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WINDMAKER 

 

- ‘N EIETYDSE DRAMA – 2004 - 
 

 

DEUR  

 

LIZZ MEIRING 

 
Kontakbesonderhede vir opvoerregte: 

Lizz Meiring: (E-posadres:  lizzmeiring@me.com) 

 

 

 

 

 
AGTERGROND INFO :  
Windmaker  is spesiaal as opdragstuk vir die KKNK 2004 geskryf en geskep.Hierdie 

produksie is ,op verskeie dae , tydens die fees as nommer een van die top tien produksies 

aangewys. Die teks regie en spel, ook die inkleding, ontwerp en klankbaan, het gehore 

keer op keer laat terugkom, om die drama weer en weer te kom kyk. Resensente het 

Windmaker beskryf as “een van die juwele van die fees. “  

Die skrywer wou , met diè eietydse stuk verskeie vrae vra :Is die waarheid altyd die beste 

uitweg ? Sê nou net , om jou eie waarheid te skep, bring jou groter geluk en vrede ?  

Ook , hoe hanteer verskillende mense, van verskillende agtergronde , ouderdomme, 

geslagte hul verlede . Wie klou vas, en wie laat gaan ?  En hoe beweeg ons vorentoe ? 

Hoe vind ons , ons plek as individue, of as geslag, kultuurgroep, of professionele persoon 

in die hebsug en verwarring wat tans heers. Daar’s humor, patos, aardse wysheid, 

verassings, spanning en misterie.  

Die teks is nie ‘n politiese of enige ander ideologiese stelling nie. Dit is suiwer die 

verhaal van drie mense, hul drome, verwagtinge, en hul konstante stryd met dit waaroor 

hul fantaseer, en dit wat regtig gebeur…  

 

Karakters : 
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Hetlu : Vrou, blank 50’s, aards, warm vriendelik, 

eksentriek, skerpsinnig, ek’s baldanser   

Lindie : Vrou,vroeg 20’s tv aanbieder en aktrise, 

jonk, modern, funky, effens aansitterig, sjarmant, 

sterk persoonlikheid, maar weerloos. Blank, kan ook 

bruin  wees.   

Manu : Ervare , moderne, uiters intelligente en warm, 

vriendelike tv program regisseur. Goeie sin vir 

humor,, 40’s, swart, kan ook bruin wees.  

 
OORSPRONKLIKE PRODUKSIE  

TEKS : LIZZ MEIRING 

REGIE : LIZZ MEIRING 

SPELERS :  

ANNALISE BOSCH 

SAMSON KHUMALO 

KAREN WESSELS  

STEL& BELIGTINGSONTWERP : KOSIE SMIT 

KOSTUUMS : ANNERIKA NIEMANN 

TEGNIES : COENRAD RALL  

KLANKONTWERP : COENRAD RALL 

PRODUKSIEBESTUUR : THE SIXTH SENSE    
 

LOGISTIEKE INFO :  

TYDSDUUR – 60 MINUTE GEEN POUSE  

GRADERING : NIE GESKIK VIR KINDERS ONDER 14 NIE  

TAAL : ENKELE KRU TAAL  

INHOUD : RASSE VERHOUDINGE EN WEDERSYDSE POLITIESE 

VOOROORDEEL.  
 

Aanduiding van tegniese aspekte : (Volgens professionele teater 

terminologie)  

LX – (LIGTING EFFECTS )beligtings veranderinge.  

SQ – (SOUND CUES ) klank effekte  

SFX – (Special effects ) – bv wind wat waai, rook ens.   
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Media INFO   

 

Windmaker is die waarheid teenoor lieg, en die sinvolheid 

daarvan. Dis ‘n eietydse sprokie, ‘n soort eg Suid 

Afrikaanse karoo verhaal oor die verlede, die toekoms en 

die hede, met ‘n verassende einde. Fantasie, aardse 

wysheid, humor en patos vermeng in die warmhart verhaal van 

Hetlu, die eksentrieke windpompvrou van Kommasgom. 

Die ontknoping is ongewoon en die karakters so eietyds en 

eiewys as wat ons nasie se mense nou maar is...  

 

 

DIE STEL :  

Daar is twee areas : voorverhoog regs, ‘n tafel en twee stoeltjies, soos buite 

by ‘n plattelandse kafee. Die res van die verhoog is Hetlu se werf.  

HETLU SE WERF  :’N PLAKKERS TIPE HUISIE,verhoog regs, teen 

agtergodryn – ons sien net ‘n deel van die struktuur uitsteek.  GEROESTE 

STUKKE METAAL, STUKKE VAN ‘N WINDPOMP WAT RONDLê. Die 

wasgoedlyn, wat soos hetlu se enigste “Kas “ is. ‘N WINDPOMP MET DIE  

GERAAMTE VAN ‘N WINDPOMP AAN,(DIE STREK SOVER DIE 

HOOGTE VAN DIE VERHOOGDAK IS – ONS SIEN NIE DIE 

BOONSTE DEEL MET DIE LEMME NIE )  WAT KLIMBAAR IS. 

ONDER AAN DIE EEN KANT VAN DIE WINDPOMP, IS ‘N FIETS 

AAN VASGEMAAK, MET ‘N PYP WAT NA ‘N EMMMER WATER 

LEI. HETLU TRAP OP DIE STILSTAANDE FIETS, OM WATER IN DIE 

EMMMER IN TE POMP.  

 

KOPIE & OPVOERREGTE : 

VOLLE KOPIEREG EN OPVOEREGTE BERUS BY DIE OUTEUR LIZZ 

MEIRING . 

AANSOEKE EN OPVOERREGTE OM DIE TEKS, GEDEELTES 

DAARVAN, VERTALINGS, VERWERKINGS, OP WELKE MANIER,, 

MEDUIM OF OP WELKE GELEENTHEID HETSY ‘N VOLWAARDIGE 

OPVOERING,OUDISIE, KUNSWEDSTRYD,TONEEL EKSAMEN, 

KLASWERK OP TE VOER MOET VERKRY WORD BY DALRO. BY  

www.dalro.co.za / DALRO ,POSBUS 31627, BRAAMFONTEIN 2017 / 

FOON 011  4895000. 

 

KOSTUUMS  

Dis warm karoo, somer.  

http://www.dalro.co.za/
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Hetlu lyk verwaarloos, ‘n manshemp (dalk Conley s’n ) broek of romp wat 

teatraal is, ryk kleur, dalk verweerde fluweel, kaalvoet . Later baldans 

skoene, uit die veertigerjare. 

Op die wasgoeddraad hang van haar baldans rokke, windverwaai en 

verweer.  

Sy het ‘n verbleikte rooi roos, op ‘n haarkammetjie gemonteer wat sy in haar 

hare steek.  

Lindie : is Funky, modern aangetrek. Sy het nog ‘n bloes /bostuk by haar 

wat sy vir die verfilming aantrek.  

Manu : Modern, gesofistikeerd, die regte “labels. “  

 

 

Rekwisiete :  

Hetlu se huisraad – emmer, stookketel, ennamel koppies, plate, grammofoon 

speler. 

Manu : bottels water, klein draad windpompie, hooikoors medisyne, 

manssakdoek, kamera, kasette, 2x radio mikrofone, kabels, kamera sak  

Lindie : Groot seilsak/ handsak, selfoon, haarborsel, grimering, bottel 

tequilla (in ‘n geskenk of bruinpapiersak )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINDMAKER – DIE VERHOOGTEKS.  

 

SQ   : VOORAF MUSIEK UIT  

LX    : VOORAF BELIGTING OP STEL UIT.   

LX   : VERDONKERING  

SQ    : KLANK VAN WINDSTORM – MET BLIKKIES WAT WAAI, 

METAALGOED WAT OMVAL ,WINDPOMP WAT DRAAI – TJIERIE-

TJIERIE ( M.A.W. GOED OP HETLU SE WERF- DIS ‘N REDELIKE 

WINDSTORM, NIE ‘N TORNADO NIE ! ) 
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SFX  : ROOKMASJIEN, WAAIERS  IETS WAT STOF OF BLARE OP 

VERHOOG KAN BLAAS. 

SFX  : WASGOEDLYN BEWEEG MET AL HETLU SE KLERE EN 

POTTE EN PANNE, HUISRAAD OP.  

LX   : LIGTE OP : DIS SO 1 UUR DIE MIDDAG , IN DIE KAROO .   

(BIETJIE ONHEILSPELLENDE  ,TOG WARM , SONNIGE EFFEK ) 

 

HETLU KOM OP.  

 

SQ   : MAAK DIE VOLUME VAN DIE WINDKLANK SAGTER VIR 

HAAR DIALOOG : 

 

HETLU : (praat met wind – spelerig, flirterend, asof sy dikwels met die wind 

praat – soos ‘n geliefde, ‘n ou bekende.Vir weke sien of hoor ek niks , en 

nou kom waai jy jou lus soos ‘n lang verlore liefde. Wat bring jy vandag ?    

Wat dwarrel jy so ? Jy skop stof op !  Wag, ek’s nog nie reg nie. 

 

SQ  : NOG STEEDS MET KLANK VAN WIND ,& WINDPOMP, WAT 

NOU KALMER IS  KOM DIE VOLGENDE AANKONDIGING EN 

KLANKE : (DIS ASOF DIE WIND DIT VIR HAAR GEBRING HET- 

DUS DWARSDEUR IS DIE KLANKE SOOS MEDUIM GOLF RADIO – 

DIT KOM EN GAAN, MAAR GEHOOR MOET DIE BELANGRIKE 

INFORMASIE KAN HOOR ) 

 

SQ : TV PROGRAM KENWYSIE .- SOOS KW^ELA 

 

SQ  : Van balletjies in Perspex houer (soos Lotto balletjies ) wat 

gespin word.  

 
Aanbieder se stem : “EN  DIE DORP-WAT VANAAND IN ONS 

TREKKING GEKIES  IS , IS ..KOMMASGOM.. 

REGISSEUR & KAMERAMAN; MANU TSABEDI , EN ONS  NUWE 

VELDAANBIEDER ,LINDIE  JOUBERT, KOM BINNEKORT BY 

JULLE BESOEK AFLê  OM ‘N PROGRAM OOR DIE HISTORIESE 

KAROODORPIE  TE KOM MAAK.  

AS JY INTERESSANTE FEITE OOR  KOMMASGOM  HET , BEL ONS 

GERUS BY DIE NOMMER WAT OP DIE SKERM VERSKYN. 

ONTHOU, KOMMASGOM – ONS WIL GRAAG JULLE MOOISTE  

STORIES VERTEL. 
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NOUJA, DIS DAN AL VIR VANAAND – NAMENS  DIE SPAN, GROET 

ONS TOT VOLGENDE WEEK. TOTSIENS.  

 

SQ :  SELFDE, EFFENSE  LANGER KENWYSIE. .  

 

HETLU : Wragtag ! Dink jy hulle gaan hier by my uitslaan ?Jy ken my. Ek 

was nog nooit een vir vreemdelinge nie. Kom verwaai my hele werf en nou 

wil jy nog hê ek moet tee en koekies vir ‘n spul stadsagies uitsit? Mind you, 

ek was lanklaas .. 30 jaar laas ? - voor die kameras. 

(met ‘n lag )Kom.. (sy hou haar arms uit asof sy met ‘n dansmaat  dans ) 

 

SQ : KLANK VAN WIND & WINDPOMP- SELFDE MEDUIM GOLF 

RADIO  EFFEK - MET OU VIENNESE WALS OF DERGELIKE  

DANSMUSIEK VAN DIE 50’S –TUSSENIN AANKONDIGING  SOOS 

OOR MIKROFOON BY DANSKOMPETISIE – “AND IN THE FINALS 

OF THE 1952 BLACKPOOL BALLROOM CHAMPIONSHIPS , WE 

HAVE COUPLE NUMBER 22 ..FROM THE UNION OF  SOUTH 

AFRICA – CONLEY STEWARD AND…APPLOUS ..& MUSIEK)  

 

HETLU & WIND DANS ‘N RUKKIE. 

 

SQ  : Die wind en musiek waai weg …Doof musiek en windklanke uit.  

 

HETLU , Oë TOE , DANS NOG ‘N RUKKIE AAN , VOOR SY BESEF DIE 

WIND, HAAR DANSMAAT IS WEG. SY KEER UIT HAAR FANTASIE 

TERUG NA WREDE REALITEIT. . 

 

Hetlu : (hou skielik op ) Vervuil van die stof en die Hotnotsklossies ..(sy 

gaan haal ‘n besem , begin vee , en begin doelgerig bossies uittrek – sal 

wonderlik wees  as sy dit met haar tone kan uittrek, - gryp die denkbeeldige 

lae bossies onkruid  met die tone, en dan  ‘n draai van die voet, soos sy dit 

uitruk..)   

 

EINDE TONEEL 1. 

 

LX : DOOF NA VERDONKERING.   

(IN DIE VERDONKERING KOM LINDIE, AAN DIE ANDER KANT VAN 

DIE VERHOOG OP. ) 

 

TONEEL 2 – STRAATHOEK IN KOMMASGOM  
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SQ :  DORPSGELUIDE & SELFDE MUSIEK WAT ONS NETNOU BY 

HETLU GEHOOR HET ,ASOF DIT WEL OOR ‘N ONSIGBARE  RADIO 

SPEEL.MAAR HIER IS DIE AGTERGROND MUSIEK DUIDELIKER 

HOORBAAR , DALK MEER BLIKKERIG EN ‘N MODERNE 

WEERGAWE VAN DIE OU VIENNIESE WALS)  

 

LX  : LIGTE WARM , HELDER – OP GEISOLEERDE AREA.  

  

SQ  : VERMINDER VOLUME VAN MUSIEK ONDER LINDIE SE 

DIALOOG. 

(Lindie staan op haar selfoon en praat )  

Lindie : In die Karoo. Ons skiet mos hier vandag. Ek het , hello ? hello ? 

Kan Ma….   

 

Manu : (Vertaal in Xhosa ) So, dis by die grootpad uit , draai regs , die eerste 

groot scrapyard – dis Windmaker. Dankie.  

 

Lindie : Daarsy, ek hoor nou. Ek het die boodskap gekry, maar ek kon Ma 

nie bel nie. Hier was  ‘n bleddie stofstorm ,‘n hectic wind . Ma, ek en Robert 

is uit. Kry dit nou asseblief in jou kop.! …Ek weet nie waar hy is nie, en ek 

gee ook nie om nie. .Ek sê mos , ons moet gaan skiet. Ek kan nie nou praat 

nie ! ..(sy druk die foon af. ). Fokkit ! (Sy is duidelik upset) 

 

(Manu enter tydens die gesprek  – by : “Ek weet nie waar hy is nie” , en vat 

‘n sluk  uit medisyne botteltjie – soos homopatiese middel )   

(Hy het ‘n sak met ‘n koeldrank,nog ‘n sak  en klein draad windmeul by hom 

)  

 

Manu :  (toe neus ) Wad’s fout ?  

 

Lindie : Ag , probleme.   

 

Manu :  (toe neus )So, the saga met jou en die boyfriend continues ?  

 

Lindie : Ex. Very much ex- boyfriend.    

 

Manu : Oh. Jaaa. Right - the soapie called Lindie.  
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Lindie  : Ek’s nie die soapie nie, my Ma is.Sy was mal oor Richard. Seker 

bang ek sit op die rak.    

 

Manu : Ai.  

 

Lindie :  Ko’s los dit net.   

 

Manu : (met toe neus )(Hou die koeldrank blik na haar toe uit )   Daar’s die 

mideral wader die.    

 

Lindie ( lag, copy hom ) Diks nie ?  

 

Manu : (toe neus ) Dee, det koeldrank en....  (gee vir haar die bottel/blikkie )  

(gee vir haar nog iets- ‘n pakkie met ‘n tequila bottel in )op ons eerste shoot 

saam... 

 

Lindie (maak dit oop ) Tequilla ! !Manu, jy’s so sweet !  

 

Manu :  (blaas sy neus hard-neus oop ) Rumour by die production office is,  

you like your tequila    

 

Lindie : Ek drink ‘n odd shooter… ( Manu kyk streng na haar ) na ‘n shoot !   

Fok, dis warm. 

 

(Haar selfoon lui – sy antwoord nie. Manu kyk vraend na haar   )  

(Lindie  vat die tequila bottel , sit dit in haar groot seilsak.) 

 

Lindie : Ek wens sy wil my uitlos. 

 

(Die foon lui nog ) 

 

Manu : Sit net jou foon af.… 

 

Lindie : Dis ongeskik en nou gaan sy worry oor my. .(Sy wag dat die foon 

klaar lui , antwoord dit nie..)  Jis, dis ‘n gatplek , nie eers bottelwater nie. 

Thanks anyway.(.verwysend na die koeldrank) (Nou verwysend na die klein 

draad windpompie wat hy gaan koop het. ) Shame, het jy toe ‘n windpompie 

gaan koop om die stof uit jou neus uit te waai ?  
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Manu : (weer harde blaas-) Dis vir my seuntjie. Jy ken mos die ritual – as ek 

weggaan moet ek iets vir William huistoe bring. Die  Karoo freakwind het 

my damn hayfever net erger gemaak.  

 

Lindie : Face it , Manu – ons is nie gemaak vir hierdie bundu bashing nie. 

 

Manu : Ek voel tuis hier. Dis peaceful. Net die stof.. 

 

Lindie : Jy is nie gewoonlik op die smalltown beat nie.  

 

Manu : Nee, maar…ek gee nie om om dit nou en dan te doen nie.     

 

Lindie : Ek gaan nie vir ewig die veldaanbieding doen nie. Ek’s ‘n 

actress.Hierdie pay net die way om uit die huis uit te trek . Jy’s gelukkig, jy 

kan pick en choose watter jobs jy vir die kanaal wil doen. 

 

Manu : Pick en choose ? Oh, really ? 

 

Lindie : Ek weet ek klink nou soos my rassistiese ouers – maar jy’t al die 

kanse – swart kameraman, nou insetsel regisseur .. 

 

Manu : Het jy al ooit daaraan gedink dat ek, wat die job al 20 jaar doen, nou  

ook gesien word as ‘n affirmative action oppurtunist ? Huh ?  Hou die darkie 

happy , maar moenie hom met big buck movie projects vertrou nie.  

 

Lindie : Doen net ‘n movie oor hoe kak ons wittes was met julle, dan sal jy 

miljoene kry.  

 

Manu : Ons los dit vir die Americans om te kom maak. Maar Manu Tsabedi 

gaan nog sy storie vertel. You wait and see.  

 

Lindie : Dan star ek daarin. Ek kan swart speel. Genuine. “Hey Wêna, 

…You must never …”   

 

Manu :Mmm. Jy moet eers star in die 15 minute epic called “Kommasgom”   

 

Lindie : (Droogweg ) Mmmm..die rol wat my lewe gaan verander .  

 

Manu : Play the game, sisi – die program gee my ‘n  step-up in my career, en  

it’s  making you a star –jy ‘s binnekort  elke boer se liefling. Kom .  
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Lindie : Waarnatoe ? (Drink laaste slukke van die  koeldrank. ) 

 

Manu :Die shopmense hierbinne sê daar’s die Windpomp vrou , hier buite 

die dorp.   

 

Lindie : Windpomp vrou ?   

 

Manu : Ja, het ek nie vir jou gesê nie?.  

 

Lindie :  Manu ,’seblief , ons sit al ‘n twee dae hier, ons moet nou skiet en 

klaarkry. Ek het moerse issues wat ek by die huis moet gaan uitsort.   

 

Manu : Wel, hoe gouer ons ‘n lekker storie skiet, hoe gouer kry ek jou tr’ug 

in JOHBURG. 

 

Lindie : Het ons nou nie al genoeg stories oor hierdie stowwerige spul 

geskiet nie ?  

  

Manu : Nie iets wat die moeite werd is om uit te saai nie. Die windpomp 

vrou , is die een. Ek voel dit net. Trust me …I’ve got black magic. 

 

Lindie :  Okay, bring it on ! Gmmmf …Windpompvrou!..  

 

SQ : DIE WIND WAAI WEER ERG. 

 

SFX : WIND WAT WAAI.  

 

Manu : (nies ) Dit raak al hoe erger. Die stof gaan my sinusse ontsteek.   

 

Lindie : Uh-uh , moenie moan nie, jy voel mos tuis in die Karoo. 

 

EINDE TONEEL 2. 

 

LX : VERDONKERING   

 

SFX : WINDPOMP WAT KRAKERIG DRAAI. 

 

LX : KRUISDOOF  NA HELDER , WARM LIGTE, SOOS ‘N SONNIGE 

KAROO MIDDAG. . 
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EINDE TONEEL 2  

 

TONEEL 3 – HETLU SE WERF  

 

 

(As die ligte opkom , is Hetlu besig met ‘n emmer – ons moet die indruk skep 

sy skep water.Aan wind )Dankie, jy’t my trapwerk gespaar. 

( Sy neurie iets – dalk die baldans wysie wat die wind netnou gebring het): 

 

SQ  : Die krakerige getjierie-tjierie van die windpomp  

 

SFX : Wind wat nou saggies waai.   

 

Hetlu : (Sy sien hulle aankom, al is hulle vir gehoor nog onsgbaar – m.a.w. 

nog nie op die verhoog nie )                                                                                                        

(Aan wind ) Jy kon liewer vir my ‘n bietjie reën gebring het, ek verkies dit 

bo droë geselskap.  

 

( Manu & Lindiekom op de verhoog op. . Manu het sy kamerasak by hom . 

Lindie het haar groot seilsak met ‘n ander bo stuk, grimering, haarborsel, 

tequila, ens by haar. Lindie loop voor )  

 

SQ & SFX   

(Die wind en getrierie-tjierie hou op.) 

 

Hetlu : (Soos hulle naderstap) Trek uit .  

 

(Lindie stop verbaas .Vat instinktief aan haar klere. Manu kyk Hetlu net 

byna uitdrukkingloos aan) 

 

Hetlu : Die hotnosklossies…trek sommer uit soos julle naderstap. Onkruid. 

Hulle vervuil die hele werf. 

(Lindie kyk af grond toe, maar sien niks,geen sogenaamde bossies onkruid 

nie. Sy’s ‘n bietjie oorbluf. )   

(Manu sit sy kamerasak met klein windpompie wat uitsteek, neer.) 

(Hetlu kyk geamuseerd daarna.) 

 

 Manu : Goeie middag , ..Mevrou ..eksuus ..(blaas neus ) 
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 Hetlu : (Sy speel aspris met hulle )  Ek ‘s nie Mevrou nie .. 

 

 Lindie : Um, Tannie … 

 

Hetlu : ‘n Tannie is ‘n ding met ‘n stepping en ‘n stywe perm.  

 

Lindie : (Geamuseerd)Nou wat moet ons sê ?  

 

Hetlu :  Dink vir my ‘n naam uit . Dit maak dit soveel interresanter.  

 

(Manu ly swaar onder  die hooikoors – drink weer medisyne )  

 

Manu : O? Wel tot nou toe was ek Man… 

 

Hetlu : (tongeluid ) tttttt….  

 

Lindie : En ek’s..Li 

 

Hetlu :Ja, ja  later.  (Sy gaan na die emmervol water  toe, vat dit en bring na 

hulle toe )   

(Vir Manu ) Drink. Dit was die stof uit..    

 

(Manu vat ‘n sluk ) 

(Sy hou die emmer uit na Lindie )     

(Lindie kyk vieserig na die geroeste emmer ) 

 

Lindie : Nee dankie, ek’s nie dors n.. 

(Hetlu bring die emmer na haar mond toe ) 

(Lindie druk dit sag, maar ferm  weg – Hetlu kyk stip na haar ) 

 

Lindie : Ek’s rêrig nie.... 

(Manu besef dis ‘n ritueel wat belangrik is vir Hetlu – beduie aan Lindie sy 

moet sluk ) 

(Hetlu en Manu kyk Lindie aan )  

(Lindie vat versigtig ‘n sluk , kort pouse,  kan dan nie help om te reageer op 

die brak smaak nie.)  

 

Hetlu : Brak en eerlik.  
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Manu : Mag ek maar rondkyk?  Ons doen ‘n program vir Tv..’n storie oor  

Kommasgom. 

(Hy haal sy kamera uit,, haal klein draad windpompie ook uit, sodat hy kan 

grawe  vir die opname kasssete of dvds . Dan sit hy die kasset of dvd  in die 

kamera, skakel aan, stel die lens in, en begin  toetsskote skiet ,  tydens 

opvolgende dialoog. ) 

 

Hetlu : Kan julle nie julle eie stories opmaak nie ? Wie wil na die dooie dorp 

met sy pratende kadawers en troukoek kerke kyk ? Buitendien, ek bly 1.3 

myl buite die dorp, ek’s nie deel van hulle nie.  

 

(Lindie gee ‘n selfvoldane glimlag na Manu se kant toeSy het hom dan gesê 

dis ‘n mors van tyd om nog material te kom skiet. Sy haal haargrimeersakkie 

uit en  begin regmaak vir die skietery. ) 

 

Manu : Dit is nog deel van die distrik. Die program is half ‘n manier om die 

land se mense aan mekaar bekend te stel. Hoeveel hektaar is die grond ?  

 

Hetlu :  ‘n Ken mekaar  ?  

 

Manu : Eh , ja.   

 

Hetlu : Vir wat wil ‘n mense so graag mekaar leer ken as hulle  nog nie eers 

hulleself ken nie ? 

 

Lindie : Leer mens nie jouself deur ander ken nie ?     

                

Hetlu : Ja, seker , as jy te domonnosel is om dit  self te doen.  

  

Manu : Boer julle nog hier met windpompe ?  

 

Hetlu : Nee, ek sukkel om hulle by die slagpale te kry.  

 

Manu : (Lag oor haar bekkigheid.. ) Tot waar strek jou grond ?  

 

Hetlu : As jy van die een kant af  skree , hoor jy jouself nie aan die ander 

kant nie. My grond is nie te koop nie.  

 

 Lindie : Is ..daar êrens waar ek kan gaan aantrek ? (Sy wys die ander  bostuk 

– bloes of t-hewmp of kamisool  wat sy uit haar sak te voorskyn bring ) 
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Hetlu :  Daarin. (Soos Lindie begin loop in die rigting van die plakkerstipe  

huis) Moenie op my miskruiers trap nie !.  

 

(Lindie stop dood in haar spore .) 

(Lindie gaan staan agter ‘n stuk ding, soos die windpomp, dalk hak sy die bo 

stuk aan die fiets –verwissel van bostuk – aktrise hou haar bra aan , terwyl 

Manu & Hetlu verder praat.)  

(Lindie se selfoon lui -)  

 

Manu : Sit dit af. 

 

Lindie : Sy gaan nie ophou bel tot ek met haar gepraat het nie.. 

 

Manu :  Sit dit AF. Ons werk nou.  

(Sy skakel die foon af.) 

 

Manu : Woon u al lank alleen hier ?  

 

Hetlu : U ?  

 

Manu : (verleë ) Wel .. 

 

Hetlu : Wag eers voor jy my afneem. 

(Sy gaansnuffel rond by die wasgoedlyn, en kom dan met ‘n groot vals rooi 

roos op ‘n haarkammetjie vasgewerk te voorskyn.Sy sit dit trots in haar 

hare) 

( Manu snuif-snuif nog steeds )   

 

Manu : (aan Hetlu ) Dit lyk mooi . 

 

Hetlu : ( vat aan hare -verwysend na wind )Die’t my nou weer my kom 

verwaai dat ek lyk soos ‘n heiden wat g’n hoop het nie. Kom lol al die hele 

oggend. Ek verstaan nie wat hy wil hê nie.  

 

Manu : Eh, ja ,die dorpsmense sê dis … dis….unusual ..die wind waai mos 

maar min so sterk min  hier .  

 

Hetlu : Gmf. Nie by hulle nie. As hy geselskap nodig het, kom hy stof 

opskop by my. Ons verstaan mekaar. Kom ‘n lang pad saam.   
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Lindie : Okay. Ek’s reg. Let’s do this thang.  

(Sy gaan haal radio twee  mikrofone  uit Manu se kamerasak.)   

Moet ek vir haar ook een aanclip ?  

(Manu knik ) 

 

 Lindie : (Aan Hetlu ) Dis vir die klank.  

 

 Hetlu : Ek gaan nie sê wat ek nie wil nie..  

(Terwyl Lindie die radio-mike aanclip.) 

 

 Manu :  Natuurlik nie. Ons gaan net gesels.  

 

Lindie : Vergeet dat die kamera hier is.  

 

Hetlu : Nou vir wat kan jy nie jou oë van daai lens afhou nie ?   

 

(Manu lag ) 

 

Lindie : Hy moet vir my wys waar ek moet staan.  

 

Manu : Die shot lyk great. Right, en action interview, Lindie.  

 

Lindie : Vandag kuier ons by … 

 

(Hetlu antwoord nie- sê nie haar naam nie.) 

Lindie : by een van die interessante mense van Kommasgom.  

 

Hetlu : Ek’s nie deel van hulle nie.  

 

Lindie : Van die Kommasgom distrik. 

 

Manu : (Sê vir Linie voor , vanaf kamera )  Ons is op ‘n stuk grond met die 

naam Windmaker .  

 

Hetlu : ‘n Pragtige plaas ..genaamd.. 

 

Lindie : Windmaker.?  

 

Hetlu : O, ek dog die uithangbord het al afgeroes.    
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Lindie : Dit is , ek het niks gesien nie.  

 

Manu : (Aan Lindie ) Gaan aan … 

 

Lindie : (Aan HETLU )Um.. 

 

Hetlu : Is nie ‘n vraag nie , my kind.  

 

Lindie : Vertel ons van die windpompe hier . 

 

Hetlu : Hulle’t elkeen ‘n ander storie. 

 

Lindie ; Het ..jy vir hulle ook name uitgedink ?  

 

Hetlu : (Kyk haar geamuseerd  na haar spot nou aspris met Lindie  ) A-ja-ah 

: Daai grootte  (wys in die dak op, aangesien  ons nie dit gaan sien nie ) is 

“CLIMAX “  , (wys na die stukke windpompe wat l^e ) dis nou  net MAX , 

dis CLI , en die is net .. IM. Hier l^e ‘n LI  ok hier iewers rond..  

 

(Manu  hou op skiet en  begin lag).  

 

Lindie : Wat ?  

 

Hetlu : (Aan Manu )Plaaskind  ? 

 

Manu : Nee, my oupa het my geleer. Hy’t windpompe reggemaak.    

 

Hetlu : Waar ?  

 

Manu : ..Eers in die Transvaal, en toe’t hy glo.. in die Karoo kom werk. 

Ons weet nie waar hy toe gegaan het nie. 

 

Hetlu : Gmf.Die Karoomense dans soos dronk eiers. ‘Kan net hulle boude 

waggel en spore trap. ‘n  Twostep lyk  soos ‘n toi-toi as hulle hom  aanvat.. 

(Vir Lindie ) Waar kom jy  vandaan ?  

 

Lindie : Johannesburg.  

 

Hetlu : (Pouse , dan..)Foeitog .      
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(Stilte -Manu wys vir Lindiedie kamera rol weer  )  

 

Lindie : Die rokke op die draad is so stunning. Waar kom… 

 

Hetlu : Julle’t nog nie een bleddie bossie uitgetrek nie. Mors my tyd.   

 

Manu : Lindie .. 

 

Manu : Help haar . (dui met gebare sodat Hetlu nie kan sien nie , vir Lindie 

aan : “ons moet haar aan die praat kry.”) 

 

(Lindie kyk hom vies aan )  

 

Manu : Ek kan nie skiet en skoonmaak nie ! 

 

(Lindie gaan  hurk en begin bossies uittrek. Ons moet nog besluit  of die 

bossies daar is, en of dit ook in Hetlu se verbeelding is, en of ons dit aan die 

gehoor se eie keuse oorlaat.)  

 

(Stilte. Vir ‘n ruk trek hulle net bossies uit.) 

(Lindie loer  na Manu , Manu, wat weer begin skiet het –loer  na Lindie – 

beduie  aan haar : “vra iets.”)  

 

Lindie : (Aan Manu )Ek probeer net my gedagtes agtermekaar  kry . 

 

Hetlu : Moenie. Dit bederf  alle interessante denke. 

 Sê sommer net die eerste ding wat in jou kop inkom. 

 

Lindie : Hoekom trek ons bossies uit ?  

 

Hetlu : Alles moet skoon wees.(terwyl sy ook nog bossies uittrek.)(Vertel als 

in baie allerdaagse toon.)  Conley het die werf pynlik netjies gehou. As 

hulle  by hom kom windpompe koop het , kon hulle sien – diè skotse smous 

means business. En hy kon Afrikaans ook praat – nes ‘n boer.  (Vir Lindie ) 

Jy’t ‘n kol gemis.  

 

Hy was so met sy patent leathers ook. Blackpool, Brighton, orals oor die 

wêreld  waar ons getoer het - Tot op die laaste sekonde voor ons vir die 
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finals op die dansvloer moes gaan - gespit en gepolish . Dit was sy manier 

om sy nerwe te kalmeer.  

Ek het laat waai met die winde. Kon dit nie help nie. My ballroom rok het 

sommer so ekstra uitgepof.  Hy was vreeslik vieserig vir sulke goed, maar 

hy’t darem gelag daaroor ^ok.            

 

(Manu en Lindie geskok en amused. Manu kan nog wegkruip agter die  

kamera, maar Lindie moet fyntrap om haar lag te bedwing.) 

 

Hetlu : (gaan aan ) Maar as ons eers op die dansvloer was , was ons nie 

bang nie.Ons  het voete gekry wat g’n god of gees kon droom om te 

hê nie. Hulle’t ons “The Tornado” genoem – al die ander couples 

platgevee..(Pouse ).Die bekers en medaljes is na sy vrou toe . 

Troosprys, omdat hy so baie van die huis af weg was.(Pouse) Sy’t glo 

die wengoed saam met hom laat begrawe .(Pouse) Ek het eers toe die 

prokureur kom sê  die werf is vir my nagelaat, ,gehoor Conley’s na 

die boonste ballroom toe.  (vir Lindie ) dans jy ?  

 

Lindie :  Nie eintlik nie.Dit laat my stupid voel.Net as ek te veel tequila in 

het..  

 

Hetlu : En jy ?  

 

Manu : Huh-huh. Ook net as ek baie dronk is. En definitief nie in die stof 

nie. ! (Wys na sy neus ) 

 

Hetlu : O , ek dog julle mense hou van lyfskud.  

 

Manu : Ek’s lankal nie meer die klonkie wat moet jive vir pennies nie.    

 

Hetlu : (Aan hulle -) Dit begin in die voete .. 

(Sy  gaan fiets toe, sit ‘n stuk pyp aan ofaan ‘n konneksie  aan fiets , koppel  

dit met ‘n grammofoon of ou platespeler op, sit ‘n plaat op, klim op fiets  en 

trap vir ‘n rukkie. 5O’s Ballroom musiek speel  krapperig. ) 

 

SQ : 5o’s BALLROOM MUSIEK – SELFDE WYSIE AS TEVORE  

 

(Hetlu kry  Lindie aan die hand, beet  draai haar om en om soos ‘n 

dansmaat sou,  haar en begin met haar dans  ) 
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Lindie : Ek kan nie die outydse steps doen nie.  

 

Hetlu : Het jou pa nooit met jou gewals nie ?  

 

Lindie : Hy werk hom dood om almal happy te hou.  

 

Hetlu : Of jou lover ?  

 

Lindie : Nee.  

 

Hetlu : Moenie dink nie, doen net.  

 

Lindie : Maar ek moet kyk waar ek gaan.  

 

(Hetlu vat haar en draai haar skielik. )    

(Lindie laat los en beweeg  weg.) 

 

Lindie : Huh-huh , dit maak my duiselig.  

 

Hetlu : Jy moet jou siel in jou voetsole voel . (sug ) Soms moet mens dit 

maar aanhelp.     

 

SFX  : WIND KOM VINNIG OP. 

 

SQ  : KLANK VAN WIND WAT BLIKKIES HARD WAAI.  

 

Hetlu : (Aan wind )Wat hap jy so aan my hakke ? Gaan lê nou ! (Vewysend 

na Manu )  . Daai ene’s al klaar verstop van die stof.  Toe nou . (Aan hulle )  

Nou jaloers omdat ek met  iemand anders dans. 

 

Hetlu verlaat die verhoog..  

(Lindie dadelik oor na Manu ) 

 

Lindie (Half met ‘n lag ) Manu ! Sy’s strange ! Quite “sweet “ maar daai kop 

raas ! .. Ek probeer vir haar vrae vra, .. 

 

Manu : We’re losing light , Lindie .Kry jou kop together. Ons moet info 

kry.. 

 

Lindie :  Sy antwoord nie my vrae nie ! 
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Manu : Ek weet, maar probeer ‘n ander tactic. Ek moet die hele history van 

haar en die plek kry.    

 

Lindie : Ek dink ons mors ons tyd .   

 

Manu : Dit gaan fascinating footage wees .  

 

Lindie :  Sure !Vir Ripley’s Believe it or not ! 

Dink jy dis die veilige, vriendelike,vermaak wat ons prisgat producer gaan 

please ? huh ?     

 

Manu : Not his usual recipe maar..  

 

Lindie : Nouja ? Hellooo, happy stories , mooi prentjies …ons moet ‘n storie 

doen oor die dorp se history – nie oor ‘n whacko op ‘n scrapyard nie!  

 

Manu :  Ons het als van die dorp geskiet wat ons kon . Ek het ‘n plan 

hiermee. Jy’s nie experienced genoeg om te verstaan hoe ek dit gaan 

structure nie.Ek wil dit ook oor en verby kry. Ek het hoofpyn , my keel 

brand ..  

 

Lindie :  Ja, ja .Maar ek gaan nie weer bossies uittrek of  vuil brakwater sluk 

nie. 

 

(Hetlu t’rug . Soek iets.. ) 

(Manu begin weer skiet.) 

 

Lindie :  Kan ons verder gesels ?  

 

Hetlu : Gesels jy vir ‘n slag . Ek’s besig.  

 

Lindie :  Waarmee ?  

 

Hetlu : Jy sal sien.  

 

(Stilte )  

 

Hetlu : Nou toe ? Gesels.  
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Lindie : Um, die storie gaan nie oor my nie.. 

 

Hetlu : ‘n Storie gaan waaroor mens wil hê dit moet wees. 

 

Lindie : O.k. Ons wil hê die storie moet oor jou wees.  

 

Hetlu : Mens kry nooit die storie wat jy wil hê nie. Jy kry wat jy nie geweet 

het jy wil hê nie. En as jy dit kry wat jy nie geweet het jy wil hê nie,en jy 

hou nie van dit wat jy gekry het nie, kry vir jou ‘n ander storie.  

 

Lindie : Wat dan van die waarheid ?  

 

Hetlu : Wie s’n ?  

 

Lindie : Die …waarheid .  

 

Hetlu :  Daar is nie soiets nie.  

 

Lindie : Natuurlik is daar .  

 

Hetlu : Wil jy eerlik of gelukkig wees ? 

Hulle’t gedurig  kom kla oor die boeke wat hulle by my  uitgeneem het  

“die einde was nie mooi nie. “ Dan sê ek ,  “maar maak jou eie einde op”.  

 

Lindie : Ek dog jy’t gedans ?  

 

(Manu maak Lindie stil met sy hand- “moenie haar in die rede val nie, laat 

haar tos asseblief praat. )  

 

Hetlu : Ons het .Toe kom die politiek,in 61 ,en ons word oral uitgeskop. 

Conley het gesê , dis ‘n teken .Ons raak nou te oud om professionally te 

dans,en sy vrou se asma het hom nodig. Ons moet t’rugkom huistoe. Ek wou 

nie vasgeplak in die dorp sit nie. Hulle kyk mens mos aan asof  jy Beëlsebub 

se eie niggie is.Nouja,ek was in elk geval so gewoond in die pad wees- toe’t 

ek 15 jaar met die mobiele biblioteek in die Groot Karoo rondgery . Sover ek 

kon Ena Murrays en Karel Kielbloks uitgedeel.Met mooi eindes. Manna vir 

die massas. 

 

Ek het sy besigheid se naam uitgedink. Conley wou dit “Tornado” noem – 

maar sy vrou het nie daarvan gehou nie. Toe sê ek :” wat van Windmaker – 
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dit pas by jou.”  “Nee , lag hy toe – dit pas by jou .” Hy’t net die beste 

windpompe hier verkoop .  Goed gedoen ,die mooiste huis in die dorp vir 

hulle laat bou .  

  

Manu : Watter huis is dit ?  

 

Hetlu : Kannie onthou nie. Ek loop nie daai pad in Kommasgom in nie. 

 

Lindie : Het jy hom ooit weer gesien ?  

 

Hetlu : (Sy lieg ) Ag, as ek toevallig hier verby gery het..Hy’t vreeslik 

verlang na my. Toe was ek vir ‘n paar jaar Johannesburg toe . Gaan 

ballroom klasse gee. Toe ek t’rugkom – hoor ek die besigheid is tot niet , en 

sy vrou is ‘n weduwee. 

 

Lindie : Leef sy nog ?  

 

Hetlu :  (Aan Lindie )  Ah !. geweet dis hier iewers. Diè was Conley s’n.   

   

( Sy hou die ketel na Lindie toe uit.) 

 

Lindie :  (Sy ruk weg )Jis, dit ruik sterk ! Wat is dit ? 

 

Hetlu :  Losmaakgoed.  

 

(Hetlu vat die ketel na Manu toe.)         

 

Hetlu : Dit blaas die hooikoors los. (Aan Lindie ) En lig sleepvoete. 

 

Manu :  Baie dankie, maar ek het medisyne .  

 

Hetlu : Wat niks help nie. Die gesnuif- snuif  maak my senuweeagtig. 

Nes ‘n rondloperhond wat jy nie weet wanneer hy gaan byt nie. 

 

(Lindie lag.)   

 

Hetlu: Tequila - Conley en ou William het gestook van die garingbome .  

(Manu hou op skiet ) 
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Lindie : Tequila ?  

 

Manu : William ?  

 

Hetlu : Hulle sê hoe langer dit staan, hoe beter.     

  

Manu :  Hy’t hier gewerk, nê ?  

 

Hetlu (Aan Lindie ) Kom proe .  

 

Lindie : Ek mag nie drink voor ons klaar is nie. 

 

Manu : Lindie kom proe net, dit sal ‘n nice shot maak. …( Hy sit die ketel in 

haar hande ) 

 

Lindie : No ways !   

 

Manu : Jy maak dit vir my baie moeilik . 

 

Lindie : Ek  het jou gesê ek gaan nie weer…goeters hier drink nie. 

 

Manu : WE’RE LOSING LIGHT , Jy wil t’rugkom in Johburg - ons het 

ALMAL se samewerking nodig.om die storie te kry. (Indicate met sy kop 

dat hy bedoel – ons het Hetlu se samewerking nodig.) 

 

Lindie :  Ek drink nie ou goed uit ’n geroeste ketel nie !  

Sy’t dit vir jou aangebied !   

 

Manu : ( Aan LINDIE ) Shut up !  (Aan Hetlu ) Wat het van William geword 

? 

 

Lindie : (Aan Manu ) Moenie op my skree nie ! 

 

Manu ; Lindie , SHUT UP !  

 

Lindie : Waddehel  gaan aan met jou ? 

 

Hetlu :  Julle besoedel my werf.  Loop. VOETSEK !      
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Lindie : (Vir Hetlu  ) Great idea ! (Vir Manu ) Ek het jou gesê ons mors ons 

tyd. Ek wag in die kar. ( Sy gryp haar sak en storm van die verhoog af. – los 

ketel op die grond..)        

 

Hetlu : (Aan Manu )Toe , netnou ry sy vir jou weg.   

 

Manu :  Sy kan nerens gaan nie. Die karsleutels is by my.  Mevrou ,   

 

Hetlu : (Sy raak nou paniekerig, besef iets is nie pluis nie )  Ek is nie 

Mevrou nie. En ek is ook julle clown nie. Dink jy ek sien nie hoe julle my 

probeer opwen om te perform nie ?  Loop !  (mutter )Kom teer op my storie  

LOOP !  

 

Manu : Ons het dit nie so bedoel nie. En ons sal natuurlik iets betaal vir die 

onderhoud.     

 

Hetlu : (Verontwaardig ) Lyk dit of ek geld nodig het , huh ?         

 

Manu : Nee, jy’t alles wat jy nodig het. Alles en nog meer.  

 

Hetlu :  Ek hou nie van mense op my werf nie. Loop.! 

 

Manu :  Vertel my van William.  

 

Hetlu : Wie ?  

 

Manu : Jy’t nou-nou van hom gepraat. William wat  hier gewerk en gebly 

het.  

 

Hetlu : Ek kannie onthou nie.   

 

Manu : Ja jy kan. Ek weet hy was hier.  

 

Hetlu : O, die ou Ka.. 

 

Manu : Sê dit maar .. 

 

Hetlu : Wat al die jare vir Conley gewerk het.      

Hoekom wil jy weet ?  
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Manu : Ek soek hom.  

 

Hetlu : Hy’s nie meer hier nie. Hy’s seker al dood. Ek bly al 17 jaar hier.  

 

Manu :  Ek besef dit, maar waarheen is hy ?  

 

Hetlu : Jy moet nou huiskry.. Die son trek water. Ek gaan slaap vroeg.  

 

Manu ( Verwysend na ketel )   Kan ek maar ‘n slukkie kry ?  

 

Hetlu : Vat saam. ‘n Loopdop.    

 

(Manu sluk,  hou vir Hetlu die ketel uit )   

  

Hetlu : Huh-huh . Wat wil jy hê ?  

 

Manu :  My Oupa se storie. 

 

Hetlu : Kom ons dink vir hom ‘n mooi storie uit.  

 

Manu : Aik^ona. Ek soek die storie wat op die grond gebeur het.   

My seuntjie is na hom vernoem. My Ma sê hy lyk nes sy Oupa.    

Eendag gaan hy vir my vra wie die (sotho word vir “Oupa ) William is van 

wie almal praat. Elke kind moet ‘n geskiedenis hê.  

 

Hetlu : Al wat dit in die land gedoen het is, om haat los te woel. 

 

Manu : Ek vra net wat myne is.  

 

Hetlu : Ek ook. Maar mens kry dit nie altyd nie. 

 

Manu :  Was my Oupa nog hier toe jy die besigheid ge-erf het ?  

 

Hetlu : Besigheid ? Daar was nie meer ‘n besigheid nie.  

Dit was net soos dit nou is.  

 

Manu : Daai huisie- was dit William s’n ?.  

 

Hetlu : Toe die prokureur kom sê dis myne .. 
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Manu : Ja ?  

 

Hetlu : Het hy gesê ek moet net wag voor ek trek , hulle moet  net die ou ..  

     

Manu : kaffir … 

 

Hetlu : Hulle moet hom net hier uitkry. ‘n Wit vrou mag in daai jare alleen  

saam met ‘n swart man gebly het nie.  

(Verwys na die wind ) Hy’t my kom waarsku , vroegoggend , die heeldag al 

– maar ek wou nie luister nie ! 

 

Manu : Waarvan praat jy ? 

 

Hetlu  Jy weet presies waarvan ek praat. 

Albei plase langsaan – hulle’t die grond kom vat.  

Maar hier’s nie ‘n graf op hierdie grond nie.  

 

Manu : Waarheen is hy ?  

 

Hetlu : Ek weet nie. ! Ek het nie gevra nie ! 

 

Manu : Nie ‘n  donner omgegee wat word van ‘n ou man wat sy hele lewe 

lank op ‘n plek gebly en gewerk het nie.Jaag hom weg , asof hy ‘n stukkie 

wind is wat in die lug in sal verdwyn .   

  

Hetlu : Dit was nie my skuld nie ! 

 

Manu : Jy kon hulle gekeer het . 

 

Hetlu : Ek sê jou mos, die wet.. 

 

Manu : Jy of Conley kon vir hom ‘n blyplek gekry het, voorsiening gemaak 

het – ‘n pension, ‘n  stukkie grond iets - 

 

Hetlu : Hoe ? Julle kon niks besit nie ! 

 

Manu : Wel nou kan ons. 

 

Hetlu : Daar’s nie ‘n graf op hierdie werf nie ! 
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Manu : Dis nie al manier nie.  

 

Hetlu : Jy moet bewys hy was hier ! 

 

Manu  : Exactly.  (Hy beweeg na die huis se kant toe, en gaan dan van die 

verhoog af. ) En ek sal iets kry.   

 

Hetlu :  Jy gaan nie in my huis in nie !. 

 

(Hetlu sit verslae .    

Lindie in .Sy’t haar selfoon en ‘n half leë  bottel Tequilla in die hand. Sy’s 

dronkerig  en erg geskok – op daai manier wanneer mens probeer uitmaak 

of wat jy nou-net gehoor het ,regtig kan  waar wees. Sy sluk deurentyd die 

volgende toneel uit die bottel  ) 

 

 Lindie : Manu ? Waar’s Manu ?  

 

(Hetlu wys na die huis se kant toe )  

(Lindie begin stap, stop dan.) 

 

Lindie : (Aan Hetlu ) Ek soek ‘n …ander einde . 

 

Hetlu : Ek ook.  

 

Lindie : Vir my ..storie. 

 

Hetlu : Ek ook.  

 

Lindie : Maar myne’s die waarheid.  

 

Hetlu : Wil jy eerlik , of gelukkig wees ?  

 

Lindie : Ek weet nie. Ek het Richard , my ..boyfriend , my eks, nou gepush , 

vir die  ware storie ..en ..  wat is die nuwe einde as jou Ma agter jou rug vir 

maande al , met jou boyfriend ..(Sy sluk Tequilla )  

Ek dink ek het al die tyd geweet , dis net so … gross ..en dis my MA. 

Sulke goed gebeur in..fokken ..B-grade movies, soaps ., nie.. 

Hoe gaan ek vir my Pa en my kleinboetie sê ?  

 

Hetlu : Moenie.   
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Lindie : Ek moet ! Sodat sy kan fokkof uit ons lewens uit .  

 

Hetlu :  Wie sê jou Pa of jou boetie wil die waarheid weet ?  

Los hulle waar hulle gelukkig is. 

 En jy , jy’s so jonk. Jy gaan nog baie mans ontmoet.    

Kry vir jou iemand wat saam met jou kan lieg.  

 

Lindie : Excuse me ?  

 

Hetlu : Ek en Conley kon so goed dans omdat ons kon  glo ons lieg is waar.       
 

Lindie : En wat van sy vrou en kinders ? Of het jy ‘n saak gehad met wat dit 

aan hulle doen nie ? 

 

Hetlu : Daar was nie kinders nie . En ek het seker gemaak sy glo dit was net 

die twee van hulle. Almal was gelukkig.  

 

Lindie : Bullshit ! Ek’s seker sy’t geweet. Wat het dit jou anyway gehelp ?  

 

Hetlu : Ek het gekry wat ek nodig gehad het .  

 

Lindie : Wat ? ‘n Lonely lewe op ‘n scrapyard ?  

 

Hetlu : Waar sien jy ‘n scrapyard ?      

 

Lindie :  Oh, come on …  

 

Hetlu : Jy sal nooit  kan gelukkig wees nie.   

 

Lindie : Omdat ek besef, hoe erg ookal, ek moet reality face ?   

 

Hetlu : Jy’s eintlik ‘n dromer, en soos alle dromers verwar jy ontnugtering 

met die waarheid.   

 

Lindie : ( Probeer dit uitfigure. Gee op. Nou al goed dronk )  How come , jy 

drink nie eers nie, en jy’s die een wat die meeste  kak praat ?.  

 

Hetlu : Roep hom bietjie.  
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Lindie :  Vir ..hom ? .  

 

Hetlu : Ja .  

 

Lindie :  Wat’s sy naam – Conley !   

 

Hetlu : Conley’s dood.  

 

 

Lindie ; Nou wie dan ?  

 

Hetlu : Die een daarbinne . 

 

Lindie :Wat maak hy daarbinne ?  

 

Hetlu : Solank hy netnie op my miskruiers trap nie.  

 

Lindie : Manu ! Moenie op … op… die Miesies se miskruiers trap nie ! 

 

(Manu kom leë hande uit en na hulle toe) 

 

Manu : Ek is jammer…oor ek netnou so , so agessief was ..(Sien haar 

).Lindie ! Wat makeer haar ?  

 

Hetlu : Niks. Sy kom los.  

 

(Manu kom nader . Kyk na die halfvol  botlel Tequilla . ) 

 

Lindie Yep. Ek gaan my viel in my soetsole voel. My sssiel in my .. 

 

(Sy gaan oor na die wasgoeddraad toe , haal ‘n rok af. )  

 

Manu : Moenie, dis nie joune nie .  

 

Hetlu :  Laat sy maar vat . Jy ook . Die plek is aan die afgaan.Alles gaan 

begin roes. Dan sit ek eendag  hoog en droog met ‘n scrapyard wat niemand 

wil hê nie. Erfgoed is swerfgoed. Vat .  

 

Manu : Maar wat gaan van jou word ?  

 



 30 

Hetlu : Ek gaan weer dans. Al is dit nou tussen die oues en vergetenes by 

Arthur Murrays op Mosselbaai.      

 

Manu : Ek kan nie ..  

 

Hetlu : Jy kan , voel jou grond , voel dit in jou voetsole .  

Toe .  Dis waar ou Willliam getrap het . 

 

(Manu begin rondtrap .. die wind begin stadig waai, Manu kyk op , asof hy 

kennis neem van die  wind  )  

 

SQ WIND WAAI.   

 

SFX : WIND WAT WAAI , EN AFRIKA KLANK , BLIKKIES ENS. 

GEMIX .  

 

(Hetlu kom dans langs hom – sy doen haar eie soort dans , Manu vat haar 

om die lyf , begin met haar dans  Lindie het noual ‘n ou verweerde  

ballgown vanaf die wasgoedlyn aangetrek. Sy kom dans ook nou dronkerig 

en duiselig nas die naarword, saam met hulle – die klank is nou ou ballroom 

, gemeng met oer  afrika klanke, ritmes  en wind , blikkies , en ‘n ligte rave 

tipe ritme – Dit bou op – nes ons dink dis die einde : Braak  Lindie agter die 

wasgoedlyn. )    

 

SQ : DIE WIND HOU OP.  
 

SFX : DIE WINDKLANK EN ANDER KLANKE FADE UIT.   

 

Lindie : Moenie dit op kamera kry nie ! 

 

(Hetlu en Manu lag )  

 

Manu : Ek moet haar huistoe vat.  

 

Hetlu : Pak jy op, ek sal haar vashou.  

 

(Manu pak kamera in,en vat ook  Lindie se sak , maar vergeet die kamera 

kasette wat hy uitgepak het. Ons moet êrens ‘n plek vind, waar ons sien hy 

het reeds gebruikte kasette uit die kamera uitgehaal en weer nuwes ingesit, 

weer uitgehaal.  ) 
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(Hy vat Lindie om die lyf ,om haar regop te hou, en gaan van die verhoog af 

saam  met haar en bagasie. ) 

 

Lindie : (soos syafstap ) Ek wil nie huistoe gaan nie.. 

 

(‘n Rukkie stilte. Dan kom Manu t’rug.)  

 

Manu : Ek het William se present vergeet . (Hy tel die draad windmeul op. ) 

 

Hetlu  : En sy grond .  

 

Manu  : Hou jy dit vir wanneer hy groot is. Ek het gekry wat ek wil hê. (Hy 

sit sy hand vinnig oor sy hart)   

 

Hetlu : Mens kan hulle nie t’rugbring nie, nê ?  

 

Manu : Nee.., (sien haar gesig )maar dis dalk net ‘n liegstorie .      

Pas jouself op. (Hy verlaat die verhoog  )  

 

Hetlu (Sag) Aangename kennis , my naam is Hetlu Aarends.. .   

 

(Hetlu vat die  kamera kasette wat Manu en Lindie daar vergeet het in die 

chaos ,   sy maak die kassies oop, trek die magneetband uit ,  string dit soos 

versierings op aan die wasgoedlyn.  

 

Hetlu : (Aan wind )Waar’s jy ? Ek het versierings opgesit . Jy kan lekker 

kom speel hiermee.  

Waar’s jy ?  Ek hoor jou nie.  

 

 

 LX : Ligte fade na blackout oor volgende Voice over :  

 

SFX : Kwela- type sting : Geen wind.  

Stem : As gevolg van..tegniese probleme , kan ons ongelukkig nie die 

bydrae oor Kommasgom uitsaai nie. Jammer daaroor . Ons sal wel op ‘n 

latere stadium ‘n storie oor die dorpie doen.     

 

LX : Ligte nou full blackout.  
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DIE EINDE .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pouse ) 

Erfgoed is swerfgoed. My kop staan hoeka weer pad toe.    

 


