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Opsomming RSG Potgooi:   

Hannes is glad nie beïndruk met sy ma se alewige foto’s van hom op haar Facebookbladsy nie. 
Om die waarheid te sê, hy pes dit! Een aand is daar huismoles by die bure, en Hannes verfilm 
die hele petalje met sy selfoon en plaas dit op sy eie sosiale media. Waar trek mens die streep 
met foto’s en video’s van jou kinders (en jou bure) op sosiale media? Wanneer word 
menseregte aangetas, of jou reg op privaatheid? Dikwels kan onskuldige handelinge lei tot 
groot tragedies. 

Met Carmin Coetzer, Brandon Eloff, Tobie Cronjé, Michelle Botha, Stefan Vermaak en Richard 
van der Westhuizen.   Regie: Christelle Webb-Joubert 
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 Bladsy 1 

 

KULKIEKIES 
’n Radiodrama deur Deon Johnston 

 

     

   

      

ROLVERDELING  

 

1. LINDA : Vroeg veertig en enkelouer vir Hannes – oorgewig, oorwerk en 

oorstuur. 

 

2.  HANNES :  Matriek - 17 jaar oud.  

 

3. E-STEM :  Vroulike elektroniese stem; tipies soos dit wat beskikbaar is in 

gewone en sogenaamde text-to-speech programmatuur. Indien 

beskikbaar in Afrikaans is eerste keuse dat die E-STEM 

spreekbeurte met die werklike programmatuur gedoen word 

eerder as om ’n aktrise vir die rol te gebruik. Die regisseur mag 

anders besluit.  

 

4. OUPA : Linda se pa; 70 plus en die rustigheid vanself. 

 

5. CHRISTINE : Linda se buurvrou. Sy’s middel tot laat veertig en het ’n paar 

eienaardige gewoontes. ’n Effense skor stem sal by haar pas. 

 

6. JORRIE : 22 jaar oud. Christine se kêrel – of eks-kêrel altans. 

 

7. DEAN :    ’n Gladdebek pimp. 

 

8. POLISIEMAN : Polisieman. Doebleer as aankondiger in die teater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bladsy 2 

 

PLEK: ’n AMPER LEË TEATER KORT VOOR DIE VERTONING BEGIN.  

 

1. LINDA : Niks om te doen nie. 

2. CHRISTINE : Het jy al jou program geléés? 

3. LINDA : Ek het dit geléés, Christine. (POUSE) Is joune dieselfde as myne? 

4. CHRISTINE : Natuurlik is dit dieselfde as joune. Hulle druk net een program. 

5. LINDA : Wie’s hulle? 

6. CHRISTINE : Die drukkers, die teater, die ontwerpers: hulle. 

7. LINDA : (DRIFTIG) Gee, laat ek sien. Dis dalk anders. 

8. CHRISTINE : Dis g’n anders nie, Linda. Elke program vir elke vertoning is 

dieselfde. Kyk. 

BYK : BLADSYE RITSEL. 

9. CHRISTINE : Advertensies, advertensies, advertensies; die regisseur 

verduidelik hoekom die produksie so fantasties en wonderlik is; 

advertensies, advertensies, advertensies; agtergrond tot die stuk; 

biografieë oor die akteurs oor hoe talentvol, besig, en dankbaar 

hulle is; biografieë oor die tegnici se vaardighede in teaters wat g’n 

mens nog van gehoor het nie; advertensies, advertensies, 

advertensies. En almal se lewens netjies bymekaar gehou met 

twee metaal krammetjies. 

10. LINDA : Het joune ŉ invoegsel in? 

11. CHRISTINE : Geen invoegsel nie. 

12. LINDA : So, niemand staan vir iemand in nie? 

13. CHRISTINE : Niemand staan vir iemand in nie. 

14. LINDA : (POUSE) Kom ons loop. 



 Bladsy 3 

 

1. CHRISTINE : Ons kan mos nie nou hier omdraai nie.  

2. LINDA : Voor iemand my herken. 

3. CHRISTINE : Wat is die punt? Die hele land se media gaan Maandag by die hof 

wees. En jy’t nie soveel geld betaal om so te lyk en dan weg te 

kruip nie.  

4. LINDA : Mense kyk. 

5. CHRISTINE : Watse mense? Die teater is omtrent leeg. 

6. LINDA : Ek praat nie van net hier nie. Orals. 

7. CHRISTINE : Wat ander mense dink is nou niks van jou besigheid nie.  

8. LINDA : Ek sal altyd die monster ma in die publiek se oë wees. 

9. CHRISTINE : Vergeet van die twitter trolle en nare opskrifte vanaand. Die 

vertoning gaan nou begin.  

10. LINDA : Is jy ooit seker hier is ŉ vertoning? 

11. CHRISTINE : Om agt-uur. Die teater begin altyd om agt-uur. 

12. LINDA : Is dit al agt-uur? 

13. CHRISTINE : Nou net. As my horlosie reg is. 

14. LINDA : Is dit? Miskien is ons vroeg. 

15. CHRISTINE : Ai, Linda! Hulle gaan nóú begin. 

16. LINDA : (POUSE) Of is ons dalk laat? Miskien is dit als alreeds verby. 

17. CHRISTINE : Dit kan tog nie wees nie. Dis ŉ hoogs aangeskrewe drama. 

18. LINDA : Dan het almal dit al gesien. Geen rede vir ons om daardeur te sit 

nie. Asseblief, Christine, ek dink ek moet loop. Dis te vinnig. Ek is 

nie reg hiervoor nie. 

19. CHRISTINE : Dit kan ’n risiko wees? 



 Bladsy 4 

 

1. LINDA : Wat? 

2. CHRISTINE : Om huis toe te gaan en TV te kyk.  

3. LINDA : Daar het ek ’n remote control. 

4. CHRISTINE : Onthou net, in die hof gaan jy nog minder beheer oor die situasie 

hê as hier. Dis goed om voorbereid wees. 

5. LINDA : Ja. Ek word Maandag op die stadsplein verbrand. 

6. CHRISTINE : Linda. Dit was ’n paar onskuldige foto’s. Almal weet dit. 

7. LINDA : As almal dit weet hoe maak dit dan enigsins sin dat ek in die hof 

moet gaan staan? Ek was aandadig. Dis al. 

BYK : BILLBOARD EN MUSIEKBRUG WAT KRUISDOOF NA VROEG 

AAND IN ’n OOPPLANKOMBUIS / EETKAMER. LINDA IS 

BESIG OM DIE LAASTE GOEDJIES VIR AANDETE 

BYMEKAAR TE KRY. ’n OONDKLOKKIE LUI. DAN MAAK DIE 

OONDDEUR OOP EN ’n GLAS BAK SKUIF OOR DIE METAAL 

RAK UIT. DAARNA KLAP DIE OONDDEUR TOE. ’n GROOT 

HOND BLAF IN DIEP A/G.  

14. HANNES : (VAN VÊR. ROEP) Kom Wagter! Daai simpel meerkat is weg. 

15. LINDA :  (PROJEKTEER EFFENS) Kos is op die tafel, Hannes! 

16. HANNES : Ek kom, Ma!  

BYK : AGTERDEUR MAAK TOE. 

17. HANNES : (BEWEEG TOT EFFE NADER). Wat eet ons? 

18. LINDA : Beespens en rape.  

19. HANNES : Net rape vir my, dankie Ma. 



 Bladsy 5 

 

1. LINDA : Ag toe, ou snaaksie. Sit neer jou foon, roep vir Oupa en kom dek 

die borde op die tafel. 

2. HANNES : (STEEDS EFFE WEG) Ek post net gou die video, Ma. 

3. LINDA : Nou, Hannes! 

4. HANNES :   (STEEDS EFFE WEG. GEÏRRITEERD, DRIFTIG) Oraait, ma! 

(ROEP) Oupa! 

5. LINDA : (PROJEKTEER) En met minder houding en meer spoed. Wat deel 

julle al weer so? 

6. HANNES : (BEWEEG TOT OP MIK) ’n Video van Christine op die 

komposhoop.  

7. LINDA : Tannie Christine! 

8. HANNES : Ma moes check hoe grou sy met daai lang naels in die kompos 

om die meerkatjie te wys hoe om krieke te vang. Vir wat kom vang 

sy krieke hier by ons? 

9. LINDA : Haar nuwe kêrel het haar hele komposhoop in die tuin ingespit. 

Glo nie meer ’n kriek in sig daar by haar nie. Hierso, vat so. 

10. HANNES : Awesome! Mash en varkworsies. Nuwe kêrel? 

11. LINDA : Ja. Moenie vra nie. 

BYK : BOODSKAP LUITOON OP HANNES SELFOON.  EETGEREI 

KLINGEL. 

12. HANNES : Ag, skep vir my op, toe, seblief, Ma. 

13. LINDA : Ons wag eers vir Oupa. (ERNSTIG) Sit nou áf daai ding by die 

tafel.  

14. HANNES : Dis likes op die video, Ma. 



 Bladsy 6 

 

1. LINDA : Ek gee nie om of dit Megan Markel is wat smeek om jou oopmond 

wil soen nie, ons het mos al . . (verskeie kere die gesprek gehad) 

BYK : LUITOON. DOOF LINDA UIT TESAME MET ’n KRUISDOOF NA 

’n DOOIE ATMOSFEER TOT EN MET SPREEKBEURT 12. 

HANNES IS IN SY EIE WÊRELD.  

2. E-STEM : Armand skryf: Awesome dude! Sy’s hot – wie is sy?  

3. HANNES : (PRAAT EFFE AFGEMETE SOOS HY TIK) Ons buurvrou. 

 BYK : LUITOON. 

4. E-STEM : Armand skryf: Ek sal haar kom wys waar Dawid die wortel 

begrawe het. Lol 

5. HANNES : (AFGEMETE SOOS VROEËR) Gross dude! Sy’s oud genoeg om 

jou ma . . . (BREEK AF) te kon gewees het 

 BYK : SNY VINNIG TERUG NA LEWENDIGE ATMOSFEER 

6. LINDA : Hannes!  

7. HANNES : Jissie! Moenie op my skree nie, Ma! 

8. LINDA : Ek sal op jou skree vir solank as wat jy nie ore aan jou kop het nie. 

Wat het ons besluit oor fone aan die etenstafel?  

9. HANNES : (VERONTSKULDIGEND) Ons wag nog vir Oupa! 

10. LINDA : En weet tannie Christine jy’t haar afgeneem? 

11. HANNES : Who cares? 

12. LINDA : Tannie Christine kan ‘care’. Jy’t nie haar toestemming om haar 

oral oor die internet te blaker nie. 

 BYK : LUITOON. 



 Bladsy 7 

 

1. HANNES : Ma post al foto’s van my op Facebook vandat ek ’n paar minute 

oud was en ma het nog nooit my toestemming gevra nie. 

2. LINDA : Jy is my kind. 

3. HANNES :  Ma se kind, ja, maar ek is nie meer ’n kind nie! (BEWEEG EFFE 

WEG) Skielik is ek is nie meer honger nie. 

 BYK : LUITOON (EFFE WEG) 

4. LINDA : (ROEP AGTERNA) Hannes! (DAN VERSLAE; EN VIR 

HAARSELF) En dit alles oor ’n verdomde kriek tekort. 

BYK : IN DIE A/G LUI ’n OUTYDSE STAANHORLOSIE; EERS ’n 

HEES KOEK-KOEK GEVOLG DEUR VYF REËLMATIGE 

KLOKSLAE. 

5. LINDA : (MOEDELOOS -PROJEKTEER) Pa!  

6. OUPA : (VAN VÊR) Ek het gehoor, Linda! 

7. LINDA : Dis ses-uur! 

8. OUPA : (VAN EFFE WEG) Ek weet dis ses-uur! Hy’s net ’n uur uit. 

(BEWEEG TOT OP MIK) Dis beter as wat dit was. Stry. 

9. LINDA : Tussen Hannes se foon en daai hees koek-koek raak ek nog van 

my kop af. 

10. OUPA : En waaroor was dit? 

11. LINDA : Alweer daai blesitste foon van hom aan tafel. Sit, pa. 

 BYK : EETGEREI KLINGEL. HOND BLAF IN DIEP A/G. 

12. OUPA : Ek sal die horlosie na ete in my kamer in skuif. 

13. LINDA : Dankie pa. Hoe lank gaan pa nog aan daai ding karring?   

14. OUPA : Daar’s nog baie lewe in ‘daai ding.’ En dis Hannes s’n. 



 Bladsy 8 

 

1. LINDA : Hoekom stop pa nie net vir nou die horlosie tot hy weer reg werk 

nie? 

2. OUPA : Vir wat? Jy weet mos ‘die ding’ is net ’n uur uit?  

 BYK : BORD WORD NEERGESIT OP TAFEL 

3. LINDA : Dis nie die punt nie, Pa. Ses-uur is ses-uur, nie vyf-uur nie! Gee 

my tog net één ding waarop ek kan vertrou. Ek wil nie elke keer op 

’n tweede horlosie loop seker maak hoe laat dit is nie, Pa. 

4. OUPA : Oukei, my kind. Ete is altyd om ses-uur. Dis nie vir jou lekker om 

te wag nie. Ek weet. 

5. LINDA : (BEWEEG WEG) Nee, dit is nie, Pa.  

6. OUPA : Eet ek dan alleen vanaand? 

7. LINDA : Nee. Begin solank. 

8. OUPA : Los hom.  

9. LINDA : Wag daarvoor. (vir Hannes se kamerdeur om te klap) 

 BYK :  HOND BLAF IN A/G 

10. LINDA : Vreemd. Hoe harder die deur klap hoe kwater is hy gewoonlik. 

11. OUPA : Laat die kind begaan. 

12. LINDA : (BEWEEG TERUG TOT OP MIK) Ek weet nie meer aldag watter 

kant toe met hom nie, Pa. 

 BYK :  EETGEREI KLINGEL OP BORD 

13. HANNES : (VÊR WEG) En waaroor gaan die lawaai? 

 BYK :  HOND BLAF IN A/G 

14. HANNES : (VÊR WEG) Nou toe, hardloop dan. Gaan eet op die skelms! 

BYK : HOND BLAF IN A/G 



 Bladsy 9 

 

1. OUPA : Jy weet hy’s reg. Hy is nie meer ’n kind nie. 

2. LINDA : En ek pes dit!   

BYK : ’n KRAGTIGE MOTORFIETS SKAKEL AAN IN DIEP 

AGTERGROND – JAAG DIE TOERE ’n PAAR KEER. 

3. CHRISTINE : (IN DIEP AGTERGROND) Good for nothing rubbish! Loop! 

Lamsak!  

BYK : MOTORFIETS TREK VINNIG WEG EN VERDWYN IN DIE 

VÊRTE. 

4. OUPA : Wat laat tog nou weer die fontein langsaan brak borrel? 

5. LINDA : Krieke. 

BYK : HOND BLAF VERWOED IN A/G. 

6. CHRISTINE : (IN DIEP AGTERGROND) Ag, blaf vir jou gat! 

7. HANNES : (IN DIEP AGTERGROND) Wagter, ek sê kom hier! 

8. LINDA : Genade tog! 

BYK :  EETGEREI NEER OP BORD. DAARNA TREK EERS 

GORDYNE OOP EN DAN KNIP ’n VENSTER OOP. DOOF 

VROEG-AAND STADSGELUIDE EFFE HARDER SAAM MET 

DIE VENSTER WAT OOPMAAK. 

9. LINDA : (ROEP) Hannes, sit dadelik daai kamera af! Moenie maak of jy my 

nie hoor nie. Hannes, laat sak jou foon! Sien pa wat ek bedoel? 

Hannes! 

BYK : DOOF ’n ENERGIEKE MUSIEKBRUG IN. DOOF DAN NA 

LAATAAND IN HANNES SE KAMER. LUITOON 



 Bladsy 10 

 

1. E-STEM : Dean skryf: Weereens ’n great video, Eina! LOL. Sy’t die venyn 

van ’n werfgans! 

2. HANNES : Die venyn van ’n werfgans? WTF, dude? Wie praat so? 

 BYK :  LUITOON 

3. E-STEM : Dean skryf: Sy’s hot!  

4. HANNES : En jy’s weird. 

 BYK :  LUITOON 

5. E-STEM : Dean skryf: As ek jou looks gehad het, was ek al lankal pens in 

pootjies in haar kooi. 

6. HANNES : Net die idee gross my uit!  

BYK :  LUITOON 

7. E-STEM : Buks skryf: Hoe lank is jy gehok? 

8. HANNES : Weet nog nie – die oulady is moerse pissed-off met my. 

BYK : KRUISDOOF NA LINDA EN OUPA IN DIE GANG VAN DIE 

HUIS. 

9. LINDA : Dit kan mos wag tot môre, pa.  

10. OUPA : (EFFE WEG) Ek is nóg nie dood nie. 

11. LINDA : Asseblief, pa. Ek kan nie nog vir pa ook versorg as pa se rug weer 

ingee nie. Ek is net een mens! 

BYK : KLOP AAN DEUR 

12. LINDA : Hannes, kom help gou jou oupa toe! (STILTE) Hannes! 

BYK : KAMERDEUR OOP 

13. LINDA : Kom help gou-gou vir jou oupa toe. 

14. HANNES : Met wat? 



 Bladsy 11 

 

1. LINDA : Om die ou staanhorlosie in sy kamer in te skuif. 

2. HANNES : Hoekom in oupa se kamer in? 

3. LINDA : Ek kan nie meer met daai ding nie! Daai hees koek-koek sny in my 

siel in.  

4. HANNES : Maar stop die ding net. 

5. OUPA : Jou oupa wil nie. 

6. HANNES : Ons kan dit mos môre skuif, ma 

7. LINDA : Jou oupa het hom opgeruk vir my. Gaan help hom gou toe. 

8. HANNES : Kry ek dan parool? 

9. LINDA : (MOEDELOOS) Hoekom is als ’n onderhandeling? Ai my kind, 

waarom baklei ons deesdae so baie? 

10. HANNES : As ma op my skree dan . . .(is dit asof ek net afskakel.) 

11. LINDA : Ek weet. Ek is jammer daaroor. Gaan help gou jou oupa en dan. . 

. (BREEK AF) 

12. HANNES : En dan wat, ma? 

13. LINDA : (MOEDELOOS) Ek weet nie, Hannes. Ek weet regtig nie. Belowe 

my net vir nou jy sal daai video uitvee. 

14. HANNES : Ek het dit klaar ge-post, ma. 

15. MA : Ai, Hannes, julle spot met die vrou.  

16. HANNES : Ons spot nie ma. Sy’s weird. 

17. MA : Om tannie Christine se huismoles op die internet uit te blaker is 

nie reg nie, my kind. 

18. HANNES : (VERONTSKULDIGEND) Dit was in die straat, ma. 

19. MA : Vee dit in elk geval uit, toe. 



 Bladsy 12 

 

1. HANNES : Mens kan nooit iets heeltemal uitvee op die Internet nie. Dis 

dieselfde met daai foto’s van my, ma. Dis uit. Dis daar buite! 

2. LINDA : Daar is niks verkeerd met daai foto’s nie. 

3. HANNES : Ek’s in die bad, ma. 

4. LINDA : Jy was drie jaar oud! Mens sien niks nie. 

5. HANNES : Ja right. 

6. LINDA : Dis ’n onskuldige baba foto! 

7. HANNES : Hoeveel ‘likes’ het ma op daai foto’s? 

8. LINDA : Ek weet nie? 

9. HANNES : Sewe duisend, ma! 

10. LINDA : (VERBAAS) Sewe duisend? 

11. HANNES : Ken ma sewe duisend mense persoonlik? 

12. LINDA : Natuurlik nie! 

13. HANNES : Dan is dit siek, Ma. Sewe duisend onbekende mense wat van kaal 

babaseuntjie foto’s hou. 

14. LINDA : Ag moenie dramaties wees nie! 

15. HANNES : Dramaties? Ek is nie dramaties nie, Ma. Mag ek eers skaam kry 

oor iets as Ma besluit ek mag? Waar begin en hou my reg op 

privaatheid en my reg op waardigheid op? 

16. LINDA : Hoe tas dit skielik jou waardigheid aan? 

17. HANNES : Ek’s kaal in die bad – dis privaat Ma! 

18. LINDA : Jy’s ’n onskuldige driejarige seuntjie! 

19. HANNES : So, kinders het nie ’n reg tot privaatheid nie? Waardigheid is net 

vir oumense wat in die bed piepie? 



 Bladsy 13 

 

1. OUPA : Hokaai Hannes. 

2. HANNES : Nee, Oupa. Ek weet hoe ek lyk. En ek weet dit maar net té goed 

dat mense anders teenoor my optree net oor my looks. Ek het nie 

myself gemaak nie.  

3. OUPA : Jy’s ’n aantreklike jong man! Jou ma is trots op jou. 

4. HANNES : Daar is ’n verskil tussen ’n foto van my op my matriek-afskeid en 

die foto’s van my geboorte op ma se Facebook bladsy, oupa. Ma, 

as daai eerste foto’s van my twee sekondes vroeër geneem was, 

dit net geskik vir mediese tydskrifte en ma weet dit. Waar is my 

waardigheid daar, Oupa? Is dit waardig om Ma se rekmerke as 

agtergrond vir my eerste portret foto te hê?  

5. OUPA : Hannes! 

6. HANNES : Wat, Oupa!? 

7. LINDA : Nou maar goed, Hannes, ek weet nie waar jy so leer praat nie, 

maar ek sal daai foto’s van my Facebook-blad afhaal. 

8. HANNES : Dis te laat, ma. Verstáán ma dit dan nie? 

BYK : MUSIEKBRUG.  KRUISDOOF DAN NA ’n OGGEND 

ATMOSFEER IN LINDA SE KOMBUIS.  

9. CHRISTINE : (VAN VÊR – ROEP) Klop-klop! Linda! 

10. LINDA : (PROJEKTEER) Kom in, Christine! Ek’s in die kombuis! 

11. CHRISTINE : Ek het vir Fifi by my! Is Wagter agter? 

12. LINDA : Ja! Is Fifi in haar mandjie! 

13. CHRISTINE : Natuurlik is sy! 

14. LINDA : Nou kom in! 



 Bladsy 14 

 

1. CHRISTINE : (BEWEEG TOT OP MIK) Môre-môre. 

2. LINDA : En vir wat was jy so lelik met Jorrie gisteraand? 

3. CHRISTINE : (LAG) Ag, dis die steroids wat hom dommer maak as wat hy 

werklik is. 

4. LINDA : Onmoontlik! Askies, dit het uitgeglip.  

BYK : FIFI MAAK KOERGELUIDJIES 

5. CHRISTINE : Ek gaan hom mis. 

6. LINDA : Jy draf deur kêrels soos ek deur. . . (BREEK AF)   

7. CHRISTINE : Ekskuus vir die ‘kêrels’. 

8. LINDA : (SPEELS) En nommer hoeveel was die een? 

9. CHRISTINE : Moet nou nie lelik wees met my vanoggend nie. 

10. LINDA : (STERK OP DIE VERDEDIGING) Ek’s nie lelik nie. Dis waar! 

11. CHRISTINE : Jorrie verdien meer hê as wat ek hom kan gee.  

12. LINDA : Spaar my daai een. Jy’s so alleen soos die res van ons. 

13. CHRISTINE : Dis hoekom ek betaal. 

14. LINDA : Vir wat? 

15. CHRISTINE : Geselskap.  

16. LINDA : Ekskuus!? 

17. CHRISTINE : Die mans, dis nie kêrels nie. Ek betaal ’n geselskapsdiens vir 

metgeselle om my uit te neem - en dit is al! 

18. LINDA : Dit moet ek hoor. Jy kom asof jy gestuur is vanoggend. Sit. Alleen 

drink is verskriklik. 

BYK : KURKPROP UIT WYNBOTTEL 

19. CHRISTINE : Is dit nie ŉ bietjie vroeg nie. 



 Bladsy 15 

 

1. LINDA : Dis kwart oor nege. 

2. CHRISTINE : Wat vier ons? 

BYK : SKINK WYN IN GLAS 

3. LINDA : Niks nie. Ons drink sommer op jou. Cheers. 

BYK : GLASE KLINK 

4. LINDA : Vertel. 

5. CHRISTINE : Jitte, ek skaam my morsdood oor gisteraand; dat ek soos ’n viswyf 

in die straat staan skree. Maar vir wat is jy so swartgallig va’môre? 

6. LINDA : Ek wonder sommer net waar’s alles heen? Hannes se pa is vort 

nog voor hy gebore is. En toe Hannes eers daar is, toe’s daar g’n 

kans vir ’n vryer nie. Ek’s net ’n bietjie alleen vanoggend, dis al. Jy 

jaag kêrels weg en hier sit ek droëbek. 

7. CHRISTINE : Dit klink soos dialoog. 

8. LINDA : Jy moet ’n comeback maak.  

9. CHRISTINE : Nee wat, ek’s ’n ou has-been - betaal jonger mans om my uit te 

neem.  

10. LINDA : Soos Jorrie? 

11. LINDA : Hy was darem ’n lus vir die oog. Stry? 

12. LINDA : ’n Mooi man is almal se man? Ek’t my les geleer met daai een. 

13. CHRISTINE : Jorrie was dalk anders.  

14. LINDA : Maar wat doen jy als met die jong manne? 

15. CHRISTINE : Ag, hulle hou my jonk. Wat wil ek opgeskeep sit met ’n ou man se 

nukke en grille?  



 Bladsy 16 

 

1. LINDA : Dis seker so. Ek mis ’n man se hande in en om die huis. Die dak 

moet geverf word. My pa kan dit nie meer doen nie. 

2. CHRISTINE : Betaal ’n kontrakteur. 

3. LINDA : Met geld wat ek waar kry? 

4. CHRISTINE : Wat’s fout met Hannes se hande? 

5. LINDA : Ek soebat al hoe lank – alewig net op daai blessistste foon van 

hom. 

6. CHRISTINE : Om te wat? 

7. LINDA : Video’s, Fortnite, Whatsapp, die Vader alleen weet wat als. 

8. CHRISTINE : Hoekom net die Vader alleen? 

9. LINDA : Wat bedoel jy? 

10. CHRISTINE : Hoekom weet net die Here alleen? Het Hannes stoute foto’s op sy 

foon? 

11. LINDA : (VERONTWAARDIG) Christine! Ek weet nie. 

12. CHRISTINE : Vir wat nie? Kyk hy na seuns of na meisies? 

13. LINDA : Meisies! 

14. CHRISTINE : Is jy seker? 

15. LINDA : Natuurlik. Hy’s by die dag meer soos sy pa! 

16. CHRISTINE : Daar’s jou rede. 

17. LINDA : Vir wat? 

18. CHRISTINE : Om te weet wat hy doen op sy foon. Het jy sy Facebook 

password? 

19. LINDA : Natuurlik nie. 

20. CHRISTINE : Vir wat nie? 
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1. LINDA : Hy is sewentien jaar oud, Christine! 

2. CHRISTINE : ’n Bogsnuiter! Het jy vir hom daai phone gekoop? 

3. LINDA : Wie anders? 

4. CHRISTINE : Betaal jy die Wi-Fi? 

5. LINDA : Natuurlik! 

6. CHRISTINE : Nou dan is jy verantwoordelik vir hom; en vir als wat sy hy sê, 

sien, of doen met daai foon.  

7. LINDA : Dis sy privaatheid besigheid wat hy op sy foon het. 

8. CHRISTINE : Bog!  

9. LINDA : Waar trek mens die streep? 

10. CHRISTINE : Nee, moenie vir my vra nie. Ek sê maar net. Daar’s dan tot ’n 

speletjie wat kinders aanpor om selfmoord te pleeg. Dis net 

pornografie, boelies, vals nuus. . .  Ons het nie al die goed gehad 

om mee te cope toe ons so oud was nie so moenie vir my vra nie.  

11. LINDA : Ek kan nie eers daaraan dink om in sy foon te krap nie. 

12. CHRISTINE : Is jy ’n verantwoordelike ouer as jy dit nié doen nie? 

13. LINDA : Na gisteraand is krap in sy foon die absoluut laaste ding wat ek 

nou moet doen. 

14. CHRISTINE : Haai ja, gisteraand - jy moet basta om die kind so te verskree. 

15. LINDA : Vee voor jou eie deur. 

16. CHRISTINE : Die verskil is ek kry skaam dat ek so in die straat op Jorrie staan 

skree het. Jy blykbaar nie oor Hannes nie. 

17. LINDA : Ek’s ’n luidrugtige mens. 
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1. CHRISTINE : Ja, (SUG) daar’s nie ’n handboek vir kind grootmaak nie; ôk nie 

pille vir domgeit nie. Die Here het geweet wat Hy doen om my nie 

kinders te gee nie. Cheers! Op kindgrootmaak en sosiale media.  

BYK : GLASE KLINK 

2. LINDA : Cheers.  

3. CHRISTINE :  Up yours!  

BYK : FIFI KOER. 

4. LINDA : Wagter kan nie inkom nie. Laat Fifi bietjie hier in die kombuis 

hardloop. 

5. CHRISTINE : Liewer nie. Eintlik kan ek nie bly nie. Jorrie kom sy goed haal en 

ek wil dit als bymekaarsit voor hy kom.  

6. LINDA : Ek’s jammer dit het nie vir julle uitgewerk nie.  

BYK : FIFI KOERGELUIDJIES 

7. CHRISTINE : Ag, dis beter dat hy loop. (SOOS MENS MET ’n KLEUTER 

PRAAT) Sit net bietjie toe. (NORMALE STEM) Ek’s te oud. Ek kan 

nie vir Jorrie gee wat hy nodig het nie. 

8. LINDA : Jy sê hy spit toe jou hele komposhoop in die tuin in? 

9. CHRISTINE : Als! Niks oor nie; die hele komposhoop in sy maai in! Twintig 

roosbome daarmee geplant voor die stoep. 

10. LINDA : (GIGGEL) Ons hou tog almal van rose. Sê eerder dankie vir ’n fris 

jong kêrel wat daaraan dink om so iets vir jou te wil doen. 

11. CHRISTINE : Gee vir my rose in ’n vaas van die bloemiste af, ja! Ek wil nie die 

blerrie goed self kweek nie. Waar moet ek nou vir Fifi krieke kry? 

12. LINDA : (MET ’n GIGGEL IN DIE STEM) Siestog, dis die idee wat tel.  
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1. CHRISTINE : Jy’s nie snaaks nie.  

2. LINDA : Ek weet nie eers meer wanneer laas ’n man vir my blomme gegee 

het nie.  

3. CHRISTINE : Ek kry so skaam dat julle dit als gesien het. Maar jy’t nog nie gesê 

hoekom staan gil jy toe so op Hannes nie? 

4. LINDA : Het jy nie gesien nie? 

5. CHRISTINE : Natuurlik het ek hom gesien. Dank Vader hy het vir Wagter 

ingeroep. Ek dog eers jy skree op die hond. As Wagter oor die 

heining gespring en nog vir Jorrie bygekom het ook . . . Ek besef 

eers láter jy skree alweer op die kind? 

6. LINDA : Dit het al van vroegaand ’n aanloop gehad. Tussen Hannes  en 

my pa weet ek nie meer aldag mooi nie. Ek ken skielik nie meer 

my kind nie. Ek weet nie meer hoe om met hom te praat nie.  

7. CHRISTINE : Jy weet skree werk nie, nè?  

8. LINDA : Duidelik nie. Hoekom doen ons dit? 

9. CHRISTINE : Ek’s ’n drama queen. Moet die oorgang wees in jou geval. 

10. LINDA : Dan moet dit kom en klaarkry. Ek verloor my kind. 

11. CHRISTINE : Bog! Hy’s net ’n gesonde, normale tiener. Hy’s populêr! (SOOS 

MENS MET ’n BABA PRAAT) Ons gaan nou loop. (NORMALE 

STEM) Hy word net groot, dis al.  

BYK : FIFI KOERGELUIDJIES 

12. LINDA : Moenie jy ook vir my preek nie. Net gister nog was hy ’n babatjie. 

(SUG) So, jy’s betaal toe die hele tyd die manne? 

13. CHRISTINE : Stenig my op die stadsplein.  
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1. LINDA : O glad nie.  

2. CHRISTINE : (So what?) Ek hou van jong manne.  

3. LINDA : Ek oordeel nie, Christine. Eensaamheid is ’n verskriklike ding. 

4. CHRISTINE : As ek ’n man kan betaal om my uit te neem, hoekom nie? 

5. LINDA : (KAN DIT STEEDS NIE GLO NIE) Soos Jorrie?  

6. CHRISTINE : Nee, Jorrie het nooit ’n sent aanvaar nie. Ag, dis complicated soos 

hulle op social media sê; en dis verby. 

7. LINDA : In daai geval, cheers! Op katelknape dan. 

BYK : GLASE KLINK. 

8. CHRISTINE : Net knape. Daar’s g’n niks se ge-katel nie. Oe éh-éh! (HULLE 

LAG) Ek sê jou wat, as dit dan so verkeerd is om vir geselskap te 

betaal, kom jy dan volgende keer saam met my teater toe.  

9. LINDA : Genade, ek was jare laas in die teater. 

10. CHRISTINE : Dan’t jy g’n verskoning nie. 

11. LINDA : Nee, as jy betaal het ek seker nie. 

12. CHRISTINE : (HULLE LAG) Nou toe, dan is dit ’n date.  

13. LINDA : Oukei.  

14. CHRISTINE : Gits, kyk waar trek die tyd. Ek moet aanstaltes maak.  

15. LINDA : Teater toe gaan soos in die ou dae. Dit sal lekker wees. Wagter is 

agter toegemaak – loop vang vir Fifi krieke. 

16. CHRISTINE : Is jy seker? 

BYK : FIFI KOER 

17. LINDA : Dis krieke in hemelsnaam! Wil jy ’n botteltjie hê? 
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1. CHRISTINE : Ek’t een saamgebring, dankie. (SOOS MENS MET ’n BABA 

PRAAT) Kom Fifi, kom ons gaan speel op die tannie se 

komposhoop. Sê dankie. 

BYK : FIFI KOER 

2. LINDA : (AAN FIFI) Dis ’n plesier, japsnoet. Die dingetjie is te ougat. 

3. CHRISTINE : En nou moet ek van voor af ’n nuwe komposhoop vir haar begin. 

(BEWEEG WEG) Kan ek vra dat Hannes miskien later vir my ’n 

emmer of twee kompos sommer oor die muur aangooi? 

4. LINDA : Ek sal hom sê.  

BYK : HOND BLAF IN DIE A/G. SKUIF DIE TONEEL NA OUPA SE 

KAMER TOE. 

5. OUPA : Dis al wat ek oor het van jou ouma Sarah.  

6. HANNES : Ek mis Ouma. Verlang Oupa na haar? 

7. OUPA : Meer as wat ek kan probeer verduidelik. 

8. HANNES : Vat die horlosie terug. Oupa het ’n klomp geld vir die herstelwerk 

betaal. 

9. OUPA : Die horlosiemaker bly sê daar’s niks fout nie. Ek verstaan dit nie – 

dit hou tyd daar by hom. 

10. HANNES : Weird! Wat gaan Oupa nou met die horlosie doen? 

11. OUPA : Regmaak. Dis joune. Jou ouma wou dit so gehad het. Die dag toe 

jy gebore is . . . (BREEK AF) (het die ding jouwaarlik. . .) 

12. HANNES : Ek ken die storie, oupa! 

13. OUPA : Hy moet maar vir eers hier by my in die kamer staan. 

14. HANNES : Dit gaan oupa mal maak. 
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1. OUPA : Glad nie. Ek sien jou ouma is in daai horlosie. Ouma Sara het hom 

elke dag gepoets: een keer ’n week die klokke met Brasso blink 

gevryf.  

2. HANNES : Vir my is ma in daai koek-koek. (MAAK LINDA SE MANIER VAN 

PRAAT NA) “Hoeveel klokke het jy hoor lui? Wat is hierdie goed 

aan jou kop? Aandete is altyd om ses-uur! Moenie my maak wag 

vir jou nie, mannetjie! Jy weet ek haat dit om te moet wag.” Ma 

stress oor als. Ma weet net hoe om my knoppies te druk. 

3. OUPA : Natuurlik weet sy hoe – sy’t hulle gemaak. Jou ma bedoel goed. 

Jy moes net luister wát sy sê en nie hóé sy dit sê nie.  

4. HANNES : Dit werk nie as sy op my skree nie, Oupa. 

5. OUPA : Ja, dis ’n ding van jou ma. Jou ouma het nooit geskree nie, maar 

ons het duidelik geweet, agt klokke saans was nuustyd . . . ses 

klokke in die oggend opstaantyd. As hy sewe slaan moes ek ry. 

Toe kon mens nog in die oggend Pretoria – Johannesburg toe ry 

in 40 minute.  

6. HANNES : Jis! 

7. OUPA : Dié ou klok het ons als vertel wat ons moes weet. Selfone en 

sosiale media het nie ons lewens gereël soos vandag nie.  

BYK : DOOF UIT EN DOOF IN NA VROEGOGGEND BY CHRISTINE 

SE HUIS. 

8. CHRISTINE : Ek is meer as twintig jaar ouer as jy, Jorrie. Die bure spot. 

9. JORRIE : Dis nie die rede nie en jy weet dit. 

10. CHRISTINE : Ek kan jou nie gee wat jy nódig het nie.  
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1. JORRIE : Hoe weet jy wat ek nódig het? 

2. CHRISTINE : Ek is jou status-simbool, Jorrie. 

3. JORRIE : Wat is so verskriklik verkeerd daarmee?  

BYK : FIFI KOER 

4. CHRISTINE : Ek is oud genoeg om jou ma te kon wees! 

5. JORRIE : Dis ’n verskoning. Hou op agter Fifi en jou vreemde aangeleerde 

gewoontetjies wegkruip. Dit werk nie. 

6. CHRISTINE : Ek doen g’n so ding nie. 

7. JORRIE : Nou sit vir Fifi neer en omhels my. 

8. CHRISTINE : Jorrie. 

BYK : FIFI KOER 

9. JORRIE : Sit haar neer en omhels my! Sien jy, jy kan nie. Ek sien in jou oë 

hoe jy na my kyk, Christine. 

10. CHRISTINE : En kinders? 

11. JORRIE : Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê ek wil nie kinders hê nie. 

12. CHRISTINE : Dis wat jy nou sê.  

13. JORRIE : Daar’s genoeg van my soort! 

14. CHRISTINE : Nee, Jorrie, jy is so verskriklik verkeerd. Daar is nié genoeg van 

jou ‘soort’ nie. Glad nie. 

15. JORRIE : Daar is. Het jy darem al die roosbome water gegee?  

16. CHRISTINE : Nee. 

17. JORRIE : Hoekom het ek iets anders verwag. Gee die goed water of haal dit 

uit en gee dit weg. 
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1. CHRISTINE :  Daai góéd is soos ’n tatoe op die tuin, Jorrie. Dis soos jou naam 

verewig op my boud! Ek sal elke dag aan jou dink en ek weet nie 

of dit ’n goeie ding is nie. Jy kan nie als in daai rugsak kry nie. Los 

daarvan en kom haal dit later. 

2. JORRIE : Liewer nie. Ek dink ek het alles. So ja.  

BYK : RITSLUITER TOE. 

3. CHRISTINE : Ek is werklik jammer, Jorrie. 

4. JORRIE : Ek ook. Koebaai Christine. (BEWEEG WEG) En ek’s jammer oor 

jou krieke, Fifi. 

BYK : MUSIEKBRUG. KRUISDOOF NA ’n LAATAAND IN HANNES SE 

KAMER. LUITOON 

5. E-STEM : Dean skryf: Luv jou baby pic’s, dude! LOL 

6. HANNES : (AFGEMETE) Ha-ha. Waar kry julle die goed? 

BYK : LUITOON 

7. E-STEM : CindyS skryf: Jy is baie sexy. Awesome beach pics ook. 

BYK : LUITOON 

8. HANNES : Dis my ma se foto’s. (SARKASTIES) Thanks for ruining my life, 

Dean! 

BYK : LUITOON 

9. E-STEM : Dean skryf: Chill, man! CindyS is reg. 

BYK : LUITOON 

10. E-STEM : Belinda skyf: Cute baba pics! Nice buns. LOL 

BYK : LUITOON 

11. E-STEM : Dean skryf: Oe, baba pics van jou! Waar? Ek het daai een gemis. 
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1. HANNES : (AFGEMETE) Julle is nie snaaks nie! Ek was drie jaar oud. Nag. 

BYK : BEDLAMPIE KLIK (AF). LUITOON 

2. HANNES : Ek sê môre dudes! 

BYK : LUITOON  

3. HANNES : (GEÏRRITEERD) Wat!? 

BYK : BEDDEGOED RITSEL. BEDLAMPIE KLIK (AAN). 

4. E-STEM : Dean skryf: Wil jy geld maak? 

5. HANNES : Dis laat dude. Watse geld? 

BYK : LUITOON 

E-STEM : Dean skryf. Goeie geld. Modelwerk.  

HANNES : Jy’s laf! 

BYK : LUITOON 

E-STEM : Dean skryf: Dink daaraan. 

6. HANNES : Ek dink nou net aan slaap. Nag! 

BYK : BEDLAMPIE KLIK (AF). MUSIEKBRUG. KRUISDOOF NA 

DEAN SE WOONSTEL IN DIE STAD. STADSGELUIDE IN DIEP 

AGTERGROND. 

7. DEAN : Hierso. Ek het nodig dat jy dié teken. 

8. JORRIE : Wat is dit? 
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1. DEAN : Ag, jy weet - die gewone vrywaring  – dat jy toestemming gee dat 

ek jou foto’s mag gebruik, blah, blah, blah – dat jy agtien jaar oud 

is ensovoorts ensovoorts. Dis net ingeval die cops hier opdaag. As 

ek dit nie het nie kan ek in die tjoekie beland. Been there, done 

that. Tjoekie is nie so sexy soos dit klink nie. Is Jorrie kort vir iets 

anders? 

2. JORRIE : Nee, dis my naam. 

3. DEAN : Jorrie sal nie werk nie. Justin. Wat van Justin? 

4. JORRIE : Justin? 

5. DEAN : Ja. Wat’s jou van nou weer? 

6. JORRIE : Barendse. 

7. DEAN : Justin Brand - met ’n lekker Amerikaanse twang.  

8. JORRIE : Justin Brand? 

9. DEAN : Ja, seks in Afrikaans werk nie. 

10. JORRIE : Seks? Ek dog dis net foto’s.  

11. DEAN : Figuurlik gesproke, natuurlik. Seks in Afrikaans is grillerig. 

Ontspan. Almal is senuagtig die eerste keer. Wat van ’n koue bier 

terwyl ons wag? 

12. JORRIE : Nie nou nie, dankie. 

13. DEAN : Iets sterker? Justin Brand pas jou. 

14. JORRIE : Teken ek hier as Justin of Jorrie? 

15. DEAN : Nee, teken as Jorrie. 

BYK : KLOP AAN DEUR 
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1. DEAN : Ah, dit moet jou oudisie maat wees. (BEWEEG WEG) Skop solank 

jou skoene uit! 

BYK : DEUR MAAK OOP. STADSGELUIDE IN DIEP A/G EFFE 

HARDER. 

2. HANNES : (EFFENS WEG) Goeiemiddag Oom, ek is op soek na Dean. 

3. DEAN : (EFFENS WEG) Ek is Dean. 

4. HANNES : Ek is Hannes. 

5. DEAN : Natuurlik is jy! Ek kan sien. Jou hare is bietjie langer as in jou 

foto’s. Kom in. 

6. HANNES : Dankie, Oom. 

7. DEAN : Moet my in hemelsnaam nie oom nie. Ek is Dean. 

8. HANNES : Ek dog Oom . . . uhm, ek dog jy’s jonger. 

9. DEAN : Baie mense dink so. Ek’s ’n ewige tiener. Kom in. Jy lyk goed. 

10. HANNES : Dankie.  

11. DEAN : ’n Bietjie laat. 

12. HANNES : Ekskuus, Oom. Die bus was laat gewees. 

BYK : VOORDEUR TOE EN STADSGELUIDE WEER SAGTER. 

13. DEAN : Moet my asseblief nie oom nie. 

14. HANNES : Oukei. Hoeveel betaal jy my hiervoor? 

15. DEAN : As jy my weer oom noem, niks nie. Hoeveel is jy werd? 

16. HANNES : Ek weet nie. Ek’t nog nooit so iets gedoen nie. 

17. DEAN : Honger vir geld sien ek. Ja, die fooi is agt-honderd rand.  

18. HANNES : Cool. 
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1. DEAN : Nou kom ons stap deur. Ek moet jou sê baie ander doen meer vir 

baie minder. (BEWEEG TOT OP MIK) Ah! Hannes, dis Justin. 

Justin, Hannes. 

2. JORRIE : Hallo. 

3. HANNES : (OP MIK) Hi. So, presies hoe werk dit?  

4. DEAN : Eerstens, ontspan. Ons chat eers. Sit gerus daar op die sofa langs 

Justin. Ek vra vir julle ’n paar vrae, julle vertel my so bietjie van 

julle-self - dit maak dit meer interessant. 

5. JORRIE : Vir wie? 

6. DEAN : Die mense wat hierna kyk. Kan ek vir jou ’n bier aanbied, Hannes? 

7. HANNES : Nie vir my nie? 

8. DEAN : Oukei. So, Hannes, waarvandaan is jy? 

9. HANNES : Hier. Johannesburg. 

10. DEAN : En Justin, wat doen jy vir ’n lewe? 

11. JORRIE : Ek is ’n lyfwag.  

12. DEAN : En duidelik baie lief vir die gym? 

13. JORRIE : Dis deel van my werk 

14. DEAN : Nou toe, kom ons begin. Justin, trek jy solank jou hemp uit. 

15. JORRIE : Uhm. Waar’s jou badkamer? 

16. DEAN : Daar.  

17. JORRIE : Verskoon my gou. 

18. DEAN : Maar gou maak. (BEWEEG TOT EFFENS WEG) Oukei, Hannes, 

kom ons begin dan met jou. Jou hemp. 
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BYK : BADKAMER DEUR MAAK TOE. PERSPEKTIEF IS IN DIE 

BADKAMER. ONS LUISTER WAT IN DIE ANDER VERTREK 

AANGAAN. 

1. HANNES : (EFFE WEG) Ek wil hier wegkom; gaan toer. Dis die plan.  

2. DEAN : (EFFE WEG) ’n Vry gees. Ek hou daarvan!  

3. HANNES : So, ek kry agt-honderd rand hiervoor? 

4. DEAN : Agt bloues. Gooi sommer jou hemp daar oor die stoel. 

5. JORRIE : (OP MIK) Waar de hel kom die laaitie vandaan? Wat maak ek 

nou? 

BYK : KRAAN OOP – WATER SPOEL IN WASBAK 

6. DEAN : (EFFE WEG) So ja. Nice! Ek hou van wat ek sien. Draai jou bolyf 

bietjie meer die kant toe.  

7. HANNES : So? 

8. DEAN : (EFFE WEG) Fantasties! Die kamera luv jou! So ja, maak vir my 

jou jeans se knoop los. Terg ’n bietjie! Laat hulle wonder wat is 

daar nog. 

9. HANNES : (EFFE WEG. SKAAM) Nie veel nie.  

10. DEAN : (EFFE WEG) Dis perfek! 

11. HANNES : (EFFE WEG) Dit voel weird om so te pose. 

12. DEAN : (EFFE WEG) Ontspan. Sak jou skouer. So ja. Fantasties! Jy’s 

werklik iets besonders moet ek jou sê. Luister, ek doen dit nie 

gewoonlik nie, maar wat van twee-honderd rand ekstra vir jou 

jeans op die vloer? Wat sê jy?  

13. HANNES : (EFFE WEG) Nog tweehonderd rand? 
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1. DEAN : (EFFE WEG) Twee bloues. En nóg drie vir die res. Wat sê jy 

daarvan? 

BYK : BADKAMER DEUR OOP – PERSPEKTIEF EN ATMOSFEER 

TERUG NA HOOF VERTREK 

2. JORRIE : (OP MIK) Moenie, dude! 

3. DEAN : (VAN EFFE WEG TOT OP MIK) Ah, Justin. Eksklusief straight, of 

doen jy gay ook? 

4. JORRIE : Ekskuus? 

5. DEAN : Moenie worry nie, ek sal ’n label kry vir jou. Kom, trek uit en sit 

daar langs Hannes. 

6. JORRIE : Dié is nie vir my nie. Ek’s jammer. 

7. DEAN : Hey, waar gaan jy heen? 

8. JORRIE : Ek moet waai. 

9. DEAN : Daar’s g’n so ding nie. Kom, kom sit.  

10. JORRIE : Trek aan en kom, Hannes. 

11. DEAN : Julle hoef nie aan mekaar te vat nie. Go with the flow en ons kyk 

wat gebeur. 

12. JORRIE : Raak aan my en ek bliksem jou! Zip op en kom, dude! 

13. DEAN : Chill, Justin! 

14. JORRIE : (EFFE WEG) En my naam is nie Justin nie. Dis Jorrie! 

15. HANNES : Jorrie? Wat gaan hier aan? 

16. JORRIE : (EFFE WEG) Jy’s besig met tronksake, dude! 

17. DEAN : Ek dink Hannes kan vir homself praat. 

18. JORRIE : (EFFE WEG)  Kom, dude! 
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1. HANNES : (BEWEEG WEG) Oukei, oukei! Stadig, (SARKASTIES) dude! Los 

my! 

2. DEAN : (PROJEKTEER) Jy gaan jammer wees hieroor, Jorrie! 

BYK : ’n GEROESEMOES EN DAN ’n DEUR WAT KLAP. VERANDER 

NA BUITELUG ATMOSFEER MET STADSGELUIDE IN A/G. 

3. HANNES : Wat de hel? 

4. JORRIE : Weet jou ma jy’s hier? 

5. HANNES : Ha-ha! Jy’s nie snaaks nie. 

6. JORRIE : Herken jy my nie? 

7. HANNES : Moet ek? 

8. JORRIE : Ek’s Jorrie. 

9. HANNES : Ek hoor so. Jy’s ons buurvrou se ou!? 

10. JORRIE : Ek’s nie haar ou nie, dude! Wat de hel maak jy hier? Hoe ken jy 

dié ou? 

11. HANNES : Ons chat. 

12. JORRIE : Delete hom nóú - en vergeet jy was hier. 

13. HANNES : Vir wat? 

BYK : HYSBAK DEUR OOP. PAS ATMOSFEER AAN NA HYSBAK 

INTERIEUR EN KLANK VAN BEWEGENDE HYSBAK IN A/G 

14. JORRIE : Jy speel met vuur. Weet daai ou jy’s nog op skool? 

15. HANNES : Ek weet nie. En wat maak jy hier? 

16. JORRIE : Geld, dude. Geld! 

BYK : HYSBAK STOP. DEUR OOP. HANNES EN JORRIE SE 

STEMME EGGO EFFENS IN DIE LEË VOORPORTAAL 
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1. HANNES : Wel, ek ook. So wat is jou probleem! 

2. JORRIE : Jy’s op skool. En reël nommer een; as jy jou lyf wil verkoop, kry 

betaling vooruit! 

3. HANNES : Ek verkoop nie my lyf nie?  

4. JORRIE : Nou wat noem jy dit? 

BYK : VOORPORTAAL DEUR OOP. DIE GLAS IN DIE HOUTRAAM 

DEUR RATEL AS DEUR AGTER HULLE TOE KLAP. 

STADSGELUIDE IS NOU MERKBAAR RASERIGER EN 

HARDER.  

5. HANNES : (THE PENNY DROPS) Geld? Christine!? 

6. JORRIE : Ek het nog nooit ’n sent by Christine gevat nie. Reël nommer 

twee, moet nooit vir ’n kliënt val nie. Hoe het jy hier gekom? 

7. HANNES : Met die bus. 

8. JORRIE : Met ’n bus? Is jy ernstig? (POUSE) Kom.  

9. HANNES : Ek sal wag vir ŉ bus. 

10. JORRIE : Dude, jy moet weg kom hier. Sit op die helmet. Ek drop jou by die 

huis. 

BYK : MOTORFIETS SKAKEL AAN 

11. JORRIE : (MUFFLED) Hou vas. 

BYK : MOTORFIETS TREK WEG. HOU PERSPEKTIEF BY JORRIE 

EN HANNES OP DIE MOTORFIETS WAT DEUR 

STADSVERKEER VLEG. EINDIG MET DIE MOTORFIETS WAT 

STOP IN ’n VOORSTEDELIKE ATMOSFEER. VOËLTJIES 

KWETTER IN DIEP A/G. 
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1. HANNES : Dis vêr genoeg. Ek sal stap van hier af. 

2. JORRIE : Dude, ek is ernstig. Bly doodstil oor waar jy vanmiddag was.  

3. HANNES : Wat gee jy om? 

4. JORRIE : Been there, done that.  Wat’s jou telefoonnommer? 

BYK : RASERIGE MOTOR KOM VERBY EN VERBLOEM 

GEDEELTELIK DIE DETAIL VAN HANNES SE 

TELEFOONNOMMER. 

5. HANNES : (OP MIK) 082 622 . . .  

6. JORRIE : Dean Van Rooyen is bad news.  Delete hom en vergeet hiervan.  

7. HANNES : (ONGEDULDIG) Oukei. Oukei! Maar jy gaan my moet sê wat hier 

aangaan/hoekom. 

8. JORRIE : Ek bel jou later. 

BYK : MOTORFIETS TREK WEG EN VERDWYN IN A/G. DRIE 

HORLOSIE KLOK SLAE. WAGTER BLAF ’n PAAR BLAFFE IN 

DIEP A/G. KRUISDOOF DAN ATMOSFEER NA BINNENSHUIS. 

BEHOU DIE PERSPEKTIEF BY HANNES – VOLG HOM SOOS 

HY DEUR DIE HUIS STAP. 

9. HANNES : (PROJEKTEER) Middag, ma! 

10. LINDA : (VAN VÊR) Hallo my kind. Hier in die sitkamer! En hoe was dit? 

BYK : YSKASDEUR OOP 

11. HANNES : (PROJEKTEER) Nie vir my nie, ma! 

BYK : KOELDRANKBOTTELS KLINGEL IN YSKAS 

12. LINDA : (VAN EFFENS WEG TOT OP MIK) Wat bedoel jy nie vir jou nie? 

13. HANNES : Ek’s te dom, Ma. 
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BYK : YSKASDEUR TOE 

1. LINDA : Jy’s g’n dom nie. Wat het gebeur? 

2. HANNES : Niks nie. Dis weird! 

3. LINDA : Daar’s niks weird daaraan nie. Laat ek sien. 

4. HANNES : Daar’s niks om te wys nie, ma.  

5. LINDA : Vir wat nie? Basta skaam wees. Wys. 

6. HANNES : Daar’s nie foto’s nie. Ek het nie vir die oudisie gegaan nie, ma. 

7. LINDA : En vir wat nie?  

8. HANNES : Want ek is nie ’n stuk vleis nie, ma. 

9. LINDA : (BEWEEG WEG) Modelle is nié ’n stuk vleis nie! 

BYK : BEHOU PERSPEKTIEF BY HANNES. KRUISDOOF NA ’n 

MEER GEDOMPTE A/G ATMOSFEER (DIE GANG IN DIE HUIS) 

10. HANNES : (PROJEKTEER EFFENS) Nee, net stupid!  

11. LINDA : (VAN VÊR) En waar was jy toe heelmiddag? 

12. HANNES : Middag Oupa. 

13. OUPA : (EFFENS WEG) Middag, kjind! 

14. LINDA : (VAN VÊR. SKREE) Hannes! 

BYK : KAMERDEUR KLAP TOE.  

15. HANNES : (PRAAT AFGEMETE) Jy skuld my agt-honderd rand. 

BYK : LUITOON 

16. E-STEM : Dean skryf: Ek skuld jou niks. 

17. HANNES : Jy het foto’s van my. Delete dit. 

BYK : LUITOON 

18. E-STEM : Dean skryf: Net as jy vergeet dat jy het my ooit ontmoet het.  
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1. HANNES : Wie de hel is jy? 

BYK : LUITOON 

2. E-STEM : Dean skryf: Sê iets en jou foto’s is op elke pornsite op die internet. 

Miskien stuur ek dit sommer direk vir jou ma. 

3. HANNES : Jy is nie ernstig nie. 

BYK : LUITOON 

4. E-STEM : Dean skryf: Toets my. 

BYK : MUSIEKBRUG.  KRUISDOOF DAN NA VROEGAAND 

BINNENSHUIS ATMOSFEER. EETKAMER. EETGEREI 

KLINGEL IN A/G  

5. OUPA : Jou ma sê jy’t gaan model. 

6. HANNES : Dis nie vir my nie, Oupa. 

7. LINDA : Jy moes ten minste net probéér het. 

8. HANNES : Eintlik het ek, Ma.  

9. OUPA : Nou toe, wys laat ons sien. 

10. HANNES : Daar’s niks om te wys nie, Oupa. 

11. LINDA : Ek het so uitgesien na professionele foto’s van jou. 

12. HANNES : Het ma nie genoeg foto’s van my nie? Modeling is weird, Oupa. 

13. LINDA : Dis g’n vreemd nie. Modelle maak baie geld. 

14. OUPA : Nee wat, hulle het almal se maer beentjies vandag – lyk skoon 

siek.  

15. LINDA : Ek het gedink agt-honderd rand sou baie lekker sakgeld gewees 

het vir jou vir die vakansie. Die Vader alleen weet ek kom nie meer 

by alles uit nie. 
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1. HANNES : Betaal my eerder om die dak te verf as om te pose voor ’n 

kamera. 

2. LINDA : Aikôna meneertjie. By daai een gaan jy nie verbykom nie.  Ek sê 

dan nou net ek kom nie meer by alles uit nie. 

3. HANNES : Dis ’n groot job om die dak te verf, ma. 

4. LINDA : Wat moet klaar voor die reën kom.  

5. OUPA : En hulle sê die reën kom vroeg die jaar. Ek sal jou help. 

6. LINDA : Pa doen g’n so ding nie. Ek wil pa nie op ’n leer sien nie. Jy’t meer 

as genoeg tyd om dit dié vakansie te doen, Hannes. As pa weer 

pa se rug seermaak gee ek op. Liewe hemel, ek is net een mens! 

7. HANNES : Moenie worry nie ma, ek sal dit doen! Jis! 

8. LINDA : Moenie jou vir my jis nie, mannetjie. Eet pa, die kos word koud.  

9. OUPA : Bid ons nie meer nie? 

BYK : LUITOON 

10. LINDA : Hannes! 

11. HANNES : Wat? My foon is in my sak, ma!  

12. LINDA : Kom ons eet net, pa.  

BYK : MUSIEKBRUG. KRUISDOOF DAN NA AAND IN OUPA SE 

KAMER MET DIE HORLOSIE SE REËLMATIGE TIK-TOK IN DIE 

A/G. DIE HORLOSIE STOP ’n OOMBLIK EN TIK-TOK DAN 

DUIDELIK DRIE LANGES, DRIE KORTES EN WEER DRIE 

LANGES UIT. (MORSE KODE M A.W. SOS)   

13. OUPA : Wat de hel? 



 Bladsy 37 

 

BYK : HERHAAL S O S. KORT SPANNINGSVOLLE MUSIEKBRUG 

VOLG. KRUISDOOF DAN NA VROEGAAND INTERIEUR 

ATMOSFEER. 

1. LINDA : Draai die kant toe. 

2. HANNES : Dis nie nodig vir ’n foto nie ma! 

3. LINDA : Ag toe, draai net gou vinnig die kant toe - vir jou ma. 

4. HANNES : Dit gaan nie werk nie, ma. 

5. LINDA : Net enetjie. Ag toe. 

6. HANNES : Ma wil weer net gaan moeilikheid maak. 

7. LINDA : Jy’t my gevra ek moenie, so as jy vir my sê jy’s oukei dan glo ek 

jou, maar laat jou ma tog net een ou foto’tjie neem. 

8. HANNES : (DRIFTIG) Vir wat, ma? 

9. LINDA : Dis jou eerste shiner. Jy gaan in nog baie gevegte wees in jou 

lewe, my kind. Jy word ’n man. Noem dit nou maar ’n ma-ding. 

Een ou foto’tjie, toe. 

10. HANNES : Ma dink my shiner is great? 

11. LINDA : Ja, ek is trots dat jy jou man kan staan. Ek dink jou shiner is great. 

12. HANNES : Een foto? Ek wil gaan slaap. 

13. LINDA : Een foto. 

BYK : DOOF UIT. DOOF DAN IN NA LAATAAND IN HANNES SE 

KAMER. DAAR’S ’n KLOP AAN DIE DEUR. 

14. OUPA : (EFFE WEG EN GEDEMP) Hannes. Is jy nog op? 

15. HANNES : Ja, Oupa. Kom in. 

BYK : DEUR OOP 
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1. OUPA : Ek het gesien jou lig is nog aand. Doen jy nog huiswerk? 

2. HANNES : Nee, ek’s klaar, oupa. Wat’s fout? 

3. OUPA : Help my gou hier. Kyk gou daar op die Internet vir jou oupa of jy 

dit vir my kan kry. 

4. HANNES : Drie kortes, drie langes, drie kortes. . . S. O. S. Dis morse kode, 

oupa. 

5. OUPA : Ek weet dit. 

6. HANNES : Wat wil oupa met morse kode maak? 

7. OUPA : Kyk gou. Wat sê die res?  

8. HANNES : Ma het al klaar die Wi-Fi afgesit. Oupa. 

9. OUPA : Soek vir my die hele alfabet; elke letter se kortes en langes. 

10. HANNES : (PRAAT EFFE HARDER. ASOF OUPA NIE DIE VORIGE KEER 

GEHOOR HET NIE.) Dis na elf, Oupa. Ma het klaar die Wi-Fi 

afgesit! Ek sal dit môreoggend gou-gou vir oupa kry.  

11. OUPA : Ai. Oukei, los dan maar tot jy van die skool af kom. 

12. HANNES : Ek gaan nie môre skool toe nie, oupa.  

13. OUPA : O ja, jou ma het my gesê. Waar’s my kop tog. Is dit vir die regte 

rede? 

14. HANNES : Hoe bedoel oupa? 

15. OUPA : Bly jy môre by die huis vir die regte rede? Jy’s nie ’n bakleier nie.  

16. HANNES : Ek kruip nie weg nie, as dit is wat oupa bedoel. 

17. OUPA : As dit so is, dan is dit goed. Oupa check maar net.  

18. HANNES : Moenie oor my worry nie, oupa. Met wie wil oupa in morse-kode 

praat? 
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1. OUPA : Jou ouma.  

2. HANNES : Wees ernstig, oupa. 

3. OUPA : Ek is. (BEWEEG WEG) Ek los dit dan hier by jou tot môre. Rus 

daai oog. 

4. HANNES : Nag oupa. 

BYK : KAMERDEUR TOE. 

5. HANNES : Weird. (Ek wil nie so oud word nie) 

BYK : DOOF UIT. DOOF DAN IN NA HANNES EN WAGTER WAT BAL 

SPEEL IN DIE TUIN. 

6. HANNES : (VAN VER) As jy wil hê ek moet gooi dan moet jy die bal hier by 

my voete neersit. Oukei, nou los! 

7. CHRISTINE : (ROEP) Hannes! 

8. HANNES : (VAN VÊR) More, Tannie. 

9. CHRISTINE : Ek het vir jou ma gevra vir nog ’n paar emmers kompos. Sy het 

seker vergeet om jou te vra. 

10. HANNES : (VAN VÊR TOT OP MIK) Askies, tannie. Nee, my ma het my 

gesê, maar dis ék wat vergeet het. 

11. CHRISTINE : Gooi sommer weer hier oor die muur. En die blou oog? 

12. HANNES : Ag, dit het by die skool gebeur, tannie. 

13. CHRISTINE : Eina! Wat het dan gebeur? 

14. HANNES : Simpel matrieks. 

15. CHRISTINE : Wat maak hulle? 

16. HANNES : Ek was in ’n fight gewees, tannie. 

17. CHRISTINE : ’n Bakleiery? Wat sê jou ma? 
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1. HANNES : My ma dink dis baie snaaks. Haar seun se eerste shiner. Moet ek 

vir tannie met dáái emmer skep? 

2. CHRISTINE : Asseblief. Hierso. Hoe beland jy toe in ’n vuisgeveg? 

3. HANNES : Kyk op my ma se Facebook-blad, tannie. Foto en al. 

4. CHRISTINE : Jou ma het ’n foto van jou shiner op haar Facebook-blad? 

5. HANNES : Ja, tannie. Sy post mos al foto’s van my op haar blad vandat ek ’n 

paar minute oud is. 

6. CHRISTINE : Ek hoop die ander ou lyk erger. 

7. HANNES : Ongelukkig nie, tannie. 

8. CHRISTINE : (PROJEKTEER EFFE) Skep ’n kriek of twee saam sal jy? 

9. HANNES : Reg so, tannie.  

BYK : WAGTER BLAF 

10. HANNES : Wag nou, Wagter. Ek sal nou weer vir jou bal gooi. (BEWEEG 

TOT OP MIK) Hardloop. Gaan kyk solank of is daar skelms by die 

hek. 

BYK : WAGTER BLAF 

11. CHRISTINE : Dankie, gooi sommer hier oor die muur. 

12. HANNES : Daar’s hy. Kan ek vir tannie ’n vraag vra? 

13. CHRISTINE : Klink ernstig. 

14. HANNES : (HUIWER) Is tannie ooit geboelie op skool? 

15. CHRISTINE :  Ja, ek is. Ongenadiglik.  Is dit waar daai blou oog vandaan kom? 

Word jy geboelie? 

16. HANNES : Ag, ouens sê snaakse goed oor hoe ek lyk. En my ma se foto’s 

help nie. 
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1. CHRISTINE : Watse foto’s? 

2. HANNES : Haar alewige foto’s van my op Facebook. 

3. CHRISTINE : Dis mos nou nie iets om jou aan te steur nie. Sy’s trots op jou. 

BYK : WAGTER BLAF 

4. HANNES : Kinders spot my. 

5. CHRISTINE : Waaroor spot hulle jou? 

6. HANNES : Hulle het kaal babafoto’s van my in die bad toe ek drie was op my 

ma se Facebook bladsy gekry; iemand het dit gedokter en stuur dit 

nou vir almal aan. 

7. CHRISTINE : Het jy al met haar daaroor gepraat? 

8. HANNES : Moenie vir my ma sê ek het vir tannie gesê nie.  

9. CHRISTINE : Luister jy nou na ’n ou tannie vanoggend. In die eerste plek, moet 

nooit skaam wees vir wat die Here vir jou gegee het om te wikkel 

en mee te woeker nie.  

BYK : WAGTER BLAF. 

10. CHRISTINE : Ag tog. Fifi, wat maak jy alleen buite!? Jy’s ’n aantreklike jong 

man. Jy sal dom wees om nie te gebruik wat jy het nie. Ons 

vrouens doen dit al vir eeue. Daai kinders is net jaloers. Staan gou 

vas. (PROJEKTEER) Fifi, in is jy juffertjie! 

11. HANNES : (LAGGIE) Sy’s so cool. Kom Fifi, hier’s vir jou ’n kriek! Af, Wagter. 

12. CHRISTINE : Nee, moenie haar roep nie. (BEWEEG WEG) Skuif juffer! In is jy! 

Wagter gaan jou opeet! 

13. HANNES : Hy sal nie, tannie. Sit, Wagter. 

14. CHRISTINE : Fifi, kom hier. Fifi! 
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BYK : WAGTER BLAF (BEWEEG WEG) 

1. HANNES : Wagter! Kom hier! 

2. CHRISTINE : (EFFENS NADER) Nie op die muur nie, Fifi! Hannes! Keer! 

3. HANNES : (BEWEEG WEG) Wagter, kom hier. Af!! 

4. CHRISTINE : Fifi! (GIL) Nee! Hannes, keer die hond! 

5. HANNES : Los! Wagter, los! 

BYK : DOOF UIT NA ’n DOOIE ATMOSFEER TOE. LUITOON 

6. E-STEM : Gerben skryf: Dis nie jou skuld nie. Wie hou in elk geval ’n 

meerkat as troeteldier aan? 

BYK : LUITOON 

7. E-STEM : CindyS skryf: Ag siestog. RIP Fifi. 

BYK : SELFOON TOETSBORD TONE  

8. HANNES : (AFGEMEET) Dis nie die punt nie, Gerben. 

9. E-STEM : The Boss skryf: Blah blah – niks is ooit jou skuld nie, nè? 

BYK : SELFOON TOETSBORD TONE 

10. HANNES : (AFGEMEET) Julle het daai foto’s gedokter. Dis nie ek nie! 

11. E-STEM : The Boss skryf: Who cares? Jy kruip lekker weg. Lyk my ek sal 

maar die hele skool moet vra om te besluit of dit jy kaalgat in daai 

foto’s is, of nie. Jy moet een of ander tyd weer skool toe kom. 

12. HANNES : (AFGEMEET) You wish. 

BYK : SELFOON TOETSBORD TONE KRUISDOOF A/G NA JORRIE 

SE PERSPEKTIEF. ONS HOOR JORRIE SE FOON LUI. HY 

ANTWOORD DIT. 

13. JORRIE : Hey. What’s up, dude? 
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1. HANNES : (OP TELEFOON FILTER) Jorrie, hier’s groot marakas. Kan jy my 

kom haal? 

2. JORRIE : Wat’s fout? 

3. HANNES : Ek moet duck. 

4. JORRIE : Dis elf-uur in die aand! Wat gaan aan? 

5. HANNES : My hond het Christine se meerkat gechow. 

6. JORRIE : Wat? 

7. HANNES : Ja, maar dit was vanoggend al. Hier’s ’n ander klomp crap. Kan jy 

my kom haal of nie? 

8. JORRIE : Sure, dude. 

9. HANNES : Hulle sal jou bike hoor. Ek kry jou weer op die hoek. 

BYK : ENERGIEKE MUSIEKBRUG 

10. HANNES : Jy weet self daai foto’s is gedokter. Daai goed kan nou enige plek 

wees.  

11. JORRIE : So what? Jy weet mos dis nie jy nie.  

12. HANNES : Ek weet dit en jy weet dit. Ander weet dit nie. 

13. JORRIE : Ek verstaan nie hoekom freak jy so uit oor jou looks nie, dude. 

Hoe dink jy bly ek aan die lewe?  

14. Hannes : Ek wil liewer nie weet nie. 

15. HANNES : Vir wat dink jy het ek jou probeer stop nou die dag by Dean van 

Rooyen. 

16. HANNES : Kom saam met my polisie toe. 

17. JORRIE : Word groot! Hoe meer geraas jy oor daai foto’s maak hoe meer 

mense gaan dit sien. Hoe ernstig is jy om te waai? 



 Bladsy 44 

 

1. HANNES : Baie.  

2. JORRIE : Met watse geld; en sonder matriek? 

3. HANNES : Ek gaan in elk geval matriek pluk, so wat worry ek? 

4. JORRIE : Dan gaan jy moet begin gebruik wat jy het. Whatsapp vir Dean en 

sê ons sal weer vir hom pose.  

5. HANNES : Come on, dude. 

6. JORRIE : Wil jy hê ek moet jou help of nie? As jy ernstig is om te wil waai 

het jy geld nodig. Dean skuld jou. Sodra ons in sy woonstel is sê 

ons vir eers niks nie. Ons vra hom mooi om jou te betaal vir laas 

keer en as hy stories het, uhm. . . dan oorreed ons hom. Ons kry 

die foto’s van jou wat hy het en ons waai. 

7. HANNES : Hy kan copies van die goed in die cloud hê.  

8. JORRIE : Ek probeer jou help, dude. 

9. HANNES : Jy’s die een wat waarsku Dean van Rooyen is bad news. 

10. JORRIE : Hy is. (BEWEEG EFFE WEG) Hierso, vang! Kyk of dié leerbaadjie 

jou pas. 

11. HANNES : Dankie.  

12. JORRIE : En? 

13. HANNES : Jis ja, dit pas. Great. 

14. JORRIE : Hou dit. Die moue is te kort vir my. Chill vir ’n paar dae. Ek sal jou 

help om jou geld by Dean te kry, en dan waai . . . (BREEK AF) 

15. HANNES : Great! Ons ry. . . . (BREEK AF) (tot sovêr as wat . . .) 

16. JORRIE : Dude, ek waai alleen.  

17. HANNES : Nou waarvoor die baadjie?  
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1. JORRIE : Want dis winter, jy gaan vries op die bike. Kom ek gaan drop jou 

by die huis.  

2. HANNES : Ek moes gedink het dis te goed om waar te wees. 

3. JORRIE : (BEWEEG TOT OP MIK) Dis die probleem, dude, jy dink nie. 

4. HANNES : Ek’s blond oukei. 

5. JORRIE : Moenie te vrygewig wees met daai joke nie. En dis nie omdat jy 

blond is nie, dis omdat jy minderjarig is.  

BYK : DOOF UIT. DOOF DAN ’n LAATAAND VOORSTEDELIKE 

ATMOSFEER IN. ’n MOTORFIETS STOP IN DIE VÊRTE EN 

TREK DAN WEER WEG. WAGTER BLAF. ENKELE 

VOETSTAPPE OP SEMENT KOM NADER.  DAAR’S ’n 

GERITSEL IN PLANTE. 

6. HANNES : (FLUISTER) Sjarrap Wagter. Jy maak die hele buurt wakker. 

Staan eenkant toe laat ek kan afspring van die muur af.  

BYK : DOWWE PLOFGELUID. WAGTER MAAK KERM GELUIDJIES. 

(WHIMPERS IN ENGELS)  

7. HANNES : Ek’s bly om te sien ma het jou nog nie uitgesit nie.  

BYK : WAGTER BLAF 

8. HANNES : Sjarrap dêmmit!! Sien jy nou, daar’s ma se lig aan. Bly nou net 

doodstil. 

BYK : WAGTER KERM GELUIDJIES. IN DIE VÊRTE TROMMEL 

SAGTE DONDERWEER. 
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1. HANNES : Ja, ek’s bly om jou ook te sien. Ma verloor dit heeltemal as sy my 

nou vang. So ja, dis ’n slim hond. Daar’s haar lig weer af. Wag, 

kom hier. Brrr, maar dis koud. Kom sit eers ’n rukkie op die trappie 

hier by my. Wat maak ek met jou as ek waai ou honne? Kom jy 

saam? Ma sal jou tog net weggee.  

BYK : MUSIEKBRUG (NIRVANA SE ‘LAKE OF FIRE’) WAT 

KRUISDOOF NA ’n STADS ATMOSFEER IN A/G. 

HYSBAKDEUR OOP. 

2. JORRIE : Hou net jou cool, oukei 

3. HANNES : Ek’s cool.  

BYK : HYSBAKDEUR TOE. HYSBAK BEGIN BEWEEG IN 

AGTERGROND 

4. JORRIE : En los laat ek die praatwerk doen. 

5. HANNES : Ek sê jou net ek trek niks uit nie. 

6. JORRIE : Asseblief nie. Daai ou se lus hang op die grond  vir jou. Ons kry 

die geld en ons waai. Wees net cool. 

7. HANNES : Ek sê mos, ek’s cool.  

BYK : HYSBAK STOP – DEUR OOP. DONDERWEER TROMMEL IN 

DIEP A/G. 

8. HANNES : Jis, maar die plek is ’n dump.  

BYK : KLOP AAN DEUR. DIE DEUR MAAK OOP. 

9. DEAN : Ah, Justin. Hannes. 

10. JORRIE : Dean. 

11. DEAN : Kom in, kom in, hier kom ’n moewiese storm.  
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1. HANNES : Jis ja. Dankie. 

2. DEAN : Ek is so bly julle het tot julle sinne gekom. Die agentskap was laas 

baie teleurgesteld gewees met my. Ek was amper in baie groot 

moeilikheid. Stap deur. 

3. JORRIE : Is ons alleen? 

4. DEAN : Verwag jy iemand anders? 

5. JORRIE : Nee, ek vra maar net. 

6. DEAN : Kom in. En die blou oog, Hannes? 

7. HANNES : Ag, dis niks. 

BYK : VOORDEUR TOE. 

8. DEAN : Nee, dis perfek! Dis wat die agentskap wil hê. Dis waarvoor Broke 

Boys se intekenaars betaal. Ek dink ek kan selfs die prys ’n bietjie 

jaag hiermee. Kan ek vir julle iets kry om te drink? 

9. JORRIE : Wat het jy? 

10. DEAN : Bier. Rooiwyn? 

11. HANNES : Nee dankie. Jig! My ma drink rooiwyn. 

12. DEAN : (’n LAGGIE) Dis bietjie vroeg vir hardehout maar ek het . . . 

(BREEK AF) 

13. JORRIE : Ek sal ’n bier vat. 

14. HANNES : (HUIWER EFFE) Oukei, ek ook, dankie. 

15. DEAN : Sit. Trek solank julle leerbaadjies uit. (BEWEEG WEG) Ek kry vir 

julle. 

16. JORRIE : Hou aan jou baadjie. 
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1. DEAN : (VAN VÊR TOT OP MIK) Julle is so vinnig hier weg laas keer, 

Justin, jy’t toe nooit die vrywaring onderteken nie. (BEWEEG TOT 

OP MIK) Hierso. Lekker yskoud.  

2. HANNES : Dankie. 

3. DEAN : Daar’s joune en Hannes, hier’s jou vorm. Teken onderaan en 

parafeer op elke bladsy. Teken solank terwyl ek die kamera 

opstel. Maak seker om julle ID nommers in te vul. 

4. HANNES : (ONDERLANGS) Watse vorms is dit dié? 

5. JORRIE : (ONDERLANGS) Maak of jy skryf. 

6. DEAN : (EFFE WEG) Die fooi is natuurlik dieselfde as laas.  

7. JORRIE : So, jy betaal ons vandag vir dié keer en vir laas keer? 

8. DEAN : (VAN EFFE WEG TOT OP MIK) Kom nou, Justin. Julle het nie 

regtig laas vir my iets gegee om mee te werk nie. Veral nie jy nie. 

Maar kom ons los dit daar. 

9. JORRIE : Oukei, so waar is die foto’s? 

10. DEAN : Watse foto’s? 

11. JORRIE : Syne. Dit wat jy wel van hom het. Jy’t nie daarvoor betaal nie. 

12. DEAN : Daar’s niks in daai foto’s wat ek kan gebruik nie.  

13. HANNES : As jy my nie daarvoor gaan betaal nie, kan ek dit dan kry asb. 

14. JORRIE : Kyk hoe mooi vra hy. Jy skuld hom agt-honderd rand. 

15. DEAN : Kom nou ouens. Die een hand was die ander, reg? Dis twee of 

drie foto’s. Ons sluit dit by vandag in en ons vergeet van die hele 

onaangenaamheid van laas. Wat sê julle? 

16. JORRIE : En jy betaal vooruit? 
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1. DEAN : (SMALENDE LAGGIE) Nee, as ons klaar is natuurlik. 

2. JORRIE : Ek dink nie so nie. 

3. DEAN : Dis hoe dit werk, Justin. Jy betaal tog nie vooraf vir jou ete by ’n 

restaurant, nee. Wees fair. 

4. JORRIE : My naam is nie Justin nie. 

5. HANNES : Kom ons los dit. Ek het jou gesê dis ’n bad idea. Kom ons waai. 

6. JORRIE : Die ou skuld jou, dude. En kyk hoe mooi vra ek ook.  

7. DEAN : Moenie aan my stamp nie! 

8. JORRIE : Sewe honderd rand! Kom ons maak dit ’n duisend. 

9. DEAN : Dink jy ek is stupid? 

10. JORRIE : ’n Duisend rand, dude! 

11. DEAN : As jy weer aan my stamp . . . 

12. JORRIE : Wat gaan jy doen?  

13. DEAN : Oukei, kom ons raak net almal rustig vir ’n oomblik. 

14. JORRIE : Haal jou pote van my af! 

15. DEAN : Kalmeer! Jorrie. 

16. JORRIE : Ek het jou gesê haal jou pote . . . (BREEK AF)(van my af) 

BYK : GLAS BREEK. DEAN SE GIL VERDOF SOOS HY VAL EN 

EINDIG MET ’n DOWWE PLOF. ONDER OP DIE STRAAT GIL 

’n VROU. 

17. JORRIE : Fokkit!  

18. HANNES : Hy beweeg nie. 

19. JORRIE : Ek sien dit, dude. 

20. HANNES : Wat nou? 
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1. JORRIE : Dit was ’n ongeluk! 

BYK : HARDE DONDERSLAG. 

2. HANNES : Bel 10111. 

3. JORRIE : Ons foto’s is op daai kamera. 

4. HANNES : Dis om sy nek! 

5. JORRIE : Baie skerp, dude. 

6. HANNES : Bel 10111 

7. JORRIE : Jy doen niks van die aard nie. Kom. 

8. HANNES : Ons kan nie net waai nie. 

9. JORRIE : Dude, dit was ’n ongeluk. Kom. 

BYK : DONDERSLAG – KRUISDOOF NA BEWEGENDE HYSBAK 

INTERIEUR 

10. JORRIE : Moenie aandag trek nie. Wees cool, stap verby, kyk, blend in.  

11. HANNES : Maar ek het niks verkeerd gedoen nie! 

12. JORRIE : Daar’s nou niks wat ons vir hom kan doen nie, dude. Wil jy 

vanaand in die tronk slaap? 

13. HANNES : Jy’t hom deur die venster gestamp, nie ek nie! 

14. JORRIE : Chill, dude! 

15. HANNES : Maar wat as . . . (BREEK AF) (iemand ons reeds gesien het?) 

16. JORRIE : Nou, dude! 

BYK : HYSBAK DEUR OOP. STEMME EN ’n GEROESEMOES VAN 

MENSE WAT SAAMDROM. 

17. HANNES : Is hy dood? 

18. JORRIE : Ek weet nie. 
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BYK : ENKELE LOEI VAN ’n POLISIE SIRENE EN VOERTUIG WAT 

STOP. 

1. JORRIE : Sit op jou helmet! Kom. 

BYK : MOTORFIETS SKAKEL AAN.  

2. POLISIEMAN : (VAN VÊR) Haai! Julle twee daar! Haai! 

3. JORRIE : Hou vas. 

BYK : MOTORFIETS TREK TEEN HOË SPOED WEG. VERSKUIF 

PERSPEKTIEF NA POLISIEMOTOR INTERIEUR - GEKRAP 

VAN POLISIERADIO.  

4. POLISIEMAN : B ses-en-veertig. Benodig bystand. Hoëspoed- agtervolging. Twee 

mans op ’n rooi en swart motorfiets in ’n Oostelike rigting op 

Nelson Mandela. Benodig bystand. 

BYK : SIRENE AAN. VERSKUIF PERSPEKTIEF NA DIE 

MOTORFIETSRYERS TOE. HOU DIE SIRENE IN DIE DIEP 

AGTERGROND. DIE MOTORFIETS VERWISSEL ’n PAAR 

KEER RATTE, ONS HOOR MOTORS WAT VERBY ZOEM EN 

TOETERS WAT BLAAS; EN DAN ’n VINNIG NADER 

KOMENDE SWAARVOERTUIG MET AIR HORN WAT 

VERWOED BLAAS. ’n GRUWELIKE ONGELUK VOLG. DOOF 

NA ’n HARTMONITOR SE EENTONIGE BIEP- BIEP. DOOF 

DAARNA ’n MIDDAG BINNENSHUISE ATMOSFEER MET DIE 

HARTMONITOR NOU IN DIEP A/G.  

5. LINDA : (EFFE WEG) Met wie praat pa?  
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1. OUPA : (MET STERK AFRIKAANSE AKSENT) Thank you, sergeant. We 

are coming.  Yes, we are about twenty minutes away. Thank you, 

sergeant. 

BYK : LANDLYN TELEFOONGEHOORSTUK NEER. 

2. LINDA : Sersant?  

3. OUPA : Linda, Hannes was in ’n motorfietsongeluk. 

4. LINDA : ’n Motorfietsongeluk? 

5. OUPA : Saam met Jorrie van langsaan.  

6. LINDA : Wat maak hy saam met Jorrie? 

7. OUPA : Hannes is in die hospitaal. Jorrie is dood. 

8. LINDA : Pa? 

BYK : KRUISDOOF NA ’N HOSPITAAL INTERIEUR ATMOSFEER. 

HARTMONITOR SE BIEP-BIEPS NOU EFFE HARDER. ONS 

HOOR DIE VENTILATOR WERK.  

9. LINDA : Ek wil weet wat gaan aan met my kind! Los my. Pa! 

10. OUPA : Jy kan nie daar ingaan nie, Linda! 

11. LINDA : Hoekom sê niemand iets nie? Waarvoor wag hulle!? 

BYK : KRUISDOOF DIE HOSPITAAL AGTERGROND KLANKE NA 

LINDA EN CHRISTINE IN DIE TEATER. BEHOU DIE 

HARTMONITOR EN VENTILATOR GELUIDE IN DIEP 

AGTERGROND. DAN RITSEL ’N LEKKERGOEDPAPIERTJIE. 

12. LINDA : Wil jy ŉ suigsweetie hê? 

13. CHRISTINE : ŉ Wat? 

14. LINDA : ŉ Suigsweetie. Om jou hoes te kalmeer. 
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1. CHRISTINE : Ek het nie ŉ hoes nie. 

2. LINDA : Miskien ontwikkel jy een. Op ŉ kritieke oomblik. 

3. CHRISTINE : As ek ŉ hoes sou ontwikkel, dan sal ek vra. 

4. LINDA : Dalk is dit beter om een byderhand te hou. Dé. (BEGIN DAN 

HANDE KLAP. APPLOUS) 

5. CHRISTINE : (STERF ’n DUISEND DODE) Genade vrou, wat maak jy nou? 

6. LINDA : Ek wys dat ons ŉ klein, maar goeie gehoor is. Die entoesiastiese 

en waarderende gehoor is wat hulle wil hê. 

7. CHRISTINE : Dink jy dit werk? 

8. LINDA : Ek sien nie uitsmyters op my afstorm nie. 

9. BYK : KRUISDOOF HANDEKLAP NA HOSPITAAL INTERIEUR.  

10. LINDA : Hannes is nie ’n stuk vleis wat hulle kan opkap en per kilogram 

verkoop nie, pa! 

11. OUPA : Daar is geen breinaktiwiteit nie. 

12. LINDA : Dit kan nie wees nie. Dis my kind! 

BYK : KRUISDOOF TERUG NA HANDEKLAP WAT DAN STOP 

13. LINDA : Miskien is ons by die verkeerde teater. Dalk is die ’n heel 

verkeerde drama. 

14. CHRISTINE : Moenie verspot wees nie, Linda.  

15. LINDA : Miskien rol mense van die lag in ŉ ander ouditorium? 

16. CHRISTINE : Ek hoor niks nie. 

17. LINDA : Dalk is dit ŉ stil oomblik; miskien kan mens jou eie hart hoor klop. 

BYK : KRUISDOOF NA DIE HOSPITAAL 
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1. OUPA : Dié onherkenbare, verwronge mens is nie meer Hannes nie. 

Hannes is weg. Laat hulle gebruik van hom wat hulle kan. 

2. LINDA : Nee, pa! 

3. OUPA : Dis die regte ding om te doen. Hannes hoef nie verniet te gewees 

het nie. 

BYK : KRUISDOOF NA DIE TEATER 

4. CHRISTINE : Jy’s laf. Dié is beslis die regte teater. 

5. LINDA : Hoe seker is jy daarvan? 

6. CHRISTINE : Op daardie selfde verhoog was ek Monique in daai wonderlike 

stuk. 

7. LINDA : Watter een? 

8. CHRISTINE : Die een van die ou meisietjie wat so vir die man gewag het om 

haar te kom haal. Dalk was die stuk se naam. 

9. LINDA : Dit was hier? 

10. CHRISTINE : Ja. 

11. LINDA : Dis hier waar ek daai melodrama gesien het. ’n Marteling. 

12. CHRISTINE : Watter een? 

13. LINDA : Die pynlikste twee ure van my lewe. Dit was hel! Sê nou net dié 

drama is net so swak dan was alles vanaand verniet. 

BYK : KRUISDOOF NA HOSPITAAL 

14. OUPA : Moenie dat Hannes verniet was nie.  

15. LINDA : Hoe kan pa so iets sê? 

16. OUPA : Jou ma het probeer waarsku. Laat Hannes lewe. Teken die vorms. 

17. LINDA : Wat wil hulle van hom hê? 
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1. OUPA : Sy hart. (EFFENSE POUSE)  En sy niere. 

2. LINDA : Sy hart. 

3. OUPA : Ja. En sy niere. 

BYK : KRUISDOOF NA DIE TEATER 

4. LINDA : Ek kry nie asem nie. Ek moet loop! 

5. CHRISTINE : Moenie. Dalk is die storie briljant. Ons sal nie weet voor ons dit nie 

gesien het nie.  

6. LINDA : Ek wil nie meer nie! 

7. CHRISTINE : Linda! 

8. LINDA : Wat! 

9. CHRISTINE : Kyk vir my! Haal asem! So ja. 

10. LINDA : Die gewag maak my dood. 

11. CHRISTINE : Het jy jou panic-pilletjies gedrink? 

12. LINDA : Net voor ons gery het. 

13. CHRISTINE : Nou sit, jy sal nou begin beter voel. 

BYK : ’n PAAR BIEPS LATER STOP EERS DIE VENTILATOR EN 

DAN FLATLINE DIE HARTMONITOR. DOOF UIT. DAN RINKEL 

’n KOPPIE OP ’n PIERING. ’n KOERANT RITSEL VOOR ELK 

VAN DIE VOLGENDE VYF SPREEKBEURTE. 

14. OUPA : (KOERANT OPSKRIF) Dubbele hartoorplanting na katelknaap en 

minderjarige in gru-ongeluk sterf. 

15. CHRISTINE : (KOERANT OPSKRIF) Pedofiel val na sy dood. 

16. LINDA : (KOERANT OPSKRIF) Kulkiekies lei tot tragedie. 
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1. OUPA : (KOERANT OPSKRIF) Jong skenker glo geboelie. 

2. LINDA : Ma aangekla van kinderpornografie. (HUIL. SAG MAAR ROU; UIT 

DIE MAAG UIT. Liewe jirre, ek is so jammer! 

BYK : LUITOON. 

3. E-STEM : Volg die gesprek nou op Twitter: Wat doen jou kind met sy 

slimfoon? 

BYK : MUSIEKBRUG. KRUISDOOF NA ’n OGGEND ATMOSFEER 

MET VOËLTJIES WAT KWETTER IN DIE A/G. VOLG DIT OP 

MET DIE STAANHORLOSIE SE KOEK-KOEK WAT VIR DIE 

EERSTE KEER HELDER EN DUIDELIK  ROEP. SEWE KLOK 

SLAE VOLG. DOOF NOU TUIN SPRINKELAARS IN OP 

AGTERGROND. 

4. CHRISTINE : (VAN VÊR) Hallo daar! 

5. LINDA :  Môre! 

6. CHRISTINE : Môre oom! 

7. OUPA : (VAN VÊR. ROEP TERUG) Môre! 

8. CHRISTINE : Is dit nie ’n lieflike oggend nie.  

9. OUPA : (ROEP) Wagter! Kom kry jou kos. 

BYK : WAGTER BLAF IN A/G. 

10. LINDA : Jorrie se rose is pragtig na die reën?  

11. CHRISTINE : Is hulle baldadig nie!? (BEWEEG TOT OP MIK) En dié nuwe 

kapsel?  

12. LINDA : Ek sal seker eendag moet ophou huil en aangaan met die lewe.  

13. CHRISTINE : Jy lyk fantasties! Wees geduldig. Dit sal kom.  
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1. LINDA : Dankie. 

2. CHRISTINE : Sê my, was die . . . die hele make-over. . . was dit toe baie duur? 

3. LINDA : Nogal. 

4. CHRISTINE : (UITBUNDIG) Nou maar vat so! So doen mens dit. High five! Jy 

lyk verstommend! 

5. LINDA : Ja, ek moet sê ek hou daarvan. 

6. CHRISTINE : Is jy reg vir vanaand? 

7. LINDA : Ek dink so. Ek móét net wees. Maandag lê soos ’n berg voor my. 

8. CHRISTINE : Jy gaan oukei wees.  

9. LINDA : Ek het nie gedink ek gaan ooit weer opstaan nie. 

10. CHRISTINE : Jy’t ’n fout gemaak. Daar’s nie ’n handboek vir kinders grootmaak 

nie.  

11. LINDA : Dit het my kind sy lewe gekos en dít gaan nooit oukei wees nie. 

12. CHRISTINE : Dan is dit jou plig om jou kop regop te hou en seker te maak 

iemand anders maak nie dieselfde foute nie. Gebruik hierdie 

geleentheid. Jy skuld Hannes dit. 

13. LINDA : Ja, ek doen, né? My kind was nie verniet nie. 

14. CHRISTINE : Niemand is sonder rede op hierdie aarde nie. Ook nie jy nie. 

15. LINDA : Wie weet, miskien is daar tog eendag ’n wet wat sal keer dat dit 

wat ek gedoen het nie nog ’n kind oorkom nie.  

16. CHRISTINE : Dít lê in jou hande. Jy kán dit doen. Jy moet dit doen. 

17. LINDA : Ek moet eers onskuldig bevind word. 

18. CHRISTINE : Vir wat twyfel jy nog daaroor? 
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1. LINDA : Want ek kry myself nie vergewe nie. Hoe kan ek verwag ander 

moet. 

2. CHRISTINE : Dit sal kom. Dis nog nie eers ’n jaar nie. Maandag is Maandag en 

vandag is vandag. Vanaand gaan ek en jy teater toe en net vir 

vanaand vergeet ons van alles. 

3. LINDA : Wat op aarde trek mens deesdae teater toe aan? 

4. CHRISTINE : Vir vanaand. .  vir vanaand trek jou heel mooiste rok aan. 

BYK : KRUISDOOF NA TEATER 

5. STEM : (OOR KLANKSTELSEL) Jammer dat ons u laat wag het, dames 

en here. Vanaand se opvoering van 'Die Wagkamer' sal binnekort 

begin. Geniet die vertoning. 

6. CHRISTINE : Dankie tog. Sit, nou. Ten minste weet ons ons is in die regte 

teater. 

7. LINDA : Hulle het ons lank genoeg laat wag. 

8. CHRISTINE : Dis ons werk. 

9. LINDA : Wat? 
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1. CHRISTINE : Wag. Ons wag om kaartjies te koop, ons wag tot die dag van ons 

bespreking, ons wag voordat ons die teater mag binnestap, ons 

wag vir die huisligte om te doof, wag vir die gordyn om op te gaan, 

ons wag vir die akteurs om binne te kom, te praat, wag om te sien 

wat gebeur volgende, hoe dit eindig, ons wag om by die parkering 

uit te kom, en dan wag ons vir die volgende vertoning. Ons wag 

ons lewens om. Ons wag om gebore te word en dan wag ons om 

dood te gaan. Daar is iets edel daaraan. Dis ŉ groot 

verantwoordelikheid om te wag, om gereed te wees vir ŉ 

hoogtepunt. Moenie bang wees daarvoor nie. Ek was en kyk 

waar’s sit ek. Ten minste is jou wag verby, jy weet nou wat jou 

doel op aarde is. Diep asem in. 

BYK : ASEMTEUG IN 

2. CHRISTINE : Asem uit. 

BYK : ASEMTEUG UIT. BEGIN UITSPEEL MUSIEK STADIG IN TE 

DOOF. 

3. CHRISTINE : So ja. Shhh, daar begin hulle nou. (MET BAIE DEERNIS) Is jy 

oraait? 

4. LINDA : Ja, ek’s oukei. 

5. CHRISTINE : Wil jy ’n tissue hê? 

6. LINDA : Nee,ek is leeg gehuil.  


