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Opening, Johannesburg 
 
NINA: Dirk, antwoord jou foon! Hoekom moet dit altyd so ’n gesukkel wees met jou! 

Okay, as jy nie jou foon optel in drie, twee, een… 

DIRK: “Hi, dis Dirk…” 

NINA: UITEINDELIIII… 

DIRK: “Ek is ongelukkig nie beskikbaar nie, los asseblief ’n boodskap.” 

NINA: UGH. Waar is jy Dirk? Ek wou direk met jou praat, maar fine, nou sal ek maar ’n 

boodskap los. Ek haat antwoordmasjiene. Jy weet dit. So jy weet watse opoffering 

ek nou maak, om so te sit en met ‘n robot te praat. 

 

 Ek wou jou vertel wat vandag met my gebeur het in Foschini. Ek was so ontsteld. 

Daar is ek, minding my own business in die local Foschini, besig om te soek vir ‘n 

goedkoop pant suit vir Vrydag se tupperware party  en hierdie twee tannies kom na 

my toe aangeflounce – wel, hulle is seker nie veel ouer as ek nie, maar mens kan 

sommer sien hulle is klaar tannies: die driekwart broek, die serpie, die afgetrekte 

mondhoeke. 

 

Ek dink, ’Ah, my adoring fans!’  

Die blonde een kyk my stip in die oë en sê: 

 “Verskoon my, waar is die grimering?” 

 Asof ek, in ‘n Foschini werk!  Dan sê die ronde enetjie, terwyl sy na my staar. 

 “Wag ‘n bietjie, Hetta...” 

 Ja, Hetta, wag net ‘n bietjie. Finally, a little recognition. 

 “Is dit nie... Ja man dit is... Jy is Nina Shabalala?” 

 Nina van Zyl, asseblief. Die Shabalala was net ‘n one-time thing. 
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 “Maar my maggies, kind, wat het met jou gebeur,  die een oomblik dans almal op 

jou song, daai uhm... Doodgewone man soek ’n salar-” 

 Dis Patricia. Net Nog Een (Dans)?  

 “Ja, daai een. En toe’s jy in al die koerante met die (gesig gesture) en toe’s jy net 

weg... Sing jy nog?” 

 

 Kan jy glo dat sy so met my sal praat? En wat moet ek vir haar sê? Ek kan nie aan 

haar, in haar pienk chifon, verduidelik wat dit is om bloed uit ‘n klip te tap 

nie.(Turn to Hetta) Ek kan nie meer nie, Hetta, want dit het my lewe verwoes, 

Hetta, en nou lewe ek van die miniskule royalties wat ek kry elke keer as iemand 

uit nostalgie Net Nog Een (Dans) koop uit die Musica se bargain bin, Hetta, en nou 

is alles ’n fokop, Hetta! Nee ek kan nie dit vir haar sê nie, so ek sê maar net, ja, ek 

sing nog partykeer en wys hulle waar die makeup is. Miskien moet ek maar by 

Foschini gaan werk... 

 

 Anyway, ek het jou boodskap gekry. Obviously. Kan nie sê ek is verbaas nie. 20 

Texan Plains ‘n dag moes jou een of ander tyd inhaal. Maar rêrig Dirk, kanker? Dis 

so... voorspelbaar. Kon jy nie eerder hondsdolheid of skarlakenkoors of die 

buboniese plaag kry nie? Iets net ‘n bietjie meer exciting as kanker. Ek is al so 

moeg vir kanker. 

 

 Dis eintlik so fokken tipies jy, Dirk. Eers kry jy kanker, which you know I hate, en 

dan besluit jy om ‘n farewell party te gooi. Ek vra jou, waar in die lewe het jy al 

gehoor van ‘n farewell party vir iemand wat doodgaan? Dis morbied, Dirk, dis siek 

en dis smaakloos and you can count me out, ek gaan nie na sulke tasteless events 
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toe nie. En jy behoort ook nie te party nie – jy moet in die bed bly en rus. En 

anyway ek dink daai dokter van jou oordryf. Jy moet ‘n tweede opinie kry. 

Deesdae is mens se kanse op oorlewing baie beter. Baie mense word gesond. 

 

 Maar ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Kaapstad is ver en die geld is min. Ek 

hoop jy sorg mooi vir jouself, Dirk. Ek hoop die dokters en die nurses sorg mooi vir 

jou. Ek neem aan jy’s nou by die hospitaal. Asseblief hou nou net op rook. Ek ken 

jou. Jy’s die een wat by die hospitaalkamervenster sal uithang suurstof tenk en al 

net om ‘n entjie te rook. Ek het nog altyd vir jou gesê daai goed gaan jou 

doodmaak, maar jy wou my nooit glo nie. Nee, hoe kan ‘n bietjie rook die al-

singende al-dansende force of nature Dirk Kloppers keer? Wel, jy’s toe nie 

immortal nie. En ek ook nie – nie in die manier wat ek gehoop het nie. 

 

 Jy sê jy het ’n maand oor? ’n Maand is nie baie lank as dit jou laaste maand is nie – 

nie dat dit jou laaste maand is nie, ek dink nogsteeds jy moet iemand anders gaan 

sien, en anyway as jy net vir jouself sorg, dan... (sluk trane) Ek ken actually ‘n ou 

wat herbal supplements doen, all natural. Ek sal sy nommer vir jou soek. 

 

 Miskien is daar ’n manier vir my om by jou uit te kom.. Geld is tight, maar as ek ‘n 

paar shows kan doen, miskien die ou hoed ‘n paar keer omstuur... Angie nag my al 

vir jare om ‘n nasionale toer te doen, want blykbaar is daar nog Nina van Zyl die-

hards in die klein dorpies. So kom ons kyk of ek dit kan maak, Dirk, na jou 

‘farewell’ toe. Ek sal Angie bel dat sy solank die gigs book. Ek sal my tassies in ou 

Saartjie pak en ons sal weer die langpad aanvat, soos in die ou dae.  
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 Maar wat gaan ek sing, Dirk? Ek kan nie WEER Net Nog Een (Dans) gaan opgrawe nie 

en ek het niks nuuts nie. Nie ‘n noot nie, nie ‘n woord nie. Vir sewe jaar nou al. Ek 

is creatively constipated. Nie dat dit ooit vir jou ‘n probleem was nie. Dis net 

jeugromans en digbundels voor en agter.  

 

 Ek het actually nou die dag op ‘n boks van my suster se ou goed afgekom. Seker die 

goed wat my ma nie kon of wou vir die charity shop gee nie. Haar dagboeke. 

Manilla koeverte met x-rays en hospitaalrekeninge. Die linte wat sy in haar hare 

gedra het toe sy nog hare gehad het. En ‘n klein dosie ou tapes. Nirvana, L7, 

Violent Femmes… Seker so tien of twaalf tapes van liedjies wat sy goodness knows 

waar gekry het. Nie van Bok radio af nie, dis vir seker. Jy weet hoe Katrien altyd 

moes rebelleer. “Ugh... Jy’s so mainstream ek kots in my broek.” Onthou jy hoe sy 

dit altyd gesê het? 

 

 Anyway, met ‘n paar stylistic tweaks dink ek van hierdie songs kan werk vir die 

plattelandse gehoor. En hulle sal nooit eers weet dat ek dit gesteel het nie. Dit sal 

my groot comeback wees. The Resurrection of Nina van Zyl. 

 

 Dis nie regtig steel nie, is dit? As ek dit bedoel, as ek dit sing asof ek dit geskryf 

het, as ek dit myne maak en my hele hart daarin stort – dit moet tog tel vir iets. Ek 

weet wat jy sou sê, saggeaard en met ‘n vonkel in jou oog: “Alle kuns is diefstal, 

Nina. Selfs Picasso en Eliot het so gesê.” 

 

 Wel ek dink nie hulle het dit heeltemal so letterlik bedoel nie. But I’ll take it. 
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7 

 
 
Elysian Plains Mall, Vierfontein 

ANGI: Heyyy girrrrl! Ek is like, hella excited dat jy weer wil toer! Dis bietjie short notice, 

maar ons sal jou in Kaapstad kry. Jou eerste shows is by die Keg in Vierfontein, 

Vrydagaand en Saterdagaand. O, en hoe freakin cool is hierdie: ek het jou ook vir 

‘n signing sesh gebook by die mall, Elysian Plains. Okay, love you lots good luck 

mwah mwah gotta run! 

 

NINA: Angie, bel my terug wanneer jy hierdie kry. Ek’s by die B&B in Vierfontein. Daar 

was ‘n issue. Ek het gisteraand se show gemis, maar dis nie my skuld nie, okay? Ek 

kan verduidelik. And if anything it was your fault. 

  

 Ek moet vir jou sê, Angie, ek het nie veel verwag van ‘n signing in Elysian Plains 

Mall in Vierfontein nie, maar darem meer as wat daar was. 

 

 Nie ‘n enkele kar in die parkeerterrein nie. Nie ‘n enkele persoon in die mall nie. 

Ek het eers gedink ek’s net vroeg, of dat die mall vir die dag gesluit is, maar nee. 

Al die winkels is oop, die ligte is aan, die sagte klanke van Kenny G oor die 

luidsprekers. En daar, voor die Shoprite, is die Nina van Zyl merch tafel. ‘n Stapel 

tapes en ‘n stapel headshots wat wag vir my handtekening. Langs die tafel is ‘n 

cut-out van Nina van Zyl in ‘n vorige lewe. Ons moet rêrig die cut-out update, 

Angie – die perm is baie unflattering.  

 

Sequence waar Nina sit en wag vir mense om op te daag.  Niemand kom nie.  

Haai! Hello Meneer! Kan jy my help?  
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 “Is als okay hier?” 

 Wel, ek wag al soos drie ure lank hier en daar is nog nie een enkele siel hier verby 

nie? Het ek soos die wegraping gemis of iets? Waar ís almal? 

 “Almal? Nie hier nie.” (Hy begin wegloop, lag stil) “Almal, sê sy! Wat weet ek van 

almal? Niks. Ek maak net skoon, ek maak net skoon.” (Hy draai terug) “Daar is nie 

meer veel tyd oor nie, dametjie! Die einde is naby, en elke dag ’n bietjie nader! 

Huh, maar wat weet ek, ek maak net skoon.” 

 Waarvan praat jy? Y2K? 

 “Nee, kind, waarvan ek praat is... biblies.’n Vloed van vuur wat ons sal reinig! Die 

einde van die einde en die begin van die begin! Die hele wêreld, skoongevee en 

gereed vir nuwe lewe. Dis nie meer lank nie. Maar niemand luister na my nie, wie 

is ek om te praat. Ek maak net skoon hierso.” 

 Okay wel, uhm... wil jy ‘n tape koop? Dis net R20! EN ek sal dit vir jou teken. As 

die wêreld gaan eindig behoort R20 nie so ’n bog deal te wees nie! Ok, volgende 

keer. 

 

 (Shrugs.) Dis fine. Ek sal okay wees. (Sits back down. Beat. Jumps up.)  

 NEE NEE NEE. JY, NINA VAN ZYL, VERDIEN BETER. Jy kan nie heeldag so in ’n leë 

mall sit nie. Jy moet rus vir jou performance vanaand. (She shoves tapes and 

headshots into handbag. Starts walking away.) Waar is die exit nou weer? Was dit 

Ingang 1? Of dalk 2? Ek het definitief verby die apteek gekom. Verby die Edgars, die 

Ackermans, die PEP stores. Links hier. By die Wimpy. Nee, die Wimpy is... agter 

my... by die Shoprite. Of is dit? Is hierdie ‘n ander Wimpy? Hoeveel Wimpy’s kan 

een mall nodig hê?  
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 (Beat. Sees American Swiss. Knees go weak.)  

 En dan sien ek haar. My favourite nationality. Die American Swiss. (Walk. Enter 

store.) Hello? Is enige iemand hier? Guess not. (She turns and walks out. Stops 

abruptly. Turns around slowly.) Ag miskien net enetjie! (Fits the ring. Completely 

fixated.)  

 

 Sien, dis die een wat ek wou hê, Dirk! Maar al wat jy daai dag in die mall kon 

bekostig was ’n plastic ring by die Magic Company. Jy’t gesê dis ’n plekhouer vir 

eendag as ons ryk is. (Repeats mockingly) “Dis ’n plekhouer vir eendag as ons ryk 

is.” Gmf. (Sien oorbelle). Wat is ’n ring sonder ’n paar klassieke understated 

earrings? (Sit oorbelle in. Jewelry orgasm much. Sees more jewelry pieces) Oh 

hello, Blue Moon of Josephine. Jy kan maar huistoe kom saam met mamma. En jy, 

le’incomparable diamond necklace. En jy… MICHEL HERBELIN HORLOSIE… 

 O, hoe laat is dit? 

 TYD VIR RETAIL THERAPY.  

 (CUE SHOPPING MONTAGE MUSIC. NINA BEGIN RONDHARDLOOP EN INDULGE IN 

ALLES WAT SY SIEN.) 

 GUCCI! VERSACE! TOMMY HILFIGER! Oh my word, MANOLOS! 

 NO MORE NINA VAN BENONI! 

 

 “Hello Elysian Plains Mall, hoe gaan dit vanaand?” 

 Die opsigter skielik voor Nina. 

 “O, hello mnr die opsigter. Ja, ja alles is honkey dorey. Ek window shop sommer ’n 

bietjie. Lieflike plek wat julle hier het. So mooi… skoon.” 

 “Jy moenie hier wees nie. Dis te laat.” 



 

 

10 

 Is hierdie nog wierd apokolips stuff? 

 “Nee. Die mall gaan toemaak en ek moet sluit. 20 minute.” 

 “Uh huh. Mnr kan nie miskien vir my sê hoe ek by my kar kan uitkom nie? Ek dink 

dit was naby die apteek (draai om) Maar dis nie… (draai terug. Hy’s weg) Hoe de 

hel?! Mnr opsigter?? … Jy hoef nie ’n tape te koop nie, ek wil net weet waar die 

uitgang is?? Ongeskikte dwerg.”  

 

 Sequence waar Nina al dieper die mall in dwaal.  

 Kom, Nina! Warrehel… Ek kry net geen sin van rigting nie… konsentriese sirkels en 

cul de sacs orals… Dammit. Hoekom lyk alles dieselfde? (stops and takes shoes off) 

 

 En toe ek teen 6 uur, my call time, nogsteeds in die Godsverlate mall vassit toe 

doen ek, Angie, wat enige wit middelklas Afrikaanssprekende sal doen: Ek gooi ’n 

tantrum in Chokataw Spur.  

 Ja. Vat so lelike specials display bordjies… 

 En vaguely racist carvings op die mure - hoe moet mens eet as mens in julle moet 

vaskyk!  

 En jy, houtstoel!  

 Ons kort servette, Nina! (imitates voice of Nina the cut-out) “Hoekom, Nina?” Want 

ons gaan ’n vuur maak in die Secret Tribe Play Area!  

 

 Sorrie Donnatella. En julle moet ook gaan, ek soek nie julle bloed op my hande nie. 

Jy ook, Blue Moon of Josephine, en jy, Michel Herbelin. (To ring) Behalwe jy.  

(hoes). HELP! HEEEEELP! ENIGE IEMAND!!! (sak neer langs vuur en kruip foon toe). 
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 Ek is so moeg. Ek gaan dit nie maak nie, Nina. Sê asb vir Dirk hy moet sommer my 

begrafnis saam met sy stupid paartie hou. (beat) En ek was nog altyd lief vir hom. 

Sê asb vir Angie sy is die slegste agent in die wereld, maar dat ek ook nogals van 

haar hou. (Lies down). 

 

(Vat foon) En toe ek wakkerskrik, Angie, is ek in die arms van die opsigter.  

Sjoe. Ek het nie geweet jy’s so... butch nie. 

Hy sit my buite neer, gee vir my my handsak aan en wys vir my waar my kar is. ’n 

Stop ’n pamflet in my hand. Op die voorblad is die aarde, verswelg in vlamme... 

 

En dis hoekom ek die show gemis het. Maar darem lewe ek nog en ek het ‘n 

souvenir om dit te vier. So, asseblief Angie, in die vervolg: No more malls, okay? Ek 

dink nie ek hou meer van malls nie. 
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Saambou Bank, Verkeerdevlei 

ANGI: Heyy meisiee! Horie, klein, piepklein baba stukkie slegte nuus – jou show in 

Verkeerdevlei is gecancel – iets van ‘n chef wat like actually ‘n kakkerlak was. 

Anyway, ek het ‘n moerse funky opportunitino vir jou. Die polisie gaan jou nou kom 

oplaai. Kay, love you lots laat weet my hoe dit was byeee! 

 

NINA: Angie, ek sweer ek weet nie wat met jou aangaan nie. Daai gig was ‘n absolute 

disaster. Hoekom kan jy nie net vir my normale gigs in normale plekke book soos ’n 

normale agent nie?  

 

 Na ek jou boodskap luister gaan ek uit en ‘n polisiekar daag omtrent dadelik op. ‘n 

Oorgewig sersant met ‘n borselsnor klim uit. 

 “Is jy Nina van Zyl? Kom asseblief saam met my.” 

 “As hierdie gaan oor brandstigting of diefstal weet ek niks daarvan nie. Ok ek sal 

inklim.” 

 “Verskoon my, sersant, maar is ek in die moeilikheid?” 

 “Nee mej van Zyl, maar ek het jou dringend nodig.” 

 “It’s been years since a man’s talked to me like that… 

 Wel, is dit soos ’n charity event? Gaan ek moet MC? Is dit ’n siek kind in die 

hospitaal? Gaan die Huisgenoot daar wees? Is dit lekker om ’n polisieman te wees? 

Is jy bang vir doodgaan? Oe, wat doen hierdie knoppie? 
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 Ons stop buite die Saambou Bank in Verkeerdevlei se hoofstraat. Die straat is vol 

polisie en daar’s ‘n lang lint danger tape om die nuuskierige agies te skei van die 

scene of the crime.  

  

Konstabel:  “Om 10:30 vanoggend het Dawid Potgieter, plaaslike nutsman, 

vuurwapen entoesias en small-time crook, ‘n geweer uitgeruk en almal in die 

Saambou gyselaar geneem. Hy het drie eise, en as ons dit nie vir hom gee nie gaan 

hy begin koppe wegblaas. Hy soek 7 four seasons pizzas sonder olywe, ‘n helikopter 

om hom lughawe toe te vat, en ‘n persoonlike opvoering van sy gunsteling pop ster 

– Nina van Zyl.” 

Askies, jy wil hê dat ek in daardie bank moet instap en ‘n show opsit vir een of 

ander wannabe Stander? Ek is baie jammer maar so sit ek nie my lewe… Mind you, 

dit is nogal flattering dat iemand gyselaars sal neem om my te ontmoet. 

 

 So ek trek ’n bullet proof vest aan, en begin myself emosioneel voorberei.(Sit 

hoedjie op, doen iets met chakras). 

“Moenie bekommerd wees nie, juffrou, ons het ‘n skerpskutter op die Joshua Doore 

se dak. One wrong move en hy’s toast… Of jy. Dit hang af hoe goed hy mik.” 

O sjoe. Wat ‘n verligting. Wel, goed dan. Vir volk en vaderland. (Nina loop vol 

bravade na die ingang toe. gee een laaste kyk terug en salueer die toeskouers.) 

 

 (Nina stoot die deur oop) 

 ‘n Benoude blond met duct tape oor haar mond maak vir my die deur oop. “Hallo, 

hallo.” 
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 Ek voel soos Prinses Diana wat by ’n bordeel instap. Papnatgeswete gyselaars kyk 

pleitend na my… En dan sien ek hom. Man of the hour. Dawid Potgieter, amateur 

bankrower en Nina van Zyl superfan.  

 

 “Mej van Zyl, ek kan nie vir jou sê watse voorreg dit is om jou uiteindelik te 

ontmoet nie. Ek het jou album op tape en laserdisc, die 7 inch single van “Net Nog 

Een (Dans)” én ‘n kopie van Shabalala Suid-Afrika wat ek van die radio af getape 

het. Dis al vir jare my droom om jou live te sien. Toe ek in die tronk was was jou 

musiek al wat my aan die gang gehou het. Daar is soveel lig en hoop in jou 

harmonieë. Die ander tronkvoëls het my geterg, maar ek het nie omgegee nie. En 

na ek Eenoog Koos Geenoog Koos gemaak het het niemand meer gelag nie.” 

 

 “Asseblief Nina, mejuffrou Van Zyl, ek het dit opgefok – alles – my hele lewe – 

hierdie job... Ek weet ek gaan terug tronk toe. Hulle gaan nie my pizzas bring nie. 

Hulle gaan nie vir my ‘n helikopter kry nie. Hulle gaan my nie laat gaan nie. 

Asseblief, gee my net ‘n bietjie lig om saam met my in te vat… en as jy dit nie 

doen nie blaas ek hierdie klerk se gesig oor die toonbank.” 

 

 Okay, meneer Potgieter, you drive a hard bargain, maar as daar ‘n lewe op die lyn 

is kan ek seker nie nee sê nie. Ek sien klaar die opskrifte van Huisgenoot en You: 

Nina van Zyl terug met wonderwerk skouspel. Starlet saves lives with the gift of 

song. (notices scared middle aged lady sitting in corner. Nina approaches her.) 

  

 Heeeey Dawid, ja ek is reg vir julle. 

 (She climbs on top of counter) 
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Saambou! Hoe voel ons vanaand? Nevermind, julle voel seker pretty bang!… Is julle 

reg om te skud? (silence) Sit julle hande bymekaa… Ok ek gaan net sing. Die 

volgende song is ‘n nuwe enetjie waaraan ek werk, en hy gaan so… 

 

SONG: LOS MY NET UIT. 

 

 Dawid: (Pulls out his gun) Nee, Nee, nee! Sing Net Nog Een Dans! Dis wat ek wil hê! 

Hoekom kan niemand net doen wat ek sê nie! Sing dit net! 

 

 (Sy [scared AF] sing Net Nog Een Dans) 

 

 “Dit was... amazing! Jy raak net beter met ouderdom, mejuffrou Van Zyl, as jy nie 

omgee dat ek so sê nie… Ah hier’s die pizza. (Dawid stap ingang toe, hou geweer 

op pizza outjie en lei hom na voor) Van waar af is jy? Romans? Ja dis fine, sit dit 

daar neer. maar jy bly NET HIER… Mej van Zyl, help jouself asseblief, dis op die 

huis… Ek dring daarop aan… (vat sny pizza, sien iets raak, pause) … is hierdie …’n 

olyf? Wat. De. 

 

En net daar ruk hy sy geweer uit en skiet die arme pizza outjieVoor ek weer kan 

kyk val Dawid op sy rug langs my. Daar’s ‘n koeëlronde gat in sy voorkop, pun 

intended. Ek kyk op en sien die glinster van die skerpskutter se teleskopiese lens. 

Die sersant kom in, sê vir my baie dankie, stop my ‘n pizza in die hand en stop my 

in ‘n kar in wat my by die Holiday Inn aflaai. 
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 So Angie, niemand moet weer vir my sê Kuns red nie lewens nie! En hoekom 

antwoord jy nie jou foon nie? 
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Southern Lotus Hotel Casino, Victoria West 

ANGI: Babes, ek hoor net goeie buzz van die Saambou ding, so moenie stres nie, chillax 

net. Although, die HuisGenoot het nie actually, like, jou naam gebruik nie so... Oh 

well! Anyway, ek’s net uhm mega mega besig. Like, my kop is soos op ‘n miljoen 

plekke. Anyways, jou volgende show – vanaand – in die Merry Abbey in Southern 

Lotus, asseblief help my, dis nogals ‘n rad plek, ek dink jy gaan dit heavy heavy 

dig, ek kan nie ophou nie. Okay gurl, check jou op die flippy help! 

 

NINA: Ek weet jy slaap nog, Angie. Ek hoop jy’s okay. Daar’s ‘n glas water en ‘n Disprin 

langs jou bed. Ek los hierdie boodskap vir ingeval jy wil weet wat gisteraand 

gebeur het. Asseblief, moet net nie teruggaan Southern Lotus toe nie. 

 

 Casino ligte flits en raas oorweldigend.  

 

Let me jog your memory: Southern Lotus Hotel Casino and Conference Center is, 

soos enige casino, versier in ’n aaklige, kitsch tema. In Southern Lotus se geval: 

Revolutionary France. Ekstras in cheap kostuums hardloop op skedule verby met 

fakkels en voorlaaiers, op pad om ‘n fake aristokraat in hegtenis te neem. Jy 

onthou dit seker. 

 

Daar’s ‘n massiewe guillotine in die middel van die casino vloer, bedek met ligte en 

gekoppel aan ‘n skerm wat payouts flits. Daar’s ‘n dummy met ‘n gepoeierde pruik 

onder die lem. Ek het nie tyd om te wag en kyk wat gebeur as iemand jackpot nie. 
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Ek moet regmaak vir my show in die Swart Kat Kafee – al die pad in die Champs 

Elysees deel van Southern Lotus. 

 

Ek stap deur die fake strate van die casino en ek besef dat iets... wierd... is hier. 

Niemand kyk na my nie. En nee, Angie, ek is nie net besig om vain te wees nie, 

even though I have every right. Ek bedoel net niemand kyk enigsins op nie. 

Niemand kan wegkyk van die game voor hulle nie – die skerm, die kaarte, die wiel.  

 

Ek gaan na die volgende section: Versailles. Deur roosbome en goue chandeliers 

sien ek nog honderde mense besig om te dobbel – heeltemal ingesluk deur die 

masjiene. Daar is ‘n vogtigheid in hulle oë maar ‘n intensiteit in hulle bewegings.  

 

Uiteindelik kom ek by die Champs. ’n Minimumloon Robespierre spreek die 

doodstraf uit oor drie mollerige Amerikaanse toeriste. Waar is die bliksemse Swart 

Kat? 

 

(Song: Dien die Dienaars. Niemand reageer nie.) 

Ek lip-sync! 

Ek gaan my klere uittrek! Nee ek gaan nie. 

Wel thanks Southern Lotus! Vir niks! 

 

Die show was fine, maar hoe gouer ek uit hierdie creepy sirkus kan kom hoe beter.  

Waar is die exit?  

 

En daar by ‘n slot machine met ‘n tacky fleur d’lilles vir ‘n arm sien ek jou. 
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En skielik maak alles sin. Die shit gigs, jy wat nie jou foon antwoord nie... die shit 

gigs. Jy’s ‘n gevangene van die Southern Lotus Hotel Casino en jy weet dit nie eers 

nie. Hoe het jy hier beland? Dis nie die Angie wat ek ken nie – die vrou van vuur en 

vlam. Dis wat ek jou noem, Angie, in my kop. Ek moet jou red. 

 

“Kom, Angie!” Nina gryp haar arm, maar Angie trek terug en gaan voort met 

dobbel. Nina kry ’n idee. Gryp ’n chip. Begin haar weglok soos ’n babahondjie. 

“Oeee, ja, lekker chips. Ja, volg die chips. So baie chips waarheen ons nou…” 

Nina loop smackbam vas in securiteitswag. 

“Uhm, verskoon my. 

“Ek kan u nie toelaat om ‘n gas te pla nie.” 

Uhm, sy’s my manager! (looks back, angie tries to walk away, “HEY! kss kss. Sit!”) 

“Ons gaste verwag privaatheid.” 

Okay, ek kan sien dat hierdie nie ‘n produktiewe gesprek gaan wees nie. Ek gaan 

my vriendin vat om uit te cash, en dan… (angie is missing, spot her back at the 

machine). 

“Ek stel voor u ontspan. Kom. Sit. Hier is jou drankie en een honderd rand se Lotus 

Bucks – op die huis.” 

 

Sequence: Nina falls into chair. Tries to get Angie’s attention. To no avail. 

Security guard watches her, so she plays along. Glip een van die munte in. Haar 

hand trek amper outomaties die arm. Prentjies flits verby. Dit raak lekker. Sy 

doen dit weer. En weer. En weer. En dan…. 
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Neeeee, Nina… Neeeeeeeeeee!! (spring op) Ek is nie so common dat hulle my kan 

omkoop met ‘n martini, honderd rand, en ‘n discount self-help filosofie nie! Ek is 

te goed vir hierdie decor disaster van ‘n plek. En jy ook, Angie, al wil jy dit nie 

erken nie. Jy is te goed vir Southern Lotus en jy’s te goed vir my en al my bullshit, 

maar ek kan nie sonder jou nie. En ek gaan jou nie net hier los nie. 

 

Sequence: Nina gryp Angie en begin hardloop. Angie byt vir Nina.  

Ek gryp jou arm en…. eina jou bitch!!! Ons hardloop verby ‘n riot, die groot 

sekuriteitswag al agter ons aan. Ek probeer hom verloor in die stormloop op die 

Bastille… Eina, Angie! Jy gaan eendag vir my dankie sê, die Here hoor my! Ons is so 

halfpad deur die Montmarte distrik wanneer hy ons inhaal en jou ander arm gryp.  

 

Sequence: Nina slaan hom met haar handsak vol tapes, vol in die gesig.  

“Los. Haar. Uit.”  

Hy steier agteruit, val by ‘n paar trappies af en land met sy kop onder die 

guillotine se lem. Net toe sy kop die hout tref wen iemand die jackpot. 

 

Ek sleep jou aan jou voete uit Southern Lotus uit, stop jou in Saartjie, en gaan laai 

jou af by die F1 Motel. Ek is jammer, Angie. Jy’t my al soveel keer uit my ellende 

gered...by die open mic night in daai rokerige hool in Yeoville. Jy was die enigste 

agent in Suid-Afrika wat bereid was om my ’n gap te gee. Ek besef daai gap het jou 

al ’n paar klippe laat kou. Dankie vir als. En jammer. Bly net weg van daai 

bliksemse casino, okay? The show must go on, Angie, like it or not.  
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Feather Boa Gentlemen’s Lounge, Matjiesfontein 

ANGI: Sweety, my bad op daai laaste gig, okay? Ek is like totally super embarassed en ek 

belowe dit sal nie weer gebeur nie. En uhm like thanks. You’re all that and a bag 

of chips. Anyway, whatever, jou show vanaand uhh bietjie van ‘n rowwe venue – 

die Feather Boa in Matjiesfontein. Dis pretty grody, maar ek dink jy sal dit maak. 

En maybe kan jy bietjie tips in jou panties kry... as if! Jy’s vir ewig in my hart love 

you bye moenie jou klere uittrek nie! Jokes! 

 

NINA: Hey Ange, wou net gou in check voor die show. Laat weet asb hoe dit gaan? Met my 

gaan dit goed. Na ons laaste avontuur was ek so tense, ek het vroeg gaan slaap en 

sonder ‘n droom of ‘n middernag piepie vir 12 ure aanmekaar geslaap. En toe ek 

vanoggend sien die gastehuis het ’n videomasjien, kon ek my “Jane Fonda’s Abs 

Buns and Thigh’s” workout doen. Dit was so goed vir my siel, Ange.. En vir my abs, 

buns and thighs. Anyway, daarna het ek ’n cappukino gaan drink by die local 

koffieplekkie, Die Porselein Kwagga - dis nogal nice, as jy van kitsch hou. 

 Anyway, ek’s nou by die Feather Boa in my dressingroom. Ek deel met twee ander 

meisies, Glenda en Candy. Anyway, ek wou gou laat weet het dat jy nie vir my 

verblyf hoef te reël in Worcester vir my show by die beesloop more aand nie. Ek sal 

sommer direk deurry na Di… (klop aan deur…) Askies, ek dink dis miskien my cue…

 Nina maak deur oop. 

 

Pieter Kapaldi: Mejuffrou van Zyl, die menere is reg vir… NINA?! 

Nina: Wel ek sal hoop hulle is reg vir Nina, hulle moenie dink hulle gaan iets anders kry 

nie. 
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Pieter: Nee, Nina! Ek bedoel, dis Pieter!! Pieter Kapaldi! Ons het saam Drama geswot op 

Maties! 

Nina: Pieter? PIETER! My wêre.. WOW. Werk jy ook hier as ’n str…ensuele danskunstenaar? 

Pieter: O, nee, Nina. Neee. (Baie trots) Ek is ’n escort… Maar jislaaik, Nina. Jy lyk goed 

hoor! Hoe gaan dit met jou? 

Nina: Sjo, Pieter. Goed. Rerig. Baie goed. Ek het Johannesburg toe getrek. Kontrak 

geteken by ’n platemaatskappy. Platinumtreffer uitgebring, “Net nog een… Dans” 

en nou verkoop ek Tupperware… ON THE SIDE om my nederig te hou, mens wil nie 

grootkop kry nie. DIT GEBEUR SO VINNIG. VERAL AS JY AL GESUKKEL HET. EN WEET 

EK HOE DIT VOEL OM TE SUKKEL. EK HET OOK AL OORWEEG OM MY LYF TE 

VERKOOP VIR GELD, MAAR HOEKOM VERKOOP JY JOU LYF VIR GELD PIETER, HOE 

HET DIT GEBEUR, JY IS SOVEEL BETER AS .. dit net ek of is dit regtig warm hier 

binne.. ek voel ek praat so baie … Maak jy baie geld? 

Pieter: Nee, Nina. Ek escort die dames van hul kleedkamers na die verhoog. Dis ’n baie 

belangrike werk. Dis die laaste paar minute voor hulle perform, so ek praat hulle 

moed in, sê vir hulle hoe trots ek op hulle is, babysit hulle kinders backstage. Ek 

wou nog altyd in showbiz gaan, so dit voel of my drome uiteindelik begin waar 

word. Ek is deur ’n rowwe paar jaar, Nina, eendag as ons tyd het sal ek jou vertel. 

Nina: Ok, Pieter, dis… 

Pieter: Man, jy weet my pa is oorlede aan kanker in ons eerstejaar, en na my 

gradeplegtigheid het my ma ook beginne agteruit gaan. Ek het so 20 calls op Egoli 

gehad as Markus Markgieter op daai stadium, maar toe hulle bel en sê my moekies 

is siek toe los ek alles en kom terug Matjiesfontein toe. Ek het TV acting gemis, 

maar ek kon elke dag vir my ma perform terwyl ek haar moes voer of bad of afvee, 

en dit was so lekker vir haar. Sy het dit die meeste geniet as Louwna of Nora haar 
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gebad het. My Chris Edwards was nie so goed nie. Na haar dood het ek gesukkel om 

te cope, jy weet. Alles verloor. Egoli wou my nie terugvat nie, hulle het my 

karakter uitgeskryf – dood in ’n karongeluk as deel van Arrive Alive se safety week. 

En toe kom die heroïn. Die uppers, die downers, en die side to siders. En die zol, 

en die x, en die ludes, die Cat, die Tik, die PCP, die gom.. maar meestal die 

heroïn. En eendag toe ek hoog was in ’n parkie toe staan ek nog so en praat met 

myself (re-enacts bergie in ’n parkie moment)   - het ek altyd gesê. Toe begin ’n 

boom met my praat. En hy sê toe vir my ek moet my kak stop, en ek moet vir Egoli 

vergewe. Ek moet eerder dankbaar wees dat ék nog lewe. En Nina, dis toe ek besef 

dat ek ook enige dag kan doodgaan. Toe ek uiteindelik toe my pyn en my verlede 

beginne face toe kon ek skoon kom. En toe eendag besef ek, maar dit was die Here 

wat met my gepraat het deur daai boom. Dit was my brandende boom. (looks up 

smilingly at Jesus). En toe kry ek hierdie werk, wat so vervullend is. Ja, eks nie self 

op die verhoog nie, maar jislaaik. Ek sien nou hoe ander mense hul drome uitleef 

en om hul mylpale dans. En regte pale. Ek is so bevoorreg… Anyway, jy moet 

amper perform, soek jy ’n escort? 

Nina: (stunned) Uh, eks okay, dankie maar nee dankie, Pieter… (stops herself) Weet jy 

wat, nee dit sal vir my ’n voorreg wees, Pieter. Sal jy my net nog twee minute 

gee?Ek moet net gou… (Terug na foon) 

 Sorrie Ange, dit was my cue. Horie, onthou dat ek vir jou ’n nommer stuur. Jy het 

mos nog contacts by Egoli? 

 
***  
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Nina agter goue gordyn. Maak skrefie oop. Sien die dronk skare, vat sluk uit glas. 

Dutch courage. Maak gordyn toe. Mic in een hand, wyn in die ander, and she 

enters. 

NINA: Goeie naand, Matjiesfontein! Hoe voel ons vanaand? 

HECK: Woo! Go Aardvarke! 

NINA: Okay, sure. Go Aardvarke. Why not. (positions herself behind “piano”) 

 Dankie dat julle vanaand saam met my is hier by die Feather Boa. Seker nie die 

tipe show wat mens hier verwag nie. 

HECK: We love you Nina! 

NINA: Dankie. 

HECK: Plesier! 

NINA: Okay jy hoef regtig nie...  

HECK: Skud daai lekker ding. 

NINA: Ek probeer so ‘n ding doen hier, okay? Anyway, hierdie eerste song het ek geskryf 

na ’n ernstige liefdesteleurstelling. Ek’s seker ons is almal al deur iets soortgelyk. 

Dit was nie ‘n lelike ding nie, niemand het ‘n public scene gemaak nie – dit was 

maar net... lewe. Ek het Johannesburg toe getrek toe ek my platekontrak gekry 

het (en by the way, asseblief koop ‘n tape of CD na die show), en my boyfriend, 

kom ons noem hom Dirk … want dis sy naam, wou in Kaapstad agterbly. And who 

can blame him? Daar’s berge, en water en... bome? I guess. Dit sal fine wees het 

ons gedink. Johannesburg is nie op ‘n ander planeet nie. Ons sou mekaar gereeld 

sien. Maar ek was besig om my droom te lewe, en hy was besig met sy werk – baie 

ernstige kuns wat baie ernstige resensies gekry he. En ons het net daai... spark 

verloor. Toe het die verwyt gekom. Die skuldgevoelens. Die paranoia. Jy weet 

waarvan ek praat, né oom? As oom ooit ‘n long distance verhouding oorweeg het, 
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laat ek vir oom sê: Moenie. Anyway een dag het hy kom kuier en ons het in koue 

stilte vir mekaar gekyk oor ons koue cappukinos. Ons kon nie so aangaan nie. Ons 

het gedryf soos skerwe arktiese ys. 

 

HECK: Wat? 

 

NINA: Global warming, lees ’n boek asshole! 

HECK: Waar’s die lekker tunes? 

NINA: (Al hoe harder) Ek het huis toe gegaan na die breakup en gehuil vir ses soliede ure. 

Ek was in stukke. Maar die lewe gaan aan en na ses ure se huil het ek by my klavier 

gaan sit, en hierdie song geskryf: 

HECK: Sing Net Nog Een Dans! 

NINA: Nee ek wil nie! Kan jy nou ophou asseblief? … Ek bedoel, ek het nou nuwe songs, en 

ek dink julle gaan baie daarvan hou. Gee my net nog een K…ans? Kom ons vat hom 

huistoe!! 

(Song: Smashing Pumpkins – Today) 

 

HECK: Hey! Ek ken hierdie song! Dis Smashing Pumpkins! Hey almal! Hey almal, sy’t 

hierdie song gesteel! 

 

Nina probeer aangaan. 

 

HECK: En dit na daai boring bullshit storie! Waar’s die lekker tunes? 

 

NINA: (Nina turns and stops the casio. beduie vir christo om backtrack te stop.)  
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 Fine! Ek’s ‘n fraud. Is dit wat jy wil hoor? Wel die joke is op jou buddy, want ek 

weet al lankal ek’s ‘n fraud. Ja ek het die song gesteel. Kom arresteer my! // Ek 

het nie vir ses ure gehuil en toe hierdie song geskryf nie. Ek het vir ses MAANDE 

gehuil en NIKS geskryf nie, okay? Is dit die storie wat jy soek? Die een waar ek vir 

weke nie gebad het nie en meeste dae nie eers opgestaan het nie. Waar my 

manager vir my kos moes bring dat ek darem net aan die lewe kon bly. Wil jy hoor 

hoe ek medikasie moes begin vat net om shows te kan doen?  

 Ek meen hier sit ons nou, in ‘n strip joint in Matjiesfontein, so hoekom nie. Dis mos 

wat jy wil hê, meneer In-Vino-Veritas. Die real deal. Die regte, outentieke Nina van 

Fokken Zyl experience. WHOOO. 

 

 Wel, na die breakup, na ‘n paar maande se chemiese stabiliteit was Suid-Afrika 

vasgevang in Rugby koors en Rainbow Nation drome. Toe het daai slymerige rektum 

Tomas Lichtenstein van Sunset Records besluit om daarop in te cash. And you know 

what, I was up for it. Ek wou ook ‘n reus wees, ‘n legende van die nuwe Suid-

Afrika. Leon Schuster, Johnny Clegg, PJ Powers, en Nina Shabalala. Toe het 15 wit 

dudes in ‘n boardroom Shabalala Suid-Afrika geskryf en vir my gestuur.JA, EK was 

nie eers die een wat my grootste flop geskryf het nie. Julle almal weet wat toe 

gebeur het. Die music video met die slegte zoeloe dansie, die cheap krale, die 

swartgeverfde gesig, en deur dit alles daai dom grynslag op my gesig… 

 Ja, julle kan maar lag, dis fine. Hahaha, kyk hoe lekker lag ek saam, want met die 

media backlash het Sunset my soos ‘n warm patat gedrop, al was dit hulle eie 

stupid flippen idee. En saam met dit, die kontrowersie. Koerantopskrifte. 

Spotprente. Leê sale, nul verkope. Ek het alles verloor. 
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Ek was vir so lank so... seer. So gebreek, en skaam, en spyt en kwaad vir myself en 

vir almal. Ek kon niemand in die oë kyk nie. Ek hét alles verloor. Dirk, my suster, 

my familie, my fancy nuwe huis en my fancy nuwe kar en my fake nuwe vriende en 

my kreatiwiteit.. my selfrespek.. daar was niks van… daar is niks van my oor nie. 

 

 Ek het nooit gedink ek sou so eerlik kan wees met myself nie. Maar nou... Dames 

en here, laat my toe om nog eenkeer eerlik te wees vanaand: Fok Matjiesfontein, 

fok die Feather Boa Gentleman’s club, Fok Nina van Zyl, en dude, seriously, fok 

jou. Okay wel ek moet Kaapstad toe gaan. Ek weet nie hoeveel spyt ek nog kan 

hanteer nie. 

 

 I’ve been Nina, you’ve been awful, sit asb julle hande bymekaar vir Glenda en haar 

luislang Frank! 
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Closing, Kaapstad 

 

Nina arriveer by Dirk se partytjie. Die plek is leeg. Sy kom tot die besef dat Dirk 

oorlede is. Walks over to his phone. Leaves him a message.   

 

NINA: Hey. Ek is by jou partytjie. Ek het dit gemaak – what a surprise.  

 Ek kan imagine hoe afgepis jy moes wees dat die kanker nie by jou skedule gestiek 

het nie. 

 

 Dis seker weird om ’n boodskap te los vir iemand wat dit nooit sal hoor nie, maar 

ek het soveel om van my hart af te kry en ek het al die pad van JHB af deurgery om 

dit vir jou te kom sê, so shurrup and let me talk. (Dit was nou die deel waar jy 

ingechip het en ek…) 

  

 Anyway, as dit nie vir jou was nie het ek nou nog gesit in my grannyflat in Fourways 

en tupperware tel.  

 

 En ek sou nooit besef het dat my lugkastele eintlik besig was om my te verwoes 

nie, Dirk. Stupid kinderagtige drome van geld en fame en vreemdelinge se liefde en 

tydsrifvoorblaaie. Jy kon dit sien. Jy het my gewaarsku en ek wou nie luister nie. 

Maar nou luister ek, Dirk. Loud and clear. Message received. 

 

 Ek het gedink ek kom neem afskeid van jou. Maar jy was my alweer een voor. 

Maybe kom neem ek afskeid van myself… 
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 Ek weet nie wat ek gaan doen nie though en ek het so baie vrae. Miskien eiendom? 

Miskien weer liefde vind, ’n familie hê? Miskien by Foschini gaan werk.  

 

 Ek sal nog sing. En wie weet, miskien as ek dit nie vir die verkeerde redes doen nie 

kan ek dalk ’n liedjie of twee skryf, elke tweede naweek ’n open mic speel of so. 

Maar, jy hoef nie oor my te worry nie. Ek sal fine wees. En ek weet jy ook. Ek dink 

mens kry Texas Plains in die hemel.  

 

 Anyway. 

 

 Bye. 


