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Deur Deon Johnston

:

ROLVERDELING (in volgorde van verskyning)

1. NICO : Middel veertig. Nico is ’n onderwyser en is effe sinies. Hy was nog 
nooit getroud nie. Hy en Shaun is al vir meer as twintig jaar vriende.

2. ROELIEN : Roelien is nege-en-twintig jaar oud. Sy is Nico se suster, n 
laatlammetjie 

3. SHAUN : Veertig. Shaun is n privaat speurder en ongelukkig in sy beroep. Hy 
praat nie baie nie. Hy was van tevore getroud, en het n 
onuitgesproke en diep respek vir Nico.

4. PETRO : Vroeg dertig. Petro is n intelligente jong dame met n swak plekkie vir 
“stout seuns”.

5. OMROEPER 1 : Radio Omroeper – Manlik

6. OMROEPER 2 : Radio Omroeper – Vroulik

7. NUUSLESER  : Radio Nuusleser. – Vroulik

8. ADV. NEL  : n Korrelkop staatsaanklaer. Manlik.

DIE TONEEL OPEN OP NICO WAAR HY LAATAAND ALLEEN IN 

SY STUDEERKAMER BESIG IS OM TE SKRYF. KRUISDOOF DIE 

INLEIDINGS MUSIEK NA SLEUTELBORD KLATER IN A/G.
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1. NICO : Vir die eerste twaalf uur na sy geboorte is Kobus Leonard Erwee 

naamloos. Trane vloei vrylik oor Hanna se wange toe die weerlose 

babatjie begin gil. Binne in haar gebeur iets, iets soos n elektriese 

kortsluiting. Die kind skree harder en harder en toe is daar skielik 

niks. Die baba se mond is oop en sy gesiggie aaklig vertrek, maar 

daar kom geen klank meer uit nie. 

BYK                          :       SLEUTELBORD KLATER STOP.  DOOF DAN ’n KORT MUSIEK   

BRUG IN.  DOOF DAARNA NA VROEGOGGEND IN DIE 

KOMBUIS VAN NICO SE HUIS. ’n KETEL KOM TOT KOOKPUNT 

IN A/G. SELFOON LUI OP MIK.  HY ANTWOORD. DIS SHAUN IS 

IN SY MOTOR IN SPITSVERKEER.

2. NICO : More Shaun

3. SHAUN : (FILTER) More. Hoe gaan dit met Roelien vanoggend?

4. NICO : Sy is rustiger. 

5. SHAUN : Luister, ek bestuur so ek moet vinnig praat. Wat julle ook al doen 

vanoggend, maak seker Roelien kry nie n koerant in die hande nie. 

6. NICO : Vir wat nie?

7. SHAUN : Dis voorbladnuus – met n helse groot foto daarby.

9. NICO : n Foto van wat?

10. SHAUN :   Van Paul. Maak net seker Roelien kry nie n koerant in die hande nie. 

Ek kom deur sodra ek klaar is met die onderhoud. Ek moet neersit.

1. NICO : Wag!

2. SHAUN : Hier’s verkeerspolisie – ons praat later.

 Bladsy 2



BYK                          :       KORT MUSIEK BRUG OP. DOOF NA ROELIEN SE   

SLAAPKAMER. 

3. NICO : (MAAK ROELIEN WAKKER) Meisiekind. Meisiekind! Dis kwart oor 

sewe.

4. ROELIEN : (DEUR DIE SLAAP) Boeta.

5. NICO : Hier is n koppie tee. Ek sit dit op die tafeltjie neer.

6. ROELIEN : Sê vir my ek droom, toe.

7. NICO : (BEWEEG TOT EFFE WEG) Ek wens so ek kon. 

8. ROELIEN : Ek sien nie kans vir vandag nie. Nee, asseblief, moenie die gordyne 

oopmaak nie. Kwart oor sewe – dis nog maar net twaalf ure.

9. NICO : En tree op ’n slag. 

10. ROELIEN : My man is dood, boeta. Hy moes hier langs my gelê het, nie met n 

koeël in sy kop in n staats lykshuis nie.

11. NICO : (BEWEEG TOT OP MIK) Ek weet. Ek weet.

12. ROELIEN : Hoekom? Hy het vir hulle alles gegee. 

13. NICO : Lewe beteken vir daai barbare niks nie. Hierso, vat n slukkie tee.

14. ROELIEN : Julle moes my gekeer het om daar in te gaan. Soveel bloed.

15. NICO : Ek het probeer, sus.

16. ROELIEN Ek sal nooit die klank vergeet toe hulle die lyksak oor sy gesig 

toetrek nie. Wat doen ek nou, boeta?

17. NICO : Kom ons kom net eers deur die volgende paar dae. Een dag op n 

slag.

1. ROELIEN : n Weduwee op nege-en-twintig.

2. NICO : Meisiekind, Paul se liggaam moet vandag formeel uitgeken word.
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3. ROELIEN : Ek kan nie dit doen nie.

4. NICO : Ek weet. Shaun het vanoggend n radio-onderhoud. Sodra hy daar 

klaar is kom hy hiernatoe. Ons sal gaan. Paul se ouers behoort dan 

al hier te wees. 

5. ROELIEN : Waar is my foon?

6. NICO : Hier, in die bedkassie. Ek het hom afgesit. 

BYK                          :       BEDKASSIE SE LAAI OOP.  

7. NICO : (HY KEER HAAR) Los. Mense kan later met jou praat. Almal 

verstaan.

BYK                          :       BEDKASSIE SE LAAI TOE.  

8. ROELIEN : Elf maande en sewentien dae getroud.

9. NICO : Ons moet begin dink aan reëlings.

10. ROELIEN : Boeta, asseblief, ek kan hom nie op ons huweliksherdenking 

begrawe nie. (DIE MOONTLIKHEID DAARVAN DRING TOT HAAR 

DEUR) Liewe Here, Nee! (SY KNAK) Nee!

BYK                          :       VINNIGE IN DOOF VAN ’n KORT,  DISKORDANTE MUSIEK   

BRUG WAT DAN DOOF NA NICO IN DIE SITKAMER WAAR HY 

BESIG IS MET ’n GESPREK OP SY SELFOON.
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1. NICO : Dit tref haar eers vanoggend. n Paramedikus het haar gisteraand n 

kalmeermiddel gespuit op die toneel. Sy’t so met rukkies bietjie 

geslaap, maar sy is stukkend. Dit sal wonderlik wees, dankie. Sy sal 

dit waardeer. Nee, sy is hier by my. Stuur die blomme na 24 

Campher Straat. Ja, nog altyd dieselfde ou huis. Goed. Ek sê vir 

haar. Dankie vir die bel. Ja, ek sal laat weet van die reëlings. Oukei. 

Mooi bly.

BYK                          :       SELFOON LUI OP MIK  

2. NICO : Liewe hemel, hou dit nie op nie? 

BYK                          :       SELFOON GEANTWOORD  

3. NICO : Hallo Tannie Marie. (POUSE) Ja, dit is. Ja, Roelien se Paul. Ek het 

nog nie self die koerant gesien nie. Gisteraand kwart oor sewe. Nee, 

sy is hier by my. Paul se ouers is op pad. Hulle sal oorbly. Ja, ten 

minste tot na die begrafnis. Ja, dis wat almal sê. Ek raak nou self 

bang om die foto te sien. Ai, Tannie, nee, ek weet nog nie wanneer 

nie. Ons sal laat weet.  Ek maak so, dankie, Tannie. Ek sê vir haar. 

Groete vir die oom. 

4. ROELIEN : (EFFENS WEG) Wie was dit?

5. NICO : Tannie Marie.

6. ROELIEN : Hoe weet sy?

1. NICO : (HY DINK VINNIG) Nuus trek vinnig. Sy stuur liefde. Die foon hou nie

op lui nie. Jou hare is nog sopnat. Kom sit. Gee vir my die handdoek 

dan vryf ek dit vir jou droog. 

2. ROELIEN : (OP MIK) Boeta.
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3. NICO : Wat’s fout?

4. ROELIEN : Jy sal vir my moet winkel toe gaan.

5. NICO : Wat het jy nodig?

6. ROELIEN : Dis daai tyd. (SY BEGIN WEER HUIL)  Ek is nie swanger nie. 

BYK                          :       MUSIEK BRUG OP WAT KRUISDOOF NA NICO IN SY MOTOR IN   

BESIGE VERKEER. DIE VENSTER IS TOE. N RADIO IS AAN IN 

DIE A/G. DAN WORD DIE VERKEER GERAAS HARDER SOOS 

NICO DIE VENSTER AFDRAAI.

7. NICO : (HY ROEP) Chief! Ja, die Afrikaanse een. Hou die kleingeld.

BYK                          :       VENSTER TOE EN VERKEER GERAAS SAGTER.  

8. NICO : (HY LEES DIE BERIG OPSKRIF) Middelvinger voor doodskoot. Ten 

volle bewus van die sekuriteitskamera wys die foto hierbo hoe n 

gemaskerde rower die sekuriteitskameras n middelvinger wys 

oomblikke voor hy die winkelbestuurder, Mnr. Paul du Toit, dertig, in 

die agterkop skiet in n rooftog by n winkel van n bekende supermark 

groep kort voor toemaaktyd gisteraand. Mnr. du Toit is op die toneel 

dood. Die supermark groep bied n beloning van twee honderd en 

vyftig duisend Rand aan vir inligting wat kan lei tot die 

inhegtenisname en skuldigbevinding van die skuldiges. 

BYK                          :       KENWYSIE VAN N BEKENDE OGGEND AKTUALITEIT   

PROGRAM BEGIN OP DIE RADIO IN DIE A/G.
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1. NICO : Is dié foto nou werklik nodig? Die mense het familie, dammit! (NICO 

GEE VIR DIE EERSTE KEER UITING AAN SY EIE GEVOELENS) 

Ons is mense! Brand in die hel!

2. OMROEPER 1: (FILTER) Sal jy net in jou geboortepakkie met ander mense sosiaal 

verkeer?

3. OMROEPER 2: (FILTER) Heeltemal kaal?

4. OMROEPER 1: Ja, sonder n draad klere aan.

5. OMROEPER 2: Ek weet darem nie so lekker van daai een nie.

6. OMROEPER 1: Wel, naturisme is n groeiende tendens veral onder wit 

Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners en vanoggend gesels ons met 

Shaun Jacobs, President van die Suid Afrikaanse Naturisme 

Assosiasie. Dankie dat jy tyd gemaak het om in te kom ateljee toe en

ons meer te kom vertel oor die kontroversiële leefstyl, Shaun.

7. SHAUN : Dankie vir die uitnodiging.

8. OMROEPER 2: Dankie dat jy jou klere aangehou het.

9. SHAUN : Dis n werksdag (ALMAL LAG)

10. OMROEPER 1: Vir meeste mense is dit haas ondenkbaar om sonder klere aan 

gesien te word, soveel meer dan om naak sosiaal met ander te 

verkeer. Wat is naturisme?

11. SHAUN : Breedvoerig is die teksboek definisie van naturisme n gekose leefstyl

gekenmerk deur die verwerping van, soos die Engelse sê ‘body 

shame’, respek vir die natuur, vir ander, en vir jouself.

1. OMROEPER 2: Maar hoekom sonder klere? Naak wees is tog sekerlik nie n 

voorvereiste om respek vir die natuur, ander en jouself te hê nie. 
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2. SHAUN : Sekerlik nie. In n mate kan die gebrek aan liggaamlike bedekking ook

beskou word as n uiterste vorm van respek. Dis om te sê hier is ek 

en ek het niks om weg te steek nie. 

BYK.                         :       TOETER BLAAS LANGS NICO SE MOTOR  

3.  NICO :    Verdomde taxi. Kyk voor jy sommer net van baan verander! 

BYK.                         :       NICO BLAAS OOK SY MOTOR SE TOETER.  

4.  NICO :  Idioot!

BYK                          :       VERKEER GERAAS EN TOETERS HARDER WAT DAN DOOF NA  

N RUSTIGE, OGGEND, BUITELUG ATMOSFEER. DIE TONEEL 

VERSKUIF NA DIE BEGRAAFPLAAS. 

5. NICO : Die koeël wat Paul gedood het, het ook my suster getref. Roelien se 

hart het gebreek. Sy het nooit herstel van Paul se dood nie. Ons 

verstaan dit nie, maar het geen ander keuse as om te aanvaar dat dit

háár keuse was, háár besluit was om na Paul toe te gaan. Dis gepas 

dat ons vandag; wat hulle tweede huweliksherdenking sou gewees 

het, haar as in Paul se graf plaas, haar herenig met die enigste man 

wie sy ooit liefgehad het. Ons gaan nie probeer sing nie. Stille gebed 

is goed. Terwyl die manne vir ons die steen lig en ons Roelien se as 

in die graf plaas, speel ons die musiek van hul eerste dans op hul 

huweliksdag, vandag presies twee jaar gelede. 

BYK                          :       MUSIEK OP.  

6. NICO : Dans meisiekind! Dans!

BYK                          :  DOOF MUSIEK NA NICO, SHAUN EN SY METGESEL, PETRO, SE   

AANKOMS BY NICO SE HUIS NA DIE TERAARDEBESTELLING 
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VAN ROELIEN SE AS. TWEE MOTORS STOP, DEURE MAAK 

OOP EN TOE GEVOLG DEUR VOETSTAPPE TEEN DIE 

TRAPPIES OP TOT BY DIE VOORDEUR

1. PETRO : Sjoe, wat n indrukwekkende plek.

2. NICO : Hy’t baie werk nodig. 

BYK                          :       SLEUTELS IN DEUR. DEUR OOP  .

3. NICO : Kom in.

4. PETRO : Dit lyk baie oud.

5. NICO : Sit die blomme sommer hier op die portaal tafeltjie neer, dankie, 

Petro. Shaun, sit als wat jy in daai koelsak het wat moet koud bly 

dadelik in die yskas, daar’s genoeg plek. Jy weet waar is als.

6. SHAUN : (BEWEEG TOT EFFE WEG) Ja,-nee, net sifdraad tussen ons en die 

hel die jaar.

7. NICO : Kom, stap deur, Petro. Die ou kasarm sou aangenamer gewees het 

om in te leef as die styl en dekor meer minimalisties was, maar om 

dit reg te kry sou ek al hierdie oormaat moes uitruk en dit sal my 

oorlede moeder in haar graf laat tol. Wag, laat ek net gou hier  n 

venster of twee oop kry. (BEWEEG TOT EFFE WEG)  Mense sê ek 

is soos sy; weerstandig teen verandering. Dis eintlik nie waar nie.

8. PETRO : Dis pragtig soos dit is.

9. NICO : Wat hieraan is mooi?

10. PETRO : Dit het n verlede.

1. NICO : (BEWEEG TOT OP MIK) Die verlede is dood. Dis vervelig. Jy lyk nie 

vir my na die soort vrou wat haar sal laat oorgee aan verveling nie. 
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2. PETRO : Ek wens.

3. NICO : Kyk byvoorbeeld na daardie skildery teen die muur bo die klavier. 

Naak en sensueel, is sy teen die einde van die negentiende eeu 

geskilder. Sy was my eerste liefde; vir ewig gemerk deur n vrou wat 

al meer as n honderd jaar oorlede is. Ek sou hier op die 

klavierstoeltjie sit – met n sakdoek. Is dit dan enige wonder dat my 

liefdeslewe daar buite nie veel opgelewer het nie. 

4. PETRO : (ONGEMAKLIK MET DIE GESPREK) Dit hang af van wat jy bedoel 

met ‘opgelewer’ het.

5. NICO : n Bekende skrywer het eendag gesê seksuele omgang kan vergelyk 

word daarmee om iemand anders toe te laat om jou neus te snuit. 

(SKAAM LAGGIE) Dis snaaks.

6. PETRO : (SY WIKKEL HAARSELF UIT DIE GESPREK UIT) Badkamer?

7. NICO : Reguit in die gang af. Tweede laaste deur links. 

BYK                          :       HOëHAK VOETSTAPPE OP HOUT VLOER WAT GELEIDELIK   

VERDOOF.

8. SHAUN : (SHAUN KOM TERUG UIT DIE KOMBUIS UIT - BEWEEG TOT OP 

MIK) Jy’t n paar Rand spandeer aan die kombuis, hè?

9. NICO : Mmmm.

10. SHAUN : Is jy oukei?

11. NICO : Ek’s oraait. Dankbaar dis verby. 

1. SHAUN : Hou moed. Die ou huis is vol herinneringe. Ek sien nog Roelien daar 

by die trap afkom in haar trourok. Paul so senuagtig. Jy voor die 

klavier. Hulle sal die bliksems kry.
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2. NICO : Dit moet begin gebeur, haat is nie n goeie ding nie. Hoe kan dit wees

dat na n jaar die polisie nog nie Paul se moordenaars kon vastrek 

nie?

3. SHAUN : Onbevoegdheid, dis al.

4. NICO : Al was daar net hóóp op antwoorde het Roelien vandag nog geleef. 

5. SHAUN : Ek hoor jou.

6. NICO : Sy kon net nie regkom sonder Paul nie. Sy het probeer.

BYK                          :       HOëHAK VOETSTAPPE OP HOUT VLOER WAT GELEIDELIK   

NADER KOM.

7. NICO : Nouja, dis verby. Kan ek vir julle iets kry om te drink?

8. PETRO : (BEWEEG TOT OP MIK) Skattebol, sal jy ons tasse inbring?

9. SHAUN : Ek sal nou. Het jy kopseer pille in jou handsak?

10. PETRO : Nie in my handsak nie, dis in die badkamer sakkie in my tas.

11. NICO : Los eers die tasse. Ek het poeiers in die kombuis. Petro, wat kan ek 

vir jou aanbied? Koffie? Tee?

12. PETRO : Ek drink graag ’n koppie tee saam met jou.

13. SHAUN : Gaan jy omgee as ek n biertjie knak?

14. NICO : Natuurlik nie. 

15. PETRO : (ONTHUTS) Shaun!

16. SHAUN : Wat?

1. NICO : Toemaar, ek ken hom so. Sit solank. (BEWEEG TOT EFFE WEG) 

Verskoon my.

2. SHAUN : Wag, ek stap saam. 

3. PETRO :   (ROEP AGTERNA) Dis n prag klavier hierdie. Mag ek maar?
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4. NICO : (PROJEKTEER) Geniet jouself!

BYK                          :       VOLG NICO EN SHAUN TOT IN DIE KOMBUIS. PETRO BEGIN   

TOKKEL OP DIE KLAVIER. MET ’n GESUKKEL EN HIER EN 

DAAR ’n VALS NOOT IS DIE WYSIE TOG HERKENBAAR. DIT 

VERDOOF TOT DIEP A/G GEDURENDE DIE VOLGENDE 

DIALOOG. IN DIE KOMBUIS HOOR ONS EERS ’n KASDEUR 

OOP EN TOEMAAK, DAN KOPPIES, LEPELS ENSOVOORTS 

WAT OP N SKINKBORD GERANGSKIK WORD, EN N KETEL 

WAT TOT KOOKPUNT KOM IN A/G. 

5. NICO : Sy’s baie jonk.

6. SHAUN : Elf jaar.

7. NICO : Elf jaar jonger as jy. Mmmm. En?

8. SHAUN : En wat?

9. NICO : Trouplanne?

10. SHAUN : Ons sal maar sien.

11. NICO : (BEWEEG TOT EFFE WEG) Ek koop nie weer n trougeskenk nie.

BYK.                         :       YSKAS DEUR OOP.   

12. NICO.       :  Die waarborg op die mikrogolf wat ek vir jou en Jane gekoop het, het 

nog nie eers verval nie toe skei julle al. 

BYK.                         :       YSKAS DEUR TOE.  

1. NICO.       : (BEWEEG TOT OP MIK) Is een poeier genoeg?

2. Shaun : Ja, dankie.

3. NICO : n Glas vir die bier?

4. SHAUN : Nee wat, net so is reg. 
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5. NICO : Hierdie keer koop ek eers n geskenk op jul tweede herdenking. 

6. SHAUN : Jane het geloop, nie ek nie. (NEEM BIER BY NICO) Dankie.

7. NICO : En Monica?

BYK.                         :       BIER BLIKKIE SE SEËL KLAP.   

8. SHAUN : Sy wou nie in Suid Afrika bly nie. 

BYK                          :       (GRANDPA) POEIER SE PAPIERTJIE RITSEL  

9. SHAUN : (HY SKUD DIE HOOFPYN POEIER IN SY MOND IN EN PRAAT 

GEAFFEKTEERD) Jy weet ek kan nie in Australië inkom met my 

rekord nie. (HY SLUK DIE POEIER AF EN RIL) Magtag, die poeiers 

is bitter.

10. NICO : Ironies. 

11. SHAUN : Wat?

12. NICO : Australië het tot stand gekom deur kriminele. Miskien is dit n bedekte

seëning Monica is terug soontoe. 

13. SHAUN: Jy kon nooit vat kry aan haar nie.

14. NICO : Sy was moeilikheid. Ek kon nooit verstaan wat jy in haar gesien het 

nie.

15. SHAUN : Dit was lank terug. Ek raak nou te oud vir speletjies. Petro is goed vir

my.

16. NICO : Suiker of versoeter vir Petro?

1. SHAUN : Versoeter.

2. NICO : Miskien kry sy n jintelman van jou gemaak. 

3. SHAUN : Nie maklik nie.

4. NICO : Kom ons gaan sit. 
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BYK                          :       ONS VOLG WEER VIR NICO EN SHAUN VAN DIE KOMBUIS TOT   

IN DIE SITKAMER. PETRO SE GETOKKEL OP DIE KLAVIER 

GELEIDELIK HARDER.  DIT STOP SOOS NICO EN SHAUN DIE 

VERTREK BINNE KOM.

5. NICO.         : Moenie ophou nie.

6. PETRO : Speel jy?

7. NICO : Inderdaad. Ek dink met die uitsondering van die borduurkuns beskik 

ek oor al die vaardighede van n welopgevoede jong dame van die 

negentiende eeu.

BYK                          :       SKINKBORD NEER OP GLAS KOFFIETAFELTJIE  

8. PETRO : Ek hoop ek hoor jou speel voor ons Vrydag ry. 

9. NICO : Miskien. Kan ek vir jou skink?

10. PETRO : Dankie.

11. NICO : Die interessante ding van musiek is dat as mense uitvind jy bespeel 

n instrument word daar outomaties aangeneem dat jy dit geniet. 

BYK                          :       SKINK TWEE KOPPIES TEE IN A/G.  

12. NICO : Ah, hoeveel wonderlike ure bring hy nie voor die klavier deur nie? 

Hulle is so verkeerd. Dis so vervelig; so verskriklik vervelig. Melk?

13. PETRO : Asseblief.

1. NICO : Ek hou van Schubert. My sin vir mislukking vind aanklank by 

Schubert. 

2. PETRO : En jou sin vir die dramatiese?

3. SHAUN : (VINNIG) Mozart.
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4. NICO : Genade, nee – te kru en banaal. Mozart was n arrogante, vuilbek 

kreatuur van middelmatige talent. Verdi. Verdi het die dramatiese 

verstaan. I'll Trovatore. Rigoletto. 

5. PETRO : Aida. La Traviata.

6. NICO : (EFFENS NEERBUIGEND) Dis reg.

7. Petro : (NEEM TEE BY NICO AAN.) Dankie. ’n Lekker koppie tee.

BYK                          :       TEELEPEL RINKEL IN KOPPIE IN A/G  

8. SHAUN : Bach se gelag. Dit maak nie vir my sin hoe n 300 pond sopraan in La

Traviata aan tering sterf nie.

9. NICO : (MET SO BIETJIE BYT) Nes dit nie sin maak hoe n getatoeëerde 

mannetjie met bleik wit hare en bultende spiere met n rugbybal 

miljoene Rande in n seisoen kan verdien nie. Het jy tatoes, Petro?

10. PETRO : (TROTS) n Kleintjie. Shaun het n nuwe een.

11. NICO : Nog een!

12. PETRO :  Wys hom, skattebol.

13. SHAUN :  Nie nou nie.

14. NICO :  Ek wou nog altyd n tatoe hê. Tatoes fassineer my, maar n brullende 

draak of iets dergeliks op dié dun armpies sal lagwekkend wees. 

Was ek gespierd soos jy, was dit dalk n ander storie.

15. PETRO       : Ek wil nog een hê. 

1. NICO.        :   Onsinnig soos dit mag wees moet ek dalk my liewe moeder gelyk 

gee toe sy gesê het ek het die eienaardige vermoë om al die 

moontlike hoogtepunte van my eie lewe mis te loop.
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BYK                       :       HOORBAAR SAK NICO BEHAAGLIK IN SY DIEP LEUNSTOEL   

NEER. 

2. NICO        : Ah, dis lekker om uiteindelik tot sit te kom. Ek het dit tot dusvêr 

reggekry om te onttrek van elke geleentheid, elke verbintenis, elke 

uitdaging. Alles. 

3. SHAUN :  Jy't te min gedrink.

4. NICO : Miskien het ek.

5. PETRO : Daar is vir my iets sexy aan te veel drink. Dylan Thomas, Eugene 

Marais – self Koos Doep was sexy.

6. NICO : Ek kan nie drink nie. Na die tweede slukkie moet ek stop. Ek kry die 

vreeslikste sooibrand van alkohol.

7. PETRO : Hoe het julle twee ooit vriende geword?

8. NICO : Ons kom al n lang pad saam? Aan en af, hoe lank is dit nou?

9. SHAUN : Twintig jaar.

10. NICO : Ons het mekaar vir ’n paar jaar nie gesien nie, toe jy met daai ander 

spul deurmekaar was, maar ons tel elke keer net op waar ons dit 

laas gelos het en gaan aan.

11. PETRO : Hoe hét julle vriende geword?

12. SHAUN : (SPOTTEND) Hy het sy broek vir my uitgetrek.

13. NICO : Nee man! Hy laat dit nou vulgêr klink. Ons was toevallig saam op n 

staproete in die destydse Oos-Transvaal - die Blyderivier Canyon.

1. SHAUN : n Paar van ons is vooruit om te gaan skinny-dip in die poele.

2. NICO : (VINNIG) Julle ja; nie ek nie. Ek doen nie koue water nie.
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3. SHAUN :  Die ouens het gedink dis vreeslik snaaks om weg te hol met my klere

toe die res daar aankom.

4. NICO : Sy kaalbas streke kom al n lang pad. Ek het n kortbroek onder my 

sweetpak aangehad en my sweetpak broek uitgetrek en vir hom 

gegee om mee tot by die oornag hut te kom. Dis al. 

BYK                          :       MUSIEK BRUG OP WAT DAN DOOF NA AAND EN VÊRAF   

STADSGELUIDE IN A/G. NICO EN SHAUN SIT OP DIE STOEP. 

YS RINKEL IN N GLAS.

5. SHAUN : Mens voel so klein as die sterre so naby is, né?

6. NICO : Spaar my tog praatjies oor die heelal.

7. SHAUN : Hulle sê daar is n ster vir elkeen van ons.

8. NICO : Hulle doen? Wat is dit, een of ander Afrika legende?

9. SHAUN : Nee, sommer net n ouvroustorie.

10. NICO : Dit irriteer my grensloos elke keer as iemand hier op die stoep kom 

sit en begin brabbel oor die kosmos. Die sterre laat my koud. 

(POUSE) Vertel eerder vir my wat rêrig aangaan. Wat is fout?

11. SHAUN :  Ag, ek’s gatvol! Ek kan nie meer so voortploeter nie. Ek is moeg om 

in gate weg te kruip, ek is moeg vir ander se vuil wasgoed. Ek is 

keelvol om te ja en amen vir als en almal. Ek gaan ophou speurwerk 

doen.

12. NICO : Mmmm. Dis jammer.

13. SHAUN :  Hoekom?
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1. NICO : Ek wou vra dat jy help krap in die ondersoek na Paul se moord. Dit 

maak net nie sin met al die sekuriteitskameras se video materiaal dat

daar na n volle jaar nog geen vordering met die ondersoek is nie.

2. SHAUN : Dis gevaarlik om in die polisie se slaai te krap.

3. NICO : Jy het seker tog nog jou kontakte daar? Wie was daai polisieman  

broers?

4. SHAUN : Sarel en Dawid. Ek sien hulle nie meer nie.

5. NICO : Wat gaan jy doen as jy jou privaat speurwerk opgee?

6. SHAUN : Ek wil n tydskrif begin.

7. NICO : (VERSTIK AMPER) Jy wil n wat?

8. SHAUN : n Tydskrif - vir naturiste

9. NICO : n Kaalbas tydskrif in Suid Afrika?

10. SHAUN : Ja.

11. NICO :  Jy is nie ernstig nie. 

12. SHAUN : Dodelik – soos n hartaanval.

13. NICO : En met waste geld? Weet jy wat n tydskrif als behels?

14. SHAUN : Speurwerk en joernalistiek is nie so verskillend nie. 

15. NICO : Wat van verspreiding? Afsetpunte. Druk kostes. Advertensies.

16. SHAUN : Ons begin dit as n aanlyn tydskrif.

17. NICO :  Ons?

18. SHAUN : Ja, jy as redakteur.

19. NICO : (HY LAG HARDOP) Van n kaalbas tydskrif?
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1. SHAUN : Die Assosiasie het meer as vyf-en-twintig duisend ingeskrewe lede 

landswyd. Al koop net ’n kwart die ding, en ons werk teen vyf Rand 

wins per kopie is dit goeie geld.

2. NICO : Ai, my liewe vriend, jy is so naïef, so wonderlik naïef. (HY LAG 

WEER HARDOP) Moet nooit verander nie.

3. SHAUN :  Ek is ernstig.

4. NICO : Ek ook.

5. PETRO : (BEWEEG TOT OP MIK) Dit klink jolig.

6. NICO : (AAN PETRO) Weet jy hiervan?

7. PETRO : Van wat?

8. NICO : Sy kaalbas tydskrif.

9. PETRO : Dis ek wat hom aanmoedig.

10. SHAUN : Petro sal na al die kos en skoonheidsrubrieke omsien. Hoofartikels, 

die reis rubriek en motor resensies is myne. Jy help ons met gehalte 

beheer.

11. NICO : So maklik soos dit?

12. SHAUN : Jy het die kennis en ondervinding.

13. NICO : n Paar gepubliseerde tydskrif verhale maak nie van my n redakteur 

nie. Ek is n onderwyser.

14. PETRO : Is jy n goeie onderwyser?

15. NICO :  Ek het nog nooit n kind verwurg nie, as dit is wat jy bedoel.

16. PETRO : Dan kan ons leer.

17. SHAUN : Dis n kans op n beter lewe. Ek kan nie meer skelm prokureurs en ryk

sakemanne se vuilwerk doen nie.
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1. NICO       : (HY GAAP) Oe, ekskuus julle. Jy sal vinniger, en meer geld maak om

die beloning vir Paul se moordenaars na te jaag as met n aanlyn 

kaalbas tydskrif.

2. PETRO : Die eerste uitgawe is klaar.

3. SHAUN : Sak Sarel! Dis net n voorbeeld.

4. PETRO : Wys vir Nico.

5. SHAUN : Nie nou nie. Sal jy daaroor dink?

6. NICO : Dit was n lang dag.

7. PETRO : Jammer.

8. NICO : Waaroor? Dis nie jou skuld my suster het haar breins uitgeblaas nie. 

(POUSE) As ek instem, dan help jy soek na Paul se moordenaars. 

Kry geregtigheid vir Roelien. Is dit n deal?

BYK                          :       KORT MUSIEK BRUG OP WAT DAN DOOF NA SHAUN EN   

PETRO SE SLAAPKAMER DIE VOLGENDE OGGEND.

9. SHAUN : (NOG HALF DEUR DIE SLAAP) Môre.

10. PETRO : (HEEL SPRANKELEND; SY IS AL LANKAL WAKKER) Môre 

slaapkous.

11. SHAUN :  Hoe laat is dit?

12. PETRO : Amper half-nege.

13. SHAUN : Wat?

14. PETRO : Jy't geslaap soos n dooie.

15. SHAUN : Ja wel, dis jy wat my so uitgeput het?

16. PETRO : (STOUT) Dit was lekker. Stry?

17. SHAUN : (SPEELS) Mmmm, dit was oukei.
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1. PETRO : Sê dit was die beste ooit. (SY KIELIE HOM EN HULLE LAG) Sê dit! 

Sê dit was die beste ooit!

2. SHAUN : Oukei! Oukei! Dit was die beste ooit. Jy is fantasties. Weet jy dit?

3. PETRO : Ek is lief vir jou. Weet jy dít?

4. SHAUN : Ek hoop nie Nico het ons gehoor nie.

5. PETRO : Hy is nogal intense.

6. SHAUN : Jy sal hom gewoond raak. Hy groei op mens.

7. PETRO : (SY KLIM UIT DIE BED UIT - BEWEEG TOT VÊR WEG. SY PRAAT 

VANUIT DIE BADKAMER MET SHAUN) Hy praat oor sy ma, maar 

glad nie oor sy pa nie.

8. SHAUN : (PROJEKTEER) Nee, en moet ook nie uitvra nie.

9. PETRO :  Hoekom nie?

10. SHAUN : Lang storie. Vermy die onderwerp.

11. PETRO : Is jy lus vir koffie?

12. SHAUN : Asseblief.

13. PETRO : (BEWEEG VAN VER TOT EFFE WEG) Nou toe, kry jou alie uit die 

kooi uit. Dis n pragtige oggend. Ek wil nog winkels toe gaan ook.

BYK                          :       GORDYNE SKUIF OOP.  

14. PETRO : (VERBAAS) Wil jy nou meer? Kom kyk gou hier?

15. SHAUN : Wat is dit?

16. PETRO : Kom kyk.
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BYK                          :       GELUIDE VAN BEDDEGOED WAT RITSEL GEVOLG DEUR ’n   

PAAR DOWWE KAALVOET VOETSTAPPE OP DIE HOUT 

VLOER. VENSTERKNIP MAAK OOP. DOOF VOËL EN ANDER 

OGGEND GELUIDE IN A/G EFFENS HARDER. NICO IS BESIG 

OM OEFENINGE TE DOEN IN DIE TUIN.

1. NICO : (VAN VÊR) Hut een twee. Hut een twee.

2. SHAUN : (ROEP AF ONDERTOE) More!

3. NICO :  More!

4. SHAUN :  (IN N VALS AUSTRALIAANSE AKSENT) Nice day for it, mate.

5. NICO : Nuwe dag, nuwe begin. Kom af, kom val in.

6. SHAUN : Ek dink nie so nie. Jy is heeltemal te gesond vir my vanoggend.

7. NICO :  Dis n pragtige dag!

8. SHAUN : Jy gaan jouself n hartaanval gee.

9. NICO : Is dit hoe jy met jou redakteur praat? Gesonde lyf, gesonde verstand.

Kom val in! Hut, een twee! Hut, een twee. (Hut, een twee. Hut een 

twee)

BYK                          :       DOOF ENERGIEKE MUSIEK BRUG IN WAT DAN DOOF NA NICO   

EN SHAUN IN DIE ONTBYTHOEKIE IN DIE KOMBUIS. 

10. PETRO : (BEWEEG VAN VER TOT OP MIK)  Oukei, sien julle tweetjies later. 

Enigiets anders wat ek van die winkels moet saambring?

11. NICO : Nee wat, ek dink nie so nie, dankie - net die vonkel appelsap. Verder 

is hier als vir ete vir vanaand.

12. PETRO :  Oukei. Ta-ta, skattebol (SY SOEN VIR SHAUN)

BYK                          :       SLEUTELS RINKEL.  
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1. PETRO : (BEWEEG WEG) Ek sal nie te lank wees nie.

2. SHAUN : (ROEP AGTERNA) Bring n soetigheidjie saam.

3. PETRO : (VAN VÊR) Wat?

4. SHAUN : (PROJEKTEER) Chocolates!

5. PETRO : Oukei!

BYK                          :       DOKUMENTE EN PAPIERE RITSEL  

6. SHAUN :  Is dit als?

7. NICO : Dis alles wat ek het. Ek sukkel steeds om na daai koerant foto te kyk.

Middelvinger voor doodskoot. Hoe moor mens so koelbloedig?

8. SHAUN : Jy sê niks hiervan vir Petro nie. 

9. NICO : Dis nie ’n goeie begin as jy nou al vir haar dinge wegsteek nie.

BYK                          :       VOERTUIG VERTREK IN A/G  

10. SHAUN : Los jy my met ’n keuse?

11. NICO : Altyd.

12. SHAUN : Dis my heel laaste job. Ek is ernstig. Wat’s op die CD?

13. NICO : Al die sekuriteitskamera video materiaal.

14. SHAUN : (VERBAAS) Hoe’t jy dit in die hande gekry?

15. NICO : Mooi gevra. (POUSE) Hoekom juis nou jou speurwerk opgee? Jy is 

goed in wat jy doen.

16. SHAUN : (VERONTWAARDIG) Hoer vir geld? As die geld reg is, is die saak 

reg: enigiets vir geld. Nee, ek wil skoon kom. Ek weet te veel van te 

veel mense. Ek sien goed, doen goed. . . 

17. NICO : Fake it till you make it, sê die Engelse

18. SHAUN : Praat vir jouself. Jy's die akteur.
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1. NICO : Ek loop nie kaalbas rond en vertel vir die wêreld ’n mens sonder 

klere aan het niks om weg te steek nie.

2. SHAUN : Touché

3. NICO : Jaag die beloning. Tweehonderd en vyftig duisend Rand is baie geld.

4. SHAUN : Geld het my waar ek is vandag. Ek sou baie dinge baie anders doen 

as ek my lewe kon oor hê.

5. NICO : Meeste sou. Dié is een van die kassiere se verklarings. Kyk bietjie na

haar beskrywing van die een wat Paul geskiet het. Daar’s ekstra 

foto’s in daai koevert. 

6. SHAUN : Wat sê sy?

7. NICO : Sy noem spesifiek die eerste gelid van sy middelvinger is weg. Mens 

kan dit ook sien op die video. Vat die hele boks saam met jou. Kry 

hulle net. Dis al wat ek vra. Ek wil die bliksem in sy gesig spoeg.

8. SHAUN : Ek belowe niks.

9. NICO : Ek weet. (BEWEEG TOT EFFE WEG) Nog koffie?

10. SHAUN : Is die vliegtuig al oor?

BYK                          :       YSKAS DEUR OOP EN DAN WEER TOE GEVOLG DEUR DIE   

KETEL WAT TOT KOOKPUNT KOM IN DIE A/G.

11. NICO : (BEWEEG TOT OP MIK) Hoof artikel in die eerste uitgawe is n 

ondersoek na Paul se moord. Wys ons letsels. Hierso.(GEE DIE 

BIER VIR SHAUN)

12. SHAUN : Dankie.

BYK                          :       BIER BLIKKIE SE SEËL KLAP  

13. SHAUN : Sien jy kans daarvoor dat ek in jou kop inklim?
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1. NICO : Dis tyd vir n nuwe begin. 

BYK                          :       NICO SKINK KOOKWATER IN DIE KOPPIE EN ROER SY KOFFIE  

MET DIE TEELEPEL WAT HARD TEEN DIE KANTE VAN DIE 

KOPPIE RAAS.

2. Nico : Ek wonder nog altyd hoe dit moet wees om jou tipe persoon te wees.

3. SHAUN : En dit is?

4. NICO : Die ou wat in die kroeg instap en vrouens skud hul hare agtertoe, 

raak aan n oorbel, wonder of is hul lipstiffie gesmeer.

5. SHAUN : Jy het te veel flieks gesien.

6. NICO : Te veel boeke gelees. Roelien is dood en ek kan niks daaraan doen 

nie. Dis tyd om oop te krap, te keer dat hierdie haat n obsessie word.

Ek wil soos jy seil van een vrou na n ander, nuwe omhelsings 

verken, soos jy haar naam op my boud tatoeëer. Wat het jou besiel? 

Jy weet nie eers of jy met haar wil trou nie.

7. SHAUN : Dit was op die ingewing van die oomblik. Wat dink jy van Petro?

8. NICO : Ek dink nie aan haar nie. Sy is joune. Te veel hedonistiese 

verbeeldingsvlugte voor die skildery in die sitkamer het my drome oor

die liefde van n vrou vir ewig gekelder.

BYK                          :       MUSIEK BRUG OP. DOOF DAN DIE MUSIEK BRUG TOT RADIO   

AGTERGROND WAAR NICO EN PETRO IN DIE KOMBUIS BESIG 

IS OM AANDETE VOOR TE BEREI. DIS LAATMIDDAG. 

9. NICO :  Nee, ek stem glad nie met jou saam nie. Eet is iets wat ons doen om 

aan die lewe te bly. 
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1. PETRO : Maar om te kook moet mens ook kan doodmaak. Geure en aroma's 

is spoke uit die pot, en dis emosie.

BYK                          :       EINDIG DIE MUSIEK IN DIE A/G.   

2. NUUSLESER: (IN AGTERGROND EN OP FILTER) Goeie middag luisteraars.

3. NICO : Shhh, gou-gou. Draai gou harder daar.

BYK                          :       RADIO HARDER.  

4. NUUSLESER: (FILTER) In die vier-uur nuus. n Bizarre brief wat gedetailleerde 

inligting bevat oor n moord wat na bewering dertien jaar gelede 

gepleeg is, is onder n mat in n huurhuis in die suide van 

Johannesburg gevind. Die brief is ontdek toe daar onlangs met 

opknapping aan die huis begin is. Die brief is verstommend 

gedetailleerd en bevat selfs telefoon nommers, en voertuig 

registrasienommers van die persone wat na bewering betrokke was 

by die moord. n Polisie woordvoerder sê die saak word ondersoek. 

5. NICO : Kan jy nou meer? 

6. NUUSLESER : Intussen het die ANC vroueliga het bekend gemaak . . .

7. NICO : Ag nee, genoeg van die ANC.

BYK                          :       DOOF NUUSBERIG UIT TOT RADIO HEELTEMAL AF.  

8. NUUSLESER : (dat hul protes voor die hooggeregshof sal voortgaan ondanks. . .)

9. PETRO : n Vroeër berig het gesê die brief begin glo met die woorde "As jy dié 

lees, dan is ek dood." Ek het in die kar daarna geluister. Dit lyk asof 

die brief bedoel is as n soort versekering om te keer die skrywer se 

maatjies praat nie. 

10. NICO : Kierankies braai altyd.
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BYK                          :       SELFOON LUI EFFENS WEG.  

1. PETRO : (ROEP) Liefie, jou foon!

2. SHAUN : (VAN VÊR) Wie is dit?

3. PETRO : (PROJEKTEER) Ek weet nie.

4. SHAUN : Antwoord gou, toe!

5. PETRO : (BEWEEG TOT EFFENS WEG. ANTWOORD DIE FOON.) Hello, 

Shaun se foon, Petro wat praat. Hello. Hello. O. (POUSE, EN DAN 

VIR HAARSELF) Maar ek ken die nommer.

6. SHAUN : Wie is dit?

7. PETRO : (PROJEKTEER) Ek weet nie. Die person het neergesit. Seker n 

verkeerde nommer. 

8. SHAUN : (BEWEEG VAN VÊR TOT EFFENS WEG) Ek pes dit as mense net 

neersit. Sê ten minste net, jammer, verkeerde nommer.

9. PETRO : (OP MIK) Hoe vorder jy met die artikel?

10. SHAUN : (OP MIK) Stadig.

11. SHAUN : Wat is daai?

12. NICO : Malva poeding.

13. SHAUN : Julle maak my honger. Laat ek liewer loop aangaan.

14. PETRO : Siestog. Moet ek solank vir jou n broodjie maak? 

15. SHAUN : (BEWEEG WEG) Nee wat, ek sal wag.

16. PETRO : (ROEP AGTERNA) Hierso, vat jou foon saam. (DAN AAN NICO) Die

wortels in Julienne-repies of blokkies?

17. NICO : Julienne asseblief.

BYK                          :       PETRO KAP GROENTE OP ’n HOUT SNYPLANK  
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1. PETRO : Dankie dat jy vir hom ’n ouboet is . Hy is baie lief vir jou, weet jy?

2. NICO : Jy weet waarvoor jy jou inlaat, né?

3. PETRO : Ek weet.

4. NICO : Het jy sy naam op jou lyf?

5. PETRO : O, jy het sy nuwe tatoe gesien?

6. NICO : Kon dit nie mis nie.

7. PETRO : Nee, ek het nie.

8. NICO :  Dis wys. Hou dit so. Keer, die melk kook oor!

BYK                          :       MUSIEK BRUG OP WAT DAN KRUISDOOF NA DIE GEDRUIS   

VAN N STORT IN DIE A/G. DIE TONEEL VERSKUIF NA SHAUN 

EN PETRO SE SLAAPKAMER.

9. PETRO : (PROJEKTEER) Kry klaar in die stort, liefie. Ek wil nog hare was ook!

(VIR HAARSELF) Verkeerde nommer se voet. Ek ken die nommer.

BYK                          :       SELFOON SLEUTELBORD TOON GELUIDE SOOS PETRO N   

NOMMER VAN HAAR FOON AF SKAKEL. 

10. PETRO : 079 555 1234. Komaan, antwoord. Wie is jy?

11. SHAUN : (VAN VÊR) Ek's amper klaar. Kom!

12. PETRO : (VERBAAS) O, dit is jy! Jy weet baie goed wie praat. Dit is jy wat 

vroeër gebel het. Los vir Shaun uit. Hy wil niks meer met julle te doen

hê nie. Verstaan jy my? Daar’s niks om vir hom te sê nie. Jy bel hom 

nie weer nie! 

13. SHAUN : Met wie praat jy?

14. PETRO : (PROJEKTEER) Dirk.

15. SHAUN : Dirk wie? 
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BYK                          :       STORT AF  

1. PETRO :  (SAG. BITSIG. VIR HAARSELF) Hoeveel Dirke ken jy? 

(PROJEKTEER) Hoekom bel Dirk Lourens jou?

2. SHAUN :  Wanneer?

3. PETRO :  (PROJEKTEER) Vroeër. Dit was g'n n verkeerde nommer nie. Dit 

was Dirk, en toe sit hy neer toe hy hoor dis ek.

4. SHAUN : (BEWEEG VAN VÊR TOT EFFE WEG) O. Hoe moet ek weet 

waarom hy bel.

5. PETRO : Jy't my belowe.

6. SHAUN : My belofte staan. Wat wil jy hê moet ek doen? My nommer verander 

en wegkruip?

7. PETRO : Het daai man jou nie al genoeg skade berokken nie?

8. SHAUN :  (BEWEEG TOT OP MIK) Hoe het hy by jou uitgekom?

9. PETRO : Ek het gebel - die nommer op jou foon van vroeër van my foon af 

geskakel.

10. SHAUN : En wat sê jy toe? Gee hier my foon.

11. PETRO : Hy het eers gemaak of hy nie weet wie praat nie. 

12. SHAUN :  Jy krap al weer waar jy nie moet nie. Ek het nie n vrou nodig om my 

oorlog te baklei nie.

13. PETRO : Praat sagter.

14. SHAUN :  En moet ook nie vir my sê wat om te doen nie. Hou op inmeng!

15. PETRO : Ek meng in want ek is lief vir jou. Verstaan jy dit nie?

16. SHAUN : Nee. Ek kan na myself omsien.

17. PETRO : Oukei, ek is jammer.
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1. SHAUN :  (BEWEEG TOT EFFE WEG) Stort en kry klaar. Ek is honger.

2. PETRO : Moet nou nie die aand bederf nie.

3. SHAUN : Dis nie ek nie, dis jy.

BYK                          :       MUSIEK BRUG OP. SLOTGEDEELTE VAN SCHUBERT D959   

ANDANTINO. DIE TONEEL VERSKUIF NA DIE SITKAMER. DIS 

VROEGAAND. 

4. PETRO : (MET APPLOUS) Fantasties! Bravo!

5. SHAUN :  (MET APPLOUS) Encore!

6. NICO :  Miskien later.

7. PETRO : (NEULERIG SOOS N KIND) Ag, net nog n stukkie, toe?

8. NICO : Die aand is jonk. Kan ek vir julle nog n drankie skink?

9. SHAUN : Whiskey sal lekker wees.

10. NICO :  (BEWEEG TOT EFFENS WEG) Soos jy daarvan hou - op eish? 

Selfde vir jou, Petro?

11. PETRO : Dankie. Jy is n wonderlike pianis.

BYK                          :   GEPASTE KLANKE VIR DIE SKINK VAN DRIE DRANKIES IN DIE   

A/G

12. NICO : Geensins nie. n Pianis is een met sy instrument. Ek is veels te bewus

van my tekortkominge om verlore te raak in die note.

13. PETRO : Jy gee jouself te min krediet. 

14. NICO : (HY LAG) En as jy so bloos?

15. Petro : Weet jy hoekom vrouens soms wegkyk as n aantreklike man hulle op

straat verbystap?

16. NICO : Vertel my.
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1. PETRO : Want hulle is betower.

2. NICO : Nie deur my nie.

3. PETRO : Hoekom nie? Hoekom sal n vrou nie vir jou val nie? Besef jy nie hoe 

besonders jy is nie? Kyk na jouself; lank, skraal, intelligent, talentvol.

4. NICO : Ek is lankal te oud vir liefde.

5. PETRO : Hoe ouer, hoe meer kosbaar.

6. NICO : Mmmm. Ek het nog nie so daaraan gedink nie.

7. PETRO : Dis die regte manier; die enigste manier.

8. NICO : (BEWEEG TOT OP MIK) Julle drankies.

9. SHAUN : Petro is reg. Sit neer daai appelsap en drink vanaand saam met my n

dop.

10. NICO : Liewer nie.

11. SHAUN : Komaan! Ons drink op die tydskrif; op jou. (BEWEEG TOT EFFE 

WEG) Wag, ek skink vir jou n kleintjie.

12. NICO : Nee, Shaun.

13. SHAUN : Asseblief. Net ’n knertsie.

14. NICO : Oukei, n kleintjie. 

BYK                          :       SKINK DRANKIE IN GLAS IN A/G.  

15. NICO : Sien jy wat maak hy met my, Petro?

16. SHAUN : (BEWEEG TOT OP MIK) Hierso. Op sukses met die tydskrif.

17. PETRO : Op nuwe vriende.

18. NICO : Op Roelien en op antwoorde.

BYK                          :       DRIE KRISTAL GLASE KLINGEL TEEN MEKAAR.  

19. Shaun : Laat hy val waar hy wil!
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1. NICO : (BRING ONGESKIK HARD N WIND OP) Oe, verskoon tog, dis 

onmiddellik, die sooibrand.

2. SHAUN : Want jy doen dit verkeerd.

3. NICO : Daar's n vaardigheid daaraan? (BEWEEG TOT EFFE WEG) Kom 

ons stap deur eetkamer toe.

BYK                          :       MUSIEK BRUG OP. DOOF DAN DIE MUSIEK NA DIE DRIE AAN    

TAFEL IN DIE EETKAMER, EN WAT LAG SOOS NA ’n LEKKER 

(VUIL) GRAP. 

4. SHAUN : Ek is bly ek is Afrikaans, want nou kan ek sê ek is dhuk!

5. NICO : Vir iemand wat nie drink nie is dit die meeste alkohol wat nog in my 

gorrel af is.

6. PETRO : Ons eet vir n week nie, liefie. Komplimente aan die sjef.

7. NICO : Jy't gehelp. Komplimente aan my pragtige assistent.

8. SHAUN : Die dag as jy so kan kook, my skat, dan trou ek met jou.

9. NICO : Hoekom sê jy nie vir haar nie?

10. SHAUN : Sê wat vir haar?

11. NICO : Dat jy boggerol omgee oor hoe sy kan kook. Jy hou haar net vir die 

seks aan.

12. SHAUN : Wat?

13. PETRO : (GESKOK) Hy doen nie!

14. NICO : (VINNIG) Natuurlik doen hy.

15. PETRO : Is jy jaloers?

16. SHAUN :  Petro!

17. PETRO : Wil jy kyk?
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1. NICO : Ek het genoeg gehoor gisteraand, dankie. (DRONK VERDRIETIG) 

Dit moet so n soete vertroosting wees om n minnares te hê.

2. SHAUN : Vertroosting is nie wat jy nou nodig het nie. (AAN PETRO) Koffie.

3. PETRO : Ek gaan maak.

4. SHAUN : Sterk!

BYK                          :       EETKAMER STOEL AGTERUIT OP HOUT VLOER. HOËHAK   

VOETSTAPPE OP HOUT VLOER IN DIE GANG AF

5. NICO :  Ek is jammer. Te veel wyn.

6. SHAUN : Dis oraait. Ek moes nie aangedring het nie.

7. NICO : Hoekom wil jy nie met haar trou nie?

8. SHAUN :  (AANVALLEND) Wil jy regtig weet? 

9. NICO : Sy’s lieflik.

10. SHAUN : Ek's bang, oraait. Sy weet nog nie eers ek het n kriminele rekord nie.

11. NICO : Meineed. Jy’t gelieg het in die hof, so what? Dis nie dat jy iemand 

doodgemaak het nie. En as jy my so kyk?

12. SHAUN : Daar is te veel dinge wat ek eers moet uitsorteer. Ek is veertig jaar 

oud, blank, manlik, en met n kriminele rekord. Waar kry ek werk? Die

tydskrif moet eenvoudig net werk. Ek kan haar nie daarsonder n 

toekoms belowe nie.

13. NICO :  Petro is die beste ding wat in jare met jou gebeur het.

14. SHAUN : Dink jy ek weet dit nie.

15. NICO :  Nou ruk jou reg voor jy haar verloor. 

16. SHAUN : Ek probeer, oraait. 

BYK                          :       BORDE EN EETGEREI WORD BYMEKAARMAAK.  
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1. NICO : Nee, los die skottelgoed. Girlie kom more in. Kom ons kry koffie.

 BYK                         :       MUSIEK BRUG OP. DOOF DAN NA NICO SE KAMER. DIS   

LAATAAND. DAAR IS N SAGTE KLOPPIE AAN DIE DEUR.

2. NICO : Kom in.

3. PETRO : (EFFE WEG. SY BLY STAAN IN DIE DEUR) O, jy is al in die bed.

4. NICO : Wat's fout?

5. PETRO : Is jy oraait.

6. NICO :   Ek is oukei. Ek weet nie so mooi van more oggend nie, maar 

toemaar.

7. PETRO : Ek wil net vir jou sê ek weet wat jy probeer doen. 

8. NICO :  O ja?

9. PETRO : Ek waardeer wat jy vir Shaun beteken.

10. NICO : Is jy lief vir hom?

11. PETRO : Ja.

12. NICO :  Nou vergeet dan ek het gevra.

13. PETRO :  Ek het alreeds. Lekker slaap.

14. NICO :   Jy ook.

BYK                          :       PETRO TREK DIE KAMERDEUR OP KNIP. DOOF UIT. DIE   

TONEEL VERSKUIF NA DIE VOLGENDE OGGEND. DOOF VOËL-

EN ANDER OGGEND GELUIDE IN. SHAUN IS BUITE BESIG OM 

DIE KAR TE PAK EN BESIG MET ’n FOONGESPREK. 

15. SHAUN : Ek kan nie nou met jou praat nie.

16. PETRO : (ROEP VAN VÊR) Het jy al die koelsak ingepak, skattebol?

17. SHAUN :  (HY ROEP TERUG) Ja! (DAN SAGTER) Ek bel jou later.
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1. PETRO : (VAN VÊR) Moenie toe pak nie.

2. NICO : Later, Dirk!

3. PETRO : (BEWEEG TOT OP MIK) Hier is nog van gisteraand se malva 

poeding. Sit dit vir my bo-op in, asseblief.

4. SHAUN :  Ek het gesê ek bel jou later.

5. PETRO : Met wie is jy so ongeskik?

6. SHAUN : Vet van Zyl se sekretaresse. 

7. PETRO :   Keer dat die poeding nie plat druk nie. So ja.

BYK                          :       KOELSAK SE RITS TOE  

8. SHAUN :  Het jy als?

9. PETRO :  Dit wat nie in is nie moet bly.

10. NICO : (BEWEEG TOT OP MIK) Haal die poeding uit die foelie uit en skep 

dit in n bak sodra julle by die huis kom.

11. SHAUN :   As daar oor is

BYK                          :       MOTOR SE BAGASIEBAK TOE  .

12. SHAUN : Nouja, laat ons in die pad val.

13. NICO :  Moenie wag nie, e-pos vir my elke artikel soos jy klaarmaak 

daarmee.

14. SHAUN :  Ek maak so.

15. PETRO :  Dankie vir alles. Dit was so lekker om jou uiteindelik te ontmoet.

16. NICO : My plesier - en vir jou ook.

BYK                          :       MOTORDEUR OOP. PETRO KLIM IN.  

17. NICO : SMS my as julle by die huis kom.

BYK                          :       MOTOR DEUR TOE  .

 Bladsy 35



1. NICO : Ek skuld jou een. Ek is jammer oor gisteraand.

2. SHAUN :  Moenie wees nie. Gaan jy oraait wees?

3. NICO : Ek moet een of ander tyd vrede maak met Roelien se dood en 

aangaan. Die twee dae wat julle hier was, was goeie afleiding. 

Dankie dat julle oorgebly het.

4. SHAUN :  Dit was lekker. Dankie vir alles.

BYK                          :       OORKANTSTE MOTOR DEUR OOP.   

5. NICO :  Bel my as jy met iets sukkel.

6. SHAUN :  (EFFENS WEG) Ek maak so.

BYK                          :       OORKANTSTE MOTOR DEUR TOE EN ENJIN AAN.  

7. PETRO :  (EFFENS WEG) Bye.

BYK                          :       MOTOR TREK WEG  

8. NICO :  Bye! (HY ROEP AGTERNA) En kry vir my antwoorde!

BYK                          :       KRUISDOOF DIE MOTOR WAT VERTREK MET ’n MUSIEK BRUG  

WAT DAN DOOF NA DIE SITKAMER IN NICO SE HUIS. SY 

SELFOON LUI. HY ANTWOORD.

9. NICO : Haai, Petro. Sjoe, julle het lank gery? 

10. PETRO : (FILTER) Nico.

11. NICO :  Wat's fout?

12. PETRO : Shaun is gearresteer.

13. NICO : Vir wat? Waar is julle? 

14. PETRO : By die huis. Jy onthou gister se storie op die nuus oor die brief onder 

die mat? 

15. NICO : Ja,
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1. PETRO : Dis Shaun.

2. NICO : Wat bedoel jy dis Shaun?

3. PETRO : Dis Shaun wat die brief geskryf het.

4. NICO : Jy is nie ernstig nie.

5. PETRO : (PANIEKERIG) Hier is n hele mag polisiemanne. Hulle keer die huis 

om.

6. NICO :  Waar is Shaun?

7. PETRO : In die vangwa. Hy is in boeie. Hulle weier dat ek met hom praat. 

8. NICO : Moet met niemand praat nie.

9. PETRO : Hier's ook n spul joernaliste. Kameras.

10. NICO :  Bly in hemelsnaam net doodstil. Sê niks nie.

11. PETRO :  Hulle dink ek bel n prokureur.

12. NICO :  Dis goed so. Sit neer die foon. Ek is op pad.

BYK                          :       LOEIENDE POLISIE SIRENES GEVOLG DEUR ’n SWAAR   

METAAL HEK WAT TOESLAAN EN EGGO IN ’n LEË RUIMTE.
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1. NUUSLESER : Goeie middag luisteraars. In die bulletin: Borgtog is vandag in die 

Palmridge Landdroshof geweier aan Shaun Jacobs, die beweerde 

skrywer van n berouvolle bekentenis brief wat gedetailleerde inligting

bevat oor die moord van n vrou, glo dertien jaar gelede. Die brief is 

onlangs onder n mat in n huurhuis in die suide van Johannesburg 

gevind toe die eienaar met opknappings aan die huis begin het. 

Jacobs en vyf ander mans, onder wie twee polisiemanne, is verlede 

week gearresteer op grond van inligting in die brief wat opgevolg is. 

Een van die beskuldigdes is na n alternatiewe plek van aanhouding 

verskuif nadat hy beweer het Jacobs het hom in aanhouding gedreig.

BYK                          :       DOOF STADIG BEWEGENDE VOERTUIG OP GRUIS IN. NICO EN  

PETRO KOM AAN BY LEEUKOP GEVANGENIS OM SHAUN TE 

BESOEK.

2. NICO :  Dit lyk verskriklik. Daai heinings is wat, tien meter hoog?

3. PETRO : Dit is n tronk. Parkeer hier onder die bome. Ons moet eers by daai 

geboutjie gaan inteken.

BYK                          :       VOERTUIG STOP. ENJIN AF  

4. PETRO : Die besoekersentrum is soontoe, daai gebou daar bo. As ons hier 

ingeteken het dan gaan haal hulle hom en vat hom boontoe. Ons 

sien hom daar.

5. NICO : Hoe kom ons daar?

6. PETRO : Ons ry met n bussie tot daar.

BYK                          :       MOTOR DEURE OOP.  
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1. PETRO : Nee, los jou selfoon in die kar. Bring net jou ID. Mens kan nie n 

selfoon hier in vat nie.

BYK                          :       MOTOR DEURE TOE.  

2. NICO : Die plek is enorm! Kyk hoe hang daai spul deur die tralies.

BYK                          :       DOOF NA NICO EN PETRO IN DIE BUSSIE OP PAD BOONTOE.   

3. PETRO : Ons mag net een op n slag ingaan. Gaan jy eerste. Julle het baie om

oor te praat.

4. NICO : Ek weet nie hoekom is ek hier nie. Wat sê ek vir hom? As hy skuldig 

is aan moord móét ek dieselfde oor hom voel as oor Paul se 

moordenaars. Elke slapelose nag bring meer haat vir daai goed.

5. PETRO : Hoor net wat hy te sê het.

6. NICO : Het hy al vir jou enigiets gesê.

7. PETRO :   Niks. Nie ’n woord nie. Hy hou vol hy word ge-frame.

8. NICO : Die getuienis teen hom is oorweldigend. As hy vir my lieg, of as hy 

skuldig bevind word kom die handskoene af.

9. PETRO :  Hy weet dit. Ek het vir hom gesê. Praat net met hom, hy het jou 

nodig.

BYK                          :       BUSSIE STOP EN GLY DEUR MAAK OOP.  

10. PETRO : Ons klim hier uit. So ja, die kant toe. Stap deur daai hek en met die 

gangetjie af. Hulle gaan jou deursoek by die kontrolepunt, en dan 

gaan wag jy in die wagkamer tot hulle jou roep. 

11. NICO : Ek sal gou maak. Jy het meer tyd by hom nodig as ek.
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1. PETRO : Ek het net een ding wat ek vandag vir hom wil sê. Vat jou tyd. Die 

bewaarders is nie so streng met die verhoorafwagtendes nie. Praat 

met hom. Ek gesels solank met die vroutjie daar oorkant. 

BYK                          :       SWAAR METAAL HEK SWAAI TOE GEVOLG DEUR   

SLOTMEGANISME WAT SLUIT. DIE TONEEL VERSKUIF NA DIE 

LANG GANG BESOEKER HOKKIES. DIK GLAS SKEI NICO EN 

SHAUN. HULLE GESELS D.M.V. ’n KRAKERIGE INTERKOM 

STELSEL

2. NICO :  Kyk hoe maer het jy geword.

3. SHAUN : (FILTER) Gister se ete was stywe pap en twee gekookte eiers.

4. NICO :  Is dit al wat julle kry vir die dag?

5. SHAUN : Nee, in die oggend is dit gewoonlik n blikbeker vol slymerig gekookte

hawermout en laat middag n paar snye brood en koffie.

6. NICO : Die goedjies wat Petro bring help darem seker.

7. SHAUN : Meeste gaan na die bewaarders toe vir gunste.

8. NICO : Liewe Hemel, Shaun, hoe het jy jouself in die gemors . . .

9. SHAUN : (VAL NICO IN DIE REDE.) Druk die interkom knoppie in. Ek kan jou 

nie hoor nie. 

10. NICO : Ekskuus. Die storie is oral oor in die nuus.

11. SHAUN : Ek sien so.

12. NICO : Oukei, praat met my. Wat is die storie?

13. SHAUN : Ag, dis n pot snert!

14. NICO : n Pot snert?
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1. SHAUN : Dink jy nou regtig ek sal oop en bloot n vrou met n breinaald 

doodsteek elf-uur in die nag langs n besige pad en die liggaam net 

daar los?

2. NICO : Dis wat daai Dirk vent en jou ander maatjies sê. 

3. SHAUN : Hou jou interkom knoppie in, ek sukkel om jou te hoor.

4. NICO : Ek sê dis wat Kallie, Conrad, en Dirk sê in hul pleitooreenkomste met

die Staat.

5. SHAUN : Natuurlik sal hulle so sê.

6. NICO : Dit is sinneloos om jou nou direk te vra of jy en daai polisieman 

boeties die vrou ontvoer en vermoor het of nie, want ek wil nie hê jy 

moet vir my lieg nie. Al wat ek jou vra is, het jy die brief geskryf?

7. SHAUN : Nee.

8. NICO : Oukei, ek aanvaar dit so vir die oomblik. Wat wil jy hê moet ek doen?

9. SHAUN : Ek is reeds deur die media skuldig bevind. Vertel my kant.

10. NICO : En hoe doen ek dit?

11. SHAUN : Gebruik die tydskrif.

12. NICO :  Wat sê ek? 

13. SHAUN : Ek sal jou als vertel. Monica se pa probeer my frame. Ons bring 

volgende Vrydag weer n borg aansoek. My advokaat sê die Staat 

kan nie wéér borg weier nie. Ek wil net hier uit kom en by Petro 

wees.

14. NICO : En as dit nie gebeur nie? 

15. SHAUN : Dit sal. Die Staat het nie n saak nie. Ek sal jou als vertel wanneer ek 

by die huis is. 
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1. NICO : Oukei, ek sal jou help op een voorwaarde. As ek enigsins die idee 

kry jy lieg vir my, of as jy uiteindelik skuldig bevind word, is dit verby. 

As jy gemoor het, moet ek dieselfde oor jou voel as oor Paul se 

moordenaars. Jy weet dit?

2. SHAUN :  Ek weet.

3. NICO : Nou begin vir my jou gedagtes op papier neersit. As jy jou kant wil 

laat hoor gaan jy jou oorpakkie moet uittrek.

4. SHAUN :  Bietjie gevaarlik om dit hier te doen.

5. NICO :  Hou moed, dis net so tien dae dan's jy by die huis. Ons moet al twee 

hier uitkom. Petro wag.

6. SHAUN : Dankie dat jy gekom het.

7. NICO : Pas jouself op.

BYK                          :       N SWAAR METAAL HEK SLAAN TOE GEVOLG DEUR   

SLOTMEGANISME WAT SLUIT. DIE TONEEL VERSKUIF TERUG 

NA DIE PARKEERTERREIN.

8. PETRO : (PETRO IS SO TE SÊ HISTERIES) Kry my net hier weg, asseblief

9. NICO :  En nou?

10. PETRO : Ek kry nie asem nie. Vat my hier weg!

11. NICO : Stadig! Petro. Stop! Petro! Wat gaan aan?

12. PETRO : Dis die laaste keer dat ek hier uitstap. Ek gaan nie n vrou met n boep

met n man in die tronk wees nie.

13. NICO : Wat sê jy?

14. PETRO : Ek is swanger!
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BYK                          :       MOTOR DEUR KLAP TOE, GEVOLG DEUR N KORT MUSIEK   

BRUG - IETS SOOS N KLINGEL - N BRUG WAT DIE AANBREEK 

VAN DIE MIDDAG AKTUALITEITSPROGRAM OP DIE RADIO 

AANDUI.

1. OMROEPER 1:  Welkom terug. Soos ons pas in die nuus verneem het, is borgtog n 

tweede keer aan die beweerder skrywer van die opspraakwekkende 

brief in die sogenaamde brief-onder-die-mat saak, Shaun Jacobs 

geweier.

2. OMROEPER 2: Gereelde luisteraars na die program mag onthou dat net meer as n 

jaar gelede, Shaun Jacobs n gas was op hierdie program.

3. OMROEPER 1: Ten tye van die onderhoud wat ons met hom gevoer het was hy 

President van die Suid- Afrikaanse Naturisme Assosiasie. Een van 

die dinge wat my die meeste bybly van ons  onderhoud met hom was

sy welgesprokenheid en gegronde argumente ten opsigte van respek

vir jouself en ander, en sy standpunt dat n mens sonder klere aan 

niks het om weg te steek nie.

4. OMROEPER 2:  En kyk nou net, né?

5. OMROEPER 1:  Ons gesels later in die program met n kenner wat reken Jacobs se 

kaalbas lewenstyl was moontlik n reaksie op die berou wat reeds 

deurskemer in die brief wat aanleiding gegee het tot die 

opspraakwekkende moordverhoor. Meer daaroor n bietjie later in die 

program.

BYK                          :       KORT MUSIEK BRUG OP. DIE TONEEL VERSKUIF NA ’n   

VERTREK IN NICO SE HUIS.
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1. NICO : n Pot snert! Dis wat hy dit noem. n Onskuldige man sal sy onskuld 

bepleit, nie net gate in die Staat se saak probeer soek nie.

2. PETRO :  Wie, sê ek eendag vir die kind is sy of haar pa?

3. NICO :  Dis nog nie bewys Shaun is skuldig nie.

4. PETRO :  Nog nie.

BYK                          :       SWAAR METAAL HEK SWAAI TOE GEVOLG DEUR   

SLOTMEGANISME WAT SLUIT. NICO BESOEK SHAUN IN DIE 

GEVANGENIS.

5. NICO : Gee vir hulle n voorbeeld van jou handskrif. Hoekom weier jy?

6. SHAUN : (FILTER) Ek hoef niks te bewys nie, dis die Staat se plig.

BYK                          :       HOF HAMER. (IN ENGELS, A GAVEL) DIE TONEEL VERSKUIF   

NA DIE HOF WAAR SHAUN SE VERHOOR PLAASVIND. 

7. SHAUN : U Edele, die aanklaer probeer woorde in my mond lê.

8. ADV. NEL : Kom ek stel dit anders. Ten spyte van kenners wat in hierdie hof 

getuig het dat dit wel u handskrif is, hou u vol dat dit nie is nie. In u 

opinie, Mnr. Jacobs, is dit n goeie nabootsing van u handskrif?

9. SHAUN :  Ek kan nie u vraag antwoord nie. U vra my om te spekuleer.

10. ADV. NEL.  :   (GEFRUSTREERD. PLEITEND TEENOOR DIE REGTER OM IN TE

GRYP) Edelagbare.

BYK                          :       SWAAR METAAL HEK SWAAI TOE GEVOLG DEUR   

SLOTMEGANISME WAT SLUIT. NICO BESOEK SHAUN IN DIE 

GEVANGENIS.

11. NICO :  As julle getroud was, het jy miskien ’n saak gehad, ja!

12. SHAUN : (FILTER) Maar dis my kind!
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1. NICO : Wat jy in my huis verwek het, en wat sy nou alleen moet grootmaak!

BYK                          :       HOF HAMER – TONEEL FLITS TERUG NA HOF  

2. ADV. NEL :  Die getuienis van u medebeskuldigdes voor hierdie hof is teenstrydig

met u eie. Ek stel dit aan u dat u lieg, mnr. Jacobs.

3. SHAUN :  U Edele, is dit die aanklaer se opinie, of n vraag?

4. ADV. NEL : U arrogansie is verstommend, maar dit gaan ons nêrens bring nie, 

mnr. Jacobs. U ontken dus nie dat u romanties verbind was met 

Monica Lerm nie?

5. SHAUN : Nee.

6. ADV. NEL : U ontken ook nie dat Monica Lerm u gevra het om n ondersoek te 

doen na vermiste geld by haar pa se restaurant, waar sy n 

bestuurder was nie.

7. SHAUN : Nee.

8. ADV. NEL :  U het die oorledene, Mev. Sithole, n sjef by die restaurant, as n 

verdagte in u ondersoek geïdentifiseer. Is dit reg?

9. SHAUN : Ja.

10. ADV. NEL : Waarom het u en Monica Lerm mev. Sithole in n goedkoop hotel 

kamer gekonfronteer daaroor en nie by haar werksplek nie?

11. SHAUN : Dit was op Monica se aandrang.

12. ADV. NEL :  (AANVALLEND) Soos dit ook op Monica Lerm se aandrang was dat 

mev. Sithole se vlak graf onder n dik laag sement versteek word 

nadat u haar ontvoer en met n breinaald in die agterkop doodgesteek

het? (POUSE) Ek kan u nie hoor nie, mnr. Jacobs.
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BYK                          :       HOF HAMER. DAN DOOF DIE TONEEL NA DIE STOEP VAN   

NICO SE HUIS. DIS AAND. VÊRAF STADSGELUIDE IN A/G.

1. NICO :  (PLEITEND) Moenie. Asseblief. 

2. PETRO :  Ek kan nie n kind in dié wêreld inbring nie.

3. NICO : Teken dan liewer die kind vir aanneming af. Dis nie die kind se skuld 

nie. Die kind is nie Shaun nie. 

4. PETRO.   :   Maar jy weet tog Shaun lieg. Kyk na al die getuienis teen hom.

5. NICO.      :   Ek kan hom nie net weggooi nie.

6. PETRO.    :   Hy't gemoor.

7. NICO.       : Ons dink altyd ons sal op n sekere manier in n situasie optree, maar 

vind ons onsself wel in so n situasie tree ons baie keer baie anders 

op. Ek kry dit nie reg om hom haat nie. 

8. PETRO.     : Dan moet jy ook die een wat jou sussie se man geskiet het vergewe.

9. Nico : Ek werk daaraan. Gee tyd. Ek sal daar kom.

10. Petro : Jy't verander.

11. NICO.           : Ek weet, en jy ook. Ek haat wat hy gedoen het. Ek haat hóm nie. Hy 

kan tot dertig jaar kry.

12. PETRO.    : Dis n leeftyd. Hoe kry ek die kind alleen groot?

BYK                          :       DOOF STADIG UIT  
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1. NUUSLESER : In die Palmridge Landdroshof is vandag grillerige getuienis 

aangehoor in die brief-onder-die-mat saak oor hoe die oorskot van 

mev. Sithole ses jaar nadat sy in n vlak graf in die tuin van die huis 

waarin die brief gevind is, en wat aanleiding tot die moordverhoor 

gegee het begrawe is, opgegrawe is, die skedel met n hamer 

fyngekap is en saam met die res van haar oorskot by n munisipale 

stortingsterrein van ontslae geraak is. In n mini verhoor binne n 

verhoor is die uitslae van DNS toetse op die ses voetbeentjies wat in 

die vlak graf waarin mev. Sithole begrawe is gevind is, ook aanvaar. 

BYK                          :       SWAAR METAAL HEK SWAAI TOE, GEVOLG DEUR   

SLOTMEGANISME WAT SLUIT. NICO BESOEK SHAUN IN DIE 

GEVANGENIS.

2. SHAUN : (FILTER) Wat maak jy hier?

3. NICO : (MOEDELOOS) Ek weet self nie. (POUSE) Dis n seuntjie.

4. SHAUN : n Laaitie.

5. NICO : Eergisteraand kwart voor twaalf. Gesond. Al tien vingers en tone en 

al die ander goedjies op hul plek. n Bulletjie.

6. SHAUN : Solank sy hom net nie laat besny nie.

7. NICO : (VERBAAS. GESKOK.) Dis jou reaksie?

8. SHAUN : Sy't altyd n issue gehad met myne. n Velletjie is nie n geboorte defek

nie, dis n geboortereg.

9. NICO : Wat word van jou, Shaun?

10. SHAUN : Jy moet liewer loop. Haat my. Vergeet van my. Vertel vir die kind sy 

pa is dood. Moenie weer kom nie. 

 Bladsy 47



1. NICO : Shaun wag! Moenie loop nie. Shaun! (SAG) Sy naam is Carter.

BYK                          :       SWAAR METAAL HEK SWAAI TOE WAT EGGO IN ’n LEË      

RUIMTE.

2. NUUSLESER :   Na n maraton verhoor van byna negentien maande is uitspraak 

vandag in die Palmridge Landdroshof gegee in die sogenaamde 

brief-onder-die-mat saak. Regter Ghita Pillay het Shaun Jacobs 

skuldig bevind op aanklagte van moord, poging tot moord, en twee 

klagtes van ontvoering. In haar uitspraak het regter Pillay gesê 

Jacobs se weergawe van gebeure is blatante leuens en bo enige 

redelike twyfel van alle waarheid ontneem. Twee van Jacobs se 

mede-beskuldigdes, die voormalige polisieman broers, Sarel en 

Dawid Reinders, is elk ook op aanklag van ontvoering skuldig bevind.

Die ander drie beskuldigdes in die saak dien reeds hul vonnisse uit in

ooreenstemming met hul pleitooreenkomste met die Staat. 
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BYK                          :       INSTRUMENTALE WEERGAWE VAN ’N BEKENDE   

WIEGELIEDJIE AS MUSIEK BRUG. (VERKIESLIK ENKEL 

KLAVIER) DIE TONEEL VERSKUIF NA NICO SE 

STUDEERKAMER. DIS LAAT AAND. KRUISDOOF DIE MUSIEK 

BRUG  NA SLEUTELBORD KLATER IN DIE A/G. 

1. NICO : Hanna voel naar toe sy die velletjie in die niertjie bakkie sien val. 

Trane vloei vrylik oor haar wange. Besnydenis is veronderstel om n 

verbond met God te wees, maar hiérdie is n verbond tussen ma en 

seun. Dis verby, prewel sy saggies toe sy hom later teen haar bors 

koester. Jy is nie jou pa nie, sê sy oor en oor terwyl sy hom aan die 

slaap wieg. In die maande wat hy aan haar bors drink het n ritme 

begin, n oer ritme .

BYK                          :       SLEUTELBORD KLATER STOP SOOS PETRO AAN DIE DEUR   

KLOP. 

2. PETRO : Klop-klop.

3. NICO : Haai, meisiekind.

4. PETRO : (BEWEEG TOT OP MIK) Vorder jy?

5. NICO : Ek staar darem nie meer net na die skerm nie. Slaap hy?

6. PETRO : Uiteindelik. Is jy seker oor more?

7. NICO : Ek was nog nooit in my lewe so seker oor iets as hieroor nie. Hy is in 

hierdie huis verwek en hy sal hier grootword.

8. PETRO : Moenie te laat werk nie. Onthou ons afspraak met die maatskaplike 

werker is om tien-uur. Van more af is Carter amptelik jou seun.

9. NICO :  My seun. Dit klink steeds onwerklik.
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1. PETRO : Jy gaan n fenomenale pa wees.

2. NICO :  Inderdaad. Sondes van die vaders se moer.

3. PETRO : Ek gaan solank inkruip. (SY SOEN HOM. BEWEEG DAN TOT EFFE

WEG.) Kan ek vir jou nog iets bring? Nog koffie?

4. NICO : Nee, nie koffie nie, dankie. Weet jy wat, skink vir my n whiskey.
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