk nou 

vandag. . .   

2. KOOS : Net so. Vandag is hulle in ’n krisis en het hulle lewe heeltemal 

verander. Ek hoor selfs dat die kerkraad hom onder sensuur 

gaan plaas. Dis nou te sê as hy herstel. Binne ’n paar uur het 

hulle hele lewe verander. 

3. KAREN : Ja, nou het hulle huweliksprobleme, Jan veg vir sy lewe in die                        

hospitaal en  hulle huis moet verkoop word.  Sommer net so 

oornag. Ek kry regtig vir  Miemie jammer. 

4. KOOS : Wag, stadig voor jy vir Miemie te jammer kry. Daar is gerugte 

dat  Jan nie die enigste een is wat na die gras anderkant  die 

draad geloer het nie.   

5. KAREN : Jy wil tog nie vir my sê dat Miemie . . . ? Nee wat, dis nie 

moontlik nie. Ek glo dit nie. 

6. KOOS : Jy kan dit maar glo of nie, maar dis wat ek gehoor het.  

Blykbaar is Miemie en Hannes du Toit die afgelope tyd baie in 

mekaar se geselskap gesien en nie almal dink dis so onskuldig 

nie.  

7. KAREN : Ek weet hulle speel saam rolbal, maar dit beteken tog nie 

noodwendig dat . . . 

8. KOOS : Jy ken mos vir Hannes. Hy kan nie vroumense uitlos nie.   Daar 

is nie bewyse daarvoor nie, maar die een ding het  glo tot die 

ander gelei  -  of so word beweer. 
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1. KAREN : Is dit waaroor jy en Dries gesels het? 

2. KOOS : Ja, ja, Dries het my net op hoogte gebring van feite waarvan ek 

nie bewus was nie. 

3. KAREN : Vir my klink dit baie soos skinder, maar dis natuurlik iets wat 

mans nie doen nie. 

4. KOOS :  Natuurlik nie! Ons ruil net inligting uit. Ons hou ons net by die 

feite. 

5. KAREN :  Wel, ek dink ek wil nie nog van julle “feite” hoor nie. Dis erger 

as ’n TV-sepie.  En tussen alles deur  lê Jan nog in die 

hospitaal en veg vir sy lewe. 

BK:     WINKELKLOKKIE 

6. JAN : Dag sê! Dag sê, mense.  Hoe gaan dit hier? 

7. KOOS :   Jan! ! 

8. KAREN : (GELYK MET VORIGE SPREEKBEURT)  Jan!! 

9. KOOS : Wat maak jy hier?  Ons dink dan jy’s in die hospitaal! 

10. KAREN : (AMPER BO-OOR KOOS SE DIALOOG)  Jy het dan ‘n 

hartaanval gehad. 

11. JAN : O, dit!  Dit was ‘n vals alarm.  Dit was toe al die tyd net slegte 

spysvertering. 

12. KOOS : Slegte spysvertering?  En ons hoor dit was ‘n hartaanval. Ons 

dink dan dat jy . . .  

13.  JAN : Ja, ons het ook eers gedink dis ‘n hartaanval.  Jy weet mos, op 

ons ouderdom verwag mens altyd die ergste.  En toe ek die 

krampe kry, is die eerste waaraan mens dink: dis seker ‘n 

hartaanval.  
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1. KAREN : En toe was dit duidelik nie? 

2. JAN : Nee. Dit vind ons toe uit. Ons het  sommer dadelik deurgery na  

die dokter in Hopetown, maar hy sê toe my hart is piekfyn.  Hy 

het net vir  my iets vir die krampe gegee.  Ek was sommer al 

gisteraand weer by die huis. 

4. KAREN : Kan jy meer?  Jy sê dit was toe jou spysvertering? Jou hart is 

piekfyn? 

5. JAN : Ja, ek dink ek het ‘n te veel van daai turksvye geëet wat ek 

gister  by Ria gekoop het.  Dis dit wat my so sleg laat voel het.  

Maar ek is nou weer honderd persent. 

6. KOOS : Ja nee, Jan, dit kan ek sien. 

7. KAREN : Ons het dan gehoor Elsa van langsaan moes oorkom om  jou 

kom help en . . .  

 

8. JAN : Nee, nee, dis glad nie wat gebeur het nie. Om die waarheid te 

sê,  Elsa  is nie eens hier nie. Sy is verlede week al Kaap toe. 

9. KAREN : Kaap toe? 

10. JAN : Ja, sy het mos hierdie groot liefde ontdek. Nogal op die internet  

ontmoet.  Glo ’n wynboer van Stellenbosch. Dis al waaroor sy 

die afgelope paar weke kon praat. 

11. KOOS ; Dan, dan is dit nie so dat . . . dat . . . Ons het gehoor dat jy . . . 

dat julle . . .  
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1. JAN : Nee, Koos, man, dit was toe eintlik ’n nietigheid. Miemie was 

die een wat gisteraand die grootste geskrik het. Sy was so 

bekommerd oor my. So tussen ons gesê,  dit is nogal lekker 

om te sien dat jou vrou so baie vir jou omgee. Miemie is ’n vrou 

duisend. 

2. KAREN : (EFFENS VERSLAE)  Ja, sowaar, ’n vrou duisend, dit kan jy 

glo. 

3. JAN : Maar ek wil eintlik net weet of julle gehoor het van Sarel de 

Jager. Julle weet, die ou wat net hier buite die dorp op 

Renosterfontein boer. 

4. KOOS : Nee, Jan, wat? Ek sien hom nogal gereeld, maar hy het niks 

gesê nie. Wat van hom? 

5. KAREN : Dieselfde hier. Ek ken sy vrou goed en ek het ook niks gehoor 

nie. 

6. JAN : Moenie sê julle het dit by my gehoor nie, maar hulle sê hy het 

glo ernstige  finansiële probleme. Glo op die rand van 

bankrotskap. 

7. KAREN : Sarel?  Sarel de Jager?  Dit kan nie wees nie. Hy is dan so ’n 

suksesvolle boer. 

8. JAN : Ja nee, einste hy. Dit wys jou net wat kan gebeur.  Alles is nie 

altyd so blink soos dit lyk nie.  

9. KOOS : Hoe seker is jy daarvan? Ek kan dit amper nie glo nie. Waar 

het jy daarvan gehoor? 
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1. JAN : By Frik van die garage. Sarel was glo by die garage om sy  

bakkie te verkoop.  Dis nie dat  hy die bakkie inruil vir ’n nuwe 

een of so iets nie.  Hoekom  anders sal  jy jou voertuie begin 

verkoop as jy nie in finansiële moeilikheid is nie?  Dis wat ou 

Frik dink.    

2. KOOS : Maar daar kan mos ’n ander rede wees waarom die ou sy 

bakie verkoop? Dit beteken darem nie noodwendig dat hy 

daarom . . .  

3. JAN : Nee wat, Frik sal weet. Hy het al baie met hierdie goed te 

doene gehad. Hy sê dis gewoonlik die eerste teken van ’n boer 

wat op pad is na bankrotskap.  En laat ek julle een ding vertel, 

as dit gebeur en Sarel speel, gaan sy vrou hom vir seker los. 

Sy sal nie  

4. KAREN : Dink jy regtig so? Dat sy vrou hom gaan los? Dis mos groot 

nuus. 

5. KOOS : As dit die waarheid is . . .  Wag tot  ek my vrou hiervan vertel!  

Sy sal nie haar ore glo nie. Hoe seker  is jy van die nuus? 

6.  JAN : Ja, man. Ek hoor dit oral in die dorp.  Almal praat daarvan.  Glo     

                      my maar. Mense sal mos nie sommer sulke stories opmaak nie.  

                      Dis die reine waarheid!   

_______________________________________________________ 

 
 

 

 
 


