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RSG 

RADIOTEATER                 

 

DAAR’S IETS OMTRENT DAISY 

                                                                                 Uitsaai datum: 

 

                                                                                                       Regie: 

 

ROLVERDELING  

1. FREEK - 70, oujongkêrel, verveeld met die lewe, soek ‘n bietjie opwinding 

2. HARDUS - 72, sy lojale vriend, wewenaar 

3. DAWID - 71, getroud met Mara, leef onder pantoffel-regering, effe formeel in spraak 

en houding 

4. MARA - 67, getroud met Dawid, dominerend, meng in by almal se sake, glo sy is 

nog jonk en is te vroeg aftreeoord toe, net ter wille van Dawid    

5. LEAH - 68, oujongnooi, sagte mens, reg om ander se standpunt in te sien 

6. BETSIE - 85, seniel en effe doof, mis altyd die punt, raak onsin kwyt 

7. JOHANNA - 70, weduwee, Mara se vriendin   

8. DAISY - 58, weduwee, nuwe inwoner van die aftreeoord  

 

Al die karakters is inwoners van ‘n aftreeoord geleë langs ‘n meer waar voëls broei.  

 

Kopiereg © 2020 
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BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAAT OGGEND IN FREEK SE 

SITKAMER.  MANS DRINK KOFFIE, KOPPIES KLINK TEEN 

PIERINGS EN KOERANT RITSEL ONDER DIALOOG 

1.  FREEK : Aitsa, kyk nou net hier! Sien, daar is nog lewe in van die oumense. 

Anders as ons gevrekte klomp!  

2. DAWID : Waarvan praat jy, Freek?  

3.  FREEK : ‘n Foto lieg mos nie. Hier staan hulle, die bewoners van ‘n ouetehuis 

iewers oorsee. Dit sê nie waar nie, maar wat maak dit tog nou saak? 

Punt is, die klomp lewe, al is hulle laat in die aandskof. 

4.  HARDUS : (MAAK KEEL SKOON) Wag, gee aan die koerant, laat ons sien. Nou 

waar’s my bril? So-ja. (TREK ASEM SKERP IN) Kyk net hier, David! 

5.  DAWID : Magtag, hulle is dan poedelnakend! Ieder en elk van hulle. Met al die 

elmboë en bakhande voor kan jy nou nie veel sien nie, maar een 

ding staan soos ‘n paal bo water, daar’s nie ‘n flentertjie klere in sig 

nie! En nogal in volle kleur. 

6. FREEK : Dit sê hier hulle het vir ‘n groepfoto aangetree vir liefdadigheid. En 

hulle daag ander ouetehuise uit om deel te neem. Die twaalf beste 

foto’s word in ‘n kalender gebruik en word dan verkoop en winste 

word gedeel. Lyk my mens kan tot op jou oudag ‘n geldjie maak met 

jou lyf. 

7. DAWID :  Ek kan sommer sien wat in jou kop aangaan, Freek. Moenie eers 

daaraan dink nie. 
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1.  FREEK : (LAG) Jy’s reg, dis presies wat ek dink. Wat as ons klompie ook 

bietjie bydra vir liefdadigheid? Ons het mos niks om weg te steek 

nie? Dink net, ‘n kaalgat foto van die oumense van Aftreeoord 

Vredendal. Ons kan dit sommer in die eetkamer ophang. Sal help om 

die eetlus te bederf, goed vir die figuur! En miskien sommer die vlieë 

weghou. 

2.  DAWID : Los uit, Freek. Jy soek vir moeilikheid! Stel jou voor, Ta’ Betsie 

sonder ‘n draad klere. Of ou Stefaans? Hy kry sommer die ritteltits. 

Nee wat, hierdie plan van jou gaan nie maklik uit die blokke uit kom 

nie.  

3.  HARDUS : En wat laat jou dink ons mense sal klere uittrek vir ‘n foto? Ons is 

mos maar ‘n preutse klomp oumense.  

4. FREEK : Ek moet bietjie dink aan ‘n strategie, maar miskien werk outydse 

sielkunde. Hoekom nie? 

5.  HARDUS : Nou volg ek nie? 

6.  FREEK : As genoeg van ons in is, sal die ander ook wil deelneem. Mense hou 

nie daarvan om uitgesluit te word nie. Veral nie as daar roem op die 

spel is nie. En watwou, dis mos vir liefdadigheid!  

7.  HARDUS : Nee, wat Freek, jy gaan ‘n langer hefboom as dit moet kry. ‘n Baie 

langer hefboom! 
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1.  DAWID : Mara sal dit nooit toelaat nie. Sy verban my spaarkamer toe as ek 

soveel as my skoene uittrek. En daar’s geen manier dat Mara die 

oord se naam in gedrang sal bring nie. Julle moet onthou sy is op die 

beheerraad. Sy sal summier ‘n stokkie hiervoor steek. ‘n Lang stok, 

as jy my vra.  

2.  FREEK : Moet sê, dit kan nogal sports wees. Ons kan buite by die voëlbad 

alles laat uithang. ‘n Natuur foto!  

3.  HARDUS : (LAG) Net oppas vir die bye. As een van hulle jou op die sagte 

plekkie raps gaan Matrone nie te gelukkig wees om salf aan te smeer 

nie. 

4.  FREEK : (LAG) Maar dis mos hoeka een van die oord se byvoordele. Mediese 

versorging, as ‘n inwoner beseer word!  

5.  DAWID : Miskien sal van die mans vir die spulletjie val. Soos Mara altyd sê, 

alle mans is soos boerewors, hulle het ‘n skeut vark in.  Maar die 

vroumense? Nooit gesien nie.  

6.  FREEK : Wag maar, Dawid, ek sal die klompie oorreed. Gee my net ‘n bietjie 

tyd. Ek begin by die mans en voor jy weet staan die hele spul 

oumense tou vir ‘n laaste kans op roem.  

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAAT OGGEND, DAWID EN MARA SE 

VOORHUIS 

7. MARA :  (ROEP) Dawid, waar draai jy so?  

8. DAWID :  (BEWEEG NADER) Ek kom, my blom. Ek het net by Freek ingeloer. 

9. MARA  : Het jy my nie hoor roep nie? En waaroor konkel julle mans nou 

weer? Jy lyk skoon skuldig. Kom, uit daarmee! 
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1. DAWID :  Nee, niks nie. Ons gesels maar oor wat in die koerant is.  

2. MARA  : Nou wat is dan so danig in die koerant? 

3. DAWID :  Nie veel nie.   

4. MARA  : Jy lieg mos vir my, Dawid. Ek kan sommer op jou gesig sien. Julle 

was weer besig om te konkel. 

5. DAWID :  Ai Mara. Hier gaan ons al weer. 

6.  MARA : Uit daarmee, Dawid! 

7.  DAWID : Kyk in vandag se koerant, bladsy drie. Daar’s ‘n foto in. 

BYK: MARA BLAAI DEUR KOERANT  

8.  DAWID : Daar. Die foto van die mense in ‘n aftreeoord.  

9.  MARA : Maar genugtig, Dawid, dis rof! Hulle is dan sonder klere, die hele 

spul van hulle! Onfatsoenlik, as jy my vra. Darem is die ergste bedek, 

soos hulle agter mekaar staan en toehou. Mens kan nie veel sien 

nie. 

10.  DAWID : Behalwe vir die dametjie op linkerhand. In die tweede ry. Kyk, daar 

steek haar hele (BREEK AF) 

11.  MARA : Gedra jou, Dawid! Hou op staar na die foto. Is dit wat julle klomp 

mans daar by Freek se eenheid gedoen het, die foto gesit en beloer? 

En kwyl? Dis mos wat mans doen. 

12.  DAWID : Nie presies nie, nee. 

13.  MARA : Nou wat dan? 

14.  DAWID : Nou ja, dit sal seker een of ander tyd uitkom. Freek dink dit sal ‘n 

goeie idee wees as ons ook vir so ‘n foto sit. Of liewers, staan. Jy 

weet wat ek bedoel.  
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1.  MARA : Wat, so sonder klere? 

2.  DAWID : Dis alles vir ‘n goeie doel. Die foto word verkoop vir liefdadigheid. 

Lees die storie in die koerant. 

3.  MARA : Ek myself uittrek voor ‘n spul ou mans? Dat julle kan lippe aflek? Oor 

my dooie liggaam. Ek kan dit net sien, hoe julle mans oor mekaar val 

vir ‘n oogvol.  

4.  DAWID : Freek reken almal sal maar te graag in so ‘n foto wil wees. Ons gaan 

beroemd wees. 

5.  MARA : En jy, Dawid? Wil jy ook alles laat uithang? Op jou ouderdom? 

6.  DAWID : Ek moet nog oor die saak nadink. Maar as almal anders dit gaan 

doen, ek weet nie? Miskien moet jy ook maar daaroor dink. Jy het 

tog die beste lyf van al die vroue hier in die aftreeoord. 

7.  MARA : So nou het jy my lyf gaan vergelyk met die ander vroue se lywe? Is 

dit wat jy doen as jou oog so wandel? 

8.  DAWID : Nee, Mara. Jy het self so gesê, dat jy die beste lyf het. Jou eie 

woorde.  

9.  MARA : Want dis tog die waarheid. Maar dit beteken nog nie dat ek my bates 

gaan tentoonstel nie. Nee wat, ek sal ‘n stokkie voor Freek se planne 

steek. Hy gaan nie ons oord se goeie naam in gedrang bring nie.  

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG, INWONERS VAN OORD EET 

MIDDAG-ETE IN EETKAMER 

10.  HARDUS : Het julle gehoor, ons kry ‘n nuwe inwoner? 

11.  FREEK : O ja? En waar trek hy in? 
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1.  HARDUS : By die Lampbrecht-eenheid. Dit staan mos al lank leeg nadat hulle 

Engeland toe is om by die kinders te gaan bly. Die afleweringstrok 

het vanmiddag begin meubels aflaai. En bygesê, ek hoor dis ‘n sy, 

nie ‘n hy nie.  

2.  FREEK : ‘n Sy?  

3.  MARA : Ja, ‘n dame. Haar naam is Daisy le Toit, soos die Franse dit 

uitspreek. 

4.  FREEK : Oh la la, ‘n Franse dame, klink opwindend! Nou wil ek weet, 

weduwee of oujongnooi? 

5.  MARA : Hou jou in, Freek Havenga!  

6.  FREEK : Mens wil tog graag jou bure beter leer ken, so ek vra maar net. 

7.  MARA : Jy moet haar maar self vra, as jy so nuuskierig is. 

8.  LEAH : Ons moet seker ‘n verwelkoming reël? Dis maar min dat ons oord 

nuwe lede bykry. 

9.  MARA : Goeie idee, Leah. Dan maak ons haar sommer bietjie touwys in die 

oord se gebruike. 

10.  FREEK : Wat, soos om mekaar in die rug te steek? En in ander se sake 

inmeng? Net omdat ons almal verveeld is. Hier gebeur mos nooit 

niks nie. 

11.  HARDUS : Wel, as Freek se nuwe plan bene kry, gaan ons klomp binnekort ‘n 

bietjie opwinding hê! 

12.  LEAH : Watse plan, Freek? 
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1.  DAWID : Freek se idee is dat ons almal kaal uittrek vir ‘n groepfoto. Soos hulle 

oorsee doen, vir liefdadigheid. Dan verskyn ons foto op ‘n muur 

kalender, by een van die maande. (LAG) Ons moet maar mik vir een 

van die somermaande, in die koue krimp dinge mos maar weg. 

2.  MARA : Gedra jou, Dawid! 

3.  LEAH : Magtag Freek, dit kan mos ‘n gedoente afgee! Ons oumense so in 

die naakte vlees! Hier’s nie ‘n lyf in ons oord wat nie lankal verby 

rakleeftyd is nie. 

4.  MARA : Stuitigheid, as jy my vra. En terloops, daar’s niks fout met my lyf nie. 

Dis net onvanpas op enige ouderdom.  

5.  FREEK : Wag maar, julle sal nog opgewonde raak oor die storie. Om vir ‘n 

laaste keer uit te haal en te wys wat in ons steek, voor ons 

grondbaadjies aantrek. (LAG) Ja-nee, kort voor lank is ons voor die 

kamera. Kaalbas. 

6.  MARA : Nooit gesien nie. Tel my uit. 

7.  LEAH : Die arme fotograaf, wat dit alles gaan moet aanskou! 

8.  FREEK : Nee wat, ons doen dit self, my kamera het ‘n stophorlosie en ek 

gebruik ‘n driepoot. Julle staan reg, ek stel alles op en draf terug om 

by julle aan te sluit, en siedaar. Ons word verewig op film. Geen 

fotograaf nodig nie. Miskien net Matrone op bystand hou as dinge 

skeef loop. 

9.  DAWID : Nou wat kan tog skeef loop? 

10.  HARDUS : Met ons klomp weet jy nooit.  
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1.  LEAH : Maar om darem nakend so tussen julle klomp te staan, ek weet nie. 

Dit vra vir ‘n lelike ding om kop uit te steek! 

2.  HARDUS : Nee wat, al ons bates hang ver onder die laagwatermerk. Daar’s niks 

om oor opgewonde te raak nie. 

3.  JOHANNA : Dis die lafste plan wat ek nog ooit gehoor het. Maar as almal dit gaan 

doen moet ek ook seker maar. Solank iemand my net help om my 

kouse uit te trek. En weer aan te trek, na die tyd. 

4.  MARA : Dit sal nie gebeur nie, niemand trek niks uit nie. Ons oord raak nie in 

sulke goed betrokke nie. Ek en Dawid gaan nie in julle groepfoto 

verskyn nie. Nie eers as ‘n inlas nie, en definitief nie sonder klere nie. 

5.  FREEK : (LAG) Wag en kyk, wag en kyk. 

6.  LEAH : Wag tot ek Ta’ Betsie hiervan vertel. Ek kan my net indink wat sy te 

sê sal hê. Sy sal nie wil afsteek by die jonger vrouens nie. Op 

negentig is sy nog reg vir ‘n ding of twee.  

7.  MARA : Dis tyd dat sy grootword. Op haar ouderdom kaal uittrek? Nee, ek sal 

met haar moet praat. Netnou hoor haar kleinkinders daarvan, en dan 

wat?  

8.  HARDUS : Ag nee wat, niemand sal haar so sonder haar klere herken nie.  

9.  FREEK : Wel mense, begin maar dink aan ‘n tema vir die foto. Net om dinge 

bietjie interessant te maak. Miskien ‘n Franse tema? Ons kan almal 

Franse pette dra, rooi of blou of wit?  

10.  MARA : Ja Freek, ek kan al hoor hoe jaag julle mans se asems. Maar tel my 

uit. En vir Dawid ook. Hy hou sy broek aan. En sy skoene. 
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BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG, MOTOR KOM TOT 

STILSTAND, DEUR GAAN OOP EN VOETSTAPPE OP GRUIS 

1.  MARA : (BEWEEG NADER) Jy moet Daisy wees? Welkom by Vredendal! 

2.  DAISY : Hallo! Ja, ek’s Daisy. En jy is? 

3.  MARA : Mara. Ek is ‘n raadslid op die beheerraad. En hier kom Johanna en 

Leah ook nou aangestap. Laat ek jou gou voorstel. Ons is almal op 

pad eetkamer toe. Jy sluit seker by ons aan?  

BYK: VOETSTAPPE OP GRUIS KOM NADER 

4.  DAISY : Nee, ek gaan eers uitpak voor ek te gemaklik raak. Ek sal julle oor 

aandete sien. 

5.  JOHANNA : Middag, ek’s Johanna. Is jy Daisy? 

6.  LEAH : En ek’s Leah. Welkom by ons oord. 

7.  DAISY : Dankie, ek sien uit daarna om my intrek hier by julle te kry. Maar laat 

ek hardloop, my drywer wag om my tasse uit te pak. Hy moet terug 

stad toe. Hy’s eintlik my seun se drywer. Ek leen hom net vir die 

oggend. Ek sien julle dan later! 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG, INWONERS VAN OORD EET 

MIDDAG-ETE IN EETKAMER 

8.  FREEK : So, ek hoor ons nuwe inwoner het ingetrek? Blykbaar met ‘n lang 

swart kar hier aangekom. Drywer aan die stuur met ‘n pet en 

handskoene. So asof sy royalty is.  

9.  JOHANNA : Ja, ons het haar ‘n paar minute terug raakgeloop. Sy pak nou uit. 

Julle sal haar oor aandete ontmoet. 



	 	 11	

1.  FREEK : En? Gaan sy inpas? Lyk sy soos een van ons dam se skinderbek 

eende? 

2.  LEAH : Ek weet nie, hoor. Nogal glamorous, as jy my vra. Hoë hakke en 

diamante, en dit so vroeg op ‘n weeksdag. En ‘n baie fietse lyfie. 

Baie fiets. Ek’s seker sy’s nie ‘n dag oor 60 nie. Sy lyk regtig nie of sy 

in ‘n aftreeoord hoort nie. Iets vir die oog, reken ek. Maar ek los dit 

maar vir die manne om self te besluit. Julle sal beter weet. 

3.  MARA : Bog, ek het haar goed uitgekyk. Sy’s die ene plooie om haar nek. 

Met ‘n rooierige skynsel, soos ‘n Kersfees kalkoen. Dis hoekom sy 

die diamant halssnoer dra. Om aandag van al die plooie af te trek. 

Sy’s ouer as ek, dit is verseker. En haar oë sit effe strak in haar kop. 

4.  JOHANNA : Miskien het sy ‘n operasietjie of twee gehad? Julle weet, waar dinge 

opgelig en styfgetrek word? Dis miskien waarom sy nog so jonk lyk, 

‘n inspuiting hier en daar? 

5.  FREEK : Ek moet sê, ek kan nie wag om Daisy te ontmoet nie. Sy klink of sy 

al klaar die groen monster hier in ons oord losgelaat het. En dit op 

haar eerste dag.  

6.  HARDUS : Miskien moet ek en jy na ete gou oorstap en onsself gaan voorstel, 

Freek? Ons het mos niks beter om te doen nie? 

7.  FREEK : Klink na ‘n plan, ja. Dis ons plig om haar te laat welkom voel. Dit lyk 

my nie die vroue in ons oord gaan juis langs haar om dieselfde vuur 

sit nie. Sy gaan maar eensaam wees as ek so na hulle luister. Haar 

skaars ontmoet en die lang messe is uit.  

8.  DAWID : Ek stap sommer saam. 
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1.  MARA : Jy stap nêrens heen nie, Dawid van Graan! Het jy vergeet jy’s 

getroud? Jy kom saam met my huis toe as jy weet wat goed is vir 

jou.  

2.  DAWID : Ja, Mara. Ek wou maar net hoflik wees. 

3.  MARA : Jy sal wel die vroumens onder oë kry. Wag jou beurt af. En as sy 

weet wat goed is vir haar hou sy haar kloue van die mans af. Ons 

oord is nie ‘n tweedehandse winkel vir mans nie.  

4.  JOHANNA : Die mans in ons oord is in elk geval hopeloos te oud vir haar.  Sy sal 

haar oog op ‘n jonger blaar moet sit. Dis nou bygesê, as sy op soek 

is na ‘n man.   

5.  TA’ BETSIE : Nou van wie praat julle so? Wie is op soek na ‘n jong man? Definitief 

nie ek nie. Hulle is net te parmantig. Kry sommer rooi bene as hulle 

eers jou bankbalans gesien het.  

6.  MARA : Nee, Ta’ Betsie, niemand is op soek na ‘n jong man nie. Ons 

spekuleer maar net oor ons nuwe inwoner. Niks waaroor Tante 

bekommerd hoef te wees nie. Ons het alles onder beheer. Baie mooi 

onder beheer.  

7.  TA’ BETSIE : Nou hoekom weet ek niks daarvan nie? Steek julle al weer goed vir 

my weg? 

8.  MARA : Nee, Ta’ Betsie, ons steek niks weg nie. Ons gesels maar net oor die 

nuwe inwoner.  

9.  TA’ BETSIE : Nou wie is die nuwe inwoner? 

10.  MARA : Sy’s ‘n Franse dame, heelwat ouer as ek. Ta’ Betsie sal haar weldrae 

onder oë kry. 
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1.  LEAH : Sy’t vandag ingetrek, in die Lambrechts se eenheid. 

2.  MARA : En die mans is al klaar orig net by die gedagte aan ‘n nuwe vrou in 

die oord. Maar dis net dit, wensdenkery. Ek vermoed meeste van 

hulle naalde kan nie meer in die rooi ingaan nie. As ek nou hardop 

mag dink. 

3.  DAWID : Maar Mara, nou praat jy (BREEK AF)  

4.  MARA : Stil, Dawid! Julle mans bring die goed op julleself. 

5.  HARDUS : Nou kom, Freek. Laat ons oorstap na die fietse dame se eenheid. 

Miskien kan ons handjie bysit met die uitpak? ‘n Ekstra paar hande is 

mos altyd welkom. 

6.  FREEK : (LAG) Ons vertel jou alles later, Dawid. Jy moet nou huis toe gaan 

voor Mara jou spaarkamer toe stuur! 

7.  MARA : Die wiel draai, Freek. Jy sal nog jou verdiende loon kry. Maak jouself 

maar reg vir die dag. Dit kom nader, stadig maar seker. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN DIE TUIN VAN DIE 

AFTREEOORD, VOËLS RAAS IN DIE AGTERGROND. 

8.  HARDUS : Magtag, maar die vroumens is ‘n lus vir die oog! En Leah was in die 

kol. Sy’s sommer baie jare jonger as die ander vroumense in die 

oord.  

9.  FREEK : Ja, hier kom ‘n ding. Sy sal oë agter in haar kop moet hê met die 

jaloerse klomp in ons oord. Ek dink ons gaan nog drama sien, en 

sommer binnekort.  

10.  DAWID : (BEWEEG NADER) En toe, het julle die nuwe dame ontmoet? 

11.  FREEK : Hoe nou, Dawid, het jy ontsnap? Weet Mara dat jy uit jou hok uit is? 
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1.  DAWID : Toe nou, Freek, jy kan die storie nou laat gaan. Mara is net effe 

gespanne met die nuwe intrekker. ‘n Vrou is mos maar so. Hulle sien 

ander vroue as kompetisie. Hulle vertrou niemand nie. Veral nie hulle 

eie mans nie.  

2.  HARDUS : Hierdie keer het Mara nogal rede. Kyk, die nuwe dame, haar naam is 

nou Daisy, sy is waaragtig sag op die oog. En Mara was verkeerd. 

Daisy se nekvelle is nog lekker glad. Ek het mooi gekyk, gemaak of 

ek haar diamant halssnoer bewonder. Toe lig sy dit op om my te wys. 

So, die nekvel-gerug is net dit, ‘n gerug. Dit kan nek omgedraai word.  

3.  FREEK : Ek wonder of sy Frans praat. Ek het vergeet om haar te vra. Ek sal 

haar oor aandete moet vra. 

4.  DAWID : Wel, ek sal haar dan ontmoet. Oor aandete, bedoel ek.  

5.  FREEK : (LAG) Dis nou as Mara nie reël dat jou kos by jou eenheid afgelewer 

word nie! Sy’s kapabel en plaas jou onder kwarantyn. In self-isolasie! 

6.  DAWID : (LAG) Soos julle praat, het Mara miskien goeie rede! Ek kan nie wag 

om Daisy onder oë te kry nie. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA AAND, INWONERS VAN OORD EET 

AANDETE IN EETKAMER 

7.  FREEK : Hier kom sy nou.  

8.  MARA : (BY HAARSELF) Dink natuurlik dit maak ‘n stelling om so laat te 

wees vir ete. (KUG) Naand, Daisy! Dit is wonderlik om jou weer te 

sien! Ek vertrou jy het uitgepak en jou voete gevind. Die van julle wie 

nog nie vir Daisy ontmoet het nie, dis nou Daisy. Ons nuwe inwoner. 

Sy het vandag ingetrek. 
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1.  FREEK : Ons het reeds gaan groet, maar ek dink nie Dawid het al vir Daisy 

ontmoet nie? Dawid is nou Mara se man. Mara wat op die 

beheerraad dien.  

2.  DAWID : Bly te kenne, Daisy. Dit is ‘n voorreg om jou te ontmoet. 

3.  DAISY : Naand Dawid. Sit gerus, dis nie nodig om op te staan nie. Ek sien jy 

is besig om te eet. Laat ek ook ‘n stoel kry (BREEK AF) 

BYK: HARDUS SPRING OP EN TREK ‘N STOEL NADER 

4.  HARDUS : Ek trek sommer gou ‘n stoel nader. Kom sit hier langs my. Kom julle, 

skuif bietjie op. Maak plek vir Daisy. Ons moet haar laat welkom voel. 

So ja, bietjie knap, maar dit sal werk. Volgende keer hou ek ‘n plek 

vir jou oop. 

5.  DAISY : Dankie Hardus, jy’s baie galant. Anders as my oorlede man. 

6.  MARA : Nou is jy dan ‘n weduwee, Daisy? 

7.  DAISY : Ja, ek het my man verlede winter begrawe. Ek het pas uit rou uit 

gekom.  

8.  LEAH : En wat bring jou na ons oord, Daisy? 

9.  DAISY : My groot huis. En die ewige werk in die tuin. Dit was net te veel. Toe 

kry my seun vir my die plekkie hier. Naby genoeg aan die stad as ek 

so af en toe ‘n bietjie opwinding soek. 

10.  DAWID : Gepraat van opwinding. Jy moet hoor watter planne Freek vir ons 

klompie het. 

11.  MARA : Dawid, ek is seker Daisy sal nie haarself ophou met sulke bog nie. 

Los dit nou. 

12.  DAISY : Nou is ek skoon nuuskierig. Wat is jou planne, Freek? 
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1.  FREEK : Wel, die saak staan so: ‘n aftreeoord iewers oorsee se bewoners het 

almal saamgekom vir ‘n groepfoto, wat as deel van ‘n kalender 

uitgegee gaan word. En hulle het nou ander aftree oorde uitgedaag 

om dieselfde te doen. Ons klompie dink daaroor om deel te neem 

aan die projek. 

2.  DAISY : Klink nie juis na opwinding nie. Maar as julle klompie erg is daaroor, 

sal ek dit so aanvaar. Ons almal het maar ons dinge. 

3.  HARDUS : Freek het die belangrikste feit uitgelaat. Dis ‘n naak foto, die 

inwoners het nie ‘n draad klere aan nie.  

4.  DAISY : (TREK HAAR ASEM SKERP IN) Ek sien. Dis nou opwindend! 

Wanneer word ons foto geneem? 

5.  FREEK : Jy’s bok vir die plan? 

6.  DAISY : Maar natuurlik, hoekom nie? My lyf is nog perfek. Ek het niks om 

weg te steek nie. En ek is gemaklik voor die kamera. Ek was mos ‘n 

model tot so onlangs!  

7.  FREEK : Dis mos nou hoe ‘n bek moet praat! 

8.  JOHANNA : Ek dink dis net reg om vir Daisy die volle waarheid te vertel. Nie 

almal van ons wil deel van die projek wees nie. Mara dink dis ‘n dom 

idee.  

9.  DAISY : Ja, ek verstaan. Party mense is mos maar skaam vir hulle lywe soos 

hulle ouer word. Swaartekrag het nie ‘n sin vir humor nie.   

10.  MARA : Ek is g’n skaam vir my lyf nie! Ek het net nog nie besluit nie. 
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1.  FREEK : Wel, Daisy, jou deelname sal die projek ‘n hupstootjie gee, dis 

verseker. Ek dink dis veilig om te sê ons plek op die kalender is nou 

gewaarborg! Al is dit net jy en ons klomp mansmense! ‘n Hennetjie 

met ‘n spul kapok hane. 

2.  MARA : ‘n Spul kapok hane met rooi hakskene, as jy my vra! 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA FREEK SE KOMBUIS. FREEK EN 

HARDUS DRINK KOFFIE  

3.  FREEK : Dis nou ‘n wen dat Daisy gaan aantree vir die foto. Ek’s seker daar’s 

nie ‘n man in die oord wat gaan uitsit nie. Behalwe miskien Dawid, as 

Mara hom onder slot en grendel hou.  

4.  HARDUS : En miskien ek. 

5.  FREEK : Wat praat jy nou, Hardus? Ek kan sien jou oë traan as jy net na 

Daisy kyk. Sy sal vir jou lag as jy uitsit. Sy sal dink dit sit nie in jou 

broek om bietjie ‘n kans te waag nie. 

6.  HARDUS : Dis juis dit, jy sien. 

7.  FREEK : Wat? Ek volg nou nie. 

8.  HARDUS : Wel, as ek reguit moet wees, Daisy lyk wêreldwys. 

9.  FREEK : So? Wat het dit met die prys van eiers uit te maak? 

10.  HARDUS : Ek wil nie dat sy my lig opweeg nie. 

11.  FREEK : Nou hoekom sal sy dit doen? 

12.  HARDUS : (SUG) Ons is nie almal wel bedeeld nie.  

13.  FREEK : Eina!  
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1.  HARDUS : Nou wat doen ek nou? Sit ek uit, wil Daisy weet waarom. Dis ‘n 

dilemma, Freek. Jy moet my help. Jy’t die ding begin. 

2.  FREEK : Sê jou wat. Skuil maar so agter ‘n bakhand. Dan is Daisy niks verder 

wys nie.  

3.  HARDUS : Maar wat as sy nou dink ek is ‘n lafhart? Watter soort man skuil weg? 

4.  FREEK : Magtag, Hardus! Jy moet self kies. Of Daisy sien ‘n bakhand, of ‘n 

pruimedant? Besluit jy maar self. 

5.  HARDUS : Jy’s ‘n harde man, Freek. Maar ja, dit kan werk. Dis ‘n opsie. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA VOËLBAD IN DIE TUIN WAAR DIE 

VOËLS RAAS  

6.  JOHANNA : Ek hoor Freek soek ‘n tema vir die foto. Ek hou nogal daarvan. Dit 

kan die foto smaakvol maak. ‘n Kuns foto.  

7.  MARA : Jy dink tog nie steeds om vir die foto te staan nie, Johanna? Is jy dan 

nou besig om van jou kop af te gaan?  

8.  JOHANNA : Wel, Daisy gaan in die foto wees. So ek kan nie sien dat die res van 

ons kan uitsit nie. Dit is tog ons oord se eer op die spel? Hoe kan ons 

nou dat ‘n nuwe inkomeling die kalklig steel? En dit net omdat sy ‘n 

perfekte lyf het? 

9.  MARA : Ek het ook ‘n perfekte lyf. Net vir die rekord.  

10.  JOHANNA : Jy sê dit, maar niemand gaan jou glo nie. Met jou los klere weet 

mens nie wat daaronder skuil nie. Vir al wat (BREEK AF) 

11.  MARA : Los my lyf nou hier uit! En in elk geval, hoekom sal ek my steur aan 

wat Daisy doen? 
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1.  JOHANNA : Jy weet mos maar hoe is mense. Hulle lag agter hulle hande. As jy 

loop en vertel jy het ‘n perfekte lyf maar jy wys dit nie, gaan mense 

vir jou lag. En Daisy gaan die oorhand kry. Binnekort word sy op die 

beheerraad ingestem. En jy is jou plek kwyt. Ek sê maar net. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA SITKAMER IN AFTREEOORD, VROUE 

SIT EN TEE DRINK, LAATMIDDAG  

2.  DAISY : Dis so opwindend! 

3.  LEAH : Wat is? 

4.  DAISY : Die groepfoto! Ek is seker Freek is reg, ons sal wen en deel van die 

kalender wees. 

5.  JOHANNA : Ek’s nie so seker nie. Baie aftreeoorde sal wil deelneem. 

6.  DAISY : Wel, dis waar ek gedink het. Ons moet ‘n voorsprong kry.  

7.  MARA : Nou hoe bedoel jy, ‘n voorsprong? 

8.  DAISY : Presies net dit. ‘n Geheime wapen. Ek het met my skoonheidterapeut 

gereël, sy sal ‘n draai kom maak in ons oord. Op die dag voor ons 

die foto neem. Net om die dames bietjie op te kikker.  

9.  MARA : Hoe opkikker? 

10.  DAISY : Wel, sy kan alles doen. Hare, naels, grimering, waks, en nog wat. 

11.  JOHANNA : Op ons ouderdom? 

12.  DAISY : Wel, ek het gedink. Dit sal  die foto uniek maak, ‘n versameling wel-

versorgde dames. ‘n Tema daaraan gee, soos Freek gevra het. 

13.  MARA : Waks? Soos in ‘n bikinilyn-waks? 
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1.  DAISY : (LAG) Nee, my mens, dis mos ouderwets! Vandag is daar baie style 

om van te kies. My skoonheidterapeut sal alles aan julle kom 

verduidelik. Ons het mos keuses, dis die moderne eeu! En miskien 

moet die mans ook sommer dink aan waks. Anders is dit net ‘n 

klompie droë blommerangskikkings oral waar mens kyk. En harige 

rûens en borskaste. Dis om van te gril! 

2.  JOHANNA : Maar niks gaan tog wys op die foto nie?  

3.  LEAH : Wag, hier kom Freek aangestap. As hy hoor waaroor ons praat, kry 

hy sommer idees. 

4.  FREEK : (BEWEEG NADER) Middag, dames. En waaroor skinder ons so 

lekker vanmiddag? 

5.  DAISY : Nee wat, ons gesels maar oor koeitjies en kalfies. En waar is 

Hardus?  

6.  FREEK : Hy’t gesê hy gaan by die voëlbad sit en lees. 

7.  DAISY : Foeitog, so alleen. Ek sal die arme man gaan opsoek en geselskap 

hou. (BEWEEG WEG) Verskoon my! 

8.  MARA : Ons moet haar maar dophou. Ek vertrou nie die vrede nie. Hoekom 

nou juis Hardus gaan geselskap hou? 

9.  FREEK : Miskien verkies sy mans se geselskap? Of is julle klompie bra te 

vervelig vir haar? Maar wag, hier kom ta' Betsie, julle moet haar maar 

vermaak, ek het nog dinge om te doen. (BEWEEG WEG) Sien julle 

oor aandete!  

10.  TA’ BETSIE : En nou hoe lyk dit julle maak planne so in die stil agtermiddag? En 

hoekom is Freek so vinnig hier weg? 
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1.  JOHANNA : Nee, Ta’ Betsie, ons bespiegel maar steeds oor die groepfoto. Nie 

almal het ewe veel aptyt vir die affêre nie. Nou wonder ek, waar 

staan Ta’ Betsie met die foto? Gaan Ta’ Betsie uittrek en alles wys? 

2.  TA’ BETSIE : As ek ‘n geldjie daarvoor kan kry, hoekom nie? En dit sal my 

kleinkinders iets gee om oor te lag. 

3.  MARA : Ek glo nie wat ek hoor nie. As die senior burger van ons oord moet 

Ta’ Betsie tog leiding aan die jonger vrouens gee. Ta’ Betsie moet ‘n 

voorbeeld stel.  

4.  TA’ BETSIE : Maar dis dan wat ek doen, Maratjie. Ek gee die pas aan. Soos terug 

in een-en-vyftig, toe ons eie Kuruman-klub die toerspan geklop het. 

Ek het my bates geflits, net so vlugtig, om die oorwinning te vier. 

(LAG) Magtag, ek onthou nog die telegramme wat ek gekry het, van 

heinde en verre, al wat man was wou met my trou. Sommer een van 

‘n jonge dametjie af ook gekry, met ‘n kiekie by. Sy’t met boerbokke 

geboer, net noord van Rooiputs, as ek reg onthou. Ek kon kies en 

keur, van so ver as Gariep het hulle tougestaan.  

5.  MARA : Magtag Ta’ Betsie, by Ta’ Betsie gaan ek ook nie hulp kry nie.                                                                   

6.  TA’ BETSIE : Ons moet maar lag terwyl ons kan, Maratjie. Want lank die nag wat 

voorlê nog, in die woorde van die digter. 

7.  MARA : Dis nie van lag nie, dis waansinnigheid.   

8.  TA’ BETSIE : Nou dan moet jy maar uitsit, Mara. Ek hoor Daisy is in elk geval 

besig om aan te tree om jou plek vol te staan. 
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BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA TUIN WAAR MARA EN JOHANNA 

STAP. LAATMIDDAG. HADIDAS ROEP IN A/G.  

1.  MARA : Dis beter dat ons hier praat, Johanna. In die tuin, waar niemand ons 

kan afluister nie. 

2.  JOHANNA : Jy’s baie geheimsinnig, Mara. 

3.  MARA : Dis in belang van ons oord, Johanna. Ons moet ondersoek instel. 

4.  JOHANNA : Nou volg ek nie? 

5.  MARA : Jou seun is mos ‘n privaatspeurder, nie waar nie? 

6.  JOHANNA : Ja, hy werk in die stad. 

7.  MARA : Nou, ek dink toe. Wat as jy hom vra om so ‘n bietjie ondersoek in te 

stel? 

8.  JOHANNA : Ondersoek na wat? 

9.  MARA : Nie na wat nie. Na wie.  

10.  JOHANNA : Na wie dan? 

11.  MARA : Daisy. 

12.  JOHANNA : Nou verstaan ek nog minder.  

13.  MARA : Daar’s iets omtrent Daisy. Iets wat my pla. En ek wil weet wat dit is. 

Toe dink ek. Wat as ons meer kan uitvind oor haar agtergrond? Haar 

lewe voor sy hier aangeland het.  

14.  JOHANNA : Soos wat? 

15.  MARA : Wel, was sy regtig getroud en is haar man regtig oorlede? Waaraan? 

En hoe oud is sy? Waar kom sy vandaan? Het sy baie geld in die 

bank? Sulke dinge.  

16.  JOHANNA : Ons kan Matrone vra. 
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1.  MARA : Ek het Matrone so effe gepols, net so op die oppervlakte, maar sy 

praat nie. Sy sê inligting oor inwoners is konfidensieel. Ons weet al 

klaar te veel van mekaar en nog meer kan nie goed wees nie. Maar 

dis waar Matrone verkeerd is. Ons klomp weet alles van mekaar af 

en dis nie ‘n slegte ding nie. Dit hou ons veilig. Dis soos 

afstandsbeheer. Maar ons weet net mooi niks van Daisy af nie. Net 

mooi niks. 

2.  JOHANNA : En nou wil jy meer oor Daisy uitvind? 

3.  MARA : Soos ek sê, dit kan mos nie kwaad doen nie. 

4.  JOHANNA : En wie betaal nogal daarvoor? My seun sal nie verniet werk nie en 

die oord se kleinkas is vir ander dinge. Hy werk net vir kontant. 

5.  MARA : Ek sal dat Dawid ‘n geldjie beskikbaar maak. Praat met jou seun en 

laat weet my wat dit kos. En kom ons hou dit maar tussen ons. 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN DAWID EN MARA SE 

EENHEID WAAR HULLE TEE DRINK 

6.  MARA : Dawid, jy moet my uithelp. Dis vir ‘n belangrike doel.  

7.  DAWID : Hoe nou, Mara? 

8.  MARA : Jy moet inry na die Stadsraad se kantore. Om navrae te gaan doen 

oor ons oord.  

9.  DAWID : Navrae? 
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1.  MARA : Ja. Oor regulasies wat op ons oord betrekking het. Ek wil weet of die 

fotobesigheid teen die regulasies is. Dis mos amper soos om ‘n 

nudiste-oord te bedryf, as almal kaalbas hier rondloop. En as jy ‘n 

regulasie kan opspoor wat dit verbied, kan ons die storie van die  

groepfoto in die kiem spoor.  

2.  DAWID : Aha, ek sien. Ek moes geweet het. Jy gaan nie so maklik tou opgooi 

nie.   

3.  MARA : Ry sommer môre-oggend, daar’s nie tyd om te verspil nie.  

4.  DAWID : Ja, my blom. 

5.  MARA : En daar’s nog iets. 

6.  DAWID : Ek is nie verbaas nie, Mara. Met jou is daar altyd nog iets. 

7.  MARA : Terwyl jy in die stad is, trek kontant. So vyf duisend rand.  

8.  DAWID : Genugtig Mara, waarvoor dan? Ons gebruik tog nie juis kontant nie. 

9.  MARA : Ek het kontant nodig, Dawid. Moenie vrae vra nie. Dis vir ‘n goeie 

doel. Vertrou my.  

10.  DAWID : Ja, Mara. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA AANDETE WAAR INWONERS BESIG 

IS OM TE EET  

11.  HARDUS : Ek hou hierdie plek langs my oop. Vir Daisy. 

12.  MARA : As sy, soos die res van ons, betyds is vir ete, hoef niemand vir haar 

‘n plek te hou nie. 
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1.  HARDUS : Miskien doen sy net effe moeite om reg te maak vir aandete. Soos 

haar hare, en nog wat. Julle het tog gesien mens kan haar deur ‘n 

ring trek. Dit vat mos tyd om als reg te kry. Net omdat mens in ‘n 

aftreeoord bly beteken nie dat jy jouself hoef te laat gaan nie. 

2.  DAWID : Jy’s verniet so eie oor Daisy. Daar’s ‘n paar manne wat saam met jou 

in die tou staan. 

3.  MARA : Nou wat praat jy, Dawid? Staan jy ook dan in die tou?  

4.  DAWID : Nee, Mara. Ek sê maar net. 

5.  JOHANNA : Nou ek wonder of daardie diamante eg is? Lyk maar baie blink vir 

my. 

6.  FREEK : (LAG) Hier gaan ons al weer. Ons moet maar die kok vra om ‘n plek 

te dek vir die groen monster. Hy’s nou pal met ons. Oggend, middag 

en aand.  

7.  HARDUS : Stil, julle. Hier kom Daisy. (ROEP UIT) Naand Daisy, ek het plek 

gehou vir jou! 

8.  DAISY : (BEWEEG NADER) Ag dankie Hardus. Ek is ewig laat want ek is 

geneig om te veel moeite te doen met my voorkoms. Maar liewer so 

as om verslons te lyk, of wat sê ek? ‘n Vrou hou tog daarvan om 

mooi te lyk, veral met so ‘n klomp vrolike mans in die omtrek. Of is dit 

nou oulike mans? 

9.  HARDUS : Jy lyk wonderlik, Daisy! 

10.  MARA : So lyk ons nou verslons? Hier langs Daisy? 
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1.  DAISY : Nooit nie! Elke vrou het mos maar haar eie roetine. Myne neem maar 

‘n tydjie. En so gepraat van roetines, my skoonheidterapeut is reg vir 

julle, ons moet net die tyd vasmaak. Dis nou vir die dames wat so 

bietjie werk wil laat doen voor die foto geneem word. 

2.  FREEK : (LAG) Werk laat doen? Soos in hare sny en naels verf? 

3.  MARA : Bly maar hier uit, Freek. Dis vroue sake. Ons gaan nie in op 

besonderhede nie, en definitief nie voor julle mans nie.  

4.  FREEK : Maar ek dog jy gaan nie vir die foto sit nie? 

5.  MARA : Ek moet nog besluit. Los dit nou daar. 

6.  LEAH : Maar die manne? Kry hulle nie ook so bietjie hulp nie? Ek kan myself 

indink dat dinge nogal skurf kan wees, so in die rou. ‘n Bietjie vooraf 

skuur en skaaf kan seker nie kwaad doen nie? Soort van die los 

drade optel.  

7.  HARDUS : Nee wat, ek dink ek sal regkom. Ek het nie terapie nodig nie. Maar 

Freek en die ander moet maar vir hulle self praat.  

8.  FREEK : (LAG) Ons moet maar hoor watter tipe terapie die dametjie aanbied. 

Ek wou lankal ‘n paar dinge laat nagaan. Dis miskien net my kans 

om die blinkkant weer gepoets te kry. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA TUIN WAAR HARDUS EN DAISY 

STAP. OGGEND. VOËLS RAAS. 

9.  DAISY : Sjoe, die tuine is mooi. Ek kan heeldag hier rondstap. En dis lekker 

om bietjie ‘n blaaskans te kry, Hardus. Die ander klomp is so raserig, 

ek voel skoon uitasem nou dat ek alleen saam met jou is. So half 

opgewonde. 
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1.  HARDUS : Haai, Daisy. Nou laat jy ‘n ou man baie goed voel.  

2.  DAISY : Darem nog nie so oud nie? Wag, laat ek raai. Ek sou sê jy’s vroeg-

sestigs? 

3.  HARDUS : (LAG) Ek gaan my sestigs nie weer sien nie! 

4.  DAISY : Maar jy’s tog fiks en gesond, jou hart is seker sterk. Jy stap so 

gemaklik. 

5.  HARDUS : Een omlyningkie, dis al. My dokter reken my hart het nog ‘n paar jaar 

om te klop. Dis nou as ek myself nie ooreis nie. Matige oefening, en 

nie te veel op ‘n slag nie. Dis wat die dokter voorskryf.  

6.  DAISY : Wil jy op die bankie gaan sit en asemskep? Ons hoef nie verder te 

stap nie. 

7.  HARDUS : Nee wat, kom ons hou aan stap.  

8.  DAISY : Nou Hardus, jy’s ‘n wewenaar, nè? 

9.  HARDUS : Ja, baie jare al. 

10.  DAISY : Ek is so jammer om dit te hoor. En het jy darem erfgename? Ek 

bedoel, kinders wat by jou kom kuier? 

11.  HARDUS : Nie kind of kraai nie.  

12.  DAISY : Jou arme mens, so alleen in die wêreld! Jy moet seker af en toe 

verlang na iemand wat agter jou rug kan inkruip op ‘n koue 

wintersnag? (LAG) 

13.  HARDUS : (LAG SAAM) Daardie dae is altoos verby. Ek maak maar ‘n 

warmwatersak. Dis my bedmaat. 

14.  DAISY : Jy moenie jouself so afskeep nie, Hardus. Jy moet leer om jouself te 

bederf. Ons almal hou tog van ‘n bederfie. Of wat sê ek? 
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1.  HARDUS : Nou praat jy, Daisy. Nou praat jy. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA TUIN WAAR MARA EN JOHANNA 

STAP. OGGEND. VOËLS RAAS.  

2.  MARA : Nou wat kon jou seun wys raak? Oor Daisy? 

3.  JOHANNA : Sommer ‘n hele klomp goed. Jy gaan jou ore nie glo nie. Ek weet nie 

waar om te begin nie. 

4.  MARA : Begin by die begin, ek luister. Hoe oud is sy, wil ek weet? 

5.  JOHANNA : Nou goed, sy’s nog nie sestig nie. Agt-en-vyftig, om presies te wees. 

En ja, haar man is verlede jaar dood, soos sy gesê het. Maar sy het 

nie die helfte vertel nie. 

6.  MARA : Wat het sy weggesteek? 

7.  JOHANNA : Dit was haar vierde man. 

8.  MARA : Vier mans? Dis mos bloot gulsig! 

9.  JOHANNA : Maar luister hierna. Elke een van haar mans was alreeds bejaard op 

sy troudag met Daisy. En al vier is – hoe het my seun dit gestel? Al 

vier van hulle is op ‘n galop dood, in die saal. Aan ‘n hartaanval.  

10.  MARA : My goeiste! 

11.  JOHANNA : En daar’s meer.  

12.  MARA : Vertel! 
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1.  JOHANNA : Daisy is bankrot. Sy’t lankal haar binnevet uitgeleef. Sy oorleef nou 

op toelaes van haar seun. ‘n Enigste kind wat in die stad bly, ‘n ryk 

sakeman. Kind by haar eerste man. Na elke een van haar mans se 

dood het sy die erfgeld vinnig uitgeleef. Nie dat daar ooit baie oor 

was nie, want met elke huwelik het sy ruim spandeer en sy hou van 

dobbel. Op die perde. Dis waar al haar geld heen is.  

2.  MARA : En nou slaan sy soos ‘n vrot kol by ons oord uit. Ongevraagd en 

ongenooid.  

3.  JOHANNA : Haar huur van die Lambrechts se eenheid is korttermyn, drie 

maande as sy haar deposito ook gebruik.  

4.  MARA : Dus nie ‘n langasem inwoner nie. Nou maak alles vir my sin. 

5.  JOHANNA : Hoe bedoel jy? 

6.  MARA : Daisy het kom vastrapplek soek in ons oord terwyl sy ‘n ryk 

alleenloper inkatrol. Vir haar vyfde huwelik. Sodat sy kan aanhou 

lekker leef. En hy het reeds die aas gesluk. 

7.  JOHANNA : Hardus? 

8.  MARA : Presies! Die man is so orig as wat hy ryk is, en jy weet hy stik in die 

geld. Dis net ‘n kwessie van tyd, dan sleep sy hom die paadjie af.  

9.  JOHANNA : Paadjie af? Waarnatoe? 

10.  MARA : Kansel toe. En as ek so na jou luister, gaan hy ses voet onder wees, 

nie lank daarna nie. Met haar lyfie en sy gevorderde ouderdom gaan 

die man se hart nie hou nie. Dis nou as hy die perd geklim kry, 

bygesê. Maar van opbly as Daisy die sambok inlê? Hardus gaan 

afval, reguit in sy graf in. 
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1.  JOHANNA : Die merrie! 

2.  MARA : Maar ons het nog tyd om dit alles te stop. Vir ons oord se goeie 

naam. En natuurlik vir Hardus se onthalwe. 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN DAWID EN MARA SE 

EENHEID WAAR HULLE TEE DRINK 

3.  MARA : En dis die storie, aldus die privaatspeurder. Daisy is op soek na haar 

vyfde man, en Hardus se rieme is behoorlik los.  

4.  DAWID : Magtag, die vrou werk haar planne fyn uit. 

5.  MARA : Jy moet kry dat Freek vir Hardus waarsku. Hardus sal miskien vir 

hom luister.  

6.  DAWID : Jy’s reg, ons gaan die ding moet nek-omdraai voor Hardus die ja-

woord vra. Wat ek dink hy sal doen sodra die foto geneem is. By 

wyse van spreke sal hy dan mos reeds ‘n glimps gekry het van die 

kat wat smeek om geknyp te word. En knyp gaan hy die kat wil knyp. 

Die man sit al skoon ongemaklik as Daisy in die omtrek is.  

7.  MARA : Maar nie voor hulle twee nie gekerk is nie.  

8.  DAWID : Binne gemeenskap van goedere met haar as alleen-erfgenaam. 

Want Hardus het tog nie naasbestaandes om kapsie aan te teken 

nie. Dit moet haar plan wees. 

9.  MARA : Genoeg nou van Hardus. Wat kon jy uitvind, by die Stadsraad? Het 

jy die regulasies nagegaan? 
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1.  DAWID : Ja, maar dit gaan ons nie help nie. Daar’s niks wat bepaal dat 

inwoners nie kaal mag rondloop nie. Om die waarheid te sê, dit lyk of 

die oord se reëls die klas van ding moet reguleer. Maar daar is 

natuurlik niks daarvan in ons reëls nie. Ek het gekyk. 

2.  MARA : Nou dan is ons in Freek se hande. As hy Hardus kan kry om op te 

hou kwyl oor die vroumens, dan staan ons ‘n kans, en is die 

fotobesigheid miskien van die baan af. Anders hou ons bruilof môre 

en begrafnis oormôre. Die vroumens sal nie vir te lank hier in die 

oord wil aanbly nie. Ons tyd raak min.  

3.  DAWID : Ek gaan praat dadelik met Freek.  

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA FREEK SE WOONEENHEID, 

LAATMIDDAG, VOËLS RAAS EN HADIDAS ROEP IN A/G DEUR 

OOP VENSTERS 

4.  DAWID : (UITASEM) Luister Freek, ons moet praat. Hardus se lewe is in 

gevaar. 

5.  FREEK : Wat nou? So dramaties, Dawid? Wat bedreig hom dan nou? 

6.  DAWID : Nie wat nie. Wie. Dis Daisy. Sy gaan hom doodmaak as ons nie gou 

spring nie. 

7.  FREEK : Watse onsin praat jy dan nou, Dawid?  

8.  DAWID : Wel, Mara het ‘n privaatspeurder gehuur om Daisy se verlede te laat 

bekyk.  

9.  FREEK : Mara het op Daisy laat spioeneer? Ken jou vrou dan geen perke nie, 

Dawid? 

10.  DAWID : Dit was vir ‘n goeie doel, Freek.  
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1.  FREEK : O ja? Met Mara heilig die doel altyd die middel. 

2.  DAWID : Sy wou maar net vir Hardus beskerm.  

3.  FREEK : Beskerm? Hoe beskerm? 

4.  DAWID : Ons almal kan sien Daisy maak jag op Hardus. En Hardus is soos ‘n 

bok wat met ‘n skerp lig verblind is. Hy wag net vir die kopskoot.  

5.  FREEK : So? Ek dink baie mans sal nogal daarvan hou om deur Daisy gejag 

te word. Maar dit nou eers daar gelaat. Hoe gaan sy vir Hardus 

doodmaak? 

6.  DAWID : Daisy is slegte nuus, Freek. Sy was al vier keer getroud. Elke keer 

met ‘n bejaarde man. Wat kort na die troue ‘n hartaanval gekry het. 

Dit is Hardus se voorland as ons hom nie keer nie. 

7.  FREEK : Te laat, Dawid. Hardus en Daisy trou Vrydag. Hy’t pas vir my die 

nuus kom gee. So opgewonde soos ‘n vark in ‘n groentewinkel. Hy 

maak die aankondiging later vandag.  

8.  DAWID : (KREUN) Ons moet hom koudlei! 

9.  FREEK : Liewer jy as ek, Dawid. Vir my geld is Hardus beter af waar hy 

omkap met ‘n glimlag. Eerder as om dinge uit te rek. Wat nou sy 

voorland is. Wat ons almal se voorland is. Hardus is gelukkiger as 

wat hy self besef. 

10.  DAWID : So jy gaan nie met hom praat nie? 

11.  FREEK : Definitief nie, Dawid. Hoe kan ek nou Hardus se plesiertjie bederf? 
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BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA AANDETE WAAR INWONERS BESIG 

IS OM TE EET  

1.  HARDUS : (KLOP MET LEPEL TEEN SY GLAS) Stilte, mense! Ek het ‘n 

aankondiging om te maak! 

2.  FREEK : (LAG) Hier kom ‘n ding! Vertel ons, Hardus. 

3.  HARDUS : Wel, die saak staan so: Daisy en ek trou Vrydag. In die 

magistraatskantoor in die dorp. En dan gaan ons vir ‘n paar dae by 

die Waterfront kuier. Ons wittebrood. Daisy het vir ons plek gekry in 

‘n hotelkamer met ‘n waterbed.  

4.  FREEK : Geluk aan die paartjie! Kan die kok vir ons ‘n bottel of twee 

oopmaak? Ons moet tog nog ‘n paar oorhê na die Kersete? Tensy 

daar skelm gedrink word onder ons neuse? 

5.  DAWID : ‘n Waterbed? Ek het nog altyd gewonder (BREEK AF)  

6.  MARA : Dawid, genoeg nou. Jou kop is vol gemors. 

7.  LEAH : Dit klink opwindend, ‘n waterbed! Ek hoop nie julle word seesiek van 

al die geskommel nie. En hopelik kry Hardus sy seebene voor die 

boegspriet gespan word. 

8.  DAISY : Ek kan nie wag nie! Uiteindelik kan uit behoorlik uit my rou tree en ‘n 

nuwe lewe met Hardus begin. 

9.  JOHANNA : En na die wittebrood? Trek jy by Hardus in? Hier by ons in die 

aftreeoord? 

10.  DAISY : Ons moet nog daaroor gesels. Nie dat daar baie tyd vir gesels gaan 

wees nie. Nè, Hardus? (LAG) 

11.  HARDUS : (LAG) Nee, jy sal nog agterkom. Ek is maar ‘n man vir min woorde. 
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1.  DAWID : Dis darem baie skielik, Hardus, die blits romanse? Dis tog nie of julle 

‘n gesin beplan nie. Vanwaar so brandasem? Is Daisy swanger? Of 

is daar ‘n lekker afslagprys by die hotel met die waterbed?  

2.  DAISY : Jy klink jaloers, Dawid.  

3.  MARA : Dawid is g’n jaloers nie.  

4.  FREEK : En voor Hardus die deininge in die Waterfront aandurf gaan ons die 

groepfoto neem. Donderdag-middag, net na ete. In die tuin, by die 

voëlbad. Moenie laat wees nie.  

5.  DAISY : Onthou dames, my skoonheidterapeut staan reg vir diè wat bietjie 

werk wil laat doen.  

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA DAISY SE EENHEID WAAR ‘N PAAR 

VAN DIE DAMES BYMEKAARGEKOM HET, GEROESEMOES. 

6.  DAISY : So ja, nou kan Freek maar kom met sy kamera. 

7.  JOHANNA : Ek moet sê, jou terapeut het wonderwerke verrig. Ons lyk almal jare 

jonger. 

8.  DAISY : Niemand gaan glo ons is van ‘n ouetehuis nie! 

9.  LEAH : Aftreeoord, nie ouetehuis nie. Mara kry ‘n oorval as sy jou hoor praat 

van ‘n ouetehuis. 

10.  DAISY : Nou ja, aftreeoord. Ek stem saam met Mara. Net jammer sy het nie 

van die geleentheid gebruik gemaak om so bietjie aan haar te laat 

werk nie. Al is dit nou net vir Dawid se onthalwe, om bietjie diesel in 

sy tenk te tap. Sy kla mos juis nou die dag dat die mans in ons oord 

afgeleef is. 

11.  JOHANNA : Mara maak haar eie reëls. Sy laat nie aan haar voorskryf nie. 
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1.  LEAH : Ek sien nie een van die mans het gekom vir behandeling nie. Dis 

jammer, hulle gaan by ons afsteek. 

2.  DAISY : Freek het nog navrae gedoen, gister. Oor wat hy noem afstof werk 

vir die foto. Maar ek moes hom reghelp. Hy het duidelik ‘n ander 

soort terapie in gedagte gehad. Nie iets wat my skoonheidterapeut 

aanbied nie. In elk geval, nie waarvan ek weet nie. Ek het gesê hy 

moet dit vir eers daar laat.  

3.  JOHANNA : Hoe bedoel jy, Freek wou homself laat afstof? Wat het Freek in 

gedagte gehad? 

4.  DAISY : Nee, dit moet jy hom self vra. Ek is te besig om my troue te beplan. 

5.  LEAH  : Dink net hoe dit gaan wees, Hardus weer getroud! En dit op so ‘n 

gevorderde ouderdom. 

6.  JOHANNA : Jy gaan maar sagkens met Hardus moet werk, Daisy. Die man se 

asem is maar kort. Jy gaan hom sommer gereeld moet laat opkom 

vir lug in daardie waterbed van julle. 

7.  DAISY : Los dit vir my. Ek het al meer as een man leer swem! 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA ONTBYT WAAR INWONERS BESIG IS 

OM TE EET  

8.  DAWID : Stilte, mense. Mara het iets op die hart. 

9.  MARA : Ja genoeg, Dawid. Ek kan vir myself praat. 

10.  FREEK : Nou ons luister. Is dit raadslid Mara of rugsteker Mara aan die 

woord? 

11.  HARDUS : Stil, Freek. Laat ons hoor. 
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1.  MARA : Ek het besluit om nie die fotobesigheid teen te staan nie. Ek gaan nie 

die beheerraad vra om in te gryp nie. 

2.  FREEK : Ek het julle mos gesê!  

3.  MARA : Maar ons gaan ‘n paar basiese reëls moet nakom.  

4.  LEAH : Reëls? Hoe bedoel jy, Mara? 

5.  MARA : Eerste reël is dat al die dames hulle bates bolangs bedek met ‘n 

elmboog. 

6.  TA’ BETSIE : (LAG) My bates met ‘n elmboog bedek? Maar my elmboog kan nie 

so laag afsak nie. Ek gaan skoon kromrug moet loop! 

7.  MARA : Tweede reël is dat al die dames ten minste deurtrekkertjies moet dra. 

8.  LEAH : (LAG) Ek in ‘n deurtrekker? Met boude soos uitgerysde brooddeeg 

net reg vir die oond. Netjies in twee gebondel? Nie op ‘n nugter maag 

nie! 

9.  MARA : Nou as deurtrekkertjies nie werk nie, moet ons onderlangs toehou. 

Met ‘n blaar of ‘n hoed. Bedek net julle skaamte.    

10.  DAISY : Beteken dit jy gaan staan vir die foto, Mara? 

11.  MARA : Net as al die reëls nagekom word.  

12.  JOHANNA : Nou is daar nog reëls? 

13.  MARA : Die mans moet hulleself ook bedek. Hulle kan kokers dra. 

14.  LEAH : (LAG) Kokers? Waar kry hulle kokers? 

15.  MARA : Die binnekant van ‘n toiletrol sal werk. Hulle kan dit met blink papier 

oortrek of verf of versier. En met ‘n rek afbind sodat die kokers nie in 

alle rigtings swaai nie.  

16.  FREEK : (Lag) Single of double ply rolle?  
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1.  MARA : En as ‘n koker nie werk nie, sal ‘n gesigmasker die nodige kan doen. 

Met die neus kant ondertoe, natuurlik. Gebruik julle diskresie.  

2.  HARDUS : Klink billik. Of wat sê ek, Daisy? 

3.  DAISY : Glad te preuts vir my smaak. Maar as ons nou ‘n wegsteek foto moet 

neem, dan maak ons maar so. Ek laat dit aan jou oor om vir my ‘n 

blaartjie te pluk, Hardus. So klein as wat jy dink by my sal pas. 

4.  LEAH : Die moerbeiboom is vol blare, ons kan ‘n paar gaan pluk. 

5.  FREEK : (LAG) Net oppas vir die sywurms! Voor jy weet is jy toegespin, en sit 

jy opgeskeep met ‘n papie. 

6.  DAISY : Nou reg, sien julle later! 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA TUIN WAAR INWONERS SAAMKOM 

VIR DIE FOTO. VOËLS RAAS EN HADIDAS ROEP IN A/G. BYE 

ZOEM SAGGIES.  

7.  FREEK : Kom, mense, ek stel die kamera op. Staan nader. En die dames 

moet maar van hulle elmboog-posisies nagaan. Dit lyk of ‘n klompie 

honde snoete vir die kamera loer. 

8.  JOHANNA : Genugtig! Ek het eers gedink Freek stel ‘n vierpoot op, nie ‘n driepoot 

nie.  

9.  LEAH : ‘n Weerbarstige storie, as ek dit so kyk. Selfs met al die blare voel ek 

half onveilig. En die bye! 

10.  JOHANNA : Hier kom Dawid, ook geblaar. Seker gekoker onder die blaar, op 

Mara se instruksies. Ek wonder of Mara gaan staan? Dit lyk tog of 

die mense na haar geluister het. Behalwe natuurlik Freek. 

11.  LEAH : Met Daisy se uitdaging het sy nie ‘n keuse nie.  
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1.  HARDUS : (BEWEEG NADER) Dagsê mense! Nou waar’s Daisy dan? Ek sien 

dan net hang boude waar ek kyk. Daisy moet dinge effe kom lig.  

2.  JOHANNA : Laat, soos altyd. Wag, hier kom Ta’ Betsie.  

3.  TA’ BETSIE : (BEWEEG NADER) Is ek laat?  

4.  LEAH : Nee, Ta’ Betsie. Die sports het nog nie begin nie. Ons wag nog vir 

Mara.  

5.  HARDUS : En vir Daisy. Miskien moet ek haar gaan soek.  

6.  TA’ BETSIE : Kyk net al die mans se tonteldose! (SNUIF) En ek sou kon sweer ek 

ruik buskruit! 

7.  LEAH : (LAG) Dit was een van die mans, seker maar net opgewonde. 

Dankie tog vir die effense luggie. 

8.  JOHANNA : En daar kom Mara. Net elmboë en blare, mens kan haar skaars 

raaksien.  

9.  MARA : (BEWEEG NADER) Dis juis die idee. Genugtig, moet Freek so 

ongekoker rondloop? Met sy mank knie is dis asof hy met ‘n los kruk 

loop, so met elke deurswaai. 

10.  FREEK : Aantree, mense. Langes agter, kortes voor. (LAG) En moenie te 

naby aan mekaar staan nie. Ons wil nie beserings opdoen nie. Staan 

reg! Mara voor, Dawid reg agter haar. Almal in netjiese rye. En 

(BREEK AF) 

11.  DAWID : Kom, Freek, kry jou toerusting reg dat ons kan skiet en klaarkry. Die 

son trek water en netnou is die bye op ons. My bas brand al klaar.  

12.  MARA : Gedra jou, Dawid. En kry jou knie uit my rug uit. 

13.  DAWID : Dis nie my knie nie, my blom. 
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1.  MARA : Dawid! 

2.  HARDUS : Nou waar is Daisy? 

3.  LEAH : Hier kom sy. Nogal hoëhakskoene en so ‘n ou klein blaartjie, dis 

skaars groter as ‘n muistepel! My genugtig, wat het sy met haar 

(BREEK AF)  

4.  HARDUS : (HAAL BAIE HARD ASEM) Kyk die (KREUN) kyk die (HYG NA 

ASEM EN KREUN HARDER) 

5.  DAWID : Magtag, Hardus het inmekaargesak! Staan weg, mense gee hom 

lug.  

6.  MARA : Dit lyk of die man ophou asemhaal het. 

7.  DAISY : (BEWEEG NADER) Wat is dan nou fout? 

8.  MARA : Staan weg! Dis oor jou dat die man nou plat lê. En maak toe jou oë, 

Dawid van Graan! 

9.  DAISY : Maar ek het net (BREEK AF) 

10.  JOHANNA : Waar’s Matrone? Is sy dan nie op bystand nie? 

11.  DAWID : Nee, sy wou nie die spulletjie aanskou nie. Sy dink ons is simpel.  

12.  LEAH : Gee my spasie! Ek het noodhulp op skool gedoen. Die man kort 

mond-tot-mond, en vinnig ook! Johanna, hou sy bene vas. Hy 

moenie nou begin spartel nie. (BLAAS EN BLAAS) Grr! Dis grillerig 

met sy pap lippe. (BLAAS EN BLAAS) 

13.  JOHANNA : Hy kom by! Kyk, dit lyk of hy effe uitswel. Ja-nee, die blasery werk! 

14.  HARDUS : (PROES EN HOES) Wat het (BREEK AF)  

15.  LEAH : Dankie tog. Ek het skoon uitasem geraak.  
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1.  MARA : Kan julle nou almal julle skaamte bedek! Die opwinding is verby. En 

vergeet nou van die foto. Een besering is genoeg.  

2.  FREEK : Kom, help my Hardus by die siekeboeg kry. Dawid, vat hom onder sy 

ander arm, dan sleep ons hom in. Matrone moet hom maar op die 

suurstoftenk sit.  

3.  MARA : Nou toe, Dawid. Jy gaan laai vir Hardus af en kom reguit huis toe. 

Voor jy ook neerslaan en behandeling nodig kry. Matrone het net een 

bed, en dis mos nou reeds gevat.  

4.  DAWID : Ja, my blom.  

5.  TA’BETSIE : En nou? Is ons dan klaar hier? Gaan Freek nie die foto neem nie? 

Het ek myself verniet so mooi aangetrek? 

6.  LEAH : Ta’ Betsie het uitgetrek, nie aangetrek nie.  

7.  TA’ BETSIE : (SUG) Dis ook weer waar. Dis seker die son wat my begin lighoofdig 

maak.  

8.  LEAH : Kom Ta’ Betsie. Sit op my hoed. Ek stap saam met Ta’ Betsie 

eenheid toe. 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA AANDETE WAAR INWONERS BESIG 

IS OM TE EET 

9.  LEAH : Wat ‘n dag! Het julle gesien, Daisy is inderhaas hier weg in die lang 

swart kar, sonder om te groet. Darem eers haar klere aangetrek. Sy’t 

glo haar huur opgegee, met onmiddellike effek. Trek terug stad toe. 

Die mense moet nog haar goed kom haal. 

10.  MARA : Nou hoe nou? Wat van die trouplanne? 
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1.  LEAH : Blykbaar het Matrone die dokter laat kom en hy het Hardus streng 

afgeraai teen die hele besigheid. Gemaan dat hy nie ‘n transaksie 

met sy kop moet maak wat sy lyf nie kan nakom nie. Tensy sy 

testament reeds in orde was en hy moeg was vir die lewe. Dit het 

Hardus tot ander insigte gebring.  

2.  MARA : En Daisy kies die hasepad. Dis nou ware liefde! Sy’s seker terug in 

die rou gedompel.  

3.  JOHANNA : Ek hoor sy het iets kwytgeraak van dagvaar vir egbreuk. Net voor sy 

hier weg is.  

4.  MARA : Hardus gaan maar noodtoestand moet pleit.  

5.  JOHANNA : Kom Hardus dan nie eet nie?  

6.  LEAH : Hy sterk nog aan in die siekeboeg. Sal seker daar moet oornag, hy’s 

op ‘n ventilator. Matrone hou sy bloeddruk fyn dop. Hy’t glo ‘n lelike 

spierspasma gehad. Alles het behoorlik op ‘n knop getrek. 

7.  FREEK : (LAG) Dit moes nogal ‘n helse skok vir sy stelsel gewees het toe 

Daisy haar opwagting gemaak het. Met daai Bonsai-boom blaartjie. 

Ek’s seker Daisy se bates gaan nog vir lank by hom spook.  

8.  DAWID : Ek hoor ‘n hele paar van die mans wil afsprake reël by die 

skoonheidterapeut. Vir hulle vrouens, hulle soek glo ‘n groep afslag, 

dis nou om te (BREEK AF) 

9.  MARA : Genoeg nou, Dawid. En nee, moenie eers daaraan dink nie. Ek gaan 

nie die vroumens sien nie. Sy raak nie aan my nie. 
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1.  LEAH : En nou is Hardus ook sy waterbed kwyt. Maar dis sy eie skuld. Hy 

moes ‘n groter blaar vir Daisy gekies het. Die verbode vrug by wyse 

van spreke stuksgewys verorber het.  

2.  FREEK : (LAG) Kan nie sê ek blameer hom nie. Dit was mos klaar geskil! 

3.  MARA : Genoeg, Freek. Dit wys nou net. Lus het nie brieke nie. Nie as dit by 

ou mans kom nie. Nie as dit by enige man kom nie. 

4.  DAWID : Ja-nee, hy het sy kapasiteit oorskat, dis vir seker.  

5.  MARA : En dis hopelik die laaste van jou streke, Freek Havenga. Jy’s amper 

Hardus se dood veroorsaak. In die toekoms beter jy twee keer dink 

voor jy ‘n mal perd opsaal. Iemand se hart gaan nog staan. 

6.  FREEK : Nooit gesien nie! Hardus is nie kwaad vir my nie. En julle moenie te 

rustig word nie. Ons is oud, maar nog nie koud nie! Slaap maar met 

een oog oop! 

 

DIE EINDE 

	

	


