
 

 

BOERETROOS 

deur 

Erica Harris 

 

- 'N  RADIODRAMA - 

- Uitgesaai deur RSG Radioteater op 17 Junie 2021 - 

Regisseur: Duncan Johnson 

 

Boeretroos is die talentvolle 26-jarige Meestersgraadstudent Erica Harris se 3de radiodrama. 
Dit word uitgesaai op RSG Radioteater Donderdagaand 17 Junie om 20:00 
In haar eie woorde: “Wel, tegnies is dit eintlik my 4de radiodrama as jy die mislukte een by tel.” 
Nietemin in 2015 en 2017 het sy die pryse vir Jong Skrywer in die RSG/Sanlam Radiodrama-
skryfkompetisie ingepalm met die radiodramas Die Eksentriekes en Oorlewing: C-Blok, 
onderskeidelik. Oorlewing: C-blok is ook in 2018 verwerk in ‘n televisiefilm deur Deon 
Opperman vir Kyknet. 
Boeretroos handel oor mense wat hulle plek in die samelewing asook hulle identiteit soek. Die 
hoofkarakter is ‘n briljante, oorwerkte en onderbetaalde, siniese joernalis wat teesinnig ‘n storie 
opvolg oor die tergende geheim en identiteit van kwaaijongens wat amok maak en verwoesting 
saai. Gaan sy volhard om agter die kap van die byl te kom om die skuldiges aan die pen te laat 
ry en sodoende dalk ook help om ‘n moord op te los of gaan sy die handdoek ingooi op alles? 

Boeretroos spog met ervare radiospelers in die rolverdeling soos Rina Nienaber, Andre Stolz, 
Johny Klein, Denver Vraagom en Kaz McFadden. Karen Wessels vertolk die hoofrol.  

(Bron: https://www.rsgplus.org/luister-17-junie-boeretroos/) 

 

Toestemming vir opvoerregte/kopiereg berus by: 

Erica Harris (e-posadres:  e24074020@gmail.com ) 



RSG 

RADIOTEATER 

BOERETROOS 

ROLVERDELING: 

1. THALIA (29-jarige vrou – ‘n Siniese, skerpsinnige joernalis. Sy het haarself oortuig dat 

sy apaties is. Sy kan baie krities en ongenadig teenoor ander wees, maar sy is eintlik 

saggeaard.)  

2. KAPTEIN BRUWER (55-jarige man – ‘n Charismatiese, spraaksame polisiekaptein. Hy 

is baie oplettend en insigryk. Hy gebruik sy aangename gesindheid om ander vir sy eie 

doeleindes gerus te stel.) 

3. RYNO (32-jarige man – Selfversekerd en redelik narsisisties. Hy kan ook baie sjarmant 

en charismaties wees. Hy lei onder sekere illusies rakende sy persoonlikheid. Hy het 

homself oortuig dat hy ‘n tipe beskermer of verlosser van onderdrukte mense is. Hy is 

egter ‘n kleinlike, selfsugtige man met ‘n wrok teen die wêreld.)   

4. SAMUEL (28-jarige man – Ryno se vriend en grootste aanhanger. Hy is beleefd en ‘n 

baie lojale vriend. Hy is ook baie senuweeagtig en skaam. Hy raak maklik benoud of 

verbouereerd.)  

5. HEIN (30-jarige man – ‘n Joernalis en Thalia se vriend. Hy is behulpsaam en joviaal; ‘n 

grapjas. Hy is redelik gelykmatig, maar is soms oor Thalia se welstand besorg. Hy voel 

effens verantwoordelik vir haar; soos ‘n ouer broer.)  

6. BENITA (42-jarige vrou – Sy is Thalia en Hein se redaktrise. Sy is passief-aggressief en 

gespanne. Sy is ‘n beheervraat, maar maak asof sy nie is nie omdat sy haar kollegas se 

goedkeuring begeer.)  



7. TROSKIE (40-jarige man – ‘n Arrogante en onbeskofte restaurantbestuurder. Hy is 

Samuel en Ryno se baas en geniet dit om misbruik te maak van daardie magsposisie.)    
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BYK:  ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR IN ‘N 

ONDERVRAGINGSKAMER IN ‘N POLISIESTASIE. DIE GETIK 

DOOF NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. DEUR WORD 

EFFE WEG OOPGEMAAK.  

1. BRUWER:  (EFFE WEG. VRIENDELIK) Mejuffrou Muller. Thalia. Kan ek jou maar 

Thalia noem? Jammer vir die wag.  

BYK:  DEUR WORD ONDER (2) EFFE WEG TOEGEMAAK.  

2. BRUWER:  (EFFE WEG) Ek is kaptein Bruwer. (BEWEEG TOT OP MIK) Is jy 

gemaklik? Kan ek vir jou iets kry? Water? Koffie?  

BYK:  BRUWER SIT ONDER (3) ‘N NOTABOEK OP DIE TAFEL NEER EN 

TREK ‘N HARDE STOEL UIT. 

3. BRUWER:  Ek dink ons het rooibos hier iewers. 

4. THALIA:  (KORTAF) Drie ure.  

5. BRUWER:  (GAAN SIT) Ekskuus?  

6. THALIA:   Ek wag al vir drie ure.  

7. BRUWER:  Ja, soos ek gesê het… (ek’s jammer vir die wag.) 

8. THALIA:  (ONDERBREEK BRUWER, VIES) Drie ure is nie sommer net ‘n “wag” 

nie.  

9. BRUWER:  (LAG) Ek’s bevrees in ‘n polisiestasie is dit.  

10. THALIA:   Wel, dis belaglik. Ek het niks verkeerd gedoen nie.  

11. BRUWER:  Is jy seker? (POUSE) Dat jy niks wil drink nie? Ek het self ‘n koppie 

koffie nodig. 

12. THALIA:  Julle prop my in hierdie kamertjie en vertel my niks. Ek’s nie ‘n 

krimineel nie, jy weet.   
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BYK:    BLAAI ONDER (1) RUSTIG DEUR SY NOTABOEK.  

1. BRUWER:  Jy klink ‘n bietjie opgewerk.  

2. THALIA:   Ek’s dik die hel in!  

3. BRUWER:  Ek dink eerder tee as koffie.  

4. THALIA:  Ek soek nie tee nie! 

5. BRUWER:  Dis baie goed vir die senuwees. My vrou sê altyd daar’s niks wat ‘n 

koppie tee en ‘n koeksister nie kan regmaak nie. Ons het nou nie 

koeksisters nie, maar ek dink in elk geval nie jy het die suiker nodig 

nie. Weet jy, ek spel al my hele lewe lank “koeksister” verkeerd?  Met 

‘n “U”.  

6. THALIA:  (PROBEER HAAR FRUSTRASIE BEHEER) Kaptein, asseblief. Vertel 

my net wat aangaan. 

7. BRUWER:  (OPGEWEK) Wat ek wil weet is, waar kom jy aan al jou idees?   

8. THALIA:  (ONGEDULDIG) Wat?  

9. BRUWER:  Vir jou artikels. Ek het nou bietjie opgelees.  

10. THALIA:  Is dit hoekom ek so lank moes wag?  

11. BRUWER:  Ek gee toe, ek het effens tred verloor met die tyd. Jy’s ‘n baie goeie 

joernalis.  

12. THALIA:  (LAG SINIES) 

13. BRUWER:  Hoekom is dit snaaks?  

14. THALIA:  Want ek’s rêrig nie. Ek’s helse lui en apaties. Maar dit maak nie saak 

nie. Niemand sal dit tog ooit agterkom nie. (POUSE) Die waarheid is, 

joernalistiek is dood.    
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1. BRUWER:  Is dit hoekom jy dit gedoen het? ‘n Laaste poging om jou professie te 

red?  

2. THALIA:  Ek sê jou mos. Ek kan nie minder omgee nie.  

3. BRUWER:  Ek glo jou nie.  

4. THALIA:  Jy klink soos Hein. 

5. BRUWER:  Hein?  

6. THALIA:  My kollega. ‘n Vriend, eintlik. Dáár’s nou vir jou ‘n goeie joernalis.  

7. BRUWER:  Dan is daar tog hoop. 

8. THALIA:  Nie eintlik nie. Mense neem aan hy’s vreeslik passievol. Maar hy’s net 

baie slim. Dis moeiteloos vir hom.  

9. BRUWER:  Dit kan nie aldag vir jou maklik wees nie. Miskien wou jy vir ‘n slag 

seëvier?  

10. THALIA:  Jy hoor nie wat ek vir jou sê nie.  

11. BRUWER:  Goed.  

BYK:  BRUWER KLIK SY PEN. 

12. BRUWER:  Ek luister.  

BYK:  TERUGFLITS: OGGEND IN ‘N BESIGE NUUSKANTOOR. 

TELEFONE LUI, MENSE PRAAT EN TIK OP SLEUTELBORDE IN 

DIEP AGTERGROND. THALIA TIK OP HAAR REKENAAR SE 

SLEUTELBORD IN HAAR HOKKIE. 

13. THALIA: (VIR HAARSELF) Dammit.  

14. HEIN:  Wen jy?  

15. THALIA:  (SKRIK) Hein! Moenie my so bekruip nie, man! 

16. HEIN:  Jammer.  
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1. THALIA:  Ek dog amper jy’s Benita.  

2. HEIN:  Nou nie nodig om beledigend te raak nie.  

3. THALIA:  Sy’t net so ‘n manier om op die verkeerde oomblik hier te wil 

rondhang. Soos ‘n aasvoël. 

4. HEIN:  Nie om haar te probeer verdedig nie…  

5. THALIA:  (SKERP) Moet dan nie. 

6. HEIN As sy nie kom kerm nie, kry sy nooit ‘n stuk uit jou uit nie.  

7. THALIA:  Witbroodjie.  

8. HEIN:  (LAG) So, waaraan werk jy?  

9. THALIA:  (TEËSINNIG) Nou wil ek jou nie sê nie.  

10. HEIN:  Daai berig wat Dinsdag moes in?  

11. THALIA:  (ONTWYKEND) Miskien.  

12. HEIN:  Onthou net, ons het twaalfuur ‘n vergadering.   

13. THALIA:  Ag, jis! Ek het heeltemal vergeet.  

14. HEIN:  Jy weet ons doen dit elke week, né?  

15. THALIA:  Het jy nie vir my ‘n idee nie? Dit hoef nie eers goed te wees nie. Net 

iets om Benita mee te paai. Ek kan nie nog een van haar passief-

aggressiewe praatjies hanteer nie.  

16. HEIN: Wel, ek het iewers gehoor Ryno van Deventer is uit die tronk. 

17. THALIA:  Gehoor of gelees? As jy dit gelees het, is dit ou nuus. En wie de hel is 

Ryno van Deventer?  

18. HEIN:  Man, daai outjie wat die meisie bedwelm het en haar hare afgeskeer 

het. 
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1. THALIA:  (POUSETJIE) As jy nie gaan help nie, los my uit dat ek kan 

klaarmaak.  

2. HEIN:  (VERDEDIGEND) Dit kan interessant wees! Benita sê altyd sy kort ‘n 

lekker opvolgstorie.  

3. THALIA:  Benita kort ‘n lekker… (klap teen die kop.) 

4. BENITA:  (ONDERBREEK THALIA SKIELIK. KAMMA OPGEWEK) My ore 

brand.  

5. HEIN:  Benita!  

6. BENITA:  En wat gaan hier aan dat daar niks aangaan nie? (LAG PASSIEF-

AGGRESSIEF) 

7. THALIA:  (SARKASTIES) Goeie een.  

8. BENITA:  (VRIENDELIK. AANGEPLAK) Ek dog ek kom loer maar net gou in. 

Voor die vergadering. Is ons reg?  

9. HEIN:  (OORDREWE GATKRUIPERIG. DIS ‘N GRAPPIE TUSSEN HOM EN 

THALIA) Ek’s altyd reg, Benita.  

10. BENITA:  Thalia?  

11. THALIA:  (EFFENS ONKANT GEVANG) O, uh, ja. Geen probleem, moenie 

stres nie…  

12. HEIN:  (MOMPEL) Ek sou ‘n biétjie stres.  

13. THALIA:  … (IGNOREER HEIN) Ek het ‘n goeie idee.  

14. BENITA:  Klink belowend. Wat van ‘n voorsmakie?  
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1. THALIA:  Natuurlik. Wel, uh, dis… (VEINS HOESBUI. PROBEER KAMMA 

PRAAT DEUR DIE HOESERY) jammer, ek weet nie wat my nou, kan 

jy daai water vir my aangee?  

BYK:  BENITA GEE ONDER (2) VIR THALIA ‘N GLAS WATER. 

2. THALIA: Dankie. (NEEM VINNIG ‘N SLUKKKIE WATER) Hein, verduidelik gou. 

Ek het jou mos vertel.  

3. HEIN:  Hoe nou?  

4. THALIA:  (HOES) Ryno van, van, uh…  

5. HEIN:  Deventer.  

6. THALIA:  … van Deventer. 

7. BENITA: Wie’s Ryno van Deventer? 

8. THALIA:  (HOESAANVAL BEGIN GELEIDELIK ONDER (9) BEDAAR) 

9. HEIN:  Dis ‘n vreemde storie. Niemand kon regtig agter die kap van die byl 

kom nie. Hy en ‘n vriend het ‘n reeks baie bizarre misdade gepleeg. 

Vandalisme, diefstal, ‘n paar ernstige poetse gebak. Ryno is toe vir ‘n 

rukkie tronk toe, maar Thalia beweer hy’s nou uit. Soos ek dit 

verstaan, wil sy ‘n tipe opvolgstorie doen. Né, Thalia?   

10. THALIA:  Ja, ek, uh, ek hou van ‘n goeie opvolg.  

11. HEIN:  (MOEDSWILLIG) Dit sal interessant wees om te sien of jy uiteindelik 

iets oor hul motiverings aan die lig sal kan bring. Niemand anders kon 

nie.  

12. BENITA:  Wel, dit klink baie ambisieus. (BEWEEG WEG) Ek moet hol. Thalia, 

hou my op hoogte.  
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1. THALIA:  (ROEP AGTERNA) Ek maak so! (EFFENS PANIEKERIGE 

FLUISTERTOON) Hein, waarin het jy my nou laat beland? 

BYK:  EINDE TERUGFLITS. DOOF NA ONDERVRAGINGSKAMER SOOS 

TEVORE. ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR. DIE GETIK DOOF 

NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. 

2. BRUWER:  So, jy wil vir my sê jy het niks van die saak geweet nie?  

3. THALIA:  Niks. Ek het nog nooit eers van hierdie mense gehóór nie.  

4. BRUWER:  (VRIENDELIK) Ek sukkel om dit te glo. Jy is immers ‘n joernalis.  

5. THALIA:  Glo wat jy wil.  

6. BRUWER:  Probeer dinge vanuit my perspektief sien, Thalia. Dis mý werk om sin 

te maak van hierdie hele gemors.  

7. THALIA:  Dit traak my nie of jy verstaan of nie. Soos jy sê, dis jóú werk. En net 

so terloops, dink jy rêrig joernaliste is so ingelig oor alles wat aangaan 

in die wêreld? Met die 24-uur nuussiklus, wat’s die kans!  

8. BRUWER:  Julle het tog ‘n plig teenoor die leser.  

9. THALIA:  (MINAGTEND) Pfff! Die leser! Die leser stel nie belang in enigiets wat 

naastenby soos kwaliteit-verslaggewing lyk nie. Nee, hy wil 

gebombardeer en mislei word. (POUSE) Kaptein, ons lewe in ‘n 

heerlike, chaotiese era waarin ons terselfdetyd aandagafleibaar en 

heeltemal onbekwaam is om af te skakel. So, hoe gemaak? Meer, 

meer, meer! Korter, korter, korter! Dink jy eerlikwaar ons doen dinge 

nog behoorlik? Dat ons die hele dag en nag in die nuuskantoor 

deurbring en wat, net op koffie en sigarette oorleef? 

BYK:  BRUWER KLAP SKIELIK ONDER (1) TEEN DIE TAFELBLAD. 
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1. BRUWER:  (OPGEWEK) Dis nou net die ding! ‘n Sigaret!  

BYK:  BRUWER HAAL ONDER (2) ‘N PAKKIE SIGARETTE EN ‘N 

AANSTEKER UIT SY HEMPSAK. HY HAAL ‘N SIGARET UIT DIE 

PAKKIE. 

2. BRUWER:  Ek weet ek moenie, maar is daar enigiets beter in hierdie lewe? 

Moenie my vrou vertel nie, hoor. (LAG. PRAAT MET DIE SIGARET IN 

SY MOND) Wil jy een hê?  

BYK:  THALIA HAAL ONDER (3) ‘N SIGARET UIT DIE PAKKIE WAT 

BRUWER VASHOU. 

3. THALIA:  (SUG) Hoekom dan nou nie?  

BYK:  BRUWER STEEK SY SIGARET AAN.  

4. BRUWER:  (NEEM ‘N DIEP TEUG. ASEM TEVREDE UIT) Ons is nie eintlik 

veronderstel om in hierdie vertrek te rook nie. Maar jy weet, dis net 

ons twee hier. Geen kinders. Geen nie-rokers. Waar’s die skade? 

BYK:  THALIA STEEK HAAR SIGARET ONDER (5) AAN.  

5. THALIA:  (PRAAT MET DIE SIGARET IN HAAR MOND) Ja, seker maar.  

6. BRUWER:  Mens moet tog jou eie diskresie met hierdie dinge kan gebruik. 

(POUSE) Stem jy nie saam nie?  

7. THALIA:  Hm. (SKIELIK OP HAAR HOEDE) Oe, jy’s slinks! Wel gedaan, 

kaptein Bruwer. Hier val ek amper nog daarvoor. 

8. BRUWER:     Waarvoor?  

9. THALIA:  “Jou eie diskresie”? Volgende ding wat ek weet, het jy my op rekord 

dat mens die reg in jou eie hande mag neem.  

10. BRUWER:  (GEAMUSEERD) Wel, ek moes probeer.  
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1. THALIA:  (KORTAF) Vra jou vrae.  

2. BRUWER:  (SKIELIK ERNSTIG) Hoekom wou jy die storie doen?   

3. THALIA:  Ek het niks beter gehad nie. En ek het gedink dit kan interessant 

wees. Om die waarheid te sê, dit het soos ‘n groot grap geklink.  

4. BRUWER:  ‘n Grap?  

5. THALIA:  Ek sê mos, ek het nie ‘n benul gehad van die groter prentjie nie. 

Niémand het nie. Ek het eers later die konneksies begin maak.  

BYK:  TERUGFLITS: MIDDAG IN ‘N BESIGE KOFFIEWINKEL. 

KOFFIEMASJIEN SIS IN DIEP AGTERGROND. THALIA EN HEIN 

TREK HUL STOELE UIT ONDER (6).   

6. THALIA:  Hoekom wou jy hier kom eet? (GAAN SIT ONDER (7))  

7. HEIN:  (GAAN SIT) Wat’s fout met hierdie plek?  

8. THALIA:  Niks nie. Dis die punt.   

9. HEIN:  Ek kan ook gesofistikeerd wees, jy weet.  

10. THALIA:  Nogal?  

11. HEIN:  Ja. 

12. THALIA:  Van wanneer af?  

13. HEIN:  (SARKASTIES) Gistermiddag. So half vyf se kant.  

14. THALIA: Jy besef koffiewinkels het gewoonlik nie dranklisensies nie?  

15. HEIN:  Ons kan loop as jy nie my hulp nodig het nie.  

16. THALIA:  Nee, asseblief! Benita wil weet waar ek trek.  

17. HEIN:  En?  

18. THALIA:  Wel… 

19. HEIN:  Thalia! 
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1. THALIA:  Ek weet, ek weet. Ek’s in vet moeilikheid!  

2. HEIN:  Elke week! Hoe kry jy dit reg?  

3. THALIA:  (SARKASTIES) Ek oefen oor naweke. (POUSE) Help my net om aan 

die gang te kom, toe.  

4. HEIN:  Dis hoekom ek my kontak by die staatsaanklaer met jou gedeel het.  

5. THALIA:  En nie om ‘n gegewe perd in die bek te kyk nie… (maar hy kon my nie 

rêrig help nie.) 

6. HEIN:  (ONDERBREEK THALIA) Maar jy gaan in elk geval. 

7. THALIA:  Die man het nie juis waardevolle insigte gehad nie. Hy kon skaars die 

saak onthou.  

8. HEIN:  Nou hoeveel minder dink jy kan ek nie onthou nie?  

9. THALIA:  Moet nou nie so wees nie. Jy vergeet niks.  

10. HEIN:  Dis waar.   

11. THALIA:  Lyk net beter, toe! Middagete is op my.  

12. HEIN:  Oukei, tog. (POUSE) Wel, soos ek gesê het, niemand weet regtig wat 

die punt van hierdie hele ding was nie. Van Deventer en sy vriend, 

hierdie Samuel outjie, hulle het allerhande vreemde, onverwante 

dinge aangevang.  

13. THALIA:  Soos wat?  

14. HEIN:  Hulle het een aand by ‘n troeteldierwinkel ingebreek en al die diere uit 

hul hokke gelaat.  

15. THALIA:  Dit klink nie so aaklig nie.  
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1. HEIN:  Behalwe, in plaas daarvan om die diere vry te laat, het hulle die plek 

net weer toegesluit sodat die diere verwoesting kon saai en mekaar 

opvreet. 

2. THALIA:  Wat nog?  

3. HEIN:  Hulle het by hoërskoolkinders se huiskuiers opgedaag en gewag tot 

almal dronk genoeg is. Dan het hulle net eenvoudig met skilderye en 

ander waardevolle goed by die voordeur uitgeloop. Nie gesteel nie; 

hulle het die goed net stukkend op die stoep of die sypaadjie laat 

staan. Selfs op die dak. Hulle het eenmaal ‘n twintig duisend Rand se 

TV in die swembad gegooi. Dís wat so vreemd is. Dit lyk nie asof hulle 

probeer geld maak het met enige van hierdie stories nie. Hulle het by 

restaurante ingebreek en die borde op die vloer stukkend neergegooi. 

Grafstene vol graffiti gespuit.  Party dinge was net simpel gewees. 

Hulle het ‘n massiewe trok gesteel en dit voor Ryno se graad twee 

juffrou se oprit parkeer en nét daar gelos. Hulle het selfs 

pornografiese tydskrifte tussen al die ander in ‘n dokter se 

spreekkamer weggesteek.       

4. THALIA:   (LAG) Kom aan, daai laaste een is nogal snaaks!  

5. HEIN:  En heeltemal sinneloos. As dit nie vir hul kaartjies was nie, sou die 

polisie nooit eers besef het die misdade is verwant nie.  

6. THALIA:  Watse kaartjies? 

7. HEIN:  Elke keer as hulle so iets gedoen het, het hulle ‘n kaartjie by die 

misdaadstoneel gelos. Met ‘n tekening van ‘n stukkende beker in ‘n 

plas koffie. Dis al.   
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1. THALIA:  (GEAMUSEERD) Nee. Nee, jy speel seker. Wie is hierdie ou? Die 

swart kat?  

2. HEIN:  Dalk. 

3. THALIA:  Dat mense hulself met sulke nonsens kan besig hou. Ek bedoel, dis 

effens vermaaklik, maar hoe vervelig moet jou lewe nie wees nie, 

huh?  

4. HEIN:  Moenie te hard praat nie. 

5. THALIA:  Vir wat nie?  

6. HEIN:  Sien jy daai outjie daar? By die koffiemasjien? Dis Samuel Venter.  

7. THALIA:  Ernstig?  

8. HEIN:  Hm-mm. Nou moenie sê ek doen nooit iets vir jou nie.  

BYK:  EINDE TERUGFLITS. DOOF NA ONDERVRAGINGSKAMER SOOS 

TEVORE. ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR. DIE GETIK DOOF 

NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. 

9. BRUWER:  Wat was jou eerste indruk? Van Samuel? 

10. THALIA:  (ONGEËRG) Ek weet nie. Kan nie eintlik onthou nie.  

11. BRUWER:  Kom nou, Thalia. 

12. THALIA:  Dis nie asof hy die fokus van my storie was nie. Ryno het spoorloos 

verdwyn en sonder hom kon my artikel nêrens gaan nie. En nadat ek 

bietjie begin krap het en verskillende mense my van hom vertel het, 

ek weet nie, hy’t my begin interesseer. Ek bedoel, dit was belaglik, 

maar die storie het ten minste bene gehad.  

13. BRUWER:  Ek het jou oor Samuel gevra. 

14. THALIA:  Hy’s nie deel hiervan nie.   
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1. BRUWER:  Miskien nie. Speel maar net in elk geval vir ‘n oomblik saam.  

2. THALIA:  (SUG) Wat dink ek van Samuel? (POUSE) Dis nie so eenvoudig nie.  

3. BRUWER:  Nie?  

4. THALIA:  (TEËSINNIG) Kom ons sê, ek was ‘n bietjie teleurgesteld. Ek het 

meer verwag. Hy’t nie gepas by my idee van ‘n medepligtige nie. Daar 

was hierdie… desperaatheid wat aan hom geklou het. ‘n 

Desperaatheid om in Ryno te glo.   

BYK:  TERUGFLITS: STIL NAMIDDAG IN ‘N KOFFIEWINKEL. 

KOFFIEMASJIEN SIS ELKE NOU EN DAN IN DIEP 

AGTERGROND. THALIA MAAK ‘N PAAR VINNIGE NOTAS IN ‘N 

BOEKIE ONDER (5). 

5. THALIA:  Baie dankie dat jy ingestem het om my te sien, Samuel.  

6. SAMUEL: (SENUWEEAGTIG) Wel, ek um, ek was eers nie seker gewees nie.  

7. THALIA:  Ek waardeer dit.  

8. SAMUEL:  Solank jy die storie reg vertel.  

9. THALIA:  Dis ‘n fassinerende storie. Veral omdat alles so in verborgenheid 

geklee is. Nou nog. Ek kan nie eers vir Ryno in die hande kry nie.  

10. SAMUEL:  (VERDEDIGEND. VINNIG) Ek kan jou nie daarmee help nie. 

11. THALIA:  So, hy’t alle kontak met jou ook verbreek?  

12. SAMUEL:  Dis nie wat ek gesê het nie, ek… (HUIWERIG) Hy’s my vriend.  

13. THALIA:  Jou enigste vriend.  

14. SAMUEL:  Askuus?  

15. THALIA:  Volgens my bronne.  



14 
 

1. SAMUEL:  (MINAGTEND) Wat, die mense in daardie kombuis? Hulle het nooit 

verstaan nie. Nie vir Ryno nie.  

2. THALIA:  En jy het?  

3. SAMUEL:  Beter as hulle.  

4. THALIA:  Dit klink darem of hy gewild was.  

5. SAMUEL:  Dit vat nie veel om die interessantste kelner in ‘n koffiewinkel te wees 

nie. (POUSE) Maar Ryno is soveel meer as dit.  

6. THALIA:  Hoe bedoel jy?  

7. SAMUEL:  Daar’s iets aan hom. ‘n Effek wat hy het. Dis asof hy goed weet wat 

niemand anders weet nie. Mens voel dit as jy met hom praat. Asof 

daar soveel belangriker, groter dinge is as hierdie oomblik. Dat hy niks 

van dieselfde goed as jy nodig het nie. Dat hy enige ander plek kan 

wees, enigiets anders kan doen. Maar vir die een of ander rede, kies 

hy nog steeds om hier te wees. En jou al sy aandag te gee. Besef jy 

hoe min dit gebeur? Niemand gee ‘n duit om oor enige iemand anders 

nie. Maar Ryno gee oor alles om. Honderd persent. Al is dit net vir 

daardie oomblik wat dit voor sy gesig is.  

BYK:  THALIA SKRYF ONDER (8) VINNIG EN KORTLIKS IN HAAR 

BOEKIE.  

8. THALIA:  Jy bewonder hom rêrig.  

9. SAMUEL:  Ek weet wat mense sê. Dat ek sy skoothondjie was. Net ‘n 

handlanger.    

10. THALIA:  Wel, jy wás sy medepligtige. Hoe is dit dat jy nooit aangekla is nie?  
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1. SAMUEL:  (SENUWEEAGTIG) Jy kan daai man gaan vra. Hy’t self getuig, ek 

was nie daar nie! 

2. THALIA:  Dis nie hééltemal wat hy gesê het nie, is dit? (PAAIEND) Kom nou, 

Samuel. Ek kan mos sien jy’s nie ‘n leuenaar nie.   

3. SAMUEL:  Hoekom stel jy nou skielik in mý belang? Dit was Ryno se projek.  

4. THALIA:  So dit wás ‘n projek? Met ‘n doel? Nie net ‘n klomp arbitrêre misdade 

nie?  

5. SAMUEL:  Jy moet regtig eerder met Ryno hieroor praat.  

6. THALIA:  Ek wil.  

BYK:  SAMUEL SKUIF SY HARDE STOEL ONDER (7) TERUG. 

7. SAMUEL:  My skof gaan nou begin. (STAAN OP) Ek moet gaan.   

8. THALIA:  Samuel, asseblief. Praat met hom. As hy net sal instem tot ‘n 

onderhoud. Ek wil sý kant kry.  

9. SAMUEL:  Wat laat jou dink ek kan hom oortuig?  

10. THALIA:  Wie anders as jy? 

 BYK:  EINDE TERUGFLITS. DOOF NA ONDERVRAGINGSKAMER SOOS 

TEVORE. ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR. DIE GETIK DOOF 

NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. 

11. BRUWER:  So, Samuel was net ‘n pion? ‘n Manier om by Ryno uit te kom? Is dit 

wat ek moet glo?  

12. THALIA:  Partykeer moet jy hier en daar ‘n ego streel om te kry wat jy nodig het. 

Dis niks persoonliks nie.   

BYK:  BRUWER SKRYF ONDER (1) IETS IN SY NOTABOEK NEER. 
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1. BRUWER:  (MOMPEL AAN HOMSELF) Samuel, joernalistiek, (AAN THALIA) hoe 

voel jy oor jou oupa?  

2. THALIA:  Wat?  

3. BRUWER:  O, ek skryf net gou ‘n lys van goed waaroor jy probeer maak asof jy 

nie omgee nie. Jou oupa, Christian Muller, hy was ‘n bekroonde 

joernalis, nie waar nie?  

4. THALIA:  So? Wat daarvan?  

5. BRUWER:  Wel, ek neem aan jy’t joernalistiek gekies om hom te beïndruk. 

Gedeeltelik, ten minste. En nou dat hy dood is, gee jy voor dat dit 

nooit saak gemaak het nie. Ek verstaan dit heeltemal. Dis een ding 

om na die man se verwagtinge te probeer opleef. Maar wie kan ooit 

met ‘n nalatenskap soos Christian Muller s’n meeding?  

6. THALIA:  Ek’s hier om oor Ryno te praat. Nie myself nie.  

7. BRUWER:  (VRIENDELIK) Mejuffrou Muller, ek vra om verskoning as ek jou die 

verkeerde indruk gegee het. Maar verstaan my nou mooi. (POUSE, 

ERNSTIG) Ons is absoluut hier om oor jóú te praat. 

BYK:  TERUGFLITS: WOONKAMER IN SAMUEL SE KLEIN WOONSTEL. 

‘N BEKER KOFFIE WORD ONDER (8) OP ‘N SKINKBORD TOT OP 

MIK GEDRA. ‘N BUDGIE PIEP IN DIEP AGTERGROND. 

8. THALIA:  Hoe het jy en Ryno…  

BYK:  THALIA VAT DIE BEKER ONDER (9) BY SAMUEL. 

9. THALIA:  Dankie… Hoe het julle ontmoet? (SIEN SKIELIK DAAR IS SLEGS 

EEN BEKER OP DIE SKINKBORD) Wag, wou jy nie ook nou koffie 

gehad het nie?  
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1. SAMUEL:  Nee, ek hou nie eintlik van die smaak nie. 

BYK:  SKEP ONDER (2) TOT (4) SUIKER MET ‘N TEELEPEL UIT DIE 

SUIKERBAKKIE EN ROER DIT BY HAAR KOFFIE. 

2. THALIA:  Wel, dís ironies.  

3. SAMUEL:  (LAG SENUWEEAGTIG)  

4. THALIA:  So, jy en Ryno? Hoe ken julle mekaar?   

5. SAMUEL:  Die koffiewinkel. Wel, um, soort van. (GAAN SIT OP ‘N SAGTE 

STOEL) Ons was eintlik in die dieselfde hoërskool. Maar hy was drie 

jaar ouer as ek en boonop nog gewild ook. Jy weet hoe dit gaan. Die 

sotte ken al die seniors, maar…  

6. THALIA:  So, julle was nie toe al vriende nie? (NEEM ONDER (7) ‘N SLUK 

KOFFIE)  

7. SAMUEL:  Ons het nie regtig in dieselfde kringe beweeg nie. Hy was die 

tweedespan krieketkaptein. Ek, die stigterslid van ‘n skaakklub wat 

presies een jaar lank gehou het. Nie genoeg belangstelling nie. 

8. THALIA:  Ek dink ek sou so iets dalk geniet het. Toe ek klein was het ek altyd 

op Sondae saam met my oupa gespeel.  

BYK:  THALIA SIT HAAR KOFFIEBEKER ONDER (9) OP DIE 

KOFFIETAFEL NEER. 

9. THALIA:  Is dit jou stel, daai? In die vertoonkas?  

10. SAMUEL:  Hm? O, ja. Jy’s, um, jy’s oplettend.  
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1. THALIA:  (STAAN VAN HAAR SAGTE STOEL OP. BEWEEG EFFENS WEG) 

Wat ek van skaak kan onthou is hiper gevaarlik. Dit was maar meer 

om saam met my oupa te wees, jy weet? Hy was ‘n baie besige man. 

Hierdie lyk nie soos sommer enige ou skaakstel nie. Is dit ebbehout?  

BYK:  THALIA MAAK DIE VERTOONKAS SE DEUR ONDER (2) EFFENS 

WEG OOP.  

2. THALIA:  (EFFENS WEG) Luuks!  

3. SAMUEL:  (STAAN VINNIG VAN SY SAGTE STOEL OP. SKIELIK KWAAD) 

Nee, moenie! (BETEUEL SY HUMEUR) Moenie dit uithaal nie.  

4. THALIA:  (EFFENS WEG. VERDWAAS) Jammer, ek wou net… jammer.  

5. SAMUEL:  Dis oukei. Dis net, dis ‘n erfstuk. Baie sentimentele waarde.  

6. THALIA:  (BEWEEG TOT OP MIK) Jy hoef nie te verduidelik nie. Rêrig. (GAAN 

SIT WEER OP DIE SAGTE STOEL. POUSE) Is jy seker Ryno gaan 

opdaag?  

7. SAMUEL:  (GAAN SIT WEER OP DIE SAGTE STOEL) Hy’t so gesê. Maar mens 

weet nooit met hom nie. (LAG) Ek het al geleer om net oor te gee aan 

die onsekerheid.  

BYK:  THALIA TEL WEER DIE BEKER KOFFIE ONDER (8) OP.  

8. THALIA:  Klink of dit uitputtend kan wees.  

9. SAMUEL:  Ek sou eerder sê opwindend. As dit nie vir Ryno was nie het ek nooit 

iets interessants gedoen nie.   

10. THALIA:  Is dit waaroor dit alles gegaan het? Opwinding? (NEEM ONDER (11) 

‘N SLUK KOFFIE)  

11. SAMUEL:  Kom ons wag vir Ryno. Ek wil nie namens hom praat nie. 
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1. THALIA:  Het jy nie ‘n opinie van jou eie nie?  

2. SAMUEL:  Natuurlik. Ek’s net nie…  

3. THALIA:  Wat?  

4. SAMUEL:  Niks. Ek praat net nie gereeld oor myself nie.  

5. THALIA:  (GERUSSTELLEND) Dis oukei. (POUSE) Wat van hoe dinge begin 

het? Kan jy my meer daarvan vertel?  

6. SAMUEL:  Die storie met Troskie en die kookwater. Dis waar Ryno die idee gekry 

het. (POUSE) Die ding wat jy moet verstaan is, ons vorige bestuurder 

was ‘n vark. ‘n Klein mannetjie, met ‘n klein lewe. Troskie het ons 

altyd sonder enige kennisgewing dubbels laat werk, of ons ure 

sommer net vermeerder of iets. Net omdat hy kon. Hy’t nie eers ‘n 

geheim daarvan gemaak dat hy dit geniet nie. En hy was ‘n 

slawedrywer. Ons was almal heeltemal oorstuur. In elk geval, Ryno 

het hierdie een slag ‘n week se verlof gevra om te gaan jag. En dit 

was goedgekeur en alles. Toe maak hy die fout om te wys hoe 

opgewonde hy is. Hy’t onophoudelik daaroor gepraat. (POUSE) Dit 

was die dag voor hy sou vertrek en die laaste kliënte het sopas 

geloop. Ek en hy was besig om skoon te maak… 

BYK:  TERUGFLITS: NAMIDDAG IN ‘N STIL KOFFIEWINKEL WAT 

SOPAS TOEGEMAAK HET. STOELE WORD ONDER DIALOOG 

ONDERSTEBO OP KOFFIETAFELS GEPAK, SKOTTELGOED 

WORD OPGERUIM, DIE VLOER WORD GEVEE. ‘N 

KOFFIEMASJIEN SIS ‘N KEER OF WAT IN DIEP AGTERGROND. 
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RYNO SIT ‘N STOEL ONDERSTEBO OP ‘N KOFFIETAFEL ONDER 

(1) NEER. 

1. RYNO:  Ek kan nie wag nie, ou! Dis mal! Jy moet die koedoe sien wat my oom 

laas keer daar uitgesleep het. En hy sê daar’s kameelperde ook!  

BYK:  SAMUEL STAPEL BORDE EN KOPPIES ONDER (2) OP ‘N 

SKINKBORD. 

2. SAMUEL:  Lyk besig! Hier kom Troskie.  

BYK:  RYNO VEE DIE VLOER ONDER (3) TOT (5) MET ‘N BESEM. 

3. RYNO:  Sy alie. Ek ís mos besig.  

4. SAMUEL:  Besiger.  

5. TROSKIE:  (BEWEEG TOT OP MIK. KWAAD) Ryno! Het jy al daai koffiemasjien 

skoongemaak? Of moet ek nou eers weer smeek?  

6. SAMUEL:  (SENUWEEAGTIG) Jammer, Meneer. Dis, dis my skuld. Ek het vir die 

meisies gesê hulle kan eers ‘n laaste rondte koffie maak. Ek het 

aangeneem hulle sal dit skoonmaak voor hulle loop. 

7. TROSKIE:  Dis nie hulle werk nie.  

8. RYNO:  (DEUR GEKNERSDE TANDE) Jammer, Meneer.  

9. TROSKIE:  Hoekom moet ander mense altyd jou werk vir jou doen, huh Ryno? En 

dan nog jou verskonings vir jou ook uitdink.     

10. RYNO: (KWAAD) Is jy blind of net onnosel? Jy kan mos sien ek’s besig hier!  

11. TROSKIE:  (EFFENS GESKOK) Wat het jy gesê?  

12. RYNO:  So jy’s nog doof ook?  

13. TROSKIE:  (KWAAD) Jy sal met my kom houding trek, seun! 

14. SAMUEL:  (SENUWEEAGTIG) Ek, ek sal dit skoonmaak. Ek gee nie om nie.  
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1. RYNO:  Wat ook al.  

BYK:  RYNO GOOI DIE BESEM NEER.  

2. RYNO:  Ek’s uit. (BEWEEG WEG) Sien julle oor ‘n week. 

BYK:  DEUR WORD WEG OOPGEMAAK. 

3. TROSKIE:  (KALM) Waarvan praat jy?  

4. RYNO:  (WEG) Jou kop werk nie. My verlof?  

5. TROSKIE:  (BEREKEND. MOEDSWILLIG) Ek dink jy’s reg. Daar moet iets fout 

wees met my geheue. Soos ek dit verstaan, werk jy môre. ‘n Dubbel.  

BYK:  DEUR WORD ONDER (6) STADIG TOEGEMAAK, WEG. 

6. RYNO:  (WEG) Wat?  

7. TROSKIE:  Ja, ek onthou nou skielik. Ék het nooit daardie verlof van jou 

goedgekeur nie. Jammer as daar ‘n misverstand was.  

8. RYNO:  (BEWEEG TOT OP MIK) Jou bleddie klein… 

9. TROSKIE:  (GEMAAK BLASÉ) Ek kán verkeerd wees. Dis dalk my kop wat nie 

werk nie, maar as ek dit reg het, is dit jou woord teen myne.  

10. RYNO:  (KWAAD) Jy kan nie dit doen nie! 

11. TROSKIE:  Nie? (LAG. BEWEEG EFFENS WEG) Kom ons kyk maar.  

BYK:  RYNO GRYP ‘N BEKER KOOKWATER WAT LANGS DIE 

KOFFIEMASJIEN STAAN.   

12. SAMUEL:  (ANGSTIG) Ryno, wat maak jy? 

13. RYNO:  Hei, Troskie!  

BYK:  RYNO GOOI DIE KOOKWATER IN TROSKIE SE GESIG.  

14. TROSKIE:  (GIL) Ah! (KREUN ONDER tot (1))  

15. SAMUEL: Ryno, sy gesig! Is jy mal?  
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1. RYNO:  (KALM) Wat? ‘n Bietjie kookwater? Nee, ek dink mal sou wees om 

hierdie beker oor sy kop te breek. Wat dink jy, meneer Troskie? Is ek 

mal?  

BYK:  RYNO BREEK DIE BEKER OOR TROSKIE SE KOP. TROSKIE 

HOU DADELIK OP KREUN.  

2. SAMUEL:  (DRUK HAASTIG VERBY RYNO EN HURK LANGS TROSKIE) Hy’s 

uit soos ‘n kers! 

3. RYNO:  (DINK NA. KALM) Hm. Nou toe nou. (POUSE) Dé.  

BYK:  RYNO GOOI ONDER (4) SY KARSLEUTELS VIR SAMUEL. 

SAMUEL VANG DIE SLEUTELS. 

4. RYNO:  Dra hom na my kar toe. Ek gaan net gou my hande was. (RYNO 

LOOP FLUITEND WEG) 

BYK:  EINDE TERUGFLITS: DOOF NA WOONKAMER IN SAMUEL SE 

KLEIN WOONSTEL SOOS TEVORE. ‘N BUDGIE PIEP IN DIEP 

AGTERGROND. 

5. THALIA:  (GEBOEI) En toe?  

6. SAMUEL:  Geen idee nie. Al wat ek weet is, Troskie was die volgende dag terug 

by die werk. Met sewe steke in sy kop en ‘n gesig vol blase. En Ryno 

was drié weke lank met vakansie.  

BYK:  SKRYF ONDER (7) VERWOED IN HAAR NOTABOEKIE.  

7. THALIA:  (DINK NA) Jis. Dis seker verkeerd, maar ek moet erken, dis nogals… 

indrukwekkend.   
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1. SAMUEL:  Troskie het ook nooit weer met hom skoorgesoek nie. Dis so tipies 

van Ryno se lewe. Hy doen al die goed waaroor ons almal droom, 

maar nooit waag om te probeer nie. En dan beloon die kosmos hom.  

2. RYNO:  (WEG) Wie nie waag nie, wen nie.  

3. SAMUEL:  (STAAN SKIELIK VAN SY SAGTE STOEL OP. VERBAAS) Ryno! 

Hoe lank staan jy al daar?  

4. RYNO:  (BEWEEG TOT OP MIK) So ‘n minuut of wat. Ek moet sê, my 

lewensverhaal is flippen boeiend.  

5. SAMUEL:  (EFFENS VERBOUEREERD) Ek het nie… (bedoel om) 

6. RYNO:  (ONDERBREEK SAMUEL) Ontspan, ou. Ek trek jou been. Hoe lyk dit 

met ‘n koppie koffie? (GAAN SIT OP ‘N SAGTE STOEL. 

SELFVESEKERD) Ek’s seker ek sal jou gas intussen kan vermaak.  

7. SAMUEL:  O, ja. Ryno, dis… (Thalia Muller.)  

8. RYNO:  (ONDERBREEK SAMUEL) Thalia Muller, reg?  

9. THALIA:  Ja. Dankie dat jy gekom het.  

10. RYNO:  (VRIENDELIK) Natuurlik.  

11. SAMUEL:  (ONGEMAKLIK. HY VOEL SOOS ‘N VYFDE WIEL) Oukei, wel ek, 

um... Thalia, nog koffie?  

BYK:  SAMUEL NEEM DIE BEKER UIT THALIA SE HAND ONDER (12). 

12. THALIA:  Dankie. 

BYK:  SAMUEL SIT DIE BEKER ONDER (13) OP DIE SKINKBORD NEER 

EN TEL DIE SKINKBORD OP.  

13. SAMUEL:  (ONGEMAKLIK. BEWEEG WEG) Oukei, goed. Ek’s nou weer… Ek 

gaan net gou… ja.  
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1. RYNO:  (NA ‘N POUSE. EFFENS VERKLEINEREND) Is hy nie dierbaar nie?  

2. THALIA:  (EFFENS VERDEDIGEND) Hy lyk soos ‘n goeie vriend.  

3. RYNO:  Jy’t geen idee nie.  

4. THALIA:  Hy was besig om my van Troskie te vertel.  

5. RYNO:  Ja, ou Troskie. ‘n Klein mannetjie, met ‘n klein lewe.  

6. THALIA:  Dis wat Samuel ook gesê het. Presiés wat hy gesê het.  

7. RYNO:  Siestog. Samuel het ‘n gewoonte om klankgrepe by ander mense te 

leen en dit as sy eie voor te hou.  

8. THALIA:  (DINK NA) O. (POUSE) Irriteer dit jou nie?  

9. RYNO:  Nee. Dis verstaanbaar. Hy wil ook net inpas.  

10. THALIA:  Ook net interessant wees.  

11. RYNO:  Wel, ek sou dit dalk nie so hard gestel het nie, maar ja. (POUSE) Wat 

maak dit saak? Dis skadeloos.  

12. THALIA:  Jy’s seker meer verdraagsaam as ek. 

BYK:  THALIA MAAK ELKE NOU EN DAN ONDER (13) VINNIGE, 

KORTLIKSE NOTAS.        

13. RYNO:  Ek het maar net ‘n ding vir gelapte binnebande. En ek háát boelies. 

Troskie was ‘n boelie. Ek weet die storie laat my soos ‘n geweldadige, 

irrasionele maniak klink. Maar na daardie insident het die ou ons 

almal ‘n bietje beter hanteer. Nie net vir my nie. Kyk, ek gaan nou nie 

maak asof dit my doel was nie. Die waarheid is, ek het eenvoudig net 

my humeur verloor. Maar dit het my laat besef dat iemand hierdie 

skurke moet teenstaan.  

14. THALIA:  Ah! Die stukkende koffiebeker op julle kaartjies.  



25 
 

1. RYNO:  (BEÏNDRUK) Jy’s omtrent skerp. (POUSE) Ja, mens kan seker maar 

sê dit was my oorsprongstorie.  

2. THALIA:  Party mense sou dalk ook sê dis die wortel van ‘n klein messias-

kompleks.   

3. RYNO:  Is dit wat jý dink?  

4. THALIA:  (POUSETJIE. EFFENS BETOWER) Ek het nog nie besluit nie. 

BYK:  KOFFIE WORD ONDER (5) OP ‘N SKINKBORD TOT OP MIK 

GEDRA. 

5. SAMUEL:  (BEWEEG TOT OP MIK) Dis ongelukkig kitskoffie. Ek kon sweer ek 

het nog van daai filter waarvan jy so baie hou. 

BYK:  SAMUEL SIT DIE SKINKBORD ONDER (6) OP DIE KOFFIETAFEL 

NEER.   

6. RYNO:  Dis oraait, maat. My verwagtinge is in elk geval deesdae ‘n bietjie 

meer buigsaam. 

BYK:  RYNO TEL ‘N BEKER KOFFIE ONDER (7) OP.  

7. RYNO:  ‘n Paar maande tronkstraf doen wonders vir die siel.  

8. THALIA:  Ek’s bly jy haal dit op.  

9. RYNO:  Ek voel sleg oor wat met daardie ou gebeur het. Rêrig. (NEEM ‘N 

SLUK KOFFIE) Dit was nooit my bedoeling om enige iemand seer te 

maak nie.  

10. THALIA:  (GEAMUSEERD) Behalwe Troskie. 

11. RYNO:  Behalwe Troskie. Verder het ons net probeer om mense wat dit 

verdien ‘n effense les te leer.  

12. THALIA:  Byvoorbeeld?  
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BYK:  THALIA SKRYF ONDER (1) TOT (3) IN HAAR NOTABOEKIE. 

1. RYNO:  Dit was gewoonlik mense wat my of Samuel of selfs ons vriende 

onnodig sleg behandel het.  

2. SAMUEL:  (LAG EFFENS SENUWEEAGTIG) Wel, jóú vriende. 

3. RYNO:  Net omdat hulle om watter rede ook al meer mag in die verhouding 

gehad het. So, meestal lui werkgewers en bitter onderwysers. Hier en 

daar ‘n arrogante eks.  

4. THALIA:  Die meisie wie se hare julle afgeskeer het?  

5. RYNO:  Ja, ons het daai een dalk ‘n bietjie te ver gevat. Maar ons het haar 

definitief nie bedwelm nie. (GEAMUSEERD) Samuel, wil jy nie sit nie, 

toe? Jy maak my angstig as jy net so staan.  

6. SAMUEL:  (GAAN SIT OP ‘N SAGTE STOEL. EFFENS VERLEË) Jammer.  

7. RYNO: (DINK NA) Waar was ek? (POUSETJIE. ONTHOU WEER WAT HY 

WOU SÊ) O. Toe ek by die badkamer inloop was sy al klaar met haar 

kop in die toilet aan die slaap. Dit was by een van daai studente 

huiskuiers. Ons was eintlik net daar omdat die woonsteleienaar my 

nefie vieslik verneuk het. Tipiese boukontrakteer.   

8. THALIA:  (GEAMUSEERD) En toe skeer julle haar hare af.  

9. RYNO:  (GEAMUSEERD) As ek terugdink daaraan, dan skat ek ek was 

miskien nog nie heeltemal oor haar nie. 

10. THALIA:  (SARKASTIES) Miskien?  

11. SAMUEL:  (ERNSTIG) En ons het ook nie ál haar hare afgeskeer nie.  

12. RYNO:  In alle eerlikheid, ons was ‘n bietjie gesuip.  
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1. SAMUEL:  (VOEG VINNIG BY) Maar dit was ‘n uitsondering. Behalwe daarvoor 

was ons altyd baie georganiseerd.  

2. RYNO:  En professioneel. Jy weet, (NEEM ‘N SLUK KOFFIE) op ons manier.  

3. THALIA:    Wat het dan daardie laaste keer verkeerd gegaan? Jy’t ‘n man se 

kakebeen gebreek.   

BYK:  THALIA MAAK ELKE NOU EN DAN VINNIG ONDER (4) ‘N KORT 

NOTA IN HAAR BOEKIE.  

4. RYNO:  Dit was eintlik sy eie skuld. Hy was nie veronderstel om daar te wees 

nie. Die werkswinkel was toegesluit en alles. Ek het die kaartjie nog 

so langs die laaste kar neerge-… (ONDERBREEK HOMSELF 

SKIELIK. EFFENS VIES) Jy weet, dit het úre gevat om al daai 

nommerplate te ruil. Mense besef nie hoeveel moeite… (ONTHOU 

WEER WAT HY EINTLIK WOU SÊ) In elk geval, ek het die kaartjie 

neergesit en toe hoor ek skielik hierdie stem agter my. My instinkte 

het oorgeneem. Ek het die naaste ding gegryp en begin swaai. 

Ongeluk vir hom was dit ‘n koevoet. As hy ons nie so bekruip het 

nie… (dan sou hy niks oorgekom het nie.) 

BYK:  THALIA HOU SKIELIK ONDER (5) OP SKRYF.  

5. THALIA:  (ONDERBREEK RYNO) “Ons”? Samuel, dan was jy mos ook daar 

gewees?  

6. SAMUEL:  (VERBOUEREERD) Ek, wel, um, die ding… (uh, die ding is) 

7. RYNO:  (ONDERBREEK SAMUEL. SPEELS. KALM) Het ek gesê “ons”? 

Oepsie. (NEEM ‘N SLUK KOFFIE) Samuel, het jy nie beskuit nie?  

8. SAMUEL:  Ja, maar… (ek weet nie of) 
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1. RYNO:  (ONDERBREEK SAMUEL) Gaan kry gou vir ons, toe. (POUSE. 

ROEP AGTER SAMUEL AAN) Nie van daardie met die semels nie!  

2. SAMUEL:  (WEG. AFGETROKKE) Reg so. 

BYK:  RYNO SIT SY BEKER OP DIE KOFFIETAFEL NEER.  

3. RYNO:  Is ons op rekord? 

BYK:  MAAK HAAR NOTABOEKIE ONDER (4) TOE EN SIT HAAR PEN 

NEER. 

4. THALIA:  Ons hoef nie te wees nie.  

5. RYNO:  Samuel wás daar. Ek sal dit ontken as jy my ooit weer vra. Ek vertel 

jou net, want almal weet dit in elk geval klaar. Die koffiekaartjie op die 

toneel het hom geïmpliseer. Maar ons vorige kaskenades was 

kinderspeletjies in vergelyking met hierdie een. Gelukkig vir Samuel 

moes die man getuig dat hy nie seker is of daar ‘n tweede persoon in 

die vertrek was of nie. En dis nie asof dit twee mense vat om vir ‘n 

ambulans te wag nie. 

6. THALIA:  En die polisie. 

7. RYNO:  En die polisie. 

8. THALIA:  Maar hoekom het julle nie net oop kaarte gespeel nie? Dit sou dinge 

vir jou dalk makliker gemaak het.  
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1. RYNO:  Samuel wou. Maar ek het hom gekeer. Kom aan. Hoe goed dink jy 

sou hy agter tralies geaard het? Dis nie ‘n plek vir mense soos 

Samuel nie. Ek, aan die ander kant; ek kan amper enigiets hanteer 

wat die lewe na my kant toe gooi. Ek smag na nuwe ervarings, goed 

of sleg. Ek spog nie, dis net die waarheid. (POUSE) Kyk Thalia, my 

ouers is nie ryk nie. Ek’s nie ‘n belangrike mens nie. Ek is nie eers 

besonders goed opgevoed nie. Ek het nie veel nie. Maar ek is geseën 

met ‘n taaiheid. Dis wat ek het en ek gaan dit gebruik. (POUSE) Wat?  

2. THALIA:  (BEÏNDRUK. BEGIN MET NUWE OË NA RYNO KYK) Niks nie. 

(POUSE) Samuel aanbid jou. Jy weet dit, né?  

3. RYNO:  Ek weet, ja.  

4. THALIA:  Ek het maar net aangeneem dis onverdiend, maar… Dit kan ‘n 

briljante storie wees dié, Ryno. Mense sal baie geïnteresseerd wees 

in jou.  

5. RYNO:  (SPEELS) Hoekom? Is jy? 

BYK:  EINDE TERUGFLITS. DOOF NA ONDERVRAGINGSKAMER SOOS 

TEVORE. ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR. DIE GETIK DOOF 

NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. BRUWER ROER SY 

KOFFIE ONDER (6) STADIG. 

6. BRUWER:  As ek nie van beter geweet het nie, sou ek sweer van Deventer het 

jóú ook vet om die oë gesmeer.  

7. THALIA:  (ONGEËRG) Ag, asseblief. Jy kan nie ‘n onverskillige mens kul nie.  
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1. BRUWER:  (LAG) Een ding is vir seker. Mens kan jou nie punte vir 

hardkoppigheid ontneem nie. (POUSE) Thalia, ons altwee weet jy sou 

nie so betrokke geraak het as daar nie iets op die spel was nie.  

2. THALIA:  Ek het net besef die storie is baie groter as wat ek aanvanklik gedink 

het.  

3. BRUWER:  (SARKASTIES) Ek dog jy kon nie minder omgee nie? (SLURP EN 

SLUK SY KOFFIE HARD)  

4. THALA:  (GEÏRRITEERD) Moet jy so slurp? 

5. BRUWER:  (ONGEËRG) Gespanne?  

6. THALIA:  Glad nie.  

7. BRUWER:  Jy klink gespanne.  

8. THALIA:  Wel, ek is nie. 

9. BRUWER:  Ek weet hoe gespanne klink en jy klink gespanne.  

10. THALIA:  Wil jy hê ek moet jou vertel of nie? (POUSE) Dit was later daardie 

selfde dag nog. Ek was reg om te loop. Ek het klaar al my vrae gevra 

en al die inligting gekry wat ek moes. Ek wou net gou die badkamer 

gebruik. Toe sien ek per ongeluk vir Ryno deur die venster. (DOOF 

GELEIDELIK) Hy was in die tuin, besig om op sy selfoon te praat.  

BYK:  TERUGFLITS: ‘N KRAAN IN SAMUEL SE BADKAMER LOOP. DIE 

KRAAN WORD TOEGEDRAAI.  

11. THALIA:  (VEE HAAR HANDE MET ‘N HANDDOEK DROOG. VERWARD) Wat 

de… 

BYK:  DIE BADKAMERVENSTER WORD VERSIGTIG OP ‘N SKREFIE 

OOPGEMAAK. 
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1. RYNO:  (WEG) Kan jy net, luister vir my. Hei, (KWAAI) Hei! Kalmeer! 

(POUSE. KALM) Oraait, luister nou mooi. Nee, luister eers. Hou op 

om so tekere te gaan. Dit gaan niemand help as jy nou jou kop verloor 

nie. Dis in elk geval te laat daarvoor. (POUSE) Nee, Samuel weet van 

niks. Ek belowe. Hy’s so toe soos ‘n klei-os se agterent. Glo enige 

ding wat ek hom vertel. Almal glo my. (LAG) Jy moet hierdie joernalis 

sien wat ek… wat?  

2. THALIA:  (VIR HAARSELF. KWAAD) Jou bliksem! 

3. RYNO: (WEG) Jy luister nie. Ons het klaar te lank gewag. Jy moet nóú van 

daardie diamant ontslae raak. Ek het daai geld nodig, Cynthia! 

(POUSE) Toemaar, ek sal dit uitsorteer. Bly jý net rustig. Dis tog nie 

jou eerste keer nie.  

4. THALIA:  (VIR HAARSELF. DINK NA) Waarmee is jy besig?  

BYK:  DAAR IS SKIELIK ‘N KLOP AAN DIE BADKAMERDEUR.  

5. SAMUEL:  (GEDEMP) Thalia? Is alles reg?  

6. THALIA:  Uh, ja! Ek’s nou daar!  

BYK:  DIE BADKAMERVENSTER WORD VERSIGTIG TOEGEMAAK 

ONDER (7). 

7. SAMUEL:  (GEDEMP) Ek het gedink, as jy um, as jy miskien nog vrae vir my het 

of iets…  

BYK:  DIE BADKAMERDEUR WORD ONDER (8) OOPGEMAAK.  

8. SAMUEL: … ek het Dinsdae middae af. En daar’s ‘n oulike restaurant… (net hier 

om die draai.)  
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1. THALIA:  (ONDERBREEK SAMUEL. AFWYSEND) Ek dink nie dit sal nodig 

wees nie, dankie Samuel.  

2. SAMUEL:  (VERLEË. TELEURGESTELD) Oukei, nee, um dis reg… (ek 

verstaan.)  

3. RYNO:  (ONDERBREEK SAMUEL. BEWEEG TOT OP MIK) Al weer op pad?  

4. THALIA:  Ja, ek dink ek het alles wat ek nodig het.  

5. RYNO:  (SPEELS) Dís nou ‘n jammerte.  

6. THALIA:  Maar miskien sal ek op ‘n latere stadium ‘n paar opvolgvrae hê. Kan 

ek jou bel?  

7. RYNO:  Vir seker. 

8. SAMUEL:  (HUIWERIG) Ek gee ook nie om nie.  

9. THALIA:  Gee sommer jou foon, Ryno. Ek sit my nommer in.  

BYK:  EINDE TERUGFLITS. DOOF NA ONDERVRAGINGSKAMER SOOS 

TEVORE. ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR. DIE GETIK DOOF 

NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. 

10. BRUWER:  Laat ek raai. Toe kry jy sy vorige oproep se besonderhede? Ek neem 

aan dis nou Cynthia Wessels? 

11. THALIA:  Jy moet ‘n speurder word.  

BYK: BRUWER HAAL ONDER (12) ‘N SIGARET UIT DIE PAKKIE WAT 

OP DIE TAFEL LÊ.  

12. BRUWER:  Jy spot, maar daar was ‘n tyd toe ek plantkunde baie ernstig oorweeg 

het. Ek wou ‘n botanikus wees. Vreeslik interessant, dink jy nie?  

13. THALIA:  (SARKASTIES) Vreeslik. 

14. BRUWER:  As dit nie vir al my allergieë was nie…  
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BYK:  BRUWER STEEK DIE SIGARET AAN.  

1. BRUWER:  (PRAAT MET DIE SIGARET STEEDS IN SY MOND) En toe? 

2. THALIA:  Hoe sal ék weet? Dis jóú CV. 

3. BRUWER:  (LAG) Nee, nee. Cynthia Wessels.   

4. THALIA:  O. Tien minute se navorsing later, vind ek uit sy’s ‘n eiendomsagent. 

(POUSE) Ek het ‘n vermoede gehad, maar ek sou hulp nodig hê om 

dit te bevestig.   

BYK:  TERUGFLITS: OGGEND IN ‘N BESIGE NUUSKANTOOR. 

TELEFONE LUI, MENSE PRAAT EN TIK OP SLEUTELBORDE IN 

DIEP AGTERGROND. 

5. HEIN:  (VERSTOM) Jy wil hê ek moet wát doen?  

6. THALIA:  Ag, Hein. 

7. HEIN:  Is jy van jou kop af? Maak soos Hugo. Bel die polisie!  

8. THALIA:  En sê vir hulle wat? “Hallo, ek het ‘n effens verdagte gesprek 

afgeluister. Die een is ‘n veroordeelde krimineel en die ander ‘n 

skynbaar onskuldige eindomsagent. Bring die bloedhonde.” Dink met 

jou gesig, Hein!  

9. HEIN:  En hierdie idee van jou is die enigste alternatief? (RAAK AL HOE 

MEER OPGEWERK) Lyk ek miskien vir jou soos ‘n akteur?... 

10. THALIA:  Dis nie Aardklop nie! 

11. HEIN:  … Is my naam Carel Trichardt? 

12. THALIA:  Wie’s Carel Trichardt?  

13. HEIN:  Jy’s ‘n filistyn.   

14. THALIA:  Ek wil net die kat uit die boom kyk.  
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1. HEIN:  Dis ‘n mens, nie ‘n kat nie. Jy weet niks van hierdie vrou af nie.  

2.THALIA:  Is jy rêrig bang vir ‘n tannie?  

3. HEIN:  Ja! Ja, ek is! Het jy al ooit gesien hoe lyk eiendomsagente op hulle 

plakkate? Hulle’s vreesaanjaende goeters, Thalia!  

4. THALIA:  (SMEKEND) Hein.  

5. HEIN:  Ek’s jammer, maar dit klink alles net ‘n bietjie suspisieus. (POUSE) En 

as van Deventer betrokke is…   

6. THALIA:  Presies! Hein, jy moet hierdie man sien. Hy dink hy’s heeltemal 

onaantasbaar. En hy’t arme ou Samuel om sy pinkie gedraai. 

7. HEIN:  So? Jy’t self gesê Samuel is ‘n fratsongeluk.  

8. THALIA:  Dis nie die punt nie. (POUSE) Kom aan! Wanneer laas het ons ‘n 

bietjie opwinding in hierdie kantoor beleef, huh?  

9. HEIN:  (SUG) Wat’s die plan? 

BYK:  GELUIDE IN DIEP AGTERGROND DOOF WEG. DRIE PARE 

VOETSTAPPE WEERGALM IN ‘N GROOT, LEË VERTREK.  

10. CYNTHIA:  En hierdie kamer kry die lieflikste wintersonnetjie. Perfek vir ‘n 

studeerkamer. Of ‘n babakamer, dalk? Hoe lank is julle twee al 

getroud?  

11. HEIN:  Ons is nie. Ek wou nie die koei koop nie.  

12. CYNTHIA:  (ONKANT GEVANG. EFFENS ONGEMAKLIK) O. Wel, dis uh… 

13. THALIA:  (VINNIG) Hy speel sommer net, Cynthia. (GEMAAK SPEELS. DEUR 

GEKNERSDE TANDE) Hein… 

14. HEIN:  (MOEDSWILLIG) Ja, ek’s maar ‘n ou grapjas. Né, Bokkie?  

15. THALIA:  (PROBEER HAAR IRRITASIE WEGSTEEK) Net so, Skat. 
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1. HEIN:  Soentjie?  

2. THALIA:  (LAG VERBOUEREERD) Regtig, nou my man! 

3. CYNTHIA:  Wel, soos ek oor die foon ook genoem het, die eienaar is baie gretig 

om te verkoop.  

4. HEIN:  (DINK NA) Hm… Wat dink jy, Skapie?  

5. THALIA:  Ek weet nie. Ek’s mal oor die huis, maar ek weet net nie. (SUG) Dis 

soveel geld.   

6. HEIN:   Ek weet, Bok.  

7. CYNTHIA:  Daar’s ook ‘n paar wonderlike skole in hierdie area. Altyd iets om in 

gedagte te hou.  

8. HEIN:  As ek nou heeltemal eerlik met jou kan wees, Cynthia, ek’s in. Ek’s 

oortuig.  

9. THALIA:  Ek ook.  

10. HEIN:  Dis net… 

11. THALIA:  Dis bietjie duur.  

12. HEIN:  Dis baie duur.  

13. CYNTHIA:  Wel, ek kan met die eienaar praat, maar ek dink nie sy sal op hierdie 

stadium minder aanvaar nie. Julle moet onthou, dit is ‘n baie gewilde 

buurt. Ek het reeds twee ander paartjies wat belangstel.  

14. THALIA:  (DINK NA) Ja, sjoe. Dis baie om te oorweeg. (POUSE) Sal jy ons vir 

‘n oomblik verskoon, Cynthia?  

15. CYNTHIA:  Natuurlik.  

BYK:  CYNTHIA SE VOETSTAPPE WEERGALM EFFENS ONDER (1) 

SOOS SY WEG BEWEEG. 
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1. CYNTHIA:  (STEM EGGO EFFENS. WEG) Geen haas.  

2. THALIA:  (FLUISTER) Wat wil jy doen, Skat?  

3. HEIN:  (FLUISTER) Wel, die huis is perfek.  

4. THALIA:  (FLUISTER) Perfek!  

5. HEIN:  (FLUISTER) As ons tog net jou ouma se ring kon verkoop!  

6. THALIA:  (FLUISTER) Ek weet. Maar ons sal nooit ‘n behoorlike prys vir so ‘n 

diamant kan kry nie.  

7. HEIN:  (FLUISTER) As ons net iemand geken het... 

8. THALIA:  (FLUISTER) Dis te gevaarlik. Wie kan ‘n mens met so iets vertrou? 

9. HEIN:  (FLUISTER) Ek weet, ek weet. Maar wat anders kan ons doen? 

BYK:  CYNTHIA SE VOETSTAPPE WEERGALM EFFENS ONDER (10) 

SOOS SY TOT OP MIK BEWEEG.  

10. CYNTHIA:  (BEWEEG TOT OP MIK) Verskoon my, ek kon nie help om te hoor 

nie. (POUSE) Ek weet dalk van iemand wat julle daarmee kan help. 

As julle regtig ernstig is… 

BYK:  EINDE TERUGFLITS. DOOF NA ONDERVRAGINGSKAMER SOOS 

TEVORE. ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR. DIE GETIK DOOF 

NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. 

11. BRUWER:  Hoe het jy dit gedoen? Toegang tot van Deventer se koper gekry? 

Odendaal is nie ‘n dwaas nie. En Cynthia Wessels is ‘n baie versigtige 

middelman. Sy laat nie sommer enige iemand in haar binnekring toe 

nie.  

12. THALIA:  Wel, dit help natuurlik as jy ‘n regte diamant het om te smous. 

13. BRUWER:  Goeie punt.  
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1. THALIA:  Nogals, né.  

2. BRUWER:  Waar het jy die diamant gekry?  

3. THALIA:  Op die gewone, vervelige ou manier. By my ouma geërf. Ek het nog 

êrens ‘n kopie van die testament.  

4. BRUWER:  En jy was bereid om met jou erfstuk te dobbel?  

5. THALIA:  (ONGEËRG) Edelstene is nie rêrig my styl nie. (POUSE) In elk geval, 

daardie ou klippie het my tot in Cynthia se studeerkamer gekry. 

BYK:  TERUGFLITS: CYNTHIA SE STUDEERKAMER. DEUR WORD 

WEG TOEGEMAAK.  

6. CYNTHIA:  (BEWEEG TOT OP MIK) Jy’t die regte besluit geneem, Thalia.  

7. THALIA:  En jy’s seker dis ‘n billike prys?  

8. CYNTHIA:  Doodseker. Ek werk al jare met Jaco. En al kan ek jou nie op hierdie 

stadium meer vertel nie, glo my net, ek het nog nooit enige klagtes 

gehad nie.  

9. THALIA:  Jy moet seker baie braaf wees om hierdie tipe werk te kan doen. Ek 

weet nie of ek die moed sou gehad het nie.  

10. CYNTHIA:  Jy moet maar net suinig wees met jou vertroue. En niks met enige 

iemand bespreek voordat jy die ware gesien het nie. (POUSE) Maar 

hierdie ring… (FLUIT BEÏNDRUK)  

11. THALIA:  So, wat doen ons nou?  

12. CYNTHIA:  Ek sal Jaco bel en ‘n tyd reël vir ‘n afspraak. Hy verkies om deur my 

met sy kliënte te onderhandel. Ek neem aan… (dis nie ‘n probleem 

nie.)  
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BYK:  CYNTHIA SE SELFOON BEGIN ONDER (1) LUI. CYNTHIA TEL DIE 

SELFOON OP.  

1. CYNTHIA:  (ONDERBREEK HAARSELF) Ek’s jammer, Thalia. (BEWEEG 

EFFENS WEG) Ek moet gou hierdie oproep neem.  

2. THALIA:  Vat jou tyd. 

BYK:  CYNTHIA BEANTWOORD HAAR SELFOON ONDER (3) EFFENS 

WEG. 

3. CYNTHIA:  (EFFENS WEG) Hallo?  

BYK:  DEUR WORD WEG OOPGEMAAK EN WEER TOEGEMAAK.   

4. THALIA:  (VIR HAARSELF) Dis nou of nooit.  

BYK:  THALIA LOOP OM CYNTHIA SE LESSENAAR EN BEGIN OP DIE 

REKENAAR SE SLEUTELBORD TIK EN MET DIE MUIS KLIK. 

5. THALIA:  (MOMPEL GEFRUSTREERD) Wagwoord? (SUG)  

BYK:  THALIA BEGIN DIE PAPIERE EN LAAIE DEURSOEK. SY BLAAI 

ONDER (6) DEUR ‘N NOTABOEK. 

6. THALIA:  (MOMPEL) Kom nou!  

BYK:  THALIA BLAAI ONDER (7) VERDER.  

7. THALIA:  Wag!  

BYK:  THALIA HOU SKIELIK OP BLAAI. 

8. THALIA:  (LAG VERBAAS. OPGEWONDE) Het jou!   

BYK:  DOOF NA OGGEND IN ‘N BESIGE NUUSKANTOOR. TELEFONE 

LUI, MENSE PRAAT EN TIK OP SLEUTELBORDE IN DIEP 

AGTERGROND.   

9. HEIN:  (KWAAD) Is jy van jou sinne beroof?   
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1. THALIA:  Moet nou nie oorreageer nie.  

2. HEIN:  Jy’t my belowe jy gaan wegbly, Thalia! Ons het uitgevind wat ons wou 

en nou gaan ons wegbly. Dís wat jy gesê het! 

3. THALIA:  (MOMPEL NORS) Dis wat jý gesê het, eintlik.  

4. HEIN:  Is hierdie vir jou snaaks?  

5. THALIA:  Kan jy net ontspan? Asseblief. Hierdie reaksie is ‘n bietjie… ekstra.  

6. HEIN:  Wat’s jou plan? Hét jy ooit een?  

7. THALIA:  Ek probeer net sien hoe Ryno by dit alles inpas. Hel!  

8. HEIN:  Wat maak dit saak? Jy’s heeltemal behep met hierdie ou!  

9. THALIA:  Oukei, maar hoor net hier! Ek het op Cynthia se notas afgekom. Daai 

diamant? Dis ‘n Merwede iemand s’n. Ek moet nog net uitvind wat 

haar van is. Hy’t dit by haar gesteel. Ek’s seker daarvan. As Cynthia 

nie so vinnig teruggekom het nie, jis, ek sê vir jou! Ek het net tyd 

nodig… (om dit te bewys.) 

10. HEIN:  (ONDERBREEK THALIA) Ek wil nie weet nie. Jy’s nou besig om net 

so simpel soos hy en Samuel te wees.  

11. THALIA:  Wat?  

12. HEIN:  Hierdie navorsing van jou. Dis nes hulle met die graffiti. Julle’s 

verveeld en dan begin julle gevaarlike speletjies speel.  

13. THALIA:  (LAG) Bietjie melodramaties, dink jy nie?  

14. HEIN:  Lag maar. Ek gaan jou nie red as jy in die sop beland nie. 

BYK:  EINDE TERUGFLITS. DOOF NA ONDERVRAGINGSKAMER SOOS 

TEVORE. ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR. DIE GETIK DOOF 
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NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. BRUWER MAAK 

ONDER (1) ‘N PAK KOEKIES OOP. 

1. BRUWER:  Hein het ‘n punt beet.  

2. THALIA:  Hein het ‘n nat broek beet.  

3. BRUWER:  Maar hoekom hierdie obsessie? (BEGIN ‘N KOEKIE OOPMOND 

KOU) Al die ekstra moeite? ‘n Week tevore kon jy nie genoeg wilskrag 

bymekaarskraap om met ‘n storie-idee vorendag te kom nie.  

BYK:  BRUWER BIED DIE PAK KOEKIES ONDER (4) VIR THALIA AAN. 

4. BRUWER:  Koekie?  

BYK:  THALIA NEEM ONDER (5) ‘N KOEKIE UIT DIE PAKKIE.  

5. THALIA:  Miskien het ek nie ‘n rede nie. (POUSE) Dit sal jou mal maak, né? ‘n 

Raaisel wat selfs jý nie kan oplos nie.   

6. BRUWER:  Ek’s bevrees, nie so ‘n groot raaisel nie, mejuffrou Muller. (POUSE) Jy 

kan dit ontken, as jy wil. Maar ek weet Ryno het jou ook gekul. Al was 

dit net vir ‘n oomblik. Dis ‘n oomblik langer as wat jou trots en siniese 

uitkyke kon sluk. En as dit nie vir daai oproep was wat jy afgeluister 

het nie, wie weet? Miskien sou jy nóú nog daarvoor geval het. Dís die 

ding wat jy nie kan verdra nie. Dís wat jou dryf.  

7. THALIA:  Ag, nonsens! Ek’s ‘n joernalis. Dis my werk.  

8. BRUWER:  (SARKASTIES) Nou ewe skielik?  
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1. THALIA:  Oukei! (POUSE) Dalk is dit effens persoonlik. Tevrede? Maar dis nie 

wat jy dink nie. Ek… ek verstaan dit self nie. Miskien het ek begin sleg 

voel toe ek besef dis nie iets om oor te lag nie. ‘n Bietjie skaam gekry. 

Is dit so ‘n groot sonde? Ten minste het ek dit toe meer ernstig 

opgeneem. (POUSE) Ek wou weet hoe ver Ryno gegaan het en of hy 

Samuel in gevaar stel. Jy weet, hy kan so naïef wees.  

2. BRUWER:  Gepraat van Samuel… 

3. THALIA:  Hoeveel keer moet ek vir jou sê hy’t niks hiermee te doen nie? 

4. BRUWER:   Hoekom is jy so beskermend oor hom?   

5. THALIA:  Ek is nie. (POUSE) Ek kry net die idee dat hy altyd aan die kortste ent 

moet trek. En hy verdien nie om by hierdie gemors ingesleep te word 

nie. 

6. BRUWER:  Was dit nie juis jý wat hom hier ingesleep het nie?  

7. THALIA:  Ek het hom probeer waarsku! 

BYK:  TERUGFLITS: OGGEND IN ‘N BESIGE KOFFIEWINKEL. 

KOFFIEMASJIEN SIS. SAMUEL SKINK ONDER (8) KOFFIE IN ‘N 

BEKER.  

8. SAMUEL:  Hoe bedoel jy juwele?  

9. THALIA:  Ek bedoel, het julle ooit diamante of sulke waardevolle goed gesteel?  

10. SAMUEL:  Nee, natuurlik nie. Enigiets waaraan ons geraak het, het ons net daar 

waar ons dit gekry het, gelos.  

11. THALIA:  Ek moes net seker maak. En jy’t altyd saam met Ryno gegaan?  

12. SAMUEL:  Ek sê jou mos. (POUSE) Hoekom vra jy al hierdie goed, Thalia?  

13. THALIA:  Ek kan jou nie vertel nie. 
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1. SAMUEL:   (GEAMUSEERD) Hoekom nie?  

2. THALIA:  Al wat ek kan sê is, wees versigtig vir Ryno. Oukei?  

3. SAMUEL:  (AGTERDOGTIG) Ryno? Hoekom?  

4. THALIA:  Daar’s goed wat hy nie met jou deel nie. Vertrou my net.  

5. SAMUEL:  (SKIELIK VIES) Ek het geen rede om jou te vertrou nie.  

6. THALIA:  Wat beteken dit?  

7. SAMUEL:  Ag asseblief, Thalia. As dit nie vir Ryno en hierdie artikel was nie… 

Moet net nie maak asof jy vir my omgee nie.  

8. THALIA:  En jy dink Ryno gee om vir jou?    

9. SAMUEL:  Natuurlik doen hy. Ons is broers. 

10. THALIA:  Hoekom het jou broer jou dan nie van Merwede se ring vertel nie?  

11. SAMUEL:  (VERWARD) Wat? Waarvan praat jy? 

12. THALIA:  (BEWEEG WEG) Niks. As jy nie… (wil luister nie) 

13. SAMUEL:  (ONDERBREEK THALIA. KWAAD. GRYP THALIA SE ARM) Nee, jy’t 

klaar begin. Praat nou!  

14. THALIA:  (RUK LOS) Eina! Los my.  

15. SAMUEL:  (VERDWAAS) Jammer. Ek wou nie… Asseblief. Vertel my net. 

BYK:  EINDE TERUGFLITS. DOOF NA ONDERVRAGINGSKAMER SOOS 

TEVORE. ‘N HORLOSIE TIK TEEN DIE MUUR. DIE GETIK DOOF 

NA ‘N RUKKIE TOT DIEP AGTERGROND. 

16. THALIA:  So, toe vertel ek hom. Die bietjie wat ek weet. (POUSE) Die skok op 

sy gesig… Ek belowe jou Kaptein, daar was niks vals in sy reaksie 

nie. Ryno moes baie goed aangevang het waarvan Samuel niks 

geweet het nie.  
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1. BRUWER:  Sonder twyfel. (POUSE) Maar dit was nie Ryno wat hom na ‘n 

diamantsmokkelaar se huis toe gevat het nie. Was dit?  

2. THALIA:  Ek het nie geweet hy gaan my na Cynthia toe volg nie. (MOMPEL 

AAN HAARSELF) Ek moes hom eintlik nie eers van die afspraak 

vertel het nie. (AAN BRUWER) Hy’t my gevra of hy kon saamkom en 

ek het geweier. Jy moet my glo, Kaptein. Hy was net daar omdat hy 

oor my bekommerd was. Jy kan hom nie daarvoor kwalik neem nie. 

(POUSE) Ek het nie eers geweet hy was daar tot daai ander 

konstabel my vertel het nie!  

3. BRUWER:  So, wat was die plan? Jy verkoop jou ring en dan wat? 

4. THALIA:  Ek sou nooit die ding rêrig verkoop het nie! (POUSE) Ek besef nou 

hoe dom dit was, maar ek het nie juis ‘n duidelike plan gehad nie. Ek 

wou net nog ‘n bietjie in Cynthia se studeerkamer rondsnuffel. Miskien 

kon ek meer oor Merwede uitvind. Iets omtrent hierdie vrou knaag nog 

heeltyd aan my. Hoe moes ek weet daardie Jaco vent gaan so vinnig 

opdaag? (LAG) Ek moet eintlik vir jou dankie sê, Kaptein. As dit nie vir 

jou en al die sirenes was nie, was my ring nou daarmee heen! 

5. BRUWER:  Gelukkig vir jou was vandag die dag wat ons besluit het om hulle met 

‘n klopjag te verras.  

6. THALIA:  (SARKASTIES) Vreeslik gelukkig.  

BYK:  DAAR IS ‘N KLOP AAN DIE DEUR, EFFENS WEG. BRUWER 

STOOT SY HARDE STOEL TERUG.  

7. BRUWER:  (STAAN OP. BEWEEG EFFENS WEG) Verskoon my ‘n oomblik. 

BYK:  DIE DEUR WORD EFFENS WEG OOPGEMAAK. 
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1. BRUWER:  (WEG) Wat is dit? 

2. THALIA:  (TIK VIR ‘N RUKKIE SENUWEEAGTIG MET HAAR VINGERS TEEN 

DIE TAFEL. ASEM GESPANNE UIT)  

3. BRUWER:  (BEWEEG TOT OP MIK. SAAKLIK) Reg, mejuffrou Muller. Jy kan nou 

maar gaan. Baie dankie vir jou samewerking. 

4. THALIA:  (VERBAAS) Wat? Nét so?  

5. BRUWER:  (SAAKLIK) Beide Cynthia en Jaco het jou weergawe van vandag se 

gebeure bevestig. Aangesien daar geen transaksie tussen julle 

plaasgevind het nie, is daar geen rede om jou in hegtenis te neem nie.  

6. THALIA:  (VERDWAAS) Oukei... So, wat nou?   

7. BRUWER:  Nou… Lekker dag verder. 

8. THALIA:  En Samuel?  

9. BRUWER:  Hy kan ook gaan.  

10. THALIA:  Wat van Ryno?  

11. BRUWER:  Wat ván hom?  

12. THALIA:  Die ring wat hy wou verkoop. Wat gaan julle daaromtrent doen?  

13. BRUWER:  Ons sal dit natuurlik opvolg, maar om eerlik te wees, Thalia, die kanse 

dat iets daarvan sal kom is… baie skraal. 

BYK:  THALIA STOOT HAAR HARDE STOEL ONDER (14) TERUG. 

14. THALIA:  (STAAN OP) Maar iets is duidelik aan die gang, Kaptein! Ek bedoel, 

Cynthia was baie benoud oor daai ring van hom. En hoekom sou sy 

hom oor Samuel uitvra?  

15. BRUWER:  Thalia, die meeste van die tyd kry ons nie enige antwoorde nie.  
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BYK:  VROEGAAND BUITE ‘N POLISIESTASIE. HIER EN DAAR TJIRP ‘N 

VOËLTJIE. KARRE RY IN DIEP AGTERGROND VERBY.  

1. SAMUEL:  (EFFE WEG) Thalia! 

2. THALIA:  O, daar’s jy. Ek dog jy’s miskien al weg. 

3. SAMUEL:  (BEWEEG TOT OP MIK) Ek wou net eers seker maak jy’s oukei.  

4. THALIA:  Ja, jy moet ophou daarmee.  

5. SAMUEL:  Ek weet ek moes jou nie volg nie. Ek’s jammer. Maar dit het glad nie 

veilig geklink nie.  

6. THALIA:  Dis oukei. (POUSE) Dankie.  

7. SAMUEL:  (POUSETJIE) So, um, wat gaan nou gebeur?  

8. THALIA:  (VERONTWAARDIG) Lyk my niks nie. Pfff.  

9. SAMUEL:   Dink jy regtig Ryno het daai ring gesteel?  

10. THALIA:  Ek weet nie, Samuel. Iets is nie lekker nie. (POUSE) Gaan jy hom 

hiervan vertel?  

11. SAMUEL:  Ek dink nie dis nodig nie.  

12. THALIA:  (ASEM VERLIG UIT) Oukei. (POUSETJIE) Luister, ‘n vriend gaan my 

kom haal. Kan ons jou nie by die huis gaan aflaai of iets nie?  

13. SAMUEL:  Ag, toemaar. Ek kry sommer ‘n taxi.  

14. THALIA:  Is jy seker? Dis nie moeite nie.  

15. SAMUEL:  Nee, ek’s oukei. (POUSE) Thalia, jy’t niks verkeerd gedoen nie.  

16. THALIA:  Hoekom voel dit nie so nie?  

BYK:  AGTERGROND GELUIDE DOOF WEG. HEIN EN THALIA SIT IN 

HEIN SE KAR. DIE MOTOR GROM SAGGIES IN AGTERGROND. 
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ELKE NOU EN DAN WORD DIE FLIKKERLIG AAN-EN-

AFGESKAKEL. 

1. HEIN:  (OPGEWEK) So, waar wil jy gaan eet? Onthou, dis jou eerste maaltyd 

sedert jy uit die tjoekie is. Maak dit die moeite werd.  

2. THALIA:  (BEDRUK) Baie snaaks.  

3. HEIN:  (INGENOME) Dankie, ek weet.  

4. THALIA:  Ag, waar ook al jy wil. Ek gee nie om nie.  

5. HEIN:  (STEEDS OPGEWEK) En moenie te geskok wees nie. Dis waar, 

tegnologie het 'n bietjie gevorder sedert jou opsluiting, maar jy sal gou 

genoeg weer by die samelewing aanpas. 

6. THALIA:  (EFFENS GEAMUSEERD. MAAR STEEDS BEDRUK) Jy hoef nie, 

Hein. Ek weet jy’s vies vir my.  

7. HEIN:  Ek probeer om nie te wees nie. Ek bedoel, ek is die een wat nog altyd 

aan jou karring dat jy ‘n goeie joernalis kan wees, as jy net ‘n poging 

sou aanwend.  

8. THALIA:  En kyk waar het my poging my gekry.  

9. HEIN:  Gaan jy dit nou as ‘n verskoning gebruik om weer op te gee?  

10. THALIA:  (LAG) Jy moet erken dit is die perfekte verskoning.  

11. HEIN:  Miskien moet jy net ‘n nuwe storie met daardie selfde energie takel.  

12. THALIA:  (AFGETROKKE) Hm.  

13. HEIN:  Wat?  

14. THALIA:  Dit voel net asof ek iets mis. Iets baie voor die hand liggend. 

(MOMPEL AAN HAARSELF) Merwede.   
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1. HEIN:  Moenie so kwaai met jouself wees nie. Jy’t goeie werk gedoen, Thalia. 

Jy hoef nie nou die baba met die badwater uit te gooi nie.   

2. THALIA:  (EFFENS VERBAAS) Wat? Wat was dit?  

3. HEIN:  Al wat ek sê is, dié’s nie die einde van die wêreld nie. Daar’s ander 

stories.  

4. THALIA:  (OPGEWONDE) Nee, nee, die badwater! Dis dit! Hein, jy’s briljant! 

5. HEIN:  Huh? 

6. THALIA:  (OPGEWONDE) Draai regs daar voor. Ons moet gou kantoor toe 

gaan.  

BYK:  HEIN SE KARGELUIDE DOOF WEG. THALIA STAAN IN ‘N 

BESIGE POLISIESTASIE. MENSE PRAAT. TELEFONE LUI EN 

WORD BEANTWOORD. GELUIDE DOOF TOT IN DIEP 

AGTERGROND. 

7. THALIA:  (DRINGEND) Konstabel, ek verstaan hy’s besig. Ek het net vyf minute 

nodig. Ek… (ROEP SKIELIK UIT) Kaptein! Kaptein Bruwer! 

8. BRUWER:  (BEWEEG TOT OP MIK. EFFENS VERBAAS) Mejuffrou Muller? Wat 

maak jy hier?  

9. THALIA:  Asseblief, Kaptein. Ek het net ‘n oomblik van jou tyd nodig.  

10. BRUWER:  Oukei, kom. Kom ons sit. 

BYK:  THALIA EN BRUWER GAAN SIT ONDER (11) OP ‘N 

HOUTBANKIE.   

11. THALIA:  (VERLIG) Dankie. (PRAAT VINNIG) Kaptein, ek weet wie dit is. 

Merwede. Dis Merwede Struwig. Sy’s so ‘n paar jaar terug oorlede. Ek 

moes haar doodsberig skryf. Sy’t ‘n hartaanval in die bad gekry. 
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1. BRUWER:  Wag, wag, wag. Stadig nou. 

2. THALIA:  Haar seun was vas oortuig dat daar vuilspel by betrokke was. Hy’t 

aanhou sê hoe gesond sy was en dat daar van haar besittings 

verdwyn het. Hy’t ‘n diamantring genoem! Hy’t gesê hy sal polisie toe 

gaan. 

3. BRUWER:  En? Hét hy?  

4. THALIA:  Ek het nooit weer van hom gehoor nie. Maar daar sal seker ‘n rekord 

wees? Sy naam is Leon Struwig. Asseblief, Kaptein.  

5. BRUWER:  (PAAIEND) Oukei, oukei. Ek sal gou gaan kyk. (BEWEEG WEG) Wag 

net daar. Ek’s nou terug.   

6. RYNO:  (NA ‘N POUSE. EFFENS WEG) Hei, kyk nou net wie’s hier! 

7. THALIA:  Ryno?   

8. RYNO:  (BEWEEG TOT OP MIK) Jy kan tog nie verbaas wees om my te sien 

nie? Dis dan jóú verspotte veldtog, dié.  

9. THALIA:  (YSIG) Hoe gaan dit?  

10. RYNO:  Soos dit vir my lyk, beter as met jou. Ek moet sê, toe Bruwer my 

hierheen nooi vir ‘n… geselsie… (ONDERBREEK HOMSELF 

SKIELIK) Hy’s darem maar ‘n karakter, huh?  

11. THALIA:  Ja, hy kry nogals vat op ‘n mens.  

12. RYNO:  Toe hy my bel, ek gaan nie jok nie, ek het amper begin stres. Maar 

nou, na amper twee ure se ondervraging… ek weet nie. Ek’s bietjie 

teleurgesteld met julle poging.  

13. THALIA:  Moenie te gou praat nie.  
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1. RYNO:  (LAG) Ag, Thalia. Waar kom hierdie vyandigheid nou skielik vandaan, 

hm? Ek kap dit glad nie. Ek dog dan ons is vriende? Ek dog jy 

verstaan my?    

2. THALIA:  O, ek verstaan jou. Beter as wat jy dink.  

3. RYNO:  O, né? Laat ek hoor.  

4. THALIA:  Ja, dis wat jy wil hê. Dat mense oor jou praat. Oor jou dink.  

5. RYNO:  (GEAMUSEERD) Obsesseer? 

6. THALIA:  Presies.  

7. RYNO:  (GEAMUSEEERD) So, net om duidelikheid te hê, dié’s níé ‘n 

obsessie nie? 

8. THALIA:  Selfs daai ding waar jy na jou vrylating kamma gaan staan en 

verdwyn het. Op die ou end was dit darem maar helse maklik om jou 

in die hande te kry, huh? Wees eerlik, dit was alles net om weer 

belangstelling gaande te maak.  

9. RYNO:  (NEERHALEND. SELFVOLDAAN) Wil jy vir my sê jy het nie 

belanggestel nie?  

10. THALIA:  Jy weet, ek het skuldig gevoel oor ek jou aanvanklik vlak gekyk het. 

Ek besef nou ek het jou toe al die tyd heeltemal te véél krediet gegee. 

Want selfs die idee van jou as ‘n verveelde seuntjie wat kattekwaad 

aanvang om homself te vermaak, is meer as wat jy verdien. 

11. RYNO:  (PROBEER SY IRRITASIE WEGSTEEK) Pasop nou, meisie. My 

verdraagsaamheid het ook perke.  
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1. THALIA: Die waarheid is, jy’s ‘n liggeraakte pateet. ‘n Kruidjie-roer-my-nie met 

‘n wrok teen alles en almal omdat die wêreld jou kwansuis iets skuld. 

Oor jy van al die dinge wat jy verdien, ontneem is. Sê my, wie se 

skuld is dit nou eintlik dat jy nie meer van jouself kon maak nie? 

Mamma en Pappa wat jou nie universiteit toe gestuur het nie? Die 

eerstespan ouens vir wie jy net-net nie goed genoeg was nie? Al die 

meisies wat nie met jou wou uitgaan nie? Of is dit dalk juis die meisies 

wat jou wel ‘n kans gegee het?  

2. RYNO:  (BEGIN KWAAD RAAK) Ek waarsku jou, Thalia! 

3. THALIA:  En dan, wanneer hulle deur jou begin sien, word hulle met kaal 

geskeerde koppe beloon.  

4. RYNO:  (KWAAD) Hou jou bek! (POUSE. MINAGTEND) Jy maak my naar. 

Besef jy dit? Jy dink jy’s so bleddie slim. Julle’s almal dieselfde! Met 

julle gesagsposisies en sosiale kapitaal.  

5. THALIA:  Ag, asseblief! Genoeg met hierdie kruistog teen die tiranne van die 

wêreld. Jy’s g’n onderdrukte skapie nie. Jy’s ‘n wolf. (LAG) Nee, nie 

eers dit nie. ‘n Lintwurm! (POUSE) Samuel. Daar’s jou lam, as jy dan 

een moet hê.  

6. RYNO:  Ek het hom uit die tronk gehou! 

7. THALIA:  Jy’t hom uit die kollig gehou. 

8. RYNO:   Laat ek… (jou nou iets vertel.)   

9. BRUWER: (ONDERBREEK RYNO. EFFENS WEG) Probleem?  

10. THALIA:  Geen probleem.  
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1. BRUWER:  (BEWEEG TOT OP MIK) Goed. Goed. (POUSE. SAAKLIK) Was daar 

nog iets, meneer van Deventer?  

2. RYNO:  Nee, toemaar. (BEWEEG WEG) Laat ek my ry kry. 

3. THALIA:  (POUSETJIE) En?  

4. BRUWER:  Jy’s reg. Leon Struwig hét ‘n saak probeer maak. Ons het ondersoek 

ingestel, maar… niks.  

5. THALIA:  Wat’s daai dan?  

BYK:  BRUWER GEE ONDER (6) VIR THALIA ‘N BLADSY. 

6. BRUWER:  Dis net ‘n lys besittings wat volgens Leon vermis is. Baie dikwels is dit 

net ‘n geval van ou mense wat ontslae raak van hul goed en nooit die 

kinders vertel nie.  

7. THALIA:  Kaptein, hierdie item hierso. Hoe seker was hy dat dit gesteel is? 

BYK:  LAATMIDDAG IN DIE WOONKAMER VAN SAMUEL SE KLEIN 

WOONSTEL. ‘N BUDGIE PIEP IN DIEP AGTERGROND. 

8. SAMUEL:  Koffie?  

9. THALIA:  Nee wat, ek het klaar te veel kafeïne in. 

10. SAMUEL:  Wat van tee? 

11. THALIA:  Miskien later.  

12. SAMUEL:  (OPGEWEK) Ek het nie gedink ek gaan jou so gou weer sien nie.   

13. THALIA:   Ek ook nie.  

14. SAMUEL:  So… 

15. THALIA:  So. (POUSE. KRY SKIELIK ‘N IDEE) Haai, ek het ‘n plan! Wat van ‘n 

rondte skaak? Ek kan doen met ‘n opknappingskurses.  

16. SAMUEL:  (OPGEWONDE) Regtig?  
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1. THALIA:  Ja, as jy wil.  

2. SAMUEL:  Ek gaan haal gou my stel! 

3. THALIA:  Hoekom gebruik ons nie sommer daai een nie? In die vertoonkas.  

4. SAMUEL:  O, um, dis nie eintlik vir speel nie.  

5. THALIA:  Ek weet, maar dis so mooi.  

6. SAMUEL:  Eerder nie.  

7. THALIA:  Asseblief.  

8. SAMUEL:  (BIETJIE GESPANNE) Thalia, ek wil regtig nie.  

9. THALIA:  (GESPANNE) Ja, maar ék wil.  

10. SAMUEL:  Wat’s jou storie? 

11. THALIA:  Merwede Struwig. Sy was my storie. Het jy dit geweet? Seker nie. Ek 

het self amper daarvan vergeet. Snaaks, dit voel langer terug as wat 

dit eintlik was. Ek was toe nog vreeslik ywerig gewees. Baie moeite 

gedoen met die berig.  

12. SAMUEL:  Thalia… 

13. THALIA:  Kyk my in die oë en sê vir my haar voorletters is nie op daardie 

skaakstukke gegraveer nie. (POUSE. KWAAD. HARTSEER) Dammit, 

Samuel! Het jy enige idee hoe baie ek vir jou op die spel geplaas het?  

14. SAMUEL:  (HARTSEER. BITTER) Ek moes seker geweet het jy sou nie sommer 

net hier kom kuier nie. 

15. THALIA:  (VIES) Ja en ek moes geweet het dat jy my nie sommer net uit 

besorgdheid Cynthia toe sou volg nie. Het jy rêrig gedink jy sou daai 

ring kon terug steel?  
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1. SAMUEL: Ryno moes dit nie gevat het nie. Dis moeilikheid soek. En dit was nie 

reg nie! As ek geweet het… ek sou hom gekeer het. 

2. THALIA:  Moenie nou so vroom probeer voorkom nie. Nie met ‘n dooie vrou se 

skaakstel as trofee in jou sitkamer uitgestal nie.  

3. SAMUEL:  Trofee? Jy’s siek, Thalia! 

4. THALIA:  Nou verduidelik dit dan. Want ek verstaan nie!  

5. SAMUEL:  Dit gaan nie oor haar nie. (POUSE) Dit gaan oor die, ek weet nie, oor 

die verbond wat ek daardie daardie aand met Ryno gesluit het. ‘n 

Ding soos dit, dit heg mense vir ewig aan mekaar. 

6. THALIA:   Dis nie ‘n verbond nie. Dis boeie, Samuel!  

7. SAMUEL:  (KWAAD) Ek is so sat vir hierdie vendetta van jou! Hoekom haat jy 

Ryno so? Ten spyte van alles het hy my nog nooit verwerp of vergeet 

nie.  

8. THALIA:  Net omdat hy niks is sonder sy dissipel nie.  

9. SAMUEL:  Alweer hierdie kammakastige kommernis oor my. Genoeg, oukei? Jy’t 

my van die begin af gebruik. Ek was interessante geselskap totdat 

Ryno opgedaag het. Daarna kon jy jou nie minder aan my steur nie.  

10. THALIA:  Dis nie waar nie!  

11. SAMUEL:  Ja, dit is. Jy’t daardie selfde kyk in jou oë gekry as elke ander mens 

wat vir sy slimpraatjies val.  

12. THALIA:  (VERBAAS) So, jy weet dis ‘n klug? Sy hele storie?  
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1. SAMUEL:  Natuurlik. Ek ken hom beter as wat hy homself ken. Dit verander niks 

aan ons vriendskap nie. Jy gooi nie mense weg net omdat hulle foute 

het nie. (POUSE. MINAGTEND) Verstaan jy nou? Ek’s jammer jy’t 

Ryno se nonsens geglo, maar daar’s jy alleen. Ek het nie jou redding 

nodig nie.  

2. THALIA:  Dis nie wat ek probeer doen nie.  

3. SAMUEL:  Nee, jy’s hier om my lewe te verwoes! Hoekom? Wat het ek ooit aan 

jóú gedoen?  

4. THALIA:  (EFFENS VERBOUEREERD) Ek, ek wou net help. Ek het nie gedink 

jy’s… (betrokke nie.)  

5. SAMUEL:  (ONDERBREEK THALIA) Wie help? Mý help? Twak! Jy wou net jou 

skuldgevoelens oor my paai. Of miskien wou jy net eenvoudig die 

artikel van ‘n leeftyd skryf. Hoe dit ook al sy, dit het niks met enige 

ware gevoel vir my te doen nie.  

6. THALIA:  Jy verstaan nie. 

7. SAMUEL:  En ek wil nie. Ek kan eerlikwaar nie minder omgee nie. 

8. THALIA:  (GELATE) Oukei. (POUSE) Ek’s jammer.  

9. SAMUEL:  (NA ‘N POUSE) Wil jy hoor wat daai aand gebeur het? Stel jy ooit nog 

belang?  

10. THALIA:  (SUG) Ek weet nie.  
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1. SAMUEL:  Dit was ‘n ongeluk. Ons wou net, (LAG HARTSEER) dit maak nie 

saak nie. Dit was simpel. Sy’t wakker geword, geskrik en toe (KLAP 

SY VINGERS) weg. Dit was Ryno se idee om haar in die bad te sit. 

Hy’t gedink dit sal minder agterdogtig lyk. Dat hulle sou dink sy’t gegly 

of iets. Ek verstaan nie hoekom ons nie toe net met alles opgehou het 

nie. Die ding met die koevoet het so ‘n maand later gebeur. (POUSE, 

MINAGTEND) Is daar nog iets? Kort jy nog details? Of is jy nou 

tevrede?  

BYK:  VROEGAAND BUITE SAMUEL SE WOONSTEL. ‘N KARDEUR 

WORD EFFENS WEG TOEGEMAAK. DIE KAR SE WIELE RY 

STADIG OOR GRUIS EN VERDWYN. SWAAR VOETSTAPPE OOR 

GRUIS BEWEEG TOT OP MIK.  

2. THALIA:  (BEDRUK) Wat gaan nou van hom word?  

3. BRUWER:  Dis moeilik om te sê. Waarskynlik tronkstraf. Vir Ryno ook.  

4. THALIA:  Na alles… Dis amper ‘n anti-klimaks.  

5. BRUWER:  Ten minste kon jy die waarheid uitvind.  

6. THALIA:  Ja en wie’s ons miskien dat ons dit verdien?    

7. BRUWER:  Nietemin, jou oupa sou trots gewees het.  

8. THALIA:  Ek hoop nie so nie. (POUSE) Sê my, Kaptein, is apatie nie dalk beter 

nie? Hm? Beter as hierdie walglike strewe na die waarheid? Of maak 

dit dalk hoegenaamd nie saak nie? In ieder geval voel ek net… Ek 

weet nie. Verleë.  

9. BRUWER:  Thalia… Wie’t ooit gesê ons moet ongedeerd daarvan afkom? 


