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KARAKTERS 

BAKKER 

DE JAGER 

POGGENPOEL 

Die stuk speel een aand af in die spreekkamer van Dr  DE JAGER  te 

Skoonveld, ’n eksperimentele inrigting vir geestesversteurde 

misdadigers. Die spreekkamer is knus en outyds, selfs effens 

goedkoop. Dit lyk asof dit tot die 1960s hoort; dalk soos uitgebeeld in 

Hammer Horror rolprente. [Verwys na Vertalersaantekening aan 

einde.] ’n Groot, wanordelike lessenaar oorheers die vertrek met ’n ou 

telefoon en luidsprekerfoon aan die een en ’n opsigtelike alarmknop 

aan die ander kant. Ook op die lessenaar is ’n destydse Stuttafords 

(inkoop)sak waaruit later ’n houer sneesdoekies tevoorskyn kom. 

Agter die lessenaar hang ’n portret van ’n vermaarde man wat geëien 

sal word as Karel Ennis, ’n beroemde psigoterapeut en stigter van die 

inrigting.’n Venster kyk uit oor die landskap met ’n boom en ’n lae 

muur. Oorkant is ’n deur wat lei tot ’n gang. 

Ook teen die muur is ’n foto/skildery van ’n vriendelike hond. 

Oorkant is ’n spieël en daarnaas, langs ’n hospitaalskerm, is ’n deur 

wat lei na die ontvangskamer. Oral in die vertrek is boeke. Op ’n lae 

rak staan ’n pot sonneblomme en ’n leë rooiwynbottel. Daar is ’n mat 

op die vloer, twee leunstoele, ’n vullisblik (snipper-) en ’n hout/staal 

kantoorstoel. Ongerymd met alles is ’n mensgeraamte eenkant op ’n 

staander. 

Baie van hierdie dinge sal verander... Terwyl die handeling voortduur, 

sal die dekor met die gehoor ’n kulspel speel... een deel daarvan sal 
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verander terwyl hul aandag elders is. Die doel is om wisselende en 

verkeerde waarnemings te wek: die gevoel dat jy nie jou oë kan 

vertrou nie. Die skrywer dui nie aan in die teks wanneer dit moet 

gebeur nie... dit is die regisseur se besluit. Terwyl die gehoor se 

aandag op een deel van die verhoog gevestig is, word ’n ander deel 

verander: kortom oëverblindery. 

Ennis se portret sal gaandeweg verander (een gelaatstrek op ’n slag?) 

in dié van ’n vrou wat ons sal leer ken as Marie Poggenpoel. Die hond 

word ’n skrikwekkende hiëna. Die spieël word ’n tweede venster met 

tronktralies voor. Die lae muur buite die ander venster word al hoër 

totdat dit die venster toebou. Die sonneblomstele (kan) groei. 

Telkens as die twee deure oopgemaak word, lei dit na ’n effens 

veranderde ruimte. Hierdie veranderinge kan selfs gemaak word ten 

aanskoue van die gehoor. Die gordyne, muurpapier en mat kan alles 

verander word met soortgelyke dog effens verwronge patrone. [Dit is 

aangedui vir die pouse, wat uiteraard gesny word – W.] Gehoor moet 

bewus wees van verandering sonder om dit te kan definieer. 

MARKUS BAKKER  sit in die stoel voor (duskant) die lessenaar. 

Hy is ’n skrywer,  gemaklik geklee, en met ’n selfversekerde houding 

wat neig na selfvoldaan/selfingenome/hovaardig. Bleek gesig en 

vreemde haarstyl ...andersins is hy die argetipe ‘deskundige’ soos wat 

telkens in o.a.dokkies gesien word. Langs die stoel staan sy verweerde 

leer-aktetas. 

Dis duidelik dat hy reeds ’n geruime tyd wag. Kyk kort-kort op 

horlosie. Staan op. Bekyk vertrek. Die muurbehangsels. Die geraamte. 

Sy horlosie. 

KORT POUSE [hierna aangedui as KP] 

Hy haal ’n bandopnamemasjien uit sy tas; skakel dit aan. Stap oor na 

venster en praat in/met masjien 
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BAKKER  : Opname. Kwart oor ses, --dag  [werklike dag

   en datum, (nie jaartal)van opvoering? – W] 

   Eerste indrukke van Skoonveld. Nota aan self...

  hoekom juis dié naam? Oor die uitsig vanuit Dr

   De Jager se spreekkamer?  [HY SPREEK DIT

  UIT AS JA-GER]’n Neëntiende eeuse vol- 

   struishuis geleë op ’n uitgestrekte landgoed in

   hierdie haas afgesonderde uithoek van die 

  KleinKaroo. Dis te sê as die verlate deel ooit 

  hoeke het.  Die muur wat die kasarm omhein, is

   dalk te wagte, maar die welige klimop – ek 

  meen  dis Japanese – bloureën is wraggies nie.

  Terwyl ek tussen die netjies versorgde gras- 

   perke met die rotstuin  aan die een kant en die

  plaasdam aan die ander nader ry, is dit /Dit is

  slegs die kliek van die maksimumsekuriteit- 

   ysterhek agter my wat my daaraan herinner dat

  ek nie ’n gas by ’n uitsoek gesondheidsoord is

   nie, maar ’n skrywer wat so bevoorreg is om na

  die land se mees berugte inrigting vir geestes-

  versteurde misdadigers genooi te word.[KP ]

  [OORGANG] Vis uit hoekom siek bliksems

   wat opgesluit is op die belastingbetaler se 

   onkoste sulke netjiese  grasperke en tuine 

   het. Blink gedagte van die gesondheidsoord. 

  [KP] Oosthuizen is hier iewers. Ek het hom 

   kom soek. Ek moet hom kry. Dis die einde van

  ’n reis wat my lewe oorheers het. Selle hoe, 

   maar  Dr De Jager  gaan my help. Uiteindelik is

   ons van aangesig tot aangesig.  [KP]  

   [OORWEEG WAT HY GESÊ HET. 

  DRAAI BAND ’N ENTJIE TERUG  

  EN NEEM WEER OP] Wat sê Dr De Jager 
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   se spreekkamer vir my van die man wat Skoon-

   veld beheer? [KP] Dis duidelik dat hy nie in

   binnehuisversiering belang stel nie. Verbasend

  outyds en kitscherig. Die ou teen die muur is 

  seker ’n wafferse psigoanalis, maar die skilder

  is talentvry. Die hond is nog erger. Dis seker 

  wat die SA Mediese Diens verskaf. En waar- 

  voor die volledige mensgeraamte in die hoek?

  In ’n psigiater se spreekkamer  is dit ’n bietjie

   onthutsend, maar dalk is dit die idee. Om te 

   onthuts. Jou van balans af te hou. [KP. HY 

  BETRAG STEEDS DIE VERTREK] Boeke

  is voorspelbaar. [LEES]  Group Psycho- 

   therapy, Sociometry and Psychodrama. [AL 

  LANGS RAK AF] Miller. Milner. Mishler. 

  Moreno. Dr De Jager se boeke is alfabeties. 

   Kan ek hom vertrou? [TEL LEË BOTTEL 

  OP]  ’n Leë bottel Châteauneuf-du-Pape 1966.

   [KP] Châteauneuf-du-Pape 1966!! Dit lyk asof

  dit soos ’n rekwisiet hier neergesit is sodat ek

   dit sien. Dis ’n bietjie laf. Nes die geraamte. 

   G’n glas nie. G’n halfgeëte bakkie neute nie. 

  Net die leë bottel. Was 1966 ’n goeie jaar? ’n

  Goeie jaar vir Dr De Jager? Die jaar wat hy 

  graad gevang en hulle hom ’n bottel wyn gegee

  het? Ietsie persoonliks. [SIT BOTTEL NEER]

  Min goed in hierdie vertrek is persoonlik. Hier

  is niks wat die vertrek met die buitewêreld 

  verbind nie tensy jy die telefoon en alarmknop

   inreken. Ek wonder of Dr De Jager op die 

   perseel slaap? Sit hier in sy spreekkamer 

  ingehok deur sy eie A to Z ontleding. Hy’s 

   waarskynlik net so uit  voeling soos die 
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  versteurdes en hy laat my vir twee ure wag. 

  Onbeskofte lummel.  

[SKAKEL DIE BANDOPNEMER AF EN SIT 

TERUG IN TAS. GAAN SIT. KYK OP 

HORLOSIE. KP. STAP NA DEUR AGTER 

LESSENAAR EN DRAAI KNOP. GESLUIT. 

GAAN NA ANDER DEUR. DIESELFDE. 

RATEL DIE KNOP. EERSTE  DEUR VLIEG 

OOP EN DR  DE JAGER KOM IN. OUER MAN. 

’N VREEMDE MENGSEL VAN GESLEPEN- 

HEID EN ONSKULD ASOF SHERLOCK 

HOLMES EN DR WATSON EEN MENS 

GEWORD HET.  DEURDRINGENDE, 

ONDERSOEKENDE OË WAT NIE FOKUS OP 

DIT WAARNA HULLE KYK NIE. DEUR- 

MEKAAR HARE. ONFATSOENLIK. SY 

KLERE PAS NIE GOED NIE. BAKKER EFFE 

VERLEË OMDAT HY BY DEUR BETRAP IS] 

 

DE JAGER : Goeienaand. 

BAKKER  : Dr De Jager? 

DE JAGER : De Jaer. Die g word nie uitgespreek nie, maar

     ek verkies buitendien Alex. Sit gerus. 

BAKKER  : Dankie. [SIT] 

DE JAGER : Jammer dat ek jou laat wag het. Steurnis in die

     By-vleuel. Niks ernstig nie, maar het nogtans

    my aandag geverg. 

BAKKER  : Dis reg. Dis gaaf dat u ingestem het om my te

    woord te staan. 
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DE JAGER : My plesier. Moenie ’n ophef maak nie. [WYS

    NA STOEL AGTER LESSENAAR. GAAN

     SOONTOE. STAAN. KYK NA BAKKER]

    Luister, dis ’n verleentheid, maar jy sal my 

     moet sê waaroor ons veronderstel was om te 

     praat. Feit is, my sekretaresse is met verlof en

     met al dié en dáái het die papierwerk my oor-

     laai. Dis onvergeeflik, maar net so waar as wat

     ek hier voor jou staan, het ek geen benul van 

     wie jyis nie. 

BAKKER  : Ek is Markus Bakker. 

DE JAGER : En in verband waarmee is dit? 

BAKKER  : Ek het ’n brief geskryf... amper ’n maand 

    gelede. Het u sekretaresse dit nie genoem 

     voor sy weg is nie? 

DE JAGER : Gits, nee. Maar sy’s lankal weg. Eerlikwaar, ek

    wil dikwels van haar ontslae raak. Soos sy 

     darem net kan verdwyn. Maar sy tik teen ’n 

     stink spoed en liasseer soos ’n besetene. Jy sal

    weet, ordentlike sekretariële hulp is skaars, des

    te meer in dié gramadoelas. 

BAKKER  : U bedoel in ’n gestig. 

DE JAGER : Hierdie deel van die KleinKaroo. Jy sê jy’t vir

     haar geskryf. 

BAKKER  : Ek het aan u geskryf. En u het geantwoord. 

    Altans, ek het aangeneem dit was u. U het die

    brief onderteken. 
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DE JAGER : Dit was sekerlik nie ek nie. Jammer, maar ek

    onthou dit glad nie. Markus Bakker sê jy. Die

    naam klink vaagweg bekend. Is jy ’n dokter? 

BAKKER  : Nee, ek is ’n skrywer. Ken u nie my werk nie..? 

DE JAGER : Ek behoort seker. Ek vra om verskoning, mnr

  Bakker. 

BAKKER  : Markus. 

DE JAGER : Dis nie eie aan my om so... wanordelik te 

   wees nie. Miskien moet ons van vooraf  begin.

  Ek voel ek moet uitstap en weer inkom. 

BAKKER  : Moet my net nie nog twee uur laat wag nie. 

DE JAGER : Het jy so lank gewag? 

BAKKER  : Ja, wel... 

DE JAGER : Jy’s seker briesend. 

BAKKER  :  Ek is net bly dat u ingestem het. 

DE JAGER : Binne oomblikke gaan ons vasstel waartoe ek

 ingestem het. [GRAWE DEUR PAPIERE OP

 LESSENAAR] As ek net daai brief van jou 

 kan kry. 

BAKKER : Dalk help dit. [HAAL PAPIER UIT TAS] 

DE JAGER : Wat is dit? 

BAKKER : ’n Afskrif van my brief wat ek ’n maand gelede

 gestuur het. 

DE JAGER : Uitstekend. Dis eersteklas. [VAT BRIEF EN

 PROBEER LEES]  O, ja. Ja. My leesbril is 
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 ook soek, so sê jy sommer wat is die hoofsaak

 hiervan. 

BAKKER : Kan u dit nie lees nie? 

DE JAGER : Nie sonder my bril nie. 

BAKKER : [VERBAAS, MAAR GAAN VOORT] Eintlik

 is dit baie eenvoudig. 

DE JAGER : Jy’s ’n skrywer. 

BAKKER : Ja. Weet u, dr De Jager, ek is baie verbaas dat u

 nog nie een van my boeke gelees het nie. 

DE JAGER : Moes ek? 

BAKKER : Ek het ’n boek geskryf oor  Chikatilo...   

DE JAGER : Andrei Chikatilo?        

BAKKER  : Ja. Die titel is Reeksriller: Die ware ver- 

    haal  van die Oekraïne Monster. Dit was ’n 

    blitsverkoper. 

DE JAGER : Moenie my sê nie. Jy’s hier om ’n boek te skryf

     oor een van die... inwoners. 

BAKKER  : Net so. 

DE JAGER : Het jy dit in jou brief genoem? 

BAKKER  : Vanselfsprekend.  

DE JAGER : Toe nooi ek jou om my te kom sien? Ek’s 

    bevrees iewers is ’n misverstand. Ek kan jou 

     onmoontlik nie toegang gee nie. 

BAKKER  : Is dit nie ietwat outokraties nie? 
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DE JAGER : Nee. Dis geheel en al outokraties. Sien, ek’s in

     beheer van Skoonveld. My woord is wet. 

BAKKER  : So u hou die pasiënte opgesluit. In afsondering.

     Wat is die nut daarvan? 

DE JAGER : As dit die geval was, is daar g’n nut nie. Maar

     ek verseker jou ons doen veel, veel meer as dit. 

BAKKER  : Lig my in. 

DE JAGER : Hoekom? 

BAKKER  : Omdat ek belang stel. 

DE JAGER : Nee, ek dink jy moet gaan. 

BAKKER  : Dr de Jager, ek het amper ses ure gery tot hier. 

DE JAGER : Waarvandaan? 

BAKKER  : Van die Kaap af. 

DE JAGER : Dit klink buitensporig lank. Met ’n kar? 

BAKKER  : Ja. [WYS NA VENSTER] Dis my rooi BMW

     daar by die ingang.  Ek het die afdraai gemis  

    en amper by Oudtshoorn gaan draai. 

DE JAGER : Ons is heng ver van Oudtshoorn af. 

BAKKER  : Dis hoekom ek besef het ek het verdwaal. Kan

    ek ten minste ’n koppie tee kry voor ek ry? 

DE JAGER : [ONGEDULDIG] Mnr Bakker... 

BAKKER  : Die laaste drie uur het ek g’n kafee êrens 

     gewaar nie. Daar is niks. En hier sit ek in u 

     spreekkamer... 

DE JAGER : Daar’s ’n padstal op die hoofpad. 
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BAKKER  : Ek het dit nie gesien nie. 

DE JAGER : Op die plaas Struisdrift. 

BAKKER  : Dalk was dit toe. 

DE JAGER : Ek was gister daar.  

BAKKER  : Vandag was dit nie oop nie. 

DE JAGER : ’n Koppie tee. 

BAKKER  : As dit nie moeite is nie. 

DE JAGER : [HUIWER. SIEN BAKKER IS VASBERA-

    DE. DRUK KNOP OP INTERKOM] Nurse

     Poggenpoel. Kom na my spreekkamer, asse- 

    blief. [KP]  So ja... 

BAKKER  : Poggenpoel? 

DE JAGER : Ja. 

BAKKER  : Ek het ’n Poggenpoel geken. Seker toeval. 

DE JAGER : Sy kan jou kombuis toe vat en ’n koppie tee 

    gee. 

BAKKER  : Dankie. 

DE JAGER : Op jou pad uit. 

BAKKER  : Reg... U wou my vertel van Skoonveld. 

DE JAGER : Wou ek? 

BAKKER  : U wou my vertel wat u hier doen. Ek het 

     gewonder oor die naam. 

DE JAGER : Uiteraard het ons die naam verander toe ek 

    gekom het.  Dit was eers die KleinKaroo 
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    Maksimumsekuriteitshospitaal vir Geestes- 

    versteurde Misdadigers. 

BAKKER  : Dit het seker die omliggende plase se  

    markwaarde laat val. 

DE JAGER : Die boere hier het almal jaggewere. Nietemin,

    dis nie die punt nie.  

BAKKER  : Hoeveel gevangenes het julle? 

DE JAGER : [PRIKKELBAAR. KYK OP HORLOSIE] 

BAKKER  : Verskoon my, dr De Jager, maar dalk kan ons

     die tyd benut tot die verpleegster hier is. 

DE JAGER : [INSTEMMEND]  Nie juis gek oor die woord

    ‘gevangene’ nie. Klink te veel na die regsgesag.

    Toegegee, hier is pasiënte wat deur die hof 

     gevonnis is en lewenslank hier moet bly. Geen

    hoop op ontslag of kwytskelding nie. Maar wat

    Skoonveld stúúr  - jy kan maar sê ons filosofie

    - is dat die slegste in die mensdom, wat die 

     koerante en skrywers soos jy ‘monsters’ noem,

     steeds ’n bietjie hoop op redding en herstel het.

    Dat lewenslange gevangenisstraf nie noodwen-

    dig ’n vermorste lewe is nie. Ek is ’n groot aan-

    hanger van Ronnie Laing se werk... R D Laing.

    Hy stel dit so: “Madness need not be all break-

    down. It can also be breakthrough.”        

             

BAKKER  : Hoeveel pasiënte het julle? 

DE JAGER : Met die laaste telling was daar vyftien. 

BAKKER  : Is almal gevaarlik? 
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DE JAGER : Nie almal nie. Nee. Twee van hulle is diep in

    die tagtig, maar ek sal dit nogtans nie te na aan

    hulle valstande waag nie. En die ander... ek is

    seker jy weet maar te goed. Skoonveld  huisves

    die reeksmoordenaars. Die gemeenskap se 

     Antjie Somerse. Monsters wat hulle vroue en

     kinders doodgemaak het. Wat gemartel en 

    verkrag en vermoor het. Wat hulle slagoffers 

    geëet en dele as aandenkings gehou het. Wat 

    sulke  afgryslikhede gepleeg het dat selfs die 

     geelpers dit nie kon uitspel nie. Ons is wat die

    meeste mense sal bestempel as ’n gruwel- 

     museum. 

BAKKER  : Ek moet sê ek het nie vreeslik baie sekuriteit 

    hier opgemerk nie. 

DE JAGER : Maak dit jou senuweeagtig? 

BAKKER  : Nee. Maar daar was een ding. 

DE JAGER : Sê. 

BAKKER  : Die man by die hek. Die wag. 

DE JAGER : Ja? 

BAKKER  : Ek wil nou nie lelik wees nie, maar daar skort

    iets. Hy is vermink. 

DE JAGER : Ag, ja, dis seker Bischoff. 

BAKKER  : Sy gesig is erg geskend. Asof hy in ’n ongeluk

    was. 

DE JAGER : Ja. As kind. Hy praat nie daaroor  nie, maar ek

    vertrou jy meen nie dit maak hom ongeskik vir

     sy werk nie. 
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BAKKER  : Hoegenaamd nie. Dis net dat hy my nie gevra

     het vir ’n ID of brief of iets nie. Ek kan enige

    iemand wees. En as u aanvoer dat die inrigting

     veronderstel is om maksimumsekuriteit te 

    wees... 

DE JAGER : Dit is. 

BAKKER  : ...moet ek eerlikwaar sê na ek deur die hek is,

    was dit eerder soos om ’n luukse plattelandse

    hotel te besoek as ’n... 

DE JAGER : Gestig. 

BAKKER  : Juis. 

  [LUIDSPREKER AAN EN SAGTE, SOETSAPPIGE

   MUSIEK WORD GEHOOR. DIT KOM EN GAAN 

  REGDEUR DIE VERLOOP]  

DE JAGER : Glad nie wat jy verwag het nie. 

BAKKER  : Einste. [KP] Watter aaklige musiek, as u nie 

    omgee dat ek dit sê nie. 

DE JAGER : Nee. Ek stem saam. Maar die pasiënte hou 

     daarvan...  Ek moet toegee ek sukkel ’n bietjie

     met die luidsprekerstelsel. 

BAKKER  : [SPOT] Moenie my sê julle kan dit nie af- 

    skakel nie! 

DE JAGER : [ERNSTIG]  Ons kan nie. 

BAKKER  : O, gaats. 

DE JAGER : Dit skakel vanself af. En ongelukkig weer aan.

    Dis ’n paar weke gelede beskadig... dekselse 

     steurnis. Ons kan iemand laat kom... van die 
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    stad af, want dis ’n Sweedse stelsel... Nietemin,

     jy’t gesê ‘meer soos ’n luukse hotel as ’n 

    gestig’. 

BAKKER  : My juiste woorde. 

DE JAGER : Dis ’n algemeen vooropgesette mening. Die 

     blote woord ‘gestig’ het ’n stroewe en angs- 

    wekkende betekenis gekry. Gotiese torings en

     groot krakende deure. Mense vergeet dat tronke

    en gestigte twee verskillende goed is. Tronke

     sluit mense op. Gestigte beskerm mense deur

     die buitewêreld uit te sluit. 

BAKKER  : U wil nie dat dit soos ’n inrigting voel nie? 

DE JAGER : Ditsem. 

BAKKER  : Nou hoekom dan die amptelike terme? U het 

  byvoorbeeld  verwys na ’n byvleuel. 

DE JAGER : By soos in hier wees. Daar is drie vleuels. By,

     Naby en Digby. [WYS NA PORTRET] 

     Karel Ennis is die stigter van Skoonveld en hy

     het geld ingesamel om die landskap uit te lê. 

BAKKER  : Dit verbloem nog steeds nie die feit dat julle 

     pasiënte gevangenes is nie. 

DE JAGER : Dis nie die doel nie. Ek is nie hier om  

     gevangenes op te sluit nie. My taak is om hulle

    te bevry. 

BAKKER  : Ek hoop nie letterlik nie. 
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DE JAGER : Van hulleself.  “To enlighten the endless night

     of insanity with the torch of responsibility.” Dis

     Michel Foucault.   

BAKKER  : En dit doen u deur vir hulle ’n mooi tuin te 

    gee?  

DE JAGER : [VERERG]  Ek kan dit nie verduidelik nie. 

    Nurse Poggenpoel sal nou hier wees. Snaaks 

    dat sy lyf wegsteek. [INTERKOM] Nurse 

    Poggenpoel, kom asseblief dadelik hiernatoe. 

BAKKER  : Jammer, maar hoe bevry u hulle van hulself? 

DE JAGER : [BESLUITELOOS. DAN:] Kyk, in breë 

    trekke, ons begin deur die lyndrade weer te 

     span: die menslike verbintenisse wat so lank 

     afwesig was in hospitale soos dié. Ek wil hê my

    pasiënte moet gemaklik voel tydens my sessies

    met hulle sodat sodat die psigiater-pasiënt 

     verhouding deels verval. Ons moet op gelyke

    voet verkeer. 

  [BAKKER BESKOU DIT AS SY TEKEN OM OP DE

  JAGER SE STOEL AGTER DIE LESSENAAR TE 

  GAAN SIT. DIS DIE EERSTE KEER. IN DIE  

  VERVOLG ‘U’ HY OOK NIE MEER NIE, MAAR 

   ‘JY’ EN ‘JOU’] 

BAKKER  : En wat dan? 

DE JAGER : Dit hang alles van die pasiënt af. Dr Ennis was

    ’n sterk aanhanger van psigodrama.   

BAKKER  : Hoe nou? 
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DE JAGER : Hy het by J L Moreno in Wene studeer.  

BAKKER  : Moreno? 

DE JAGER : Ja! Hy was direkteur van die Stegreiftheater. 

     Teater van Spontaneïteit. 

BAKKER  : Jy laat my voel asof ek van hom moet weet. 

DE JAGER : Jy moet. Moreno is begeester deur kinders wat

     in sy tuin gespeel het. Omtrent 1920. Hy’t in-

     gesien dat rolspeel in terapie gebruik kan word

     en dis hoekom Ennis dit hier kom toepas het  

BAKKER  : Ennis het toneelstukke geskryf? 

DE JAGER : Nee. Nee. Hy het belang gestel in spontane 

     rolspel. Improvisasie. Hy het sy pasiënte aan-

    gemoedig  om die rol vol te hou vir hulle 

     ouers en kinders en vroue en, deur die  

    verwronge verhoudings uit te speel, die 

    oorsaak van hulle emosionele versteuring te 

    ontdek. Uiteraard oorvereenvoudig ek ’n baie

    noukeurige en hoogs gestruktureerde werk- 

     wyse. Hoe ook al, Ennis het die meganika van

    die psigodrama ’n stap verder geneem en op 

     psigote toegepas. Helaas minder geslaag. 

BAKKER  : Hoekom minder? 

DE JAGER : Omdat een hom onverwags doodgemaak het. 

BAKKER  : Gebruik jy nog steeds psigodrama? 

DE JAGER : Met groter kieskeurigheid ten opsigte van 

     pasiënte en ek moet byvoeg een van die 

     eerste dinge wat ek gedoen het, was om ’n 
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     deeglike alarmstelsel te laat aanbring. [WYS]

     Maar, ja, ek probeer voortbou op Ennis se 

     werk. 

   [SKIELIKE BLOEDSTOLLENDE SKREEU 

    VAN ’N WAANSINNIGE MAN. BAKKER 

    VLIEG OP. DE JAGER ONGESTOORD] 

BAKKER  : Wat de hel was dit?! 

DE JAGER : Wat was wat? 

BAKKER  : Het jy nie gehoor nie? 

DE JAGER : Ekskuus? 

BAKKER  : Die geskreeu van buite af. [NA VENSTER EN

     KYK UIT] 

DE JAGER : Daar’s niemand buite nie. 

BAKKER  : Ek het dit dan gehoor! 

DE JAGER : Dis in die By-vleuel. Dis --dagaand [gister] 

     Hulle  doen skreeuterapie [ALT: gilterapie] 

BAKKER  : Dis nie --dag nie, dis --dag [regte dag] 

DE JAGER : Nee, dis  die -- --ste [gister se datum]. --dag. 

BAKKER  : Is jy seker? 

DE JAGER : Doodseker. 

BAKKER  : [WEG VAN VENSTER] Gee jy om as ek 

    rook?  

DE JAGER : My liewe mens, jou persoonlike gewoontes is

    jou eie saak.  

BAKKER  : Ek bedoel, gee jy om as ek nou rook? 
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DE JAGER : Brand jy vir ’n sigaret? 

BAKKER  : Sigarette is gerusstellend. 

DE JAGER : Rook dan gerus. 

BAKKER  : [HAAL VERFROMMELDE PAKKIE 

     SIGARETTE UIT SAK, VAT EEN, SIT 

     PAKKIE OP LESSENAAR, SOEK IN 

    SAKKE] Dis snaaks. 

DE JAGER : Wat? 

BAKKER  : Dit lyk my ek het my aansteker laat lê. Ek is 

    seker ek het dit vanoggend in my sak gesit. 

DE JAGER : Voor jy weg is uit die Kaap. 

BAKKER  : Ja. 

DE JAGER : Jy het jou sigarette. 

BAKKER  : Ja. Maar ek het my aansteker laat lê. Jy het nie

     dalk vuurhoutjies nie? 

DE JAGER : Ek rook nie. 

BAKKER  : O. 

DE JAGER : En as voorsorgmaatreël hou ek nie vuur- 

     houtjies aan nie. Miskien het nurse Poggenpoel

    by haar. [VERERG] Waar draai nurse  

     Poggenpoel?! 

BAKKER  : Dr De Jager, wil jy nie ten minste oorweeg wat

     ek op die hart het nie. 

DE JAGER : Oor jou boek? 

BAKKER  : Ja. Ooglopend het ek in vergelyking met jou 

     nog net die oppervlak geskraap. Ek skryf vir 
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     die massa en is glad nie skaam om dit te erken

    nie. Nogtans, as jy my boeke lees, sal jy dalk

    verras wees. Al is jy selfs net beïndruk met die

    eerlikheid. 

DE JAGER : Jy het oor Chikatilo geskryf? 

BAKKER  : Ja, en daarna het ek nog ’n boek geskryf oor 

     nege ander reeksmoordenaars, insluitende 

    Nilsen, Sutcliffe en Dahmer.  

   

DE JAGER : Wat is die titel? 

BAKKER  : Bloedbad: die binnelewens van nege reeks- 

    moordenaars. 

DE JAGER : En het jy dit bereik? Die binnelewens. 

BAKKER  : Ek het nagevors. 

DE JAGER : Al waarin ek belang stel, mnr Bakker, is om te

    weet hoekom jy die boeke skryf. Wat is jou 

    dryfveer... jou belang by hierdie mense? 

BAKKER  : Ek trag daarna om een eienskap van die mens

    se omstandigheid te belig: die verhouding 

    tussen goed en kwaad. Dis waarop dit neerkom.

    Die feit dat mense in staat is tot uiterste boos-

    heid asook uiterste mensliewendheid. 

DE JAGER : Heiliges of sondaars. 

BAKKER  : Net so. 

DE JAGER : Maar tot op die uiterste. 
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BAKKER  : Dis in die aard van die skrywer om belang te 

    stel in uiterstes, want dis waar die wesentlike

    van die menslike natuur die skerpste omlyn is. 

DE JAGER : Nè?! Hoekom kies jy dan nie heiliges nie. [KP]

    Bloedbank: die binnelewens van nege staats-

    verpleegsters. 

BAKKER  : Boosheid is ’n beter verkoper. 

DE JAGER : En jou volgende boek... 

BAKKER  : Dit gaan groot wees. Human & Rousseau gaan

    dit uitgee. Dalk word dit ’n vervolgreeks in 

    Rapport. Die Engelse stel belang in die  

    vertaling. Uitgewers het glo oor hulle voete 

    geval by die Frankfurt Boekefees. En dit net 

    oor ’n drie bladsye opsomming. Kom nou, dr

    De Jager. Ses onderhoude van ’n uur elk met 

    hom. Dis al wat ek verg.  Ek sal jou die vrae 

     vooruit laat kry en jy kan van begin tot end in-

     sit. 

DE JAGER : Miskien moet jy oor ’n jaar of wat weer 

    probeer. Soos dit is, verlaat ek Skoonveld. 

BAKKER  : Tree jy af? 

DE JAGER : Ek gaan weg. Binnekort. Ek wil reis. Ek kan 

     nou enige dag vertrek. Dalk kan jy my opvolger

    nader. 

BAKKER  : Nee. Dit moet nou wees. Ná sy poging tot 

   ontsnapping is hy weer warm nuus. Die boek,

   die vervolgreeks, dalk ’n televisiereeks. Dis die

   mees  geskikte tyd! 
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DE JAGER : Jy wil ’n boek skryf oor Oosthuizen. 

BAKKER  : Het ek dan nie so gesê nie? 

DE JAGER : Nee, jy het nie. 

BAKKER  : Askiestog. Dit moes ek dadelik genoem het. 

    Dis die boek wat ek wil skryf. Ek wil skryf oor

    Oosthuizen. 

   [POUSE. DE JAGER LYK AMPER GESKOK.

  DEUR OOP. POGGENPOEL IN. 40, VAART- 

  BELYN, AANTREKLIK. DRA GESTYFDE 

  VERPLEEGSTERSUNIFORM WAT EFFE 

  KNAP SIT. HARE EN GRIMERING  

  VERSLONS EN HOUDING IS GEDWONGE EN

  ONNATUURLIK. SY LYK SKRIKKERIG, 

  ALHOEWEL SY DIT PROBEER WEGSTEEK.

  BOWENAL KOM SY OOR AS ’N VROU WAT

  AAKLIG MISHANDEL IS] 

DE JAGER : A! Nurse Poggenpoel. Uiteindelik. 

POGGEN  : Jammer ek is laat. Ek is opgehou in By-vleuel. 

DE JAGER : Ek het jou twee keer ontbied. 

POGGEN  : Ek weet. Dit spyt my. 

DE JAGER : Ten minste is jy nou hier. 

POGGEN  : Ja. Wat wil jy hê? 

DE JAGER : Ons het ’n besoeker. 

POGGEN  :  So sien ek. 

DE JAGER : Sy naam is Markus Bakker. ’n Skrywer. 

POGGEN  : Raai, nè! Ek ken sy werk. 
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BAKKER  : Sowaar? 

POGGEN  : Ek het jou boek oor Andrei Chikatilo gelees. 

     Wat het jy dit genoem? Reeksriller. 

BAKKER  : Ek is gevlei. 

POGGEN  : Ek het dit nie geniet nie. 

BAKKER  : O. 

POGGEN  : Dis grusaam. 

DE JAGER : Mnr Bakker wil nou oor Oosthuizen skryf. 

POGGEN  : Oosthuizen! [VIR BAKKER] Hy sal nie met

    jou praat nie. Jy mors jou tyd. In elk geval is dit

    teen die beleid van die hospitaal. Jy moet gaan.

     Onmiddellik. [VIR DE JAGER] Moet ek hom

    voordeur toe vat? 

BAKKER  : Dit was glo die idee. 

DE JAGER : Mnr Bakker wou rook. 

POGGEN  : Ek het nie sigarette nie. Ek rook nie. 

DE JAGER : Hy’t sy eie. 

POGGEN  : Nou vir wat vra hy dan? 

DE JAGER : Hy’t niks om dit mee aan te steek nie.  

BAKKER  : Ongelukkig het  ek my aansteker laat lê. 

POGGEN  : In die lessenaar se laai is een. 

DE JAGER : Jy speel. 

POGGEN  : Tweede laai links. 

DE JAGER : Jy’s wraggies reg. Ek het skoon vergeet. 
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POGGEN  : Dis altyd daar. 

DE JAGER : Dit glo ek goed. Sal nie maklik voete kry nie.

   [KRY AANSTEKER] Het dit gas? 

POGGEN  : Nee. Dit werk met petrol. 

DE JAGER : [VERERG] Het dit petrol? 

POGGEN  : So neem ek aan. Daar’s ook  ’n blikkie in die

   laai. 

DE JAGER : [HAAL KLEIN BLIKKIE UIT. KYK 

    DAARNA. SIT DIT TERUG]  Jy’s reg. [VIR

    BAKKER] So jy kan maar jou sigaret rook. 

   [BAKKER HAAL SIGARET UIT, DE  

   JAGER VAT AANSTEKER. NADER AAN

   BAKKER, MAAR DIS MET ’N KETTING

   VAS WAT TE KORT IS] Jy sal  moet nader-

   kom. 

BAKKER  : Sekuriteit? 

DE JAGER : Ja. 

BAKKER  : Met alle respek, dr De Jager, ek sou nie verwag

   dat jy so iets sal vergeet nie.  

DE JAGER : My kop is op baie dinge. 

BAKKER  : [NADER AAN HOM. SIGARET AAN- 

   GESTEEK]  Dankie. 

POGGEN  : Ek neem jou tot by jou kar. 

DE JAGER : Eintlik kan ek ’n bietjie meer tyd aan mnr 

    Bakker afstaan. 

BAKKER  : Werklik? 
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POGGEN  : Vir wat? 

DE JAGER : Uit nuuskierigheid hoekom hy Oosthuizen 

    gekies het vir sy volgende boek. 

POGGEN  : Maar jy gaan tog nie dat hy dit skryf nie. 

DE JAGER : Alles is moontlik. Het nooit besef hy is so ’n 

   vername letterkundige nie.  

BAKKER  : Goeiste. 

POGGEN  : Hy is nie. 

DE JAGER : Human & Rousseau gaan die werk uitgee. 

    Rapport gaan dit dalk plaas as vervolgreeks. 

POGGEN  : Dr De Jager... 

DE JAGER : Eintlik het ek jou geroep omdat hy honger is. 

POGGEN  : Dit het net mooi niks met my uit te waai nie. 

DE JAGER : Ek weet. Maar ek het gewonder of jy met 

    Koekie van die kombuis sal praat. Dalk kan 

   hulle iets bymekaarskraap. 

BAKKER : Ek wil nie ’n oorlas wees nie. 

DE JAGER : Nooit. Jy’t amper ses ure gery. Jy’t nie ’n 

 enkele kafee gesien nie. Ek het jou laat wag.

 Dis die minste wat ons kan doen.  

POGGEN : Maar die kombuis is gesluit. 

DE JAGER : Nou al? 

POGGEN : Koekie is klaar huis toe. 

DE JAGER : Dis baie vroeg. 

POGGEN : Koekie voel nie lekker nie. 
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DE JAGER : Hy’t my niks gesê nie. 

POGGEN : Jy was besig. [VIR BAKKER] Jy kan jaag tot

 in Calitzdorp. Daar’s ’n kafee. Hulle maak 

 lekker  ystervarkpastei. 

DE JAGER : Mnr Bakker wil nie ystervarkpastei hê nie. Net

 ’n koppie tee en ’n toebroodjie. 

BAKKER : ’n Koppie tee is voldoende. 

DE JAGER : Ons kan sekerlik ’n toebroodjie uittoor vir ’n 

 gas wat amper ses ure gery het om hier te kom. 

POGGEN : [KP. BESEF SY HET G’N KEUSE NIE] 

 Watse toebroodjie? 

DE JAGER : Mnr Bakker? 

BAKKER : Net wat daar is. 

DE JAGER : Nou maar toe. [VIR POGGENPOEL]  Ham.

 Kaas. Piekels. Of tuna en tamatie. Eier en spek.

 Grondboontjiebotter en aarbeikonfyt. Net wat

 binne bereik is. 

POGGEN : Sê nou daar’s nie brood nie. 

DE JAGER : Natuurlik is daar brood. Daar’s altyd brood. 

POGGEN : Dalk is dit op. 

DE JAGER : Dan gee jy vir hom Ryvita. 

POGGEN : [SIEN SY KAN NIE WEN NIE] Orraait, 

 orraait, ek kan seker maar kyk.  

DE JAGER : Maak vir hom ’n toebroodjie met wat daar is. 

POGGEN : Ja, ja, ja. 
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DE JAGER : En ’n koppie tee. 

POGGEN : Ek sal sien wat ek kan doen. 

DE JAGER : Dis baie dierbaar. [POGGEN BLY STAAN] 

 Ja? 

POGGEN : Hy’t ’n asbak nodig. 

DE JAGER : Hè? 

POGGEN : Mnr Bakker se sigaret. ’n Asbak. 

BAKKER : Dankie. 

DE JAGER : [GEKRAP]  Nurse Poggenpoel... 

POGGEN : Hy gaan as op die mat mors. 

DE JAGER : Ek het nie ’n asbak nie. 

POGGEN : Daar’s een in die lessenaar. Derde laai. 

DE JAGER : Links of regs? 

POGGENP : Regs. 

DE JAGER : Nurse Poggenpoel, jy’s baie vertroud met die

 inhoud van my lessenaar. 

POGGEN : Ek probeer (wees). 

DE JAGER : Derde laai. 

POGGEN : Links. 

 [DE JAGER BUK AGTER DIE LESSENAAR. 

POGGENPOEL SE HELE HOUDING 

VERANDER. SY BRING ’N OPGEVOUDE 

BRIEFIE TEVOORSKYN EN WAPPER DIT NA 

BAKKER. HY IS VERWARD EN WIL DIT NET 
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BY HAAR GAAN VAT AS DE JAGER  

SKIELIK AGTERDOGTIG OPKYK] 

DE JAGER : Ek kry dit nie. 

POGGEN : Dit moet daar wees. 

DE JAGER : Maar dit is nie. 

POGGEN : Het jy dit op ’n ander plek gesit? 

DE JAGER : Nog nooit eens gesien nie. 

POGGEN : Miskien is dit in die tweede laai. 

DE JAGER : Links? 

POGGEN : Regs. 

 [DE JAGER BUK WEER EN POGGEN GEE 

DIE BRIEFIE AAN BAKKER WAT DIT 

WEGSTEEK. DE JAGER KOM OP DAARDIE 

OOMBLIK ORENT EN IS SUMMIER 

AGTERDOGTIG] 

DE JAGER : Nurse Poggenpoel? 

POGGEN : Ja, dr De Jager? 

DE JAGER : Is daar iets wat ek moet weet? 

POGGEN : Nee, dr De Jager. 

DE JAGER : [STEEDS AGTERDOGTIG] ’n Toebroodjie

 en ’n koppie tee.  

POGGEN : In ’n japtrap, dr De Jager. [KYK VIR LAAS

 NA BAKKER EN PROBEER HOM MET

 HAAR OË WAARSKU. AF. LW: DIE 

 GANG VOOR DIE DEUR SE KLEUR HET

 VERANDER] 
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DE JAGER : [GEE ASBAK VIR BAKKER]  ’n  

 Aandenking uit Hluhluwe. 

BAKKER : Hluhluwe? 

DE JAGER : Kan my nie voorstaan dat ek al ooit daar was

 nie so dis nie juis ’n aandenking nie. 

BAKKER : Ja, seker nie. 

DE JAGER : Was jy al in Hluhluwe, mnr Bakker? 

BAKKER : Nog nie. 

DE JAGER : Probeer jy iets vir my wegsteek? 

BAKKER : Ek was  regtig nog nooit in Hluhluwe nie. 

DE JAGER : Ek praat van nurse Poggenpoel. [KP] Net 

 tussen ons, maar daai vrou begin my kerrie 

 roer. Dis die nadeel van met geestesversteurde

 misdadigers werk. Jou waarnemings raak 

 verwronge. Jy het nie meer ’n begrip van wat

 werklik is nie. G’n begrip van niks nie. Miskien

 hoogtyd dat sy ’n ander loopbaan oorweeg. 

 Hoe dink jy? 

BAKKER : Ek weet nie... 

DE JAGER : Hoekom sê jy my nie wat staan in daai briefie

 wat sy jou gegee het nie? 

BAKKER : Watse briefie? 

DE JAGER : Sy’t jou ’n briefie gegee. 

POGGEN : Lyk my sy is bang vir jou. 
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DE JAGER : Sy’s bang vir alles. Hoogtes. Goggas. Die 

 donker. Haar eie skaduwee. Die briefie, asse-

 blief. 

BAKKER : Beweer jy sy is siek? 

DE JAGER : Sy is oorwerk. [KP] Mnr Bakker, ek probeer 

 met jou saamwerk. Maar ek verseker jou, tensy

 jy my daai brief gee wat sy in jou hand gedruk

 het toe sy so lomp my aandag met die asbak 

 wou aftrek, het jou boek en die vervolgreeks en

 die televisiereeks so min kans om te vergestalt

 soos Mimi Coertse wat vir jou ’n ontkleedans

 doen. 

BAKKER  : [KP. BRING NOTA TEVOORSKYN] Sy 

     wou hê ek moet dit lees. 

DE JAGER : En ek wil nie dat jy dit lees nie. 

BAKKER  : Hoekom nie? 

DE JAGER : Ek is haar werkgewer. 

BAKKER  : Bobaas van Skoonveld. 

DE JAGER : Juis. [BAKKER GEE HOM DIE BRIEF] 

    Dankie. 

BAKKER  : Gaan jy dit lees? 

DE JAGER : Dalk. 

BAKKER  : Ek wil weet wat daarin staan. 

DE JAGER : Hoogswaarskynlik nie ter sake nie. 

BAKKER  : Selfs dan. 
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DE JAGER : [MAAK DIT OOP, LEES, GLIMLAG]  Ek

     was reg. Sommer niks. 

BAKKER  : Het jy dit gelees? 

DE JAGER : Ja. 

BAKKER  : Sonder jou leesbril? 

DE JAGER : Sy skryf baie groot. 

BAKKER  : So, kan ek dit sien? 

DE JAGER : Nee. [VAT AANSTEKER EN STEEK 

     BRIEF AAN BRAND. DIT BRAND UIT] 

BAKKER  : Hoekom doen jy dit? 

DE JAGER : Noem dit spontaneïteit. Spontane ontbranding. 

BAKKER  : Ek begryp jou nie. Ek begryp wraggies niks. 

DE JAGER : Nurse Poggenpoel is ’n voorslagvrou. Sy’s net

     so lank soos ek hier. Jy kan my nie verkwalik

     dat ek haar wil beskerm teen haar eie verbeeld-

    ing nie. Sy’t hulp nodig. 

BAKKER  : Wat het sy geskryf? 

DE JAGER : Sy dog jy is iemand anders. 

BAKKER  : Nou is ek nie met jou nie. 

DE JAGER : Nurse Poggenpoel het jou herken as iemand 

     anders. Sy meen jy gee voor om daai persoon te

     wees. 

BAKKER  : Dis belaglik. 

DE JAGER : Ek stem. 
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   [OP DAARDIE OOMBLIK IS DAAR ’N OOR-

   VERDOWENDE  ALARM. ’N KLOK LUI EN 

   LIGTE GAAN AAN EN AF IN DIE VERTREK] 

BAKKER  : Wat de moer?! 

DE JAGER : [TERWYL KLOK NOG LAWAAI,  

    TEL HY DIE FOON OP EN SKREE] 

     De Jager hier! Kan jy my sê wat het gebeur? ...

     Ek vra of jy my kan sê wat het gebeur?... Dis ’n

     vals alarm. Herhaal! Vals alarm! [KLOK 

     STIL]  Dankietog. My sekuriteitsklaring is 

    nege en twintig. My kolliehond se naam is 

    Habakuk. [SIT GEHOORSTUK NEER] 

BAKKER  : Waaroor dié bohaai? 

DE JAGER : Dit was dom van my om die papier uit te brand.

     Ek het vergeet ons het ’n hoogs gesofistikeerde

     rookverklikker laat insit. Dit het die alarm 

     aangeskakel. 

BAKKER  : Gaan die brandweer kom? 

DE JAGER : Van waar af? Jy’t mos buitendien gehoor ek 

    gee die wagwoorde. Die nommer en persoon-

    like inligting wat net ek ken. Nou weet hulle 

    dis ’n vals alarm. Kom ons praat oor  

     Oosthuizen. 

BAKKER  : Eintlik voel ek ongemaklik. Iets aan hierdie 

    plek is nie pluis nie. 

DE JAGER : Ek het jou swak behandel. 

BAKKER  : As jy dit so stel... 
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DE JAGER : Ek gee toe ek is moeg. Dit het my omgekrap 

     dat jy hier is. Maar aangesien jy nou hier is, 

    vertel my meer omtrent jouself en jou boeke.

    Het jy dit saamgebring?   

BAKKER  : Nee. 

DE JAGER : Wat ’n jammerte. Jy het gesê daar is twee. 

    Bloedbad en... 

BAKKER  : Reeksriller. Ek het ander boeke ook geskryf. 

DE JAGER : Ook ware misdaad? 

BAKKER  : My eerste twee boeke was heeltemal anders. 

     Hulle gaan oor my ma. 

DE JAGER : Moet ek iets daaruit aflei? 

BAKKER  : Net dat ek baie gelukkige kinderdae gehad het

     en mal was oor my ma. My pa is dood toe ek 

    jonk was. Ek was die enigste kind. Ons het in

    die NoordKaap gewoon. My ma is dood toe ek

     een en twintig was. 

DE JAGER : Jammer. Was dit ’n siekbed? 

BAKKER  : [HUIWERIG]  Nee. 

DE JAGER : Ongeluk? 

BAKKER  : Ja. Opslag.  

DE JAGER : Jammer. 

BAKKER  : In elk geval, sy het my altyd aangemoedig om

    te skryf. Sy het geglo in my bekwaamhede. Na

     haar dood het ek besluit om  oor háár te skryf.  

DE JAGER : ’n Biografie? 
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BAKKER  : Nie eintlik nie. Sy was ’n gewone mens, nie 

    iemand oor wie jy ’n boek kan skryf nie. Maar

    sy was ’n voortreflike kok. Toe skryf ek ’n 

    boek  By Ma Aan Tafel. Dit was ’n versameling

     van haar gunsteling resepte met staaltjies oor

    haar lewe so tussendeur. Dit was ’n bietjie soos

    daai ou Engelse boek Country Diary of an 

     Edwardian Lady. Ek neem aan jy ken dit nie. 

DE JAGER : Ja. 

BAKKER  : Jy ken dit. 

DE JAGER : Nee. 

BAKKER  : Dit was ’n reuse sukses toe vra die uitgewers

     my om ’n opvolg te skryf.  Toe bedink ek By 

     Ma In Die Tuin.  Eintlik was dit die selle pa- 

    troon, maar dié keer oor NoordKaap blomme

      en struike. Ma was dikwels tussen haar plante.

    Dit  was lekker om haar so te onthou. 

DE JAGER : Klink my jou ma se dood was jou brood. 

BAKKER  : Dis waar, die tweede boek het amper net so 

     goed (soos die eerste) gedoen. 

DE JAGER : Het jy toe nog steeds in die selle huis in die 

     NoordKaap gewoon? 

BAKKER  : Na haar dood het ek Kaapstad toe getrek, is 

     getroud en het ’n huis gekoop in Constantia.  

DE JAGER : Jy’s getroud. 

BAKKER  : Geskei. 

DE JAGER : Kinders? 
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BAKKER  : Nee. 

DE JAGER : Wat het jou vrou gedoen? Was sy ook ’n 

    skrywer? 

BAKKER  : Nee. Sy was ’n veearts. 

DE JAGER : Sê my, was jou volgende boek oor haar? By My

     Vrou Se Onderstepoort...  Wenke oor diere- 

    versorging  met tussendeur staaltjies oor ’n 

     huwelik se verbrokkeling? 

BAKKER  : Nee. [KP] Nee! Dis fiksie. Dis baie losweg 

    gegrond  op my wedervaringe, alhoewel een 

    van die karakters ’n veearts is. Eerlikwaar, die

    resensies was maar lou, maar toe is dit ook ’n

    topverkoper en verlede jaar het Hollywood ’n

    eerste opsie geteken. 

DE JAGER : Hulle gaan ’n rolprent daarvan maak! 

BAKKER  : Kan jy glo! ’n Hele span draaiboekskrywers 

    werk juis nou daaraan. Skynbaar is dit nog nie

    geweldadig genoeg nie. 

DE JAGER : Dis geweldadig? 

BAKKER  : Die boek gaan oor ’n vrou wat haar man tot 

     geweld dryf. Hy vermoor haar. Dis egter nie 

    die punt nie. Die boek gaan nie oor geweld nie.

     Dis nie eens oor verwyt nie. Dis oor begrip. Ek

    sal vir jou een pos. Ek glo jy sal dit geniet. 

DE JAGER : Jy het omtrent ’n ongewone loopbaan. Van 

    kookkuns en tuinmaak tot fiksie en toe... 

BAKKER  : Chikatilo. 
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DE JAGER : Hoe’t dit gekom? 

BAKKER  : Hy het. Hy het my geprikkel. 

DE JAGER : Waarmee of waarvoor? Moord? Marteling? Of

    kannibalisme? Al drie staan sterk in sy  

    handelinge. 

BAKKER  : Ek wou ’n roman skryf wat in Rusland afspeel.

     Dit was in 1990. Toe lees ek die berigte oor 

     hom in die koerante. 

DE JAGER : Die Rostov Slagter, Andrei Chikatilo, het jong

    seuns en meisies ontvoer na die woud buite die

     dorp, hulle vasgebind, seksueel mishandel, 

    gefolter – soms selfs hul oë uitgegrawe – hulle

    oor en oor met ’n mes gesteek en daarna  dele

    van hulle geëet.  Sy voorkeur was glo die 

    lewer. Hy en Oosthuizen stem daar ooreen. 

    Altwee smulpape [ALT: lekkerbekke]. 

BAKKER  : Ja. [KP] Ek was opgekikker met die gedagte 

    van ’n reeksmoordenaar. Dit was ongewoon. 

    Die polisieondersoek. Die moorde wat almal 

     klop. Hoe meer ek daaroor gelees het, hoe meer

    het ek gereken dis stof vir ’n treffer. Nietemin,

    ek het besef dis oorbodig om fiksie by die 

     gebeure te las. Toe skryf ek dit as  ware  

     misdaad en verkoop meer eksemplare as 

    met enige van die voriges. 

DE JAGER : Nogtans wonder ek watter soort leser hom 

     ophou met ’n seksueelversteurde onderwyser in

     die Oekraïne.  Dalk tieners wie se hormone op

     loop is. Of wat ek noem lyksbeskouers. Mense

    wat storm na ongelukstonele. 
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BAKKER  : Veertigduisend eksemplare is verkoop. Dis ’n

    rekord. Dink jy almal was tieners en ‘lyks- 

    beskouers’?  

DE JAGER : En hulle vriende. 

BAKKER  : Jy hou jou wat my ma sou noem ‘opstêrs’. Elke

    skrywer van die Grieke af deur Shakespeare tot

    by André P Brink is aangetrokke tot die bose.

    Dink maar aan Iago. Faustus. Dogoman in PG

     du Plessis se Die Nag van Legio.  Ons is aange-

    trokke  tot hierdie karakters omdat hulle deel is

    van ons. Dis die waarheid. Hulle is die donker,

    onuitgesproke trekke van ons psige en ons het

    hulle nodig, want hulle staan ons by om iets 

    daarvan uit te leef, al is dit slegs plaasvervang-

    end en daarom is ons hulle dank verskuldig. 

    Dink maar aan Daisy de Melker.   Die  

    SAUK maak juis nou ’n reeks oor haar. Of Jack

    the Ripper. Elke kind weet van Jack the Ripper.

    Mense gaan op Jack the Ripper staptoere. Weet

     jy hoeveel boeke is oor hom geskryf? Hoeveel

    rolprente is gemaak? Daar is selfs musiek- 

     spele oor reeksmoordenaars. Oor Jack the 

     Ripper, ’n man wat vroue se baarmoeders 

     uitgeslag het en dalk huis toe gevat het as aan-

     denkings. Wat hulle bykans onthoof het. Sê my

     dan: is Jack ’n booswig of ’n held? Is hy jou 

     sondaar of heilige? Is Daisy? Miskien is hulle

     nie een van die twee nie. Hulle is dalk iets 

     anders. Iets wat ons nog nie verstaan nie. Maar

     dis nie afgryse wat ons vervul as ons daai name
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     hoor nie. Dis nie veragting nie. Dis ’n soort 

     opwinding. Amper seksueel. 

DE JAGER : Het jy opgewonde geraak toe jy oor Chikatilo

    geskryf het? 

BAKKER  : [KP]  Ek reken ek sou daarvan gehou het om

    hom te ontmoet. Ek het aan die Russiese ower-

    hede geskryf, maar teen die tyd wat hulle 

    geantwoord het, is hy reeds tereggestel. 

DE JAGER : Nou wil jy met Oosthuizen kennis maak? 

BAKKER  : [MET ’N VOORGEVOEL] Is hy sweerlik 

    hier? In hierdie gebou? 

DE JAGER : Hy’s hier. 

BAKKER  : Dis vreemd om te dink dat hy dalk net ’n paar

    meter van ons af is. 

DE JAGER : [ONHEILSPELLEND] Hy’s dalk nog nader. 

BAKKER  : Het hy baie verander? 

DE JAGER : Op watter manier? 

BAKKER  : Wel... sy voorkoms.  

DE JAGER : [GEÏNTERESSEER DAT DIT DIE  

     EERSTE VRAAG IS] Sy voorkoms? 

BAKKER  : Hoe hy lyk. Het hy baie verweer... verouder? 

DE JAGER : Hier verouder almal. Oosthuizen het vir jare 

    nooit uit sy sel gekom nie. Geleidelik het ons

    hom uitgelok, tot in die tuin, tot by terapie, 

    maar dit het nog byna twee jaar geneem voor

    hy wou praat. 



KUL ©Anthony Horowitz/Wim Vorster 2015 
 

39 
 

BAKKER  : Hy was dalk skaam oor wat hy gedoen het. 

DE JAGER : Allermins. Hy was oënskynlik onbewus daar-

     van. Alhoewel ek dink hy was heimlik trots 

     daarop. In elk geval twyfel ek of jy hom sal 

     herken. 

BAKKER  : Ek het destyds net ’n paar kiekies gesien van 

    hom. Nog voor hy gevonnis is.  

DE JAGER : Die meeste is vernietig toe hy sy huis  

     afgebrand het. 

BAKKER  : Daar was een wat sy tannie afgeneem het. Hy

     was toe seker so veertien. Skraal. Blondekop 

     met blou oë. Spierwit klere. Hy was ’n baie 

    mooi  seun het ek gedink. Engelgesig. 

DE JAGER : Is dit wat jou aangetrek het? Sy uiterlike? 

BAKKER  : Moenie laf wees nie. Maar ek het nogtans  

    gesnap dit sal ’n kommersiële aanwins wees vir

    die boek. Die meeste reeksmoordenaars is so 

    swartgallig lelik. Buiten Dahmer en Ramirez.

    Chikatilo: bles en plat gesig. Dennis Nilsen 

     elke sentimeter die vaal klerkie wat hy was. 

    Fred en Rosemary West skreeuend. Daisy de 

    Melker ’n nagmerrie. Oosthuizen het van hulle

     almal verskil. Maar jy weet net so goed soos ek

     nie net uiterlik nie.  

DE JAGER : Jy sê jy het navorsing gedoen? 

BAKKER  : Deeglik.                                                                                      

DE JAGER : Sal graag wil hoor wat is jou bevinding oor 

     Oosthuizen. 



KUL ©Anthony Horowitz/Wim Vorster 2015 
 

40 
 

BAKKER  : Hoekom? 

DE JAGER : Ons is maar net ander se waarnemings van ons. 

BAKKER  : [KP]  Oosthuizen was elke ma se droom van ’n

     volmaakte seun. Gesond, aantreklik, atleties, 

     intelligent. Hy was op skool in Kimberley. 

DE JAGER : Was dit naby aan julle? 

BAKKER  : Weet jy hoe groot is Kimberley?  

DE JAGER : So julle het mekaar nooit raakgeloop nie. 

BAKKER  : Nee. Toe hy sestien was, is sy pa dood. 

DE JAGER : Hy’t sy pa doodgemaak. Hulle was met 

     vakansie in die Boland. 

BAKKER  : Nee, sy pa is dood in ’n motorongeluk. 

DE JAGER : Oosthuizen was agter die wiel. Hy’t in trurat 

     oor sy pa gery. 

BAKKER  : Per ongeluk. 

DE JAGER : Twee keer. 

BAKKER  : Dit het nooit uitgekom in die verhoor nie. 

DE JAGER : Omdat Oosthuizen tydens die verhoor met 

     stomheid geslaan was, het bitter min uitgekom. 

BAKKER  : Selle hoe hy dood  is, maar daarna het Oost- 

     huizen nog by sy ma gebly. Volgens hulle bure

    was hy nie ’n probleemtiener nie. 

DE JAGER : Hy’t die bure vermoor. 

BAKKER  : Net een van hulle. 

DE JAGER : O, ja. ’n Deetlefs-vrou. 
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BAKKER  : Deetlefs, ja. Maar jy loop my storie vooruit. 

     Die meeste moorde is gepleeg binne agtien 

    maande tot hy in hegtenis geneem is. Sy ma het

    hy op sy een en twintigste verjaardag vermoor. 

DE JAGER : Dis reg. Toe hulle haar kop kry, was dit nog 

     steeds toegedraai in geskenkpapier. 

BAKKER  : Hy het haar in die tuin begrawe en aangebly in

    die huis. Dit herinner ’n bietjie aan Hitchcock.

    Die Bates Motel. Sy volgende slagoffer was sy

    meisie.  Marie Poggenpoel. [BESEF] Nurse 

    Poggenpoel! Ek het mos gesê dit klink bekend! 

DE JAGER : Waar talm nurse Poggenpoel? Sy vat daam 

    deksels lank met jou toebroodjie. 

BAKKER  : Is hulle verwant? 

DE JAGER : Nouliks. 

BAKKER  : Teen daai tyd het Oosthuizen sy pa se slaghuis

    oorgeneem. Wat niemand kon raai nie, was dat

    hy ’n vrieskas vir sy eie grusame  gebruik 

     ingerig het. 

DE JAGER : Ek sidder. 

BAKKER  : Hy het rylopers en toeriste gelok, bedwelm, 

    slaghuis toe gevat en dan eers met hulle gespeel

    voor hy hulle gevries het. Meer as ’n dosyn. Jy

     wil seker nie die besonderhede hoor nie. 

DE JAGER : Jy gaan dit tog beskryf in jou boek.  

BAKKER  : Dis maar die gewone ding. Seksuele vernede-

     ring. Marteling. Verkragting. Vir elkeen ’n lang

    uitgerekte dood. Agterna het hy die lyke opge-
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    sny en gevries. Groot dele het hy onder sy ma

    se  grasperk begrawe vir kompos. Hy het ’n 

    paar gekannibaliseer. Hy was erg oor die... 

DE JAGER : Lewer. 

BAKKER  : Ja.  Dinge het keerpunt bereik toe die bure 

     begin uitvis oor die grasperk. Dis moeilik om te

    glo dat dit hulle so lank gevat het, want teen 

    daai tyd moes dit lyk  asof daar ook vir  

    diamante gedelf is. Die bure het seker net een

     vraag te veel gevra, want een aand het hy hulle

    aangeval en die Deetlefs-vrou by Hoekweg agt

     en twintig vermoor en die Pienaars van Hoek-

     weg  twee en dertig vermink. Toe stap hy na 

     die polisiestasie en gee homself oor. 

DE JAGER : Nie uit berou nie. 

BAKKER  : Berou was nooit ter sprake nie. Hy het skuldig

    gepleit, stom geraak, is ongeskik bevind om 

     verhoor te word en hierheen gestuur. 

DE JAGER : Dis alles min of meer nes jy sê, maar dit beant-

     woord nog nie my eerste vraag nie. 

BAKKER  : Wat was jou eerste vraag? 

DE JAGER : Hoekom jy op hom besluit het. Vir jou boek. 

     Tog nie oor julle uit dieselfde stad kom nie? 

   [VOOR BAKKER KAN ANTWOORD, GAAN 

   DIE DEUR OOP. GANG LYK WEER ANDERS.

   POGGENPOEL DRA SKINKBORD MET 

   TOEBROODJIE, TEEPOT, TEEKOPPIE EN 

    MELKBEKERTJIE]   
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Hier kom jou aandete nou net. 

BAKKER  : Dankie. 

DE JAGER : [AAN POGGENPOEL] Wat het jou so lank

    gevat? 

POGGEN  : Daar was niemand in die kombuis nie. 

DE JAGER : Was Koekie nie daar nie? 

POGGEN  : Ek het jou gesê hy’s huis toe. 

DE JAGER : O, ja. 

POGGEN  : Ek het my bes probeer. [NA BAKKER] Ek het

    gedog jy’s dalk al weg. 

BAKKER  : Nee, ek is nog hier. 

POGGEN  : Ek het oë in my kop. Maar ek dog... 

DE JAGER : Mnr Bakker het besluit om tog maar vir 

    aandete te bly. 

BAKKER  : Hongerte. 

DE JAGER : Toe kon jy iets op jou eie saamflans. 

POGGEN  : Nee, Bischoff  het. 

BAKKER  : Bischoff? Ek dog hy is die hekwag. 

POGGEN  : Hy is. Maar terwyl ek in die kombuis was, het

    hy ingekom en toe ek hom sê wat Dr De Jager

    wil hê, het hy daarop aangedring om dit te 

    maak. 

DE JAGER : Wat het Bischoff op die toebroodjie gesmeer? 

POGGEN  : Lewer. 
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BAKKER  : [HUIWER] Dis baie bedagsaam, maar ek sal

    liewer net tee drink. 

DE JAGER : Hou jy nie van lewer nie? 

BAKKER  : Ek gril. 

DE JAGER : Seker oorskiet van middagete. Is ek reg, nurse

    Poggenpoel?  

POGGEN  : Ek weet nie. Ek het nie geëet nie. 

DE JAGER : [BEGAAN] Hoekom nie? 

POGGEN  : Ek was in die By-vleuel. 

DE JAGER : Hoe het Bischoff  hom gedra? 

POGGEN  : Hy was tjoepstil. Toe ek sê van ’n toebroodjie

    vir jou gas, het hy my uit die pad gestoot en dit

    gemaak. 

DE JAGER : [VIR BAKKER]Oorskiet. Verskoon ons maar. 

BAKKER  : Ek het niks teen oorskiet nie. Maar ek wonder

    of ek nie by die hotel moet kom nie. Hulle 

    verwag my vir aandete. En dis ’n hele entjie. 

POGGEN  : Het jy hulle gesê jy lê besoek af? Ek bedoel, 

    weet hulle dat jy hiernatoe kom en dan weer 

     terug sal wees vir die nag? 

BAKKER  : Ek het dit so gereël. 

DE JAGER : Dan moet ons hulle nie teleurstel nie. [VIR 

    POGGEN] Jy beter lui en hulle inlig dat mnr

    Bakker  hier by ons  sal oornag. 

POGGEN  : Maar hy wil gaan. Of hoe, mnr Bakker? 
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BAKKER  : Eerlikwaar, dis ’n bietjie kriewelrig om in dié

    plek te bly. Niks persoonliks nie. 

POGGEN  : Daar het ons dit. 

BAKKER  : Die hotelkamer is tog oornag bespreek. Ek kan

     môre terugkom. 

DE JAGER : Môre is ek besig. 

POGGEN  : Moenie jok nie. Al jou oggendafsprake is 

     gekanselleer. [AAN BAKKER] Dr De Jager 

    kan jou môre nege-uur spreek. 

DE JAGER : Nurse Poggenpoel, jy oordryf  jou verantwoor-

     likhede.  Kan my nie voorstaan dat ek jou my

    afspraakboek gewys het nie. 

POGGEN  : Ag, aarde, ek probeer net hulpvaardig wees. 

DE JAGER : As jy hulpvaardig wil wees, gaan kyk of Oost-

     huizen wakker is. 

POGGEN  : Hè?! 

BAKKER  : Sal jy toelaat dat ek hom sien? 

DE JAGER : Nie noodwendig nie. 

POGGEN  : Jy wil hom nie sien nie. 

DE JAGER : [VERERG] Nurse Poggenpoel... 

POGGEN  : Mnr Bakker, luister asseblief na my. Oost- 

    huizen is ’n monster. Hy’s nie versteur soos die

    ander pasiënte nie. Hy’s die duiwel vanself. Hy

    weet wat hy doen en verlustig hom daarin. 

     Selfs hier in Skoonveld. 

DE JAGER : ...oppas wat jy sê... 
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POGGEN  : Jy kan nie oor Oosthuizen ’n boek skryf nie. 

    Hy verskil van die ander. Jy wil nie in dieselfde

    vertrek wees as hy nie. Jy wil nêrens naby hom

    wees nie. Hy gaan met jou woer-woer soos... 

    Lucifer. En jou dan aftakel. Jou vernietig. 

DE JAGER : Nurse, jy is op die randjie van dissiplinêre straf. 

POGGEN  : [MOMPEL] Daar is nie ’n straf wat ek nog nie

    uitgedien het nie. 

DE JAGER : Jy kan gaan. As ek jou nodig het, sal ek jou 

 ontbied. 

POGGEN  : Vat ek die toebroodjie saam? 

DE JAGER : Los die kos. 

POGGEN  : Hy wil dit nie hê nie. 

DE JAGER : Hy wil. 

POGGEN  : Hy’t dit van die hand gewys. 

DE JAGER : Hy kan van plan verander. 

   [POGGENPOEL KYK VIR LAAS WANHOPIG

    NA BAKKER EN GAAN AF] 

    Aandete! 

BAKKER  : Eintlik verkies ek ’n sigaret. 

DE JAGER : Kom ek skink vir jou tee. [SKINK]  Dis 

    rooibos. Melk? 

BAKKER  : Nee, dankie. 

DE JAGER : Eet. Jou lus hang uit. 

BAKKER  : Ek ís honger. 
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DE JAGER : Nou maar toe. [GEE BORDJIE AAN. 

    BAKKER  VAT BROOD. OORWEEG. 

     GRIL. HAP DAN] Hoe smaak dit? 

BAKKER  : [VOL MOND]  Lekker. 

DE JAGER : Nie te droog nie? 

BAKKER  : Nee. 

DE JAGER : Soms as die vleis uit die vrieskas kom, is dit 

    effens droog. 

BAKKER  : Gaan jy instem dat ek met Oosthuizen praat? 

DE JAGER : Jy het my nog nie oortuig dat dit enige nut het

     nie. Jy het navorsing gedoen. Maar wat jy my

    vertel het, kon enige een in ou koerante opsoek.

    Hoekom juis Oosthuizen en nie enige ander 

     pasiënt soos Britz of Karelse, Malherbe, 

    Westcott of Bischoff nie? 

BAKKER  : Bischoff? 

DE JAGER : Hoe nou? 

BAKKER  : Jy het gesê Bischoff. Bischoff is ’n pasiënt. 

DE JAGER : Net so. 

BAKKER  : Maar Bischoff is die ou by die hek. Wat ook in

    die kombuis was.  

DE JAGER : Dis ’n ander Bischoff. Dis ’n algemene van. 

BAKKER  : Nie vir my nie. 

DE JAGER : Hier is toevallig twee Bischoffs. 

BAKKER  : Nog ’n toeval. 
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DE JAGER : Antwoord net my vraag. Vertel my wat is 

    anders aan Oosthuizen. Hoekom hý van alle 

    mense jou so aantrek. Glo my as ek sê dat jou

    hele toekoms... die boek se toekoms van jou 

     antwoord afhang. 

BAKKER  : Kyk... elke reeksmoordenaar wat ek bestudeer

     het se kinderdae is opgefoeter. Jeffrey Dahmer

     se ouers het hom geïgnoreer. Ted Bundy 

     het geglo sy ma is sy suster. Die Vampier van

    Düsseldorf, Peter Kürten -      

DE JAGER : [ONDERBREEK]  Alles oorbekend. 

BAKKER  : Einste. Dis hoekom Oozthuizen anders is. Hy

    het wonderlike kinderdae gehad. Sy pa, ten 

    spyte van jou bewering, was verknog aan hom

    en sy ma het hom aanbid. Voor die moorde 

    begin het, was daar g’n teken van afwykings 

    nie... 

DE JAGER : Gaan voort. 

BAKKER  : Sokrates, nè, het gemeen niemand doen doel-

     bewus kwaad nie. Daarmee het hy bedoel as 

     hulle werklik geweet het wat hulle doen, hulle

    sal kies om dit nie te doen nie. Oosthuizen het

     Sokrates verkeerd bewys. 

DE JAGER : Op die oog af, ja. 

BAKKER  : Dis die punt van my boek. Dis nie ’n speurver-

    haal, ’n ‘whodunnit’ nie. Dis ’n ‘whydunnit’.

     Hoekom het Oosthuizen die dade gepleeg? Wat

     het die goue seun in ’n walglike wreedaard 

    verander? 
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DE JAGER : Nou klink jy soos jou eie boek se flapteks. Hoe

     smaak die toebroodjie? 

BAKKER  : Lekker. [HAP WEER] 

DE JAGER : Het jy leidrade? Antwoorde op jou hoekoms?  

BAKKER  : Dis moeilik omdat ek hom nog nie ontmoet het

     nie. Maar... gegewe sy voorkoms, sy herkoms

     en die gebrek aan opsigtelike konflik in sy jeug,

     wonder ek of daar nie ’n onderliggende 

     seksuele skroef los was nie. 

DE JAGER : Nou maar toe! 

BAKKER  : Dis net ’n gedagte. Hy het by sy ma gebly en sy

     was die eerste prooi. Sy meisie, Marie Poggen-

     poel, was die tweede. Daarna was die meerder-

     heid van sy slagoffers manlik. Jong mans en 

     seuns. Dus, en ek besef dis simplisties, maar ek

    vermoed hy was homoseksueel. Miskien kon

    hy nie vrede maak met sy drange nie en dit het

     die psigose aangewakker ... Sy sneller getrek. 

DE JAGER : So hy was mamma se seuntjie. 

BAKKER  : Dit is nie wat ek beweer nie. 

DE JAGER : Hy’t neëntien mense van die gras gemaak om-

    dat hy nie sy homoseksualiteit kon hanteer nie? 

BAKKER  : Waar grou jy daai getal uit? 

DE JAGER : Ek dink jou teorie is pateties. 

BAKKER  : Ek het jou omgekrap. 

DE JAGER : [OMGEKRAP] Nee, ek is nie omgekrap nie.

     Eerlikwaar, ek dink nie daar’s baie baat in 
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     ’n boek oor iemand wat sy pad oopgemoor en

    -geëet het in die NoordKaap omdat hy te lam-

     sakkig was om ‘uit te kom’ as gay nie. 

BAKKER  : Stel ons aan mekaar voor dan vind ek uit. 

DE JAGER : Glo jy werklik... werklik dat ... wat was dit nou

     weer?... ses uurlange sessies met Oosthuizen 

    jou meer sal laat ontdek as ons met jarelange,

     gereelde terapie? 

BAKKER  : Jy lê woorde in my mond. 

DE JAGER : [STAAN OP] Nee, wat, mnr Bakker, ek het 

    genoeg hiervan gehad.  

BAKKER  : Wat?! 

DE JAGER : Jy reken jy’s nou ’n deskundige oor psigopatie-

     se reeksmoordenaars omdat jy twee prulboeke

     uitgegee het? 

BAKKER  : Dr De Jager... 

DE JAGER : Die  oomblik toe ek instap, het ek jou herken 

     vir wat jy is. Jy is mnr Televisie.  As hulle ’n

     mening wil hoor op Carte Blanche dan kry 

    hulle jou teen R50 en ’n bier vir Ruda Landman

     of Derek Watts.  “Al die Pangaman se slag- 

     offers, in die 1960s, was wit vroue. Kom ons 

     hoor wat is Markus Bekker se kitsmening en sy

     Sokrates  aanhaling.” Nurse  Poggenpoel het 

     jou uitgekyk.  Jy is vals. ’n Voordoener. Ek het

     hopeloos te veel tyd op jou gemors. 

BAKKER  : Gee my net ’n kans! 

DE JAGER : Toe. Maak jou uit die voete. Hotel toe! 



KUL ©Anthony Horowitz/Wim Vorster 2015 
 

51 
 

BAKKER  : Oosthuizen het my ma vermoor. 

   [STILTE] 

DE JAGER : Ekskuus? 

BAKKER  : Dis hoekom ek oor hom wil skryf. Dis hoekom

     ek hom wil verstaan. Hy het my ma vermoor. 

DE JAGER : Daar was nooit ’n Bakker-slagoffer nie. 

BAKKER  : Na my pa se dood het sy weer haar nooiensvan

    aangeneem. Iets in verband  met háár pa se 

     testament. Sy was Constance Deetlefs, Oost- 

    huizen se buurvrou. [STILTE] Ek was ’n 

    student. Daardie  dag het ek huis toe gekom. 

    Die eerste ding wat ek opgemerk het, was die

     rook. Oosthuizen het sy eie huis aan die brand

     gesteek. Maar hy was eers by my ma. Hulle het

    my gekeer toe ek wou ingaan. 

DE JAGER : [SAGKENS] Hoekom het jy dit nie veel eerder

     opgehaal nie? 

BAKKER  : Omdat...[KP] Ná wat hy met my ma gedoen 

     het, het ek Kaap toe getrek. My arme, sagte, 

     mooi ma. Die polisie het my gevra om die lyk

     te eien. Hulle het die ergste probeer verdoesel,

    maar... hy het haar opgekerf. Ek kon haar nie

     uitken nie. Ek kon haar nie herken nie. Dit was

    asof ’n wilde dier... 

DE JAGER : Nou wil jy Oosthuizen ontmoet. Hoekom? Wat

    wou jy doen as julle in een vertrek is? Hom 

    doodmaak? 
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BAKKER  : Ek wil insig kry. Begrip. Ek het gemeen as ek

    oor hom skryf, kon ek... 

DE JAGER : Kon jy wat? 

BAKKER  : [VERRAS HOMSELF]  Hom vergewe. 

DE JAGER : Dink jy sowaar jy kan? 

BAKKER  : Ja. 

DE JAGER : [NA INTERKOM] Nurse Poggenpoel. Kom

    asseblief terug. 

BAKKER  : Mag ek weer rook? 

DE JAGER : As ’n sigaret jou sal vertroos. 

BAKKER  : [HAAL FROMMELPAKKIE UIT. STEEK

    SIGARET AAN] 

DE JAGER : Beter? 

BAKKER  : Ja. [ROOK]  

DE JAGER : Indien jy Oosthuizen ontmoet... gaan jy nie vir

    hom bang wees nie? 

BAKKER  : Moet ek wees? Is hy steeds gevaarlik? 

DE JAGER : Hy’s onvoorspelbaar. 

BAKKER  : Onvoorspelbaar. 

DE JAGER : Wat baie gevaarlik kan wees. 

BAKKER  : Kry ’n sekuriteitswag. 

DE JAGER : Nie dié tyd van die aand nie. Hulle is almal 

    huis toe. 

BAKKER  : Wat van Bischoff? 
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DE JAGER : Hy is by die hek. 

BAKKER  : Dalk kan ek met Oosthuizen in sy sel gaan 

     gesels. 

DE JAGER : Altwee van julle in sy sel? 

BAKKER  : Hy in die sel. Ek buite. 

DE JAGER : Dit het nie tronktralies nie. Die sel is klankdig.

    Die mure is ’n halfmeter dik. Die deur het net

    ’n loervenstertjie. 

BAKKER  : O... kan julle hom dalk bedwing?  Met ’n 

    dwangbuis of  iets. 

DE JAGER : [GEFRUSTREERD] Mnr Bakker!  

BAKKER  : Het ek iets verkeerd gesê? 

DE JAGER : Ek dog ek het Skoonveld se beskouing uitge-

     spel.  Nou wonder ek of jy iets ingeneem het. 

BAKKER  : Ek hét geluister. 

DE JAGER : Die ganse oogmerk van die inrigting, die 

    grondbeginsel, is om deur die verskrikking te

     breek wat geestesversteurdes vir soveel jare 

    gevange hou. 

BAKKER  : [MAGTELOOS]  Maar jy sê dan hy is in ’n 

    sel met halfmeter dik mure. 

DE JAGER : Dis sy keuse. Dis Oosthuizen wat vir óns weg-

     kruip. 

BAKKER  : Ek verstaan nie. 

DE JAGER : Nee, maar as jy in ’n dwangbuis is, sal jy dalk.

    Eintlik is dit ’n blink gedagte. Het jy al ’n 
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     dwangbuis gesien, of een vasgehou of  

     aangehad? 

BAKKER  : Natuurlik nie. 

DE JAGER : Tyd om jou op te voed. 

BAKKER  : Hokaai! 

DE JAGER : Ek wys jou wat ek bedoel. [GAAN NA DEUR

     WAAR HY INGEKOM HET. MAAK OOP.

     AAN ANDER KANT IS NIE MEER ’N 

     GANG NIE, MAAR KAS MET RAKKE 

     VOL BOEKE, PAPIERE EN MEDIESE 

    TOERUSTING. HY HAAL DWANGBUIS

    UIT] 

BAKKER  : Wat gaan nou daar aan? 

DE JAGER : Waar? 

BAKKER  : Daai kas... 

DE JAGER : Wat daarvan? 

BAKKER  : Jy het daarlangs ingekom. 

DE JAGER : Beweer jy ek het uit die kas gekom? 

BAKKER  : Nee, jy het daar ingekom. Dit was ’n gang nie

     ’n kas nie. 

DE JAGER : Waarvan praat jy? 

BAKKER  : Dit was nie ’n vervlakste kas nie. 

DE JAGER : [MAAK DEUR TOE] Ons het gepraat oor 

    versteuring. 

BAKKER  : Eh...ja... 
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DE JAGER : Trek dié aan. 

BAKKER  : Ek dink nie ek wil nie. 

DE JAGER : Natuurlik wil jy nie. As jy wou, was dit 

     nutteloos. 

BAKKER  : Nee... 

DE JAGER : Dink aan jou boek. 

BAKKER  : Dit het niks met my boek uit te waai nie. 

DE JAGER : Dit het als met jou boek uit te waai. 

BAKKER  : Meen jy regtig dit sal help? 

DE JAGER : Trek aan of daar’s g’n boek nie. 

BAKKER  : [VAT DIE DWANGBUIS. WEET NIE 

    WAAR IS WAT NIE] Waar begin ek? 

DE JAGER : Ek help jou. Jou arms gaan daardeur. So ja. 

    Eers die een dan die ander. Dis asof jy die ware

    wese van waansin omhels. Wat ontdek jy oor

     jouself as jy dit aan het? 

BAKKER  : Dat jy mal is. 

DE JAGER : [MAAK VAS]  Dat jy beskou word as mal. Dis

    nie heeltemal dieselfde ding nie. Die man wat

    jou hierin vasbind, mag reken jy is mal. Dalk

    kom dit by jou op dat dit eintlik andersom is.

    Jy’s by jou gesonde verstand en hy’s mal. 

BAKKER  : Ek verstaan nie wat jy probeer bewys nie. 

DE JAGER : Die punt is dat sodra jy een van dié aan het, dit

    nie langer ’n verskil maak nie. Jy het beheer 

    oorgegee. Of altans, beheer is jou ontneem. Dit
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    verorber jou. Dit omskryf jou. ’n Man in ’n 

     dwangbuis is net een van twee goed: ’n mis- 

     lukte Houdini nabootser... of ’n mal man. So ja.

    [STAAN TERUG. BAKKER VASGEBIND]

    Hoe voel jy? 

BAKKER  : Magteloos. 

DE JAGER : Ditsem. Sê vir my jy’s  by. 

BAKKER  : By wat? 

DE JAGER : Helder van gees. By. 

BAKKER  : Ek is by. Baie by. 

DE JAGER : Ek glo jou nie. 

BAKKER  : Nou goed. Jy het jou punt bewys. 

DE JAGER : Tapyt. 

BAKKER  : Ekskuus? 

DE JAGER : Tapyt. Koevert. Muurpapier. Sigaret. Koek- 

    struif. 

BAKKER  : Dis onsinnige gebabbel! 

DE JAGER : Jy dink ek praat nonsies. 

BAKKER  : Ja. 

DE JAGER : Nou hoe weet jy ek maak nie sin en jy hoor 

    onsin nie? Die dwangbuis kantel die redenasie

    na my kant. 

BAKKER  : [STOEI] Ja, ja, ja. Ek was gek om dit voor te

    stel. Trek dit uit. 
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DE JAGER : [NADER AAN BAKKER EN PRAAT 

    SAGKENS] “Hy dink nie hy skort iets nie, 

     want een van die goed wat hom skort, is dat 

     hy nie dink hy skort iets nie.”   

 BAKKER : Ek makeer niks. Ek vermoed jy het nie al jou

     varkies op hok nie. Van ek hier geland het... die

    hele plek... 

DE JAGER : [SKIELIK BRIESEND] Dis ’n malhuis! 

BAKKER  : [SKRIK] Goeie donner! 

DE JAGER : [GRYP SKALPEL OP LESSENAAR. 

   DREIGEND NADER. NES DIE VERTREK

    VERANDER SY KARAKTER/PERSOON-

   LIKHEID] Ons gaan nog ’n stap verder. 

BAKKER  : Wat maak jy met daai ding? 

DE JAGER : Raak jy senuweeagtig? 

BAKKER  : Natuurlik. Wat dink jy? 

DE JAGER : Jy’s bang. 

BAKKER  : Sit dit neer en laat my gaan. Vir wat speel jy 

   dié speletjes met my? 

DE JAGER : Speletjies? Onthou jy wat Nurse Poggenpoel 

    gesê het? 

BAKKER  : Wat? 

DE JAGER : Hy gaan met jou woer-woer soos...  

   Lucifer. En dan aftakel. Jou vernietig. 

BAKKER  : Sy het na Oosthuizen verwys. 

DE JAGER : Ons speel ’n spel hiermee... 
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BAKKER  : Wat gaan jy met daai ding doen? 

DE JAGER : Aangesien jy gehoorsaam was en die dwang-

    buis aan het, sal ek begin met ’n oog uitsteek. 

BAKKER  : Jy is mal! 

DE JAGER : Jou linker- of jou regteroog? Jy kan kies. 

BAKKER  : Waarvan praat jy, man?! 

DE JAGER : As jy sê: ‘Asseblief, dr De Jager, steek my 

   linkeroog uit,’ dan haal ek dit uit. Of as jy vra:

   ‘Sal dr De Jager asseblief my regteroog uit- 

    steek?’ dan is dít die een. Of as jy tjoepstil 

    bly, steek ek altwee uit. 

BAKKER  : Staak dit! Staak dit net! 

DE JAGER : Vanselfsprekend hoef ek nie met jou oë los te

   trek nie. Al ooit gewonder hoe dit sou voel om

   lewendig afgeslag te word? Edward Gein                             

  het onderbaadjies gemaak uit die vel van sy 

   slagoffers wat drie Hollywood rolprente 

   geïnspireer het: Psycho, The Texas Chainsaw

    Massacre  en The Silence of the Lambs. Dit 

    belig juis wat jy genoem het oor die voortdu-

    rende geboeidheid wat ons het met waansin. 

BAKKER  : [STOEI] Asseblief. 

DE JAGER : Het jy al ooit ‘mesklower’ gespeel? 

BAKKER  : Nooit! Nooit! 

DE JAGER :  Dis maklike reëls. Ek maak my oë toe en swaai

    die mes so... [VINNIGE, DRIFTIGE BOOG,

   MIS BAKKER SE GESIG NET-NET] Die
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    idee is om so na as moontlik te kom sonder om

   jou gesig oop te kloof. As ek jou oopkloof, 

    verloor ek ’n punt en moet weer begin. 

BAKKER  : Here!! 

DE JAGER     : Netso. Dis wie ek nou vir jou is. Hier is jy, 

    alleen in my spreekkamer, alleen in die gestig

    en jy het geen hulp nie. Jy kan niks doen nie.

   Dis wat mág beteken. Mag sonder verantwoor-

    delikheid. Mag om mag se ontwil. Jy kan dink

   hoe dit voel om te hê: ’n man se lewe of dood

    in jou hande. Om spontaan te kan besluit of hy

   hom gaan natmaak uit dankbaarheid of met 

   bloed van lyding?  Min mense het daai mag, 

   Markus. Maar ek het dit nou. 

BAKKER  : Is jy donners stapelgek? 

DE JAGER : Jy’s die een in die dwangbuis. 

   [DEUR VLIEG OOP. POGGENPOEL  OP. 

   NEEM ALLES TERSTOND  IN] 

POGGEN  : Wat de hel gaan aan? 

DE JAGER : Nurse Poggenpoel, jy is nie nou nodig nie. 

POGGEN  : Wat vang jy aan? 

DE JAGER : Ek sê jy is nie hier nodig nie! 

BAKKER  : Help my, asseblief. In godsnaam... 

POGGEN  : Jy kan nie dit doen nie. 

DE JAGER : Hy wou Oosthuizen ontmoet. 

POGGEN  : Maak hom los. 
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DE JAGER : Hy’t gesoebat om Oosthuizen te sien. 

BAKKER  : Nee... 

DE JAGER : Hy soek insig. 

POGGEN  : Dis nou genoeg!  [TEL LEË WYNBOTTEL

    OP EN KAP TEEN DE JAGER SE KOP. 

    GLAS SPAT EN HY SYG NEER. SKAL- 

   PEL VAL. POGGEN KRIMP INEEN] Ag,

   Here, ek moes hom keer. Ek moes net. 

BAKKER  : Ek is verward. Wat is aan die gebeur? 

POGGEN  : Ag, vaderhert tog! 

BAKKER  : Nurse Poggenpoel! 

POGGEN  : [ERGERLIK] Dis g’n my naam nie! 

BAKKER  : Hoe nou? 

POGGEN  : [VERANDER. MEER ERNSTIG, VAS- 

   BERADE. MINDER BANG] Hy het my ge-

   dwing om daardie naam te gebruik. My naam is

   Carol Ennis. 

BAKKER  : Ennis? 

POGGEN  : Dr Carol Ennis. Ek is die psigoterapeut van 

    Skoonveld. 

BAKKER  : Ek is regtig in die war. [KYK NA BEWUSTE-

    LOSE MAN] Dr De Jager... 

POGGEN  : Kon jy nie raai nie? Dis so ooglopend. Dis 

   Oosthuizen!      

BAKKER  : Maar hoe... Is Oosthuizen nie jonger nie? 

POGGEN  : Dis Oosthuizen daai. 
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BAKKER  : Jy verwar my. Wat het van dr De Jager  

   geword? 

POGGEN  : [NA BAKKER, PROBEER  DWANGBUIS

   LOSMAAK] Ons sal moet spore maak. Is jou

   kar hier buite? 

BAKKER  : Dis by die hoofingang. 

POGGEN  : Drie weke gelede was hier ’n psigodramasessie. 

   Bischoff en Oosthuizen was hier onder toesig

   van Alex... dr De Jager. Ek was langsaan en  

    het dit dopgehou.  [WYS]  Daardie is ’n twee-

   rigtingspieël. Nietemin, die sessie het hand 

   uitgeruk. Oosthuizen het Alex gegryp en half

   verwurg. Terselfdertyd het Bischoff  op my 

   afgestorm. 

BAKKER  : Die versteurdes kaap die inrigting! 

POGGEN  : Hulle het die hele personeel vermoor. Party 

    vinniger as ander. Dié wat hulle besonderlik 

   gehaat het... Jy wil nie weet nie. Oosthuizen het

    Alex ’n week lank getreiter. Alex was later 

    gek.  Ylend. Onherkenbaar. Dit was afgryslik.

    Selfs toe hy uiteindelik dood is, was dit nog nie

   afgehandel nie. 

BAKKER  : Wat bedoel jy? 

POGGEN : Oosthuizen het al die vleis van sy been-  

 dere afgekook en toe uit wraak of as ’n griese-

 lige spel dit weer aanmekaar geplak. [WYS NA

 GERAAMTE] 

BAKKER : [KYK] Nee! Nee! 
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POGGEN : Ja. Dis dr De Jager wat daar staan. Wat oor is

 van hom. 

BAKKER : Goeie Here! 

POGGEN : Hulle hou stukke van sy vleis in die vrieskas.

 Hulle eet nog daarvan. 

BAKKER : Wat eet hulle? 

POGGEN : Sy brein. Sy hart. Sy lewer. 

BAKKER : [NAAR] Gou! Maak gou! Die vullisblik!

 [POGGEN KRY DIE BLIK NET GOU 

 GENOEG SODAT HY DAARIN KAN 

 OPGOOI] Sy lewer! Goeie fok! 

POGGEN : Ek het jou probeer waarsku. 

BAKKER : Vir wat het jy my nie net gesê nie?! Hoekom 

 het jy nie net gesê ek moet padgee nie?! 

POGGEN : Ek het jou daai briefie gegee. 

BAKKER : Hy het dit verbrand. 

POGGEN : As ek jou die waarheid vertel het, sou hy jou 

 nooit laat gaan het nie. Ek het my bes probeer.

 [BAKKER  SUKKEL OM LOS TE KOM] 

 Wat staan ons te doen?  

BAKKER : Wat bedoel jy met wat staan ons te doen. Kry

 my uit hierdie affêring uit! 

POGGEN : Die bande is te styf. [SUKKEL ] Jy moet mý

 hier uitkry. Ek is al een wat nog lewe. Jy het 

 geen begrip van wat hulle... die afgelope drie

 weke...  aan my gedoen het nie. Allerverskrik-
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 liks. Net mooi alles wat hulle wou. As ek weier

  ... [BARS IN TRANE UIT] 

BAKKER : [PROBEER HAAR TROOS MAAR KAN 

 NIE A.G.V. DWANGBUIS] Moenie. Nie nou

 nie. 

POGGEN : [HUIL]  Jy het geen benul nie. 

BAKKER : Jy kan my later vertel. 

POGGEN : Ek is hulle speelding. Siek! Hulle het my die 

 uniform aangetrek. Hulle... 

BAKKER : Ons sal uitkom. Dan gee ons saam pad. 

POGGEN : [RUK HAAR REG] Nie so maklik nie. Hulle

 is oral. Al die versteurdes. Boonop is die hek

 elektronies. Hulle beheer die hek. 

BAKKER : Kan ons nie bel nie? 

POGGEN : Hulle het al die drade geknip. Oosthuizen is in

 beheer. Hy noem homself  die Meester van 

 Skoonveld. Nugter weet wat hy beplan. Iemand

 moes tog al ’n snuf in die neus gekry het. Nie

 dat hy traak nie. 

BAKKER : Maak hierdie ding los! 

POGGEN : Ek kan nie.  Hoekom het jy kopgegee dat hy 

 dit vir jou aantrek? 

BAKKER : Om hom te paai. [KP] Hy het ’n skalpel rond-

 geswaai. Toe jy hom gemoker het, het hy dit 

 seker laat val. 

POGGEN : Ek kry dit nie. 



KUL ©Anthony Horowitz/Wim Vorster 2015 
 

64 
 

BAKKER : Dalk lê hy daarop. Asseblief, nurs Poggen-* 

POGGEN : * Dr Ennis [KRY DIT] A, hier is dit [DRAAI

 NA BAKKER, MAAR DE JAGER GRYP

 HAAR AAN DIE POLS. SY GIL] 

DE JAGER : Dis myne! 

BAKKER : Nee!! 

POGGEN : Help my! 

 [DE JAGER STAAN OP. HY EN POGGEN 

‘GEVRIES’ IN ’N DODEDANS. HY DRUK 

HAAR AF OP DIE LESSENAAR EN SY LAND 

OP DIE ALARM. HERHALING VAN DIE 

BRANDALARM. KLOKKE. FLIKKERENDE 

LIGTE. NAGMERRIE] 

BAKKER : Los haar, jou wetter, los haar! [STOEI MET

 DWANGBUIS] 

 [DE JAGER HOOR SKAARS EN DRUK 

POGGENPOEL SE HAND TEEN LESSENAAR 

SODAT SY SKALPEL LAAT VAL. TREK 

HAAR ORENT EN KLAP HAAR RUGHAND 

DEUR GESIG. HULLE STOEI TOT SY HALF 

AGTER DIE SKERM VAL. DE JAGER  DRAAI 

NA BAKKER EN GLIMLAG] 

DE JAGER : Verskoon my. Dit sal net ’n minuut neem. 

 [VAT SKALPEL. LIG VAN AGTER 

 SKERM GOOI SKADUWEES DAAR- 

 TEEN. HAND MET SKALPEL STEEK 

 DRIE KEER. POGGEN GIL. BLOED 

 SPUIT UIT TEEN SKERM. PRENT VAN
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 HOND VERANDER IN HIËNA EN  

 KAREL VERANDER IN CAROL ENNIS] 

BAKKER : [WRIEMEL. KERM EN SKREEU] Moenie

 haar doodmaak nie!Ag, liewe Vader, help! 

 Iemand help!  

DE JAGER : VERSKYN VAN AGTER SKERM,  

 DEURDRENK MET BLOED, SKALPEL 

 IN DIE HAND. STAAR NA BAKKER. 

 GLIMLAG WREED. NA TELEFOON] My

 sekuriteitsklaring is sewe en vyftig. My wors-

 hond se naam is Potifar. [ALARM EN 

 ANDER  LAWAAI  STIL] Dis nou tyd vir 

 die tweede bedryf.  

BAKKER : [PANIEKERIG]  Asseblief, liewe Here, help

 my. [KOM ORENT, HARDLOOP NA 

 DEUR WAAR POGGENPOEL VERSKYN

 HET. VAL DAARTEEN. DRAAI OM. 

 PROBEER MET HANDE OOPMAAK] 

DE JAGER : [WAT IN STILTE DOPGEHOU HET]  Jou

    plannetjie is ondeurdag. 

BAKKER  : [PROBEER DE JAGER  AFWEER]  Gee 

    pad! Los my net uit! Gee pad! 

DE JAGER : Selfs al sou jy daai deur oopkry, gaan jy nie ver

     kom nie. Dis ’n kas. 

BAKKER  : [DRAF NA ANDER DEUR. SKREE] 

     Iemand, help my! Asseblief, help my! 

DE JAGER : Niemand in die gebou sal jou help nie. Jy wil

     nie hê iemand in die gebou moet jou help nie.
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     Hoekom vra jy nie Bischoff om te help nie? Hy

     sal jou graag mond-tot-mond gee. 

BAKKER  : Ag, hel! [SAK TOT OP KNIEË EN STOEI

     STEEDS OM LOS TE KOM] 

DE JAGER : Wat maak jy? 

BAKKER : Laat my loop. Ek smeek jou. 

DE JAGER : Maar jy het die hele pad gekom. Jy het amper

 ses ure gery om my te kom sien. 

BAKKER : Ek het dr De Jager kom spreek. 

DE JAGER : [WYS NA GERAAMTE] Daar staan hy. 

BAKKER : [SYG NEER. KREUN] 

DE JAGER : Dis so hartseer. 

BAKKER : Moenie my martel nie. 

DE JAGER : [ERGERLIK] Hou op daarmee! Wat dink jy is

 ek? 

BAKKER : Ek weet wat jy is. Wie jy is. Jy’s... Oosthuizen. 

DE JAGER : Daar het jy dit! 

BAKKER : Jy gaan my doodmaak. 

DE JAGER : Hoe weet jy dit? 

BAKKER : Jy het nurse Poggen... dr Ennis doodgemaak. 

DE JAGER : Dit was selfverdediging. 

BAKKER : [HISTERIES] Selfverdediging? Hoe de moer?

 Selfverdediging?! 
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DE JAGER : Sy’t my eerste geslaan. Moet ek jou help sit op

 ’n  stoel? 

BAKKER : Nee! 

DE JAGER : [KOM NADER] Jy sal gemakliker wees. 

BAKKER : Bly weg van my af! 

DE JAGER : Ek wou haar nie vermoor nie. Maar as ek 

 verantwoordelik was vir my optrede, sou ek nie

 hier wees nie. 

BAKKER : Oosthuizen... 

DE JAGER : Ja? 

BAKKER : Luister na my. 

DE JAGER : Ek is die ene ore. 

BAKKER : [KOM ORENT]  Trek dit uit. Asseblief. Trek

 die dwangbuis uit en laat my gaan. Ek sweer ek

 sal nie uitlap nie. Niemand hoef te weet dat ek

 hier was nie. Laat my loop dan gaan ek huis toe

 en los jou met wat jy ook al wil doen. Ek belo-

 we.  

 DE JAGER : Jy wil hê ek moet jou loslaat. 

BAKKER : Asseblief. 

DE JAGER : En jy sal vir niemand sê nie. 

BAKKER : Op my woord. 

DE JAGER : Dink jy ek is mal? Of onnosel?  Ek laat jou 

 loop en jy gaan sommer so alles vergeet? 

BAKKER : Ja! 
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DE JAGER : Nee. 

BAKKER : Wat gaan jy dan met my doen? 

DE JAGER : Dis tog vreemd. Toe ek jou hier aantref, het ek

 geen benul gehad van wie jy is nie. Dis maar 

 net drie weke gelede wat ons Skoonveld oor-

 geneem het. Het Dr Ennis jou ingelig? 

BAKKER : Terdeë. 

DE JAGER : In hierdie vertrek het dit begin... net ons drie.

 Dr Ennis, dr De Jager en ek. In psigodrama. Jy

 weet nie hoe ek daai sessies verpes het nie. 

 Opwarming. Handeling. Die reis deur die 

 spiraal. Dit was so vernederend. Hulle wou 

 gevoelens sien. Alles ontbloot. “Hoekom het jy

 jou pa vermoor?” [ANDER STEM] “My 

 Here! Ek het nie geweet ek het my pa vermoor

 nie!” [DERDE STEM] “Jy het en ek behoort

 te weet, want ek is jou pa.” Die hele ding was

 absurd – en aangesien ons na Laing verwys het,

 moet ek noem dat ek ‘absurd’ in die nie- 

 eksistensiële sin gebruik.  Dis vir my duidelik

 dat die ganse psigiatrie sonder dokters De Jager

 en Ennis beter daaraan toe sou wees. Wat hulle

 hier wou bereik, is so opsigtelik idioties dat 

 slegs die mees gekwalifiseerde en geagte 

 psigiaters dit nie kan insien nie. 

BAKKER : Is dit hoekom jy hulle doodgemaak het? 

DE JAGER : Ek het hulle doodgemaak omdat die geleent-

 heid opgeduik het. Ons het die hele personeel

 uitgewis, buiten die wat ons vir ons vermaak

 laat leef het. As my moontlike biograaf, vertrou
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 ek jy het opgemerk ek gebruik ‘wat’ en nie 

 ‘wie’ nie. Ordentlike taalgebruik is vir my van

 belang. 

BAKKER : Ek is ’n skrywer. Vir my ook. 

DE JAGER : Dis gerusstellend. Ewenwel, ons het die 

 personeel geslag. In een of twee gevalle 

 letterlik. [WYS NA GERAAMTE] 

BAKKER : Nee, ek gaan weer naar word... 

DE JAGER : Hoekom sit jy nie? 

BAKKER : Nee. 

DE JAGER : Sit. Jy sal beter voel. 

BAKKER : Nee... 

DE JAGER : [SKREEU] Sit op jou gat!! 

 [DE JAGER UIT SY NAARHEID GESKRIK. 

HY SIT.  DE JAGER GAAN VOORT MET 

VERDUIDELIKING ASOF NIKS GEBEUR 

HET] 

DE JAGER : Toe dinge begin bedaar, het ek die bestuur van

 Skoonveld oorgeneem. Vanuit dr De Jager se

 spreekkamer.  Bo-aan my lys was om seker te

 maak dat die voorval so lank as moontlik ge-

 heim gehou word. Dit was veel makliker as wat

 ek gereken het. Ons is mos baie afgeleë.  

BAKKER : Ek moes nooit gekom het nie. 

DE JAGER : Van die oomblik wat ek my oë op jou gelê het,

 wou ek hê jy moes vertrek. Ek het jou probeer

 verwilder, maar jy was hardekop. 
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BAKKER : Ek wil nou loop. 

DE JAGER : Vanselfsprekend. Maar nou is ek verheug dat jy

 gebly het. Kan jy raai wat dit teweegbring? Jou

 boek. 

BAKKER : Om watter rede? 

DE JAGER : Noem dit maar ydelheid. Die ydelheid van in

 druk verskyn. Die feit dat jy oor my wil skryf.

 Nie oor Bischoff of Morgenthal of enige van 

 die ander nie. Oor die uwe! Ek is gevly. Ek 

 erken dit. Ek stel belang in jou boek. 

BAKKER : Ek wil dit nog steeds skryf. [GRYP NA 

 STROOIHALMS] Ek kan dit nog steeds 

 skryf. As jy my nie leed aandoen nie. 

DE JAGER : Ek sou reken jy kan dit met veel meer  

 oortuiging skryf as ek jou wel leed aandoen. 

 Dit sal verkope ’n hupstoot gee. 

BAKKER : Liewer nie. 

DE JAGER : “Markus Bakker, skrywer van die blitsverkoper

 Reeksriller  en die opvolg  Bloedbad  is gefol-

 ter deur  die onderwerp van sy nuutste boek... 

 Oosthuizen: die NoordKaap Bobaas Slagter  ...

 Dit spreek uit die toenemende onsamehangend-

 heid van elke hoofstuk wat die hoogtepunt 

 bereik met kort sinnetjies wat die skrywer

 met sy tone neergepen het nadat al sy vingers

 afgeknip is...” 

BAKKER : Vader in die hemel, behoed my. 

DE JAGER : “...waarna sy hande afgekap is...” 
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BAKKER : Ek smeek jou. [SNIK] 

DE JAGER : [BEKYK HOM]  Dit was net ’n grap. 

BAKKER : Ekskuus? 

DE JAGER : Jy’s veilig. 

BAKKER : Veilig. 

DE JAGER : In my hande. Dis juis die punt wat ek wil 

 bewys. Hoe veilig sal ek wees in joune? 

BAKKER : Wat? 

DE JAGER : As jy ’n boek oor my gaan skryf, en dalk sal jy

 nog ’n boek oor my skryf, wat gaan jy kwyt- 

 raak? Dis wat ek moet uitvind. Ek wil in jou 

 kop klim, nie omdat ek in jou belang stel nie,

 maar omdat ek wil uitvind hoekom jy in my 

 belang stel. 

BAKKER : Ek wou maar net jou storie vertel. 

DE JAGER : Reg. My storie volgens wie?  

BAKKER : Jy onderskei goed tussen ‘wat’ en ‘wie’... 

DE JAGER : [WOEDEND] Moenie jou slim hou met my 

 nie, jou klein kak! [KP] Jy sou skryf oor wat jy

 dink van my en nie wie ek is nie. ’n Hemels- 

 breë verskil. 

BAKKER : Ek sou regverdig wees... Ek wou jou verstaan

 en insien waarom jy gedoen het... wat jy 

 gedoen het. As jy my ander boeke gelees het... 

DE JAGER : Ek het nie. 
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BAKKER : ... sou jy geweet het.  Neem nou maar Chika-

 tilo. Selfs teenoor hom was ek simpatiek.  

DE JAGER : Wat het jy dit nou weer genoem?  Die ware 

 verhaal  van die Oekraïne Monster. Klink vir

 my besonder onsimpatiek. 

BAKKER : Dit was nie ek nie. Dit was die uitgewers. Hulle

 wou hê die boek moet verkoop. Hulle hou van

 die woord ‘monster’. Ek het nie ’n enkele keer

 die woord gebruik nie.   

DE JAGER : Jy het die soortgelyke van my gesê. 

BAKKER : Waar kom jy daaraan? 

DE JAGER : Toe jy met ‘dr De Jager’ gepraat het.  “Wat 

 het die goue seun in ’n walglike wreedaard

 verander?” 

BAKKER : Was daai my woorde? 

DE JAGER : Jy het ook beweer ek is homoseksueel. 

BAKKER : [ONTHOU] Ek is jammer! 

DE JAGER : ’n Onderdrukte, mamma se voorskoot moffie.

 Dis waarop jou diepsinnige, indringende blik

 op lewe neergekom het. Dit was jou mening en

 jy sou dit uitskree in elke boekwinkel in die 

 land. 

BAKKER : Dit was net ’n teorie. Nou sien ek dis verkeerd.

 Ek dink regtig nie meer so nie. 

DE JAGER : [VERWYFD/KAMP] Ag, en wat laat jou dink

 dit was verkeerd? 

BAKKER : Asseblief. 
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DE JAGER : [STEEDS KAMP] Oosthuizen as roman. Die

 verhaal van ’n patetiese, poprokseun wat 

 veertien mans en vyf vroue  - [OORGANG]

 vyf vroue, ek dank jou de duiwel - vermoor het 

 net omdat hy kunssinnig was en as kind die bed

 natgemaak het.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BAKKER  : Dit het ek nooit gesê nie en ek sou dit ook nooit

   skryf nie. 

DE JAGER : [TERWYL HY SKALPEL OPTEL EN 

    NADER BEWEEG. BAKKER SKRAM 

    WEG]  Wat sou jy dan skryf? Weet jy,  

   gewoonlik is dit die biograaf  wat sy onderwerp

    vasbind en ontleed. Hierdie keer is dit dalk 

   andersom. 

BAKKER  : Moenie... 

DE JAGER : Maar ek gaan jou die geleentheid gun om jou te

   verlos, mnr Bakker. Vertel my die waarheid, 

   wat jy glo, nie wat jy dink ek wil hoor nie. 

    Skenk my jou oë. [SKALPEL DIGBY 

   BAKKER SE OË. HY KREUN. DE JAGER

   RUK DIT WEG] Ek wil meer weet van jou. 

BAKKER  : Wat? Wat wil jy weet van my? 

DE JAGER : Begin by hoekom jy hier is. Hoekom jy so 

   bekoor is deur psigopate.  

BAKKER  : Ek het jou reeds vertel. 

DE JAGER : Jy’t my net mooi niks vertel nie. Jy’t ’n 

   strontstorie opgedis oor die toestand van die 

    mens maar dis half soos ’n sneeukop wat spin
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    hy snuif  kokaïen omdat hy belang stel in die 

   sosiale geskiendenis van Peru.  

BAKKER  : As ek jou vertel wat jy wil weet, sal jy my laat

     loop? 

DE JAGER : As jy my die waarheid vertel, sal ek dalk. 

BAKKER  : Ek weet nie. Ek weet nie waar om te begin nie. 

DE JAGER : Trek los met jou ma. 

BAKKER  : Los my ma hier uit. 

DE JAGER : Constance Deetlefs as ek reg onthou.  Hier’s 

    iets om aan te kou. Jy het Kaap toe getrek. Van

     Constance na Constantia. 

BAKKER  : Die huis was eintlik in Duiwelspiek op die 

    grens van Constantia. 

DE JAGER : Was jy en jou ma na aan mekaar? 

BAKKER  : Jy stel nie belang nie. 

DE JAGER : As ek nie belang stel nie, sou ek nie gevra het

    nie. 

BAKKER  : Ons was na aan mekaar. 

DE JAGER : Constance Deetlefs. Vaagweg onthou ek haar.

    Nogal ’n groot vrou. Groot tande. 

BAKKER  : Ja. 

DE JAGER : Sy het in Hoekweg gewoon. Agt en twintig. 

    My buurvrou! Volgens jou aanvanklike relaas,

    het jy saam met haar daar gewoon.  

BAKKER  : Ja, maar ek...  
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DE JAGER : Nou dan moes jy my mos gesien het! Jy het by

    jou ma gewoon. Ek het dikwels by myne net 

     langsaan gekuier. 

BAKKER  : Ons ouderdomme verskil. Jy is twee keer so 

    oud as wat ek gedink het. 

DE JAGER : En dit verklaar die prys van eiers! Jy moes my

    nogtans gesien het.  

BAKKER  : Ek was dikwels nie daar nie. Kosskool. Later

     tersiëre opleiding. 

DE JAGER : Ikeys? 

BAKKER  : Oos-Londen. 

DE JAGER : Is daar ’n universiteit in Oos-Londen? 

BAKKER  : Grens Technikon. 

DE JAGER : Wat het jy studeer? 

BAKKER  : Spyseniering. 

DE JAGER : Wou jy kook? 

BAKKER  : Nee, maar dit was iets om op terug te val. ’n 

    Dagtaak. 

DE JAGER : Terwyl jy geoefen het om ’n skrywer te word. 

BAKKER  : Reg. 

DE JAGER : Dus was jy dikwels weg van die huis. 

BAKKER  : Meesal, ja. 

DE JAGER : Soms het jy tog jou ma besoek. 

BAKKER  : Ek het, ja. 
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DE JAGER : En jy het my nooit raakgesien nie? Aan die 

   anderkant van die tuinmuur. 

BAKKER  : Dit was ’n heining. Dit was ’n houtheining 

  toegegroei met bloureën. 

DE JAGER : In NoordKaap. [BESEF] By Ma In Die Tuin.

   Het jy van die bloureën geskryf? 

BAKKER  : Ja, omdat dit uitsonderlik was. 

DE JAGER : Het jou ma wenke gehad daaroor? Dit het seker

  baie goed gegroei as gevolg van al die bemes-

  ting wat ek ingespit het... 

BAKKER  : Ek onthou nie meer nie. 

DE JAGER : Jou ma moes iets genoem het. 

BAKKER  : O, ja! Sjinese bloureën groei antikloksgewys.

  Dis hoe jy dit onderskei van Japanese bloureën.

   Die stamme krul in teenoorgestelde rigtings. 

DE JAGER : Net dit? 

BAKKER  : Dis al wat ek onthou, ja. 

DE JAGER : Op ’n manier tog merkwaardig. Sy was sekerlik

  ’n merkwaardige vrou. 

BAKKER  : Sy was. 

DE JAGER : Nogtans het jy nooit weer na haar verwys nadat

   ek jou gesê het wie ek is nie. Hier is jy, van 

  aangesig tot aangesig met die man wat haar 

  vermoor het, en ek bespeur geen haat nie. Dalk

   het jy my vergewe. Jy’t gesê jy wil. Het jy my

  vergewe? [KP. BAKKER SWYG] Kom ons

   praat hieroor. Dis boeiend. Jy en jou ma. 
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   Hoekom het jy haar die vroeër genoem nie? In-

   derwaarheid, hoekom het jy nooit melding 

  gemaak daarvan dat ons  bure was nie. 

BAKKER  : [WEIFELEND]  Het ek sowaar nie? 

DE JAGER : Jy wou nie eens erken jy’t in Kimberley 

  gewoon nie.  

BAKKER  : Is ja, ek het. 

DE JAGER : Jy het gepraat van NoordKaap, maar nie 

  ’n woord gerep oor Kimberley nie. 

BAKKER  : Dis nie belangrik nie. 

DE JAGER : Uiteraard is dit. Ons was bure. 

BAKKER  : Maar ek het jou nooit gesien nie. Dalk ook 

    goed, anders het jy my... het jy... 

DE JAGER : Jy het my elke keer gesien. Jy het reg in my oë

  gekyk. 

BAKKER  : [BAIE ONGEMAKLIK. KP] Mag ek weer ’n

  sigaret kry? 

DE JAGER : Jy wil hê ek moet vir jou ’n sigaret gee. 

BAKKER  : Ek vra dan. 

DE JAGER : En hoe wil jy dit rook? 

BAKKER  : [ASEM] Jy sal dit vir my vashou. 

DE JAGER : Jy raak ietwat vrypostig. 

BAKKER  : Ek wil net rook. 

DE JAGER : Nou maar toe. [TEL PAKKIE OP. HAAL 

  EEN UIT. BESKOU DIT] Dis vreemd. 
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BAKKER  : Wat is dit tog nou weer? 

DE JAGER : Dis ’n pakkie Dunhill. Maar die sigaret is 

  Camel. 

BAKKER  : Maak dit saak? 

DE JAGER : Ek is net nuuskierig. Waar het jy dit gekry? 

BAKKER  : By ’n kafee in Worcester. Of iewers. 

DE JAGER : Het jy gevra vir Dunhill of vir Camel? 

BAKKER  : Jy praat my deurmekaar! 

DE JAGER : Ek probeer net uitwerk of dit die regte sigarette

  in die verkeerde pakkie of andersom is. Hoe 

  ook al, is dit ’n oortreding van die Gebruiks- 

   artikelwet. 

BAKKER  : Kan ek in hemelsnaam net ’n sigaret kry?! 

DE JAGER : Ja wat. [HAAL SIGARET UIT, PLAAS 

   TUSSEN BAKKER SE LIPPE TERWYL 

  HY PRAAT] Ek het jou dikwels gesien. 

   Eintlik moes ons mekaar herken het met jou 

  aankoms,  maar jy was destyds nog ’n skool- 

  seun  en ek het seker ook heelwat verouder. 

  [STEEK SIGARET AAN] Jy het ’n rifrug- 

  hond  gehad. Dit het geblaf om uit te gaan. Dis

  kostelik hoe die herinneringe terugstorm! Julle

  twee het altyd gekorswel. 

BAKKER  : Ek en die hond? 

DE JAGER : Jy en jou ma. Ek kon julle anderkant die hei- 

 ning hoor stry. “Pasop, Markie, jy trap op die
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 gousblomme. Kry jou groot pote uit my 

 beddings.” 

BAKKER : Jy luister nie. Ek was min daar. 

DE JAGER : Dalk, maar wanneer jy daar was, het julle 

 gestry. 

BAKKER : Sy was vol fiemies oor haar tuin. 

DE JAGER : Seker oor haar kombuis ook. 

BAKKER : Oor kos was sy eers vol fiemies. [DE JAGER

 HOU DIE SIGARET SODAT HY TREK 

 KAN VAT] Dankie. 

DE JAGER : Ek doen dit nie vir elke Jan Rap en sy maat nie. 

BAKKER : Dankie, ek waardeer dit. 

DE JAGER : Vertel nog van jou ma. Dis lekker. Waaroor 

 was sy nog vol fiemies? 

BAKKER : Sy was baie onafhanklik. Alles moes volgens

 haar wil geskied. 

DE JAGER : Sy klink na ’n regte draak. 

BAKKER : Nee, dis darem oordryf. Sy was veeleisend. 

DE JAGER : Nogtans het sy jou aangemoedig, het jy gesê. 

BAKKER : Ek het, maar sy was eintlik skepties. 

DE JAGER : Hmm. Sy’t aan jou skryfvermoë getwyfel. 

 [NOG ’N TREK AAN SIGARET] Aangesien

 ons nou so vertroulik verkeer, sal ek ook iets 

 verklap. My ma wou nie glo ek kan skilder nie. 

BAKKER : Jy wou skilder. 
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DE JAGER : Ek het. Maar my ma was kleurblind. 

BAKKER : Dit het ek nie geweet nie. 

DE JAGER : Een van die redes hoekom ek haar onthoof het.

 Was veronderstel om simbolies te wees, maar

 dalk het ek die beelde verwar met die geskenk-

 papier. 

BAKKER : Vir wat het jy haar kop in geskenkpapier toege-

 draai? 

DE JAGER : Ek moes dit in iets sit. Nou dat ek daaraan dink,

 sy het altyd geskenkpapier gehad. Gebruiktes.

 Was een van haar gewoontetjies. As sy ’n 

 geskenk ontvang , het sy dit versigtig oopge- 

 maak al vat dit die hele oggend. Sy wou nie dat

 die sellotape die papier skeur nie. Dis alles in

 ’n kombuislaai gepak om weer te kan gebruik.

 Mense het dit geweet. Al is jy hoe noukeurig,

 die papier kreukel tog ’n bietjie. Tweedehands.

 Maar dit maak nie saak wat sy vir jou gekoop

 het en hoe gulhartig die geskenk was nie, dit 

 was nooit vreugdevol nie. Daar was g’n blyd-

 skap in om ’n geskenk van haar te kry nie. 

 [GEE BAKKER WEER ’N TREK.  

 BAKKER STIK] Moet ek dooddruk?  

 [BAKKER KNIK. DE JAGER GRYP SY 

 KOP EN PLAAS HAND OOR MOND. 

 DRAAI SY KOP EN BRING BRANDENDE

 SIGARET NA BAKKER SE GESIG] Moet

 ek dit dooddruk? [BAKKER  PROBEER 

 SKREE EN SOEBAT, MAAR DIE HAND

 OOR SY MOND SMOOR DIT. MET DIE

 SIGARET BYNA TEEN BAKKER SE 
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 GESIG, VERANDER DE JAGER VAN 

 PLAN. DRUK SIGARET DOOD IN  

 ASBAK NADAT HY BAKKER LAAT LOS] 

BAKKER : [SNAK] Vir wat... vir wat het jy dit gedoen? 

DE JAGER : Ek het nie. Ek het van plan verander. 

BAKKER : Maar jy was op die punt. Vir wat?! 

DE JAGER : [GLIMLAG]  Omdat ek kan. 

BAKKER : Jy’s mal. Duiwels. 

DE JAGER : Òf die een òf die ander. Ek kan nie altwee wees

 nie. Kom nou, Markie, jy stel my teleur. Hoe 

 kon jy ’n boek oor my skryf met sulke slordige

 denke? [KP] Dink net ’n oomblik. As ek mal

 is, volgens die Geestesgesondheidwet van 

 1983, het ek ’n ‘volgehoue stoornis of regs- 

 onbevoegdheid van die verstand.’ Met ander 

 woorde, ek is siek. Ek weet nie wat ek doen 

 nie. 

BAKKER : Jy weet goed wat jy doen. 

DE JAGER : Dan is ek boos. Duiwels. Dit laat my wonder

 hoekom ek as onbevoeg beskou is vir ’n 

 verhoor en soveel jare in ’n inrigting vir 

 geestesversteurde misdadigers moet deurbring.

 Dis ’n paradoks. Is dit nie moontlik dat ek iets

 anders is nie? Nòg mal, nòg duiwels... Iets wat

 ons nie begryp nie. 

BAKKER : Hoekom maak jy my nie net vrek nie? Dis tog

 wat jy wil doen. So, doen dit en kry klaar. 

DE JAGER : Nou blaas jy die aftog. 
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BAKKER : Hierdie speletjies staan my nie aan nie. 

DE JAGER : Ha! Ek speel geen spel nie, Markus. Ek trag om

 my te oriënteer in jou beskouing en terselfder-

 tyd om jou in te lei in myne. As jy egter meen

 ons speel ’n soort gedagtespel, kom ons speel

 dit. [KP] Ek het my ma vermoor omdat ek een

 oggend wakker geword het en daarna gevoel 

 het. Wat het jy aan joune gedoen? 

BAKKER : Ons het gestry, maar ek sou haar nooit leed 

 aandoen nie. 

DE JAGER : Was jy nooit lus om haar dood te maak nie? 

BAKKER : Nooit! 

DE JAGER : Het jy nooit aan moord gedink nie? 

BAKKER : Natuurlik het ek soms daaraan gedink. 

DE JAGER : Jy’s behep daarmee.  

BAKKER : Ag, twak. 

DE JAGER : Twee boeke oor massamoordenaars en ’n 

 beplande derde, om nie te praat van die prul- 

 boekie waarin jy jou vrou vermoor nie. 

BAKKER : Daai speurverhaal het niks met my vrou te 

 make nie. 

DE JAGER : Ohô, jy’t gesê dis gegrond op ondervinding. 

BAKKER : Net vaagweg. 

DE JAGER : Brei dan uit oor jou vrou. 

BAKKER : Sy is nie ter sake nie. 
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DE JAGER : Sy was tog jou wederhelfte. Hoe moet ek jou

 verstaan as ’n hele helfte afwesig is? 

BAKKER : Verdomp, jy kan karring. 

DE JAGER : Hoe was sy in die bed? 

BAKKER : Nou is jy walglik. 

DE JAGER : [DREIGEND]  Uit daarmee! 

BAKKER : Daar is niks om te vertel nie. 

DE JAGER : Hoe so? 

BAKKER : Man, as jy die waarheid wil hoor, daar was 

 geen seksuele verhouding nie. Dis hoekom ons

 uitmekaar is. 

DE JAGER : Was sy lelik? 

BAKKER : Mooi. 

DE JAGER : Maar sy’t jou nie ‘aangedraai’ nie. 

BAKKER : Dit was g’n my skuld nie. 

DE JAGER : Verwyt jy (vir) Ansie? 

BAKKER : Ek verwyt niemand nie. 

DE JAGER : Hoekom het julle dan nie seks gehad nie? 

BAKKER : Ons het, maar... 

DE JAGER : Gaan voort. 

BAKKER : Los dit. 

DE JAGER : [KP] Is jy ’n moffie? 

BAKKER : Dis ’n vieslike woord. Mense gebruik dit net in

 skeltaal.  
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DE JAGER : Daarmee grootgeword. Hoekom pla dit jou? 

 Volgens wat ek verneem, gee niemand meer ’n

 duit om nie. So wat is jou turksvy? [KP] Gay!

 Dis dalk beter. Dis wat jy my wou toedig, nè,

 Markus. Met daai teorie wou jy in jou boek 

 vorendag kom. Oosthuizen is gay. Dalk is dit

 mnr Pot en mev Ketel. Dalk is die bordjies 

 verhang. 

BAKKER : En jy het die kat aan die gat beet! 

DE JAGER : Jy kon nie ’n horing kry nie. Toe los sy jou. 

BAKKER : Twak, man! 

DE JAGER : En jy wou haar van die gras maak omdat sy 

 jou gesien het as die papbroek klein mamma-

 se-seuntjie wat jy is. Jy durf dit egter nie regtig

 doen nie. G’n murg in die pype; toe fantaseer

  jy. Skryf ’n boek. 

BAKKER : Jý fokken fantaseer. 

DE JAGER : Ek het dit gelees. Ek het Verwyt Ansie gelees.

 Dr De Jager het dit hier in sy lessenaar gehad

 en ek het dit gegaps en gelees. 

BAKKER : Jy lieg. 

DE JAGER : Dis die waarheid. 

BAKKER : Waar is die boek? Wys dit vir my. 

DE JAGER : Ek het dit vir Bischoff geleen. Hy geniet dit 

 ook. Dit vat een om ’n ander een te herken en

 ons herken iets daarin. Jy wil dit maar net nie

 erken nie. Vanselfsprekend nie. Diep binne jou
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 menswees, reken jy nie dat jy net effens na ons

 kant neig nie? 

BAKKER : Nee. 

DE JAGER : Reg, nie effens nie. Baie. 

BAKKER : Hoegenaamd nie! 

DE JAGER : Dalk is jy nie die enigste nie. [KP] Beskou jou

 situasie... Hier sit jy geheel en al in die mag van

 ‘die gevaarlikste man in die land’. Ek haal aan

 uit Die Huisgenoot en hulle weet. Ek het jou 

 netnou al gesê ek meen om die inrigting te 

 verlaat. Ons almal wil. Middernag vannag en

 ons hele sous gaan verdwyn. Ons was net besig

 om gereed te maak met laaste voorbereidings

 in die By-vleuel, toe kom jy aan. Ons is nogal

 soos die  Stander-bende sonder die 

 kameraderie. 

BAKKER : Wanneer julle gaan... wat word van my? 

DE JAGER : Daar is twee uitweë. Die eerste is dat ek jou 

 van kant maak. ’n Slagaar oopsny en jou los 

 om dood te bloei. Die ander is om jou te bevry. 

BAKKER : Asseblief, Oosthuizen, asseblief, ek- 

DE JAGER : [VAL IN REDE] Met bevry bedoel ek nie om

 die dwangbuis uit te trek nie. Ek bedoel om jou

 vry te stel. Ons het die oomblik bereik. Dit 

 moet nou wees. Die geleentheid sal nooit weer

 opduik nie. 

BAKKER : Jy gaan my vrystel. 
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DE JAGER : Op hierdie oomblik kan jy met alles vorendag

 kom. Niemand buiten ek en jy sal ooit weet nie.

 Ons het ’n besondere intimiteit, Markus. Dié 

 van ’n skrywer en sy onderwerp. Jy kan nou 

 dinge sê en doen waaroor jy jou hele lewe 

 (lank) gedroom het, maar nooit mee durf uit- 

 kom nie, want dis net ons twee en ons is nie 

 eens seker wie van ons eintlik mal is nie. 

BAKKER : [KP] Ek het niks om weg te steek nie. 

DE JAGER : Elke man het iets om weg te steek, anders is hy

 nie ’n man nie.    

BAKKER : Nie ek nie... 

DE JAGER : Ek sal jou help. [WEER NADER AAN 

 BAKKER] Toe jy dog ek is dr De Jager, wou

 jy nie erken dat ons bure was nie. Wat was jou

 eerste vraag? Wat wou jy weet? Hoe Oosthui-

 zen lyk. Of my voorkoms verander het. 

BAKKER : Dit was... 

DE JAGER : ...omdat jy my wel gesien het. Anderkant die

 heining. Oor die bloureën wat vir jou ma 

 belangriker was as jy. 

BAKKER : Dalk een keer. 

DE JAGER : Talle kere. “Skraal. Blondekop met blou oë. 

 Spierwit klere. Hy was ’n baie mooi seun het

 ek gedink. Engelgesig.” 

BAKKER : Dit was ’n kiekie. 

DE JAGER : Daar was g’n kiekie nie. 
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BAKKER : Jy’s twee keer so oud soos ek. Hoe anders kan

 ek jou as seun onthou? 

DE JAGER : Dit was jou fantasie oor my as seun. Jy was 

 verlief op my. 

BAKKER : Jy’s heeltemal van lotjie getik. 

DE JAGER : Jy was en jy is nog steeds. Verlief op my. 

BAKKER : In jou drome, ja! 

 [IN STILTE KYK HULLE IN MEKAAR SE OË. 

DAN BEWEEG DE JAGER WEG] 

DE JAGER : Goed, Markus, kom ek vertel jou wat jy van my

 wil weet. Alles waaroor jy wil skryf. Dan sal jy

 dalk die moed hê om teenoor my oop te maak.

 Jy’s die skrywer maar ek’s jou boek. Ons durf

 nie vir mekaar geheime hê nie. [KP] Slegs een

 keer het ek iemand doodgemaak vir iets so 

 beuselagtig soos ’n rede. Dit was my pa. Hy 

 was ’n laakbare buffel wat, toe ek plek gekry

 het by ’n kunsskool, my uitgejou het en 

 geweier het om te betaal. Toe ek sestien was,

 tydens ’n vakansie in die Boland, het ek hom

 met sy eie kar vrekgery. [MAAK TOT  

 BAKKER SE VERBASING EEN VAN 

 DIE DWANGBUISBANDE LOS] Later het

 ek my ma oortuig daarvan om my kunsskool 

 toe te stuur. Ek het geywer. My tegniek ont-

 wikkel. Portrette en diereportrette begin skilder

 en ek het gereken dit straal ’n innerlike krag 

 uit. Toe kom my  eindeksamen en ek dop! Hulle

 weet my te  vertel, die kunsonderwysers, dat ek

 nie goed is nie. Na al die jare is dit nog vir my
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 moeilik om aan jou te verduidelik hoe dit my

 laat voel het. Ek was so oortuig van my talent.

 Toe win ek ander menings in. Gaan na ander

 kunsskole. Besoek kunsgalerye. Almal vertel

 dieselfde storie. “Jou werk is vrot.” Asof hulle

 iets heeltemal ander as ek sien. Asof ek ’n 

 hond geskilder het en hulle sien ’n skrikwek-

 kende hiëna. Asof ek die enigste een by sy 

 volle verstand in ’n kranksinnige wêreld was.

 Ek was reg en hulle was almal verkeerd, maar

 dis van nul en gener waarde, want dis altyd die

 meerderheid wat tel en as die meerderheid 

 meen ‘tapyt, koevert, muurpapier, sigaret, 

 koekstruif’ maak sin, dan is dit ‘tapyt, koevert,

 muurpapier, sigaret, koekstruif’. [MAAK NOG

 ’N BAND LOS]  Dit was nog nie die ergste 

 nie. Met verloop van tyd was ek genoodsaak 

 om in te sien dat hulle eintlik reg was. Selfs my

 pa was reg. Ek was verkeerd. My skilderye is

 vrot.     

BAKKER : Dit is nie so nie. Ek het jou werk gesien... 

DE JAGER : En jy dink dis goed, maar ek betwyfel jou 

 mening, Markus. Dis in elk geval te laat. [KP]

 Jare gelede het ek besef ek gaan nooit beroemd

 wees nie. Ek sou die res van my lewe deurbring

 in ’n slaghuis tussen rou vleis. Dit moes die 

 einde wees. Ek moes net verdwyn het. Maar ek

 het nie. [KP] Markus, dit lyk my die grootste

 gros mense leef tussen twee lyne. Ek praat van

 mense wat gebore word, skool toe gaan, ’n 

 werk doen waarvan hulle nie juis hou nie en 

 oud word. Wat maar net asemhaal tot hulle 
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 sterf. Dis amper almal op aarde. Net ’n paar 

 kleur in buite die lyne. Rolprentsterre. 

 Skrywers. Sokkerspelers. Presidente. Generaals

 Nyweraars. Diesulkes. Die uitverkorenes. 

 Watter lewe lei hulle nie, met uitsoek geselskap

 in hulle eie goue kring. [GEBAAR VAN 

 TWEE LYNE BO SY KOP. MAAK NOG ’N

 BAND LOS] Toe besef ek beroemdheid is my

 nie beskore nie, maar berugtheid bestaan ook.

 Jack the Ripper, Daisy de Melker, Chikatilo is

 berug. Hulle is onsterflik. Weet jy wat is raar?

 Die impuls, die ambisie wat sommige na die

 hoogste vlak en ander soos ek na die bodem

 dryf, verskil nie  veel nie. Dink aan die argitek-

 te van die piramides wat duisende lewens ver-

 gruis het met die oprig van hul gedenkgrafte.

 Dink aan groot leiers wat die meesterbreine

 was agter oorloë. Sondaars of heiliges? Wat is

 die verskil? Onthou, Hitler wou aanvanklik ook

 net skilder. [MAAK NOG ’N BAND LOS. 

 BAKKER IS UIT DIE DWANGBUIS] Toe

 word ek Oosthuizen. Dit was ’n kognitiewe 

 besluit en het Sokrates verkeerd bewys. Ek het

 mense gefolter en vermoor omdat ek wou. 

 Want ek was vasberade om die onsterflikheid

 te bereik waarna ek oorspronklik gestreef het.

  

 [BAKKER SKOP DWANGBUIS EENKANT 

TOE. HARDLOOP NA NAASTE DEUR. DIS 

GESLUIT] 
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DE JAGER : Moenie dit doen nie. Moenie die maklikste 

 uitweg kies nie. Ons is ingehok. Ons het net 

 hierdie vertrek. 

BAKKER : Jy het belowe jy sal my bevry. 

DE JAGER : Ek het gesê jy sal jouself bevry. Dis wat ek wil

 hê. Erken dit net. 

BAKKER : Dat ek jou bewonder... het? 

DE JAGER : Meer. Dat jy ek wil wees. 

BAKKER : Hoe op aarde...? 

DE JAGER : Dis hoekom jy oor Chikatilo en Dahmer en die

 res geskryf het. Deel van jou het hulle beny; 

 deel van jou wil hulle wees. 

BAKKER : Jy slaan die bal heeltemal mis. 

DE JAGER : Ons twee is so eenders. Ons kom van dieselfde

 stad, bure, en ons volg dieselfde roete. En hier

 is ons saam in dié plek. Erken dit maar. Nie aan

 my nie... aan jouself. Erken, Markus. Word ek. 

 [KP. SKIELIK SKREEU POGGENPOEL EN 

VERSKYN VAN AGTER SKERM. BEBLOED. 

SY HOES EN IS KROM VAN PYN. SY KRUIP. 

BAKKER  IS GEDAAN EN GESKOK. DE 

JAGER  IS OPGEKIKKER] 

DE JAGER : Nou maar toe! Dr Ennis hou haar lyf Lazarus!

 Dis ’n meevallertjie! [NA HAAR] Dr Ennis, is

 jy met ons? 

POGGEN : [MOEISAAM] Jou vuilgoed... 
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DE JAGER : Wat ’n bloedlose antwoord. Nul uit tien vir oor-

 spronklikheid. Stem jy saam, Markus? 

 [BAKKER REAGEER NIE. POGGENPOEL 

KYK SMEKEND NA HOM] 

POGGEN : Help my... 

DE JAGER : Ek dink sy praat met jou. 

POGGEN : Ek smeek jou. 

 [BAKKER IS ’N SOUTPILAAR] 

DE JAGER : Wil jy haar help? 

BAKKER : [ONSEKER] ...Ja... 

DE JAGER : Of wil jy haar hê? [KP] Die einddoel is daar -

 mee wegkom. Ons behou ons maskers, ons 

 konformeer, ons volg die kudde want ons is 

 bang. Jy hoef nie meer bang te wees nie. Daar

 is nie meer gevolge nie. Wanneer die polisie 

 opdaag, wat sal hulle dink? Dit kon ek wees. Of

 enige een. Maar onmoontlik nie jy nie. 

BAKKER : Netnou wou sy my help. 

DE JAGER : Sy’t drooggemaak. [STAP NA POGGEN  

 WAT KREUN, TEL HAAR OP SIT HAAR

 OP DIE STOEL WEG VAN DIE LESSE-

 NAAR. HOU HAAR VAS. VIR BAKKER]

 In die laai links bo is kleefband. Kry dit, 

 Markus! 

 [ASOF IN ’N ‘TRANCE’ GAAN BAKKER NA 

LESSENAAR EN KRY ROL KLEEFBAND] 

POGGEN : [OOR BG] Ek het baie seer. 
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DE JAGER : Toe maar, dis amper oor. [AAN BAKKER]

 Ta. [BIND POGGEN AAN STOEL VAS 

 SODAT SY REGOP SIT, MAAR HAAR 

 BENE IS LOS] Dis soos die goeie ou dae. Ons

 moes veel eerder ontmoet het, Markus. 

POGGEN : [AAN BAKKER] Keer hom! 

DE JAGER : Hy gaan my nie keer nie. Hy is die oorsaak 

 hiervan. Daarsy. [AAN BAKKER] Nou kan jy

 maak net wat jy wil. 

BAKKER : Ek wil niks doen nie... 

DE JAGER : Kom nou! Al die goed wat jy nog altyd aan ’n

 vrou wou doen. Jou eie vrou. Al jou drome. 

BAKKER : Ek wil nie aan haar raak nie.  

DE JAGER : Jy verkies ’n jong mán. Maar as jy bakhand 

 staan, moet jy vat wat jy kry. Alhoewel ek jou

 beswaar insien. Sy lyk smerig. My skuld. 

 Wat wil jy doen? 

BAKKER : Ek wil niks doen nie. 

DE JAGER : Wil jy haar doodmaak? Vinnig of stadig? Of 

 eers met haar speel? 

BAKKER : Niks nie. 

DE JAGER : In daai geval is dit oor en uit. 

POGGEN : Asseblief... [BEGIN HUIL] 

DE JAGER : Komaan, Markus. Sy’s in elk geval dood, want

 as jy nie met haar klaarspeel nie, doen ek dit.

 Komaan! Dis soos om in ’n swembad te spring. 

 Die water lyk koud, maar as jy eers in is... Toe
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 nou! Keelafsny is lekkerkry! Haal diep asem 

 en... 

BAKKER : Ja, ek wil! 

DE JAGER : Haar doodmaak? 

BAKKER : Haar doodmaak. 

DE JAGER : Hoe? 

BAKKER : Ek weet nie. 

DE JAGER : Maar jy het die drang om haar dood te maak? 

BAKKER : Ek het! 

DE JAGER : Dink daaroor na. Wat sal jy geniet? [BAKKER

 LYK VERWARD. ’N MAN WAT SY IDEN-

 TITEIT PRYSGEE]  Jou ma het gesterf met

  ’n mes deur die kant van haar keel gedruk. 

BAKKER : [NEEM NOG WAARHEID IN] Ek kan dit 

 seker doen. 

DE JAGER : Jy kan dit doen. Jy kón dit doen. Maar nie nou

 nie, want ons het nie ’n mes nie.  

POGGEN : Hy smokkel met jou kop! 

DE JAGER : Hou jou bek! 

POGGEN : Markus, asseblief... 

DE JAGER : Ons het ’n skalpel. 

BAKKER : Nee! 

DE JAGER : Jy’s reg. Dis te morsig vir ’n eerste keer. En die

 lem is te kort. Vir beginners beveel ek ’n vuur-
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 wapen aan. Ons het nie so iets nie. Hier is 

 dwelmmiddels... Wag ’n bietjie. Ons het vuur. 

POGGEN : Here, help my, asseblief. 

DE JAGER : Wat sê jy van vuur. Dis maklik. Dis dramaties.

 Dis pynigend. Jy kan haar aan die brand steek.

 As dit te erg word, kan jy jou oë toemaak... 

 Markus? 

POGGEN : Genadige Vader. 

DE JAGER : Kom ons kyk. [KRAP IN LAAIE. KRY DIE

 BLIKKIE PETROL. GEE DIT VIR B] Dè.

 Toe, nou Markus, opskud. BAKKER  

 HUIWER. GOOI DAN ‘PETROL’ OOR 

 POGGEN WAT GIL EN KRIEWEL OP 

 STOEL] Luister na haar. Dink net as hier ’n

 rolprentspan was. Hulle kan jou verfilm. Mees-

 terwerk. Gehore sal jou aanbid.   [BLIK IS 

 LEEG. POGGEN KERM EN KRIEWEL.

 DE JAGER NA LESSENAAR.  KRY AAN-

 STEKER AAN KETTING] Die   oomblik van

 waarheid. [GEE DIT VIR BAKKER] Jy kan

 en jy wil! 

POGGEN : Moenie na hom luister nie! Hy verwring jou 

 denke! Hy is die duiwel, Markus. Hy’s die 

 duiwel. Hy’s die duiwel. Asseblief. Ek het jou

 gewaarsku. Hy sal jou aftakel. Hy sal jou 

 vernietig. Ek het jou gewaarsku! 

BAKKER : Hou jou fokken bek! [OOMBLIK] Ek wil dit

 doen. [AAN DE JAGER] Want ek wil soos jy

 wees. 
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DE JAGER : Nou toe doen dit. 

 [BAKKER VONK AANSTEKER EN BEWEEG 

NA POGGEN. DIE KETTING TREK STYWER] 

POGGEN : Ek smeek jou. Ek soebat jou. Moenie! Jy is nie

 soos hy nie. Moenie tot sy vlak daal nie. 

 Assegrootblief!! 

 [KETTING STYF. BAKKER TE VER OM 

POGGEN TE BEREIK. HY BLY STAAN. 

IETWAT BEJAMMERENSWAARDIG] 

BAKKER : Dit kan nie bykom nie. [LAAT AANSTEKER

 VAL] 

DE JAGER : Lomp. Selfs belaglik. 

POGGEN : [SNIK VAN VERLIGTING EN AFGRYSE] 

BAKKER : Ons... kan háár beweeg... 

DE JAGER : Haar oplig. 

BAKKER : Ons kan dit saam doen. Vat jy eenkant. 

 [HULLE VAT STOEL AAN WEERSKANTE. 

POGGEN GIL EN PROBEER BAKKER BYT] 

DE JAGER : Oppas haar tande! [HULLE SIT DIE STOEL

 NEER] Magtag, sy is besete. Johanna van 

 Arkel op die brandstapel! Toe, kry nou klaar.

 [BAKKER TEL AANSTEKER OP.NADER.

 KAN BYKOM]  Hoe opwindend! [BAKKER

 VONK. NIKS GEBEUR NIE. WEER. 

 NIKS] Wat’s dit nou?! 

BAKKER : Die ding is leeg! 
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DE JAGER : Daar’s petrol in die blikkie. 

BAKKER : Ek het alles uitgegooi. 

DE JAGER : Verbeel ek my of het ons nou afwaarts ge- 

 spiraal tot by klug? 

BAKKER : Ek is jammer. Ek wil dit nog steeds doen. 

DE JAGER : Dit was ’n verbeurde kans. 

BAKKER : Nee, ek wil. 

DE JAGER : Jy kan haar verwurg. Ek het twee of drie van 

 my slagoffers verwurg. 

BAKKER : Daarvoor het ek nie lus nie. 

DE JAGER : Net ’n oomblik. [NA LESSENAAR. HAAL

 HOUER SNEESDOEKIES UIT INKOOP-

 SAK EN HOU LG. UIT NA BAKKER] 

 Gebruik dit. [BAKKER IS IN DIE WAR] 

 Om haar te versmoor. 

BAKKER : Moet ek haar met die sak versmoor? [DE 

 JAGER KNIK] Dis dan Stuttafords. 

DE JAGER : Dit waarborg gehalte. Sit dit oor haar kop. Sy

 sal nie kan asemhaal nie. 

BAKKER : Ek sou dit kon doen. 

DE JAGER : Nou doen dit dan. 

POGGEN  : Moenie... 

DE JAGER : [GEE SAK AAN BAKKER] Dit raak  

    vervelig. Doen dit sodat ons kan loop. 

   [BAKKER VAT SAK EN LOOP NA  

    POGGENPOEL] 
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POGGEN  : Mnr Bakker, jy kan dit nie doen nie. En ek sal

    jou sê hoekom nie. Wat hy ook al beweer, jy is

    nie soos hy nie. Jy weet waarmee jy besig is. 

    Dit lê nie in jou vermoë om – 

   [BLITSVINNIG TREK BAKKER DIE SAK 

   OOR HAAR KOP EN HOU DIT DAAR.  DIT 

   VERDOOF BYNA HAAR STEM. MAAR SY 

   SKOP ERG. HIEROOR GEE DE JAGER 

   RAAD] 

DE JAGER : So ja. Vang die oopkante en hou lug uit, maar

     moenie haar keel toedruk nie. Dis versmoring.

    ’n Gewilde Jakobynse uitvindsel wat dikwels

     op die verhoog gebruik word. [EENSKLAPS

    VERSLAP POGGEN EN HOU OP SKOP,

    MAAR BAKKER ONTSPAN NIE SY 

    GREEP NIE. NIE TOTDAT DE JAGER 

    KOM EN HOM AAN SY ARM VAT NIE.

    DE JAGER IS NOU WEER SAGSINNIG,

    VERSTANDIG EN MEDELYDEND] Jy het

    geslaag. 

BAKKER  : Ja. 

DE JAGER : Hoe het dit gevoel? 

BAKKER  : Dit het...[SNIK]  aaklig gevoel. 

DE JAGER : Het jy berou? [BAKKER KAN NIE PRAAT

    NIE. KNIK] Voel jy skuldig... Is jy gewalg?

    [BAKKER KNIK] Jy wou Oosthuizen wees...

    Jy wou Oosthuizen wees. 

BAKKER  : JA!! 

DE JAGER : En nou het jy Oosthuizen geword. 
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BAKKER  : [KNIK. BESEF]  NEE!! 

DE JAGER : Sjjjjj... 

BAKKER  : Ek is nie Oosthuizen nie. 

DE JAGER : Jy’s Oosthuizen, maar jy wil nie wees nie. 

BAKKER  : Nee. 

DE JAGER : Alles in orde.Ons is in status nascendi.  

    Geboortestaat. Vormingstaat. 

BAKKER  : Dr Ennis se psigobabbel. 

DE JAGER : Jy is Oosthuizen. Jy was nog altyd Oosthuizen.

    Wat ons vandag dieper bestudeer het, is 

    hoekom jy Oosthuizen is. 

BAKKER  : Jy yl, want jy is stapelgek. 

DE JAGER : [SAGKENS] Oosthuizen... 

BAKKER  : Ek is Markus Bakker! 

DE JAGER : Jy was Bakker. Dis die naam wat jy gekies het.

    [GLIMLAG] Baie bakker, weinig brood. Hy is

    weg. 

BAKKER  : Ek is ’n skrywer. 

DE JAGER : Ons tagtig minute is amper om. 

BAKKER  : Jy wil my al weer met ’n slap riem vang. 

   [DE JAGER RUK DIE SAK VAN POGGEN- 

   POEL SE KOP AF. SY LEEF. SY HET OOK 

    VERANDER. VAN NOU AF IS SY SAAKLIK, 

   ERNSTIG EN ONTEVREDE MET WAT  

   GEBEUR HET. DIT BLYK DAT DE JAGER 

   INDERWAARHEID KAREL ENNIS IS. NURSE
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   POGGENPOEL IS EINTLIK DR DE JAGER EN

   BAKKER IS TOG OOSTHUIZEN. 

DE JAGER : Verduidelik aan hom, dr De Jager. 

POGGEN  : Gaan terug na jou kamer, Oosthuizen. Dis 

    genoeg vir vandag. 

BAKKER  : [VRAEND AAN DE JAGER] Dr De Jager? 

DE JAGER : [WYS NA POGGENPOEL] Sy’s dr De Jager. 

BAKKER  : Nee, jy is. 

DE JAGER : [AAN POGGENPOEL] Help hom. 

POGGEN  : Ek is dr Alexa de Jager. 

BAKKER  : [AAN DE JAGER] Nou wie is jy dan? Sê my.

    Wie is jy? 

DE JAGER : Ek is Karel Ennis. Jy weet tog. Ek is jou 

    terapeut. 

BAKKER  : [WEER NA AAN TRANE] Nee. Julle  

    smokkel regtig met my kop. Altwee van julle! 

POGGEN  : [AAN DE JAGER] Kan jy my asseblief uit 

    hierdie stoel help. Ek wil gaan afspoel. 

DE JAGER : Ja, jammer. 

   [DE JAGER NEEM SKALPEL EN SNY  

   POGGENPOEL LOS. BAKKER KYK TOE 

   HOE SY NA LESSENAAR STAP, DIE SNEES-

    DOEKIES VAT EN HAAR GESIG AFVEE. 

   OORKANT NA DEUR. DIS NOU ONGESLUIT.

    NOU LEI DIT NA KLEIN BADKAMER. SY 

    WAS EN TREK ANDERS AAN OOR DIE 
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   VOLGENDE. SY IS BY TYE TEN VOLLE 

   SIGBAAR] 

BAKKER  : Wat het julle met my aangevang? 

DE JAGER : Jy weet waarheen ons reis was. Jy weet wat ons

     bespreek het. Die veranderlike angs van 

    verantwoordelikheid. 

BAKKER  : Nee, nee, nee, nee! [VINGERS TEEN KOP]

    Dis identiteitsroof. Julle wil Markus Bakker 

     van my wegneem. Ek is ’n skrywer. 

DE JAGER : Jy het nurse Poggenpoel probeer vermoor. 

BAKKER  : [MET MOEITE] Omdat...omdat ek bang was

    vir jou. 

DE JAGER : Nee, omdat jy wou. 

BAKKER  : Is nie. Ek het oor moord geskryf. Geskryf oor... 

   [IN DIE HUIWERING BESEF DE JAGER 

   DAAR IS SLEGS EEN UITWEG] 

DE JAGER : Jy het nie geskryf nie. Daar is nie boeke nie.  

BAKKER  : Jy het een gehad wat jy vir Bischoff geleen het. 

DE JAGER : Jy het met ’n rooi BMW gekom. Waar is dit? 

BAKKER  : Dit staan voor die hoofingang. 

DE JAGER : Wys my. 

BAKKER  : [OOR NA VENSTER. GEEN UITSIG. HOË

     BAKSTEENMUUR] Dis weg!  

DE JAGER : Nee, dit was nooit daar nie. Jy het nooit 

     KleinKaroo toe gery nie. Ons is nie in die 
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    KleinKaroo nie. Dis Rondebosch. Ons is in die

    hartjie van Kaapstad. 

BAKKER  : Maar Skoonveld... 

DE JAGER : Dis wat jy dit noem. En dit is skoonveld. Jy het

     wanneer laas ’n veld gesien. 

BAKKER  : Dis net nog ’n kulspel. 

DE JAGER : [TEL DIE ‘BRIEF’ OP WAT BAKKER 

     HOM AAN DIE BEGIN GEGEE HET] Hier

     is die afskrif van jou brief aan dr De Jager. 

BAKKER  : Daar’s die bewys! 

DE JAGER : [DRAAI DIT OM. NIKS OP GESKRYF 

     NIE] Dis ’n skoon papier. 

BAKKER  : Maar jy het dit dan gelees! 

DE JAGER : Hoe kon ek? Jy het dit vir my ‘gelees’. 

BAKKER  : Jy lieg alweer. 

DE JAGER : En jou bandopnemer wat jy gebruik het toe jy

    my uitgevra het. Kyk. [NET DIE DOP] Geen

    band nie, geen onderdele, geen batterye. Dis 

     net ’n leë dop. Soos Bakker. 

BAKKER  : Jy beweer ek is stapelgek en jy is by jou 

     verstand, maar dis onwaar. Dis onwaar. Dis net

    andersom. Julle het die inrigting oorgeneem en

    nou wil julle my van my kop af dryf. Julle  

    reken julle kan daarmee wegkom. Maar ek 

    weet wie ek is. Ek weet wat ek is. Ek weet... 

    wat ek...sien. [SAK NEER OP STOEL] 
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DE JAGER : [SAGKENS] “Hy dink nie hy skort iets nie, 

     want een van die goed wat hom skort, is dat 

     hy nie dink hy skort iets nie.” 

POGGEN  : [OP. BLOED IS AFGEVEE EN IS NOU 

     DEFTIG UITGEVAT. HAAR SKILDERY

    OORHEERS NOU VERTREK] Is hy nog 

    steeds hier?! 

DE JAGER : Ons sukkel ’n bietjie met die afwenning. 

POGGEN  : Dit verbaas my geensins. Hierdie sessies van 

    jou, Karel, hierdie psigodrama. Dit ruk nou 

    heeltemal hand uit. 

DE JAGER : Jou naald het vasgehaak. 

POGGEN  : Soms wonder ek wat dit kwansuis is wat jy wil

    bereik. Om hemelsnaam, kyk na hom! Party-

    keer dink ek jou pasiënte is sieker ná jy met 

    hulle gewerk het... 

DE JAGER : ...waarvan, soos jy weet, Moreno regdeur 

    sy loopbaan beskuldig is... 

POGGEN  : Einste. 

DE JAGER : ... en wat hy ewe jolig erken het. [HAAL 

     AAN]  “Ek dien ’n geringe dosis waansin toe

     onder gekontroleerde omstandighede.” 

BAKKER  : Aha! Julle probeer my van my kop af dryf. 

DE JAGER : “Jy kan nie jou gevoelens beheer tensy jy dit 

    volledig ervaar het nie.” 

POGGEN  : Ja, ja, ja. Maar dit is die aard van die ervaring

     wat ek bevraagteken. Myns insiens, en as 
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     hoof van die gestig en jou werkgewer -  

     waaraan ek jou skynbaar moet herinner -  begin

     ek die sessies eerlikwaar vernederend vind. 

DE JAGER : [PAAI] Alexa... 

POGGEN  : Nee! Ek het nie twintig jaar gewy aan  

    kliniese psigiatrie net om deesdae behandel te

     word soos ’n figurant in ’n gruwelvideo nie. 

     Des te meer raak ek besorg oor die graad van

    geweld... 

DE JAGER : Daar was geen regte geweld nie. 

POGGEN  : Dit is geïmpliseer. 

BAKKER  : [WORD GEÏGNOREER, EENKANT GE-

    STOOT. DIS ASOF HY KAN VOEL HY 

    VERLOOR SY VERSTAND] Nee, nee, nee,

    nee, nee!! 

POGGEN  : Gaan jy hom terugneem na sy kamer? 

DE JAGER : Alexa, ek dink werklik ons moet dit deurvoer. 

POGGEN  : [SUG. TELEFOON]  Nurse Bischoff, kom 

    asseblief na my spreekkamer. [SIT NEER] 

DE JAGER : Uiteraard is hierdie sessies vermoeiend. Jy weet

    egter net so goed soos ek dat ons meer met 

     twee ure se psigodrama bereik as met twee 

     maande of selfs twee jaar van konvensionele 

    terapie. 

BAKKER  : [SPRANKELEND AAN POGGENPOEL] 

     Hallo! Ek is Markus Bakker. 
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POGGEN  : Dus is dit ’n geval van die middele heilig die 

    tapyt. 

DE JAGER : Daarteen stry ek nie. 

BAKKER  : [SKERP REAKSIE] Wat het jy nou net gesê? 

POGGEN  : Kom by, Karel. Ek is net so ’n groot aanhanger

    van Moreno soos jy, maar ek dink jy stoot die

    koevert nou net te ver. 

BAKKER  : Tapyt. Koevert. 

DE JAGER : Vir jare was hy stom. Hy was byna net  muur-

     papier. In die tien maande wat ek egter  met 

    hom werk... 

BAKKER  : Dis ’n kulspel. 

POGGEN  : Sigaret? 

BAKKER  : Aiblerriekôna. [ALT: Nee, dankie!] 

POGGEN  : [HAAL SIGARET UIT EN STEEK MET 

    AANSTEKER AAN WAT NIE AAN ’N 

    KETTING IS NIE] Koekstruif. 

DE JAGER : Ek stem saam. 

POGGEN  : Met die tapyt of die koevert? 

DE JAGER : En die muurpapier. 

BAKKER  : Ek stem nie saam nie! 

POGGEN  : Tapyt. Koevert. En natuurlik muurpapier. 

DE JAGER : Sigaret. Koekstruif. 

POGGEN  : Tapyt. Koevert. 

DE JAGER : Muurpapier. Sigaret. Koekstruif. 
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POGGEN  : Tapyt. 

   [BAKKER KNIEË BY KOP. ARMS OM BENE.

   WIEG HEEN EN WEER. HANDE OOR ORE. 

   OË TOE. NEURIE HARD OM ANDER UIT DE

   DOOF] 

DE JAGER : Muurpapier. Muurpapier. Sigaret. Koekstruif. 

POGGEN  : Tapyt. Sigaret. Sigaret. Tapyt. 

DE JAGER : Koekstruif. Tapyt. Muurpapier. Sigaret. Koe-

     vert.  

   [HULLE HOU VOL ASOF DIT ’N SINVOLLE

   GESPREK IS. BAKKER WIEG ERGER EN 

   NEURIE HARDER]  

LIGTE DOOF TOTDAT BAKKER IN ENKEL

 KOLLIG IS [SIEN NASKRIF EN VERTALERS-

 AANTEKENING] 

 ALGEHELE VERDOWING. 
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NASKRIF (VOLGENS ENGELSE TEKS) 

Die Mercury Theatre produksie het regdeur (maar nie bankvas) kalmerende musiek

 gebruik soos in One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Soms (na willekeur) deur ’n 

 luidspreker in DE JAGER se spreekkamer. Dis ook as ironiese teenstelling gebruik

 met die moord op POGGENPOEL agter die skerm.  Die produksie het geëindig met

 DE JAGER en POGGENPOEL  wat die vertrek  verlaat tydens die ‘tapyt, 

 koevert” gesprek. DE JAGER het in die deur omgedraai en vir laas gesê “Koevert”.

 Met die toetrek van die deur agter hulle was daar ’n geweldige klank van ’n botsing

 en BAKKER  het op sy knieë geval. Plotselinge beligtingsverandering. BAKKER was

 nou gevangene in ’n vierkant lig met tralies oor. DE JAGER en POGGENPOEL  is

 gehoor met hulle wegstap en die klank van voetstappe wat eggo op ’n metaalvloer.

 Die Cuckoo’s Nest musiek het geswel, BAKKER het knieë opgetrek tot by kop en 

 aksies uitgevoer soos in teks aangedui. Verdowing.  

   AANTEKENING VAN VERTALER     

Met die regie en dies meer het ek hoegenaamd niks te make nie, maar ek wil tog iets

 aan die hand doen wat oorweeg of geïgnoreer kan word. Wanneer die ‘tapyt, koevert’

 gesprekke begin, kan BAKKER soos aangedui, heeltemal ineenkrimp. Net hierna kan

 die produksie ’n verdere kinkel bewerkstellig deur hom te laat lag. Eers sag en dan

 met al groter oorgawe (tot hulle verbystering sodat hulle haastig padgee) en hy dan in

 die psigiaterstoel agter die lessenaar plaasneem. Lag uit sy maag. Verdowing. 

Baie dankie. Baie dankie. Dit was ’n voorreg en ’n vreugde om die teks te vertaal.  

Wim Vorster 2015/12/11 

 

’n Skrywer besoek ’n afgeleë inrigting vir geestesversteurde misdadigers ten einde 

inligting te bekom vir ’n volgende boek. Hy loop egter baie erger omstandighede op die lyf as 

wat hy te wagte was... 

KUL (‘Mindgame’) deur Anthony Horowitz is ’n psigodrama soos min. Dink aan 

‘Psycho” en ‘The Silence of the Lambs’. Vlak voor ’n gehoor se oë op die verhoog is die 

gebeure grieselrig en skrikwekkend. Die teks is in Afrikaans vertaal deur Wim Vorster. 

Immerbeminde en gewilde Tobie Cronjé speel ’n hoogs dramatiese rol –iets waarin hy 

uitblink maar te min gesien word. Hy word bygestaan deur die briljante, veelsydige en 

veelbekroonde Nicola Hanekom. Wilhelm van der Walt van der Walt (aangewys as beste 

akteur by Aardklop 2015) voltooi die stewige rolverdeling. 

KUL word vervaardig en geregisseer deur Jacques Theron en debuteer by KKNK 

2016 en mag nie misgeloop word nie. Die program dui aan niemand onder 12 maar ek sou dit 

aanbeveel vir niemand onder 16. En moenie agterna verKUL en die wendinge verklap nie... 

- Wim Vorster 
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