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Heuning: ‘n Eenbedryf Toneelstuk 

Deur LLandi Beeslaar 

Uiteensetting van Inhoud: 

Hierdie toneelstuk begin waar ons twee mense ontmoet wat ons deur die loop van 

die play, agter kom het ‘n lang geskiedenis. Die basiese storielyn is dat ‘Vrou’ wag 

om te hoor oor haar parool datum of hof datum of iets van die aard. Baie later in die 

stuk vind ons uit sy is in hegtenis geneem nadat sy ‘n verhouding met ‘n 14 jarige 

leerder in een van haar klasse gehad het. In die begin van die toneel stuk  wil ek 

onsaglike empatie establish vir ‘Vrou’ soos ons, met ‘n hele paar terug flitse uitvind 

dat sy self as kind ‘n verhouding gehad het met een van haar ouers se huisvriende. 

Die kruks van die stuk ontvou later wanneer ons uitvind  dat sy rerig voel sy ‘wou’ as 

kind ‘n verhouding aanknoop met hierdie man. Natuurlik is daar tonele in die 

toneelstuk wat nou nie in die verkorte weergawe feature nie. ‘Vrou’ het as kind deur 

die sleutelgaatjie gekyk hoe die ouer ‘Man’ stort. En sy het as kind gereeld 

geëksperimenteer met haar seksualteit en waarvan sy hou sonder om nootwendig te 

besef wat sy besig is om te doen… Daar’s ‘n terugflits waar sy vreemde voorwerpe 

in haar vagina op te druk om te sien hoe dit voel en en en en. Kras maar interresant. 

So volgens haar was die ‘verhouding’ tussen haar en die ouer Man altyd consensual. 

Maar die konsesus  en by extention ‘Man’ se siening verskil van haar. Vir hom was 

dit iets wat hy op daardie stadium nie kon keer nie, maar hy is van die oortuiging dat 

dit wel verkeerd was en na aanloop van die ontnugtering ‘n paar jaar ‘in’ die twee se 

‘verhouding’ het hy sy vrou gelos, sy naam verander en weg getrek om ‘n nuwe lewe 

te begin. Die paw-paw klap hom wel met ‘n plathand teen die voorkop soos hy 

gekonfronteer word met die keuses wat hy gemaak het 17 jaar terug. Deur die loop 

van die toneelstuk vind ons uit dat  ‘Vrou’ vir  ‘Man’ gevra het om op rekord te praat 

oor wat gebeur het in hulle verlede. Haar regspan glo dit sal haar help om minder tyd 

te dien in die tronk onder versagtende omstandighede. Maar vir hom om dit te doen 

sal hy sy niksvermoedende nuwe vrou en twee dogters moet vertel van haar en van 

hulle geskiedenis saam in ‘n klein myndorpie in die Noorde.  

 

 

  



Karatkters: 

Vrou (V): Rondom 29 jaar oud. Niks spesiaal om na te kyk nie. Baie gemaklik met 
haarself. 

Man (M): Laat 50’s. Afrikaner. Nogal aantreklik.  

Vrou op skerm (VS): Van skouers af op. 

Man op skerm (MS): Van skouers af op. 

 
Teks: 

 
Verhoog is strak. Daar’s ‘n lang tafel met ‘n stoel aan elk een van die verste punte. 

Daar’s twee skerms agter die tafel. Die skerms word gebruik om die karakters se 
internal dialogues te wys deur die play. Albei skerms het ‘n swart agter grond met 
net die twee akteurs se gesigte net so bo hulle skouers op. Die akteurs se oe bly 
toe, teensy hulle praat. Die skerms speel in regte tyd saam met die twee akteurs. 
Karakters is nie bewus van die skerms nie.  

Swart verhoog. Skerms is af. 

Die skerm SL kom aan. (VS) is op die skerm. (V) sit SL op die stoel, maar ons sien 
haar nog nie. (VS) haal diep asem en maak haar oe oop.  

Ligte kom stadig op. Ons sien vir (V) vir die eerste keer. Sy kou haar naels en wag. 
Die beligting is af geblok om net op die tafel te val. 

Die skerm SR kom aan. (MS) is op die skerm. (MS) maak sy oe oop. 

 
Man op Skerm: Fok…. Fok fok fok. 

(Man kom in gestap SR. Hy huiwer vir ‘n oomblik net kort van die lig op die tafel)  

 Ek moet seker- 

        (Hy begin nader aan haar beweeg asof vir haar te groet met ‘n drukkie) 

Vrou: - Geen fisiese kontak nie. (wys na ‘n hoek SR) Kamera’s. 

Man: O… 

V: Jy kan my hand skud. 

M: … O. Ja. (beweeg nader en skud ongemaklik haar hand. Soos hy om draai om te gaan sit 
begin MS praat) 

MS: Sy lyk… oud… ouer. 

VS: Hy dra nogsteeds daai blokkies hemde. Urgh… ek kan nie… ek haat ‘n blokkies hemp.  

M: Jy lyk goed. 

VS: Hy lieg… 

V:  Dankie. Jy ook. 



MS: (na ‘n oomblik van stilte). Wat wil sy nou hê moet ek sê… 

 
                      Albei kyk vir mekaar. Dis duidlik dat hulle mekaar lank laas gesien het. Albei begin saam praat. 

M: -Skies. Praat jy maar. 

V: Nee. Ek het nét tyd. Praat. Wat wou jy sê? 

M: Okay… 

MS: (haal ‘n asem in asof om iets te sê. slaan blank en bly verder stil) 

M: Gesien jy’t Paarl toe getrek… 

V:  (wil begin lag). Uhm… ja… ek het… ek het… seker so 4-5 jaar terug hierna toe getrek. 

M: Mm… 

VS: Hy lyk nog presies dieselfde. 

MS: …Fokkit… sê net iets…. 

M: …En jou ma’lle? Waar bly hulle. 

MS: (Cringe asof hy eerder net moes stil bly) 

VS: Ek haat rerig daai hemp. 

V: uhm… nog allie pad in Trichard… 

M: Ek’t jou brief gekry… 

V: Ek’t so half aan geneem toe hulle se jy kom my sien. 

MS: Ek’t eintlik geweet die brief was van jou af nog voor ek al my naam gelees het. Jou 
hadskrif lyk nog dieselfde. En die jirre weet ek ken niemand behalwe jy wat nog  briewe 
skryf nie. 

M: Dit het my baie laat dink.  

V: Aan? 

M: Aah?... fok ek weet nie… baie goed… 

MS:  (karakters speel die aksie uit soos die skerm praat) Dis nie waar nie. Nie aan baie goed 
nie. Dit het my laat dink aan Eskort Vienna’s. Die eerste keer wat ek jou gesien het. Ek 
bedoel rérig raak gesien het… was jy besig om op ‘n kombuiskas te sit met ‘n halfgeëete 
Eskort Vianna in jou hand en kougom in jou mond. Ekt by die agterdeur in gekom met ‘n 
boks Bell’s vir jou pa se verjaarsdag. 

V: Hey oom! 

M: Hi. Is jou pa hier?  

V: Nee oom, hy’s nog by die golfclub. Hulle speel vandag vir ‘n fondsinsameling ding. 

M: O yes, dis reg hy’t so iets genoem… En jou ma? 

V:  Mmmmmm….Sy’s nou terug. Sy’t net gou vir Elvina by die taxi rank gaan af laai… 



M: Huh… Okay maar… sê vir jou pa ekt vir hom ‘n ietsie kleins gekoop… 

V:  Jip…  

M: …(na ‘n oomblik van net-net te lank staan sien hy die halwe worsie in haar hand) Hoe eet 
jy ‘n chappie en ‘n vienna? Sies man. 

V: O… ja… skies oom. (sy kyk na die worsie in haar hand. Sy haal haar chappie uit haar 
mond uit en plak dit onder die kombuis kas. Dan vat sy ‘n groot hap van die Vienna en 
glimlag. M glimlag saam) 

MS: (glimlag) Oulike kind. 

M: Okay. Ek moet in die pad val. Moenie jou pa se gekenk vergeet nie né… En uh. Ja. Sê vir 
jou ma sy moet laat weet of ons ‘n slaai of ‘n ding moet saam bring vir môre aand. 

MS: Hoekom staan jy net. Klim in jou fokken bakkie en ry. 

M: (hy huiwer nog ‘n oomblik) Jy beter van daai kas af klim voor jou ma jou sien. 

MS: Ek wonder waste slaai sy van hou… 

M: (teen hierdie tyd al halfpad uit by die deur)  Hou jy van aartappel slaai? 

V: Uuuh…. Ja. Dis my favourite. My ma maakit met bacon en uie… en kondensmelk en 
goed. 

MS: (glimlag weer en skud sy kop) Rerig oulik… 

M: Ek sal bietjie onthou. (hy staan ‘n rukkie stil en besef sy kyk vir die grond) En nou…Dis nie 
so hoog nie. 

VS: (Lag vir sy grappie) 

V: Uhm… Nee my voete is vol grond….ek wil nie die gro..teels vuil maak nie Mmmm… kan 
oom gou my plakkies vir my gee… (M gaan haal haar plakkies by die deur.) 

VS: Nee… Dink aan iets anders….Imagine die teels was aan die brand… Of soos derms of 
iets… 

V: (Sy maak ‘n grillerigge klank asof haar voete haar laat gril en steek haar bene reguit uit vir 
M om haar plakkies aan te sit) 

MS: (Hy glimlag weer. Hierdie keer met ‘n ander intensiteit as te vore. Hy begin dan 
bekommerd frons en maak weer sy oe toe) Nee. Nee. Fok Nee.. 

(Die ligte verdoof effe en die karakters is weer terug op hulle oorspronklike posisies) 

 
M: Mm? 

V: Nou? 

M: Wat het jy gesê? 

V: Niks… 

M: Skies man. Dis maar net bietjie vreemd. 

V: Ek weet. 



M: …Ek weet nie rerig meer veel van wat in jou lewe aangaan nie, so ek… weet nie 
rerig  waar om te begin nie. Wat vra ‘n mens..Uhm… ek’t sulke stukkies gelees van 
die…uh..saak en so... so ek weet jy bly in Paarl…maar- 

VS: (lag ingenome) Lekker spartel jy nou… Hy’s snaaks… 

V: Uhm okay… kom ek begin dan help dit maybe. Uhhh… Waar bly jy? 

M: uuh… Net so buite Pretoria op ‘n plot.. 

V: Cool. Getroud? 

M: (lig sy hand op met die trouring) Yes.  

VS: Ek wonder hoe oud is sy…Weet sy? 

V: Weet sy waar jy is? 

M: Uh… ja. Soortvan. Sy weet ek’t af gery Kaap toe vir ‘n paar dae... 

V: Vlieg jy nogsteeds nie? 

M: Nodda fok. 

V: Jinne so jy hét vêr gery… Hoekom? 

M:  Hoekom wat? 

V: Hoekom het jy so vêr gery… 

MS: Want eks bang jy maak vir my kak. 

M: Ag ek wou in persoon met jou praat… en… Ek skuld jou seker dit. 

V: Nee. Jy skuld my niks. 

M: Jy verstaan wat ek bedoel… ek’t… ek… (vat ‘n oomblik en blaas sy asem hard en lank uit) 
Ek’t jou brief gelees en… en… jy weet… jy weet ek kan nie. 

V: Maar jy kon mos gebel het en dit oor ‘n foon gesê het. Hoekom sal jy 14 ure ry nét om vir 
my te se jy kan nie... 

MS: Ek’t geweet hierdie gaan ‘n fokkop wees. 

M: Want ek was maar net bang jy… 

V: Ek wat? 

M: Man, nie so nie. Jy weet wat ek bedoel. 

V: Nee ek weet nie wat jy bedoel nie… Hoekom? 

M: Want ek ken jou! 

V: …Jy ken my nie. 

 
(ligte verdoof weer effens op die verhoog. VS begin haar oë oop maak en die 

karakters speel weer soos tevore die toneel uit) 



VS:  Ek’s 10. Dis in die middel van die Somer. Die huis is nuut so die gras het nog nie begin 
groei nie. Dis rooi grond en klitse nét waar mens kyk. Ek sit op die trappe buite die 
kombuis en wag vir my ma wat Elvina by die taxirank gaan aflaai het. Sniffels en Tarka is 
besig om mekaar om die huis te jaag.  

V: (haal ‘n Chappie uit haar sak uit. Maak die chappie oop en sit dit in haar mond. Soos sy 
kou lees sy die Chappie papiertjie) Did You Know #502…Chillies and Sweet Peppers 
have more Vitamin C than almost any other fruit or vegetable. No I did not know… Did 
You Know #503 Chocolate was used as medicine in the 18th Century. It was believed it 
could cure stomach aches. No I did not know… Did You Know #504 Chris Hani …wat … 
Ba-ra-gwa-nata Hospital was the first…die papiertjie is af gesny… (Een van die honde 
kom en probeer op haar spring terwyl sy sit) Nee. Uh-uh. Af! Voetsek Tarka! Gaan lê (Sy 
probeer weer die Chappie papiertjie lees. Tarka bly op haar spring… Maar hierdie keer 
druk hy sy neus tussen haar bene in… Eers stoot sy hom weg en dan kom die hond weer 
met sy neus. Hierdie keer kyk sy af... sys duidlik verward omdat sy die hond nie wil weg 
stoot nie.) 

VS: (Sy’s verward maar ook perplexed oor die nuwe impuls) uh uh….. mmmm… 

V: (Sy kyk rond of iemand haar sien. Eers oorweeg sy dit om haar bene oop te maak en dan 
besluit sy om dit nie te doen nie.) Nee Tarka! Af! Voetsek! 

VS: (Duidlik nie seker wat om te maak met die nuwe informasie nie, eers is sy bekommerd en 
dan verander dit na nuuskurigheid toe)… Dis nie asof iemand gaan weet nie... 

V: (Sy staan op en roep die hond weer nader… die hond wil nie nader kom nie en sy klap 
haar tong uit frustrasie) 

VS: …. Uuh Daar’s Vienna’s in die yskas…  

V: (Sy gaan kry ‘n Vienna uit die yskas en staan dan onder by die trappe en roep die honde) 
Tarka, Sniffels!.... Kom, vat. (die eerste hond vat ‘n worsie en sy kyk hoe die hond om die 
huis verdwyn) Mooi Snuffels. (Met die worsie in die hand gaan lei sy die tweede hond om 
die huis (tafel) by die stoel SL. Sy sit op die stoel en gebruik die worsie om die hond nader 
te lok. Eers by haar enkels end an al die pad op by haar bo bene waar sy been oop maar 
en haar onderklere aftrek tot by haar knee… Soos die hond tussen haar bene is is VS 
besig om uit genot haar oë toe te maak en te glimlag.Daar’s ‘n geluid wat haar laat stop. 
Sy skrik groot en trek haar onderklere weer op, dan breek sy ‘n stukkie worsie af en gooi 
dit agter die tafel) Deh Tarka! Soek hom. 

VS: (V kyk om die muur en besef iemand is by die hek besig om na die kombuis deur toe te 
loop) Nee nee nee (V hardloop in die huis in mer die worsie in hand)  Jy kan nie net hier 
staan nie, die oom gaan weet iets is weird… (sy kyk paniekbevange rond en sit op die 
kombuis toonbank. Die karakters speel weer dieselfde toneel uit) 

V: Hey oom! 

M: Hi. Is jou pa hier?  

V: Nee oom, hy’s nog by die golfclub. Hulle speel vandag vir ‘n fondsinsameling ding. 

M: O yes, dis reg hy’s so iets genoem… En jou ma? 

V:  Mmmmmm….Sy’s nou terug. Sy’t net gou vir Evelina by die taxi rank gaan af laai… 

M: Huh… Okay maar… sê vir jou pa ekt vir hom ‘n ietsie kleins gekoop… 



V:  Jip…  

M: …(na ‘n oomblik van net-net te lank staan sien hy die halwe worsie in haar hand) Hoe eet 
jy ‘n chappie en ‘n vienna? Sies man. 

V: O… ja… skies oom. (sy kyk na die worsie in haar hand. Sy haar haar chappie uit haar 
mond uit en plak dit onder die kombuis kas. Dan vat sy ‘n groot hap van die Vienna en 
glimlag. M glimlag saam) 

MS: (glimlag) Oulike kind. 

M: Okay. Ek moet in die pad val. Moenie jou pa se gekenk vergeet nie ne… En uh. Ja. Se vir 
jou ma sy moet laat weet of ons ‘n slaai of ‘n ding moet saam bring vir môre aand. 

M: (hy huiwer nog ‘n oomblik) Jy beter van daai kas af klim voor jou ma jou sien. 

MS: Ek wonder waste slaai sy van hou… 

M: (teen hierdie tyd al halfpad uit by die deur)  Hou oom van aartappel slaai? 

V: Uuuh…. Ja. Dis my favourite. My ma maakit met bacon en uie en kondensmelk. 

MS: (glimlag weer en skud sy kop) Sy’s rerig oulik… 

VS: (sy kyk af na haar voete en besef dis vuil, sy probeer dit af vee teen mekaar) Shit hy 
weet… Hy kan my vuil voete sien. Hy weet ek was buite. Wat as hy Tarka op my rok  kan 
ruik…Hy gaan my ma sê. 

M: Ek sal bietjie onthou. (hy staan ‘n rukkie stil en besef sy kyk vir die grond) En nou…Dis nie 
so hoog nie. 

VS: (Lag nervous vir sy grappie)  

V: Uhm… Nee my voete is vol grond…. Mmmm… kan oom gou my plakkies vir my gee… (M 
gaan haal haar plakkies by die deur.) 

VS: Nee. Dink aan iets anders…. Imagine die teels was aan die brand… Of soos derms of 
iets… 

V: (Sy maak ‘n grillerigge klank asof haar voete haar laat gril en steek haar bene reguit uit vir 
M om haar plakkies aan te sit) 

MS: (Hy glimlag weer. Hierdie keer met ‘n ander intensiteit as te vore. Hy begin dan 
bekommerd frons en maak weer sy oe toe)  

 
(Die ligte verdoof effe en die karakters is weer terug op hulle oorspronklike posisies) 

V: Jy ken my nie. Jy weet nie ‘n fokken enkele ding van my nie. Jy lees ‘n halwe koerant 
berig en dan weet jy all of a sudden alles. Jy weet nie hoe dit gebeur het of hoe hy hieroor 
voel nie. 

V&VS:  Jy.weet.fokkol. 

M: Jy’s reg. Ek weet fokkol. Maar hoe de moer wil jy na amper 20 jaar ‘n klomp kak opgrawe. 
Eks nie meer daai man nie. Ek’t ‘n huis en ‘n nuwe vrou en kinders. Jirre ek’t weg getrek 
en my naam verander. Wat wil jy hê ek moet sê… Ek was verkeerd! Maar ek gaan nie vir 
die res van my fokken lewe skuldig voel oor iemand wat ek 17 jaar terug was nie! 



V: Ja wel dit was ook nie nêt jy nie… 

M:  Wat sê jy? Jy was 12! 

V:  So? Dink jy ek het nie geweet wat ek doen nie? Ek het presies geweet wat besig was om 
te gebeur.  

MS: Sy gaan my mal maak! Hoe doen sy dit? 

M: (hy sak sy kop… moedeloos en wel bewus van die feit dat hierdie gesprek nêrens gaan 
gaan nie) Luister. (Hy staan op en hulle albei kyk na die kamera) Moenie worry nie, ek sal 
nie aan haar raak nie. (Hy sit op die tafel voor haar) Ek kyk na my twee dogtertjies en kan 
nie eers dink wat ék sou doen as iemand … - Maar jy was anders. Jy was…is… sonde en 
soetgoed …en ek moes dit nie so lank laat aanhou het nie… Maar… ek’t nou klaar myself 
gestraf. Hierdie laaitie… hoe oud is hy? 

V: 14. 

M: En jy’t vir hom klas gegee né? 

V: Ja… 

M:  Sjoe. Ek weet ek moet seker van die skuld hiervoor dra… maar fok- 

V: Wel as dit nie jy was nie sou dit iemand gewees het…Trust my. Jy kan maar rustig opkrul 
in die aande op jou plot, met jou vroutjie en ‘n skoon gewete. 

MS:  Moenie dit doen nie asb. Eks jammer. 

M:  Ek weet jy wil hê ek moet op record gaan maar… dis… ek kan nie… Ek … ek het net so 
baie om te verloor nou… en… My vrou weet nie van Trichard se kak of van jou nie. Dis 
nie jou geheim om te vertel nie. 

VS: Fok jou. 

V: …En dis nie jou geheim om stil te hou nie. 

M: Wat wil jy van my hê? 

V&VS: Niks. 

V: So wat nou? 

M&MS: Niks. 

 
 

   

 


