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VOORGESTELDE MUSIEK 

Openingstoneel Bls 2 

Raindrop Prelude (Chopin) 

Clair de Lune (Chopin) 

Lagrima (Francisco Tarrega) 

Bladsy 18 

Precious child (Karen Taylor) 

Bladsy  23 

Like an Angel Passing through My Room – (Sissel & the Orchestra at Temple 

Square) 

Bladsy 30 

Voice of the Blood: Hildegard von Bingen 

Hymn of the Cherubim : Tchaikovsky 

Spiegel im Spiegel for Cello and Piano : Arvo Part 

Bladsy 41 (Eindtoneel) 

Best of my Love : The Emotions 

Ain’t No Mountain High Enough : Marvin Gaye 

Put Your Head On My Shoulder : Paul Anka 

L-O-V-E : Nat King Cole 
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RSG RADIODRAMA KOMPETISIE 2021 

 

‘N NUWE DAG 

 

ROLVERDELING: 

1. MIEKE PRINSLOO (ongeveer 50 – saggeaard) 

2. ULRICH PRINSLOO (Welgestelde sakeman, ongeveer 50, Mieke  se man, 

ongenaakbaar) 

3. MARCEL HANEKOM (Kliniese Sielkundige, ongeveer 55, Empaties) 

4. DOKTER HEINRICH DU PLESSIS (ongeveer 35, simpatiek) 

5. WALTER PRINSLOO (ongeveer 23, besorg; liefdevol, Mieke  se seun) 

6. ONTVANGSDAME (ongeveer 35, doebleer ook as Natuurreservaat se 

Ontvangsdame) 
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BYK:  SIEN VOORGESTELDE MUSIEK (AANGEHEG) 

1. ULRICH : Ek sien jy het alweer onnodig geld uitgegee! 

2. MIEKE : Wat bedoel jy? 

3. ULRICH : Jy het mos nie nodig om elke keer koffie met jou vriendin by ‘n 

restaurant te gaan drink nie, julle kan dit mos hier by die huis doen. 

4. MIEKE : Ek en sy het mekaar maande gelede laas gesien, dis net lekker om 

bietjie uit die huis te kom.  Ek is mos maar altyd hier. 

5. ULRICH : Dis maar goed ek kyk die bankstate deur om te sien hoe 

spandabelrig jy is. Jy weet hoe beperk ons begroting is! 

BYK WAS SKOTTELGOED SAGGIES IN AGTERGROND 

6. MIEKE : Ek is jammer, ek weet jy is die broodwinner en dat jy elke dag baie 

hard werk. 

7. ULRICH : Jy is baie bevoorreg, nie alle vroue het sulke goeie mans soos ek 

nie, jy beter dankbaar wees!  

8. MIEKE : Volgende keer sal ek haar vra om hiernatoe te kom. Sy’s die enigste 

ware vriendin wat ek het, dis lekker om met haar te gesels.  

9. ULRICH : En voor jy dink om iets agter  my rug te doen, ek kyk na jou 

whatsups om te sien watter nonsens jy kwytraak.  ‘n Mens kan jou 

nie vertrou nie.(BEWEEG WEG VAN MIK)  

BYK : DEUR EFFE WEG OOPGERUK EN SLAAN DIT TOE 
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1. MIEKE : (GEDAGTESTEM) Here, hoe lank gaan dit neem voor U my verlos? 

Ek is al so sielsmoeg, so moeg om in hierdie omstandighede te 

probeer staande bly.  

BYK :  MOTOR HOU IN  AGTERGROND STIL, LIGTE KLOP AAN DEUR 

2. WALTER : Hello Mamma, ek het sommer gou vinnig kom inloer.(BEWEEG 

NADER AAN MIK) 

BYK : OMHELSING EN SAGTE SOEN OP WANG 

3. MIEKE : Hello my kind! So lekker om jou te sien! Kom ons gaan sit sommer in 

die kombuis en dan maak ek vir ons tee. 

BYK : KETEL WAT KOOK. GEKLINGEL VAN KOPPIES IN 

AGTERGROND, TREK STOEL UIT EN GAAN SIT 

4. WALTER : Hoe gaan dit hier ? Ek dink so baie aan Mamma en bekommer my 

partykeer siek. Ek weet nie hoe jy al die jare Pa se harde hart verdra 

nie, ek wens jy wil hom los! 

5. MIEKE : Ag my kind, ek is al so gewoond daaraan en die Here is vir my goed, 

en jy is die wonderlikste kind wat ‘n ouer voor kan vra. Vertel my 

eerder hoe dit met jou gaan. 

6. WALTER : Dit gaan goed, dankie Mamma. Ek het ‘n oulike meisie ontmoet. Ons 

het nou al so ‘n paar keer uitgegaan, ek hou regtig baie van haar. 

7. MIEKE : My genade my kind, dis wonderlike nuus! Dis hoeka tyd dat jy ‘n vrou 

vat!   
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1. WALTER : Ek kan dalk net so maak!  Ek sal moet ry, dit gaan rof by die werk! 

BYK : SAGTE GESELS IN AGTERGROND, ROER IN KOPPIE EN DRINK,  

2. MIEKE : (GEDAGTESTEM) Ai, my kind.  Jy weet nie van my en jou Pa se 

geheim nie, as jy het, sou jy verstaan hoekom hy optree soos hy 

optree. 

3. WALTER : Ek gaan eers groet, die werk wag, maar ek sal binnekort weer hier 

kom draai. Dit was lekker om Ma weer te sien.  Baai!  

BYK : SIT KOPPIE OP PIERING NEER, BEWEEG WEG VAN MIK 

4. MIEKE : Ek sien uit daarna. Dit is altyd wonderlik om jou ook te sien. Ry veilig! 

BYK : VOORDEUR WAT OOPGAAN, MOTORVOERTUIG WAT IN 

AGTERGROND WEGTREK  

5. ULRICH : En toe, het jy vandag darem ‘n bietjie werk in die huis gedoen gekry? 

Jy kan nie ledig rondsit terwyl ek so hard vir ons werk nie. 

BYK : SIT SLEUTELS OP TAFEL NEER, TREK STOEL UIT EN GAAN SIT 

6. MIEKE : Ja, ek het twee weke gelede laas die vensters gewas, so dit was 

hoog tyd dat ek dit weer moes doen. Is jy honger? Ek het bobotie en 

rys gemaak, jy hou mos daarvan. Jy kan hier by die kombuistafel sit 

as jy wil. 

BYK : SKEP KOS IN BORD, SIT OP TAFEL NEER 
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1. ULRICH : Ja, asseblief. Ek het vandag weer twee nuwe transaksies gesluit.  

Dis tyd dat ek weer ‘n nuwe voertuig in die hande kry, ek verdien dit! 

2. MIEKE : Daar is iets wat ek jou moet vra. 

3. ULRICH : Wat is dit tog nou weer? 

4. MIEKE : Ek het gewonder of dit in orde met jou sal wees as ek dalk ‘n besoek 

by ons huisdokter maak.   

5. ULRICH : Hoekom? Jy soek net aandag, jy makeer niks. Jy dink seker omdat jy 

‘n mooi lyfie en gesiggie het dat mans na jou sal kyk.  Wie weet, dalk 

is dit hoekom jy kastig na die Dokter wil gaan. Ek vertrou jou nie 

sovêr as wat ek jou kan sien nie. 

6. MIEKE : Ek is al vir ‘n geruime tyd terneergedruk. Ek het net nie krag vir 

enigiets nie. 

7. ULRICH : Nou maar toe as dit regtig moet. Onthou net dat ek nie geld het om 

te mors nie. 

8. MIEKE : Baie dankie, ek waardeer dit.  

BYK : NOMMER OP LANDLYN GESKAKEL : LUI TWEE MAAL VOOR DIT 

BEANTWOORD WORD 

9. MIEKE : Goeiemore, is dit Dr. du Plessis se spreekkamer? 

10. ONT/DAME : (FILTER) Ja mevrou, kan ek met iets help? 
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1. MIEKE : Ja, ek wil graag ‘n afspraak met Dr du Plessis maak. My naam is 

Mieke Prinsloo. 

2. ONT/DAME : (FILTER) Wat van Woensdagoggend om tienuur? Sal dit in orde 

wees? 

3. MIEKE : Baie dankie, dis perfek.  Totsiens. 

4. ONT/DAME : (FILTER) Plesier mevrou, tot dan. 

BYK : SIT FOON NEER, MOTORWIELE OP TEER, 

SPREEKKAMERGELUIDE IN AGTERGROND 

5. MIEKE : Goeiemôre, ek is Mieke Prinsloo, ek het ‘n afspraak by Dr du Plessis. 

6. ONT/DAME : Mev. Prinsloo, u kan maar ingaan, die dokter wag vir u. 

7. MIEKE : Baie dankie. 

BYK : MAAK DEUR OOP 

8. DR HEINRICH : Maak sommer die deur agter u toe. 

BYK : DEUR WORD TOEGEMAAK 

9. DR HEINRICH : Goeiemôre Mev Prinsloo, sit gerus. Waarmee kan ek help? 

BYK GAAN SIT IN STOEL 
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1. MIEKE : Goeiemôre dokter,  ek het u kom sien, ek voel die laaste paar 

maande asof ek nie meer kan voortgaan nie. Ek het altyd ‘n neiging 

tot terneergedruktheid gehad, maar die laaste jaar het dit net 

ondraaglik geraak. Ek moes eintlik al lankal mediese hulp gesoek 

het, maar mens het mos maar jou trots. 

2. DR HEINRICH : Ek is so jammer om dit te hoor.  Die regte ding om te doen is om jou 

so spoedig moontlik by ‘n goeie sielkundige te kry. In die tussentyd 

gaan ek ‘n sterk anti-depressant vir jou voorskryf wat jy asseblief so 

spoedig moontlik moet begin neem. 

3. MIEKE : Dankie, ek waardeer dit. 

4. DR HEINRICH : Ek is vertroud met ‘n baie bekwame sielkundige wat ek vir u kan 

aanbeveel. Sy naam is Marcel Hanekom.  Hier is u voorskrif, u kan 

sommer hier by ontvangs sy kontakbesonderhede kry. 

5. MIEKE : Reg so Dokter, ek sal so maak. 

6. DR HEINRICH : Nou maar reg dan. Maak asseblief seker u kom so gou as moontlik 

by hom uit. Dis van lewensbelang. 

7. MIEKE : Baie dankie, ek waardeer dit. Totsiens. 

BYK : AFSTANDBEHEER WAT MOTOR OOPSLUIT, MOTOR SE DEUR 

WAT OOP- EN TOEGAAN, ENJIN WAT LUIER EN WEGTREK 

8. ULRICH : Nou toe, wat sê die Dokter makeer jy? Seker niks. 
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1. MIEKE : Hy het vir my ‘n anti-depressant voorgeskryf. Hy beveel sterk aan dat 

ek ‘n sielkundige moet gaan sien. 

2. ULRICH : Vir wat? Jy is mos nie depressief nie! 

3. MIEKE : Ek het nie vir jou gesê hoe lank ek al so voel nie. Al die dinge wat ek 

en jy jare gelede beleef het kon ek net nie meer dra nie. Ek wil ‘n 

einde aan alles maak, maar ek wil ook nie.  Dis ingewikkeld. 

4. ULRICH : Moenie waag om daaroor te praat nie! Asof jy kwansuis die slagoffer 

is!  Nou maar goed, as jy iemand anders se tyd wil mors, doen dit 

dan.  (BEWEEG WEG VAN MIKROFOON)Maar moenie enige 

simpatie van my verwag nie!  

BYK : DEUR WAT HARD TOEGEMAAK WORD 

5. MARCEL : Goeiedag Mev Prinsloo.  My ontvangsdame sê dat u versoek het om 

my so gou moontlik te kom sien toe u geskakel het.  Ek neem aan dit 

is iets wat nie langer uitgestel kon word nie.  Waarmee kan ek u 

help? 

6. MIEKE : Goeiedag.  Baie dankie dat u my so gou kon sien, ek waardeer dit 

baie.  Ek wil nie dramaties klink nie, maar ek kon net nie meer 

aangaan nie.  Ek wou ‘n einde aan alles maak.  Ek het begin planne 

maak hoe ek dit kon doen. U verstaan sekerlik baie goed.   

7. MARCEL : Kom ons gaan sit buite in die tuin, dis so ‘n pragtige dag en dis 

amper ‘n sonde om binne ‘n huis  te sit en praat. 
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1. MIEKE : Ja, dis ‘n goeie idee. U pragtige tuin is voorwaar ‘n fees vir die oog, 

veral al die pragtige rose en eikebome.  So kalmerend, ek sal 

heeldag hier kan sit. 

2. MARCEL : Wees net versigtig hier by die trappe, hulle is nogal na aan mekaar.  

Vat liewer aan die reling, dis veiliger. Kom ons gaan sit sommer op 

die tuinbankie daar in die son. 

BYK : NATUURGELUIDE 

3. MARCEL : Ja, dis die perfekte plek om te gesels.  Praat gerus oor wat in jou hart 

aangaan. Ek luister. 

4. MIEKE : Dis ‘n baie traumatiese gebeurtenis wat 25 jaar gelede met my en my 

man gebeur het, sedertdien kon ek en hy net nooit daaroor praat nie, 

dis soos die spreekwoordelike  olifant in die kamer.  Dis so pynlik dat 

woorde dit nie kan beskryf nie, maar ek sal probeer. 

5. MARCEL : Praat gerus. Ek is hier om te help en wat jy ookal vir my vertel, bly 

tussen ons.  Sal dit in orde wees as ek  jou op jou voornaam noem? 

Dis net makliker so? Jy kan my Marcel noem, as jy wil. 

6. MIEKE : Ja, dis reg.  Ek weet nie eintlik hoe om te begin nie.  Ek en my man 

het ‘n babadogtertjie 25 jaar gelede op drie maande verloor, dit was 

‘n wiegiedood, maar hy glo vas dat dit my skuld was, dat ek 

onverantwoordelik opgetree het.  Na al die jare weier hy om my te 

vergewe vir iets wat ek nie gedoen het nie. 
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BYK : HUIL : VEE NEUS MET SNEESDOEKIE AF 

1. MIEKE : Ek het haar in haar bababedjie neergelê nadat ek haar gevoed het.  

Sy was warm en pragtig, en ek het na haar gekyk totdat sy aan die 

slaap geraak het.  Ek het daarna kombuis toe gegaan. 

BYK : HUIL GAAN VOORT 

2. MARCEL :  Mieke, kalmeer eers, dan vertel jy verder. Moenie bekommer nie, 

om daaroor te praat gaan ‘n verligting in jou gemoed bring.  Ek is hier 

om te help, en jy gaan beter word! 

3. MIEKE : Ek het kombuis toe gegaan, groente begin skil vir aandete, die kos 

op die stoof gesit en na haar gaan kyk.  Sy het nooit so lank in die 

middag geslaap nie. Haar lyfie was nog warm, maar haar asemhaal 

was net nie meer daar nie.  

BYK : HUIL GAAN VOORT 

4. MIEKE : Ek was histeries.  Ek het hom by sy werk geskakel, hom vertel wat 

gebeur het.  Hy was so gou daar, tot vandag weet ek nie hoe hy so 

vining by die huis gekom het nie.   

5. MARCEL : En toe? 
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1. MIEKE : Ek het hom oor en oor vertel wat gebeur het, maar hy wou my nie glo 

nie, tot vandag toe.  Maak nie saak wat ek sê nie, hy wil nie my 

woord vir wat gebeur het aanvaar nie.  Hy glo vas dat ek baie natalig 

was en hy sê selfs dat ek haar wou doodhê.  Ek het haar liefgehad, 

selfs nog voor sy gebore is. Alles was so deurmekaar, ek moes dit 

minuut vir minuut neem net om deur elke dag te kom. En dis nou nog 

so.   

2. MARCEL : Ek is so jammer vir wat jy moes deurmaak en nog steeds deurmaak. 

3. MIEKE : Baie dankie dat jy luister, ek kan verstaan dat mense wat sielkundige 

hulp nodig het jou bystand soek. 

4. MARCEL : Ek dink ons moet vandag net hier stop.  My professionele opinie is 

dat jy iemand op hierdie moeilike pad nodig gaan hê, en daarvoor is 

ek hier. Maar  ek dink ook dat jy dit sterk moet oorweeg om dalk net 

vir ‘n week of twee jou van alles en almal af te sonder, gaan êrens 

waar jy veilig is en met natuurskoon  omring is. Praat met jou 

Skepper en praat met jouself.  Huil soveel as wat jy wil, skree soveel 

as wat jy wil.  

5. MIEKE : Jy is reg, ek sal met my man praat, hy moet dit net verstaan. Dit sal 

my ook van sy afbrekende woorde en houding wegneem, al is dit net 

vir ‘n korte wyle. Op hierdie stadium is dit die regte ding om te doen, 

ek weet. 

6. MARCEL : Nou maar goed.  Ek is bly jy aanvaar my advies, dis positief. 
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1. MIEKE : Ek sal jou spreekkamer bel wanneer ek terug is. 

2. MARCEL : Dis reg so, totsiens Mieke. 

3. MIEKE : Totsiens Marcel. 

BYK : KLEREKASDEURE WAT OOPGAAN, KLERE WORD IN TAS 

GEPAK 

4. ULRICH :  En waar gaan jy heen? 

5. MIEKE : Voorlopig gaan ek vir twee weke weg, maar as ek nog nie gereed is 

om terug te kom op daardie stadium nie, sal ek langer bly. 

6. ULRICH : Wat se twak is dit? 

7. MIEKE : Jy weet hoekom.  Ons praat nie oor wat jare gelede met ons gebeur 

het nie, jy vermy die onderwerp.  Ek moet my kop skoonkry en ek 

kan dit net doen deur van alles en almal weg te kom. 

8. ULRICH : Wat bedoel jy? Wat sal dit help om daaroor te wroeg? Dis verby en 

dis die einde van die storie. 

9. MIEKE : Dis net waar jy die fout maak, jy het klaar gepraat, nie ek nie. 

10. ULRICH : Is dit regtig nodig dat jy weggaan? Wie gaan hier wees om die 

huishouding te hanteer? 

11. MIEKE : Jy sal ‘n plan kan maak, jy het my nie nodig nie.   

12. ULRICH : Wel, jy is darem nie heeltemal nutteloos nie. 

BYK : RITSSLUITER VAN TAS WAT TOEGETREK WORD 
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1. MIEKE : Totsiens Ulrich, ek sal weg wees solank as wat ek dit nodig het. Die 

tyd is verby dat jy beheer oor my lewe het.  Ek skuld dit aan myself. 

BYK : NATUURGELUIDE  IN AGTERGROND, MOTOR SE DEURE WAT 

TOEGEKLAP WORD 

2. MIEKE : Goeiedag, ek het ‘n bespreking hier. My naam is Mieke Prinsloo. 

3. ONT/DAME : Welkom Mevrou Prinsloo.  Ek hoop u gaan u verblyf hier by ons 

geniet. 

4. MIEKE : Baie dankie, die pragtige natuurskoon hier gaan salf vir die siel wees. 

BYK : RIVIERSTROOM IN AGTERGROND; GERITSEL VAN BLARE 

5. MIEKE : (GEDAGTESTEM) Dalk sien jy my hier, my liefste Ella-kind. Jou 

helderblou oë en blonde krulle is in my hart gegrafeer om vir altyd 

daar te bly. Vir drie weke sit ek elke dag hier by hierdie pragtige 

stroom met treurwilgers wat beskut en elke dag dink ek aan jou, net 

soos die eerste keer toe ek jou vir die eerste keer in my arms gehou 

het.  Kan jy my vergewe, my kosbare kind? Dalk is daar iets wat ek 

kon gedoen het om jou heengaan van hierdie wêreld te keer, dalk? 

Ek moet jou vrylaat, maar dis so moeilik, ek wil jou by my hou.  Ek 

sal jou nooit aan hierdie kant van die graf weer sien nie, maar 

eendag sal ons weer ontmoet.  O Here, laat dit my troos wees! Laat 

hierdie trane wat oor my wange stroom my krag wees om voort te 

gaan. Weet net dat ek jou nooit sal vergeet nie, nooit nie! 
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BYK : SKOENE OP GRUIS , SLEUTELS WAT DEUR OOPSLUIT, TAS 

WAT NEERGESIT WORD 

1. ULRICH : Goeiemiddag Mieke 

2. MIEKE : Goeiemiddag Ulrich 

3. ULRICH : En toe, het die wegkom jou toe genees? 

4. MIEKE : Daar is ‘n groot verligting in my gemoed.  Ek het besef dat dit haar 

tyd was om weg te gaan.  Die tyd wat God bepaal het.  Dit het op die 

ou end niks met my te doen gehad nie.  Dit was Sy besluit. 

5. ULRICH : O, regtig? (Sarkasties) 

6. MIEKE : En ek het ook besluit om jou te vergewe vir al die jare se wreedheid 

en ongenaakbaarheid.   

7. ULRICH : O nè? Miskien moet ek ook weggaan en sien hoe jy dit hanteer! Dink 

jy nie ek is jou eerste prioriteit nie? Om my so alleen te laat asof ek 

niks vir jou beteken nie? 

8. MIEKE : Soos ek gesê het net voor ek weggegaan het, ek gaan nie langer 

toelaat dat jy my lewe beheer nie,  As jy my nie na 25 jaar glo dat ek 

daardie dag niks verkeerd gedoen het nie, is dit jou probleem, nie 

myne nie. 

9. ULRICH : Ek is honger, kan jy dalk iets maak dat ek kan eet? Ek is moeg 

daarvan om wegneemkos te bestel. 
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1. MIEKE : Ja natuurlik.  Waarvoor is jy lus? 

2. ULRICH : Enigiets, jou kos is nie te vrotsig nie. 

BYK :  KOS WAT OP STOOF KOOK, ROER MET LEPEL 

3. MARCEL : Hi Mieke, of moet ek liewer Mev Prinsloo sê? (Lag) 

4. MIEKE : Hi Marcel 

5. MARCEL : My ontvangsdame sê jy klink soos ‘n ander vrou. 

6. MIEKE : Dit kan wees. 

7. MARCEL : Vertel, vertel.  Hoe was jou tyd van afsondering? 

8. MIEKE : Vreedsaam, helend, betekenisvol.  Die wond sal nou ‘n roof opkry, 

alhoewel ek haar nooit sal vergeet nie. 

9. MARCEL : Dis wonderlik.  Ek is bly dat jy die raad aanvaar het, dis die regte 

besluit wat jy geneem het. 

10. MIEKE : Dalk kan ons nou oor haar praat.  Watter pragtige baba sy was.  Dit 

sal nog steeds pynlik wees, maar ek moet dit konfronteer.  Dit help 

nie ek vermy dit nie.  Dis lank genoeg uitgestel. 

11. MARCEL : Vertel my van haar, sommer die eerste ding wat in jou kop opkom. 

12. MIEKE : Die dag wat sy gebore is was een van die beste dae in my lewe.  Toe 

ek haar die eerste keer sien, het ek die sterkste opwelling van 

moederskap beleef. 

13. MARCEL : Wat nog? 
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1. MIEKE : My lewe het daardie dag nuwe betekenis gekry.  Die selfsug in my 

hart het verdwyn.  Ek wou haar al die liefde gee waartoe ek in staat 

was. 

2. MARCEL : Hoe het sy gelyk?  

3. MIEKE : Sy was eenvoudig pragtig.  Blonde krulhaartjies en die blouste blou 

oë.  En dimpels. Sy was net eenvoudig perfek. 

4. MARCEL : Soos ‘n engel. 

5. MIEKE : Ja, presies, en nou is sy tussen hulle.  In volmaakte vrede.  Dis net 

dat die verlang partykeer ondraaglik is.  Ek wil haar so graag by my 

hê, maar vir die eerste keer besef ek dat dit nie gaan gebeur nie, 

altans nie aan hierdie kant van die graf nie. 

6. MARCEL : Maar eendag sal jy wel, en jy sal haar in der ewigheid nooit weer 

verloor nie. Julle sal deur die mooiste velde met blomme loop, en sy 

sal huppel. 

7. MIEKE : Ja, maar wanneer? 

8. MARCEL : Op die volmaakte tyd. Soos dit moet wees. 

9. MIEKE : Ek wil nie vandag verder oor haar praat nie, dalk ‘n volgende keer. 

10. MARCEL : Nou maar goed. Is daar iets anders wat vandag op jou hart is?  
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1. MIEKE : Ek het vir Ulrich voor ek weggegaan het en toe ek teruggekom het 

gesê dat ek nie langer gaan toelaat dat hy my lewe beheer nie.  

Hoekom trek hy my waarde as Ma in twyfel as ek weet dat ek geen 

skuld aan haar dood gehad het nie?  

2. MARCEL : Dis ‘n groot stap in die regte rigting.   

3. MIEKE : En ek het ook vir hom gesê dat ek hom vergewe vir al die jare se 

bitterheid jeens my.  Ek wil binne-in my mooi wees, sonder wrok. 

4. MARCEL : Ek verbaas my aan die persoonlike en spirituele groei in jou in ‘n kort 

tyd. 

5. MIEKE : Dankie Marcel. Ek moes die verlede laat gaan, dis al opsie wat ek 

gehad het as ek wil voortgaan om ‘n relatiewe normale lewe te hê. 

6. MARCEL : Ek dink dis genoeg gepraat vir vandag.   

7. MIEKE : Ek stem saam, ek is moeg.  Een treetjie op ‘n slag. 

8. MARCEL : As jy wil, kan ons volgende keer weer in die tuin sit. Maar hierdie 

rusbank sit seker darem nie te sleg nie. Mens kan darem nog steeds 

die bome deur die vensters sien. 

9. MIEKE : Ek is baie dankbaar dat jy bereid is om my pyn te deel, maar dis 

seker hoekom jy hierdie loopbaan gekies het, of hoe? 
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1. MARCEL : Ja, verseker.  Ek vind baie vervulling daarin om mense by te staan 

wanneer hulle deur moeilike omstandighede gaan. Maar ek dink om 

‘n kind te verloor is seker een van die pynlikste ervaringe wat ‘n 

mens kan beleef. 

2. MIEKE : Ek is bly jy het hierdie beroep gekies. 

3. MARCEL : Maak sommer nou ‘n afspraak by my ontvangsdame vir wanneer dit 

jou pas. Ons sal nog ‘n paar sessies moet hê voor jy op die plek is 

waar ek tevrede is dat jy die lewe vierkant in die oë kan kyk.  

4. MIEKE : Totsiens Marcel. 

5. MARCEL : Totsiens Mieke, tot volgende keer. 

BYK : SIEN VOORGESTELDE MUSIEK (AANGEHEG) 

6. WALTER : Hi Mamma, ek is hier, jy wou my iets vertel? 

7. MIEKE : Walter, my kind, ek stel al hierdie gesprek uit sedert jy ‘n tiener is.  

Ek het net nooit geweet hoe om hierdie saak te benader nie.  

8. WALTER : Wat is dit? 

9. MIEKE : Ek wil hê jy moet verstaan hoekom jou Pa optree soos hy optree. 

10. WALTER : Ma, jy maak my bekommerd, vertel net asseblief dat ek kan weet 

waaroor dit gaan. 
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1. MIEKE : My kind, voor ons jou gehad het, het ons ‘n dogtertjie gehad wat op 

drie maande oorlede is, in haar bedjie, wiegiedood. Jou Pa dink dis 

iets wat ek gedoen het wat dit veroorsaak het.  Hy hou nog steeds 

aan daardie bitterheid vas. 

2. WALTER : Hoekom het Ma dit nooit vir my vertel nie? Ek sou jou dan kon 

ondersteun, en ‘n idee gehad het wat jy elke dag deurgaan! 

3. MIEKE : My liewe kind, dis juis hoekom ek dit nie vir jou wou vertel nie. Hoe 

kan ek verwag dat jy, my kosbare kind, met so ‘n bekommernis oor 

my in jou hart rondloop? 

4. WALTER : Dis nie vir jou om te besluit nie, Mamma.  Ek is al lankal ‘n 

grootmens en ek het jou bitterlik baie lief. 

5. MIEKE : Walter, ek het jou Pa vergewe, en jy moet ook.  Hy is en bly jou Pa. 

Dis nie die moeite werd om hom te haat nie.  Dit bring net bitterheid 

en dis die laaste ding wat ek wil hê. 

6. WALTER : Waar is haar graf ?  Ek het nodig om soontoe te gaan, my sussie te 

ontmoet waarvan ek glad nie geweet het nie.   

7. MIEKE : Is jy seker jy wil gaan? 

8. WALTER : Ja, verseker. 

9. MIEKE : Ek sal saam met jou gaan, ek het haar al die jare alleen gaan 

besoek. Op ‘n manier is ek bly dat jy wil gaan.  En ook jammer dat ek 

jou nie al lankal vertel het nie. Ons kan môreoggend gaan as jy wil. 
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1. WALTER : Ja, perfek. 

BYK : GROOT HEK BY BEGRAAFPLAAS WAT OOPGEMAAK WORD, 

DUBBELE VOETSTAPPE OP GRUIS 

2. MIEKE : Hier is haar graf.  En ‘n foto van haar op die kopsteen, nou kan jy 

sommer sien hoe sy gelyk het. 

3. WALTER : Ja, sy was pragtig.  En ek het nooit eens geweet dat ek ‘n sussie 

gehad het nie, of steeds het nie.  Sy is mos maar net  op ‘n ander 

plek, ‘n plek waar alles volmaak en perfek is. 

4. MIEKE : Ja, en eendag sal ek ook daar wees. Maar in die tussentyd gaan ek 

die beste maak van die tyd wat ek hier oor het.  Dalk kan ek ander 

Moeders bystaan wat ook so ‘n las dra, dan werk alles moes ten 

goede mee. 

5. WALTER : Mamma, ek is baie trots op jou. 

6. MIEKE : Dankie my kind, kom ons maak ‘n besluit om nooit morbied oor haar 

te wees nie, die tyd daarvoor is verby. 

7. WALTER : Ons moet weer kom, dan praat ons sommer met haar. 

8. MIEKE : Dis reg my kind.  Ek wens jou Pa wil sy hartseer konfronteer en hier 

na haar graf toe kom.  Hy moet die waarheid in die oë kyk, letterlik en 

figuurlik. 

BYK : VêR GEDRUIS VAN VERKEER, MOTOR LUIER EN WORD 

AFGESKAKEL 
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1. ULRICH : Hello Mieke.  Waar was jy? 

2. MIEKE : Ek was by haar graf, saam met Walter. 

3. ULRICH :  O, jy het hom vertel? En wat was sy reaksie? 

4. MIEKE : Hy sou lankal wou geweet het.  Hy is daar vir my.  Jy kan ook wees 

as jy net wil. 

5. ULRICH : Jy sal my moet tyd gee, ek is beslis nog nie daar nie. 

6. MIEKE : Reg so, ek is nie kwaad vir jou nie. Ek het geen kwade gevoelens 

teenoor jou nie, al verwyt jy my nog al die jare.  Maar ek is ook vry 

van jou. 

7. ULRICH : Wat bedoel jy daarmee? 

8. MIEKE : Soos ek al voorheen gesê het, ek maak nou my eie besluite, dit wat 

die beste vir my gemoed is.  Ek skuld dit aan myself. 

9. ULRICH : (SARKASTIES) As jy so sê. 

10. MIEKE : Ek gaan voort met my sessies by die sielkundige, totdat ek voel dat 

ek sterk genoeg is om met moed in hierdie wêreld in te gaan.  Ek het 

lank genoeg net bestaan en gely. 

11. ULRICH : In elk geval, daar is iets baie belangrik wat ek jou moet vertel. 

12. MIEKE : Jip, wat is dit? 

13. ULRICH : Ek het ook ‘n geheim wat ek al dra vandat jy weg was, maar die tyd 

was nog net nie daar om jou te vertel nie. 
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1. MIEKE : Jy maak my bekommerd, wat is dit? 

2. ULRICH : Ek het ook ‘n draai by ons huisdokter gemaak. Die laaste paar 

maande het ek geweldige hoofpyne gehad, dit was ondraaglik. Maak 

nie saak watter pynpille ek geneem het nie, niks het dit beter gemaak 

nie. 

3. MIEKE : (GESKOK) Hoekom het jy my nie vertel nie? 

4. ULRICH : Al glo jy dit nie, ek het jou nog altyd liefgehad en ek wou jou nie 

belas met my pyne en skete nie. 

5. MIEKE : Kon die medici uitvind hoekom dit so is? 

6. ULRICH : Ja, maar dis nie goeie nuus nie. 

7. MIEKE : My liewe man, vertel asseblief! 

8. ULRICH : Ek weet nie hoe om dit anders te sê nie, ek het ‘n kwaadaardige 

gewas op my brein.  Daar is eintlik niks wat daaraan gedoen kan 

word nie, dis ongelukkig terminaal.  Dit het al na ander dele van my 

liggaam versprei. Die onkoloog sê die tyd wat oorbly is nie lank nie. 

9. MIEKE : Hoekom het jy my nie vroeër vertel nie? 

10. ULRICH : Soos ek gesê het, ek wou jou nie belas nie.  Ek het gesien wat jy al 

die jare deurgegaan het, en ek besef nou dat ek tot ‘n baie groot 

mate daartoe bygedra het. Miskien maai ek nou wat ek gesaai het. 
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1. MIEKE : Jy kon my enige tyd vertel het, ek sou en sal daar vir jou wees.  Ek 

sal jou bystaan op enige manier wat ek kan. 

2. ULRICH : Dit is nou die tyd om oor die nare realiteite van dit te praat. Ek sal 

graag in hierdie tyd by die huis wil wees, dis bekend en ‘n hospitaal 

is so klinies en koud.  Ek het gelukkig uitstekende pynmedikasie by 

die spesialis gekry om die pyn te beheer.  

3. MIEKE : Jy sal my tyd moet gee om dit bietjie te verwerk.  Kan ons ‘n paar 

dae wag voor ons verder oor dit praat? Neem net asseblief jou 

pynmedikasie, ek wil nie nog oor dit ook bekommerd wees nie. 

4. ULRICH : Dis reg so, ek verstaan. Dankie dat jy omgee. 

BYK : LANDLYN LUI TWEE MAAL OP FILTER VOORDAT DIT OPGETEL 

WORD 

5. MIEKE : Goeiemiddag, dis Mieke Prinsloo hier. Ek wil graag weer ‘n afspraak 

by Marcel maak. Dis nie dringend nie. 

6. ONT/DAME : (FILTER)  : Hoe lyk dit met hierdie Vrydag rondom eenuur? 

7. MIEKE : Dis honderd persent, ek waardeer dit. 

8. ONT/DAME : (FILTER). Plesier, tot dan. 

BYK : SIEN VOORGESTELDE MUSIEK AANGEHEG 

9. MIEKE :  Ek het die wonderlikste droom ‘n paar nagte gelede gehad. En ek en  

my man het vrede gemaak. 
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1. MARCEL  Dis wonderlik, ek sal graag meer wil hoor. 

2. MIEKE :  Sy het in die kamer ingeloop en voor my kant van die bed kom 

staan. Gloeiend in pienk en opgeskote. 

3. MARCEL  Ek kry koue rillings. 

4. MIEKE : Sy het haar linkerhand na my uitgestrek, en ek het dit in my hand 

geneem.  Sy was tevrede en gesond.   

5. MARCEL Ek weet nie eintlik wat om te sê nie, ek het nog nooit ‘n kliënt gehad 

wat so iets beleef het nie. 

6. MIEKE : Sy het gesê dat sy dit daar waar sy nou is  uitermatig geniet, saam 

met ‘n hoop maatjies, en dat ek haar eendag weer sal sien.   

7. MARCEL Wat ‘n ervaring moes dit nie vir jou gewees het nie. 

8. MIEKE : Die beste van my hele lewe. Ek sal dit nooit ooit vergeet nie, al word 

ek ook ‘n honderd jaar oud. Sy het ook gesê dat ek niks verkeerd op 

daardie dag gedoen het nie. Sy was net aan ons geleen. 

9. MARCEL Sjoe! 

10. MIEKE : Die laaste ding wat sy gesê het voordat sy verdwyn het was dat ek 

eendag sal verstaan, in ‘n nuwe bedeling.  Nie nou nie. 

11. MARCEL Ek weet regtig nie wat om te sê nie, behalwe dat dit seer sekerlik ‘n 

lewensveranderende  ervaring moes gewees het. 
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1. MIEKE : Verseker.  Ek sal nooit, ooit weer dieselfde vrou wees nie.  Ek kyk 

nou deur nuwe oë oor daardie dag.  Dit was ons skeiding van haar 

op hierdie aarde, maar ‘n heel nuwe begin vir haar. 

2. MARCEL Mieke, kom ons stop net hier vir vandag.  Net soos jy, het ek ook tyd 

nodig om hierdie ervaring van jou te bedink.   

3. MIEKE : Ek het nog een baie belangrike ding wat ek jou moet vertel.  Ulrich is 

gediagnoseer met ‘n ongeneeslike  kwaadaardigheid, in sy brein.  Hy 

het nie veel meer tyd oor nie. Ek gaan jou nie die volgende paar 

maande kan sien nie.  Ek gaan hom bystaan na die beste van my 

vermoë, ek is seker jy verstaan. 

4. MARCEL Wat? Dit ook nog! Ek verstaan heeltemal.  Kom terug wanneer jy 

voel dat die tyd reg is en baie, baie sterkte! 

BYK : KREUN,  KRIEWEL IN BED 

5. MIEKE : Ulrich, asseblief probeer om te eet! 

6. ULRICH : Ek is nie honger nie. 

7. MIEKE : Jy het jou kragte nodig, en ek bekommer my as jy nie wil eet nie. 

8. ULRICH : Wat is die doel van eet as ek sterwend is, Mieke? 

9. MIEKE : Jy kan dalk langer by ons bly as jy net wil luister en doen wat ek vra. 

Dis baie moeilik vir my om jou so te sien swaarkry. 

10. ULRICH : Ek is nogal lus vir roomys. 
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1. MIEKE : Wonderlik! Sjokolade of aarbei geur? 

2. ULRICH : Sjokolade asseblief. 

3. MIEKE : Ek gaan kry gou.  Moet net asseblief nie nou uit die bed klim nie.  Ek 

is bang jy val.  Kan ek dalk die TV vir jou aansit? Dan kan jy kies wat 

jy wil kyk.  

4. ULRICH : Goeie idee, dit sal my aandag bietjie aftrek van die verdomde bed 

waarin ek heeltyd moet lê. Dankie vir al die hulp, Mieke.  Jy is ‘n 

wonderlike vrou. 

BYK : KOMBUISKASTE IN AGTERGROND WAT OOPGAAN EN 

BREEKWARE WAT UITGEHAAL WORD 

5. MIEKE : Kom ek help jou so bietjie op teen die kopstuk, dan kan jy beter sluk. 

BYK : KREUN 

6. MIEKE : So ja, ek sal jou voer, dis net baie makliker so as wat jy self probeer. 

BYK LEPEL IN BAKKIE, EETGELUIDE 

7. ULRICH : O, heerlik.  Nie gedink ek is eintlik lus vir iets om te eet nie. 

8. MIEKE : Onthou net, jy kan nie elke keer roomys eet nie, nè? Vanaand is dit 

vis en kapokaartappels. 

9. ULRICH : As jy so sê.  Baie dankie, jy is so goed vir my, ek waardeer dit meer 

as wat jy ooit sal besef. 

10. MIEKE : Ek is daar om jou te help en te ondersteun, Ulrich.  
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1. ULRICH : As ek vroeër besef het hoe my haatlike optrede jou hele wese donker 

gemaak het, kon ons soveel gelukkiger gewees het. Ek is so jammer 

oor daardie jare.  

2. MIEKE : Dis oor en verby. Vergeet daarvan.  Het jy pyn? 

3. ULRICH : Ja, gee maar, asseblief.  

BYK   SLUK PILLE MET WATER UIT GLAS 

4. MIEKE : Jy gaan sommer nou-nou beter voel. 

5. ULRICH: (SAG)Ja, ek sal, baie dankie Mieke. 

6. MIEKE: Nou maar reg dan. Verskoon my gou, ek gaan gou kos vir vanaand 

maak. Roep my asseblief as jy my nodig het. 

7. ULRICH : (GEDAGTESTEM) O Here, wat het ek al die jare gedoen?  Ons 

lewens kon soveel beter gewees het as ek net my bitterheid agter my 

gelaat het.  Sy het soveel beter verdien. 

BYK : ASEMHALING VAN ULRICH  

8. WALTER : Hello Pa. Ek het sommer gou kom inloer om te sien hoe dit met jou 

gaan.  Ek bekommer my maar oor jou. 

9. ULRICH : Ag nee wat, my kind.  Jou Ma kyk baie mooi na my, dag en nag. Sy 

is die beste vrou wat ek ooit voor kon gevra het. 
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1. WALTER : Wil Pa dalk buite in die tuin gaan sit?  Dis so ‘n mooi dag, dis amper 

‘n sonde om dan in die bed te bly. Ek dink dis beter as Pa in die 

rolstoel sit. 

2. ULRICH : Dit sal wonderlik wees om die son op my vel te voel.  Dankie vir die 

voorstel. En dankie vir die tyd wat jy aan my bestee, ek weet daar is 

‘n meisie in die agtergrond.  Jy is ‘n goeie seun. 

BYK : EFFENSE KREUN 

3. WALTER : Daar’s hy, sit jy gemaklik? 

4. ULRICH : Ja, dankie my kind.  

BYK : ROLSTOEL WIELE OP TUINPAADJIE 

5. WALTER : Die weer is so perfek.  Kry Pappa koud? Ek kan nog ‘n kombers 

gaan haal om oor jou skoot te gooi. As daar nie vetjies om die lyf is 

nie, kry mens mos maar maklik koud. 

6. ULRICH : Nee wat my kind.  Ek is heel gemaklik, baie dankie. 

7. WALTER : Pappa moet sê as daar enigiets is wat ek vir Pa kan doen. 
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1. ULRICH : Daar is iets my kind.  Belowe my dat jy jou Ma so goed as moontlik 

sal ondersteun as ek nie meer hier is nie. Sy gaan dit nodig hê. En 

as sy ‘n goeie man in haar lewe wil hê, gun dit vir haar. Sy is so ‘n 

pragtige vrou.  Toe ek haar die eerste keer op die Universiteit se 

kampus gesien het met haar pragtige swart hare en potblou oë, het 

ek geweet dat sy die een vir my is.  Sy was nog altyd beeldskoon, 

nou meer as ooit. 

2. WALTER : Pappa, ons albei wil hê dat jy so lank moontlik by ons moet wees. 

3. ULRICH : Ai my kind, ek wens dit sal so wees, maar daar is ‘n tyd vir alles.  Ek 

gaan nie meer lank hier wees nie.  My kragte neem af en die pyn 

word al hoe feller.  Moet dit net asseblief nie vir jou Ma sê nie, dit sal 

net bydra tot haar bekommernis. 

4. WALTER : Ek sal nie.   

5. ULRICH : My kind, daar is nog iets wat ek jou wil vra. 

6. WALTER : En dit is? 

7. ULRICH : Dit moet jou baie geaffekteer het hoe ek al die jare teenoor jou Ma 

opgetree het.  Ek weet julle is baie geheg aan mekaar. Sal jy my ooit 

kan vergewe vir hoe ek jou Ma emosioneel verwoes het?  Sy het dit 

nie verdien nie, nie vir een sekond nie. 

8. WALTER : Dis vergewe, oor en verby. Maar ek is nog steeds baie besorg oor 

haar.  En ek het haar baie, baie lief. 
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1. ULRICH : Dankie my kind.  Jy is ‘n beter man as wat ek ooit was. Nog iets, ek 

het goed voorsiening vir haar gemaak, sy sal nie bekommernis oor 

geld hê nie.  Dis die minste wat ek vir haar kan doen.   

2. WALTER : Ek is bly. Kom ek neem gou vir Pa in, ek moet nog so ‘n paar ander 

draaie ry.  Ek sal binnekort weer kom inloer. 

3. ULRICH : Ek waardeer dit so dat jy gekom het, dat jy tyd vir my maak.   

4. WALTER : Geen probleem.  As jy enigiets nodig het, sê net vir Mamma dat sy 

my kan laat weet.  Ek help graag. Kom ek neem jou terug na die 

kamer, jy moet rus. 

BYK : ROLSTOEL WORD OP TUINPAADJIE GESTOOT, UIT ROLSTOEL 

GEHAAL EN IN BED GESIT 

5. WALTER : Is Pa gemaklik? 

6. ULRICH : Ja, dankie my kind. Ek gaan sommer nou lekker slaap. 

7. WALTER: Totsiens, Pa. 

8. ULRICH: (MOEG)Totsiens, Walter. 

BYK SIEN VOORGESTELDE MUSIEK AANGEHEG 

9. ULRICH : (SWAK) Mieke, sy is hier. Sy is hier om my te vergesel.  Ek moet 

gaan. 

10. MIEKE : Ulrich, wat gaan aan? 

11. ULRICH : Ek moet groet, my liewe vrou. 
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1. MIEKE : Nee, Ulrich! Dis te gou.  Ek is nie gereed nie! 

2. ULRICH : Jy gaan later kom, ek belowe. Sy is hier, sy glimlag. 

3. MIEKE : Moenie gaan nie, Ulrich! Ek het jou nodig! 

4. ULRICH : Jy gaan okay wees, jy gaan hulp hê.  En ‘n wonderlike toekoms. 

5. MIEKE : Gaan jy van my vergeet? 

6. ULRICH : Nooit nie, hierdie is totsiens, nie vaarwel. 

7. MIEKE : Ek gaan jou mis, Ulrich! 

8. ULRICH : Ons sal mekaar weer sien, gryp die lewe aan, Mieke! 

9. MIEKE : Ek sal, Ulrich! Ek sal! 

10. MIEKE : (GEDAGTESTEM) My liewe Ulrich, ek is so bly dat jy nou in vrede is, 

by haar.  Ek weet dat jy ook na haar verlang het, maar jy verlang nie 

meer na haar nie. Vir ewig en altyd sal dit so wees. 

BYK TJIRP VAN VOëLTJIES IN AGTERGROND, WIND DEUR BLARE 

VAN BOME 

11. WALTER : Hello Mamma, dis darem ‘n lekker sonnetjie om in te sit en lees hier 

in die tuin! 

12. MIEKE : Hello Walter!  So bly om  jou te sien.  Hoe gaan dit ? 

13. WALTER : Baie goed dankie Mamma.  Soveel vrede in my gemoed.  Dis asof 

alles afgehandel is, alles wat in die pad gestaan het om ‘n wonderlike 

toekoms van ons te weerhou. 
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1. MIEKE : Dis so.  Vrede is so ‘n groot geskenk. 

2. WALTER : En die beste lê nog voor. 

3. MIEKE : My liewe kind, dit is nou tyd om nie meer oor jou Ma bekommerd te 

wees nie.  Ek gaan doen wat jou Pa vir my gesê het, ek gaan die 

lewe voluit aangryp. 

4. WALTER : Mamma, ek gun dit vir jou met my hele hart.  Doen wat jy goedvind 

en waarvan jy hou. Dit sal my so bly maak! 

5. MIEKE : En dieselfde vir jou, my liewe kind.  Sprei  jou vlerke!  

6. WALTER : Ek sal beslis.  Ek groet eers, die girl wag.   Ons het planne vir 

vanaand. 

7. MIEKE : Geniet dit! Ek gaan lekker ontspan, sommer lekker voor die TV sit en 

‘n film kyk, iets filosofies. Ek het nou soveel meer tyd vir myself. 

BYK : WERSKAF IN TUIN, NATUURGELUIDE IN AGTERGROND 

8. MIEKE : Hi Marcel, dit was so ‘n  verrassing dat jy gebel het om te hoor of jy 

hier kon kom draai. Ek is tevrede om alleen te wees, maar dis altyd 

lekker om ‘n vriendelike gesig te sien. As ek reg onthou, het ons 

mekaar twee jaar gelede laas gesien, of hoe?  

BYK KLIM STOEPTRAPPE OP, VOORDEUR WORD OOPGEMAAK 
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1. MARCEL : Ek het net gewonder hoe dit met jou gaan aangesien jy nie meer my 

kliënt is nie. Ek moet sê dat ek lanklaas so ‘n pragtige, smaakvolle 

huis gesien het.  Veral die Persiese matte en skilderye.  

2. MIEKE : Baie dankie, ek waardeer die kompliment.  Ulrich het darem so hier 

en daar verjaardag en Kersfeesgeld in my rekening inbetaal. By tye 

het hy my wel verras.  Ek is dankbaar daarvoor, hy het my seker wel 

liefgehad, selfs al was hy merendeels so ongenaakbaar.  Ek is so bly 

dat ons alles kon uitsorteer voordat hy gesterf het. 

3. MARCEL : Dit is wonderlik, nou kan jy die toekoms aanpak al verlang jy nog 

steeds. Hierdie keer met soveel meer hoop. 

4. MIEKE : Ek het soveel drome, ek weet nie eens waar om te begin nie. 

5. MARCEL : Soos wat? 

6. MIEKE : Ek het nog altyd daarvan gedroom om te reis. Venesië, Egipte, 

Budapest, en so aan. 

7. MARCEL : En wat nog? 

8. MIEKE : Om by ‘n gimnasium aan te sluit en fikser te word. As die 

kleinkinders aankom, wil ek ‘n ouma wees wat saam met hulle kan 

ronddraf.  Ek hoop daar is ‘n klein blondekopdogtertjie tussen hulle. 

9. MARCEL : Ek kan al sien hoe jy agter hulle aanhardloop! 
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1. MIEKE : Kom ons praat liewer oor meer ernstige dinge.  Ek waardeer jou hulp 

met die sessies wat ek met jou gehad het.  Dit het my so baie 

gehelp.  Ek sou nooit kon glo dat daar ooit weer ‘n nuwe dag vir my 

sou aanbreek nie, waar ek weer hoop vir die toekoms sou hê nie. Dit 

was elke sent werd. 

2. MARCEL : Dit was net ‘n voorreg. Deesdae vertel ek jou storie vir ander ouers 

wat kinders verloor het. Hulle hoef nie jou naam te weet nie, maar 

baie van hulle vind inspirasie oor die pad wat jy gestap het om tot 

hier te kom. 

3. MIEKE : Ek is baie bly daaroor.  Jy is welkom om sulke mense na my te 

verwys, ek is nie ‘n sielkundige nie, maar miskien kan ek ‘n klein 

bydrae lewer om hulle emosioneel te ondersteun. 

4. MARCEL : Ek is so verheug om te hoor dat dit goed met jou gaan. 

5. MIEKE : Ek het haar gesien, al was dit net in ‘n visioen, en dit het ‘n afsluiting 

gebring wat ek nooit tevore beleef het nie. Sy is gelukkig en gesond 

en nou is Ulrich ook by haar. Om ‘n kind te verloor is nie iets waaroor 

mens ooit kom nie, maar ek vind weer betekenis in die lewe, en daar 

is hoop in my hart. 

6. MARCEL :  Daar is baie dinge wat jy gedurende die sessies gesê het wat my 

persoonlik baie geraak het. 

7. MIEKE : Soos wat? 
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1. MARCEL : Jou eerlikheid.  Die feit dat jy nooit doekies omgedraai het oor jou 

ware gevoelens oor wat met jou gebeur het nie. Daar was geen 

heilige koeie nie, en jy was bereid om jou gevoelens te konfronteer. 

2. MIEKE : Regtig? 

3. MARCEL : Ja, regtig.  Ook dat jy gewillig was om na raad te luister. 

4. MIEKE : Ek was nie eens bewus daarvan nie. 

5. MARCEL : Jy is ‘n baie dapper vrou. 

6. MIEKE : Ek het verseker nooit dapper gevoel nie. 

7. MARCEL : Daar is soveel ander dinge om te sê, maar ek sal dit vir ‘n volgende 

keer los.  Miskien kan ons êrens gaan koffie drink as jy wil. Moenie 

bekommer nie, ek is my lewe lank ‘n enkelpersoon, dus hoef jy nie 

bekommerd te wees dat jy ‘n morele reël gaan oortree nie. 

8. MIEKE : Ons kan dalk, ek sal jou laat weet. Ek weet dit is twee jaar sedert ek 

by jou was vir ‘n sessie, maar om te lees, alleen te wees, dinge te 

bepeins is so wonderlik. Ek waardeer elke oomblik nou as ‘n kosbare 

geskenk. 

9. MARCEL : Ek verstaan dit baie goed. 

10. MIEKE : Ek is bly.  Enigiemand anders sal geaffronteerd voel. 
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1. MARCEL : Onthou, ek is ‘n terapeut en ek kry elke dag met mense se emosies 

te doen. Jy moet doen wat vir jou reg voel, soos die besluite wat jy 

voorheen geneem het. Selfs al sou jy besluit om nooit weer enige 

diepgaande vriendskap met ‘n man te hê nie, en die alleenheid 

betekenisvol vind, doen wat jou diepste wese vir jou sê. 

2. MIEKE : Baie dankie Marcel, ek is regtig bly dat jy verstaan. 

3. MARCEL : Nou maar reg dan. Ek gaan nou eers waai, my volgende afspraak is 

oor ‘n uur, wil darem nie op die laaste nippertjie by my spreekkamer 

aankom nie. 

4. MARCEL : (GEDAGTESTEM) O Mieke, miskien sal ek tog êrens in die toekoms 

vir jou sê wat regtig in my hart aangaan. Maar vir eers gaan ek jou 

die ruimte en tyd gee om jouself te vind. Ek is geduldig. 

BYK VROU WAT NEURIE KRUISDOOF MET SKOTTELGOED 

5. MIEKE : (GEDAGTESTEM) Ek is so bly hy verstaan.  Hy het my in die verlede 

so bygestaan, maar ek is nie seker dat ek ooit met hom, of enige 

ander man, ‘n gewone vriendskapverhouding sal kan hê nie.  

Alleenwees is vryheid! 

BYK TUINGELUIDE IN AGTERGROND 

6. WALTER : Hello Mamma! 

7. MIEKE : Sjoe, hoe skrik ek nou! 
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1. WALTER : Dis so lekker om Ma so doenig in die tuin te sien, en kyk net al die 

nuwe bont blomme. 

2. MIEKE : Ja my kind, dis baie terapeuties vir my, en ek geniet dit geweldig.  Ek 

kan nou doen wat ek wil, wanneer ek wil. 

3. WALTER : Het Ma ‘n tydjie? Daar is iets mooi wat ek jou wil vertel. 

4. MIEKE : My genade my kind, kom ons gaan in dan drink ons bietjie tee.  Ek 

kan nie wag om te hoor wat jy my wil vertel nie! 

BYK VOETSTAPPE OP TRAPPE, VOORDEUR WAT OOPGEMAAK 

WORD 

5. MIEKE : So ja, sit sommer hier by die eetkamertafel, ek het toevallig 

vanoggend piesangbrood gebak.  Kan ek vir jou ‘n snytjie of twee in 

‘n bordjie sit? 

6. WALTER : Ja dankie.  Dit sal heerlik wees. 

BYK KLANK VAN BREEKWARE IN AGTERGROND 

7. MIEKE : Vertel nou, ek kan nie wag om te hoor nie! 

8. WALTER : Mamma het mos al diep gesprekke met my vriendin gehad en vir my 

gesê dat jy baie van haar hou? 

9. MIEKE : Ja, sy is baie vriendelik en het diep waardes. 

10. WALTER : Ek het besluit om haar om haar hand te vra. Ons ken mekaar al ‘n 

geruime tyd en ek voel die tyd is reg.   
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1. MIEKE : My kind, maak net seker voor jy die groot stap neem, dat alles pluis 

is. As iets jou hinder, al is dit hoe klein, sorteer dit uit voordat jy trou. 

2. WALTER : Ek sal.  Ek het baie geleer van jou en Pa se verhouding en dit het ‘n  

merk op my gelaat, maar ten goede. 

3. MIEKE : Ek is bly my kind, jy is so verstandig. 

4. WALTER : As sy ja sê, sal ek nie te lank wil wag voor ons trou nie. En ek dink 

kleinkinders sal wonderlik vir Ma wees.  Is ek reg? 

5. MIEKE : O ja, verseker!  En natuurlik sal ek baie beskermend oor hulle wees, 

net soos julle. 

6. WALTER : Nou ja Mamma, ek moet ry kry.  Die winkels gaan binnekort toe en 

ek moet nog so ‘n paar goedjies gaan kry. 

7. MIEKE : My liewe kind, jy het my dag so opgevrolik, baie dankie daarvoor.  Ek 

dink sommer ek sal die res van die dag in die wolke wees. 

8. WALTER : Ek is so bly Mamma keur hierdie besluit van my goed, dit beteken so 

baie vir my.  Nou ja, ek waai, dis  nie nodig dat Mamma saam uitstap 

nie, dis al koel buite. 

BYK  FOON LUI TWEE KEER OP FILTER VOOR DIT GEANTWOORD   

WORD 

9. MARCEL : (FILTER) Hi Mieke! Het sommer besluit om te bel en te hoor hoe dit  

met jou gaan? Ons het so lanklaas met mekaar gepraat. 
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1. MIEKE : Hi Marcel, dit gaan goed dankie.  Ek moet sê dat die alleentyd so 

bevrydend is. Ek doen wat ek wil wanneer ek wil.  Ek het sommer 

nou die dag besluit om vir ‘n naweek weg te gaan, daar in die natuur 

waar ek laas was.  Hierdie keer is dit net soveel makliker om alleen 

te wees.  

2. MARCEL : (FILTER) Kan ek vanaand by jou kom draai? So rondom sewe-uur? 

3. MIEKE : Maar natuurlik. 

BYK VOORDEURKLOKKIE WAT LUI, DEUR WAT OOPGEMAAK WORD  

4. MARCEL : Goeienaand Mieke. Sjoe, wat ruik so heerlik? 

5. MIEKE : Ek het vir ons herderspastei gemaak, eet jy dit?   

6. MARCEL:  Ja, natuurlik! Dankie!  

7. MIEKE: Wonderlik! 

8. MARCEL: Daar is iets wat ek jou wil vertel, as jy wil hoor. 

9. MIEKE: Nee, nog net altyd oor my gepraat. Ek is die ene ore. 

10. MARCEL : Ek het ook jare gelede ‘n knou gekry. Dit was oor ‘n meisie, wat ek 

gedink het die een vir my was. Sy was baie manipulerend, maar 

omdat ek so verlief was en omdat sy so aantreklik was het ek dit 

geïgnoreer. Die gevolge was katastrofies. 

11. MIEKE : Sjoe, vertel! 
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1. MARCEL : Sy was ontrou aan my en het  dit vir baie lank aan my dit ontken, 

totdat ek eendag op hulle afgekom het.  Ek het net daar besluit om 

nooit weer ‘n vrou in my lewe toe te laat nie. 

2. MIEKE : Dis nogal ‘n skok om te hoor dat jy ook al seergekry het.  

3. MARCEL : Dis waar wat mense sê, liefde is blind.  Maar ek was ook baie jonk 

en onervare en nog nie eens klaar met my studies nie. 

4. MIEKE : Ek het dit nooit geweet nie, hoekom het jy dit nie al lankal vertel nie? 

5. MARCEL : Onthou, jy was my kliënt en dit het nie oor my gegaan nie.  Dit sou 

baie oneties gewees het om gedurende ons sessies oor dit te praat. 

Al wat ek wil sê is dat ek weet hoe dit voel om seergemaak te word. 

6. MIEKE : Dan weet jy seer sekerlik hoe ek voel, net te bang om weer te 

probeer. 

7. MARCEL : Dis my probleem ook. 

8. MIEKE : Miskien moet ons tog probeer om goeie vriende te wees. Eintlik is 

ons al klaar. 

9. MARCEL : Ja, en ek is baie dankbaar daarvoor.  Dis ‘n betekenisvolle ervaring, 

vir my altans. 

10. MIEKE : Vir my ook. 

11. MARCEL : Mieke, daar is iets wat ek jou wil vertel.  

12. MIEKE : Wat is dit, Marcel? 



43 

 

1. MARCEL : Ek dink baie aan jou wanneer ek alleen is. 

2. MIEKE : Ek is nie seker wat ek daarmee moet maak nie, maar eintlik voel ek 

goed daaroor. Om die waarheid te sê, my gedagtes maal ook 

partykeer rondom jou. 

3. MARCEL : Jy is ‘n baie spesiale persoon, Mieke.  Ek het gedurende my hele 

loopbaan en in my private lewe nog nooit ‘n vrou soos jy ontmoet en 

leer ken nie, al was dit in ‘n professionele hoedanigheid. 

4. MIEKE : Wat probeer jy daarmee sê? 

5. MARCEL : Ek sal jou baie graag nog beter wil leer kên, ek glo daar is baie wat 

ek nog van jou moet ontdek. Jy is ‘n inspirasie vir my. 

6. MIEKE : En jy is die beste vriend, terapeut wat ‘n vrou ooit voor kon vra. 

7. MARCEL : Daar is nog so baie dinge wat ek jou graag van my wil vertel, maar 

ek gaan jou die tyd gee om te besluit wat jy gaan doen met wat ek 

gesê  het. 

8. MIEKE : Ek weet eintlik klaar wat ek daarmee wil maak. 

9. MARCEL : En wat is dit? 

BYK MESSE EN VURKE IN BORDE, EETGELUIDE 

10. MIEKE : Ek weet nie eintlik waar om te begin nie. 

11. MARCEL : Sê dit net soos dit is. 

12. MIEKE : Onthou toe jy gesê het dat ek eerlik aan myself moet wees? 
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1. MARCEL : Ja, ek onthou. 

2. MIEKE : Marcel, ek is bang om te sê. 

3. MARCEL : Moenie wees nie, wat jy ookal wil sê is in orde met my.  Onthou net 

dat ek altyd hier vir jou sal wees. 

4. MIEKE : Ek gee baie vir jou om, meer as wat ek voorheen besef het.  Jy was 

daar vir my toe ek op my laagste was. 

5. MARCEL : Mieke, ek is lief vir jou.  Vandat ek jou die eerste keer gesien het.  

Altyd so eerlik, so oop. 

6. MIEKE : Marcel, glo jy aan noodlot? 

7. MARCEL : Verseker, daar is altyd ‘n groter plan. 

8. MIEKE : En dit is? 

9. MARCEL : Ons was bedoel om te ontmoet en die pad te stap wat ons sovêr 

gestap het.  En twee jaar daarna om te besin of dit reg en goed is. 

10. MIEKE : Ek kan nie eintlik sê dat ek van jou verskil nie. 

11. MARCEL : Staan gou op, daar is iets wat ek moet doen.  Iets waarvoor ek baie 

lank gewag het. 

BYK BEIDE STAAN UIT STOELE OP 

12. MARCEL : Kom hier, kom na my toe.  Ek wil jou in my arms hou.   

13. MIEKE : Ek sal graag daar wil wees en daar wil bly, van vandag af.   
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BYK OMHELSING EN SAGTE SOEN 

1. MARCEL : Jy gaan die pad verder met my stap? 

2. MIEKE : Natuurlik, ek sal dit vir niks  verruil nie. 

3. MARCEL : Glo jy aan wonderwerke, Mieke? 

4. MIEKE : Ons is.  Die kronkelpaadjies van die lewe het ons bymekaar gebring. 

En die toekoms lê oop en wyd vir ons en wag. 

BYK OMHELSING EN SAGTE KUS 

5. MARCEL : Ek stem absoluut saam. ‘n Wonderlike toekoms, ‘n nuwe dag vir 

beide van ons. 

BYK SIEN VOORGESTELDE MUSIEK AANGEHEG 

 


