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TONEEL 1: (INTRO)   
TOERGIDS / JOERNALIS / SPEURDER / POLISIEMAN / KAMERAMAN 

Die TOERGIDS trek die gehoor se aandag. Hy praat onheilspellend: 

TOERGIDS 
Goeienaand! Welkom by Hemel-en-Aarde Toere. 
Vanaand sny jy saam met Hemel-en-Aarde Toere die spoor  
van ‘n berugte en gevréésde reeksmisdadiger,  
ook genoem die Skim van die Overberg ...  
Sedert 2003 – twee jaar gelede –  
voer hy hier ’n skrikbewind. Hiér, naby Hermanus,  
’n deel van die wêreld wat bekend is vir sy skoonheid.  
Fynbos. Wynboere. Rykdom. Asemrowende berghange.  
Stilte en rustigheid. En vrede ...... Maar hier, in dié idilliese 
omgewing, is daar ’n bose invloed, dames en here.  
’n Slang in die paradys... 
Die Hemel-en-Aarde-vallei hét sy mooi stories, maar  
dit was in die goeie ou dae, voor  Johannes “Hansie” Mowers  
begin toeslaan het ... En hy is hier iewers – nader 
as wat jy dink ... 

Polisiemotor kom aangery, met flitsende lig.  

TOERGIDS 
Ah! Hier kom die verteenwoordiger van wat reg en goed  
is... 

Die SPEURDER hou stil en klim uit. Daar is ’n ander Speurder in uniform by hom. 
Hy praat met die ander Speurder, wat ook uitgeklim het. 

‘n Joernalis aak haar verskyning, met ’n kameraman by haar. JOERNALIS neem die 
gaping om ’n opname op die misdaadtoneel te maak. Beduie vir die kameraman om te 
rol. 

JOERNALIS  



(in kamera) 
Hier in die pragtige Hemel-en-Aarde-Vallei is 
Hansie Mowers steeds op vrye voet. Hy word gesoek  
vir tussen 12 en 14 aanklagte van verkragting, aanranding,  
ontvoering, diefstal en inbraak. Die mannejag het  
begin toe Mowers, ’n boorling van hierdie vallei,  
teruggekeer het na sy geboortedorpie nadat hy in 
November 2003 uit die Caledon-landdroshof 
ontsnap het. Hy sou toe op aanklagte van inbraak 
en verkragting gevonnis geword het. Plaaslike 
inwoners vermoed Mowers is sedert sy ontsnapping,  
reeds verantwoordelik vir oor die 50 soortgelyke  
gevalle in die gebied....  
(Sy onderbreek haarself wanneer sy die SPEURDER sien 
naderkom.) 

SPEURDER 
Goeienaand. Ek is op soek na meneer Grobler ...? 
Hy het ’n voorval aangemeld en ons ontbied? 

JOERNALIS 
(Beduie vir kameraman om hulle te volg.) 
Sersant Harmse! Ek is Karen Rautenbach. 

SPEURDER 
(Ongeskik. Die kamera gaan hom elke nou en dan irriteer.) 
Ek weet baie goed wie jy is. 

JOERNALIS 
Ek is ’n joernalis van – 

SPEURDER 
Van TV4 Nuus. Maak nie saak van waar  
jy is nie, julle joernaliste is almal eenders. 

JOERNALIS 
 (Verdedigend, en word al hoe kwater en meer opgewerk.) 

O? Omdat ons almal die waarheid vertel? 

SPEURDER 
Julle weergawe van die waarheid. 

JOERNALIS 
Sersant Harmse, as jy nie vir Hansie Mowers  
kan vang nie, dan is dit die waarheid en klaar. 
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SPEURDER 
Wat soek julle in elk geval hier? 

JOERNALIS 
Waar daar nuus is, daar is ons. Hier het mos iets 
gebeur. 

SPEURDER 
Hoe weet julle so vinnig daarvan? 

JOERNALIS 
Ek het mos my bronne, nes jy joune het. 

SPEURDER 
Ek is hierheen ontbied. Maar jy behoort nie  
hier te wees nie. Dit kan gevaarlik wees. 

JOERNALIS 
(sarkasties) 

Jy is dan hier om my te beskerm. 

SPEURDER 
Jou sarkasme is ongevraagd. Jy het g’n idee  
waarmee ons hier te make het nie. 

JOERNALIS 
Julle skynbaar ook nie... sersant. 

  
SPEURDER 

Jy soek net ’n lekker storie, dis al waaroor dit gaan. 

JOERNALIS 
Géé my dan ’n lekker storie! 
(Versag.) 
Kan ons nie eerder saamwerk nie? In plaas van ... 

SPEURDER 
Saamwerk?! Van wanneer af is jy ’n polisievrou? 

JOERNALIS 
Ek wil Hansie Mowers net so graag soos jy agter  
tralies sien. 

SPEURDER 
 (Lag bitter. Kyk om seker te maak die kamera rol nie dalk nie.) 
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Glo my, nie die helfte so graag nie! 

JOERNALIS 
Ons soek dieselfde ding. Ons wil albei die einde  
sien van wat hier in die vallei aan die gebeur is. 

SPEURDER 
Nee, wat jy wil sien, is jou naam aan die einde 
van ’n program vol sensasie waarin ek sleg oorkom! 

JOERNALIS 
Moenie jou frustrasie op my uithaal nie. 

SPEURDER 
 (Baie gefrustreerd.) 

Wie’s gefrustreerd?! 

JOERNALIS 
So die verslag is net weer die gewone? ... “Die  
polisie sit hul soektog na Hansie Mowers voort. 
Geen nuwe feite het nog aan die lig gekom nie.  
Die publiek word gevra, as hulle enige inligting  
het, om speurder-sersant Arno Harmse te skakel  
by ...” Jy antwoord my nie, sersant. 

SPEURDER 
As ek niks sê nie, het jy niks om te verdraai nie. 

JOERNALIS 
Ek is nie jou vyand nie, hý is! 
Hoe lank soek jy hom nou al? 

SPEURDER 
 (Sug in oomblik van swakheid.) 

Twee jaar. 

JOERNALIS 
Twee jaar?!  
Is dit nog heeltyd jóú taak? 

SPEURDER 
Ek sê dan so. Wie anders moet dit doen?  
Jy kom uit die stad, jy dink  
jy weet hoe ons hier in die vallei behoort te leef ... 

JOERNALIS 
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Ek is self oorspronklik van die platteland. 

SPEURDER 
Nie hiér nie. Jy weet niks van Hemel-en-Aarde  
af nie. Ons het ons eie manier van doen, en ... 

Die JOERNALIS dui vir die kameraman aan hy moet rol. 

  SPEURDER 
O nee. Só vang jy my nie. Ek het niks om te sê nie. 

TOERGIDS oop voor hulle in, terwyl SPEURDER en JOERNALIS hulle vir mekaar 
vererg en albei hul arms kruis.  

TOERGIDS  
(dreigend, onheilspellend) 
Dames en here, ek moet u net gou waarsku –  
U het vrywillig ’n misdaadterrein betree.  
 As iemand hom willens en wetens begewe in  
’n gebied waar daar misdade gepleeg word,  
kan sy veiligheid nie gewaarborg word nie ...  
Maar dis nou maar so. Volg my, asseblief ... 
Versigtig, moenie skeeftrap nie, Hemel-en- 
Aarde Toere kan geen verantwoordelikheid  
aanvaar indien een van u dalk sou val nie ... 
of aangeval word nie ... 

Toergids lei die gehoor na die kol waar die BOER gaan stilhou met sy trekker/bakkie 

Die BOER is reeds stadig op pad met die bultjie op. 

TONEEL 2 : (BOER) 

BOER / SPEURDER /JOERNALIS / TOERGIDS / POLISIEMAN / KAMERAMAN 

Die trekker kom tot stilstand. Die BOER bly daarop sit/klim uit bakkie. SPEURDER 
kyk op na hom toe. Die SPEURDER en JOERNALIS loop na die BOER. 

BOER 
 (Onderdrukte woede). 

Sersant Harmse? Grobler. Ek het jou laat  
weet jy moet kom. Dis weerr daai donnerse 
Hansie Mowers ... 
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SPEURDER 
Hoe seker is jy dit was hy?  

BOER 
Natuurlik is ek seker dit was die vark! 
Wie anders sal dit wees?! Hy het al by twintig  
ander plaashuise ingebreek, hoekom nie by  
myne ook nie?! 

 (Skep asem, bal sy vuiste in frustrasie) 
Niemand sien die donner mos ooit nie! Maar  
dit was hy. O ja.  
Ons het hierheen gekom om  
te boer – om wyn te maak. Jy weet seker self,   
ons is nog nie ses maande hier nie.  
Ek en my pa-hulle het afgetrek van Gauteng af.  
Al die pad sodat ons ’n veiliger lewe hiér kan geniet!  
Op die platteland. En nou gaan ek ekstra geld moet  
uitgee op sekuriteit ... Ek het op hom afgekom... 

 (Kyk op horlosie.) 
Net ’n bietjie meer as ’n uur gelede. My ma en my  
suster het vir my gesê hulle ruik iets slegs op  
die boonste verdieping. By die kamers. Ek het  
opgegaan boontoe ... en toe is hy daar. Net so  
skielik. In my jongste suster se kamer. Die  
donner het my aangeval. Ek sê jou, hy is klein,  
maar ... Ek het nog nooit teen iemand baklei wat  
so sterk is nie. Ek kan bly wees ek staan vanaand  
hier voor jou!  
Hy het toe weggehardloop. Ek het hom net skrams  
gesien, maar van my werkers het hom herken.  
En hy’s nie leëhand daar weg  
nie – hy is weg met bottels wyn, hy het dit in  
’n swart sak gehad, en hy het kos gesteel. En bier! 
Van my pa se duur KWV! Ek weet nie hoe ek my  
ma en susters gaan kry om weer daar te slaap nie. 

 (Beduie in die rigting van die woning). 
En daai reuk, daar vrot reuk?  
Dis nou nog daar! Hulle praat mos altyd daarvan –  
die reuk. Dan weet hulle dit was hy.  

 (Gefrustreerd.) 
Wat moet ’n mens doen?!  

JOERNALIS 
 (aan BOER) 

Ek is Karen Rautenbach, meneer. Van TV4 Nuus. 
Ek sal graag met jou ... 
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SPEURDER 
Bly jy hieruit, juffrou Rautenbach, ék praat met – 

BOER 
Ons het klaar gepraat, Sersant. Tensy jy vir  
my kan sê waar ek die donner moet gaan soek ... 
 (Vir haar, belangstellend ) 
Ja, jy’s die nuusmeisie ... Wel, jy moet kom kuier –  

môremiddag. Ek sal sorg dat daar koffie is.  
Die huis is net hier af, almal ken die 
Groblers se plaas ...  

SPEURDER 
 (Onderlangs, maar hoorbaar) 

Boer soek ’n vrou ... 

JOERNALIS 
 (Effens aanvallend.) 

Het jy iets gesê, sersant? 

SPEURDER antwoord nie. 

BOER 
 (Beduie af na sy trekker/bakkie.) 

Verskoon my nou maar. Ek gaan daardie 
vuilgoed soek. Maar die vreksel verdwyn mos  
tussen neus en ore. Soos mis voor die son.  
Ek hoop jý gaan ook soek, sersant met jou 
soekpatrollie, helikopter en  
alles. Al daai dinge wat niks help nie ...  
Ek slaap al hoe lank met ’n pistool onder  
die kopkussing! ... Tot siens, juffroutjie. 

Ry weg soos hy gekom het. Die SPEURDER en JOERNALIS kyk hom ’n paar 
sekondes agterna. 

SPEURDER 
 (Streng.) 

Juffrou Rautenbach ... 

JOERNALIS 
 (Soetjies-katterig.) 

Dalk moet jy sommer vir my Karen sê ... Arno.  
Ons gaan mos nog baie van mekaar te siene kry. 
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SPEURDER 
Ek hóóp nie so nie. Ek is besig met ’n ondersoek. 

JOERNALIS 
Dan het ons baie om oor te praat! Is ek dan nie  
’n ondersoekende joernalis nie? 

SPEURDER 
Dis nie speletjies nie. 

JOERNALIS 
Kyk – dis my werk om verslag te doen oor  
wat hier gebeur. En hoe meer mense daarvan  
weet, hoe beter is die kans dat Hansie Mowers  
gevang kan word. 

SPEURDER 
Wel, bly net uit my pad uit. 

JOERNALIS 
Dit werk nie so nie. Ons loop dieselfde pad. 

Hulle draai hul rûe op mekaar, bly so staan. TOERGIDS tree in. 

TOERGIDS 
   (aan gehoor) 

Dames en here, ek vra weer julle  
aandag... Kom kyk wat het Hansie Mowers ’n paar  
maande láter gedoen, op 9 September 2005.  
Volg my ... 

TOERGIDS lei gehoor na die gastehuis se hekkie – terwyl die SPEURDER eers bly 
staan en die trekker agterna kyk. 

TONEEL 3: (VROU)  

SPEURDER/ VROU/ JOERNALIS/ TOERGIDS / KAMERAMAN / POLISIEMAN 

Die TOERGIDS bring die groep tot naby die tuinhekkie. ‘n VROU hang half bo-oor 
die hekkie. Sy is verwilderd, huil-snuif. Die VROU begin huil. 

SPEURDER 
 (Is ontstem deur die trane.) 

Ek het gekom so gou as wat ek kon – so gou  
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as wat hulle my laat weet het ... Wat het gebeur? 

VROU 
 (Bars uit.) 

Hoe lyk dit vir jou! Of dink jy miskien ek is altyd  
so?! Dat ek nie ’n rede het nie? 

VROU huil weer, buite beheer, sodat hy eers sy hand op haar skouer sit en haar dan 
lomp van die ander kant van die hekkie – wat toe bly – vashou vir ’n paar sekondes, 
voor sy beheer herwin. 

     VROU 
Ek ... sal probeer vertel. Luister net, moenie  
vir my vrae vra nie.  

 (Wil weer huil, kry weer beheer, wys na agter haar, na die  
  gastehuis.) 

Dit was daar. Of dis waar dit alles begin  
het ... Ek wil nie terug binnetoe gaan nie.  
Ek wil hulle nie sien nie!  
Nie ná wat ... Ek wil hulle nie sien nie.  

 (Lag byna histeries.) 
Wat het ek tog hier kom soek! Ek het ... Ons het, ek en  
my ou, ons het hier by die gastehuis ingeboek. Dis ons 
anniversary. Drie jaar. Ons was vanaand uit, ons het  
gaan uiteet, ek kan nie die restaurant se naam  
onthou nie ...  
Toe ... kom ons terug.  
Ek raak nie gewoonlik maklik op ’n nuwe plek 
aan die slaap nie, maar hier hét ek ... dit was so 
rustig ... en ek het vas geslaap ook. Maar toe  
maak hy my wakker ... 

 (Gril. Sy lyk byna, as sy die oomblik só herleef.) 
Dit het so gestink. Die stank ... Dit was iets  
ontsettends. Soos ... vrot goed. Jy weet ... 
Soos ’n vullisblik wat nie uitgegooi is nie. 
Sy hand was oor my mond – sy stink hand –  
sodat ek nie kon gil nie. Die bedliggie  
was af, die gordyne was toegetrek, ek kon  
hom nie sien nie! Ek was so bang ...! Hy het  
gefluister ek moenie ’n geluid maak nie, dan  
maak hy my ou dood.  
Daar was iets oor my ou se mond, ’n lap of iets,  
sodat hy nie kon gil nie. Ek was so bang – nie net  
vir myself nie, ook dat hy my ou sou doodmaak! 

 (Bewe, probeer kalm bly.) 
Hy het ’n pistool gehad. 
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Hy’t gesê hy gaan ons skiet as ek nie maak  
soos hy sê nie. Hy’t ’n swart sak by hom gehad. 
Ek het alles daarin gestop wat hy wou hê –  
ons klere, al my juwele. Drie duisend rand, my  
digitale kamera, dink ek ... Dit was alles in die  
swart sak. Ek wou net hê hy moet dit vat en loop!  
En hy was op pad uit, dit het nie gelyk of hy ons  
gaan doodmaak nie. Maar toe sê hy ek moet saam  
met hom buitentoe kom. Sodat hy kan weet ek  
sal nie gil sodra hy uit is nie. 

 (Huil.) 
Uitkom – hierheen. Hiér ... En net hier by  
die hekkie, hier het hy my ... Het hy ...  

SPEURDER 
Ek verstaan. 

VROU 
Toe dit eers begin ... toe kón ek nie meer stilbly nie. 
Toe hét ek gegil. Hard! Maar niemand het 
uitgekom nie – hulle het net daar in die huis 
gebly! Hulle móés gehoor het!  

 (Skep asem.) 
Ek het gemaak of ek dood is. Ek het geweet 
dis al manier. En dis toe dat ek losgeruk het.  
Ek het na die huis toe gehardloop.  
Hy wou my agternasit. Maar toe het daar al 
ligte aangegaan ... Toe vlug hy. Hy was skielik 
net weg. Maar niemand het gekom om my  
te help nie, hulle was te bang ... Te bang ... 

Na ’n paar sekondes tree TOERGIDS in. 
  
     TOERGIDS 

Dames en here, ons kan ongelukkig niks hier 
doen nie ... 

Ekstra Speurder begin die VROU se verklaring en nog inligting neem in agtergrond. 

  TOERGIDS 
Beweeg asseblief saam met my verder.  
Hemel-en-Aarde Toere is trots om u alles  
in die Hansie Mowers-sage te wys ...  
Hemel-en-Aarde Toere maak u déél  
daarvan ... Die volgende stuk terrein is nogal  
ongelyk. Versigtig nou, dus. Daar was genoeg 
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ongeluk hier rond, ons soek nie nóg nie ...! 

Die SPEURDER en JOERNALIS, wat mekaar giftig aankyk wanneer hulle mekaar 
nog die slag erkenning gee, volg op die gehoor se hakke. 

TONEEL 4 : (MALJAN)  

TOERGIDS / SPEURDER/ JOERNALIS / MALJAN / HANSIE / POLISIEMAN / 
KAMERAMAN 

Die gehoor word tot stilstand gedwing wanneer MAL JAN – hulle moet skrik – tussen 
die voëlverskrikkers uitkom na hulle toe. Hy praat met die gehoor. 

NOTA: Dit is gedurende hierdie toneel dat ‘n figuur/Hansie verskyn op die dak en 
teen die muur van die gastehuis in die agtergrond. 

MAL JAN 
 (Skree hard) 

Julle! Julle daar! ... Wag! 
 (Kom nader, is dan by hulle, beskuldigend) 

Wat soek julle hier by my plek?! Hoekom  
bly julle nie in die dorp nie? Julle het huise!  
Warm huise, met ... met lopende water en goed.  
Toilette wat spóél! En dan kom julle nou hier  
sommer net om sight-seeing te doen ... 

 (Wys beskuldigend vinger na een gehoorlid, dan ander) 
Jy ... en jy ... en jy. Julle weet dan dis nie  
veilig nie! Mense van die dorp behoort dit  
nie hier te waag nie. Ek het gesien hoe hy dit eet,  
jy weet ...  Dooie diere,  
dis wat. Hy eet dooie diere ... 
(Lag.) 
Dis net ek wat nie bang is nie. En ek weet  
wat julle van my sê – ek weet wat julle my  
noem ... Mal Jan.  
Nou ja, dalk ís ek mal! Ek sal nie die eerste  
mal mens in die wêreld wees nie! Maar dis mý  
plek hierdie. Mal Jan se plek.  
Of dis my en Hansie se plek.  
Want óral is dit Hansie se plek. O ja, ook daar  
tussen julle huise! En ín julle huise – dis ook  
Hansie s’n ... Hy sit en wag op dakke en in 
bome voor die huise van sy slagoffers. Hy wag 
en hou dop ... Die polisie gaan hom nooit vang 
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nie, daarvoor is hy te slim. Hy beweeg net in 
die nag, en dan dring hy die vallei binne van 
Stanford en Hawston se kant, of daar van 
Hermanus af, oor die berge ... en hy loop in 
stroompies sodat hulle nie sy spoor kan sny 
nie ... Maar ek weet mos niks?  
Hy los my uit, want ons is ewe mal! 

 (Lag waansinnig.) 
Elke aand ... is hy hier. Eers het ek hom  
net gevoel – en toe voel ek hom sterker en  
sterker word. En weet julle wat? Dis alles  
waar. Dat hy kan verander. Van vorm kan 
verander, iets anders kan word. Dat hy ’n  
kat kan word. Hy verander in ’n kat en glip 
deur vensters. ’n Swart kat ... En dis hoekom 
hulle hom die Skim noem. Of hy kan net verdwyn.  
Net so in die lug oplos ... Ek het dit met my eie  
oë gesien – hoe hy ’n kat word ...  

 (Lag. Wys weer vinger na ’n paar lede van die gehoor.) 
Volgende is dit dalk jy ... of jy ... of jý! En 
as hy vir jou kom, moenie dink jy kan net 
weghardloop nie. Hy dra die moetie van ’n  
sangoma in sy skoen, ’n wit boontjie. Dit  
laat hom baie vinniger hardloop as ’n mens! 
En weet jy wat doen hulle nóú? Van die  
werkers. Wéét jy wat? Van hulle stuur hulle  
dogters uit. Na hom toe. 

 (Beduie die oopte in.) 
Daar, in die woeste in. In die nag. Sodat  
hy húlle kan vat. Kan vat en doen wat hy  
wil met hulle. Hulle offer hulle eie dogters 
op, om in Hansie se goeie boekies te bly.  

 (Beduie na die hele groep.) 
Julle kom in ’n groep en dink julle is veilig! 
Niémand is veilig nie.  
(Hy kyk oor sy skouer na die gastehuis) 
Elke aand ... is hy hier. 

Die Toergids maak half benoud keel skoon. 

  TOERGIDS 
Uhh, dames en here ... dis tyd om te gaan.  
Verder ... Volg my na 27 Desember 2005 ... 

MAL JAN bly staan. Hy volg egter die toergroep wanneer hulle beweeg. 
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TONEEL 5 : (BOER 2)    

TOERGIDS/ SPEURDER / JOERNALIS / BOER / MALJAN / POLISIEMAN / 
KAMERAMAN 

Die BOER kom aan op ’n quad-bike. Dit lyk eers of hy wil verbyry, maar hy kom tot 
stilstand wanneer hy die SPEURDER sien.  

SPEURDER 
Maar jy’s haastig, Koos! 

BOER 
Iémand hier rond moet wees! Ek patrolleer nou maar self die 
vallei. Moenie my sê jy het nog nie gehoor nie?? 

SPEURDER 
 (Dadelik bekommerd.) 

Wát gehoor? 

BOER 
Daai verdomde  
Hansie Mowers het ’n meisiekind ontvoer het ...  
’n Uur of wat gelede – hy het’n rewolwer of ding  
gehad, toe moes sy saam met hom gaan.  
Hulle sal jou seker nou-nou roep.  
Dis nou as iemand nog die moeite doen  
om die polisie te bel. 

  JOERNALIS 
Waar het dit gebeur? 

   
  BOER 
Die plaas Diepgat?  
Hel, sy is maar veertien jaar oud. 
Veertien!  

 (Lyk of hy reg is om te ry.) 
Hy ken die vallei te goed, julle het nie die resources 
om hom te vang nie. Pleks julle die fynbos 
afbrand sodat die donner nie so lekker kan 
wegkruip nie. 

 (Lyk weer of hy reg is om te ry, maar voeg by) 
G’n kind speel meer  
buite nie! 
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SPEURDER 
Koos, dis nie asof ons níks weet nie. Ons 
weet van ’n ou verlate boothuis in Maanskynbaai 
waar hy gesien is, en by Sandbaai het ons ’n  
tweeman-tentjie gevind, gekamoefleer in vullis en 
Port Jacksons. Ons hou dit permanent dop ... 

MALJAN tree na vore, steeds mallerig, maar katvriendelik. Beide die BOER en die 
SPEURDER kyk na hom. 

  MALJAN 
Meneer ... Jy meneer, op daai  
lekker bike-ding ... Ek het hom gesien, meneer –  
ek kan meneer beduie  
in die rigting waar hy laas gesien is ...  
Dis daardie kant toe. 

 (Wys in die pad af.) 

BOER 
Is jy seker – is jy dóódseker? Iemand het weer  
vir my gesê hy is laas dáár rond gesien. 

 (Beduie na die voëlverskrikkers, waar die groep Hansie kon 
 gesien het.) 

MAL JAN 
Nee wat, meneer oppie oulike bike. Die een wat 
dit gesê het, lieg. Gaan dáái kant toe ... Jy vra of  
ek doodseker is – ek sal nie só sê nie ... maar ek’s 
so seker daarvan as wat ek seker is van my verstand! 

Die BOER sê niks, hy trek net haastig, kwaad weg op die quad-bike in die rigting wat 
MAL JAN beduie het. 

MAL JAN lag mallerig, knipoog vir lede van die gehoor, gryp een se hand en skud dit 
asof hulle samesweerders is ... en loop kopskuddend weg in die rigting van die 
voëlverskrikkers. 

Die JOERNALIS tree na vore; sy sien hoe ontsteld die SPEURDER is, maar weet nie 
wat om te sê wat kan help nie. Sy begin in hierdie stadium iets vir hom voel. 

SPEURDER 
 (Geweldig gefrustreer.) 

Weet jy hoe voel dit ...! 

JOERNALIS 
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Arno, wat bedoel – 

SPEURDER 
Wat dink jy bedoel ek?! Julle wil hê ek moet die  
bliksem vang – dink julle ek probeer nie?  

JOERNALIS 
Watse “julle”? Ek oordeel jou mos nie, Arno. 

 (Effens sagter.) 
Jy weet mos ek sal jou help net waar ek kan. 
Ons loop al maande hierdie pad ... 

SPEURDER 
Dis nie jou pad nie. Dis ’n Speurder se werk  
dié, nie ’n joernalis s’n nie. Dis wat ek dóén.  
Dis waarvoor ek opgelei is!  

JOERNALIS 
Dit sal gebeur. Hy kan nie vir altyd wegkruip nie. 

SPEURDER 
Hulle dink ek sit op my gat! Weet jy, ek het vir  
drie maande lank op n plaas by ’n boer gaan bly,  
in die huis, om Hansie van die binnekring 
af te probeer vastrek?  

JOERNALIS 
Arno ... 

SPEURDER 
En die donner is so arrogant! Hy bel my! Het ek 
jou al dít vertel?! 

JOERNALIS 
Nee, hoe ... 

SPEURDER 
Iewers het hy my nommer vandaan gekry.  
En nou bel hy my.Vanaf selfone wat hy gesteel het!  
Hy bel en hy tart my. Sê ons gaan hom tog nooit  
vang nie, dat hy terug is vir altyd, en dat hy besig  
is om ’n paartie te hê! 

JOERNALIS 
Goeie aarde! 
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SPEURDER 
 (Al hoe meer opgewerk.) 

Ek kan goed verstaan  
dat hulle dink hy’s ’n dier of ding – ’n mens  
doen nie sulke dinge nie! Ek weet nie of hy  
kan vlieg, of wat nie! Waar de hel ís die bliksem?! 
Jy doen jóú werk! Jy skryf elke keer oor wat  
hy nou weer gedoen het. Keer op keer. Maar almal  
dink ek doen nie mýne nie!  

JOERNALIS 
Dis nie wat hulle dink nie. 

SPEURDER 
O ja? 

 (Kyk om hom heen.) 
Hansie Mowers ... Waar is jy? 

 (Dis asof hy haar nie meer raaksien nie. Werk homself weer op) 
Hansie Mowers! Hoeveel misdade  
nou al? Oor die jare! Johannes “Hansie” Mowers...  
Jy en jou verdomde misdade! 

JOERNALIS 
 (Raak sag aan hom en maak hom só stil.) 

Toe nou. Toe nou. Jy doen wat jy kan. Ek weet dit mos. 

Speurder trek haar impulsief nader, druk haar vas. Hulle staan vir twee of drie 
sekondes so, dan skrik hy en staan terug. 

  SPEURDER 
(verlee) 
Jammer. 

JOERNALIS 
Jy hoef nie jammer te sê nie. 

Toergids onderbreek oomblik. 
TOERGIDS 

Dames en here, dis tyd dat ons aanbeweeg ... 

TOERGIDS lei hulle na die pad, gehoor steek die pad oor. Stap tot by die 
sementvierkant. 
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TONEEL 6 : (RESTAURANT   
   EIENAAR)  

  
TOERGIDS / SPEURDER / JOERNALIS /  RESTAURANT EIENAAR / HANSIE / 
POLISIEMAN / KAMERAMAN 

TOERGIDS lei die gehoor tot by n stalletjie waar n vrou staan en worsrolletjies 
verkoop. Sy braai wors en uie. 

TOERGIDS 
Hier is ons ... meer as ’n jaar later ... en ons 
bevind ons in Februarie 2007. 

RESTAURANT EIENAAR 
 (Kyk op van waarmee sy besig is) 

O, dis weer die mooi nooientjie van die TV ... 
En die meneertjie van die polisie ...  
Baklei julle nogsteeds so? 

Hulle is verleë. Daar is nou ’n beter verstandhouding tussen SPEURDER en 
JOERNALIS – ’n aangetrokkenheid. Die kameraman staan by. 

    RESTAURANT EIENAAR 
Juffroutjie soek weer ’n update van hoe  
ons mense nou voel. 
(aan kameraman) 
Kameraman, jy moet net seker maak 
jy kry my goeie kant, hoor jy? Ek het nie 
van laas keer s’n gehou nie 

SPEURDER 
 (Lyk skielik ongemaklik.) 

Ek dink julle moet my gou ’n rukkie verskoon ... 
Ek moet gou ... die natuur besoek. 
Mevrou, daardie toilet ... Kan ek? 

RESTAURANT EIENAAR 
Alte seker, sersantjie. Dis waarvoor hy daar ís! 

 (Glimlag vir die JOERNALIS wat hom bekommerd agternakyk.) 
Ons hoop dis nie so van kos wat juffroutjie  
vir hom gemaak het nie! ... Maar nee, 
dis stres daai. Hierdie ding, hy vat aan almal,  
en die maag is nie altyd sterk nie... 
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Die JOERNALIS beduie vir die kameraman om te rol. 

JOERNALIS 
Mevrou, was jy self al ’n slagoffer van 
Hansie Mowers? 

RESTAURANT EIENAAR 
Ja ... Hansie het al twee keer ingebreek by 
ons restaurant – Moggs Country Cook House. 
En nou, hierdie maand nog, toe breek hy in 
op die plaas, Nuwe Pos Plaas. Het by 
’n venster ingekom. Hy het ons leeg gesteel. 
Dis vir die dat ek nou maar ‘n ekstra geldjie probeer  
maak met die worsrolletjies hier vir julle toeriste. 
(aan gehoor) 
Is julle nie honger nie?  
By the way ek dink die bôgger het goeie smaak. 

JOERNALIS 
Hoekom sê jy so? 

RESTAURANT EIENAAR 
Hy het een en ’n half kilo se gerookte salm 
daar met hom weg. En behalwe vir die harde  
drank, ons beste bottels wyn ... Maar nou ja, 
ek moet seker bly wees ek het lig van die aanval  
afgekom. Ek het net ‘n hou op die wang gekry. 

JOERNALIS 
Aanval? Ek het nie besef jy is aangeval nie! 
Het jy ooit self vir Hansie geken? 

RESTAURANT EIENAAR 
A ja a. Dikwels, as ek op pad Hermanus toe  
was, dan het ek hom ’n lift gegee. En weet jy,  
hy was nie ... nie soos hy nou is nie.  
Hy was ... intelligent. Sjarmant ook.  
Ek weet sy ouers is vroeg dood en hy het by  
voogouers gewoon ...  
Ek het gedink ek ken hom. Ek ken nie 
dié mens nie. 

Effens bangmakerig: 

NOTA: HANSIE VERSKYN OP TOU RIGG TUSSEN GEBOUTJIES/ OP DAK 

Al kyk jy om en sien jy hom nie, voel jy hy  
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wás daar, net ’n oomblik terug. Hy’t geweet  
jy gaan omkyk, toe duik hy weg. Nie omdat hy  
bang is vir jou nie – hy gee net pad omdat hy  
speel met jou. Hy kom terug en hy vat goed.  
Hy verkrag mense ... En daai meisiekindjie  
Is steeds soek... Ons leef daarmee saam,  
juffroutjie. Nes daai mense wie se kind hy gevat  
het daarmee saamleef. Weet jy wat mis ek die  
meeste? Dat ek nie eens meer blomme kan gaan  
pluk nie. Dit was altyd my beste dae. Tussen  
die mooi blomme. Nou kan hy daar wees –  
óral kan hy wees. So ’n simpel ding, blomme pluk... 

JOERNALIS 
Nou ja, dankie, mevrou ... 

JOERNALIS draai na die kamera vir die nuusinsetsel. 

   JOERNALIS 
 (in kamera) 

In die Hemel-en-Aarde-vallei duur Hansie 
se terreur voort. Hansie Mowers, die Skim 
van die Overberg is reeds sedert Augustus 2006,  
’n swart jaar vir dié omgewing, vir ’n verdere 16  
aanklagte van inbraak, roof, aanranding en  
verkragting aangekla ... Ons waarsku  
inwonersvan die gebied om asseblief versigtig te  
wees as hulle hom dalk gewaar – hy het blykbaar  
’n 7.65-millimeter Dreyse semi-outomatiese  
pistool ... Daar word ook steeds gesoek na 
die tienermeisie wat 15 maande gelede deur 
hom ontvoer is. 

Sy  knik dan vir die kameraman, wat ophou rol. TOERGIDS tree na vore. 

TOERGIDS 
Dames en here, sal ons dan weer aanbeweeg ... 

 (onthou  verlee van SPEURDER in toilet) 
O. Jammer. Sersant Harmse is mos nog... besig. 

Ongemaklike paar sekondes gaan verby. 

   TOERGIDS 
Ek is seker hy sal nie meer lank wees nie. Daar  
is nie ’n lig daar binne nie, en ... Ons wag maar  
nog. Jammer. Hemel-en-Aarde Toere vra om  

!  19



verskoning. 

Nog ’n paar sekondes gaan verby, dan skrik RESTAURANT EIENAAR (en hopelik 
gehoor) skielik groot vir n geritsel in die bosse naby, klink amper na iemand wat 
hardloop. 

JOERNALIS 
Wat is dit?! 

Die SPEURDER kom uit die sinktoilet, hy kom aangestap. 

JOERNALIS 
Arno! 

Sy gee hom ’n spontane druk. Raak skielik emosioneel. 

SPEURDER 
Hei ... Wat’s dit nou? 

JOERNALIS 
Aag ... Ek is seker net simpel. 

   (fragiel, pak uit) 
Daar’s net so baie ... so baie negatiwiteit. Oral.  
Maar ek sien dit veral hiér. Of ek vóél dit. Iemand  
soos ek is nie veronderstel om my daardeur te  
laat beïnvloed nie. 

SPEURDER 
“Iemand soos jy”? Karentjie? 

JOERNALIS 
(broos) 
Ek is veronderstel om van ’n afstand na dinge te  
kyk. Om net daaroor verslag te doen.  
En ek het baie lank laas gevoel 
of ek – of ek ’n verskil kan maak. Enigsins. 
Maar al wat ek sien ... Die mense hier is al so sonder hoop.  
En as jy verslag moet doen oor mense sonder hoop, 
dan word jy seker ook maar... hopeloos. 

TOERGIDS tree in. 

TOERGIDS 
Dames en here, as julle saam met my sal kom ... 
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Die TOERGIDS lei die gehoor veilig na die rand van die area waar Hansie se een 
skuiling is. SPEURDER gaan doen ondersoek met flitslig. 

    TONEEL 7: (SKUILING) 
TOERGIDS / SPEURDER / JOERNALIS / POLISIEMAN / KAMERAMAN 

Die JOERNALIS  staan aan die voorpunt van groep, naby die rand, terwyl die 
SPEURDER verby beweeg ondertoe en in die skuiling gaan rondkrap. 

TOERGIDS 
En nou is dit meer as drie-en-’n-half jaar waarin  
niemand Hansie vind nie.  
Die enigste twee wat wel iets gevind het, lyk vir my,  
is ons Speurder en Joernalis.  

JOERNALIS strek effens dié kant toe en daai kant toe om die SPEURDER te probeer 
sien – hy is nie vir die gehoor sigbaar nie, net die lig van sy flits wat beweeg.  

   JOERNALIS 
 (senuweeagtig) 

Arno ...? Kom jy reg? Arno! 

SPEURDER 
Dis definitief Hansie se skuiling ... of één daarvan. 

     JOERNALIS 
Ek kan nie lekker hoor nie. Kan ek oorkom soontoe? 

SPEURDER 
Nee! Bly waar jy is – jy’s nie veronderstel om  
hier te wees nie. En praat bietjie sagter. Hansie  
kan nog hier wees ... Dit kan gevaarlik wees. 

JOERNALIS 
 (onderlangs vir haarself, die toergroep kan hoor) 

Waar is dit nié gevaarlik nie?  
Partykeer vererg ek my so vir die mansmens!  
Kry jy iets, Arno? 

SPEURDER 
Praat net sagter ...! 

JOERNALIS 
Wat is alles daar? 
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SPEURDER 
 (Steun effens soos hy beweeg.) 

Dis ’n dieperige gat – meer ’n sloot ... Hy moes  
lank gegrawe het om dit só te kry. Hier is ’n  
sinkplaat of ding bo-oor. En hy’t stompe en takke bo-op dit ...  

 (tyd gaan verby voor hy verder praat) 
Jy sou nooit geraai het die plek is hierso nie ...  
Hier’s kartondose, ’n matrassie ... En soos jy 
kon verwag, wynbottels, bierbottels ... vullis ... 
Regtig toevallig dat ek dit raakgesien het. 
En dit stink iets ysliks. Ek weet nie hoe een  
mens so kan stink nie! 

JOERNALIS 
Jy’s doodseker hy’s nie meer daar nie? 

SPEURDER 
Ja wat. As Hansie hier was, sou hy nou al iets aan  
my ... Hier’s ... 

SPEURDER skrik skielik, soos ’n gedempte uitroep, dan is hy abrup stil. 

JOERNALIS 
Arno ...? 

 (effens meer benoud) 
Arno? 

 (na nog ’n paar sekondes, nog meer benoud) 
Arno! 

Daar volg ’n slag en die flitslig beweeg blitsig grond toe – en is skielik dood. (Dit kan 
eenvoudig teen die grond vasgedruk word sodat die lig nie meer wys nie.) 

     JOERNALIS 
Arno!!! 

Na ’n paar sekondes word die flits weer gesien word. 

   SPEURDER 
... Toe maar. Ek het oor iets geval. Hier is 
so baie gemors ... 

JOERNALIS 
Het jy seergekry? 
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SPEURDER 
Nee. 

JOERNALIS 
Dink jy hy sal terugkom hierheen? 

SPEURDER 
Soos ek die skepsel leer ken het, het hy al op  
’n manier agtergekom ons weet nou van dié  
plek, en ... 

 (Skree.) 
Wat de – aaaaaaaaaa!   

JOERNALIS 
Arno! Arno, wat is dit? 

SPEURDER 
 (Geskok) 

Wat de hél ...! 

JOERNALIS 
Arno ...? Praat met my! 

SPEURDER 
Ek glo dit nie ... En wat nog erger is, is dis  
net halfpad ...! 

JOERNALIS 
Halfpad? Waarvan praat jy?  

SPEURDER 
Bly daarso, ek kom op.  

Hy kom aangestap, en hou die flits in sy regterhand só dat die gehoor nie kan sien wat 
hy in sy linkerhand vashou nie. 

JOERNALIS 
Wat was dit? 

Hy antwoord nie voor hy by haar is nie. Dan skyn hy – só dat die gehoor ook kan sien 
– op die half-geëte haas. 

JOERNALIS 
 (Gil, byna histeries van al die spanning) 

Wat is dit?! 
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SPEURDER 
Dis ’n haas. Jy kan mos sien. Of dit wás ’n haas. 

JOERNALIS 
 (Nou woedend.) 

Vir wat laat jy my so skrik! 

SPEURDER 
Jammer, ek het nie ... maar vir wat skrik jy so maklik? 
Daar was ook dié. 

Hou ’n verslete kinderspeelding op. 

JOERNALIS 
’n Kind se speelding. Wie s’n kan dit wees ... 

SPEURDER 
Dit kan nie die ontvoerde meisie wees nie, sy’s 
te oud vir sulke goed ... 

TONEEL 8 : (DOGTER) 

TOERGIDS / SPEURDER / JOERNALIS / DOGTER / POLISIEMAN / KAMERAMAN 

SPEURDER se selfoon begin lui. Hy kyk af, herken nie die nommer nie, antwoord: 

  SPEURDER 
(in selfoon) 
Harmse ...? 

Verstyf toe hy hoor wie praat. 

JOERNALIS 
Is dit hy? Hansie? 

SPEURDER 
 (Beduie sy moet stil wees, praat oor selfoon terwyl  
 hy angstig rondkyk) 

Waar is jy, jou bliksem? ... Ja, ek wéét ek kan  
jou nie vind nie – moenie my koggel nie. En 
die dag sal kom, dan krý ek jou! En glo my,  
jy gaan spyt wees! ... Ja, ek luister. Hoe weet  
jy ek het ’n speelding gekry ... 

 (Kyk weer om hom rond, gefrustreerd omdat hy  
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 niks kan sien nie. 
Vier meter noord, sê jy ... 

Hy werk uit waar noord is en draai in daardie rigting. (Na die gat toe.) 
      
     SPEURDER  

En dan twee treë regs ... Vier meter noord,  
sê jy, en twee treë regs, ek het dit ... en dan  
vorentoe, tussen die twee bouvalle. En ... 
(aan JOERNALIS) 
Hy’t afgelui. Hoe weet hy ons is hier?! 
(aan Smittie) 
Smittie fynkam die area – nou-nou sit hy in n  
boom of iets met ‘n geweer... 

JOERNALIS 
Wat sê hy? 

SPEURDER 
 (Beduie.) 

Ek moet dáár gaan kyk, sê hy, as ek wil uitvind  
aan wie die speelding behoort ... 

DOGTER 
 (Gesmoor, roep vanuit put, want sy het ’n lap om  
 haar mond.) 

Help ... Help my ... Help ... 

SPEURDER 
 (Ruk om.) 

Hy lieg nie, hier’s iemand – hier iewers! Wees  
versigtig, Karen, kyk waar jy loop! 

JOERNALIS 
Ek dink dis hier iewers... 

DOGTER 
(vanuit put) 
Help my! Kry my hier uit! Asseblief! 

SPEURDER 
Waar is jy?! Wag, hier. 
(vind put) 
In die grond! Hier’s ’n gat – in die grond! 
Hou net aan praat! Moenie stilbly nie ... 

    (aan polisieman) 
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Smittie, help my kyk, hier’s ’n meisie iewers ... 

Hulle begin takke verwyder wat die gat bedek. 

  SPEURDER 
Daar! Dis nie diep nie. Is jy orraait ... Ons gaan  
jou nou uit hê. 
(roep) 
Smittie! Kom help! 

Die ander Speurder hardloop nader, begin inklim. Hy het ’n mes waarmee hy die 
DOGTER se hande gaan lossny. Dit is agter haar rug vasgebind. 

JOERNALIS 
Wees versigtig! 

SPEURDER 
Toe maar, jy is nou-nou uit! ... Smittie, sny los 
haar toue ... en dan kry jy daai lap om haar 
mond af ... Meisie, gee my jou hand, ek sal jou 
uittrek ... Smittie, as jy haar kan ophelp ... 

Leun oor, steek sy hand uit, begin die DOGTER uit die gat uit trek. 

DOGTER 
 Toe sy uitgetrek is, begin sy weer huil. 

Julle is hier! Ek was ... Hoe lank was ek hier? 
 (huilerig, byna histeries.) 

Daar was iets om my mond, altyd as ek alleen 
was, ek kon nooit ’n geluid kon maak nie!  
Julle’s hier ... Ek is uit! ...   

 (Sy gaan skielik hard sit.) 
Eina! ... My bene is lam. 

SPEURDER 
Karen, Smittie, pas haar gou hier op. 
Ek wil net stasie toe bel. Vir hulle  
laat weet ons het haar gekry. Die ontvangs is  
nie wat wonders nie ... 

JOERNALIS 
Moenie te lank wegbly nie! 

Die SPEURDER loop ’n klein entjie weg, besig op sy selfoon. Hy draai sy lyf heen en 
weer soos hy die beste ontvangsrigting soek, keer sy rug op die gehoor. Sy gesprek is 
in stilte. 
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DOGTER 
Ek kan nie huis toe gaan nie ... 
Ek kan net nie! My ma en pa ... Ek kan hulle  
nooit weer sien nie! Nie ná wat hy met my ...  
wat hy met my gedoen het nie. Hy’t gesê ek 
is sy girlfriend ... As ek nie, as ek nie dit met 
hom wou doen nie ... en hy wou aanmekaar, 
hy wou dit aanmekaar doen! As ek nie wou nie, 
het hy my met ’n mes gesny.  

Kyk paranoies om haar rond, asof Hansie hier naby is. As die JOERNALIS haar hand 
na haar toe uitsteek: 
        
     DOGTER 
   Moenie aan my raak nie!  

JOERNALIS 
Was jy alleen hier in die gat? 

DOGTER 
Nee, sy was ook hier. 
Die meisietjie. Sy kind. 

JOERNALIS 
Sy kind?! 

DOGTER 
Hy’t gesê sy is sy kind. Toe hy my gevang het,  
toe ek haar die eerste keer gesien het – sy’t net  
geslaap en geslaap ... 

 (Huil.) 
Sy’t vir my Mamma gesê ... Sy was net vier jaar  
oud. Maar ek is nie haar mamma nie. Hy het haar ook  
hier ...aangehou. Ek het haar vasgehou as sy gehuil  
het – dan het ek self nie gevoel ek wil huil nie.  
Sy was so bang vir hom. En sy was hier wanneer  
hy ... as hy met my ...  
Hy het kastig gesê hy’s lief vir my! 
Ek dink nie hy’t daarvan gehou dat ek en sy,  
dat ons mekaar so, so ondersteun het 
nie. Toe vat hy haar weg, ek weet nie waarheen  
nie, toe’s ek weer alleen. Net ek in die grond ...  
Ons wou so graag net die son sien skyn... Ons het  
gaatjies in die  seil probeer, maar.... 
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JOERNALIS 
Jy sal weer die son sien, dit kan niemand van jou steel  
nie. Ons neem jou na ’n veilige plek waar Hansie jou  
nooit weer sal kry nie. 

Die SPEURDER keer terug. 

SPEURDER 
 (aan dogter) 

Kom, kom asseblief saam met my. 

DOGTER 
Ek gaan nêrens heen nie! Ek bly net hier! Los my! 

Maar as die SPEURDER die DOGTER aan die arm neem, stribbel sy nie teë nie en 
laat toe dat hy haar lei na die polisiemotor – wat naby die hek staan; dit is soontoe 
gebring toe die gehoor langs die volstruiskamp afgeloop het. Die JOERNALIS steun 
die DOGTER aan haar ander kant.  

Die drie klim in die polisiemotor. Dit trek nie weg nie, hulle bly sit. 

TOERGIDS 
Ook die jonger dogtertjie is gevind, met behulp van 
Hansie se aanwysings. Die twee getraumatiseerde 
meisies het berading ontvang, eers van die SAPD 
se Gesinsgeweld-, Kinderbeskermings- en Seksuele 
Oortredings-ondersoekeenheid, en daarna van 
maatskaplike werkers ... Nou, dames en here, 
kom asseblief saam met my na die 
aand van 4 Maart 2007, na Nuwe Pos Plaas in 
Ertjiesvlei, die huis van ene Susan Mento ... 

Lei die gehoor na die huisie tweede van links. 

   TOERGIDS 
Kry asseblief vir julle staanplek hierbinne ... 

TONEEL 9 : (SUSAN MENTO) 
  

TOERGIDS / SUSAN MENTO / HANSIE / SPEURDER / JOERNALIS / 
POLISIEMAN / KAMERAMAN 

SUSAN MENTO lê en slaap. In die kombuis staan op die tafel ’n halfvol wynglas en 
naby is twee wynbottels. HANSIE verskyn uit sy wegkruipplek. Hy gaan sit by die 
tafel, drink die wynglas leeg, maak nog ’n bottel oop en skink. Hy sit die bottel hard 
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genoeg neer dat dit motiveer hoekom SUSAN MENTO wakker word. HANSIE sit nog 
behaaglik en drink. 

SUSAN MENTO 
 (Kom in, vee slaap uit oë, skrik geweldig.) 

Wa – 

HANSIE 
 (Spring op. Aggressief-kalm.) 

Moenie skree nie. Moenie eens asemhaal nie ...  
Sit ... Sit, sê ek! 

SUSAN MENTO 
 (Sit oorkant hom.) 

Wat maak jy hier? 

HANSIE 
 (Sit ook weer. Arrogant.) 

Wat dink jy? Ek’s ’n rondloper. ’n Sleg. Wat dínk  
jy soek ek? 

SUSAN MENTO 
 (Angsbevange) 

Asseblief, moet niks aan my doen nie ... Los my net 
uit. Vat wat jy wil hê en gaan net! 

HANSIE 
 (Voortdurend dreigend, ook suggestief) 

Ek gaan in elk geval vat wat ek wil hê. 

SUSAN MENTO 
 (Kyk om in die rigting waar sy vandaan gekom het.) 

My man is hier. 

HANSIE 
Jy jok, ek weet hy is nie. 

SUSAN MENTO 
Ek het jou niks gemaak nie. Asseblief! 
Vat net wat jy wil hê ... 

HANSIE 
Jy kan mos weet ek wil vir jóú hê. 

SUSAN MENTO 
Asseblief ... Uhh, kan ek ... kan ek vir jou 
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tee maak ... iets om te eet? 

HANSIE 
 (Lig sy wynglas en vat ’n sluk.) 

Nie lus vir tee nie! Vir wyn! 
 (Sluk dit gulsig leeg.) 

Nie sleg nie. 

SUSAN MENTO 
(Huiwerig, lig wynbottel, skink vir hom nog.) 
 Hier ... 

HANSIE 
Gooi vol, wat’s jy so suinig? Jy’t dan gesê ek  
kan vat wat ek wil.  

 (Drink.) 
Rêrig nie sleg nie. 

Die SUSAN MENTO bespeur ’n moontlikheid noudat sy hom wyn sien drink, maar wil 
dit nie laat blyk nie. 

   HANSIE 
So. Net ons tweetjies. Manlief is weg, nou kan 
ék jou manlief wees ... 

SUSAN MENTO 
Jy het hier rond grootgeword, nè? 

Hansie begin al effens besope raak, en gaan nog meer. Nou en dan wil sy tong begin 
sleep. 

   HANSIE 
Vir wat vra jy? 

SUSAN MENTO 
Ek vra maar net. Jou mense – hulle is van hier. 
Baie van hulle ís nog hier. 

HANSIE 
My pa en ma is dood. Laaaaaaankal al. 

SUSAN MENTO 
Hulle het jou van jou pa en ma af weggevat. 
Ander mense het jou grootgemaak. 

   HANSIE 
(onkant gevang) 
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As jy weet, hoekom vra jy? Maar teen die  
tyd dat hulle my weggevat het... 
Toe was ek al kláár grootgemaak.  

  SUSAN MENTO 
Hoe meen jy nou? 

  HANSIE 
(bitter) 
My pa was mos’n alkie. Elke aand gesuip! 
Jirre, hy kon ons donner! Fokken lights out. 
Want ’n kind moet gesien en nie gehoor word nie.  
En as jy nie wil hoor nie, dan moet jy vóél ... 

SUSAN MENTO 
Dit kon nie vir jou maklik gewees het nie.  
En jou foster parents? 

SUSAN skink vir hom nog wyn sonder dat hy gevra het. 

HANSIE 
As hulle my nie wou hê nie, vir wat sou ek  
vir húlle wou hê? Hulle was in elk geval nie 
my pa en ma nie. En dis hoe dit is met álmal. 
Dis die ding daai. Dis nou ek daai. As jy  
gewonder het. Want jy kyk my so. Al is jy 
jammer vir my. Jy kyk my nes my pa my altyd  
gekyk het. Met sulke oë. So ... judgmental. 

SUSAN is minder bejammerend, sy sien hy is dronk en dus swakker. 

   SUSAN MENTO 
Ek mag mos maar kyk. Min mense sien jou vir 
lank. Van so naby. 

HANSIE 
Jy check my uit. Wil my kleinkry. So, kyk!  
Ek’s kan nie ’n kat nie of  
’n ... ’n whatever word nie! Ek is maar  
net Hansie Mowers. Maar dis baie! 

 (Lag, maar sukkel al ’n bietjie om regop te bly sit.) 
Weet jy hoekom kan ek nie ’n donner omgee  
wat die mense van my dink nie? Omdat hulle  
nie belangrik is nie. O, die girls is lékker.  
En jy gaan ook, jy gaan net so lékker wees.  
Maar hulle is nie belángrik nie. So, mense se 
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orders, hulle rules en regulations – dit  
het niks met my te make nie. Dis dinge vir  
ánder mense daai. Dit geld nie vir Hansie  
Mowers nie! Nie hierdie kat nie.  
Ek raak ook nie bang nie, jy weet. 

 (Drink,  sing dan) 
Ek’s ’n dapper muis, kyk hoe... hoe breek ek in by  
jou huis! En daar’s niiiiiiks wat my kan vang nie!  
Vir g’n poeliesman is ek bang nie... 

Aggressief, reik hy oor en gryp haar aan die voorarm. 

SUSAN MENTO 
Los! 
(Ruk los.) 

HANSIE 
Ek hou nie van ’n vrou wat moan nie! 
Behalwe op die regte tyd! 

SUSAN MENTO 
Ek het jou niks gemaak nie. 

HANSIE 
 (Maak glas leeg.) 

Jy sal nie complain as ek jóú iets maak nie.  
Hulle complain nooit nie! 

SUSAN MENTO 
 (Hou die bottel uit.) 

Kry vir jou nog. 

HANSIE 
Dís mos nou die gees! 

 (Laat haar die glas volmaak.) 
Tjorts! Laat Hansie op jou cheers. 

 (Lag.) 
Kat-Hansie. Spook-Hansie. Duiwel-Hansie ... 

 (Tik teen bors.) 
Ek het magic powers. ’n Sangoma het dit 
vir my gegee.  

   (Hy spring op, maar strompelend, maak relevante 
    bewegings)  
    Ek spring op die rug van ’n leeu. Dis wat die  
   sangoma gesê het ek moet doen. Dis ’n baie spiritual  
   animal... Super-powers! Dis wat ek het!  
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           (Drink.) 

SUSAN MENTO 
 (toenemend konfronterend) 

Weet jy hoe tree jy op? ... Judgmental. Die 
woord wat jy gebruik het om jou pa te beskryf. 
Jy sit hier en kla oor hoe ’n moeilike tyd jy  
gehad het – en wat doen jý? Gee vir ánder  
mense ’n harde tyd. En dan is jy trots daarop?!  
Al wat jy regkry, is om te doen wat jou pa  
gedoen het. Jy is maar net soos hy! 

HANSIE 
Fok dit! Waar’s ek soos hy? 

SUSAN MENTO 
Hoe was hý? ’n Alkie.  
Domestic violence. En hoe is jý? Jy suip en  
jy maak mense bang in hulle huise. Hoe is jy  
dan nou anders as wat jou pa was? 

 (Trek die ander bottel nader, maak dit oop.) 
Nog ...? Dis hier, so hoekom nie? 

HANSIE 
Don’t mind if I do. 

 (Neem ’n groot sluk. Selfbejammerend) 
My heart is sore, so gimme more ... Jy sê lelike 
goed. Ek donner jou nou. 

Hy is nog vaker as wat hy was, moeër. 

SUSAN MENTO 
En jy dóén lelike goed. Maar weet jy wat? 

HANSIE 
Wat ...? 

SUSAN MENTO 
Die eintlike slagoffer ... dis jy. 

HANSIE 
Wat meen jy, ék, ’n slagoffer?! 

Wil lag, maar slaag nie goed daarin nie. Depressief, moeg, dronk. 

SUSAN MENTO 

!  33



Want jy is nou maar net die monster wat jou pa was. 
Die man wat jy so gehaat het – toe draai jy ook maar 
niks beter uit nie. Erger! 

HANSIE 
Fok jou. Ek weet wat jy wil doen. Jy wil my 
krag wegneem. Jy wil – 

SUSAN MENTO 
Watse krag? Jy’s nie sterk nie! Weet jy wat 
laat die mense dink jy’s sterk? As hulle vir jou 
bang is, dán dink hulle so. Hulle máák jou so. 
Dis geleende krag daai. Die sekonde as hulle 
nie meer bang is nie, dan is dit weg. Soos ek 
nou hierso. Ek is nie meer bang nie. Jy is nie 
meer sterk nie. Dis dít. 

HANSIE 
Jy ... 

 (Sleeptong, sonder oortuiging) 
Jy sal sien wat gebeur ... Ek het super-powers ... 

SUSAN MENTO 
Nee, jy is net ’n klein mannetjie. 

HANSIE 
En jy’s net ’n vroumens – ek gaan jou ... 

SUSAN MENTO 
Jy gaan my g’n niks nie. Jy’s ’n lafaard. Die  
Skim van die Overberg? Jy’s ‘n joke! 

HANSIE 
Jy’s ’n vroumens, en ek is Hansie Mowers ... 
As ek hier opstaan, gaan ek jou ’n ding wys. 
Laat ek nét hier opstaan ... 

Sak vooroor op die tafel, uitgepass. 

SUSAN MENTO reik – skielik weer bang – haar hand uit, maar stop voordat sy aan 
hom raak. Sy kry iewers tou, kom om die tafeltjie en bind haastig HANSIE se hande 
agter sy rug vas. Hy word nie wakker nie. Sy bewe nog en hardloop buitentoe. 

TOERGIDS tree na vore. 

TOERGIDS 
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... Dames en here, Susan Mento het haar na haar werkgewers 
 se huis gehaas, waarvandaan hulle die polisie ontbied het. 
Teen die tyd dat Susan teruggekeer het, het van haar  
neefs en lede van die gemeenskap reeds vir Hansie  
bygedam, en hom geslaan soos hy nog nooit geslaan is nie.  

Teen die tyd dat die polisie opgedaag het, was die mure  
oortrek met bloedspatsels. Om halfses dié  
Sondagoggend is die 31-jarige Johannes “Hansie”  
Mowers gearresteer. 

SPEURDER kom by die deur ingestorm, kyk woedend rond, gewaar HANSIE. 

   SPEURDER 
Dáár is jy, jou bliksem! 

Kry die disnis HANSIE orent. 

   SPEURDER 
Uiteindelik ... blerrie uiteindelik ...! En sien jou en ek rúik jou! 

Hy is woedend, byna oorstelp. Lyk of hy HANSIE wil doodslaan, en bedwing homself 
met moeite. Staan weg van hom af. HANSIE wankel. 

  SPEURDER 
(aan polisieman) 
Neem hom net na die kar toe, Smittie. 
Nou. Want as ék hom moet vat, as ek weer 
aan die vullis raak, dan mag ek dalk net sy 
nek omdraai. 

Die ander Speurder verwyder HANSIE hardhandig, hulle is uit by die deur. 

JOERNALIS verskyn in die deur, half huiwerig. 

  JOERNALIS 
Arno ...? 

SPEURDER 
           (Steeds byna ongelowig) 

Ons hét hom, Karen... Dis verby.  

JOERNALIS 
Jy lyk sommer anders! 

SPEURDER 
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Hoe? 

JOERNALIS 
Verlig ... Nou kan alles tog net weer normaal begin word ... 
(Lag) 
Maar waaroor gaan ek nóú verslag doen?! 

SPEURDER 
 (Lag saam met haar, dan, byna verwonderd) 

Nou kan ek aangaan met my lewe ...  
(vonkel in sy oog) 
Nou kan ek weer aan ander dinge dink ... 

JOERNALIS 
   (glimlag) 

Wel dit is sesuur in die oggend, ek gaan beslis nie nou weer 
 gaan slaap nie... So wat van... ons gaan gryp ’n koffie – of, nog 
 beter,’n lekker ghrieserige Wimpy-brekvis? My treat ... 

SPEURDER 
Dit klink goed, juffrou Rautenbach ... Dit klink baie baie  

goed... 

Hulle stap hand aan hand weg. 

    TONEEL 10 : (SLOT) 

TOERGIDS / HANSIE 

TOERGIDS tree voor hulle in en praat met die gehoor: 

     TOERGIDS 
Dames en Here, u kan maar buitentoe beweeg. 

Die gehoor beweeg na buite. 

NOTA: Hansie, nou geklee in ander kostuum, doen bewegingstuk op sementblad met  
galg en tou. 

  TOERGIDS 
Hansie Mowers het in die Kaapstadse 
Hooggeregshof verskyn op 41 aanklagte. Hy 
het summier skuld erken en is op 28 aanklagte 
skuldig bevind. 
Mowers, geklee in ’n groen sweetpak, 
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is op 30 Julie 2008 voor ’n stampvol hof tot 
lewenslange gevangenisstraf van 210 jaar 
gevonnis.  
Hofgangers het ’n punt van 
raserny bereik toe regter Erasmus hom die 
vonnis oplê, en gepleit dat hulle hom self wil 
teregstel. Hansie Mowers het bloot uitdagend 
en selfvoldaan vir hulle en die polisie geglimlag.  

Dankie dat u saam met ons getoer het. Hemel-en- 
Aarde Toere groet u ... maar wees tog versigtig. 
’n Mens weet nooit wie of wat daar buite mag 
skuil nie ... 

Mense verdaag na hul motors of die naaste kroeg    ☺  
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