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·PERSONE: 

TANT NONNIE: Sewentig jaar oud; die prooi van rumatiek; nog vo l 

onnutsigheid: daar het veel van die eertydse koket 

oorgebly. 

HENDRIK: Tant Nonnie se broerskind; jong man (s§~aar vier-V7f 

en twintig jaar oud); romantikus. 

PA: (JAN) Tant Normie se jonger broer (se maar sestig jaar cud) 

en Hendrik se vader; goedig; godsdienstig. 

:MA: Sy vrou (se maar vyftig jaar oud); goedhartig maar 

effens preuts. 

TOELlE NAUDt: n Groot, joviale Boerevrou; uitflapper - verlangse 
. 

familie. 

GIEL NAUD~: Haar man; effens verpot en apologeties; die soort aat 

n grappie oor en oor sou vertel. 

DIE STEL: 

A. n PLAASHUIS met: 

1) INTERIEUR 1 : Tant Nonnie se kamer: lei uit voorhuis. 

2) INTERIEUR 2: Die kombuis met o.m. venster, tafel en (kool)s<:oof. 

3) INTERIEUR 3: Die voorhuis: aaneenlopende sit- en eetkamer. 

B. BUITE: 

1) EKSTERIEUR 1: Die veranda: by agterdeur- moet sigbaar wees 

deur kombuisvenster. 

2) EKSTERIEUR 2: Die werf voor die buitekombuis, d.w.s. voor 

veranda. 

3) EKSTERIEUR 3: Die werf verder: 'n vrugteboord met kweperla-.:ng; 

'n moerbeiboom; hooimiedens. 

4) EKSTERIEUR 4: Die familiekerkhof. 

TYD: Die hede. 



DOOF IN. 

TONEEL 1: 

. TONEEL 2: 

~~~«... ~'-"--'\ ~ 
~~<;,. 0~ ~\-o~ 

TITELS : ' N BRUIDSBED VIR TANT NON}TIE. 

BUITE. (TI<STERIEUR 1) VERANDA . DAG • 

Ons sien die poot van 'n rystoel wat stadig heen en weer 

wieg op ~ klipstoep. KLA~IT{ VAN 'N PORSELEINPOPPIE/ 

JUWEELKISSIE WAT "BEAUTIFUL ISLE OF SOME\-JHERE" SPEEL. 

Die stoel wieg op die maat van die musiek, hort saam :r:et 

die melodie. Die KAMERA wat half skuins van bo af ky::C, 

beweeg sodat twee ou voete in 'n paar· verinneweerde swier-

skoene uit 'n vorige geslag, in die beeld kom. Die 

KAr1ERA kruip hoer sodat ons die roksoom, die kniee (hc.lf 

van mekaar) sien; 'n verweerde ·hand op die leuning ; en 

hoer, oor die verskrompelde bors en hals, die gesig. 

'n Ou-vrougesig , deurgebring deur die liefde, maar die Nange 

nogtans elkeen met 'n onhandige "bokspoortjie" rooisel 

verhelder, die wenkbroue lomp met 'n potlood nageteken. 

(Nie grotesk nie!) Die KAMERA draal 'n oomblik terw7l ons 

Hendrik se stem hoor. 

HENDRIK SE STEM: 

. . . Tant Nonnie ••• op haar was ek 

nie bedag nie ••• Ek \vas in g'n jare op 

die plaas nie ••• Op pad soontoe het ek 

my probeer instel op hoe ek alles sou 

aantref ••• Pa en Ma ••• , ouer, dis waar, 

••• Oud, selfs. Maar die res? Alles 

sou tog onveranderd wees? ••• die boord 

die krale ••• die kweperlaning ••• . . . 
Die KAI'1ERA het intussen stadig op beweeg , en horisonta:: 1 , 

sodat ons die werf sien : ( EKSTERIEUR 3) die vrugt eboorc -
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droog in die winter -, die kraalmure, die hooimiedens 

agtertoe. Dan rus die KAI'TERA op 'n paar wit dui\<le in 'n 

liefdespronk. KLANK: DIE I'1ELODIE HET NOU DIE REFREI N 

BEREIK EN , \.JANNEER ONS DIE DUI\-JE SIEN, HOOR ONS TAI·iT NO:~i iE, 

NOGAL MET HARTSTOG, SAAMSING: "BEAUTIFUL ISLE OF SOI'lliW- "RE". 

HENDRIK SE STEM: 

Alles was daar ••• 

Die KAMERA beweeg na die kweperlaning, na die kerkhof ve~der 

weg. (EKSTERIEUR 4) 

HENDRIK SE STEM: 

••• onveranderd ••• en op alles was ek 

voorberei ••• 

Die KAMERA sny terug na Tant Nonnie op die stoel. Sy hand

haaf 'n flinke ritme op die stoel. 

HENDRIK SE STEM: 

Maar geen brief het my voorberei 

op Tant Nonnie nie ••• 

TONEEL 3: BINNE. (INTERIEUR 1). TAI'JT NONNIE SE KAMER. DAG. 

Die KAMERA SNY na Hendrik wat by die spie€H tafel s t aan ::et 

die juweelkissie/porseleinpoppie in sy hand. KLA~K : D:Z 

MELODIE IS AAI'J DIE AFLOOP. Tant Normie is by die hangk=.s 

doenig. 

NOI\TNIE: 

Ag, Izak-Petrus-Daniel - ek meen, Hendrik , 

my kind, sit neer die poppie. Netnou laat 

jy dit val. 

Hendrik glimlag en plaas dit terug op die spieeltafel . 
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HENDRIK: 

Waar kry Ta' Nonnie dit? 

NONNIE: 

Man, ek het dit al jare ••• 

T. Nonnie is besig om klere, netjies opgevou, in die hang

kas \veg te pak. 

NONNIE: 

. . . Ai, ek is darem dankbaar dat 

jou pa my ingeneem het ••• nou dat 

my eie seun my as 't ware uitge

gooi het. Ja, ondank is des 

werelds loon ••• Hy's n goeie mens 

die broer van my ••• jou ma ook. 

HENDRIK SE STEM BUITE DOEK: 

Ta' Nonnie, die hangertjie om jou 

nek ••• kan hy oopmaak? 

T. Nonnie het haar rug na Hendrik gekker - sy is steeds bt3ig 

by die hangkas. Wanneer Hendrik praat, aarsel sy en maak jie 

hangertjie oop. VOLSK~OT van foto binne-in hangertjie: Cie 

gesig van n aantreklike jong man. 

NONNIE: 

Ja, my kind ••• daar's sommer n 

haarlok in ••• 

HENDRIK: 

Dis seker van neef Feet, of hoe? 

NO:N"TIIE: 

\.Jatvw! 

HENDRIK: 

Nou maar wie s'n is dit, Ta' Nonnie? 
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T. Normie druk die hangertjie toe. 

NONNIE: 

My kind, al slaan jy my dood, 

ek kan nie meer onthou nie ••• 

HENDRIK: 

Oom Herklaas ••• ? 

NOl'lliiE: 

(Afkeurend) Ag nee man, hy't · 

nooit hare op sy kop geha~ nie .•• 

op sy bors, ja ••• ai ••• (sy lag). 

·TONEEL 4: BINNE. (INTERIEUR 2) KO:t-1BUIS. DAG. 

Die KAHERA HET WEGGESNY na die kombuis. Ons sien Pa, l"ia en 

Hendrik voor die venster staan. Hulle kyk uit deur die 

gordyn na T. Nonnie wat buite op die stoel sit en wieg. Ma 

is doenig met teekoppies. 

MA: 

Word dit nie te warm vir haar buite 

nie? Die son is skerp. 

SKOOT van T. Normie. Haar kappie het agtertoe geskuif. Sy 

lig haar gesig na die son. 

PA: 

Dit was nooit te warm vir haar nie. 

I1A: 

(Draai weg) Kom weg. 

so vir haar kyk nie. 

l'1oenie 

KA!-1ERA : T. Nonnie deur die venster . 

ritme bereik. 

Sy het nou ~ gal- ~p-
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PA: 

Sy ry hom bloats vandag, he! 

.YlA: 

Moenie vir haar kyk nie. Kom weg! 

Pa draai v1eg. Gaan sit by die tafel waar Ma begin tee in

skink. Hendrik is nag by die venster. 

HENDRIK SE GEDAGTESTEN: 

••• Op alles was ek ingestel ••• maar 

Tant Nonnie, op haar vras ek nie 

voorberei nie ••• 

M.A.: 

Hendrik ••• 

Hendrik draai om van die venster. Glimlag nag afgetrokke, 

MA: 

Kom drink jou tee ••• Moenie so 

staan en kyk vir haar nie. 

HENDRIK: 

Die arme ou vrou ••• (Hy kom by 

die tafel sit) Ret sy nou ingetrek 

hier? Ek bedoel, vir goed? 

MA: 

(Terwyl sy tee aangee) Daardie 

nikswerd seun van haar - hy't haar 

net so in die steek gelaat. Sommer 

opgehou om die huur te betaal. En 

nou sit ons met haar. 
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PA: 

(Go edig) Sy moet tog n dak en 

kos he. 

I'1A: 

Sy het mos n seun. Hy behoort 

vir haar te sorg. Hoekom moet · 

ek met haar sit? 

PA: 

En as dit die Hand van die Here 

is? ••• wat haar hierheen gelei 

het? Sodat sy haar hier onder ons 

dak kan gereed kry voor die einde 

kom? Sy gaan vinnig agteruit ••• 

(sug) en sy het baie om reg te 

maak voor sy haar Skepper kan ontmoet. 

MA: 

Almiskie •••• (Hou die bak) Vat vir 

jou beskuit. Ek wil haar tee vir 

haar gaam gee. 

HENDRIK: 

Ek sal dit vat. 

DOOF UIT. 

TONEEL 5: BUTTE. (EKSTERIEUR 2) DIE WERF VOOR DIE nUITEKO~ffiUIS. DAG. 
Hendrik en T. Nonnie stap uit oor die werf: dis n soort 

bedevaart na al haar ou plekke. Hulle loop stadig verby die 

vrugteboord: dis vaal en verdor. (EKSTERIEUR 3) 

NO:NNIE: 

Se my, kind , was hier weer 
vanjaar kwepers? 
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HENDRIK: 

Nie vanjaar nie, maar n jaar 

of vyf gelede. 

NONN IE: 

Toe was ek 66k hier ••• Ai, dit 

was n kweperjaar soos min. Dit 

het soos klosse gehang en die 

hele distrik het kom kwepers 

haal, ballasmandjies vol ••• 

HENDRIK: 

Ma het smeer gemaak, en flesse 

en flesse rooi konfyt; en elke dag 

-'n klompie kwepers in die oond ••• 

NONNIE: 

(Wul n s ) Dis al of ek \'leer kwepers 

ruik ••• 

T. Nonnie raak afgetrokke. Sy trek haar gesig terug in 'ie 

tuit van haar kappie. Hulle loop verby die moerbeiboom ~ot 

by die hooimiedens. 

NONNIE: 

Kom ons rus eers n bietjie ••• 

T. Nonnie gaan sit in die hooi; sak later agteroor en koester 

haar in die hooi. NABYSKOOT: die genet op haar gesig. 

NONNIE: 

Al was dit ook sonde, Heer ••• 

HENDRIK: 

Aan v.Tie dink Ta ' Nonnie nou? 

(Hy probeer haar pols) Mike ••• 

Dennis •• • Koo s ••• ? 



I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
f 

-9-

NONNIE: 

(Lag) Toe vat hy my gesig in sy 

hand en verf my wange met moerbeisap. 

HENDRIK: 

Wie washy, ·Ta' Nonnie? 

NONNIE: 

(Dink na; veins onverskilligheid) 

0, nou onthou ek - n klein Viljee 

van Drakenstein ••• Jy kon so ver uit 

die moerbei sien ••• 

HENDRIK: 

Maar die klein Viljee - was jy gek 

na hom? 

NONNIE: 

Og, soos n suster, niks meer nie. 

En hy wou ook niks meer nie. Soms 

gevry, ja - maar net uit lawwigheid. 

Want hy was een van die ander soort. 

T. Nonnie kom sukkelend orent; Hendrik help haar. Sy stof 

hooi van haar rok af, en hulle loop weer verder. 

HENDRIK: 

Vertel my van die seekaptein, Ta' 

Nonnie, toe! 

NONNIE: 

Nie die seekapyein nie, nee! 

HENDRIK: 

Ja, ja. Die hoeveelste een was hy 

nou weer? 
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NONNIE: 

Ag nee, my kind, ek kan regtig 

nie meer onthou nie. 

HENDRIK: 

Was die kaptein nou neef Feet 

se pa? 

NONNIE: 

Jy vra te veel vrae. 

HENDRIK: 

Het Ta' Nonnie hom toe nooit 

weer gesien nie? 

NONNIE: 

Hu-e. 

HENDRIK: 

Washy baie mal oor Ta' Nonnie? 

NONNIE: 

(Lag) Hy was nogal ••• maar toe 

gaan staan en sink sy skip mos ••• 

Hulle het nou by die familiekerkhof aangekom (EKSTERIEu3 4) 

Miskien ook n SKOOT van Ma wat bekommerd deur die kombuis-

venster tuur. 

HENDRIK: 

Waar? 

NONNIE: 

Ek kan nie meer onthou nie ••• 

(Afgetrokke) Miskien ••• miskien 

het sy skip in die Ooste gesink ••• 



-11-

Delangloc o I Hulle stap die kerkhof binne. Hendrik kyk effens 

na ~ paar grafte; lees die grafskrifte; trek miskien ~ bossie 

verdoogte blomme ui t 'n pot en gooi di t oor die heining. 

SKOOT van T. Nonnie wat by 'n kindergraffie staan, verder 

terug. Hendrik stap nader - belangstellend. 

HENDRIK: 

Wie is hier begrawe? 

NONNIE: 

(Afgetrokke) ~Klein dogtertjie ••• 

Sienatjie ••• 

HENDRIK: 

11 • ? waar pas sy 1.n ~ -

NONNIE: 

(Draa.i \'leg) Kom ons ga.an terug ••• 

ek kry koud. 

TONEEL 6: BUITE. (EKS. 2) DIE WERF VOOR DIE BUITEKOMBUIS. ~-S~l.\\'.~~ 

KAMERA: die toneel VERSHELT na. die werf. Ma staan in die 

agterdeur; T. Nonnie en Hendrik kom aangestap. 

MA: 

Julle kan maar naderstaan vir ete ••• 

T. Nonnie mompel iets en stap die kombuis binne. 

HENDRIK: 

Ma ••• wie was Sienatjie? 

MA: 

Ag, my kind, ons praat liewers nie 

daaroor nie •••• Het jy nie vir Pa 

hier buite op die werf gesien nie? 
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HENDRIK : 

Maar Ma ••• die kindergraffie daar 

in die kerkhof ••• 

I1A: 

(Streng) Hendrik, ek hou net niks 

van jou en Tant Normie se gesprekke nie. 

HENDRIK: 

Hoekom nie, Ma? 

I'1A: 

Jy's ~man en jy hoort te weet hoekom. 

Kyk na haar en sien dat God nie slaap nie. 

HENDRIK: 

Maar Ma ••• die seekaptein ••• sy was tog 

getroud met hom, of hoe? 

MA: 
\ 

Met hom, ja ••• Gaan soek jy nou vir Pa 

en se dat ons wil eet ••• 

DOOF UIT. 

DOOF IN. 

TONEEL 7: BINNE. DIE VOORHUIS: EETKlli~ER (INTERIEUR 3) AAND. 

Pa, Ma, T. Nonnie en Hendrik sit om die eettafel - klaar 

afgedek. Pa maak die Bybel toe. 

HENDRIK: 

Ta' Normie, kom ons gaan sit by 

die kaggel . 

NONNIE : 

Ja, ek weet nie wat dit is nie : 
ek bly koud. 
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Hendrik en T. Nonnie gaan sit op die bank voor die kaggel . 

Pa gaan sit verder terug en pypstop; Ma kom sit en brei. 

Hendrik neem n foto-album van die kaggelrak. 

NONNIE: 

My lyf is weer die ene rumatiek · 

vandag. 

PA: 

Tel jou seeninge, Nonnie. 

T. Nonnie tel die knobbels op haar hande, en Hendrik wat 

langs haar sit~ fluister name soos sy aftel.) 

HENDRIK: 

Hanry, Jan Koelie, Benna, Mike ••• 

Hulle lag skelm. Pa, wat dit opmerk, maak keel skoon. 

PA: 

Nonnie, Nonnie, verhard nie jou 

hart nie, my suster, beween jou 

sonde, dink aan die mens dat hy 

stof is ••• 

Hendrik begin deur album blaai; skuif dit gedeeltelik oor op 

T. Nonnie se skoot. 

HENDRIK: 

Vertel my 'n bietjie van hierdie 

foto's, Ta' Nonnie. 

KJU·lliRA : SKOOT van Ma wat vinnig beduie: Ag nee wat, la~t 

staan dit! 

HENDRIK: 

Aitsa! Maar Ta' Nonnie was darem 

n popul §re meisie! 
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VOLSKOOT van foto's: T.Nonnie is telkens die middelp~t v~ 

belangstelling; die mense om haar - meestal mans - wed-:-..ver o::: 

haar geselskap. 

NONNIE: 

Nou reken, hier's Nig Betta ook.· 

Ja, die arme skepsel het mos nooit 

n man gekry nie. 

HENDRIK: 

Wat was haar moeilikheid? 

NONNIE: 

Nee jong, haar oog was altoos te 

.Q.Q.£. So vang mens g 'n man ni e • 
.... 

Met n uitdrukking in haar oe~llustreer T. Nonnie die regte 

metode. 

NONNIE: 

Sien, jou oog moenie te groot 

wees nie. (Kyk verder) Maar 

dis mos Nolsie van Oom Zacharias! 

Gaan wys vir jou pa! 

Hendrik neem album na Pa se stoel. Pa sit sy bril op. 

PA: 

Nee a, Nonnie, dis Nolsie se broer 

Ben di~- die een wat in die Depressie 

oorlede is. 

NONNIE: 

Maar hoe sal ek vir Nolsie nie ken 

nie! Hy't dan vir my n perd gegee! 

-PA+ 
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PA: 

Midnight - 1"1ag, maar so 'n perd 

het vir jou 'n gang geloop! 

NONNIE: 

Dit was nie al present nie ••• 

(Sy lag onderduims) 

MA: 

Julle kort diskoers. Kom, Jan, 

ons gaan slaap. Nag Nonnie, nag 

Hendrik ••• Moet julle nou nie ye 

lank hier sit nie, hoor. 

Pa staan ook op. 

PA: 

Nou ja, lekker slaap. 

NONNIE: 

Wel te ruste ••• 

HENDRIK: 

Goeienag. 

Pa en Ma uit. T. Nonnie sit aog met die album op haar skoot -

maar nou is sy in haar gedagtes versonke. Hendrik gooi stronke 

op die vuur. 

HENDRIK: 

Ta' Nonnie, se my een ding: is dit 

so dat n mens net een maal in jou 

lewe werklik liefhet, met jou hele 

siel en jou hele verstand, ja, tot 

in jou niere toe? 
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T.Nonnie maak die album toe en kyk op. 

DOOF IN. 

NONNIE: 

Reine onsin, kind, onsin, onsin! 

Ek was dan al op twee mans gelyk 

verlief, en as ek by die een is, 

voel ek glad nie ek skeep die 
A I I • ander af nie! Ek se weer: onsJ.n. 

HENDRIK: 

Maar daar moet tog n groot liefde 

wees wat sy skaduwee gooi tot aan 

mens se graf ••• 

NONNIE:-

(Afgetrokke) Ag nee wat, reine 

on sin, kind ••• 

DOOF UIT. 

TONEEL 8: BINNE (INTERIEUR 2) KDr·TBUIS. DAG. 

Ma is by die kombuistafel besig om deeg vir n tertkors in 

die pan te druk. Hendrik kom binne. 

HENDRIK: 

W t • M 1 b • ? a l.S lla a . weer so vroeg esJ.g •••. 

MA: 

Ek maak melktert, kind ••• Die 

Naudes het nou net gebel ••• hulle 

is op pad Oos-Londen toe en kom 

gou eers koffie drink voor hulle 

verder ry. 
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HENDRIK: 

Is Ta' Nonnie al op? 
( 

MA: 

Ja ••• sy't gese sy wil 

vanoggend kop was. 

1'1a sit pan in die oond. Hendrik staan skoorvoetend bJ:. 

HENDRIK: 

1'1a ••• die kindergraffie •• ek 

meen nou, van Sienatjie ••• 

MA: 

Ag my kind, hoekom vergeet jy 

nie nou daarvan nie? Dis al 

soveel jare gelede en n mens wil 

nie die rowe ,;,eer oopkrap nie. 

Dis gedane sake ••• 

HENDRIK: 

Nee, ek het maar net gewonder ••• 

Ek gaan kyk of Ta' Nonnie al 

klaar kop gewas het. 

MA: 

Se sommer vir haar van die Naudes ••• 

maar dan kom gesels jy liewers 

weer met my ••• 

HENDRIK: 

(nlimlaggend) Hoe bedoel Ma nou? 
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I'-1A: 

Nee, ek meen maar net ••• jy moet 

haar nie pla nie ••• En buitendien, 

soos ek gister reeds gese het ••• 

julle praatjies staan my nie aan nie ••• 

Hendrik glimag net. KAMERA: VERSMELT. 

TONEEL 9: BINNE. (INTERIEUR .1) TANT NONNIE SE KAMER. DAG. 

Die KAMERA VERSMELT na die bed. T.Nonnie sit ken op die 

bors met haar grys hare voor haar gesig. Hendrik kom in.) 

HENDRIK: 

Ta' Nonnie! 

Sy splyt haar sluier. 

NONNIE: 

M6re. Mans of seuns, almal 

eenders, altyd moet jou hare los. 

HENDRIK: 

Jy moet jou mooi maak, Ta' 

Nonnie - ons kry mense. 

NONNIE: 

(Ongeinteresseerd) Ag so? 

HENDRIK: 

Ja, die Naudes kom hier koffie 

drink ••• hulle gaan m~t vakansie. 

NONNIE: 

Watter Naudes sou dit wees? 
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HENDRIK: 

Verlangse familie, dink ek ••• 

NONNIE: 

O, dis seker Nig Toelie-hulle. 

Ek wonder of sy nog so vet is ••• 

DOOF UIT. 

DOOF IN. 

TONEEL 10: BINNE. (INTERIEUR 3) EETK.AI1ER. DAG. 

. I 

UITBUNDIGE GELAG. Pa, Ma, Hendrik, Toelie en Giel Naude : 

sit om die tafel. Daar is n hartlike koffiedrinkfees aan 

die gang: die tafel is gelaai met koek, kleinkoekies en 

terte. Giel het pas n grappie vertel, en oor die gelag 

herhaal hy die punch-line. 

GIEL: 

Ja, hy se toe: skiet of ek staan ••• 

ai! (Hy vee trane af) 

Die gelag verflou. 

TOELIE: 

0, Nonnie moet dit hoor ••• waar 

is sy? 

MA: 

(Roep) Nonnie! 

T. Nonnie verskyn. 

NONNIE: 

My wereld, maar dis n verrassing • 

Hoe gaan dit, Toelie? Jy't maer 

geword. (Sy soen hulle) 

ru®UCtEX 
TOELIE: 

Goed dankie. Hoe gaan dit nog , Nonnie? 
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NONNIE: 

Dag Giel! Gaan dit goed? 

GIEL: 

Uitgespaar, dank1e, uitgespaar. 

II AD LIB. DIALOQG. GEBABBEL. II 

MA: 

Koffie, Nonnie? 

NONNIE: 

Ja, dankie ••• Maar vertel my nou 

eers, Toelie, hoe lyk die wereld 

daar by julle? 

GIEL: 

Die reen bly weg. 

TOELIE: 

Ja, maar ons is darem tevrede ••• 

die oes was goed: ons is juis nou 

op pad see toe om bietjie son te 

soek. 

Ma skink intussen weer koffie in. 

NONNIE: 

Is julle plaas in die di strik? 

Toelie en Giel begin gelyk praat, maar Toelie triomfeer deur 

n~g harder te praat. 

TOELIE: 

Ja, ons is so 'n myl of vyf ui t 

die dorp uit. 

NONN I E: 

Nou reken ••• 
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TOELIE: 

0 ja, Nonnie, onthou jy nog vir 

Stefaans Lategan? 

T.Nonnie reageer of die ophaal v~~ die naam haar hele wese 

skud - dit ruk iets uit die verlede met geweld oop. 

Die KM1E~~ bly voortdurend op haar gesig terwyl Toelie 

Naude vertel. 

TOELIE SE STEM: 

Ek het gedag as ek jou weer sien, 

meet ek dit vir jou vertel ••• lyk ook 

al sy jare, hoor, maar skop nog na 

sy kwas. Leef nou'~ met sy vierde vrou -

kon sy dogter gewees het. Dogter, wat 

praat ek! Sy kon sy kleindogter gewees 
I 

het. Skat-, skatryk ••• besit glo plase 

in Rhodesie ••• 

KLANK WORD GEDOOF NAMATE T. N01~~IE NIE EENS MEER HOOR WAT 

GESl!: WORD NIE. 

NONNIE: 

Ek is nie geinteresseerd nie ••• 

(Die dood is as 't ware op haar gesig te sien) 

GIEL SE STEM: 

Kom vrou, jy klets al weer te veel. 

Ons moet aanstaltes maak om·te ry ••• 

SKOOT van Hendrik wat bekommerd uit sy stoel orent kom. 

NONN IE: 

My kop is seer , ek wil gaan le. 
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Sy staan op en loop geboe na haar kamer. Almal staar haar 

verbaas aan. 

TONEEL11: BINNE . (INTERIEUR 1) TANT NONNIE SE KAMER. DAG. 

Die KAMERA VERSMELT na T.Nonnie se kamer. Sy stoot die 

deur agter haar toe; loop stadig na die spieeltafel. 

Sy haal die hangertjie van haar nek af; hou dit 'n oomblik 

lank in haar hand; maak die juweelkissie (?) oop en sit 

die hangertjie daarin. "BEAUTIFUL ISLE OF SOME\.J:EERE" begin 

speel, maar sy klap die dekseltjie toe. Sy gaan sit op 

die rand van die bed; gaan le stadig en moeisaam agteroor. 

DOOF UIT. 

DOOF IN. 

TONEEL 12: BINNE. (INTERIEUR 3) SITKAMER. DAG. 

Ma en Hendrik sit op die bank. Hulle praat op gedempte tooL. 

MA: 

Nonnie het baie agteruit

gegaan hierdie paar dae ••• ai. 

HENDRIK: 

(Afgetrokke) Sy het geen lus 

meer om te leef nie ••• 

MA: 

Ja, die mens wik, maar God beskik ••• 

Pa kom in; hy gaan sit ook. 

PA: 

Ek het nou net weer vir Dokter 

gebel - ek het gese hy moet maar kom. 
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MA: 

Nonnie is op haar uiterste ••• sy 

was heelnag so onrustig ••• het 

aanhoudend oor Sienatjie gepraat. 

HENDRIK: 

Is sy klein dood1 die Sienatjie? 

I"1A: 

Ja, my kind ••• niemand het van die 

baba geweet nie, net die broers en 

susters ••• 

HENDRIK: 

(Ingedagte) So, dan het Ta' Nonnie 

tog die Groot Liefde geken. 

1'1A: 

(Gelate, maar nugter) Liefde? Ag, 

my kind, ek weet nie ••• Stefaans Lategan 

was die een man wat sy nie besit het nie. 

Die baba was lank nie vir haar die ergste 

nie, maar dat hy met haar woer-woer 

gespeel het, nes metal die ander ••• 

HENDRIK: 

Waar pas hy in, 1'1a? Voor die seekaptein? 

I"1A: 

Voor die seekaptein. 

PA: 

Ja, die ou suster van my ••• dit sou sy 

nooit vergeet n i e: die neerlaag ••• 
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MA: 

Sy het altyd geeis, selde gegee, en 

net as sy niks kon verloor nie ••• 

PA: 

Godse meule maal langsaam, maar gewis ••• 

T.NONNIE SE STEM DOOF IN: Sl,lAK EN KRAKERIG, MAAR DRINGE:iD. 

NONNIE SE STEM: 

(Roep) Jan ••• Jan! Ou broer ••• 

PA: 

Dis Nonnie ••• 

Pa, Ma en Hendrik staan haastig op. 

c. 

TONEEL 13: BINNE. (INTERIEUR 1) TANT NONNIE SE KAMER. DAG. 

Die KAMERA S1TY na T.Nonnie se kamer. Pa en !'1a is by di.e 

bed. T.Nonnie leun teen die kussings. Hendrik staan 

eenkant. 

NONNIE: 

Ou broer, ou broer, jy meet my gat 

laat grou. 

PA: 

(Ongemaklik) Ag, Nonnie, jy verbeel 

jou allerhande dinge ••• 

NONNIE: 

More nog! 

PA: 

Die volk maak draad •.• 
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Ma kyk kwaai na Pa. 

MA: 

Goed, Nonnie, ons sal sorg daarvoor. 

Ma neem oliekolonie van die spieeltafel; sprinkel daarvan op 

'n sakdoekie, en maak T.Nonnie se slape nat. 

NONNIE: 

More nog! 

PA: 

(Gedwee) More nog. 

NONNIE: 

Langs die vlilderoos. 

PA: 

Goed, Nonnie, langs die wilderoos. 

NONNIE: 

Aan die ander kant van Sienatjie. 

PA: 

Langs die wilderoos, aan die ander 

kant van Sienatjie. 

T.Nonnie sak terug teen die kussings. Haar mond val oop in 

vervoering. Pa en Ma beweeg dadelik nog nader om haar oe toe 

te druk e.s.m. Die KAMERA sien die Juweelkissie/poppie en 

die hangertjie op die spieeltafel (oop); die teks teen die 

muur: "HUISELIJKE DEUGDEN. 

Zindelijkheid is des huizes sier; 

Gastvriendschap des huizes eer ••• " 

Hendrik beweeg na die venster. Die KAMERA spoor ook na die 

venster. Kom tot stilstand by die venster. Ons sien, net soos 
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in die openingstoneel, die tuin, die kraalmuur, die hoc~

mied, die kweperlaning. 

KLANK: 'N VARIASIE VAN "BEAUTIFUL ISLE" OP AGTERGRO~:-J . 

HENDRIK SE GEDAGTESTEM TERHYL K.Al'1ERA OOR DIE wERF KYK. 

HENDRIK SE STEM: 

Ek sal jou bruidsbed regkry, 

Tant Nonnie. Met kwepers sal ek 

dit uitvoer, en ou, nat blare uit 

die winterbos. 

KAMERA rus nou op die wit duiwe. 

SLOTTITELS 

HENDRIK se STEM: 

D:Ce skemer sal .- oor jou kom, 

Tant Nonnie, met kwepergeur. 


