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Die drama handel oor ses matrikulante wat saam met die res van hulle maats hulle tien-jaar 

reünie vier. Daardie aand het hulle geleer dat alles nie altyd is soos wat dit op die oog af lyk 

nie. Diepe onthullings word gemaak wat byna 'n breuk tussen die maats veroorsaak. Iemand 

word vergiftig en Jovan wat 'n speurder van beroep is hanteer die saak baie professioneel 

maar herinneringe uit hulle skooldae wat sy perspektief bietjie verwronge laat oorkom 

beïnvloed sy oordeel. Die drama is by tye baie komies maar onderliggende hartseer deurvleg 

die gebeure. Hulle geliefde onderwyser "Bok" onthul ook heelwat en gooi ook so af en toe 'n 

lont op die vuur. 
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ROLVERDELING:  
1. FANUS (flambojant, selfversekerd,  motorverkoopsman, ongeveer 28 jaar) .......... 
2. ANKE (onvergenoegd, huisvrou, ongeveer 28 jaar) .......... 
3. MARCEL (saaklik, makelaar, Kleurling, ongeveer 28 jaar) .......... 
4. SASKIA (luidrugtig, model, Kleurling, Kaapse aksent, ongeveer 28 jaar) .......... 
5. JOVAN (hulpvaardig, joviaal, speurder, ongeveer 28 jaar) .......... 
6. ELSABÉ (opgeruimd, saggeaard, eiendomsagent, ongeveer 28 jaar) .......... 
7. MNR. DAVEL  (joviaal, sportafrigter en voogonderwyser, ongeveer 63 jaar) .......... 
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TEMAMUSIEK. TONEEL 1. KRUISDOOF MET DREUNING VAN SPORTMOTOR. 

BINNE. DAG. 

1. FANUS :  (SELFVERSEKERD)  Ai tog, Anke my ding, ek kan nie wag om te 

sien hoe die matriekpêlle se tonge gaan uithang nie.  Na tien jaar kom 

ek met die mooiste vrou en sportmotor by die reünie aan. 

2. ANKE : (VERONTWAARDIG)  Em-e, maatskappymotor, Fanus. 

BYKLANKE : KRUISDOOF MET DREUNING VAN SPORTMOTOR WAT 

RATTE VERWISSEL. BINNE. DAG. 

3. FANUS : (LAG) Wat maak dit saak? As jy nie praat nie, sal niemand weet nie. 

Of hoe my vrou? (POUSE) 

BYKLANKE : DREUNING VAN SPORTMOTOR. BINNE. DAG 

4. FANUS   : (OORGANG)  Ai tog, of hoe my vrou? 

5. ANKE : (STYF) Em-e, dit hang af of jy verklap dat ek sommer net ’n huisvrou 

  en ma  is. 

6. FANUS : (VERBAAS)  Wat is daarmee verkeerd? Ai tog, ek sorg goed vir jou 

  en Lize-Lotte. My vrou het nie nodig om te werk nie. En my dogter 

    is pragtig. 

7. ANKE : (NEGATIEF) Kan jy dink hoe almal hulle gaan verlekker? Die  

   em-e hoofmeisie het niks geword nie! 

8. FANUS : (LAG) Hulle gaan jou beny, Anke my ding. Jy is met mý getroud. 

9. ANKE : (SMALEND)  Natuurlik, alles het tog nog altyd net om Fanus Uys 

    gedraai. 
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1. FANUS : Ai tog, is dit wat jou oujongkêrel in jou kop prent? 

2. ANKE : Los vir Arno hier uit. Ons is net vriende. En hy beteken vir my em-e 

    baie. 

3. FANUS : Meer as wat ek jou wettige man vir jou beteken? Weet Arno dat julle 

    net vriende is. ’n Getroude vrou het nie mansvriende nie. 

4. ANKE : O nè, maar ’n getroude man mag met elke rok flankeer. Sy vrou 

    moet maar gedwee stilbly. 

5. FANUS : Ai tog, Anke my ding, moet ons altyd baklei?   

BYKLANKE : KRUISDOOF NA DREUNING VAN MOTOR WAT STADIGER 

RY EN STILHOU. BINNE. DAG.   

(OORGANG) Ek gaan by die kafee vir my iets koop om te eet.  Wat 

van jou?  

BYKLANKE : KRUISDOOF MET MOTOR WAT AFGESKAKEL WORD EN 

MOTORS WAT VERBYRY. BINNE. DAG.    

5. ANKE : (ONVRIENDELIK) Nee, dankie. 

6. FANUS : (SPOTTEND) Ai tog, jy kan maar eet. Ek gee nie om vir ’n paar  

    ekstra kilo’s nie tensy jou oujongkêrel (DEUR OOP. BINNE) 

7. ANKE : (VAL HOM IN DIE REDE) Moenie weer begin nie, Fanus. 

8. FANUS : (LAG. BEWEEG WEG. DEUR TOE. BUITE)  

BYKLANKE : VER. MOTORS WAT VERBYRY. DEUR OOP (BUITE) EN TOE 

(BINNE) DAG. 
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1. FANUS : (AFKEUREND) Die gesondheidsinspekteurs weet  nie van hierdie 

   kafee nie. Jy sal nie glo hoe vuil is die toonbank nie en daar is kougom 

   op die vloer. 

2. ANKE : Agge nee, sies man. 

BYKLANKE : KRUISDOOF MET SPORTMOTOR SE ENJIN WAT 

AANGESKAKEL WORD EN TREK WEG MET RATTE WAT 

VERANDER. BINNE. DAG.  

3. FANUS : (VRIENDELIK) Dit is nice dat die reünie alles dieselfde is as wat ons 

  matriekafskeid was, Anke my ding. Dieselfde saal, die langtafelbuffet 

   (BREEK AF) 

4. ANKE : (VAL HOM IN DIE REDE)  Em-e, hoe anders? Ek het dit gereël. 

   (VERWYTEND) Ons was  veronderstel om dit saam te reël. 

5. FANUS : Ai tog, Anke my ding, ek was by die motor-ekspo in Duitsland. 

Buitendien is jy beter met reëlings as ek. My pligte as hoofseun van 

Remarsvlei is nou ondergeskik.   

6. ANKE : Ek het gedink jy is trots daarop. Jy kan nooit wag om mense te vertel 

   wie en wat jy was nie.  

7. FANUS : (VERONTWAARDIG) Wie ek ìs? Ek het ’n sukses van my lewe 

gemaak. Bestuurder van een van die grootste motormaatskappye in 

Suid-Afrika. 

8. ANKE : Ek dink ek is die enigste een wat nog in my matriekafskeidsrok pas. Jy 

pas lankal nie meer in jou pak nie. 
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1. FANUS : Ai tog Anke, ek het ’n man geword. As daar nou ’n bietjie meer van 

my is, so what!  Liewer vet as suur. 

2. ANKE : Jy klink nou net soos Elsabé. Gelukkig het sy vir Jovan gekry wat ook 

maar lekker rond is. 

BYKLANKE :  TONEEL 2. MUSIEKBRUG MET DREUNING VAN JOVAN SE 

DIESELBAKKIE.  BINNE. DAG 

3. ELSABÉ : (VERLEIDELIK)  Jovan, koop asseblief vir my sjokolade, toe.  

4. JOVAN : Genade nee Elsabé, jy weet dit maak vet.  

5. ELSABÉ : Jovan, ek het dit nodig. My innerlike self smag daarna jy weet. 

6. JOVAN : (LAG) Sê agter my aan: “Innerlike Self, ek het te hard gewerk aan my 

   mooi slanke lyfie dat ’n sjokolade my nou gaan verlei.” 

7. ELSABÉ : (SMEKEND) Kom ons vergeet net vandag van dieet, ag toe. 

8. JOVAN : En wat van ons belofte aan mekaar om maer te wees met die reünie? 

9. ELSABÉ : Ag toe nou Jovan, ons is. Een stafie sjokolade sal nie my rok se nate 

laat bars nie jy weet. 

10. JOVAN : Nee ek gaan nie toegee nie. Genade nee, ek is mal oor jou. Jy lyk soos 

’n droom en laat die bloed deur my are bruis. 

11. ELSABÉ : Jy lyk self nie sleg in jou matriekpak nie, jy weet, al span die 

skouernate so bietjie oor jou breë skouers. Fanus sal moet uithaal en 

wys om beter te lyk. 

12. JOVAN : (JALOERS) Julle meisies het lekker geswymel oor hom. 

13.  ELSABÉ : En julle oor Anke. (VERLANGEND) Almal het seker al kinders. 

14.  JOVAN : (VERTROOSTEND) Ons het mekaar en ons honde. 
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BYKLANKE :  KRUISDOOF MET RATTE WAT VERWISSEL. BINNE. DAG. 

1. JOVAN : Genade my Pop, ek dink nie dit gaan te goed met Fanus en Anke se 

huwelik nie.  

2. ELSABÉ : Ag nee, wat gee jou daardie idee? 

3. JOVAN : Ek het dit tussen die lyne gelees toe sy my geskakel het oor die reünie. 

4. ELSABÉ : Jy weet ek dink hierdie keer het jou speurdersneus jou in die steek 

   gelaat. Hulle was en is die droompaartjie (LAG) Anke pas seker nog 

   in haar matriekafskeidsrok anders sou sy dit mos nie voorgestel het 

   nie.  

5. JOVAN : Genade ek wil haar gesig sien wanneer ons daar aankom en jou rok 

   is vir jou te groot.    

6. ELSABÉ : Jovan, ek het dit toe laat kleiner maak. Het jy nie gesien nie? Dit het 

darem net te sleg gelyk jy weet. Ek wonder of Fanus in sy pak pas? 

7. JOVAN : Geen wonder jy lyk so ongelooflik mooi nie. Ek het vir Fanus ’n lekker 

punt gesteek toe hy jou vir die matriekafskeid wou vra. (LAG) Ek het 

gesê dat ek jou klaar gevra het. 

8. ELSABÉ : (GESKOK) Jy jok vir my. Hoekom sou Fanus my vra om hom te 

vergesel? Hy het net oë gehad vir die slanke Anke, jy weet. 

9. JOVAN : Genade nee, ek jok nie. Anke was sy tweede keuse. (POUSE) 

BYKLANKE : DREUNING VAN DIESELBAKKIE. BINNE. DAG 

 : (OORGANG) En as jy nou so stil is? 

10. ELSABÉ : (ERGERLIK) Ai tog, Jovan.  Hoekom het jy nie die keuse aan my 

oorgelaat nie? Was dit nodig om so te jok? 
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1. JOVAN : Genade ja! Jy was te jonk en het nie die nodige insig gehad om deur 

die grootbek Fanus te sien nie. 

2. ELSABÉ : (SAG) Waaroor het jy nog gejok? 

3. JOVAN : My liewe  Elsabé, vandat ek kan onthou het ek jou liefgehad.  Genade, 

dink jy nie ek sou enigiets doen om jou saam met my na die 

matriekafskeid te neem nie? 

4.  ELSABÉ : En al die jare glo ek niemand anders behalwe jy het in my 

   belanggestel nie,  jy weet. 

5. JOVAN : (GESKOK) Het jy met my getrou omdat jy geglo het ek is jou laaste 

kans? 

6. ELSABÉ : (VERDEDIGEND) Natuurlik nie! Dit sou net wondere vir my swak 

selfbeeld gedoen het. 

7. JOVAN : Genade my Pop, jy is die mooiste en oulikste vrou wat ’n man kan 

begeer. 

8. ELSABÉ : (LAG) Nie vir Marcel nie, hy het net altyd oë gehad vir die pragtige 

Saskia. 

9. JOVAN : (LAG) Genade nee, Marcel sien net dollar-tekens. Saskia kon hom met 

haar modelwerk in Amerika kry. Hy sou ’n beter hoofseun gewees het 

as Fanus. 

10. ELSABÉ : En dan sê hulle vrouens is katterig. Kan jy dink wat hulle gaan sê as 

ons met jou bakkie daar aankom? 

11.  JOVAN : (LAG) Ek het nie my vrou se geld of ingevoerde motor nodig om 

myself aan hulle te bewys nie. 
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1. ELSABÉ : My aanbod staan nog. Kom werk vir my. 

2. JOVAN : (LAG) En wie dra die broek in die huis? Ek is nie ’n eiendomsagent  

  nie. Die Polisie is my passie, al is die geld min.    

BYKLANKE :  TONEEL 3: MUSIEKBRUG MET SAGTE DREUNING VAN 

MARCEL SE DUUR DUITSE MOTOR. BINNE. DAG. 

3. SASKIA : (ONTEVREDE) Oh my word Marcel, sit die rok nie te styf nie? Ek kan 

nie glo ek het sulke gross smaak gehad nie. 

4. MARCEL : (SING) Die wit rok sit nie nice nie, die wit rok sit te styf. Glo my Saskia 

jy sal mooi lyk met ‘n goiingsak aan. 

5. SASKIA : (VERONTWAARDIG) Ek is gelukkig nie drie sizes groter nie. 

6. MARCEL : My clients verwag van hulle broker om ’n drink saam met hulle te vat. 

Glo my, ek gooi nie dollars weg vir ’n paar kilo’s nie. 

7. SASKIA : Fanus pas seker nog in sy pak en Anke in haar ou swart rokkie. 

8. MARCEL : (JALOERS) Hy was nie rietskraal in matriek nie. 

9. SASKIA : (DROMERIG) Baie sporty met ’n dun middel en klein stywe (BREEK 

AF) 

BYKLANKE : KRUISDOOF MET GELUID VAN BRANDSTOFPEDAAL WAT 

DIEPER GETRAP WORD SODAT ENJIN VINNIGER LOOP. DAG.     

10. MARCEL : (VAL HAAR IN DIE REDE) Glo my,  jy het hom behoorlik ge-eye. Dit 

is goed ek het hom voorgespring toe hy jou vir die matric farewell wou 

date.    

11. SASKIA : (VERBAAS) Wat? Fanus my vra? Oh my word waar kom jy daaraan? 

12. MARCEL : (LAG) Ek het my ore op die grond gehou. 
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BYKLANKE : DREUNING VAN MOTORENJIN. BINNE. DAG. 

1. MARCEL : (OORGANG) Glo my, as ek so na die stilte luister is dit ook maar 

goed jy het dit nie tien jaar gelede geweet nie. 

2. SASKIA : (LAG) Oh my word jy was seker al spyt dat jy hom voorgespring het. 

   Dan was Anke jou date. Sy sou ingestem het, as jy die hoofseun was. 

3. MARCEL : (BITTER) Glo my aan onreg kan niks gedoen word nie. Dit is water 

onderdeur die brug. Sy en Fanus het glo ’n pragtige dogter. 

4. SASKIA : (GENIEPSIG)  Oh my word, moenie my blame nie. Jy het gesê ek kan 

maar aangaan met modelling. Wie se woorde was: “So ’n kans kom net 

eenkeer in ’n mens se lewe.” 

5. MARCEL : Glo my, ek blame jou nie, Sassie. Jy het goed gedoen. 

6. SASKIA : Ek wou ’n baby hê, toe kom Yves Saint Laurent en Chanel .  En toe was 

Milan enVogue se cat walks aan my voete. 

7. MARCEL : Ek is tevrede ek het die wêreld saam met jou gesien. Ons het ’n mooi 

huis, deftige motors, grand vriende.  Glo my, ek kla glad nie oor my 

lewe nie al was ek net die onderhoofseun. 

8. SASKIA : Jy wonder tog hoe sou ’n middelklas bestaan saam met Anke en ’n 

paar kinders gewees het? 

9. MARCEL : Agge nee Sassie, hoekom dink jy het ek jou tien jaar gelede gevra vir 

my date? 

10. SASKIA : (VERMAKERIG)  Oh my word omdat Anke jou gedrop  het. 

BYKLANKE : KRUISDOOF MET BRANDSTOFPEDAAL WAT GELOS WORD 

EN WEER DIEPER GETRAP WORD. BINNE. LAAT MIDDAG. 

http://www.ysl.com/
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1. MARCEL : (VERRAS) Hoe weet jy dit? 

2. SASKIA : (LAG) Ek het ook my ore op die grond gehou. 

3. MARCEL : (LAG VERLEË SAAM) So ek is ook jou second choice. Jy het gehoop op 

Fanus. 

BYKLANKE : DREUNING VAN MOTOR. BINNE. AAND. 

4. SASKIA : Oh my word, ek wonder tog hoe dit ons lewens sou beïnvloed het as 

ons ander matriek-dates (BREEK AF) 

BYKLANKE : KRUISDOOF MET MOTOR WAT STADIGER RY EN AFDRAAI. 

BINNE. AAND. 

5. MARCEL : (VAL HAAR IN DIE REDE) Hier is ons. Daar staan Bok. Hy het nie ’n 

dag ouer geword nie. (FLUIT) Wil jy nou meer, wie se AMG GT is die 

centre of attention? 

6. SASKIA : (NYDIG) Dit is Anke wat daar uitklim – nou lyk ons Merc na ’n dinky 

toy. (OPGEWONDE) Oh my word daar is Fanus. Hy het niks verander 

nie. 

7. MARCEL : (JALOERS) Hy het vet geword. 

8. SASKIA : Miskien so ‘n paar kilo’s. Maar dit pas hom. Anke is nog net so vaal in 

haar plain swart rokkie. Sy kon dit darem bietjie opgejazz het met 

juwele. 

9. MARCEL : Miskien is daar nie geld vir juwele nie. ’n Paaiement op ’n sports car is 

’n hele paar dollar. 

10. SASKIA : Charm is darem maar iets waarmee ’n mens gebore word nie waar nie, 

Marcel? 
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BYKLANKE : TONEEL 4: ’N MOTOR WAT STILHOU – TWEE DEURE WORD 

OOPGEMAAK (BINNE) EN (BUITE) TOE. BUITE. AAND. 

1. SASKIA : Oh my word Fanus, ek het jou dadelik herken (OORVRIENDELIK) 

   Anke, swart is die nuwe pienk. Ek sou graag my Catherine Garvin- 

  skepping wou dra. Ek het dit vir hulle ge-model. Toe kry ek dit vir ’n 

   bargain van agtduisend dollar. 

2. ANKE : (VERMAKERIG) Em-e, tydens ons vakansie aan die Franse Riviera, 

het Frankryk en Italië al in euro handel gedryf. 

3. SASKIA : (RUSTIG) Euro is beter ja, maar in Frankryk en die hele Europa word 

modelle in dollar betaal. 

4. MARCEL : Glo my, jy lyk pragtig, Anke. Nie ’n dag ouer geword nie. Fanus, my 

vriend, dit lyk of die jare jou goed behandel.   

5. MNR DAVEL: (JOVIAAL)  Naandsê, naandsê. My matriekklas het niks verander nie.  

(KUG) Kom mense, volg vir Bok, dan gaan kyk ons hoe lyk dit binne. 

BYKLANKE : TONEEL 5: SAGTE AGTERGROND MUSIEK. SKOOLSAAL. 

AAND. BINNE. 

6. ALMAL : (LAG ONGEMAKLIK) 

7. MNR DAVEL:  (LAG)  Ja toe, moenie skynheilig wees nie – ek weet dat julle my 

“Bok” genoem het.  (KUG) As ek nie so trots was op my bokbaardjie 

nie, het ek dit afgeskeer.   

8. FANUS : (HALF VERSKONEND)  Ai tog Meneer, dit was darem met liefde.  

9. MNR DAVEL:  (KUG) Ja toe, ek gaan nie vir jou ekstra punte vir jou toets gee nie. 

10. ALMAL : (LAG MEER SPONTAAN) 
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1. FANUS : Ons kan gesels oor ’n goeie prys vir Meneer se bakkie. Ai tog, ek sien 

dit hou nog al die tyd. 

2. MNR DAVEL:  Ja toe, ek verruil nie goud vir klatergoud nie. Dit is kwaliteit wat jy 

daar sien. (KUG) Ek sal met my duim ’n duik in jou sportmotor druk. 

3. MARCEL : Glo my, as ek Meneer is doen ek dit liewer nie. ’n Mens mors nie met 

twee-en-’n-halfmiljoen rand nie. 

4. FANUS : Net so Marcel (LAG) Ai tog, ek het nie vir  Elsabé en Jovan gesien nie. 

5. JOVAN : (GEAMUSEERD)  Ons is die hele tyd hier. Genade, seker omdat ek 

nie ook met ’n DDM hier aangekom het nie. 

6. ANKE : (VERWONDERD) Em-e, Jovan, is dit jy? Ek het gewonder wie die 

aantreklike man is. Waar is Elsabé? 

7. ELSABÉ : (LAG)  Hi Anke, ek staan aan die sy van die aantreklike man, jy weet. 

8. FANUS : (VERRAS)   Ai tog Elsabé, jy is mooier as ooit. 

9. ANKE : (AFGEHAAL)  Em-e, jou matriekafskeidsrok. Dit is kleiner gemaak. Jy 

is skraler as wat ek is. 

10. ELSABÉ : (TROTS)  Ek moet darem ook ’n beurt kry om sexy te lyk jy weet.  Jy 

en Saskia is nog net so mooi soos altyd. 

11. SASKIA : Oh my word, jy kan dit maar sê – my rok sit heeltemal te styf.  Dit is 

   totaal en al old fashioned.  Die ontwerpers in Italië sal hulle doodlag. 

  Ek sien al die koerantopskrifte: (DRAMATIES) “Saskia, stel teleur in 

  ’n oud-modiese uitrusting.” 

12. ANKE : Ek wou my dogter, em-e, Lize-Lotte, saambring, maar die twee oumas 

het amper handgemeen geraak oor wie na haar gaan kyk.  
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1. SASKIA : (AFGEHAAL)  Natuurlik, jy is mos ’n ma.  Oh my word my modelling  

het my so besig gehou. Daar was nie tyd vir kinders nie. 

2.  ELSABÉ : (VERLANGEND)  Ons wou baie graag kinders gehad het jy weet. 

3. SASKIA : (HARD)  Ek en Marcel het juis gewonder hoe ons lewens sou verloop 

het, as hy nie vir Fanus voorgespring het om my te date vir die 

matriekafskeid nie. 

BYKLANKE : KRUISDOOF MET GEDRUIS VAN STEMME WAT GESELS EN 

STILLER RAAK 

4. ANKE : (SKERP) Cay sera sera. Whatever will be will be. Em-e, moederskap is die 

beste ding wat ooit met my kon gebeur. Lize-Lotte is ’n wonderlike 

dogter wat vir my en Fanus groot vreugde gee.   

5. MARCEL : (BEWONDEREND)  Glo my, dit klink na ma se kind. 

6. FANUS : Watwo!  Ai tog, Lize-Lotte is haar pa se kind uitgeknip. 

7. JOVAN : (LAG SPOTTEND)  Natuurlik! 

8. FANUS : Ek moet toegee sy het haar ma se looks en liefde vir die boeke – dit is 

definitief nie van my goeie eienskappe nie. 

9. ALMAL : (LAG) 

10. MNR DAVEL: (STEUN EN KREUN.  SKUIF ‘N STOEL NADER. KUG)   Fanus, help 

   my om hierdie bottel sjampanje oop te kry. Ek moet die 

   verwelkoming doen, maar beslis nie sonder ’n knertsie nie. 

BYKLANKE : AGTERGROND MUSIEK KRUISDOOF MET SJAMPANJEPROP 

WAT SKIET EN GLASE WAT KLINK 

11. ALMAL : (LAG) Hoor, hoor. Dis waar. (FLUIT) 
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1. MNR DAVEL: (NADER) As voog van julle matriekklas wil ek julle hartlik welkom 

heet. Dit is heerlik om almal weer so bymekaar te kan hê. Julle het so 

mooi saamgewerk as groep. Ek was so trots toe julle die meeste geld 

met die kermis ingesamel het. 

2. ALMAL : (KLAP HANDE EN STAMP VOETE) 

3. MNR DAVEL: (KUG)  Julle het ook vir baie pret gesorg met die Forty days toe die 

seuns en meisies klere omgeruil het. Jovan en Elsabé het te kostelik 

gelyk in mekaar se klere. Jovan, vanaand sal dit beslis nie werk nie. 

Jou klere sal steeds soos ’n sak aan Elsabé sit al het jy ook ’n 

metamosfose ondergaan. Jy sal haar moet begin voer jong, anders is 

sy weg voor die volgende reünie. 

4. ALMAL : (LAG) Elsabé! Elsabé!! 

5. MNR DAVEL: ’n Groot lekkerte was toe ek die rugby afgerig het.   

6.  ALMAL : (KLAP HANDE)  Coach Davel. 

7. MNR DAVEL: Fanus was die ster op die rugbyveld. (KUG) Onthou julle nog hoe hy 

die toeskouers op hulle voete gehad het. Hy het langs die kantlyn 

gehardloop en die drieë met ’n wye draai onder die pale gaan druk. 

8. ALMAL : (KLAP HANDE EN FLUIT) Fanus, Fanus, Fanus!  

9. MNR DAVEL: En Marcel, eerste in die akademie. Hy en Anke was altyd kop                                                                                                         

aan kop. Die kompetisie is mooi afgesluit met agt onderskeidings vir 

elkeen. Ons het ook ’n honderd persent slaagsyfer gehad vir die jaar.   

10. ALMAL : (KLAP HANDE)  Einstein! 
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1. MNR. DAVEL: (KUG) Jovan, die staatmaker wat gesteld was op reg en geregtigheid. 

Ek was nie verbaas toe ek hoor hy is die knap speurder wat die een 

saak na die ander oplos nie.   

2. ALMAL : (KLAP HANDE)  Sherlock Homes. 

3. MNR. DAVEL: Marcel, wat het jou besiel om die varkmis op die hoof, meneer 

Havenga, se grasperk te gaan gooi?  (KUG) Dit het jou die 

hoofseunskap gekos jy weet. 

4. MARCEL : (VER) Glo my Meneer, ek kan maar net weer sê dat dit nie ek was wat 

dit gedoen het nie. 

5. JOVAN : (VER) Fanus, mag ek ook net na al die jare vra. Hoekom was daar 

varkmis op jou pa se splinternuwe waentjie? My pa het dit geleen om 

koeldranke vir die rugbywedstryd aan te ry.  

BYKLANKE : (WEG)  ’N GLAS VAL 

6. ALMAL : (HIER EN DAAR LAG IEMAND HALFHARTIG) 

7. FANUS : (LAG ONGEMAKLIK. OP MIK)  Ai tog, ek weet regtig nie waarvoor 

   my pa die waentjie alles gebruik het nie. 

8. JOVAN : (NADER) Dit was my taak om die stinkende varkmis van die waentjie 

af te was.  Jy moet hom tog vra (BREEK AF) 

9. FANUS : (VAL HOM IN DIE REDE)  Ongelukkig is hy nie meer met ons nie. 

10. ALMAL : (PRAAT GELYK) 
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1. MNR DAVEL: (KAP MET ‘N TEELEPEL TEEN SY GLAS. MAAK KEEL SKOON)  Ja, 

toe, julle is nog net so rumoerig soos tien jaar gelede. Daar is ook nog 

baie presteerders. Anton en Riaan wat kort-kort die sportblaaie 

versier met hulle prestasies in karate. Rika wat baie rekords in die 

honderd meter hekkies opgestel het.  Van die rekords staan nou nog. 

Ons is saam met jou hartseer oor die besering wat jou 

atletiekloopbaan kortgeknip het.    

2. ALMAL : (KLAP HANDE)  

3. MNR. DAVEL: Dan wil ek met trots vanaand in sy afwesigheid vir Ryno gelukwens 

met al sy swemprestasies. Ryno is tans ’n swemafrigter in Amerika. 

(KUG) Hy het ’n e-pos gestuur met groete vir almal. 

4. ALMAL : (LUIDE TOEJUIGING) 

5. MARCEL : (NADER) Glo my, Meneer moenie vergeet van Saskia wat in elke 

moontlike oorsese land modelling gedoen het nie. Sy was ook in talle 

modetydskrifte. 

6. SASKIA :  (GEVLEI / VER)  Oh my word Marcel en wat van jou wat elke week  

   in die Sake-tydskrifte is? 

7. ALMAL : (KLAP HANDE) 

8. JOVAN : (KUG UITGELATE) As daar nou lourierkranse uitgedeel word,  

     Elsabé se eindomsagentskap is vir die afgelope vier jaar as die beste 

   in die land aangewys. Ons reis elke jaar oorsee en gaan in die duurste 

   en beste hotelle tuis. ’n Toast op my mooi en bekwame vrou. 

BYKLANKE : DAAR SKIET WEER ‘N PAAR SJAMPANJEPROPPE 
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1. FANUS : Ai tog, my Anke staan ook nie ’n tree terug nie. Sy is die beste ma in 

die land. As ek haar sover kon kry om vir die Mevrou Suid-Afrika-

kompetisie in te skryf sou sy loshande kon wen.   

2. ALMAL : (LAG EN KLAP HANDE) 

3. FANUS : Lize-Lotte, is haar ma se ewebeeld. Soos op skool is my Anke steeds ’n 

   wenner. Ai tog, en voor jy grootkop kry, as dit nie vir my was nie, 

   Anke my ding, kon jy nie so ’n goeie ma gewees het nie.  

4. ALMAL : (LAG. KLINK GLASE EN SING) “Want sy’s ’n gawe Meisie.” 

5. MNR DAVEL: (KUG) Ja toe, die wederhelftes het nou my toespraak vir my voltooi. 

Dit was vir ons as personeel baie interressant om te sien hoe die drie 

boesemvriende onder die drie vriendinne ingetrou het en wie op die 

ou einde by wie uitgekom het. 

6. ALMAL : (APPLOUS)  

7. MNR DAVEL: Dankie, dankie.  Help julle self aan die heerlike eetgoed. Baie dankie 

Fanus en Anke vir die harde werk met die reëlings om vanaand so ’n 

groot sukses te maak. 

BYKLANKE : A/G MUSIEK MET STEMME WAT GESELS 

8. MARCEL : (NADER)  Fanus, gaan jy vanaand ’n man wees en erken dat dit jy 

was wat die mis op ou Havies se gras gegooi het? 

BYKLANKE : STEMME RAAK STIL NET MUSIEK IS HOORBAAR 

9. FANUS : (ERGERLIK)  Ai tog pêl, ek kan nie verantwoordelikheid vat vir mis 

of enigiets anders wat op my pa se sleepwa was nie.  Dit was ’n grap 

en tien jaar gelede. Dit was baie onsportief van ou Havies (BREEK AF) 
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1. MARCEL : (VAL HOM KWAAI IN DIE REDE) Glo my ’n grap wat gekeer het dat 

ek as hoofseun gekies is! 

2. FANUS : Jammer om jou teleur te stel. Ai tog, ek was meer verras as jy toe ek 

bo jou verkies is Marcel. 

3. MARCEL : Die verrassing sou groter gewees het as jy nie in jou pa en broer se 

spore kon trap as hoofseun van Remarsvlei nie.  

4. FANUS : Kom nou, Marcel, waar is jou sportmangees? So what. Die een se dood 

is die ander se brood. 

5. MARCEL : Glo my, veral as jy self die dood beplan het,  nè. 

6. FANUS : (KWAAD)  Ek laat my nie so beledig nie. Ai tog (BREEK AF) 

7. JOVAN : (VAL HOM IN DIE REDE) Genade kêrels, wag nou laat ons nie 

handgemeen raak oor dinge wat in die verlede gebeur het nie. 

8.  ELSABÉ : (VERBAAS) Jy weet Jovan, jy is die oorsaak hiervan. Wat probeer jy 

bereik? 

9. JOVAN : Genade, as ek skuldig is, is meneer Davel ook skuldig. Laat Fanus vir 

julle vertel hoeveel keer hy ons die stemme vir die Mejuffrou 

Remarsvlei laat oortel het. Dit is nou ’n tipiese geval van aanhouer 

wen toe Anke vir Saskia met een stem wen. 

10. SASKIA : (GESKOK)  Oh my word Fanus, ek glo dit nie. Om te dink ek het 

    gevlei gevoel  dat jy my wou date vir die matriekafskeid.  Weet jy 

    hoeveel dit vir my modelling kon beteken? 

11. FANUS : Ag tog, Saskia, jy wat op elke modetydskrif se voorblad verskyn het.  

Jy het nie ’n kompetisie soos Mejuffrou Remarsvlei nodig gehad nie. 
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1. SASKIA : Oh my word en jy is ’n expert om daaroor te besluit. 

2. FANUS : Ai tog, jy is mooi genoeg. 

3. ANKE : Em-e dankie Fanus, ek is nog nooit in my lewe so beledig nie. 

4. ELSABÉ :  Nou toe nou, moenie dat ons baklei nie. Fanus het dit goed bedoel 

    Anke. Jy is gelukkig. Ek het ook gevlei gevoel dat Fanus my vir die 

    matriekafskeid wou vra. Maar hy het jou gevra en is met jou getroud. 

5. ANKE : (KWAAD)  Em-e so, ek was jou derde keuse? 

6. FANUS : (MOEDELOOS) Ai tog Anke, jy verstaan nie, die hele lewe bestaan uit 

strategie. Ek moes die ander ouens op ’n manier van jou af weghou. 

7. ELSABÉ : (TELEURGESTELD) Jy weet Fanus, agge nee, nou bederf jy alles.  

8. MNR DAVEL: (KUG) Ja toe, dit lyk vir my die lug is nou gesuiwer. Moenie dat dinge 

van lank gelede julle mooi vriendskap ruïneer nie.  Fanus en Anke, 

open vir ons die dansbaan. 

BYKLANKE : MUSIEKBRUG MET DANSMUSIEK EN APPLOUS 

9. FANUS : Ai tog Anke my ding, jy kan darem net maak of jy die dansery geniet. 

10. ANKE : Em-e, en dit nadat jy my so verneder het? 

11. FANUS : Verneder? Ai tog, ek het gehoor toe jy gesê het dat moederskap die 

   beste ding is wat nog met jou gebeur het (BREEK AF) 

12. ANKE : (VAL HOM IN DIE REDE) Ek praat nie daarvan nie, em-e ek is 

   woedend oor die feit dat ek jou derde keuse was. 

13. FANUS : (LAG)  Dit was my taktiek om vir Marcel en Jovan van jou af weg te 

   kry.  

14. ANKE : Em, jy gaan my nie weer sag maak met jou gladde mond nie. 
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1. FANUS : Ai tog glo wat jy wil. Ek voel nie lekker nie. My maag maak krampe 

   en ek is naar. 

2. ANKE : Em, en nou moet ek jou seker vergewe. Dis die swakste verskoning 

   waaraan jy nog kon dink. 

BYKLANKE : MUSIEK KRUISDOOF MET VROLIKE DANSMUSIEK 

3. MARCEL : Anke, vergun my die dans. Glo my, tien jaar en niks het verander nie. 

4. FANUS : (SAG)  Gerus, ai tog, julle het altyd so lekker saam gedans, selfs die 

danskompetisie gewen. 

5. SASKIA : (HARD) Oh my word Fanus, as jou vrou met my man dans, sal jy maar 

met my moet dans. 

6. FANUS : (HALF UITASEM) Ja, ja seker. 

7. SASKIA : (BEKOMMERD) Fanus, wat is fout met jou? Kyk hoe sweet jy. Kom 

sit hier dan gaan haal ek vir jou ’n glas met water. 

8. FANUS :     (UITASEM) Dankie Saskia, ek voel verskriklik.  

9. SASKIA : Oh my word, moet ek vir Anke gaan roep? 

10. FANUS : (SAG) Nee, los haar, ai tog, sy dink ek sit aan. 

11. MNR DAVEL: (NADER. KUG) Wat is fout Fanus? 

12. FANUS : (ONSAMEHANGEND) My kop ... is baie seer ... maagkrampe ... en 

naar. 

13. MNR DAVEL: (BENOUD) Saskia, help my om vir Fanus in my bakkie te kry. 

14. SASKIA : Ons motor is beter as Meneer s’n. 

15. MNR DAVEL: (KUG) Beledig jy nou my bakkie. Hy het baie rugbyspelers na die 

hospitaal toe aangery. Vir Fanus ook. 
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1. SASKIA : Help vir Fanus, Oh my word, kyk hoe trek hy inmekaar. Wat makeer 

   hom, Meneer? 

2. MNR DAVEL: (KUG) Ek weet nie, bel solank vir dokter Erlank en sê ek bring hom 

ongevalle toe. Sy nommer is op my selfoon. Hier, in my baadjiesak.   

3. JOVAN : (NADER) Wat is fout? Genade moet ons nie ’n ambulans kry nie? 

4. MNR DAVEL: (KUG ONGEDULDIG) Dit vat te lank. Ek wil nie almal ontstel nie.  

Help my Jovan, jy het darem spiere ook. Hou asseblief almal kalm. 

BYKLANKE : TONEEL 6: TWEE MOTORDEURE WORD OOPGEMAAK (BUITE) 

KLAP NA MEKAAR TOE (BUITE).  ENJIN WORD AANGESKAKEL EN BAKKIE 

VERTREK EN DOOF GELEIDELIK HEELTEMAL WEG. NAGGELUIDE. MET  

MUSIEK. VER. BUITE. AAND. 

5. ANKE: (NADER)  Em, wat is fout? 

6. JOVAN : Genade, Bok vat vir Fanus hospitaal toe, hy voel nie lekker nie. 

7. ANKE : (SARKASTIES) Moet ek die em-e, verversings verskaf vir die 

begrafnis? Fanus probeer my manipuleer. 

8. SASKIA : (ONTSTELD)  Hy sit nie aan nie Anke, Oh my word, al is ek hoe vies 

vir hom, hy sweet en krul van die pyn en (BREEK AF) 

9. JOVAN : (KUG. VAL HAAR IN DIE REDE) Sak Sarel so erg is dit nie, Saskia. 

Laat ons eers hoor wat dit is voordat ons daarmee weghardloop. 

10. MARCEL : Glo my, Fanus is ’n ou kalant. Onthou julle nog die wedstryd teen 

Olienhout. Hy het gemaak of hy ’n helse hou teen die kop gekry het.   
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1. JOVAN : Genade ek onthou Marcel. Bok en sy pynpolisie het hom van die veld 

afgedra. Toe draf hy terug met ’n verband om sy kop en druk nog 

twee drieë. 

2. ALMAL : (LAG) 

3. SASKIA : (NADER) Oh my word, onthou julle nog die Biologietoets wat ons vir 

straf moes skryf?   

4.  ELSABÉ : Jy weet, Fanus het opgestaan, gemaak of hy gaap en reg agteroor 

geval. Hy het vir Saskia net-net gemis. 

5. SASKIA : Oh my word, ek het my paralytic geskrik en ou Suurpruim ook. Sy het 

haar beste first aid  uitgehaal om Fanus by te kry. Daarna het sy 

vergeet van die toets. 

6. ANKE : (HUIWERIG) Sê nou hy is regtig siek? Moet ek nie maar em-e, 

   hospitaal toe gaan nie? 

7. MARCEL : Glo my as hy jou probeer manipuleer Anke, speel jy reg in sy hande. 

8. ANKE : Jy is reg Marcel, ek gaan dans. Oor twintig jaar is ek styf van die 

artritis. (VER) Dan praat ons oor ons nuutste em-e, brille, pille en 

kleinkinders. 

9. JOVAN : Genade, as dit toneelspel was, het hy sy roeping gemis. 

10. ELSABÉ : (HARTSEER) Julle weet ek gaan nooit ’n ouma wees nie.  

11. SASKIA : (VERBAAS) My liewe Elsabé waar val jy nou uit? Jy was nog nie eers 

’n ma nie. Oh my word, ouma kom later. 

12. ELSABÉ : (GELATE) Ek sal alles prysgee om ’n kind te hê. 
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1. SASKIA : Dit klink baie generous, maar jy het nog jou lifestyle. Ek weet wat dit is 

om arm groot te word. Jy wil dit nie vir jou kind gee nie. As ek maar 

net tien jaar gelede geweet het dat Fanus my wou date vir die 

matriekafskeid. Ek het al die jare geglo dat hy oor my gekyk het 

omdat ons arm was. Nou het hy alles gespoil. 

2. JOVAN : Fanus was nog maar altyd ’n windbol. Genade, dit lyk ook nie juis of 

hy vir Anke gelukkig maak nie, kind en al. 

3. SASKIA : (VERMAKERIG) Oh my, dan het ek dalk soos Anke gelyk. Hy sal my 

nie toegelaat het om modelling te doen nie en meer oorsee as by die 

huis te wees nie. 

4. JOVAN :   Genade, toe Bok vir Ryno gelukwens, kon ek nie help om te glimlag 

    nie. Fanus het hom gevoer met die lemoene wat met Vodka ingespuit 

    was voor die gala.   

5. MARCEL : Glo my Jovan, Fanus het hom convince dat hy die een swemrekord na 

   die ander gaan laat spat met al die vitamiene C in sy bloed.   

6. SASKIA : (ERNSTIG) Al wat toe gespat het was sy breakfast  in die middel van 

   die swembad. Oh my word, toe het al die ander deelnemers geweier 

   om verder te swem.   

7. JOVAN : Genade, ou Havies was woedend vir Ryno. 

8. ALMAL : (LAG) 

9. SASKIA : Dit is ook maar goed dat Ryno nie vanaand hier is nie. Oh my, dan het 

ons dalk gefight oor wie vir Fanus die blou oog gaan gee. 
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1. MARCEL  : Glo my Fanus se manewales was gewoonlik vir my childish en stupid.  

   Maar iets waarvoor ek darem nie my lag kon hou nie was toe ou 

    Sening wat Wiskunde gegee het, vir Saskia die probleem by haar 

     bank verduidelik het. Sy broek het styf gespan oor sy boude wat 

    amper onder Willem se neus (BREEK AF)  

2. JOVAN : (VAL HOM IN DIE REDE) Fanus het dit ook gesien. Onthou jy Marcel 

  hy het sy passer opgetel, sy hand agtertoe gestrek tot gelyk met 

   Willem se neus en die gegewe boud geprik.  

3. MARCEL : (LAG. VAL HOM IN DIE REDE) Glo my ou Sening het opgespring 

   met ’n Indiaanse oorlogskreet en vir Saskia om die nek vasgegryp. 

4. ALMAL : (LAG) 

5. SASKIA : Oh my word, die ou siel sou my verwurg het as Fanus nie kom help het 

nie. 

6. MARCEL : (LAG)  Ek glo nie ou Sening was ooit tevore in sy lewe of daarna weer 

   so kwaad nie. Ou Willem het so mooi om verskoning gevra. Hy het 

   amper die pak van sy lewe gekry.  Pouse het Fanus vir ou Willem ’n 

   koeldrank by die Snoepie gaan koop. 

7. ELSABÉ : Julle weet ek het ’n huis aan Willem verkoop in Hazelwood. Hy is met 

Julie getroud en hulle het twee seuns. Hy is juis nou vir die Formule 1 

Grand Prix in Monaco. Hy doen goed by Ferrari. 

8. MARCEL : Glo my Elsabé, hy was van altyd af ’n groot fan van Michael 

Schumacher. Hy en Fanus het altyd gestry oor Mclaren en Mercedes. 
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1. JOVAN : Onthou julle van die keer toe Fanus die spikes onder Rika se een 

spykerskoen afgesaag het? Ons het ons byna vrek gelag toe sy soos 

Malfoy in Chamber of Secrets gat oor kop geslaan het toe hulle Quidditch 

gespeel het. Dit was een groot stofwolk toe sy deur die lug trek en op 

die grond neergeploeg het.  

2. ALMAL : (LAG) 

3. JOVAN : Onthou jy, Rika, jy het altyd die spykerskoene aangetrek net voordat 

julle weggespring het? Jy het soos ’n gesoute atleet jou spykerskoene 

uitgepluk en verder gehardloop en nog tweede gekom. Genade, dit 

wil gedoen word. 

4.  ELSABÉ : (SAG) Sies vir jou, Jovan, kyk daar stap Rika na haar motor toe. Jy het 

haar aand bederf. Ek gaan roep haar gou terug. En gedra vir julle! 

BYKLANKE : A/G MUSIEK KRUISDOOF MET ’N SELFOON WAT LUI. BUITE. 

AAND. 

5. JOVAN : (BEWEEG WEG)  Ek kan nie mooi hoor nie, Meneer. Ja, nou hoor ek. 

    Ek glo dit nie (POUSE) is hulle seker? Vergiftig? Kan hulle iets vir 

   hom doen? Hallo, hallo (POUSE) ja, ja dit is beter. Ek sal my plig hier 

   doen. Hou die polisie (POUSE) hallo. Genade maar die sein is swak. 

6. SASKIA : Oh my word Jovan, hoor ek reg, is Fanus vergiftig? Ek was so kwaad 

   vir hom dat ek gewens het ek het krag om hom met een hou plat op 

   die vloer te slaan. Ek wou net eenmaal hê hy moet voel hoe dit voel 

   om na almal op te kyk.  
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1.  ELSABÉ : (NADER) Saskia, kalmeer tog, Fanus is nie dood nie. Jy weet ons is 

almal kwaad vir hom, maar alles is dalk nie so erg nie. 

2. JOVAN : Genade kom asseblief binne. Niemand mag die saal verlaat nie. 

BYKLANKE : TONEEL 7: SAAL. MUSIEK WORD SAGTER EN DOOF UIT 

3. ANKE : (NADER) Em-e, wat gaan hier aan? 

4. SASKIA : Oh my word Fanus is vergiftig. 

5. JOVAN : Bok het gebel. Genade, die lyn het vreeslik opgebreek.  Seker die sein. 

Ek het vir hom gesê hy moet die polisie vir eers hier uithou ek sal dit 

hanteer. 

6. ANKE : (SAG) Is dit ’n grap? Hoe seker is hulle? Moet ek em-e hospitaal toe 

gaan? 

7. JOVAN : Die lyn was baie sleg, maar jy mag nie nou die saal verlaat nie. Ek sal 

elkeen eers moet ondervra. Genade wat nog (BREEK AF) 

8. ANKE : (VAL HOM IN DIE REDE) Dan het hy die waarheid gepraat. Em-e, 

   verskoon my net ’n oomblik, ek moet ’n oproep maak.  (VER)  Arno, 

   Anke hier. Em-e, Fanus is in die hospitaal (POUSE) blykbaar vergiftig. 

   Ek sal jou op hoogte hou (POUSE) Vir jou ook. Tatta. 

9. JOVAN : Anke, wie is Arno? 

10. ANKE : ’n Baie goeie em-e vriend Jovan. 

11. JOVAN : ’n Vriend van jou, of van Fanus? 

12. ANKE : Fanus kan vir em-e, Arno nie vat nie. Ons was saam op Universiteit 

   en het maatskaplik geswot. Ek het in ons tweede jaar opgeskop, is 

   getroud en em-e Lize-Lotte is kort daarna gebore.  
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1. JOVAN : En toe word Arno jou enigste anker waaraan jy kon vasklou.  

2. ANKE : Ja ja, die lewe is vir Fanus een groot grap, Jovan. Terwyl ek met ’n pap 

   babatjie by die huis gesit het, het hy met sy em-e lewe aangegaan asof 

   niks verander het nie. 

3. JOVAN : Anke, is daar ’n verhouding tussen jou en Arno? 

4. ANKE : Fanus het ook vanmiddag geskimp oor my em-e, oujongkêrel. Ons is 

sielsgenote. Hy neem my gereeld saam wanneer hy huisbesoeke vir 

die werk moet doen. Hy laat my voel asof ek self ’n maatskaplike 

werker is. Hy het ook baie keer ingestaan as Lize-Lotte se em-e pa by 

die skool se konserte wanneer Fanus nie beskikbaar was nie. 

5. JOVAN : Is jy liewer vir hom as vir Fanus? 

6.  ANKE : Dis ’n onregverdige vraag. Hulle kan nie met mekaar vergelyk word 

   nie.  Arno is ernstig en akademies ver verhewe bo Fanus. Fanus se 

    studies was vir hom ’n middel tot die doel. As hy vyftig persent gekry 

het, was hy gelukkig.  Solank em-e, Fanus net oorsee kan rondjakker 

en met ’n sportmotor ry, is die lewe vir hom ’n lied. 

7. JOVAN : As jy hom kon vergiftig, waarmee sou jy dit doen? 

8. ANKE : Daar was dae (BREEK AF) Wag ’n bietjie em-e, in watter 

hoedanigheid vra jy al die vrae?  Ek het gedink ons is vriende (BREEK 

AF) 

9. JOVAN : (VAL HAAR IN DIE REDE) Genade, jou man is vergiftig en ek is nou 

die speurder. Ek herhaal my vraag: As jy vir Fanus kon vergiftig, 

waarmee sou jy dit doen? 
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1. ANKE : (BENOUD)  Ek weier om verder iets te sê em-e, sonder ’n prokureur. 

2. JOVAN : Dit is goed so, moet net nie die saal verlaat nie. 

3. ANKE : Dit is belaglik. Jy sê my man is vergiftig maar ek mag nie by hom 

wees nie. 

4. MARCEL : Glo my, ek stem saam dit is belaglik.  Ek sal vir Anke hospitaal toe 

vat. 

5. JOVAN : Niemand verlaat die saal nie. Sê my, Marcel, het jy ooit vermoed wie 

die varkmis op ou Havie se grasperk gegooi het? 

6. MARCEL : Ek het altyd gedink dat dit dalk Fanus kon wees. Ek het nie bewyse 

gehad nie en ook nie ’n alibi nie. My ouers was soos gewoonlik nie by 

die huis nie. Daar was niemand wat kon bevestig dat ek wel by die 

huis was en geswot het nie. 

7. JOVAN : Het jy nie vanaand vir hom ’n drankie gaan haal nie? 

8. MARCEL : Ja ek het Jovan, maar hy wou dit nie hê nie.  Hy was naar. 

9. JOVAN : Het iemand gesien dat hy dit nie by jou wou vat nie Marcel? 

10. MARCEL : Ek weet nie, hier is ’n saal vol mense. 

11. ANKE : Marcel praat die waarheid. Toe ek en Fanus gedans het, het hy gekla 

oor em-e maagkrampe en naarheid. Ek het gedink hy sit aan (BREEK 

AF) 

12. JOVAN : (VAL HAAR IN DIE REDE) Was jy by toe Marcel die drankie vir 

Fanus aangebied het, Anke? 

13. ANKE : Nee, em-e, ek sê maar net. 

14. SASKIA : Jovan, probeer jy nou vir Marcel die sondebok maak? 
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1. JOVAN : Jy was baie geskok om te hoor dat Fanus geknoei het met die 

Mejuffrou Remarsvlei-kompetisie Saskia. 

2. SASKIA : Oh my word, ek kon dit nie glo nie, veral nie nadat Marcel vir my 

vertel het dat Fanus my vir die matriekafskeid wou date nie. Dit het 

vir my altyd gevoel asof hy bo-oor my gekyk het en my nie raaksien 

nie. Ek wens eintlik dat ek dit glad nie geweet het nie. Ek het hom 

gehero en toe, en toe maak hy dit cheap. Ek is bly dat ek met Marcel 

getroud is. Is ons nou almal suspects? 

3. JOVAN : Solank hy nog lewe is dit poging tot moord. Genade tog. 

4.  ELSABÉ : (PAAI)  Jy weet Jovan, moet ons nie eers wag om te hoor hoe dit met 

Fanus gaan nie? 

5. JOVAN : Genade my Pop, ek wil die ondersoek agter die rug kry. Dan sal ons 

moet besluit of almal slaapplek op Remarsvlei moet kry en of iemand 

aangekla gaan word. 

6. ELSABÉ : (GESKOK)  Jy dink tog seker nie dat een van sy vriende hom sou 

vergiftig nie Jovan? 

7. JOVAN : Jy was ook baie ontsteld toe jy hoor dat Fanus jou nie regtig wou vra 

nie en dit net vir eie gewin gebruik het. 

8. ELSABÉ : Ja jy weet, ja, ek was baie kwaad. Ook vir jou omdat jy my nie genoeg 

vertrou het om my eie besluite te maak nie. Ek kon julle albei se nekke 

breek. 

9. JOVAN : Sou gif nie makliker gewerk het nie my Pop? 
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1. ELSABÉ : Jy weet dit sou ja!  Ek het net nie voor die tyd geweet om gif in die 

hande te kry nie, meneer die speurder. (LAG) 

2. JOVAN : Genade hoekom het jy dan miergif in my bakkie gestrooi? 

3. ELSABÉ : Jovan wat bedoel jy, dit was drie weke gelede.  Jy het my gevra wat jy 

kan doen aan die miere onder die sitplek waar daar koeldrank 

uitgeval het.  

4. JOVAN : Genade my Pop ek het gedink aan een of ander boereraat nie miergif 

nie. 

5.  ELSABÉ : Jy weet ek glo nie aan boererate nie, en as ek iets doen, doen ek dit 

goed.  Jy wou tog van die miere ontslae raak, dan nie? Hoe het jy 

geweet dit is miergif? 

6. JOVAN : Die halfvol houertjie is nog onder die sitplek. Is dit nie dalk omdat 

daar ’n lekker vet polis wag as ek omkap nie my Pop? 

7.  ELSABÉ : Miskien (LAG) maar weet jy ek het genoeg geld van my eie, ek het nie 

jou polis nodig nie. En ek geniet ons lewe saam. 

8. JOVAN : (ERNSTIG)  Probeer jy die speurder omkoop? 

9. ELSABÉ : Ek het alreeds tien jaar gelede toe ek saam met hom matriekafskeid 

toe is. Gelukkig was ek sy eerste en enigste keuse. 

10. ANKE : (VER) Dit was nou geniepsig Elsabé (NADER)  Em-e, Marcel, jy is ’n 

   makelaar. Hoe lank neem dit vir ’n polis om uit te betaal wanneer 

   iemand te sterwe kom. Nie dat ek dink Fanus gaan iets oorkom nie, ek 

   vra maar net uit nuuskierigheid. 
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1. MARCEL : (NADER) Glo my, dit hang maar af van die omstandighede  

  waaronder die persoon dood is. Onder normale omstandighede gaan 

   dit gewoonlik vinnig.  

2. ANKE : En as dit nie normale omstandighede is nie? 

3. MARCEL : Wanneer daar gemene spel vermoed word kan dit lank sloer. Die saak 

   moet eers afgehandel word. Die versekeringsmaatskappy het 

   gewoonlik self ook ’n ondersoek. 

4. ANKE : Elsabé, jy ken die em-e eiendomsbedryf. Is daar nog eiendom 

beskikbaar in Waterkloofrif vir minder as vyf miljoen rand?  Dit was 

nog altyd my droom om daar te woon. Dit sal ook vir Lize-Lotte 

gerieflik naby aan goeie skole wees. 

5. ELSABÉ : Partymaal kry ’n mens so ’n gelukkie. Ek het ons huis op ’n veiling 

gekoop vir driemiljoen. ’n Mens moet maar net jou oë oophou. Sal dit 

nie lekker wees as ons weer bure kan wees soos in die ou dae nie?     

6. JOVAN : Genade Anke, hoeveel gaan daardie polis uitbetaal? 

7. ANKE : Em-e vyfmiljoen, hoekom vra jy, gaan dit my nou die hoofverdagte 

maak? Jy stel my so teleur Jovan om jou matriekvriende te verdink. 

8. JOVAN : Dit hang af of jy die vyfmiljoen bo Fanus verkies sodat jy en Arno 

   bymekaar kan wees? Ek neem aan Arno is nie welgesteld nie, anders 

   sou jy mos nie ’n probleem gehad het om vir Fanus te verlaat nie. 

9. ANKE : (SUG HOORBAAR)  Luister hier Jovan Lize-Lotte sal verpletter wees. 

Sy en em-e Fanus is baie na aan mekaar.  
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1. JOVAN : En jy?  Gestel Fanus bly leef en hy verloor al sy geld, sal jy hom 

verlaat vir Arno? 

2. ANKE : (POUSE)  Ag ek weet nie.  Wat se vrae is dit tog met jou? Em-e Arno 

is baie lief vir my en Lize-Lotte, maar sy is verknog aan haar pa. 

3. JOVAN : Genade Anke, jy skuil agter Lize-Lotte.  Dan hoef jy nie standpunt in 

   te neem nie.  Intussen misbruik jy Arno se liefde om vir Fanus by te 

   kom. Hy het sy studies voltooi en ’n sukses van sy loopbaan gemaak, 

   terwyl jy kind moes grootmaak. 

4. ANKE : (GELATE)  Is dit nie maar die vrou se em-e lot nie Jovan? 

5. JOVAN : Hoekom het jy nooit jou studies voltooi nie? Geld is mos nie ’n 

   probleem nie, ook nie tyd nie. Kom ek sê vir jou hoekom nie. Jy wou 

   niks doen om die skuldgevoel van Fanus weg te neem nie. Jy wil hom 

   lewenslank straf vir iets waaraan julle albei skuld gehad het of was 

   dit maar net ’n bysaak? 

6. ANKE : (HUIL)  Ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy gooi beskuldigings rond 

van goed waarvan jy niks weet nie. 

7. JOVAN : Genade jy het geweet van Fanus se dwalende oë, maar jy wou hom 

hê. Jy het niks en niemand ontsien om jou doel te bereik nie. 

8. ELSABÉ : (NADER) Kom nou Jovan, neem jy nie die saak nou bietjie te ver nie?  

Jy weet Anke het niks verkeerd gedoen om lief te wees vir Fanus nie. 

Hy was haar held vandat ek maar kan onthou. 
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1. JOVAN : Ek weet, Elsabé my Pop, meer as wat jy dink. Anke, jy wou doodseker 

   maak dat julle saam hoofseun en hoofdogter van Remarsvlei sou 

   wees.  

  (POUSE) 

2. JOVAN : (OORGANG) Jy en Fanus se broer, Nelius, het die varkmis op jou 

oupa se plaas gaan haal met Fanus se pa se waentjie, nie waar nie?  

3. MARCEL : (GESKOK)  Asseblief Anke, sê dit is nie waar nie! 

  (POUSE) 

4. JOVAN : Sy kan nie Marcel, want dit is die waarheid. 

5. MARCEL : Anke, hoe kon jy dit aan my doen? Glo my jy het geweet hoe graag ek 

hoofseun wou wees. Vir Fanus was dit maar net nog ’n prestasie op sy 

kerfstok. 

6. JOVAN : Genade Anke en toe stel Fanus jou so bitter teleur. Onthou jy die aand 

na die matriekafskeid? Ons het op jou oupa se plaas onder die sterre 

gaan slaap. 

BYKLANKE : GESKOKTE STEMME WAT FLUISTER  

7. ELSABÉ : (DRINGEND) Jovan asseblief, dit is dinge wat verby is, kan ons dit 

nie maar net los nie? 

8. JOVAN : Nee,  Elsabé, genade, iemand het vir Fanus vergiftig en ek gaan 

   uitvind wie genoeg rede gehad het om dit te doen. 

9.  ELSABÉ : Wat maak dit nou saak wie die varkmis op Havie se gras gegooi het? 

Dit is jare gelede, jy weet. Wat kan nou daaraan gedoen word?     
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1. JOVAN : Jy sal later verstaan, Elsabé my Pop. Anke, onthou jy nog hoe jy en 

   Fanus baklei het omdat hy meer met Saskia en Elsabé gedans het as 

   met jou?  

2. ANKE : (KWAAD) Ek het met hom baklei omdat julle twee buite die saal 

gestaan en drink het. 

3. MARCEL : Glo my Jovan, jy rafel nou ons almal se lewens hier uit. Dit kon net 

   sowel jy gewees het wat hom vergiftig het. Het hy jou nooit te na 

   gekom nie?  

4. JOVAN : Genade Marcel, ek was nooit vir Fanus ’n bedreiging nie. Watter 

meisie sou tog in potjierol, Jovan, belanggestel het? 

5. SASKIA : Oh my word Jovan, dit is nie waar nie.  Elsabé was jou date en julle is 

gelukkig getroud. 

6. JOVAN : (SMALEND)  Vertel hulle, Anke.  

  (POUSE) 

7. JOVAN:  (OORGANG) As jy nie kans sien nie, sal ek. 

8. ANKE : (SMEKEND)  Jovan asseblief, em-e, jy gaan lewens verwoes. 

9. JOVAN : Ek dink nie so nie ek gaan hulle vrymaak. Vry van Fanus Uys. 

10.  ELSABÉ : (NA AAN HISTERIE) Jovan, jy kan mos sien dat Anke die verlede wil 

los waar dit hoort. 

11. SASKIA : Oh my word Jovan moenie unreasonable wees nie. 

12. JOVAN : (SAG)  Tien jaar is ’n lang tyd. Maar ek onthou dit soos gister. En jy, 

   Anke? Onthou jy hoe hard jy vir Fanus deur die gesig geklap het. 

   Maar wag, ek sal voor begin, dalk onthou jy beter. 



35 

 

1. ANKE : (HUILSTEM) Moenie Jovan, asseblief, dit is nie die moeite werd nie. 

2. JOVAN : Genade julle het rusie gemaak oor die bierdrinkery buite die saal. Jy 

   was kwaad omdat dit die hoofseun se naam sou skaad en omdat hy 

   met byna elke meisie in die saal gedans het. Toe draai hy sy rug op 

   jou en gesels met die blosende Saskia. 

3. SASKIA : Oh my word en hoe kon jy in die donker sien ek bloos. Jy is belaglik. 

Marcel doen iets. 

4. JOVAN : Ek is jammer, Saskia, maar ek wag al tien jaar hiervoor. By gesels het 

dit ook nie lank gebly nie. Julle twee het oop en bloot voor ons almal 

se oë soet woordjies vir mekaar gefluister. Gelukkig het julle later 

agter die buitetoilet in verdwyn. Ek het gedink dat dit presies is waar 

julle hoort. 

5. SASKIA : (WOEDEND) Jy is vieslik. Hoe durf jy ons so beledig? Jy het nie ’n 

benul waaroor ons gesels het nie. Wie dink jy is jy om jou mond oor 

almal uit te spoel? 

6. JOVAN : Gesels? Is jy doodseker? Ek het nie geslaap nie en Anke ook nie.  

7. MARCEL : (GESKOK) Is dit die waarheid Sassie? 

8. SASKIA : (HUILEND) Nee Marcel, dit is nie die waarheid nie. Oh my word ek en 

   Fanus, moenie Jovan se liegstories glo nie. Asseblief Marcel, ons het ’n 

   mooi lewe saam. Jovan probeer ons almal teenmekaar opmaak. 
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1. JOVAN : Genade, niemand is mans genoeg om verantwoordelikheid te neem 

vir hulle dade van tien jaar gelede nie. Daarna was dit my pragtige 

Elsabé se beurt. Sy was nie so gelukkig soos Saskia nie en haar 

matriekafskeid het in ’n obskure agterstraatjie in Johannesburg 

geëindig. 

2. ELSABÉ : (HISTERIES)  Waar kom jy daaraan, Jovan? Hoe durf jy?  

3. JOVAN : Jou ma het my vertel nadat ek gaan ouers vra het. Sy het gevoel dat ek 

moet weet dat ons nooit kinders (BREEK AF) 

4. ELSABË : (VAL HOM HUILEND IN DIE REDE) En dit nadat sy my hand en 

mond belowe het dat sy dit vir niemand sal vertel nie. Dit was 

gemeen van haar. Nou blaker jy dit hier voor al my skoolvriende uit. 

5. JOVAN :  Sy het volgehou dat sy nie weet wie die man was nie.  Ek het dadelik 

geweet. Dit is ’n prentjie wat my dag en nag geteister het. Jy en Fanus 

wat ure later daar aangekom het, hand aan hand. Jou sweetpak vol 

stof en gras en jou nat hare.  

6. ELSABÉ : (HUIL)  As jy dan geweet het hoekom het jy met my getrou? Hoekom 

het jy niks in die tien jaar gesê nie? 

7. JOVAN : Genade Elsabé omdat ek jou liefhet. Nog altyd liefgehad het en ek het 

gewag dat jy my genoeg moet vertrou en liefhet om vir my van die 

tragedie te vertel.   

8. ELSABÉ : (HARTSEER)  As jy my liefgehad het sou jy nie hierdie vreeslike ding 

wat met my gebeur het hier voor almal uitgeblaker het nie. 
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1. JOVAN : (SAG) Dit is juis hoekom ek dit doen. Ek wil jou vrymaak.  Wanneer  

  iets in die ope kom, kan jy jouself vergewe en aangaan met jou lewe. 

   Jy het nog elke keer geweier dat ons ’n kind aanneem. Jy beskou dit as 

   jou selfopgelegde straf dat jy nie mag kinders hê nie. Of was jy bang 

   dat ek nie ‘n ander man se kind sou wou grootmaak (BREEK AF)  

2. ELSABÉ : (VAL HOM IN DIE REDE) Nee Jovan, jy weet dit is vergelding van 

die wrok wat jy nou al vir tien jaar vertroetel. Jy het lank gewag vir 

die geleentheid. Dit is nie liefde nie dit is haat (BREEK AF) 

3. JOVAN : (VAL HAAR IN DIE REDE) Genade nee, jy is verkeerd my liefste 

Elsabé. Die klap wat Anke hom deur sy gesig gegee het kon net sowel 

my hand gewees het. Ek skrik soms nog in die nag wakker met die 

klapgeluid in my ore. 

BYKLANKE : KRUISDOOF MET ‘N DEUR WAT OOPGEMAAK WORD EN 

GESKOKTE STEMME 

4. JOVAN : (GESKOK)  Meneer!  Fanus? 

5. MNR DAVEL: (NADER. KUG) Ja toe, wat staan julle almal soos Lot se vrou.  Waar is 

die musiek dat ons kan feesvier?  Hier is hy, die ster van die aand, 

bleek en honger, maar hy is hier. 

6. JOVAN : Genade maar is jy nie (BREEK AF) 

7. FANUS : (VAL HOM IN DIE REDE) Dood nie? Ai tog, nee Jovan, hulle het so 

bietjie strignien in my bloed gekry, maar nie genoeg om my van kant 

te maak nie. Miskien was dit in die blikkie bier wat ek buite saam met 

jou gedrink het.   
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1. JOVAN : (KWAAI) Wil jy nou vir my (BREEK AF) 

2. FANUS : (VAL HOM IN DIE REDE)  Ontspan pal die dokter sê dit is 

voedselvergiftiging. 

3. SASKIA : (BENOUD) Oh my word voedselvergiftiging? Het jy van die cheese puffs 

geëet? En die bacon pies? Ek is naar en en ek voel regtig nie e- lekker 

(BREEK AF) 

BYKLANKE : DOWWE PLOFGELUID TOE SASKIA OP DIE VLOER VAL 

4. MNR DAVEL: (KUG) Agge nee, nie nog een nie. Marcel, kyk of jy vir Saskie gelawe 

kry, sy het flou geword. Anders sal ek haar ook moet hospitaal 

(BREEK AF) 

5. ELSABÉ : (VAL HOM FLOUERIG IN DIE REDE) Ek voel ook nie lekker nie. 

Miskien het ek ook voedselvergiftiging opgedoen. 

6. JOVAN : Genade Elsabé my Pop, kom sit hier. Kyk net hoe bleek is jy. 

7. MNR DAVEL: Iemand, gou, druk ’n stoel onder Anke in, kyk net hoe staan sy en 

wieg. (KUG) Nie jy nie Fanus, altyd ’n helpende hand vir sy naaste en 

dit terwyl hy self lyk of hy wil omval. 

8. FANUS : Ai tog Meneer, Anke is nie my naaste nie, sy is my vrou. 

9. JOVAN : Genade, as sy dan jou vrou is hoekom het jy nie net oë vir haar nie? 

10. FANUS : Ek het, (LAG) ek kan met ’n rein gewete vanaand hier voor almal sê 

dat ek nog nooit vir Anke verneuk het nie. 

  (POUSE) 
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1. FANUS : (OORGANG) Luister, ek hoor ’n speld val. (LAG) Ai tog, ek het 

gedink ek sien nie weer my pragtige vrou en dogter nie. Ek het niks 

hier geëet nie so almal kan ontspan. Net die bier wat Jovan my gegee 

het. 

2. JOVAN : (DRIFTIG) Wil jy my nou weer beskuldig?  

3. FANUS : Ai tog pal, nee glad nie dit moes die vleispasteitjie gewees het wat ek 

   by die vuil kafee buite die stad gekoop het. 

4. ANKE : (VIES) Em-e, hoe lank waarsku ek jou nie al om nie sommer enigiets 

wat jou nie eerste opeet, te eet nie. 

5. FANUS : Wyse woorde my vrou, ek sal dit beslis in die toekoms onthou. Ek 

sien nie weer kans om so naar te wees nie. Jammer Anke my ding, dat 

ek nie meer simpatiek was voor Lize-Lotte se geboorte nie. 

6. ANKE : (STYF) Dis nou te laat om (BREEK AF) 

7. JOVAN : (VAL HAAR IN DIE REDE) Fanus kan jy met jou hand op jou hart sê 

dat daar niks is waaroor jy spyt is nie? 

8. FANUS : (POUSE) Ai tog Jovan, as ek nee antwoord is ek nie heeltemal eerlik 

   nie. Ja, daar is iets waaroor ek ontsettend spyt is. Dit spook al die jare 

   by my en ek het gewonder hoe dit  Elsabé se lewe geraak het. Daarom 

   was ek in ekstase toe ek haar vanaand sien en sy is mooier as ooit. Ek 

   weet nou dat sy die verlede agter haar gesit het. 

9. JOVAN : (SIS DEUR SY TANDE) Vuilgoed! 

10. FANUS : Ja, Jovan, daar is nie ’n ander benaming nie. Ai tog, ek kan aan ’n hele 

paar ander krasser woorde dink om te gebruik. 
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1. MARCEL : (BITSIG) Glo my, dit kan jy weer sê. 

2. ELSABÉ : (HUILEND) Julle verstaan nie (BREEK AF) 

3. FANUS : (VAL HAAR IN DIE REDE) Ai tog Elsabé, ek is so verskriklik jammer. 

   Ek moes saam met jou dam toe gestap het. Toe gaan sit ek by Anke se 

   oupa en gesels. Dit was eers toe ek jou gesmoorde gille hoor, toe het 

   ek, ai tog, toe het ek eers uitgestorm om jou te soek. Dit spook nog 

   steeds by my, die vuilgoed, ek wat so goeie rugbyspeler was het hom 

   probeer plat duik, maar hy was te vinnig vir my. 

4. ELSABÉ :  Jy het niks om jou oor te verwyt nie Fanus. Ek moes nie alleen dam 

toe gestap het nie. Die aand was so mooi en ek wou dit vir altyd 

onthou.   

5. FANUS : Jy moes na my en Anke se oupa geluister het en ’n saak gaan maak 

 het. Sulke mans behoort nie los rond te loop nie. Hy moes ons  

jongklomp dopgehou het. 

6.  ELSABÉ : Ek het nie kans gesien nie, Later het ek besef, ag jy weet ek wou net 

  gaan stort (BREEK AF) 

7. JOVAN : (AANGEDAAN)  Elsabé, ek is so jammer. Ek het jou ’n vreeslike 

onreg aangedoen. 

8.  ELSABÉ : Nee dis ek, ek wou jou soveel kere vertel, maar ek was bang dat dit 

ons verhouding sou versuur. Ons was, is so gelukkig getroud. 

9. JOVAN : Genade Fanus, kan jy my vergewe? 
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1. FANUS : Ai tog Jovan ek jou vergewe? Nee, ek moes saam met  Elsabé dam toe 

gestap het. Toe was ek bang dat dit ons vriendskap in gevaar sou stel. 

Jy weet, dit kon lyk asof ek by jou meisie aanlê. Ek was onnosel. 

2. ELSABÉ : Nee Fanus, jy is ’n wonderlike vriend wat my geheim bewaar het. 

3. JOVAN : Ek is so verskriklik jammer Elsabé. En Fanus, genade jy is ’n beter 

persoon as ek. Jy het die hoofseunpos deur en deur verdien. Nie waar 

nie, Marcel? 

4. MARCEL : (SKAAM) Glo my Fanus, ek is jammer dat ek jou van die misstorie 

verdink het. Ek moes geweet het dat jy ’n baie spesiale vriend is. 

5. FANUS : Ai tog, Marcel, ek is regtig jammer dat die misgooiery in so ’n gemors 

ontaard het. Ek glo diep uit my hart dat die een wat dit gedoen het net 

’n grap gemaak het. 

6. ANKE : Ek is jammer, Marcel (BREEK AF) 

7. ELSABÉ : (VAL HAAR IN DIE REDE) Jy weet Fanus terwyl almal dan nou bieg. 

   Ek is so jammer dat  ek jou toe nie kon help nie.  

  Anke, Fanus wou vir jou ’n sjampanje-ontbyt in jou slaapsak die 

   volgende oggend gee. 

   (LAG)  Met die bottel sjampanje wat hy van die personeel se tafel af 

   gegaps het. En toe, na alles, ek hoop jy verstaan, het ek my pa gebel 

   om my te kom haal. 
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1. SASKIA : Oh my word Elsabé. As ek maar net geweet het waaroor alles gaan. 

  Ek het ook gedink Fanus het iets met jou skielike siekte te doen gehad 

en het net besluit ek huigel nie so om hom te help met sy sjampanje-

ontbyt vir Anke nie. Ek is regtig jammer Fanus en Anke, ek is so 

jammer (BREEK AF) 

2. ANKE : (HARTSEER) Hou tog net asseblief op om almal so omverskoning te 

vra. Dit is ek. Alles is ek. Ek is die oorsaak van al die 

onaangenaamheid. Em-e Fanus, ek is jammer oor alles. (HUIL) 

3. FANUS : Ai tog, moenie huil nie, Anke my ding. Ek sal weer vir jou ’n 

sjampanje-ontbyt gee. Of enigiets wat jou hart begeer. Sê net en ek sal 

dit doen. 

4. JOVAN : Ek dink ek praat namens Anke en ons almal hier as ek vra dat Fanus 

haar moet ompraat om haar graad klaar te maak. Genade, ek dink ons 

hoofmeisie met haar agt onderskeidings is dit aan ons matriekklas 

verskuldig. 

5. FANUS : Ai tog, hoe lank karring ek nie al dat jy dit moet doen nie, Anke my 

ding. Dit sal my baie gelukkig maak. 

6. ANKE : (HARTSEER) Dankie julle. Ek verdien dit nie. Ek, ek belowe ek sal 

em-e julle nie teleurstel nie. 

7. MNR DAVEL: Hoor hoor!! (KUG) Dis my matriekklas die.  

8. ALMAL : (KLAP HANDE) 
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1. FANUS : Kom mense, waar is die musiek, ai tog, ons het rede om fees te vier. 

Tien jaar gelede was dit ’n langtafelbuffet sonder die wyn. Toe was dit 

druiwesap. Vanaand is dit die ware Jakob. Die beste wyn uitgekies 

deur my liefste vroutjie met ’n neus vir die beste boeket.   

BYKLANKE : VROLIKE DANSMUSIEK 

  (OORGANG) Ai tog, Anke my ding, sien jy kans om jou half dooie 

man regop te hou op die dansbaan? Die lewe is ’n lied.     

 

Einde 


