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EPISODE 1 

 

 

1.1 VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

Vanaf toneel 1.1  tot en met die ontploffing in toneel  1.8  hoor ons SOOIS se stem soos 

aangedui. 

Soois (v/o) 

Dit is maklik om te dink dat die geskiedenis     

slegs gemaak word deur die dade van mans 

of vrouens wie die wêreld op die een of ander 

manier radikaal omskep het…asof die res 

van ons eenvoudig nie daar was nie… 

 

 

1.2 KOMBUIS: LANDMAN HUIS: ‘N SATERDAG – DAG/BINNE 

MARIANA LANDMAN is in die kombuis doenig met voorbereiding vir ontbyt – sny 

tamaties.  Sy werk in stilte.  Buite hoor ons elke nou en dan ‘n voëltjie wat roep. 
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SOOIS (V/O) 

…maar ons wás daar…en in 1994 was dit 

juis die gesamentlike dade van miljoene 

gewone mense, sommige uit hoop…. 

 

 

 

 

1.3 GARAGE: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE & BUITE 

ANDRIES LANDMAN is besig om bokse vol blikkies tuna uit sy kar se kattebak in die 

garage in te dra.  Die garage staan reeds vol blikkieskos, bottels water en droë goedere 

gepak.  Die garage lyk asof dit soos ‘n “bunker” vir ‘n oorlog ingerig word. 

SOOIS (V/O) 

… en ander uit vrees, wat ‘n wêreld omskep 

het, en geskiedenis gemaak het, sonder dat 

hulle dit eers besef het. 

 

Andries sit ‘n laaste boks bo-op ‘n stapel ander neer en vee die sweet van sy voorkop af. 

ANDRIES 

Raait…julle kan maar kom…ek’s reg. 

 

 

1.4 HENK SE SLAAPKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

HENK LANDMAN – aantreklik, 18 jaar oud – is in sy skool se rugbyklere.  Hy pak sy 

stewels en ‘n handdoek in ‘n kitbag. 

 

IZEL LANDMAN – 15 jaar oud - stap die kamer binne. 

IZEL 

Speel Rian vandag? 

HENK 

Jy’s te jonk vir Rian. 
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IZEL 

Hy’s net drie jaar ouer as ek.  Pa is vyf jaar ouer 

as Ma. 

HENK 

As Rian vir jou so belangrik is dan behoort jy 

mos te weet of hy vandag speel of nie. 

Izel vererg haar. 

IZEL 

Ag man, jy’s stupid. 

 

Izel stap uit.   

 

 

1.5 VESTIGINGSSKOOT – VAN DEN BERG HUIS – SAXONWOLD – 

DAG/BUITE 

Soois praat verder. 

SOOIS (V/O) 

Hoe meer jy het…hoe banger is jy om dit te 

verloor… 

 

 

1.6 FRIK STUDEERKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

FRIK VAN DEN BERG en ALBERT GEYSER sit teenoor mekaar in Frik se 

studeerkamer.   Soois voltooi die sin. 

SOOIS (V/O) 

…veral as die pad wat jy in die verlede 

geloop het om dit te kry, nie meer so duidelik 

in die toekoms lê nie. 
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FRIK 

Ek gaan my nie laat vertel dat ‘n ANC regering 

ewe skielik nie meer my maatskappy se 

vaardigheid en ervaring gaan nodig hê nie.  

Kom nou Albert, draad is draad en ‘n heining is 

‘n heining, of jy nou die N.N.P. is of die A.N.C.  

ALBERT 

Al wat ek sê is dat die maatskappy het baie 

regeringskontrakte en niemand weet vir seker 

wat die nuwe beleid gaan wees as die ANC eers 

aan bewind is nie…en in die lig daarvan dink ek 

jou projeksies vir toekomstige omset is te 

optimisities. 

FRIK 

Ons het getekende kontrakte vir die volgende 

twee, drie jaar. 

ALBERT 

‘n Kontrak is nie die papier werd waarop hy 

geskryf staan nie…veral nie as die een party wat 

hom geteken het nie meer bestaan nie. 

FRIK 

Ek is miskien ‘n optimis, Albert, maar jy’s ‘n 

blêddie pessimis. 

ALBERT 

Mm…iets wat ek by jou skoonpa geleer het, en 

waarvoor jý my betaal. 
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FRIK 

As my skoonpa so ‘n pessimis soos jy was, het 

hy lankal nie meer daai plaas gehad nie. 

ALBERT 

Inteendeel, dis juis omdat hy ‘n pessimis is, dat 

hy die plaas nog het. 

 

F.G – 18 jaar oud met die selfvertroue gebore uit ‘n lewe met voordele – kom ingestap.  

Hy dra dieselfde skool se rugbyklere as wat Henk aangehad het. 

F.G. 

Jammer om te pla, Pa.  Kan Pa vir my van… 

FRIK 

Groet jy nie? 

F.G. 

Skuus.  Dag Oom Albert. 

ALBERT 

Dag seun. 

F.G. 

Pa, kan Pa vir my van volgende maand se 

sakgeld voorskiet. 

FRIK 

Jy weet wat my antwoord gaan wees. 

F.G. 

Ek en ‘n paar pêlle wil na die wedstryd ‘n 

bietjie “celebrate” en my geld is op. 
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FRIK 

Eerstens, julle’t nog nie gewen nie; tweedens 

gaan jy moet leer om jou sakgeld behoorlik te 

begroot; en derdens om nie geld te blaas wat jy 

nog nie het nie.  Ek is nie ‘n bank nie en jy het 

nie ‘n oortrokke fasiliteit nie. 

 

F.G. draai om te loop. Baie fies. 

FRIK 

En F.G….dis fees vier, nie “celebrate” nie. 

 

Eindig op Frik terwyl Soois weer praat: 

SOOIS (V/O) 

…en hoe meer jy het, hoe minder glo jy dat 

jy dit kán verloor. 

 

1.7 PATIO/SWEMBAD AREA: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

SOPHIA VAN DEN BERG sit gemaklik agteroor terwyl ‘n SKOONHEIDS-

PRAKTISYN  – ‘n jong wit vrou van ongeveer 23 -  langs haar sit en haar vingernaels 

versorg. 

SOPHIA 

Eina!  Versigtig! 

SKOONHEIDSPRAKTISYN 

Eksuus.  

SOPHIA 

Jy doen nou my hande al lank genoeg om te 

weet dat daardie nael altyd sensitief is. 

SKOONHEIDSPRAKTISYN 

Jammer mevrou. 
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SOPHIA 

En jy moet gou maak, en moet netnou ry.   

SKOONHEIDSPRAKTISYN 

Amper klaar. 

SOPHIA 

(ROEP)   Netta.  Nettaaaaaa. Hoekom is dit dat 

‘n bediende nooit daar is wanneer jy hulle nodig 

het, en altyd daar is wanneer jy hulle nie nodig 

het nie?!  Netta! 

 

Netta kom vanuit die huis vinnig aangestap. 

 

NETTA 

Miesies het geroep. 

SOPHIA 

Meer as eenkeer.  Die tee is koud. Maak gou vir 

my nog ‘n koppie voor ek ry. 

 

F.G. kom vanuit die huis op die patio uit. 

F.G. 

Ma, ek het geld nodig…vir na die wedstryd. 

SOPHIA 

Vra vir jou Pa. 

F.G. 

(JOK) Hy’t gesê ek moet Ma vra. 

SOPHIA 

(BEDUIE NA HAAR HANDSAK OP ‘N 

TAFEL)   Kyk in my beursie. 
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F.G. beweeg na die handsak. 

SOPHIA 

Nie meer as ‘n honderd rand nie. 

F.G. 

(HY’T GEWEET SY GAAN DIT Sê)   Ja Ma.  

En Ma sal moet gou maak of ek gaan laat wees. 

 

F.G. maak Sophia se beursie oop…neem ‘n honderd rand…kyk dat Sophia hom nie dop 

hou nie…en neem nog ‘n honderd rand noot stilletjies by. 

 

Terwyl hy dit doen, hoor ons weer vir Soois: 

SOOIS (V/O) 

Een ding was seker:  dit wat voorheen so 

maklik gekom het, sou daarna nie meer so 

maklik wees nie… 

 

1.8 KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries, Henk en Izel sit om die kombuistafeltjie, elkeen met ‘n bord roereiers, 

roosterbrood en tamaties voor hulle.    Mariana kom met haar bord na die tafel en gaan sit 

op haar plek oorkant Andries. 

 

Ons hoor Soois se laaste woorde: 

SOOIS (V/O) 

…want die prys van vooruitgang, is 

verandering…en dis juis “verandering” wat 

so swaar is vir sommige om te aanvaar; maar 

in vier-en-negentig het ons nie ‘n keuse gehad 

nie, want, soos ek gesê het…ons was self 

daar…deel van die gewone mense wat besig 
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was om die wêreld te verander…en 

geskiedenis te maak. 

 

TITELKAART 

 

SUID-AFRIKA 

1994 
 

 

Andries vat Henk, wat regs van hom sit, se hand en Izel se hand aan sy linkerkant.  

Mariana doen dieselfde aan die ander kant van die tafel. 

ANDRIES 

Ogies. 

 

Hulle maak hulle oë toe en buig hulle hoofde… 

 

In hierdie stilte, net voor die gebed, hoor ons ‘n DREUN, maar meer as ‘n dreun, ‘n 

SWAAR SLAG, amper soos die klank van ‘n ineenstorting in die myne, maar sterker – 

soos die klank van ‘n bom in ‘n oorlog wat ver weg val. 

 

Die vier mense aan tafel maak hulle oë oop. Hulle hou nog steeds hande. Andries kyk op 

na Mariana.  Hy kyk af na sy koppie koffie wat op die tafel langs sy en Henk se hand 

staan.   

 

Die koffie in die koppie maak klein golfies as gevolg van die aardskudding wat die 

ontploffing veroorsaak het. 

 

 

1.9 FRIK SE STUDEERKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Frik en Albert sit nog steeds in die studeerkamer.  Hulle kyk albei stip na mekaar. 

FRIK 

Wat was dit? 
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ALBERT 

Weet nie.  Miskien die myne. 

FRIK 

Klink nie so nie. 

 

 

1.10 PATIO/SWEMBAD AREA: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

F.G. 

Het Ma dit gehoor? 

SOPHIA 

Ja, waarskynlik Eugene Terrablanch wat weer 

van sy perd afval. 

 

 

1.11 KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Die Landmans sit nog tjoepstil soos voorheen. 

IZEL 

Wat was dit, Pa? 

ANDRIES 

(SY Oë OP MARIANA) Vra vir jou Ma. 

IZEL 

Ma? 

MARIANA 

Ek weet nie. 

HENK 

Dit het geklink soos… 
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ANDRIES 

‘n Bom.   ‘n Groot bom. 

IZEL 

Wie sou ‘n bom wou plant? 

ANDRIES 

Ek kan dink aan ‘n paar. 

MARIANA 

Andries, moenie die kinders bang praat nie. 

ANDRIES 

Julle lag vir my omdat ek die garage vol 

blikkieskos en kerse en water pak, maar ek sê 

vir julle daar kom ‘n groot donkerte oor hierdie 

land.   

MARIANA 

Andries!  Asseblief.  Ons weet nie verseker dat 

dit ‘n bom was nie. 

 

Andries staan op. 

ANDRIES 

Glo my dit was.  En dis maar net die begin. 

 

Andries stap uit. 

IZEL 

Dink Ma Tannie Sophia en Oom Frik het dit 

gehoor? 
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1.12 VOORPORTAAL: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE                                    

LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Sophia praat op die foon met Mariana.  Sny tussen die twee soos nodig. 

SOPHIA 

Ja, ons het.  F.G sê dit was ‘n bom. 

MARIANA 

Andries dink ook so. 

SOPHIA 

Wel totdat ons iets op die nuus hoor sal ons nie 

weet nie. 

F.G. kom staan langs Sophia. 

F.G. 

Ma ek gaan laat wees! 

SOPHIA 

(IN FOON) My sussie, ek moet gaan.  Sien ek 

jou by die seuns se wedstryd? 

MARIANA 

Ja, ons ry net-nou. 

 

Ons bly by Mariana.  Sy sit die spreekbuis neer.  Kyk na die foon, diep ingedagte.  

IZEL 

Ma… 

 

Mariana kyk op na Izel. 

IZEL 

Gaan daar ‘n oorlog wees, Ma? 
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MARIANA 

Nee my kind.  Daar is te veel mense met goeie 

harte in hierdie land om ‘n oorlog te kan  hê. 

 

 

1.13 KLEEDKAMER: SKOOL RUGBYGRONDE – DAG/BINNE 

Ons is in die laaste paar minute voor die span op die veld gaan draf.   

Henk, F.G. en RIAAN – 18 jaar oud – bind veters/vryf “Deep Heat” in ens.  Die ANDER 

LEDE VAN DIE SPAN kom en gaan op die agtergrond. 

 

F.G. 

Ek sê julle, die oomblik toe ek dit hoor toe weet 

ek!  My Ma wou dit nie glo nie, maar toe hoor 

ons dit op die nuus op pad hiernatoe.  ‘n Moerse 

bom, in die middestad, klomp mense beseer.  

Toe “tune” ek haar: Sien jy, sien jy, ek was reg!  

Dis jammer daar’s nie meer armie nie – ek ken 

‘n bom as ek een hoor. 

HENK 

Miskien kry jy nog jou kans. My Pa sê ons gaan 

‘n burger-oorlog hê. 

RIAN 

My Pa ook.  Hy versamel al die laaste twee jaar 

Krugerrande.  Julle moet dit sien – net so ‘n 

stapel van die goed.  Hy noem dit sy 

versekering. 

HENK 

My Pa versamel blikkies tuna. 
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F.G. 

My Pa sê dit gaan alles “cool” uitwerk.  Die 

enigste oorlog wat daar gaan wees is die een op 

daardie veld vandag,  en jy, Henk Landman, 

beter ‘n drie druk. 

RIAN 

Ja, Wilmien sit al weer heel voor op die 

paviljoen. 

 

Rian maak ‘n geluid soos ‘n hoender en “pik” Henk met sy vingers agter op sy kop om 

Henk se “hen-pecked” status aan te dui.  Terwyl hy dit doen, praat hy: 

RIAN 

“O Wilmien, Wilmien, ek sal enige iets doen 

om jou gelukkig te maak.” 

HENK 

(AAN RIAN) Beter as jy, Rian,  wat my 

vyftienjarige sussie probeer beïndruk. 

F.G. 

(KOGGEL VIR RIAN)  Cradle-snatcher! 

RIAN 

Hei, hei!  Watch it!  ‘n Girl het net ‘n halwe 

brein nodig om te kan sien dat ek die “catch” 

van die “century is. 

HENK 

Sê jy my sussie het ‘n halwe brein? 

F.G. 

Sy moet hê om vir hom die “hots” te hê. 
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Rian tekkel vir F.G., trek hom af grond toe.   Hulle spartel op die grond – half speels, half 

ernstig.  Rian kry die oormag en kry vir F.G. in ‘n “headlock”. 

RIAN 

Trek dit t’rug.  Trek dit t’rug of net-nou het jy 

‘n halwe brein. 

F.G. 

Okei.  Okei. 

 

Die AFRIGTER kom ingestap. 

AFRIGTER 

Hei, julle twee, hou dit vir die wedstryd.  Kom 

manne, maak ‘n kring. 

 

Met ‘n laaste ruk en pluk, stamp en stoot, beweeg Rian en F.G. uitmekaar en sluit aan by 

die kring spelers wat besig is om te vorm.  Henk, F.G. en Rian, staan langs mekaar, arms 

om die skouer in die kring. 

AFRIGTER 

(AGGRESSIEWE STEM)  Raait manne, julle 

weet wat om te doen.  Dis ons eerste wedstryd 

van die seisoen en dis nie ‘n net wedstryd nie, 

dis ‘n oorlog! Geen genade nie en ‘take no 

prisoners’.  Kom ons bid.   

 

Almal buig hulle hoofde. 

AFRIGTER 

(STEM SKIELIK STIL, EERBIEDIG) Onse 

hemelse Vader, ons vra jou seën op ons 

wedstryd vandag.  Ons wag al lank om hierdie 

manne ‘n les te leer vir wat hulle verlede jaar 
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aan ons gedoen het.  Bewaar ons span, maar as 

‘n paar beserings die prys van oorwinning is, 

dan aanvaar ons dit so.  Ons vra dit in U 

naam… 

HENK 

Voor Meneer amen sê, Meneer, mag ek ook iets 

sê. 

AFRIGTER 

(IETWAT ONKANT BETRAP) As jy wil. 

HENK 

Ons vra ook, Here, dat U ons land bewaar, en 

met wysheid sal lei in die verkiesing wat kom 

en in die vreedsdame oorgang na ‘n Nuwe Suid-

Afrika.  Ons vra dit in U naam…amen. 

 

 

Die afrigter en seuns lig hulle koppe.  Vir ‘n oomblik is daar stilte – niemand weet mooi 

wat om volgende te doen of te sê nie.  Dan red F.G. die situasie. 

F.G. 

(SKREEU) Verkiesing of nie…manne…ons het 

‘n wedstryd om te wen!!! 

 

Die span juig soos een man en draf met mening na die slagveld buite. 

 

 

1.14 VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Die plaashuis is deftig, maar nie dekadent nie.  Duidelik ‘n suksesvolle boer wat hier 

boer, maar ook nie een wat met sy geld pronk nie. 

 

1.15 STOEP: DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 
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SOOIS – in sy laat-sestigs, vroeg sewentigs – sit op die stoep.  Hy sit in stilte – staar uit 

na die velde en lande. 

 

Sy vrou, MART – ook in haar laat-sestigs - kom sluit by hom aan, gaan sit op die bankie 

langs hom en staar ook uit na die lande. 

 

Die toneel moet met stiltes gespeel word. 

 

SOOIS 

Wie was dit? 

MART 

Sophia.  Hulle’s almal by die seuns se wedstryd. 

Almal behalwe Andries.  Hy’t by die huis gebly. 

 

Soois knik sy kop stadig, kyk nog steeds na die lande.  Stilte. 

SOOIS 

Is dit hoekom sy gebel het? 

MART 

Nee. 

SOOIS 

(POUSE) Wou sy iets hê? 

MART 

Nee.  Sy’t gebel om te sê daar was ‘n bom. 

 

Vir die eerste keer kyk Soois na Mart. 

MART 

In Johannesburg se middestad. 

 

Soois verteer die nuus vir ‘n oomblik, en kyk dan weer uit oor die lande.  Stilte. 
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SOOIS 

Wie’t hom geplant? 

MART 

Hulle weet nog nie.  (POUSE)  Soois… 

SOOIS 

Mmm? 

MART 

Dink jy dat ek en jy…in ons lewe…die beste 

van hierdie land gehad het? 

SOOIS 

My vrou…as ek t’rug kyk oor die eeue heen, 

dan lyk dit vir my dat g’n land in die wêreld het 

‘n beste tyd of ‘n slegste tyd nie…hy’t net sy 

tyd, met die beste en die slegste saam gebrei 

soos meel en water in ‘n brood. 

 

Stilte. 

MART 

Dit spyt my dat Andries nie vir Henk gaan 

ondersteun het nie.  Frik is daar vir F.G. 

SOOIS 

Andries is bang. 

MART 

Ons is almal bang. 

SOOIS 

Ja, maar die Afrikaners wat nou in die 

staatsdiens werk is die bangste.  Dis die eerste 
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werk wat ‘n nuwe regering vir sy ondersteuners 

gee.  Dis wat ons na die verkiesing in’48 gedoen 

het.  (POUSE)  Hoe laat moet ons daar wees? 

MART 

Sy’t gesê so teen sesuur.  Frik moet na die 

wedstryd nog ‘n draai by sy kantoor maak.  Hy 

en Albert het glo heel oggend vergader.  Sy 

weet nie waaroor nie. 

SOOIS 

Het sy al ooit? 

MART 

My man, Sophia is Sophia en Mariana is 

Mariana, en ons laat dit daar.  (STAAN OP) Ek 

het klaar ons goedjies ingepak vir die aand. Ek 

gaan vir ons ‘n toebroodjie maak vir die pad, 

dan kan ons ry. 

 

Mart stap die huis binne. 

 

Soois sit soos ons hom aan die begin van die toneel ontdek het.  Hy staar uit oor die lande 

en knik sy kop stadig. 

 

 

1.16 GARAGE: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

 

Andries is in die garage.  Hy sit op ‘n krat en doen sommetjies in ‘n klein notaboekie – 

doen ‘n inhoudsopgawe van al die voorraad in die garage.  Hy kyk elke nou en dan op, 

wys met sy vinger en tel, en skryf dan neer. 

 

Henk stap die garage binne – hare deurmekaar, rugbystewels om sy nek, sy sportsak in sy 

hand. 
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Andries praat sonder om vanaf sy boekie op te kyk na Henk. 

ANDRIES 

En toe? 

HENK 

Ons het gewen. 

ANDRIES 

Hoeveel drië het jy gedruk? 

HENK 

Een. 

ANDRIES 

En F.G.? 

HENK 

Ook een. 

ANDRIES 

Kyk gou in daardie boks en sê vir my hoeveel 

bottels water daar is. 

 

Henk gaan oor na ‘n boks en tel vinnig die groot bottles water wat in ou twee liter Coke 

bottles daarin staan. 

HENK 

Agt. 

 

Andries skryf dit op. 

 

Henk stap nader en gaan sit op ‘n krat teenoor Andries. 

 

HENK 

Hoe seker is Pa dit gaan so erg wees? 
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ANDRIES 

In hierdie wêreld, my seun, is niks seker nie. 

HENK 

Hoekom dan ‘n hele garage vol blikkieskos en 

water? 

ANDRIES 

Omdat ek eerder verkeerd sal wees en ‘n garage 

vol blikkieskos en water sal oorhê as wat ek 

verkeerd is en my gesin van die honger omkom. 

HENK 

F.G. sê Oom Frik is seker dat alles gaan 

uitwerk. 

ANDRIES 

En op grond waarvan is hy so seker? 

HENK 

Ek weet nie.  Dis wat F.G. sê. 

ANDRIES 

Ek lees nou die dag ‘n interessante ding in ‘n 

tydskrif: Vir honderde jare het mense vas geglo, 

was hulle doodseker, dat daar net wit swane in 

die wêreld was, totdat hulle eendag ‘n skip 

gebou het en in Australië aangekom het…en 

ewe skielik…toe’s daar swart swane.  Die 

wêreld neem nie altyd jare om te verander nie, 

soms gebeur dit in ‘n dag. 

HENK 

Het dit saak gemaak? 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 22 

ANDRIES 

Het wat saak gemaak? 

HENK 

Dat daar skielik swart swane in die wêreld was. 

ANDRIES 

Dit hét…aan die wit swane. 

HENK 

Hoekom? 

ANDRIES 

Want toe was hulle nie meer spesiaal nie.  Al 

wat mense toe op hulle damme wou hê was een 

van daardie gesogte swart swane.  (POUSE) Jy 

moet maar hard leer vir jou matriek-eksamen, 

want die enigste manier hoe jy in die toekoms 

enigsins spesiaal kan bly is as jy ‘n goeie 

kwalifikasie het.  En selfs dan sal jy nie kan 

seker wees of hulle jou in hierdie dam gaan wil 

hê of nie. 

 

Henk verwerk Andries se woorde. 

 

Ons hoor Mariana wat roep: 

 

MARIANA (AF) 

Henk…Wilmien is hier. 

 

Henk staan op. 

HENK 

Sal Pa my verskoon?  

 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 23 

Andries waai hom weg.   

HENK 

(WIL WEGDRAAI, DRAAI TERUG)  Amper 

vergeet ek…Ma het gesê ek moet Pa herinner 

dat ons sesuur by Oom Frik-hulle moet wees. 

 

 

Henk stap na die deur. 

ANDRIES 

Ek’s trots op jou. 

 

Henk draai terug. 

ANDRIES 

Oor die drie wat jy gedruk het. 

HENK 

Dankie Pa. 

 

Andries hou Henk dop soos hy uitstap. 

 

 

 

1.17 HENK SLAAPKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

WILMIEN – ‘n mooi, sprankelende 18 jarige meisie – gooi haarself op Henk se bed neer. 

 

Henk stap sy kamer binne met sy rugbystewels en sak wat hy by hom in die garage gehad 

het.  Sy gesprek met Andries is nog in sy gedagtes. 

HENK 

(TERGEND) Weet jou Ma jy’s hier? 

WILMIEN 

(TERG TERUG) Wat t’raak’it jou? 
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HENK 

Jy weet mos wat sê hulle van meisies wat by ‘n 

ou in sy kamer kuier. 

WILMIEN 

Niks meer as wat hulle van die ou sê nie, en ja, 

my Ma weet ek’s hier.  Jou Ma ook. 

HENK 

Ek’s jammer, ek gaan nie lank kan kuier nie.  

Ons gaan by my Oom-hulle eet en ek moet nog 

stort. 

WILMIEN 

Dis “great”, ek’s skaars hier en jy jaag my al 

weg. 

HENK 

(VAT SPEELS AAN HAAR KEN) Dis nie wat 

ek bedoel nie en jy weet dit. 

WILMIEN 

Bewys dit. 

 

Henk leun vorentoe en gee haar ‘n soentjie. Hy gaan sit op die kant van die bed.  Dit is 

duidelik dat iets hom pla. 

 

WILMIEN 

Veels geluk op jou drie.  Dit was baie mooier as 

F.G. sin. 
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HENK 

Dankie, maar soos Meneer Roux altyd sê: geen 

man druk ‘n drie alleen nie – die span druk 

saam. 

WILMIEN 

Dis nie wat F.G. sou sê nie. 

HENK 

Dan’s dit waar ek en my nefie verskil. 

 

Hulle raak stil.  Henk diep ingedagte. 

WILMIEN 

Wat dink jy? 

HENK 

Ag, sommer niks. 

WILMIEN 

Mens dink nie so hard aan “niks” nie. 

HENK 

Ek dink oor swane.  

 

Wilmien is nou nie by nie. 

WILMIEN 

Soos in voëls op die water? 

HENK 

As jy nou rêrig die verskil tussen ek en F.G. wil 

weet…sy Pa kan bekostig om vir hom te betaal 

om volgende jaar varsity toe te gaan en myne 

nie. 
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WILMIEN 

(PROBEER OM BY TE BLY)  Okei…?  

Swane…varsity…? 

HENK 

As ek ‘n goeie kwalifikasie wil hê gaan ek ‘n 

beurs moet kry.  En om ‘n beurs te kry gaan ek 

‘n klomp onderskeidings moet kry.  En om dit te 

doen, gaan ek harder moet swot as ooit tevore. 

En dit beteken dat ons nie meer mekaar sal kan 

sien nie. 

 

Wilmien se mond gaan oop uit skok. 

HENK 

Ha, ha.  Het jou.  Ek maak net ‘n grappie man. 

 

Wilmien gee vir Henk ‘n klap teen die skouer. 

 

HENK 

Maar wat dit wel beteken is dat ek vir die res 

van die jaar die rugby sal moet los. 

WILMIEN 

Meneer Roux gaan nie daarvan hou nie. 

HENK 

Meneer Roux was nie in matriek toe hulle die 

swart swane ontdek het nie. 

 

Wilmien kyk stip na Henk. 

 

 

1.18 HOOFSLAAPKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Sophia sit voor haar spieëlkas en maak haar grimering klaar. 
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SOPHIA 

Jy is ‘n entrepreneur, en Albert is nie.  So 

eenvoudig soos dit.  Waar Albert ‘n probleem 

sien, sien jy ‘n geleentheid.  Dit was nog altyd 

so.  Ek weet nie hoekom jy nóú toelaat dat 

Albert se “probleem” jou pla nie.  Jy sê mos 

altyd:  hoe groter die probleem, hoe groter die 

geleentheid. 

 

Frik kom vanuit die aantrek area se rigting aangestap.  Hy knoop sy hemp vas terwyl hy 

loop.   

FRIK 

Ja, maar dis die eerste keer in jare dat hy my 

projeksies so sterk bevraagteken, en ek vertrou 

sy oordeel meer as die van enige iemand anders 

in my maatskappy. 

 

Sophia maak klaar en staan op – gereed vir die aand. 

SOPHIA 

En ek vertrou jou. Jy’t in die verlede uitgewerk 

wat om te doen, en jy sal dit in die toekoms ook 

doen.   

 

Sy gee hom ‘n soen en wil uitstap.  Hy keer haar. 

FRIK 

Sophia…jy besef dat na hierdie verkiesing gaan 

als verander. 

SOPHIA 

Dis wat hulle vier jaar gelede gesê het toe 

Mandela vrygelaat is, en hier is ons almal nog 
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steeds.  Die politici gaan hulle werk verloor, 

maar jy kan nie, want jy is die baas van jou eie 

besigheid…een wat hierdie land altyd gaan 

nodig hê. 

 

Sy stap uit.  Frik bly staan waar hy is. 

 

 

 

 

1.19 KOMBUIS: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Netta is doenig met voorbereiding vir die aand se ete. 

 

Sophia stap die kombuis binne. 

SOPHIA 

Het jy die pampoen in die oond gesit, Netta? 

NETTA 

Ja Mies. 

SOPHIA 

Goed so.  Jy moet my kom roep as die oond se 

klokkie lui.  Ek wil nie hê daardie lamsbood 

moet droog word nie. 

NETTA 

Ek sal so maak, mies.  (POUSE)  Mies…ek wil 

net seker maak…dit dag van die verkiesing…ek 

dink daar gaan baie lang “queues” wees…ek sal 

moet af wees die hele dag. 

SOPHIA 

Ek het so verwag, ja.  Die hele land gaan tot 

stilstand kom. Jy’s seker opgewonde né? 
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NETTA 

Nie vir my nie.  Vir my kinders. 

SOPHIA 

Hoe kan jy dit sê?  Na al hierdie jare het julle 

uiteindelik “one man, one vote” gekry. 

NETTA 

 Al die mense daar by die “township” hulle dink 

hulle gaan ‘n groot huis kry en ‘n kar, maar ek 

weet voor ek stem is ek ‘n “domestic worker” 

en na ek gestem het is ek nog steeds ‘n domestic 

worker.  Die nuwe Suid-Afrika gaan nie vir 

mense soos ek wees nie, dis vir ons kinders. 

SOPHIA 

Dis waar Netta, maar ten minste sal jy ‘n 

domestic worker wees met ‘n stem.  En met 

daardie stem kom verantwoordelikheid en baie 

rekeninge – water, ligte, belasting.  Dis iets wat 

baie van jou mense dalk nie besef nie. 

 

 

1.20 INGANGSPORTAAL: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Frik kom af met die trappe.  Nes hy onder kom, kom F.G. by die voordeur in.  F.G is nog 

in sy rugbyklere.  Hulle loop mekaar in die portaal raak. 

FRIK 

My seun, ons het ooreengekom dat jy betyds by 

die huis sal wees om reg te wees as die mense 

hier aankom.  (KYK NA SY HORLOSIE)  Oor 

‘n paar minute is hulle hier. 
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F.G. 

Rian se Pa was laat, Pa.  Ons het vir ‘n halfuur 

buite die Spur vir hom gestaan en wag. 

FRIK 

Die Spur?  Jy’t gesê julle gaan die oorwinning 

by Rian se huis vier. 

F.G. 

Ons sou, maar toe sê Rian kom ons gaan Spur 

toe en toe laai Oom Pieter ons daar af. 

 

Sophia kom van die kombuis se kant ingestap in die voorportaal.  Sy besef daar gaan 

moeilikheid wees. 

FRIK 

En hoe het jy betaal?  Ek dag jou sakgeld is op. 

 

F.G. aarsel vir ‘n oomblik. 

SOPHIA 

Ek het dit vir hom gegee. 

 

Frik kyk van Sophia af terug na F.G. 

FRIK 

Toe gaan vra jy jou Ma? 

SOPHIA 

Hy’t my nie kom vra nie, ek het na die wedstryd 

vir hom ‘n paar rand in die hand gestop… 

prysgeld vir die drie wat hy gedruk het. 
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FRIK 

Dis ‘n rugbyspeler se werk om drië te druk.  

Mens kry nie pryse omdat jy jou werk gedoen 

het nie. 

 

Frik uit in die rigting van die hoofsitkamer.  Sophia en F.G. bly staan. 

SOPHIA 

Jy’t vir my gelieg jou klein stouterd. 

F.G. 

Wil Ma hê dat ek my vriende moet vra om vir 

my te betaal?  Ek het probeer om vir Pa te 

verduidelik, maar hy luister nooit na wat ek sê 

nie. 

 

Sophia verwerk hierdie inligting vir ‘n oomblik. 

SOPHIA 

Gaan stort gou.  En trek daardie mooi hemp aan 

wat ek gister vir jou gekoop het. 

 

F.G. stap met die trappe op en Sophia stap uit in die rigting van die patio agter Frik aan. 

 

 

1.21 HOOFSITKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

Frik sit in sy vleuelstoel. 

 

Sophia kom in en gaan sit in die vleuelstoel oorkant hom. 

FRIK 

Ek weet wat jy gaan sê. 

SOPHIA 

As jy weet wat ek gaan sê, hoekom doen jy dit 

aan die kind? 
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FRIK 

Want jy bederf hom.  Hy gaan moet leer wat dit 

vat om ‘n rand te verdien. 

SOPHIA 

Jy’s te hard op hom, Frik. En dis nie regverdig 

om te sê dat ek hom bederf het nie; ons het hom 

saam bederf. 

FRIK 

Dis waar.  Maar hy is nie meer ‘n kind nie.  

Volgende jaar stap hy die wye wêreld in, en dit 

gaan nie ‘n maklike wêreld wees nie. 

SOPHIA 

Wel jy gaan dit  nie vir hom in die toekoms 

makliker maak deur dit nou moeiliker te maak 

nie. 

FRIK 

Hy kan gerus ‘n kers by Henk loop opsteek;  die 

mannetjie verdien sy eie sakgeld, doen goed op 

skool en het ook ‘n drie gedruk vandag. 

SOPHIA 

Ek gaan nie toelaat dat jy my seun met my 

suster se seun vergelyk nie. 

 

Die voordeurklokkie lui in die voorportaal.   Sophia staan op – kyk uit die venster na die 

voorhek. 

SOPHIA 

Ma en Pa is hier.  (BEGIN STAP NA DIE 

STIKAMER DEUR – DRAAI TERUG)  Dis 
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nie sy skuld dat hy in ‘n huis met geld gebore is 

nie.  Moet ons nou maak asof ons arm is? 

FRIK 

Jy vergeet dat ek nie ryk gebore is nie. 

SOPHIA 

Daar is niks edel aan armoede nie. 

 

Sy stap uit. 

 

 

1.22 EETKAMER: VAN DEN BERG HUIS:  NAG/BINNE 

Dis ‘n groot tien-sitplek tafel.  Frik, Sophia, Soois, Mart, Andries, Mariana, F.G., Henk 

en Izel sit om die tafel. 

 

Die maal is al ver gevorder. 

FRIK 

Dit tref my nou…ek het skoon vergeet:  ‘n 

heildronk op ons twee seuns wat so ‘n 

uitstekende wedstryd gespeel het vandag. 

 

Henk en F.G. glimlag beskeie. 

SOPHIA 

Meneer Roux was seker in sy noppies. 

F.G 

Hy was.  In die kleedkamer na die game het hy 

gesê ons gaan nou dubbeld so hard oefen sodat 

ons hierdie seisoen onoorwonne kan wees. 
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MARIANA 

En waar dink Meneer Roux gaan julle die tyd 

kry om dit te doen en nog al julle ander werk 

ook? 

SOOIS 

My kind, vir ‘n skool soos daardie is daar 

rugby, en dan’s daar die res. 

IZEL 

Ja, en almal word verplig om die rugby te gaan 

kyk maar niemand word verplig om die netbal 

te kom kyk nie. 

MART 

My meidjie, in my dag was dit ook so.  Mens 

sou dink dat dit teen hierdie tyd sou verander 

het. 

SOPHIA 

Hoe meer dinge verander, hoe meer bly hulle 

dieselfde. 

MARIANA 

Wel ek hoop dat Meneer Roux verstaan dat julle 

ook ander verpligtinge het. 

FRIK 

Meneer Roux word betaal om dit juis nie te 

verstaan nie. 

HENK 

Ek het besluit om op te hou. 
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Stilte.  Almal kyk na Henk, veral Andries, wat tot nou toe nog nie gepraat het nie. 

F.G. 

Hoe bedoel jy nou? 

HENK 

Ek gaan nie meer rugby speel nie. 

 

Mairana kyk na Andries.  Andries kyk na Mariana.  Sy kyk terug na Henk. 

SOOIS 

Mensdom Henk, maar dis ‘n groot besluit. 

F.G. 

Hy maak net ‘n grap. 

FRIK 

Nee, ek dink hy’s doodernstig. (AAN 

ANDRIES)  Hoe lyk’it swaer? Dit wil voorkom 

dat jy en Henk ‘n paar geheimpies het waarvan 

die res van ons nie weet nie. 

ANDRIES 

(MET SY Oë OP HENK) Dis die eerste wat ek 

daarvan hoor. 

MARIANA 

Ek dink jy skuld ons ‘n verduideliking Henk. 

 

Alle oë is weer op Henk. 

HENK 

Dit was nie ‘n maklike besluit nie, maar na die 

bom vandag het ek vir die eerste keer besef dat 

almal in hierdie land besig is met iets baie 

belangriker as rugby.  (KYK NA SOOIS) 
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Vandag voor die wedstryd, Oupa,  het Meneer 

Roux gesê dis nie ‘n wedstryd nie, dis ‘n 

oorlog…(KYK AF NA DIE TAFEL VOOR 

HOM) en later…toe ek by die huis gekom 

het…het dit my getref dat al is daar nie ‘n 

oorlog met gewere en kanonne nie, gaan dit wel 

soos ‘n oorlog wees…(KYK NA ANDRIES) en 

die enigste wapen wat ek gaan hê is wat ek met 

my kop kan doen…en nie met ‘n bal nie. 

 

Mariana se vingers gaan stadig en stilletjies oor haar mond.  Sy knyp haar trane terug. 

 

HENK 

Daarom het ek besluit om vir die res van die 

jaar op my studies te fokus. 

 

Stilte hang oor die tafel – elkeen besig met sy of haar gedagtes. 

F.G 

Pa…ek en Henk het klaar geëet, mag ons 

verskoon word? 

FRIK 

Ja. 

 

F.G. en Henk staan op en stap in stilte uit. 

 

Na hulle uit is, is daar nog steeds stilte in die kamer. 

IZEL 

Ma, mag ek ook verskoon word asseblief? 

MARIANA 

Nee. 

 

Izel trek dikmond. 
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Sophia lui die silwer klokkie wat langs haar op die tafel staan.  Na ‘n paar oomblikke 

kom Netta ingestap. 

SOPHIA 

Netta, jy kan maar die nagereg bring asseblief. 

 

Netta knik en stap weer uit. 

MART 

Dit spyt my dat die kinders nie kon hê wat ons 

gehad het nie. 

SOOIS 

En dis presies wat ons ouers oor óns gesê het. 

 

 

1.23 F.G. SE KAMER: VAN DEN BERG HUIS – NAG/BINNE 

Henk stap die kamer binne gevolg deur F.G. wat die deur agter hom toemaak. 

F.G. 

Wat’s jou probleem, swaer?! 

HENK 

Dieselle as joune. 

F.G. 

Se gat man!  Jy kannie net eendag wakker word 

en besluit jy gaan die “team drop” nie. 

HENK 

Daar’s baie ouens wat jeuk om my plek te vat. 
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F.G 

Dis nie die punt nie.  Jy’t self gesê dis soos ‘n 

oorlog.  ‘n Soldaat kan nie net besluit om sy 

geweer neer te gooi en weg te loop nie. 

HENK 

Rugby is nie ‘n oorlog nie, F.G.  Dis net ‘n 

“game”.  En volgende jaar is daardie “game” 

verby, en dís wanneer die oorlog begin. 

F.G. 

Dis volgende jaar se worries. 

HENK 

Vir jou miskien.  Jy kan bekostig om later te 

worrie;  ek kan nie. 

F.G. 

Moenie nou daardie “arme Henk met sy arme 

Pa” vir my gee nie.  Kom wees ‘n bietjie my Pa 

se seun en sien of dit alles so lekker is as wat dit 

vir jou lyk. 

HENK 

Gaan jy volgende jaar ‘varsity toe? 

F.G. 

Dis nie waaroor ons praat nie. 

HENK 

Wie gaan jou fooie betaal? 

 

Stilte.  Die antwoord is vanselfsprekend. 
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HENK 

Ek vra:  Wie gaan jou fooie betaal? 

F.G. 

Wat?  Gaan jy nou saam met jou Pa in ‘n garage 

sit omring met blikkieskos. 

HENK 

Nee.  Ek gaan in my kamer sit omring met 

boeke. 

F.G. 

Wat’s die verskil? 

HENK 

Wat jy uit die boeke kry hou langer. 

 

Stilte. 

F.G. 

So niks wat ek sê gaan jou “maaind” verander 

nie. 

HENK 

Nee. 

 

Stilte. 

F.G. 

Kan ons nog steeds elke nou en dan uitgaan vir 

‘n jorl? 

HENK 

Hei, ek het gesê ek gaan harder swot…ek het 

nie gesê ek gaan ophou leef nie. 
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F.G. 

Cool.  (POUSE) Wel daar’s een goeie ding wat 

nou gaan gebeur…nou dat jy nie meer in die 

span is nie…is al die “glory” myne. 

 

 

1.24 CIGAR LOUNGE: VAN DEN BERG HUIS: NAG/BINNE 

Frik, Andries en Soois sit in Frik se Cigar Lounge.    Hulle het elkeen ‘n brandewyn in 

die hand. 

ANDRIES 

Die rede hoekom hulle dit nog nie gedoen het 

nie is omdat hulle nog nie die mag het nie, maar 

sodra hulle die mag het – en na die verkiesing 

gaan hulle dit hê - gaan hulle al die grotes een 

vir een nasionaliseer -  die goud, die diamante, 

de lot. 

FRIK 

Ek hoor wat jy sê, Andries, maar ek moet jou sê 

ek stem nie saam nie.  As jy kyk… 

 

Sophia verskyn in die deur. 

SOPHIA 

Frik, die dames sal dit waardeer as julle ‘n 

bietjie by ons sal kom gesels voor die aand 

verby is. 

FRIK 

Ons is nou daar. 

 

Sophia uit. 
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FRIK 

As jy kyk na wat oor die hele Suid-Amerika, die 

Oos-Europese lande, en in die Ooste gebeur het 

– hulle het nie genasionaliseer nie..hulle het al 

hulle groot industrië geprivaatiseer.  As die 

nuwe regering enige sosialistiese nonsens 

probeer sal die wêreldmarkte en die Wêreld 

Bank hulle so hard straf hulle sal net daar van 

plan verander.  Mandela was nie eers ‘n jaar uit 

die tronk nie toe praat hy nie meer van 

nasionaliseering nie.  

SOOIS 

En jy dink ons regering gaan hulle aan die 

wêreldmarkte steur. 

FRIK 

Hulle sal nie ‘n keuse hê nie, Pa, want as hulle 

dit nie doen nie, sal  die land binne ‘n jaar of 

twee bankrot wees en sal hulle oor ‘n hoop stof 

en as regeer.  Jy kan nie met internasionale 

kapitaal stry nie. 

SOOIS 

Nou ja toe…(STAAN OP) laat môre bring wat 

môre bring.  As ons daardie vrouens langer 

verwaarloos hoor ek tot sonop nie die einde 

daarvan nie. 

 

 

1.25 HOOFSITKAMER: VAN DEN BERG HUIS – NAG/BINNE 

Soois, Andries en Frik stap die kamer binne. 

 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 42 

Sophia, Mart en Mariana sit en drink koffie. 

FRIK 

Waar’s die kinders? 

MARIANA 

F.G. en Henk is bo en Izel is in die TV kamer. 

FRIK 

En hoe gaan dit met Ma?  Hoe gaan dit met Ma 

se “quilting” klasse? 

MART 

(VONKEL IN HAAR OOG)  Frik, ek lewe al 

lank genoeg om te weet wanneer ‘n man opdrag 

gegee is om ditjies en datjies met die vrouens te 

kom gesels.  Dit gaan goed met die “quilting”.  

Dankie dat jy vra. 

FRIK 

Ek wen punte by Ma se dogter. 

SOPHIA 

Jy sal baie harder as dit moet werk.  En ek moet 

Ma sê ek luister liewers na ditjies en datjies as 

wat ek na nog politiek moet luister. 

ANDRIES 

Deesdae het ons nie veel van ‘n keuse nie. 

MARIANA 

Ek dink die meeste mense voel soos Sophia.  Jy 

kan nie links of regs kyk sonder om ‘n politiese 

party se plakkaat te sien nie. 
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ANDRIES 

Die meeste mense sit soos volstruise met hulle 

koppe in die sand.  Hulle dink as hulle dit nie 

sien of hoor nie…of daaroor praat nie…dit nie 

gaan gebeur nie.   

MARIANA 

Dat wat “nie gaan gebeur nie”?  

ANDRIES 

Dat die wit mense van hierdie land oor tien jaar 

– die van hulle wat nog oorbly – as “nie-

swartes” geklassifiseer gaan word. 

FRIK 

Ek dink dis ‘n bietjie radikaal, Andries.  Ek 

persoonlik ondersteun wat gebeur.  Dit kon nie 

aangaan soos dit aangegaan het nie. Ek vertrou 

Mandela.  Hy gaan ‘n goeie president wees. 

SOPHIA 

En as dit beteken dat ons daarna na meer lande 

as net Engeland en Israel kan reis, dan stem ek 

beslis ANC. 

ANDRIES 

Dis ‘n keuse wat elkeen vir homself moet maak.  

Ek het besluit om nie te stem nie.   

SOOIS 

Dis dalk kortsigtig van jou, Andries. 
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ANDRIES 

Miskien,  Pa, miskien nie.  Maar as daar een 

ding is wat ek weet, dan is dit dít:  Die kruisie 

wat julle trek, sal die kruis wees wat julle dra. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

 

 

 

 

1.26 STOCK FOOTAGE VAN DIE VERKIESING – 30 SEKONDES 

‘n Montage van beelde van  die verkiesing van 1994 – plakkate, mense in lang toue, ens.  

Die montage eindig met beelde van Mandela op die trappe van die Unie-geboue. 

 

DOOF NA DONKER: 

 

DOOF IN OP: 

 

 

1.27 ANDRIES SE KANTOOR – DAG/BINNE 

Dis ‘n generiese staatsdiens kantoor – middelbestuur.  Andries sit by sy lessenaar en 

werk. 

 

HUGO, middle-veertigs, stap die kantoor binne en gaan sit in die stoel voor Andries se 

lessenaar. 

HUGO 

Hoe lyk’it Dries, het jy al besluit? 

ANDRIES 

Wat besluit? 

HUGO 

Gaan jy ry of gaan jy bly. 
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ANDRIES 

Ek bly net hier waar ek is. 

HUGO 

Drie manne in my divisie het reeds pakette 

gevat…en ek is een van hulle.   

 

Andries kyk op na Hugo.  Stilte. 

ANDRIES 

Jy maak ‘n fout. 

HUGO 

Nee,  jy maak ‘n fout.  Dis nou of nooit.  Die 

“golden handshakes” gaan nie verewig aanhou 

nie.  Vat wat jy kan terwyl jy nog kan. 

ANDRIES 

En as jy daardie pakket geblaas het…wat gaan 

jy dan maak? 

HUGO 

Ek en George gaan ‘n partnership 

begin…presies wat ons nou doen, en dan lewer 

ons dieselfde diens aan die munisipaliteit maar 

vir privaat geld. 

ANDRIES 

So maklik soos dit. 

HUGO 

Jy kry nie ‘n diploma of a graad net omdat jy 

kan stem nie.  Jy hoef net slim genoeg te wees 

om ‘n kruise te kan trek.  Om ons jobs te doen 
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moet jy kan lees en skryf, en ‘n bietjie 

“expertise” in jou gatsak hê.  En dit gaan hulle 

altyd nodig hê.  Ons gaan dit teen premium aan 

hulle verkoop.  Wil jy ons join? 

ANDRIES 

Dankie vir die aanbod, Hugo, maar ek gaan 

nêrens nie. 

HUGO 

Jy maak ‘n fout. 

ANDRIES 

Ek wens julle die beste toe.  As jy my soek, sal 

jy weet waar om my te kry. 

HUGO 

Die aanbod staan tot die einde van die maand. 

ANDRIES 

Dankie, maar nee dankie. 

 

Hugo staan op. 

HUGO 

Moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie. 

 

Andries maak ‘n klein gebaar met die hand – “so be it”. 

 

Hugo stap uit. 

Andries sit stil…dink…vryf stadig aan sy ken. 

 

 

1.28 FRIK KANTOOR – DAG/BINNE 

Frik en Albert is in die kantoor. 
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ALBERT 

Dis waarvoor ek bang was. 

FRIK 

My magtag Albert, dis nie die eerste tender wat 

ons nie wen nie, en dit sal ook nie die laaste 

wees nie. 

ALBERT 

Maak die som Frik:  die ouens met wie ons in 

die verlede by hierdie departement gewerk het, 

het almal pakette gevat. Ons werk met nuwe 

mense daar en die eerste tender wat ons vir 

hulle indien, verloor ons.   

FRIK 

Een gebeurtenis is nie ‘n pattroon nie.  Jy ken 

genoeg van statistiek om dit te weet. 

ALBERT 

Daarmee stem ek saam, maar ingeval dit wel ‘n 

aanduiding is van hoe dinge in die toekoms 

gaan wees, stel ek voor ons dank nou een of 

twee van die werkspanne af, voor ons oorhoofse 

onkostes begin dra waarvoor ons nie inkomste 

het nie. 

FRIK 

Buite die kwessie.  Daar is mense in daardie 

spanne wat al jare lank vir my werk…wit en 

swart.  Ons kan nie hulle wegstuur net omdat 

ons een tender verloor het nie. 
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ALBERT 

Gaaf.  Dis jou besluit.  Miskien is jy reg;  

miskien is dit net ‘n toeval. Maar ek wil jou dit 

sê:  al wat ek hoor in elke gang waar ek stap, is 

“affirmative action”. 

FRIK 

Dis wat hulle móét sê om die gepeupel gelukkig 

te hou. 

 

 

1.29 HENK SE KAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Henk sit by sy lessenaar omring met boeke. 

 

F.G. en Rian kom ingemarsjeer.  F.G. slaan die boek waaruit Henk werk toe. 

 

F.G. 

Genoeg, swaer, genoeg!  Jy los nou hierdie 

boeke en kom saam met ons. 

HENK 

Sorrie boys, maar ek kan nie.  Wat soek julle 

hier anyway?  Oor twee weke begin ons skryf. 

RIAN 

Jy kan nie twaalf uur ‘n dag swot nie, veral nie 

op ‘n Saterdag nie.  Na ses uur is jou brein in 

elk geval muf. 

HENK 

Wat jy waar hoor? 

RIAN 

Iewers gelees. 
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F.G. haal ‘n kar se sleutel uit sy sak en hang swaai dit tussen sy vingers voor Henk se 

neus. 

F.G. 

My Ma se kar.  Ons gaan by die dam braai en jy 

kom saam.  Rian het die bier gescore en ek het 

die vleis. ‘n Klomp van die ander ouens gaan 

ook daar wees.  

HENK 

Ek sou graag wil maar ek kan nie. 

F.G. 

(AAN RIAN)  Dis ‘n noodgeval…ons gaan 

hom moet help.  Kom my “nerd” neef, dis 

“party-time”. 

 

Hulle vat Henk aan beide sy arms en lig hom uit die stoel.  Henk protesteer maar 

tevergeefs.  Hulle marsjeer hom uit die kamer. 

 

 

 

1.30 VESTIGINGSSKOOT – VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

 

1.31 HOOF SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Nabyskoot op Frik.  Hy sit met sy oë toe…vryf sy hande oor sy gesig.  Hy is uiters strak. 

FRIK 

Begin van voor… 

 

‘n Wyer skoot wys dat  F.G. en Sophia op die bank sit, haar hand op sy been.     Dit is 

duidelik dat F.G. gehuil het…inderdaad is nog steeds na aan trane.   Sophia is ook diep 

ontsteld.  F.G. se linkerhand is met ‘n verband toegedraai.  Die atmosfeer is gespanne. 
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F.G. 

Daar’s niks meer om te vertel nie, Pa. 

FRIK 

Vertel my weer. 

F.G. 

Die pad was oop…min karre…en toe storm die 

koei oor die pad. 

 

Hy begin weer huil.  Sophia paai hom. 

 

 

1.32 SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Dieselfde situasie is hier te vinde.  Andries sit in sy stoel. Henk sit op die bank met 

Mariana langs hom.  Izel sit in ‘n ander stoel.  Henk huil nie…net baie ontsteld. 

HENK 

Nie een van ons het hom gesien nie.  Hy’t net 

uit nêrens uit gekom.  Ek het gebriek, maar dit 

het te vinnig gebeur.  Rian het agter, in die 

middel gesit.  Hy’t nie ‘n gordel aan gehad nie.  

Toe ons die koei tref, toe’s daar niks om Rian 

terug te hou nie. 

 

Mariana maak haar oë toe.  Andries laat sak sy kop.   

 

Izel huil saggies.   

 

 

1.33 SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Soos voorheen.   Sophia sit haar haar arm om F.G. se skouers. 
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FRIK 

Ma het die kar vir jou gegee, F.G.  Hoekom het 

Henk bestuur? 

F.G. 

Ek het ‘n paar biere gedrink, Pa… toe bied 

Henk aan om te bestuur.  

SOPHIA 

Dis goed dat julle so verantwoordelik was.  

(AAN FRIK)  Kan jy dink as dit hy was wat 

bestuur het. 

FRIK 

Strafbare manslag.  Tronk. 

 

 

 

1.34 SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Soos voorheen. 

HENK 

Nee Pa…ek het nie gedrink nie. 

MARIANA 

Die bloedtoetse het dit mos bevestig. 

ANDRIES 

Ja, maar ek wou dit uit sý mond uit hoor. 

MARIANA 

Dit was ‘n ongeluk.  Dis niemand se skuld nie. 

 

Hulle raak stil. 
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IZEL 

(HUIL)  Hy sou my boyfriend gewees het. 

 

Mariana kyk na Izel…het nie woorde nie. 

 

 

 

1.35 SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Soos voorheen. 

FRIK 

Ons gaan almal vir Pieter en Siennie moet 

bystaan.  Hulle’t hulle seun verloor. 

F.G. 

Daar was niks wat ons kon doen nie.  Dit het te 

vinnig gebeur.  Daar was niks wat ons kon doen 

nie. 

 

F.G. se skouers begin ruk soos die trane in hom opstoot.  Hy huil soos ‘n baba teen 

Sophia se skouer. 

 

 

1.36 SITKAMER: LANDMAN HUIS 

 

Nabyskoot op Henk…strak, maar geen trane nie. 

 

DOOF NA DONKER: 

 

DOOF IN OP: 

 

 

 

1.37 BEGRAFPLAAS – DAG/BUITE 

Henk en F.G. staan by Rian se graf.  Daar is nog nie ‘n grafsteen op nie want die graf het 

nog nie behoorlik gesak nie, maar ons kan sien dat ‘n maand of  wat reeds verby is sedert 

die begrafnis. 
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Hulle staan ‘n ruk in stilte…elkeen met sy eie gedagtes. 

F.G. 

Dink jy dit sou ‘n verskil gemaak het? 

HENK 

Wat? 

F.G. 

As jy bestuur het.  Dink jy jy sou betyds kon 

gestop het? 

HENK 

‘n Koei in die pad is ‘n koei in die pad.  Dit was 

nie jou skuld nie.  Daar was niks wat jy kon 

doen nie. 

F.G. 

Dronkbestuur. Strafbare manslag.  Ek sou tronk 

toe gegaan het.  Sal nog steeds…as hulle ooit 

uitvind. 

 

Stilte. 

F.G. 

Dan bly dit ons geheim? 

 

Henk knik stadig sy kop. 

 

F.G. 

Dankie. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 
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1.38 PATIO & SWEMBAD: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

Kersdag.  Frik, Sophia, Mariana, Andries, F.G., Henk, Izel, Soois en Mart is almal op die 

patio. 

 

Hulle het almal ‘n glas sjampane in die hand. 

FRIK 

‘n Heildronk op ons twee seuns wat albei 

matriek geslaag het – die een met ‘n sak vol 

onderskeidings, die ander deur genade … 

 

Die groepie lag… 

 

Mariana glimlag trots. 

 

Sophia vind dit nie so snaaks nie. 

FRIK 

…en dan ook op die feit dat daar toe nie ‘n 

burger-oorlog was nie… 

 

Andries aanvaar die “dig” maar glimlag wetend. 

FRIK 

…op ons nuwe president, Nelson Mandela, mag 

hy lank gespaar wees… 

 

Soois knik sy kop… 

FRIK 

…op die feit dat ons as Suid-Afrikaners weer in 

die wêreld welkom is…en laastens, ‘n oomblik 

se stilte vir afwesige vriende… 
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Almal raak stil….dink aan Rian… 

 

Izel buig haar hoof. 

 

Sophia sit haar hand op F.G. se skouer. 

 

Henk is alleen met sy gedagtes. 

 

F.G. kyk onderlangs na Henk. 

 

Henk kyk onderlangs na F.G. 

 

FRIK 

(BREEK DIT STILTE)  ‘n Geseënde kersfees 

en ‘n voorspoedige nuwe jaar vir ons almal.  

Saluut. 

ALMAL SAAM 

Saluut. 

FRIK 

(IN ‘N POGING OM DIE ATMOSFEER OP 

TE KIKKER)  En nou, my vrou, is daar ‘n 

tradisie wat ons nie mag breek nie. 

SOPHIA 

Nee…Frik…nee… 

 

Frik tel vir Sophia in sy arms op, stap af met die trappie na die swembad, en spring klere 

en al met Sophia (sjampanje nog steeds in die hand) in die swembad in.  Die ander lag en 

juig en klap hande. 

 

Ons trek terug van die swembad/patio oor die grasperk.  Terwyl ons terugtrek hoor ons 

Soois se stem oor die beeld. 
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SOOIS (V/O) 

Dit bly nou maar ‘n feit…elke huis het sy 

kruis…en sy geheime…elke nasie ook…en 

wat ‘n mens of a nasie moet dra, kom nie 

daar vanself nie…dis die vrug of die las 

van ‘n keuse by ‘n kruispad...en dis 

dikwels by die kleinste keuses waar die 

grootste kruise opgeneem word. 

 

KREDIETE ROL 

 

KRUISPAD - EPISODE 2 

 

Draaiboek geskryf deur Hanli Rolfes-Opperman & Deon Opperman 

 

 

 

2. 1. VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

 

2. 2. HENK SE KAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Henk trek ‘n netjiese wit hemp aan.  Hy staan voor sy spieël.  As hy die hemp klaar 

genoop het, neem hy ‘n das wat oor ‘n stoel hang en knoop dit om sy nek.  Dan laastens 

kam hy sy hare…baie versigtig en baie netjies. 

 

Oor hierdie beelde hoor ons Soois se stem: 

SOOIS (V/O) 

‘n Bloedbad was daar toe nie…net die eerste 

skadus wat daarop sou aandui…dat al het dit 

gelyk asof alles net soos in die verlede sou 

aangaan…die land wel besig was om tot in sy 

wortels ‘n nuwe rigting in te slaan.   So 

vreedsaam het die veranderinge ingetree dat 

die Apartheidsjare se bevoorregdes nie 
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dadelik besef het dat hulle inderdaad ‘n 

oorlog verloor het nie.  

 

 

TITEL KAART:  

 

1995 

 

 

2. 3. LANDMAN KOMBUIS  - DAG/BINNE 

Mariana stap by die agterdeur in met ‘n hopie poskoeverte in die hand.  Sy gaan sit by die 

tafel en blaai deur die pos – meestal rekeninge..  Die radio speel in die agtergrond. Ons 

hoor die laaste gedeelte van die nuus terwyl Mariana haarself besig hou met die pos. Die 

nuus lui volg: 

NUUSLESER 

“Die minister van Opvoeding, het gister in ‘n 

onderhoud gesê dat opvoeding sentraal staan tot 

die aanspreek van die ongeregtighede van die 

verlede. Hy sê dat transformasie in Suid Afrika 

as opvoeding se belangrikste doel ge-ag moet 

word. 

En op die internasionale front begin die OJ 

Simpson hofsaak oor twee weke: Simpson het 

skuld ontken vir die dubbele moord op Nicole 

Brown Simpson en haar minnaar Ronald 

Goldman…” 

 

Mariana sit die radio af.  

 

Henk kom die kombuis binne – nou ook sy baadjie aan.   

MARIANA 

Is jy al op pad? 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 58 

HENK 

Ja, ek sal eerder te vroeg wees en daar wag, as 

wat ek laat is. 

 

Henk soengroet Mariana. 

MARIANA 

Pa is ook al vroeg weg vanoggend.  Hannes 

Bekker wou hom sien. 

HENK 

Is daar moeilikheid? 

MARIANA 

Pa dink hy gaan dalk ‘n bevordering kry. 

HENK 

Dis great. 

MARIANA 

So baie van sy kollegas het oor die laaste paar 

maande die departement verlaat daar’s nou 

oorals poste oop. 

HENK 

Pa’s al lankal in lyn vir ‘n bevordering. 

MARIANA 

Ons hou maar duim vas.  Het jy al jou papiere 

gevat? 

HENK 

Dis alles reeds by die maatskappy.  Ek gaan net 

in om die finale kontrak vir die beurs te teken en 

dan betaal hulle sommer direk aan die 
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universiteit elke jaar.  (GEE HAAR ‘N 

SOENTJIE)  Sien Ma later. 

MARIANA 

Henk…ek’s jammer dat ons nie genoeg het om 

vir jou studies te betaal nie.  Ek… 

HENK 

Julle’t my tot hier gebring, Ma, en nou sal ek 

myself verder vat.  Na ek die die papiere 

geteken het gaan ek registreer en dan gaan ek ‘n 

bietjie by Wilmien kuier. 

MARIANA 

Dit gaan lekker wees – almal van julle saam op 

universiteit – net soos op skool 

HENK 

Behalwe dit is nie skool nie.  F.G. dink dis ‘n 

kans om meer rugby te speel.  Hy’t reeds vir die 

rugbykamp ingeteken. 

MARIANA 

Hy sal nog leer.  Glo my. 

HENK 

Sien Ma later. 

Henk stap uit.  

 

 

 

 

2. 4.  ‘N KANTOOR BY WATERWESE   - DAG/BUITE  

ANDRIES LANDMAN sit oorkant sy BAAS – Hannes Bekker. Ons tel die gesprek 

halfpad deur op. Andries is ontsteld en geannimeerd.  
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HANNES 

Ek is jammer, Andries.  

ANDRIES 

Sestien jaar se harde werk: dag vir dag – ek was 

nie een dag afwesig nie. Ek dag jy’t my 

ingeroep om ‘n bleddie bevordering te gee! 

HANNES 

Dis nie my besluit nie Andries. Dit kom van bo 

af…  

 

Andries val hom in die rede, staan op en kom tot reg teen Hannes se lessenaar. 

ANDRIES 

Van bo af? Jy’s so hoog as wat dit gaan: moenie 

jy probeer maak of dit nie jou besluit is nie! 

HANNES 

Asseblief Andries. Ek’t opdrag gekry dat my 

divisie moet herstruktureer om in te pas by die 

nuwe regeringsbeleid. Dis eenvoudig nie in my 

hande nie… ek is baie jammer… 

ANDRIES 

Jy lyk wragtag nie jammer nie. 

Hannes probeer kalm bly. 

HANNES 

Ons gee ‘n baie goeie pakket, van die beste, ‘n 

volle drie maande kennis en ‘n lomp som 

uitbetaling. Kyk na hierdie syfers Andries, dis 

billik.  Baie ouens het dit reeds gevat. 
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Hannes hou ‘n vel papier uit na Andries. Andries kyk nie eers daarna nie. 

ANDRIES 

Dis hulle keuse.  Hierdie is my werk, wat ek 

goed doen.  Julle kan my nie “fire” nie. 

HANNES 

Ons fire jou nie, ons- 

ANDRIES 

Nee, julle wil hê ek moet myself  “fire”. 

Hoeveel ander is daar? 

HANNES 

(skud sy kop en sê dan stil) 

Daar’s agttien van julle.  

ANDRIES 

Almal blankes? 

Stilte. 

HANNES 

Moet dit nie moeiliker maak nie.  

ANDRIES 

Ons gee ons bloed en ons sweet en skielik is ons 

nie meer goed genoeg nie… is dit hoe dit van 

nou af in hierdie land gaan werk? 

 

Hy hou die dokumentasie uit na Andries, maar Andries draai om, stap uit en as hy die 

deur hard agter hom toemaak sien ons hoe Hannes vermoeid die sweet van sy voorkop 

afvee, hierdie is nie ‘n maklike proses nie. 
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2. 5. ANDRIES SE KANTOOR  - DAG/BINNE  

Andries staan ontsteld in sy kantoor en kyk na sy lessenaar en ander goed. Dit is ‘n 

tipiese ou-staatsdiens kantoortjie. Daar is nie juis veel wat die kantoor persoonlik maak 

nie, behalwe ‘n ou 1974 rugby poster van toe Morné du Plessis nog kaptein van die 

springbokke was en ‘n ou foto van Mariana en twee klein kindertjies (Henk en Izel) op 

die lessenaar. In die vensterbank is daar ‘n half verlepte potplant. Daar’s twee 

kindertekeninge teen die agterkant van die kantoordeur en ‘n “hard-hat” op ‘n spyker teen 

die muur. Daar is ook twee afgesnyde papierbokse op die tafel, op die een is daar ‘n 

papiervlaggie geplak wat lees: IN en op die ander een ‘n papiervlaggie wat lees UIT – 

beide bokse het dokumentasie in. 

 

Andries val neer in sy stoel , en laat sy oë oor die kantoor dwaal. Dan verander sy 

uitdrukking van ‘n verlore man, na ‘n harde besliste uitdrukking. Hy staan op vat die 

UIT-boks en gooi die inhoud daarvan op die tafel uit. 

 

 

2. 6. VESTIGINGSSKOOT – VAND DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

 

2. 7. SOPHIA SE SLAAPKAMER - DAG/BINNE  

SOPHIA VAN DEN BERG lê en slaap in ‘n baie luukse bed. Netta stap in met die 

skinkbord en tee:  

NETTA 

Môre Miesies… hier’s jou tee. 

 

Sophia kreun en draai op haar ander sy. Netta sit die skinkbord langs haar bed neer en 

stap uit. 

 

 

 

2. 8. FRIK STUDEERKAMER - DAG/BINNE 

Frik sit en lees ‘n dokument.  Hy lyk baie bekommerd.  Ons sien nog nie die skrif op die 

kontrak nie.  F.G. kom in. 
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FG 

Sal Pa my ‘n lift gee varsity toe?  

FRIK 

(Knik) 

Ek ry oor ‘n half uur - jy maak my nie laat nie. 

FG 

Sure Pa - by the way, ek het twee tjeks nodig 

Pa. Registrasie fooi is R1 800 en dan’t ek R2 

200 nodig vir die eerstejaars rugbykamp, ons 

vertrek oormore. 

 

Oor die volgende haal Frik sy tjekboek uit ‘n laai en vul die twee tjeks in terwyl hy praat. 

FG 

Dit moet aan die universiteti uitgemaak word. 

Pa moet voel hoe move daai nuwe Golf Gti met 

sy 16 valves. As ek klaar geregistreer het, gaan 

ek hom weer test drive. 

 FRIK 

Dis ‘n duur motor. 

FG 

Die verkoopsman sê as Pa hom nog die week 

koop, gee hy ons 5% afslag en nog 5% afslag 

vir kontant.  

FRIK 

Mm.  
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FG 

Ek wil die donkerblou metallic hê… of die 

charcoal, maak nie eintlik saak nie. 

FRIK 

Die kar kan wag tot ek jou eerste punte gesien 

het. 

 

Frik hou die tjeks uit na FG, maar FG vat hulle nie:  

FG 

Pa het gesê na matriek koop Pa vir my ‘n kar. 

FRIK 

Ek het gesê as jou matriekpunte goed is koop ek 

vir jou ‘n kar…  

 

FG steier asof hy ‘n klap in die gesig gekry het.  Hy gaan sit en kyk met ongeloof na Frik.  

Sy pyn vang Frik onkant: 

FRIK 

Dit was die ooreenkoms, was dit nie? 

FG 

Maar Pa… 

FRIK 

Maar wat FG?   Jy het nie eens ‘n enkele 

onderskeiding gekry nie…inderdaad jy’t net-net 

universiteits-vrystelling gekry.  Henk se beurs 

betaal AL sy kostes: dis wat onderskeidings 

beteken. 
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FG 

Wat gaan Ma sê as ek die hele tyd met haar kar 

rondry; of gaan Pa my van die oggend tot die 

aand klas toe en rugby toe rondkarwei? 

 

Frik besef die probleem en dink daaroor. 

FG 

En ook: hoekom het Pa tot vanoggend gewag 

voor Pa my vertel?  Varsity begin hierdie week 

en ek het op Pa se belofte gebargain.   

 

FRIK 

Daar is altyd twee kante aan ‘n “bargain”, F.G. 

en jy’t nie jou kant gebring nie.   

F.G. 

(STILLER – SPEEL VIR DIE SIMPATIE) Pa 

vergeet  wat Rian se dood aan my gedoen het.  

Ek het gesukkel om op die eksamens te 

konsentreer. 

FRIK 

Ek vergeet dit nie…maar jy moet vertsaan, my 

seun, die lewe word nie makliker soos jy ouer 

word nie…dit word moeiliker…en hoe 

moeiliker dit word hoe meer moet ‘n man kop 

hou. 

 

F.G. raak stil. 

FRIK 

Maar gaaf, ons sal kyk na ‘n tweede handse kar. 

 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 66 

F.G. staan op. 

F.G. 

Pa sê mos altyd: goedkoop koop is duur koop. 

FRIK 

Dis waar.  Maar dis ook waar dat as jy bo wil 

uitkom, jy onder moet begin.  Kry jou goed, ek 

wil binnekort ry. 

 

F.G. dikmond uit. 

 

Frik kyk af na die papier wat hy vroeër gelees het.  Ons sien nou vir die eerste keer die 

skrif:  ‘TERMINATION OF MUNICIPAL CONTRACTS”. 

 

 

 

2. 9.  ‘N KANTOOR ONTVANGSAREA  - DAG/BINNE   

‘n SEKRETARESSE sit by haar lessenaar in ontvangs en tik as Henk opgewek instap.   

HENK 

Goeiemôre, ek’s Henk Landman.  Ek het ‘n 

afspraak met Mnr Jansen…oor my beurs. 

SEKRETARESSE 

O…   

(tel foon op)  

SEKRETARESSE 

(in foon in)  

Henk Landman is hier…oor die beurs. 

(aan Henk) 

Sit asseblief. 

 

Henk gaan sit en begin wag.  Die sekretaresse loer nou en dan na Henk, maar lyk besig as 

hy na haar kyk. Saam met Henk wag ons ‘n rukkie voor ons: 
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2. 10. FRIK STUDEERKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

(Soos voorheen)  Frik praat ontsteld in sy selfoon in: 

FRIK 

Get this clear: my company has never given the 

municipality anything but good service. Our 

relationship stretches over 18 years… yes, I’m 

listening… 

(hy luister) 

…Mr Sithole, after 18 years I would have hoped 

that the municipality will at least call me in to 

discuss the matter before cancelling my 

contract.    

 

 

2. 11.  ‘N KANTOOR ONTVANGSAREA  - DAG/BINNE   

 (Soos voorheen) Henk sit steeds en wag. Die sekretaresse maak of hy nie bestaan nie.  

Dan stap ‘n jong swartman in ‘n formele, netjies besigheidspak in, hy knikgroet vir Henk 

voor hy na die sekretaresse gaan: 

FEZILE 

Hi, Fezile Matolong – Mr Jansen is expecting 

me. 

SEKRETARESSE 

Yes, take a seat please. 

 

Die sekretaresse stap by die kantoor.  Fezile kom sit naby Henk: hy tel ‘n tydskrif op en 

begin lees. Oomblikke later kom die sekretaresse uit: 

SEKRETARESSE 

Come through Mr Matolong. 
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Fezile stap deur - Henk sit verbysterd. Die sekretaresse kyk skuldig na hom, maak ‘n 

ongemaklike gebaartjie en gaan aan met haar werk. 

 

 

 

2. 12. LANDMAN KOMBUIS  - DAG/BINNE 

Mariana staan en was skottelgoed. IZEL kom die kombuis binne, gooi haar oornagsak 

sonder seremonie op die tafel neer.  

IZEL 

Haai Ma, ek’s honger. 

MARIANA 

More Gogga, daar’s roereiers in die lou-oond. 

Hoe was julle pajama partytjie toe? 

 

Izel kry haar eier uit die lou-oond., vat tamatiesous uit die kas en gaan sit. 

IZEL 

Ag…okei.  (PIK MET ‘N VURK AAN DIE 

EIERS) Die eier is al blou Ma! 

MARIANA 

Jy was later as wat ek verwag het. 

IZEL 

Dis nie my skuld nie Ma, Tannie Dora moes 

eers vir Marie bo teen Northcliff-kop gaan 

aflaai en toe afry hier na ons toe. (Beat) Dis so 

embarrassing. 

MARIANA 

Wat is embarrasing? 
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IZEL 

Dis embarrasing om die oudste pajamas van 

almal by die partytjie te hê. Dis embarrasing dat 

ek van die hoek af moet stap omdat ek te skaam 

is om voor ons verkrampte klein huisie afgelaai 

te word.   

 

Mariana neem onverwags die bord roereiers voor Izel weg en skraap dit in die asblik van 

die bord af. 

IZEL 

Ma?!! 

MARIANA 

Die eiers is mos blou…dis seker ook 

“embarrassing”.  En as die lewe wat ons vir jou 

gee “embarrassing” is, moet jy maar ‘n beter 

een iewers ander gaan vind. 

 

Izel se mond hang oop. 

MARIANA 

En oppas vir vlieë in jou mond. 

 

Izel maak haar mond toe. 

IZEL 

Ma kan so onredelik wees. 

MARIANA 

Jy’t my goed geleer. 

IZEL 

Ek’s ‘n tiener.  Ek’s veronderstel om onredelik 

te wees. 
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Izel stap uit. 

 

 

 

2. 13.  ‘N KANTOOR ONTVANGSAREA  - DAG/BINNE   

 (Soos voorheen) Die jong swart man kom opgewek vanuit die kantoor saam met Mnr 

Jansen, wie ‘n aktetas dra en duidelik op pad uit is.  As hulle verbystap asof Henk nie 

bestaan nie, kom Henk orent: 

HENK 

Verskoon my - ek wag om jou te sien, Meneer 

Jansen. 

 

Mnr Jansen stop, draai na hom en huiwer ‘n oomblik. 

FEZILE 

I’ll wait outside. 

Fezile stap uit. 

JANSEN 

Jy’s Landman, nê? 

HENK 

Ja, Henk Landman. 

JANSEN 

(POUSE)  Ek’s jammer om jou te moet sê jong 

man:  dinge het verander…die beurs is 

ongelukkig nie meer beskikbaar nie… 

HENK 

Ek’s jammer, Mnr Jansen, ek verstaan nie.  Ek 

het reeds verlede jaar dokumentasie van julle 

ontvang. 
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JANSEN 

Dit was ‘n voorwaardelike toekenning en dinge 

het verander, Meneer Landman. Daar’t nuwe 

vereistes en nuwe kandidate bygekom en… ek’s 

jammer, maar nou moet jy my verskoon. 

 

Jansen draai om en stap uit. Henk staan verbysterd. Hy draai na die sekretaresse, maar sy 

tik nou en vermy oogkontak.  

 

 

2. 14. LANDMAN AGTERPLAAS  - DAG/BUITE 

Mariana hang wasgoed op. Andries verskyn om die hoek. Mariana is verbaas om hom te 

sien. 

MARIANA 

Andries?  Jy’s vroeg…? 

ANDRIES 

Ek het in 16 jaar nog nie ‘n dag af gevat nie en 

vandag toe besluit ek ek vat die dag af. 

MARIANA 

Haai Andries… dis nie jy nie. 

ANDRIES 

Ek weet… maar baie van die ander ouens doen 

dit…toe reken ek dis my beurt vandag. 

MARIANA 

Ek moet later vanmiddag die kar vat – ek wil vir 

Izel pajamas gaan koop en ‘n paar rekeninge 

betaal. 
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Andries stop en wil sê dat hulle nie geld daarvoor het nie, maar haal sy sleutels uit sy sak, 

gee dit vir haar.  Dan omhels hy haar.  Druk haar styf teen hom vas.  Mariana ervaar dit 

as iets ongewoon. Hy begin dan wegstap na die garage. 

MARIANA 

Hoe’t jou vergadering met Hannes verloop? 

ANDRIES 

Goed. 

 

Mariana wat dat hy verder vertel – verwag goeie nuus. 

MARIANA 

En…?   (POUSE) Die bevordering…? 

ANDRIES 

Nee. 

 

Mariana is teleurgesteld, maar wil ook ondersteunend wees. 

MARIANA 

Weet jy dit maak my kwaad.  Dis lankal jou 

beurt.  Hannes Bekker moet oppas.  As hy so 

aanhou gaan hy jou eendag verloor. 

ANDRIES 

Presies wat ek vir hom gesê het. 

 

Hy  haal sy beursie uit sy gatsak – vat al die note wat daarin is en stop dit in haar hand. 

ANDRIES 

Koop vir haar mooi pajamas. 

 

Hy stap weg. 

 

Mariana kyk na die geld in haar hand en dan op na waar Andries wegstap. 
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2. 15.  ‘N PARKIE  - DAG/BUITE   

Henk sit verslae langs Wilmien op ‘n bankie.  

WILMIEN 

Jy kan ‘n studielening by die bank kry… 

 

Sy kyk na Henk en sien die woede op sy gesig. Sy vat aan hom maar hy reageer nie.  Hy 

is met sy eie gedagtes besig. 

HENK 

Sommer net so.  Ek sit daar en wag en wag en 

wag…en die ander ou kom in…skaars gaan sit, 

toe word hy deurgeroep…die bestuurder wou 

nie eers met my praat nie.  Hoe dit hel kan hulle 

dit doen?  Geen waarskuwing, niks nie. 

WILMIEN 

As een deur toemaak, maak ‘n ander deur oop.  

HENK 

Die bliksems!! 

 

 

2. 16. VESTIGINGSKOOT: MAXIMUS GEBOU 

‘nVestigingskoot van Maximus Omheinings se gebou en naambord. 

 

 

 

2. 17. MAXIMUS, FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

FRIK stap op en af in die kantoor, ALBERT sit voor Frik se lessenaar.  

FRIK 

My twee grootste kontrakte, Albert… net so:  

(hy klap sy vingers)  
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Weg.  Dis ‘n helse stuk van Maximus se 

jaarlikse omset. Daar is net een oplossing: ek 

moet die kontrakte terugkry. 

ALBERT 

Dis waarvoor ek bang was, Frik, die ou deure 

maak toe. Ons gaan  nuwe markte moet soek. 

FRIK 

Jy weet net so goed soos ek dat niks kom naby 

my regeringskontrakte nie.  Ek het vir jare net 

die beste diens verskaf, ek verdien daardie 

werk. 

ALBERT 

Verdien? Ek dink nie ons moet die woord 

“verdien” in hierdie dae gebruik nie. Die 

nuwe…  

(soek die woord) 

…die nuwe Suid Afrika het nuwe vereistes en 

ons velkleur voldoen nie daaraan nie.  

FRIK 

Ja, en nou vat hulle die brood uit hulle eie 

mense se monde uit:  83 swart families leef van 

Maximus af, Albert - besef hulle dit nie?  

ALBERT 

Hulle besef dit, Frik, maar hulle verwag dat jy 

swartmense ook op direkteursvlak aanstel.   

FRIK 

Ek laat my nie vertel wie ek op my raad moet 

aanstel nie. 
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ALBERT 

As jy regeringskontrakte wil hê… (HY LAAT 

DIE IMPLIKASIE IN DIE LUG HANG)  En 

tot dan sal jy dalk moet begin deur jou eie 

salaris te verklein. 

FRIK 

(Skud beslis sy kop)  

Nonsens. Praat met die bank…leen nog ‘n 

miljoen of twee.  Nuwe kontrakte sal kom. 

ALBERT 

Die bank gaan vra vir inkomste projeksies en 

kontrakte om dit te staaf. 

 

Frik weet dis waar, hy stap na die vensterbank en slaan hard met sy vuis daarop.  Viur ‘n 

oomblik hang dit. 

FRIK 

Niemand sal my onderkry nie, niemand sal 

Maximus onderkry nie. Ek sweer dit. Hierdie 

besigheid is ek, ek het dit gebou… ek sal nie 

gaan lê nie. 

 

Frik vat sy baadjie en maak reg om te loop. 

ALBERT 

Ek sê nie jy moet gaan lê nie. Ek sê net ‘n paar 

dinge sal moet verander. 

FRIK 

Verander? Nee Albert, ek gaan nie verander nie. 

Weet jy wat gaan ek nou doen?  Ek gaan nou vir 

my seun ‘n kar koop. Ons was nog nooit 
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armblankes nie en ek gaan nie nou soos een 

begin dink nie.  Ek bel jou môre. 

 

Frik stap uit. Albert sit bekommerd. 

 

 

2. 18. VAN DEN BERG STOEP  - DAG/BUITE 

Sophia lê luilekker op die stoep en lees ‘n tydskrif of bewonder van haar nuwe aankope, 

die boutique sakke lê om haar.  Netta was vensters ‘n endjie van Sophia af.  

SOPHIA 

Weet jy Netta, ek kan nie glo wat dinge deesdae 

kos nie.  Hoe verwag hulle ‘n mens moet  

oorleef? 

 

Netta kyk om na Sophia wat tussen al haar aankopies sit. Sy werk verder. 

 

Sophia haal ‘n pragtige duur serp uit ‘n pakkie en draai dit om haar nek. 

SOPHIA 

Wat dink jy hiervan, Netta? 

NETTA 

Sjoe, dis mooi, mies. 

SOPHIA 

Dit is né.  En moenie dink ek het net myself 

bederf nie.  Ek het vir jou ook iets gekoop. 

 

Sophia soek na ‘n pakkie tussen die ander pakkies, kry hom, en hou dit na Netta uit.  

Netta vat die pakkie by haar. 

SOPHIA 

Toe, maak op. 
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Netta maak die pakkie oop en bring ‘n nuwe “domestic worker’s uniform” tevoorskyn.  

Hou dit oop teen haar lyf. 

NETTA 

Haai dankie mies. 

SOPHIA 

My plesier.  Nou kan ons albei weer ‘n bietjie 

nuwe klere dra. 

 

 

2. 19. LANDMAN MOTORHUIS  - DAG/BINNE  

Andries sit op sy stoel in die garage. Om hom staan nog steeds bokse vol blikkieskos en 

veral tuna. Buite soek Henk na hom: 

HENK (S.O.) 

Pa?… Pa?! 

ANDRIES 

Hierso! 

Henk kom ingestap met bank aansoekvorms vir ‘n lening in sy hande.  Hy sit hulle op die 

werksbank in die motorhuis neer en kom sit op ‘n trommel langs sy Pa. Hulle kyk nie na 

mekaar nie: elk is net bewus van sy eie probleem en mis skoon die ander se toestand 

ANDRIES 

(beduie na dokumente) Jou registrasievorms? 

HENK 

Nee Pa.  (Beat)  Pa… ek het nie die beurs gekry 

nie. 

ANDRIES 

(verbysterd) 

Wat? 
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HENK 

Dit was ‘n voorwaardelike toekenning, Pa: en 

omdat dinge verander het, het hulle besluit om 

dit vir ‘n ander ou te gee.  ‘n Swart outjie. 

ANDRIES 

(MEER AAN HOMSELF) Hoekom is ek nie 

verbaas nie? 

 

HENK 

Ek en Wilmien het al my opsies bespreek en 

toe’t ek die universiteit gebel - maar hulle het 

reeds alle beurse verwerk en toegeken; en toe 

het ek die bank gaan sien en hulle sê dis nie ‘n 

probleem nie: hulle het net Pa se details en 

bewys van inkomste nodig. 

 

Die besef dat hy nou die een gaan wees wat Henk se studies ‘n onmoontlikheid maak, 

maak Andries stil… and dan stap Mariana in die motorhuis in: sy staan doodsbleek in die 

deur en kyk na Andries.  Sy dra ‘n groot boks in haar hande. 

MARIANA 

(AAN ANDRIES) Wat het gebeur? 

HENK 

Ek gaan ‘n studielening moet kry, Ma. 

MARIANA 

‘n Studielening.  Waarvoor? 

ANDRIES 

Hulle’t Henk se beurs teruggetrek. 

 

Mariana verwerk hierdie nuus.  Sit die boks stadig op die grond neer. 
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HENK 

Dis nie ‘n probleem nie Ma.  Ek was reeds by 

die bank, daar op die kampus.  Hulle’t gesê as 

Pa borgstaan vir die lening kan hulle hom binne 

‘n paar dae prosesseer. 

 

Stilte.  Mariana kyk vanaf Henk na Andries.  Dan kyk sy af na die boks by haar voete.  

Nou sien ons ook in die boks in.  Bo-op al die papiere en ander goed in die boks lê die 

foto van Mariana en Henk & Izel (as kindertjies) wat in Andries se kantoor was. 

MARIANA 

Ek was op pad om Izel se pajamas te gaan koop, 

toe kry ek hierdie agter in die kar.  Ek dink jy’t 

dit dalk daar vergeet. 

 

Stilte.  Mariana staan en kyk na Andries, wag dat hy praat.  Andries kyk af…bly stil. 

MARIANA 

(AAN ANDRIES)  Het hulle vir jou ‘n nuwe 

kantoor gegee? 

 

Andries skud stadig sy kop. 

ANDRIES 

Ek het bedank. 

 

Stilte.  Mariana en Henk verwerk Andries se woorde. 

ANDRIES 

Jy’t mos self gesê as hulle nie oppas nie sal 

hulle my verloor.  Wel hulle het. 

MARIANA 

Sonder om dit met my te bespreek? 
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ANDRIES 

Henk…(BEDUIE MET DIE KOP VIR HENK 

OM HULLE ALLEEN TE LAAT) 

 

Henk gaan vinnig uit. 

ANDRIES 

Vertrou jy my? 

MARIANA 

Hoe kan jy bedank sonder om dit eers ten 

minste… 

ANDRIES 

Ek vra.  Vertrou jy my? 

MARIANA 

Ja ek vertrou jou, maar hoe kan jy… 

ANDRIES 

Hulle wou my afdank, Mariana!  En agtien 

ander. 

MARIANA 

Hulle kan jou nie summier afdank nie.  Jy’t niks 

verkeerd gedoen nie.  En as hulle die poste van 

kant wou maak sou hulle maande se kennis 

moet gee…’n pakket aanbied. 

ANDRIES 

Hulle het. 

 

Mariana is effens verlig om ten minste hierdie te hoor. 

ANDRIES 

Ek het dit van die hand gewys en bedank. 
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Mariana kan skaars hierdie inligting verwerk. 

MARIANA 

Hulle’t jou ‘n pakket aangebied en jy’t dit van 

die hand gewys?! 

ANDRIES 

Dit was nie “’n pakket” nie, my vrou.  Dis net 

wat hulle dit noem.  Dis afkoop geld.  Dis vat-

dit-wees-dankbaar-en-bly-stil geld.  Hulle werk 

ons een vir een uit en dan wil hulle hê ons moet 

die peanuts wat hulle aanbied met gebakte 

hande soos liefdadigheid aanvaar:  (HY AAP 

NA)  “Dankie my baas.  Die baas hy is te goed 

vir Andries”  Kan jy dit nie sien nie? 

MARIANA 

Al wat ek sien is ‘n kind wie se Pa nie meer vir 

hom  vir ‘n studielening kan borgstaan nie. 

ANDRIES 

Maar ten minste nog sy trots het!  Of tel dit 

nie?! 

 

Mariana raak stil. 

ANDRIES 

Hulle kan my land vat; hulle kan my werk vat, 

maar my trots vat hulle nie!  En daar is nie 

genoeg geld in die reserwebank om dit ooit by 

my af te koop nie.  Is dit wat jy wil hê? – ‘n 

man sonder sy siel! 
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MARIANA 

Nee. 

 

Stilte.  Andries bedaar. 

ANDRIES 

Henk sal regkom.  Hy’s slim…en hy’t 

deursettingsvermoë.  Ek sal ‘n ander werk kry 

en ek sal hom help hoe en waar ek kan.  

(POUSE)  Het jy dit bedoel? 

 

Mariana kyk na Andries…verstaan nie die vraag nie. 

ANDRIES 

Dat jy my vertrou. 

 

MARIANA 

(SAGGIES) Ja, ek het. 

ANDRIES 

(STAP NADER – RAAK AAN HAAR GESIG)  

Vertrou my nou. 

 

Hy trek haar nader, omhels haar saggies.  Hulle staan daar, in die middel van die garage, 

in mekaar se arms, omring met bokse blikkieskos. 

 

SNY NA: 

2. 20. HENK SE KAMER: LANDMAN HUIS - DAG/BUITE  

Henk lê op sy bed en staar na die plafon.  ‘n Klop aan die kamerdeur. 

 

HENK 

Ja…? 
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Mariana kom in.  Henk kom orent.  Mariana gaan sit aan die voetenend van die bed. 

MARIANA 

My seun…ek is jammer.  Jammer oor jou beurs, 

jammer dat ons jou nie sal kan help nie. 

 

HENK 

Toe ek klein was, was my gunsteling storie toe 

Pa vertel het van hoe die voortrekkers hulle 

ossewaens oor die Drakensberg gekry het.  En 

ek weet mense maak deesdae grappies daaroor – 

“kaalvoet oor die berge” en alles – maar iets van 

daardie storie het my nog altyd bygebly…hoe 

daar iets in ons mense is wat nie vir ‘n berg 

terugstaan nie…al is hy hoe hoog.  En die een 

ding wat ek van ‘n berg weet is as die pad wat 

jy oor hom gekies het onmoontlik raak, dan 

soek jy ‘n ander een…want daar’s altyd ‘n pad 

oor ‘n berg. Jy moet net die krag vind om aan te 

hou soek. 

 

Mariana knik bekommerd haar kop.   

 

DOOF NA DONKER; 

 

DOOF IN OP: 

 

2. 21.  ‘N PARKIE  - DAG/BUITE 

Wolke wat in die lug dryf.  Dan sien ons dat dit Wilmien se POV is: sy lê op haar rug op 

die gras in ‘n parkie en staar na die wolke bo met haar kop op Henk se maag.  Hy speel 

met haar hare: beide Henk en Wilmien is bedruk.  
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WILMIEN 

Ek dink jy sal ‘n universiteitslening kan losslaan 

as jy onderwys swot met iets soos wiskunde as 

jou hoofvak: daar’s ‘n tekort aan 

wiskundeonderwysers en dis nie te laat nie - die 

kwartaal het skaars begin. 

FG  

Ek sê jou wat: jy gaan in my plek klas toe en 

kry ons graad vir ons en dan word ek die 

voorsitter en jy die MD. 

 

FG sit met sy rug gestut teen ‘n boom en blaai deur sy nuwe B.Com handboeke. 

FG 

Check al hierdie bleddie somme wat ek gaan 

moet maak. 

HENK 

Ek wil nie onderwyser wees nie. 

FG 

Sy’t ‘n punt Henk.  Dink aan die voordele: jy en 

Wilmien loop saam klas, en dis maklik.  Wat 

wil jy meer hê? 

WILMIEN 

Watch out FG, ek breek jou nie af nie – en ek 

weet ten minste presies wat ek wil doen met my 

graad. Al van standerd 8 af. 

HENK 

Cut dit julle twee. Ek het alles probeer: al die 

aansoeke het verlede jaar reeds gesluit.  
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FG en Wilmien kyk bekommerd na Henk: 

FG 

Wat gaan jy maak? 

 

Henk kyk na die wolke.  ‘n Nabyskoot wys ons nou hoe ons held sy terugslag verwerk: ‘n 

glimlag vat aan sy mondhoeke: 

HENK 

Ek gaan vir my ‘n job kry om my Ma-hulle te 

help tot my Pa weer regkom. En ek gaan by 

UNISA inskryf.  

FG 

Komaan Henk – jy hoort op varsity: ons het 

skool deurgesuffer om bietjie pret te hê. 

WILMIEN 

(glimlag trots en soen Henk op sy voorkop) 

Nie Henk nie, FG - hierdie kop werk anders. 

FG 

Okei – ek mag julle nie vertel nie, maar ek dink 

alles gaan reg uitwerk: my Ma-hulle is by jou 

Ma-hulle en hulle gaan doen wat gedoen moet 

word. 

 

Wilmien en Henk kyk verwaard na hom: 

HENK 

Wat bedoel jy? 
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2. 22. LANDMAN SITKAMER   -  DAG/BINNE 

Andries en Mariana is so pas gekonfronteer met Sophia en Frik se aanbod.  Andries staan 

met ‘n tjek in sy hande, maar dit het die verkeerde uitwerking op hom. In plaas van 

dankbaar is hy bleek en vernederd: 

SOPHIA 

Dis die eerste helfte van die fooie en as julle nie 

die res teen halfjaar het nie, sal ons weer betaal. 

 

Andries en Mariana kyk na mekaar: sy weet hoe moeilik dit vir hom is. 

FRIK 

Ek was by die handelaar besig om ‘n gek prys 

vir ‘n splinternuwe motor te oorweeg toe F.G 

my gebel en vertel het.  Dit was ‘n maklike 

besluit. 

SOPHIA 

(onthuts) 

Bedoelende? 

FRIK 

Dat FG ‘n tweedehandse motor gaan kry. 

SOPHIA 

O Frik… jy’s ‘n kansvatter weet jy.  

(Vir Andries en Mariana:) 

Julle twee kan helemal ontspan, dit kom met al 

ons liefde. En skaam jou Frik – dit doen niks 

aan jou bankbalans nie. 

 

Andries gaan sit eenkant en staar na die tjek. Beide hy en Mariana het nie woorde nie.  
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FRIK 

Wat Sophia probeer sê is dat ons graag vir Henk 

saam met FG wil sien varsity toe gaan. Die 

seuns verdien dit en dit sal ‘n skande wees as 

ons nie almal ons harte oopmaak en dit vir hulle 

moontlik maak nie. 

 

Terwyl hy praat beweeg die kamera al nader aan Andries se gesig. 

 

 

 

 

2. 23. LANDMAN MOTORHUIS  - NAG/BINNE  

Henk is besig om ‘n bedside radio/wekker reg te maak.  Hy soldeer ‘n laaste draadjie nes 

Mariana in kom.  Sy sit ‘n toebroodjie op ‘n bordjie langs hom neer. 

HENK 

Dankie Ma.  Ek’s amper klaar. 

 

Hy draai die radio/wekker regop en skakel hom aan.  Hy werk. 

HENK 

Daarsy. 

MARIANA 

Ek het geweet jy sal – jy’t nog altyd ‘n 

aanvoeling daarvoor gehad. 

 

Izel kom ingestap. 

 

IZEL 

Wat’s dit met Pa?  Hy sit nou al  ure lank in sy 

stoel met Henk se hele toekoms in sy hande … 

wat’s so moeilik?   
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HENK 

Los hom uit. 

IZEL 

Ons behoort sjampanje te drink: jy gaan varsity 

toe! 

HENK 

Izel, ek en Ma was besig om te praat. 

IZEL 

Verskoon my! 

 

Izel stap uit.  Vir ‘n oomblik is daar stilte tussen Henk en Mariana. 

HENK 

(SONDER OM DIREK NA MARIANA TE 

KYK)   Ek weet hoekom hierdie so moeilik vir 

Pa is, Ma.  (POUSE)  ‘n Beurs van ‘n 

maatskappy is een ding, maar geld van Oom 

Frik… 

MARIANA 

Dis vir my ook moeilik. 

HENK 

Ek weet. 

MARIANA 

Geld by familie kry is altyd moeilik. 

HENK 

Ja, maar dis nie wat hierdie moeilik maak nie.  

 

Mariana kyk na Henk…probeer lees wat hy impliseer. 
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HENK 

(VERSIGTIG)  Ek weet Ma dink ek weet 

nie…maar Ma en Oom Frik was mos 

gekys…voor Ma en Pa ontmoet het. 

MARIANA 

Waar hoor jy dit? 

HENK 

Ek weet dit al lankal, Ma.  Kinders hoor meer as 

wat die grootmense dink. 

MARIANA 

Dit was lank gelede. 

 

Stilte. 

HENK 

Hoekom het Ma met Pa getrou? 

MARIANA 

Omdat ek hom lief gehad het. 

HENK 

En as Ma weer moes kies? 

MARIANA 

Dan sou ek dieselfde kies.  Jou Pa is ‘n goeie 

man met ‘n goeie hart.  Dinge het net nie altyd 

uitgewerk soos hy gehoop het dit sou nie. 

 

Henk kyk in stilte na Mariana.   
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HENK 

En nou het dinge nie uitgewerk soos ek gehoop 

het dit sou nie.  Maar ek weet nou wat ek moet 

doen. 

 

Hy staan op en stap uit. 

 

 

 

2. 24. LANDMAN SITKAMER   -  NAG/BINNE 

Andries sit in sy stoel…die tjek in sy hand.  ‘n Koerant lê op die sitplek van die stoel 

oorkant sy stoel.  Henk stap in.  Hy gaan na die stoel…haal die koerant af, kyk vir ‘n 

oomblik daarna – sit dit op die koffietafeltjie tussen hulle.   

ANDRIES 

Daar’s omtrent nie een werksgeleentheid sonder 

dat hulle dit duidelik maak dat regstellende 

aksie in ag geneem gaan word nie  

HENK 

Daar sal iets wees wat vir Pa reg is.  (POUSE)  

Pa, ek het besluit om nie oom Frik-hulle se 

aanbod te aanvaar nie. 

ANDRIES 

Jy het nie ‘n keuse nie. 

HENK 

Mens het altyd ‘n keuse Pa…dis net dat die 

regte een nie altyd duidelik is nie. 

 

ANDRIES 

Ek het my bes gedoen om te sorg dat niemand 

nog ooit kon sê dat ek jou Ma se familie as ‘n 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 91 

ticket boontoe gebruik het nie.  Maar jy… 

daardie tjek, Henk, sal sekermaak dat jy nie 

eendag sit waar ek nou sit nie. 

 

Hulle sit in stilte. 

ANDRIES 

Ek het al baie kere gewonder oor die jare heen 

hoe dit vir jou moes gewees het…elke keer as jy 

by F.G. gekuier het…die groot huis…die 

geleenthede wat geld hom gebied het… 

HENK 

Toe ek klein was het ek partykeer gewens dat 

Tannie Sophia en Oom Frik my ouers 

was…maar soos ek dit sien, Pa, koop geld nie 

alles nie…en veral nie wat belangrik is nie. 

ANDRIES 

In hierdie geval is  dit belangrik.  ‘n Goeie 

kwalifikasie gaan jou enigste redding wees. 

Daarsonder gaan jy swaar dra.  (GEE DIE TJEK 

VIR HENK) Vat die geld, en gaan loop die pad 

wat jy moet loop. 

 

Henk neem die tjek by Andries…kyk vir ‘n paar sekondes daarna…en skeur dit dan op. 

HENK 

Ek gáán my pad loop, Pa, my eie pad…en wat 

myne is om te dra, sal ek self dra. 

 

Henk staan op om te loop. 

ANDRIES 

Hy kón jou Pa gewees het weet jy. 
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HENK 

(KNIK)  Dan was ek nie ek nie. 

 

Henk stap uit.  Andries sit stil in sy stoel.  Dan neem hy dit koerant op en begin verder na 

werk soek. 

 

 

2. 25. VAN DEN BERG VOORPORTAAL - DAG/BINNE 

Frik staan in die voorportaal saam met ‘n KARVERKOOPSMAN. 

VERKOOPSMAN 

Dankie Meneer Van den Berg: sy staan hier 

voor en sy’s op Meneer se naam en al’s is 

honkie dorie. Sign net hier. 

 

Frik sign. Die man gee vir hom die sleutels. Sophia kom die vertrek ingestap en hou hulle 

dop.  

FRIK 

Dankie vir jou moeite. Ek waardeer dit. 

VERKOOPSMAN 

Nee maar dis reg Meneer. Ek hoop die laaitie 

geniet sy kar! Hy mag oud wees maar hy’t nog 

baie myle in sy lyf. Nagsê. Baai Mevrou. 

 

He stap weg. Frik draai na Sophia: 

SOPHIA 

Watse kar het jy gekoop? 

Sy druk verby Frik na buite. 
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2. 26. VAN DEN BERG PARKEERAREA  - DAG/BUITE 

 ‘n 1988 Fiat Uno staan trots in die oprit.  Sophia kom vervaard aan en staar na die kar 

met ongeloof op haar gesig:  

SOPHIA 

Jy kry die stuk afval metaal van ons erf af Frik. 

FRIK 

(Kalm) ‘n Student het niks meer nodig nie. 

SOPHIA 

Jy weet FG wil die nuwe Golf hê. 

FRIK 

Hy’s jonk Sophia, en jong mense stamp karre, 

of hulle nou nuut of tweedehands is. Die Golf is 

heeltemal te duur. 

SOPHIA 

Wanneer gaan jy ophou met jou suinige 

swartgalligheid?   

 

Frik is nou kwaad.  

FRIK 

Geld groei nie op my rug nie magtag! 

 

Sophia skrik effens, en bly net staan.  Dan sien ons Andries se kar wat op straat voor die 

hek intrek.  Frik druk die remote en die hek gaan oop. 

 

Sophia stap fies die huis binne.  

 

Andries ry in en klim uit. 

ANDRIES 

Dagsê  Frik. 
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FRIK 

Dag swaer.  Kom binne. 

ANDRIES 

Dankie, maar ek’s nou weer op pad. 

 

Andries hou die geskeurde tjek na hom uit. Frik neem dit met ‘n frons: 

ANDRIES 

Dit was Henk se besluit. 

FRIK 

Maar hoekom? 

ANDRIES 

Soos ek verstaan wil hy sy kruis alleen dra.  Ek 

is dankbaar oor jou aanbod, en jy moet weet dat 

ons familie dit waardeer.   

FRIK 

G’n mens dra sy hele lewe alleen nie, Andries.  

Ek is al baie kere in my lewe gehelp. 

ANDRIES 

Wat Kan ek sê, Frik?  Hy’s my seun…lyk my 

hy’s net so hardkoppig soos ek. 

 

Andries klim in sy kar en ry na die hek.  Frik druk weer die remote. Andries ry uit en 

weg.  Frik staan daar met die verskeurde tjek in sy hande. 

 

FG vanuit die huis aangestap. Hy kom staan langs Frik…kyk met afguns na die kar. 

FRIK 

Voor jy enigeiets sê wil ek jou waarsku om jou 

woorde te tel. 
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FG 

Maar Pa het gesê… 

FRIK 

As hierdie kar nie vir jou goed genoeg is nie, los 

die sleutels op my lessenaar. 

 

Frik sit die sleutels in FG se hand en stap weg.  

 

 

 

2. 27. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 28. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart rol deeg uit op die kombuistafel.  ‘n Bord beskuit staan ook op die tafel, en ‘n pot 

koffie.   Soois kom van buite af ingestap…hang sy hoed op langs die deur. 

SOOIS 

Ek gaan daardie heining aan die noordgrens ‘n 

bietjie aandag moet gee. 

 

Hy gaan sit by die tafel…skink vir homself ‘n koppie koffie. 

SOOIS 

Inderdaad, dis waarskynlik nou ‘n gulde 

geleentheid om sommer die hele ding te 

vervang. 

 

Hy neem ‘n hap van ‘n beskuit en drink koffie daarmee saam. Mart is stil. 

SOOIS 

En as jy so stil is? 

MART 

Jy besef hoekom Henk Frik se hulp nie aanvaar 

het nie. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 96 

 

Soois beduie – “Wie sal ooit weet?” 

MART 

Want hy wou nie sy Pa in die verleentheid stel 

nie. 

SOOIS 

Miskien.  Miskien nie. 

MART 

Mariana het my vertel dat Henk reeds as kind 

oor haar en Frik se vehouding uitgevind het. 

SOOIS 

Verbaas my nie…alles kom mos uit…op die ou 

end.  Veral as dit by families kom. 

MART 

Ek kan verstaan dat die kind nie sy Pa sou wou 

seermaak nie, maar dis nie reg dat ‘n kind sy 

ouers se kruis moet dra nie. 

 

‘n Oomblik stilte.  Soois besef waarheen die gesprek lei. 

SOOIS 

En jou voorstel is…? 

MART 

Is dit nodig dat ek dit sê? 

SOOIS 

(POUSE)  My vrou, jy weet hoe ek voel oor 

inmeng in die kinders se sake. 

 

Soois staan op…beweeg na die deur. 
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MART 

Ek weet, en ek stem saam, maar partykeer is dit 

nodig.  As ons aanbied om vir Henk se studies 

te betaal dan sou dit baie makliker wees vir 

hulle om te aanvaar. 

SOOIS 

Ek het dit reeds gedoen. 

 

Mart kyk op na Soois. 

SOOIS 

Ek het gebel…met Henk gepraat…gesê ons sal 

bly wees om te betaal…maar hy’t gesê nee 

dankie.  Hy wil sy eie pad loop…en self 

daarvoor betaal. 

MART 

Hoekom het jy my nie vertel nie? 

SOOIS 

Hy’t gevra dat ek jou nie vertel nie.  Hy’t 

geweet dit sal jou seermaak. 

 

Hy sit sy hoed op sy kop en stap uit. 

 

Mart staan verleë. 

 

DOOF NA DONKER: 

 

DOOF IN OP: 

 

2. 29. VESTIGINGSSKOOT – VAND DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

 

 

2. 30. PATIO: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BUITE 

Sophia en Mariana sit op die patio. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 98 

MARIANA 

Ek wil nie hê die ding met Henk moet tussen 

ons lê nie.  

SOPHIA 

Ek gaan nie maak asof ek dit verstaan nie: dit 

was ‘n skok.  

MARIANA 

Ag Sophia…  

SOPHIA 

Julle gaan sukkel tot Andries weer werk kry, en 

nou het hy jou seun se een kans om iets vir 

homself te doen, weggevat.   En nou moet die 

arme kind deur UNISA studeer na hy die hele 

dag in ‘n restaurant borde aangedra het. 

MARIANA 

Baie mense doen dit. 

SOPHIA 

Ja, maar dis nie nodig dat hy dit doen nie. 

 

Netta bring tee en koek uit en sit dit op die stoeptafel neer: Mariana antwoord nie. 

SOPHIA 

Los maar, ek sal skink. 

 

Netta gee pad. Sophia sit koek op twee bordjies. 

SOPHIA 

(TERWYL SY KOEK SKEP)  Jy moet weet, 

Mariaana: dit gaan ook moeilik hier in ons huis. 

Weet jy hoeveel druk plaas die regering op 
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Frik?  Die geld wat ons vir Henk wou gee het 

nie sommer net uit die lug uit geval nie, maar 

dit het ons nie gekeer nie. 

 

Mariana kyk weg: nou moet sy op haar tong byt. 

SOPHIA 

Mag ek maar eerlik wees? 

 

Mariana weet Sophia gaan nou eerlik wees of sy ja sê of nie. 

SOPHIA 

Alles in die lewe gaan oor geld, as jy dit het en 

veral as jy dit nie het nie. 

 

Mariana sê niks en vat ‘n hap koek. Sophia vra haar groot vraag: 

SOPHIA 

Sus… hoekom los jy hom nie net nie? 

 

Mariana sit haar koek neer. 

SOPHIA 

Vir Henk se onthalwe, vir Izel se onthalwe, en 

vir jouself. 

MARIANA 

Hy’s my man. 

SOPHIA 

Jy’s ‘n Van Rooyen.  Vat jou kinders na Ma-

hulle toe en gee jouself ‘n tweede kans. Jy’s ‘n 

mooi vrou en jy kan vir jou ‘n man kry wat vir 

jou kan sorg. 

 

Mariana versteen. 
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SOPHIA 

(Sagter) Jy verdien beter, Mariana.  Jou kinders 

verdien beter. 

 

Mariana sit haar koppie neer. 

MARIANA 

Henk het self besluit om julle tjek op te skeur.  

SOPHIA 

(ONKANT BETRAP)  Maar dis waansin. 

MARIANA 

Nee…dis karakter. 

 

Sophia is sonder woorde.  Touché. 

 

 

 

2. 31. VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

 

2. 32. HENK SE KAMER: LANDMAN HUIS - DAG/BINNE 

Henk sit by sy lessenaar…studeer.  Wilmien stap in en gee Henk ‘n vinnige soen. 

WILMIEN 

Hallo vreemdeling. 

HENK 

Hallo. 

WILMIEN 

Jy kry uiteindelik ‘n af dag en wat doen jy…? 

 

Sy beduie na die boeke. 
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HENK 

Dis nie my destiny om vir dit res van my lewe 

in ‘n restourant te werk nie.  (GEE VIR HAAR 

‘N PAPIERTJIE MET SKRIF DAAROP)  

Hierdie boek word aanbeveel vir mense wat 

patente wil laat registreer.   Maar die ding kos 

oor die ses honderd rand.  Jy sal my hero wees 

as  jy jou studentekaart gebruik en dit by die 

universiteit se biblioteek vir my kry. 

WILMIEN 

(LEES PAPIERTJIE)  Okei. 

(SY GAAN SIT OP DIE BED)  Ingeval jy 

belangstel…ek het belangrike nuus…maar ek sê 

niks totdat jy by my kom sit nie. 

 

Henk gaan sit langs haar op die bed. 

 

WILMIEN 

My Ma gaan vir haar ‘n nuwe motor koop en 

dan kan ek haar ou motor kry… 

Reaksie Henk. 

WILMIEN 

…en ek gaan van die huis af studeer… 

Reaksie Henk 

WILMIEN 

…en later, as dinge uitwerk, gaan ek my eie 

plekkie soek. 

HENK 

(onderbreek haar) 
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Maar jy’t so uitgesien na die koshuis… 

WILMIEN 

Omdat jy ook koshuis toe sou gaan. Maar as jy 

hier werk en hier studeer, dan bly ek by die huis 

om jou te sien net waar en wanneer ek wil. 

 

Dit stem Henk onrustig:  

HENK 

Jy kan nie jou planne rondom my maak nie.  

WILMIEN 

Hoekom nie? 

HENK 

Omdat ek jou nie wil terughou nie Wilmien. 

Jy’t ‘n hele universiteit vol dinge wat jou 

aandag nodig het. My pad lyk baie anders. 

WILMIEN 

Luister jy nou mooi vir my Henk Landman, ek’s 

lief vir jou, en ek voel vere vir die res. 

 

Wilmien soen hom innig. 

 

2. 33. VESTIGINGSSKOOT – VAN DEN BERG HUIS – NAG/BUITE 

 

 

2. 34. HOOF SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS - NAG/BINNE  

Frik sit in sy stoel en lees ‘n besigheidstydskrif.  Dis radio is aan: op die radio hoor ons 

die volgende:  
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RADIOMAN 

The great Frank Sinatra gave his very last public 

performance at a party in Palm Springs last 

night. His final song was “The Best is Yet to 

Come.” 

 

Die liedjie begin speel as Sophia inkom:  

SOPHIA 

Ek het besluit om Izel saam te vat as ons 

Frankryk toe gaan. Met Andries wat nog steeds  

ordentlike werk soek dwaal die arme kind soos 

‘n weeskind daar rond.  Dan werk ons ‘n dag of 

wat in Parys in om haar met so ‘n bietjie “Paris 

shopping” te bederf.   

FRIK 

Ek het vir jou gesê Frankryk gaan moet wag.  

 

SOPHIA 

Hoe lank Frik? 

FRIK 

Ek weet nie, Sophia.  Soos dinge nou gaan 

oorweeg ek dit om ‘n verband teen ons huis uit 

te neem om die besigheid deur die dip te help.  

SOPHIA 

Oor my dooie liggaam! 

FRIK 

Ek stel voor jy respekteer my besluite, glo my, 

hulle is goed deurdag. Ek sal doen wat ek moet 
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doen om my besigheid te help, en nie jy of 

enige iemand anders sal vir my voorsê wat ek 

mag en nie mag nie.  

SOPHIA 

Gaaf.  Maar laat ek een ding baie duidelik 

maak.   Ek is nie Mariana nie… 

 

Sy draai om om uit te stap. 

FRIK 

En wat bedoel dít? 

SOPHIA 

Dit bedoel dat ek nie sal toelaat dat my man my 

saam met hom oor die afgrond sleep nie. 

FRIK 

Jy het belowe om my by te staan, deur dik en 

dun. (Pouse) Tye raak nou dun. 

 

Sophia trek haar op en stap uit. 

 

Ons hoor Frank Sinatra sing…”the best is yet to come…”.  Frik hoor die lyn en glimlag 

bitter/ironies. 

 

DOOF NA DONKER: 

 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 35. VESTIGINGSSKOOT – VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

2. 36. VESTIGINGSSKOOT – BEDIENDEKAMERS – DAG/BUITE 

2. 37. NETTA SE KAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Netta sit op ‘n stoeltjie in haar kamer.  Sy kyk na die doenighede voor die game afskop 

vir die 1995 wêreldbeker  op ‘n klein televisiestel.   
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2. 38. TV KAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Die Volkslied (Nkosi en dan Die Stem) word op TV gesing terwyl ons die twee spanne 

op die skerm sien.  Die hele familie en Albert is daar.  Hulle kyk na die die wêreldbeker. 

 

Soois en Mart sit in die middel op die bank.  Albert sit langs Soois.  Om hulle sit Izel, 

Mariana en Sophia en eet popcorn. Wilmien sit op ‘n gemakstoel in Henk se arms. FG sit 

eenkant: hy is nors.  Andries sit naby Mariana op ‘n stoel.   

 

Frik sit gemaklik in sy gemaksklere, maar hy kyk elke nou en dan na FG, wie se norsheid 

hom irriteer.   Hulle drink bier, eet biltong, pop corn en chips; en geniet die rugby. 

 

Ons sien hoe die kamera stadig verby die spelers se gesigte beweeg terwyl die volkslied 

gesing word. 

SOPHIA 

Wie’s jou gunsteling Izel? 

IZEL 

Weet nie, Tannie Sophia, ek kan nie kies tussen 

Joel Stransky en Joost van der Westhuizen nie. 

MARIANA 

Ek moet sê Andre Joubert is my soort speler. 

IZEL 

Haai Ma! En dit op Ma se ouderdom. Skaam vir 

Ma.  

MARIANA 

(Laggend)  
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Ek’s darem nog nie in die graf nie hoor. Kyk 

daar’s Madiba in ‘n springboktrui!  As ons wen 

gaan hy daai skoffeldansie van hom dans! 

 

Frik kyk weer na FG. 

WILMIEN 

Henk sê dis ‘n belangrike wedstryd hierdie. 

ANDRIES 

Natuurlik is dit belangrik…dis die wêreldbeker. 

WILMIEN 

Nie net daaroor nie, Oom Andries…want as ons 

hierdie wen dan’s dit soos ‘n teken dat ons die 

regte ding gedoen het om Apartheid te beïndig. 

ANDRIES 

Geniet dit maar…dis waarskynlik die laaste wit 

span wat julle ooit sal sien.   

ALBERT 

Hulle gaan sukkel om die Afrikaner uit rugby te 

hou, Andries. 

ANDRIES 

Dit gaan hulle nie keer nie.  Affirmative action 

is ‘n kanker wat alles gaan raak.  As ons vandag 

wen sal dit ook die laaste keer wees.  Nooit 

weer hierna nie. 

SOOIS 

Nooit is ‘n lang tyd. 

 

Ons is weer by Frik.  Hy vererg hom vir FG. 
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FRIK 

F.G., gaan jy nou die dag saam met ons geniet 

of gaan jy die hele game met ‘n langgesig sit? 

SOPHIA 

Hoekom laat jy hom nie net gaan nie, Frik? - 

Henk en Wilmien sal nie omgee nie.  

(Verduidelik)   Sy vriende kyk almal saam na 

die game in die universiteit se rugbyklubhuis 

maar Frik het gesê FG moet hier kyk sodat ons 

almal saam kan wees. 

FRIK 

(MET SY Oë OP FG)  Nee my vrou, hy kyk 

hier omdat hy nie weer na ‘n enkele suipparty 

gaan voor hy meer aandag aan sy studies begin 

gee nie. 

 

FG sit met arms gevou…nors. 

SOPHIA 

Jy’s nou onregverdig, Frik.  Die kind doen sy 

bes. 

 

Frik wil nie voor die ander mense verder stry nie. 

FRIK 

Gaaf.  (AAN FG)  Gan dan. 

 

FG staan op en stap uit. 

 

Die fluitjie blaas vir die afskop. 

 

SOOIS 

Daar begin dit.  Hou duimvas mense. 
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DOOF NA DONKER: 

 

DOOF IN OP 

 

 

2. 39. ANDER HOEK VAN DIE VAN DEN BERG HUIS – OOR DIE SWEMBAD 

NA DIE PATIO EN DIE TV KAMER SE DEUR – LANG SKOOT – DAG/BUITE 

Ons hoor hoe die familie binne die TV kamer juig.  En dan kom almal behalwe Frik 

uitgestap op die patio.  Op ‘n tafel op die patio staan drankies en glase uitgepak.  Hulle 

kry almal vars drankies. 

 

Soois staan by Albert en Andries. Die ander maal op die agtergrond rond. 

 

SOOIS 

Nee kyk as die manne teen halftyd so ver kan 

kom, dan kan ons hierdie wedstryd wen. 

ANDRIES 

Weet Pa ek hoor nou die dag ‘n interessante 

ding… 

 

Maar ons nie meer by die manne nie.  Ons is op Mariana.  Sy is laaste uit die kamer, en 

kyk terug in die kamer in. 

 

 

2. 40. TV KAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Frik sit nog in sy stoel.   

 

Mariana kom weer ingestap.  Sy gaan sit naby Frik op ‘n bank. 

 

MARIANA 

Miskien kan Henk vir FG so bietjie help… hulle 

sien mekaar maar min en dis dalk nie ‘n goeie 

ding nie. 
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FRIK 

Dis een van die redes hoekom ek so graag wou 

gehad het dat hulle saam op ‘varsity moes wees.  

(POUSE) Mens sou wou glo dat alles in hierdie 

ou lewe, en veral jou kind, na die goeie neig 

soos bome na die lig…maar nie FG nie. Hy kies 

keer op keer die kort pad.  En die verkeerde 

vriende.  Dis natuurlik my skuld.  Hy’t te 

maklik groot geword. 

MARIANA 

Hy’s nog jonk.  Hy sal regkom. En dis nie alles 

jou skuld nie.  Kinders bring hulle eie dinge ook 

saam.   

 

Hulle raak stil.  Ons hoor die mense buite op die patio. 

FRIK 

Weet jy…ek skaam my om dit te erken…maar 

partykeer wens ek dat Henk my seun was. 

MARIANA 

Moenie dink dat Henk nie sy nukke het nie.  

Hy’t ‘n hardkoppigheid in hom waarmee hy nog 

baie gaan sukkel. 

FRIK 

(POUSE)  Dis nie wat ek bedoel nie…(HY 

LAAT DIT HANG – “ONS SEUN WAS”) 

MARIANA 

(POUSE)  Die lewe gebeur soos die lewe moet 

gebeur.   
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FRIK 

Dit kon anders gewees het. 

MARIANA 

Andries doen sy beste.  Ek vra niks meer nie. 

 

Frik knik sy kop.  Daar is niks meer om te sê nie. 

 

Die ander begin nou weer die kamer binnestap.  Sophia stap voor. 

 

Sophia let op dat Mariana reeds in die kamer is, maar sy laat dit gaan. 

 

Terwyl hulle onder mekaar praat neem hulle almal weer hulle plekke in. 

 

 

2. 41. MONTAGE MET MUSIEK 

Argief materiaal van die wedstryd met tussenskote van ons karakters wat die wedstryd 

geniet.  

 

Netta in haar kamer wat hande klap en juig. 

 

Eindig met Madiba en Francois Pienaar wat die beker vashou… en ons karakters wat 

ronddans van blydskap en mekaar omhels… 

 

Netta dans in haar kamer rond. 

 

DOOF NA DONKER: 

 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 42. LANDMAN SITKAMER   -  NAG/BINNE 

Dis Kersnag en die Landman familie sit bymekaar om ‘n eenvoudige kersboompie. 

IZEL 

Het ek dit reg dat elkeen van ons vanjaar vir 

homself ENIGE persent mag gee? 
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MARIANA 

Dis wat ons besluit het. Jy kan begin. 

IZEL 

Nee Henk begin. 

HENK 

Ons begin by die jongste. 

Izel is bekommerd. 

IZEL 

Enigeiets nê? 

MARIANA 

Wat het jy gedoen Izel? 

IZEL 

Pa mag nie kwaad word nie. 

MARIANA 

Izel? 

Dis doodstil.  Izel lig haar hempie op en wys haar bellyring.  Dit bly doodstil. Almal staar 

en byt hulle reaksies terug. 

IZEL 

Ma’t gesê enigeiets en dis rêrig wat ek wil hê. 

HENK 

Ek dink dis cool. 

ANDRIES 

Ek gaan nie sê wat ek dink nie. 

MARIANA 

Ek ook nie. Ek’s bly jy’s gelukkig my kind. 
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IZEL 

(maak hempie toe) 

Henk se beurt. 

 

Henk haal sy UNISA form uit en hou dit op: 

HENK 

Ek gee vir myself al vyf my eerstejaarvakke – 

twee met onderskeiding. 

 

Uitroepe van bewondering en gelukwensing – hulle praat oormekaar: 

IZEL  

En nou Ma. 

MARIANA 

My persent is julle: my familie, en die feit dat 

ons hierdie jaar met al sy konkels en draaie 

oorleef het.   

IZEL 

Dis ‘n cop-out en ek geweet Ma gaan dit doen! 

HENK 

Ma mag – jy mag nie kritiseer nie. 

Izel haal ‘n pragtige nekdoek uit: 

IZEL 

Daar’s vir Ma iets wat Ma van sal hou. 

 

Mariana kyk na die nekdoek en soen vir Izel: 

IZEL  

Nou’s dit Pa se beurt. 
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ANDRIES 

Kyk agter die bank, Henk. 

 

Henk staan op en kyk agter die bank.  Hy sleep ‘n swysmasjien agter die bank uit waar 

almal dit kan sien. 

ANDRIES 

En voor julle wonder hoe ek dit bekostig het - 

ek het dit by Oom Gys de Vries gekry en hy’t 

voorgestel dat ek dit afbetaal soos hy my betaal 

vir die sekuriteitshekke wat ek op bestelling vir 

hom hier in ons motorhuis aanmekaar gaan 

sweis.  

HENK 

So Pa se present is Pa gee vir Pa ‘n job. 

ANDRIES 

Dis al wat ek vanjaar gevra het. En ek dink ek 

het die regte job: in hierdie land gaan misdaad 

net al meer geweldadiger en leliker word. Die 

miljoenêrs van môre gaan mense wees wat dit 

kan regkry om inbrekers, verkragters en 

moordenaars uit jou huis uit te hou. 

 

Henk kyk na die sweismasjien: ‘n gedagte begin in sy kop broei. 

HENK 

…sê dit weer, Pa. 

ANDRIES 

Wat? 
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HENK 

Daai laaste sin. 

ANDRIES 

Misdaadbekamping gaan mense ryk maak, seun. 

Die polisie kan dit nie alleen hanteer nie – die 

private sektor gaan inklim en daaruit geldmaak. 

 

Die kamera beweeg in op Henk se gesig. Hy dink hard. 

 

 

 

2. 43. KOMBUIS:  VAN DEN BERG HUIS – NAG/BINNE 

Frik staan in sy pajamas in die kombuis.  Hy skink vir homself ‘n glas melk.  Hy drink 

die melk in een slag af, sit die glas neer.  Hy sit sy hande op die kombuis tafel en staan 

net daar…gebuigde hoof. 

SOPHIA 

(AF)  Wat gaan aan Frik?  (OP) Dis drie-uur in 

die oggend. 

 

Sophia is ook in haar nagklere. 

FRIK 

Kan nie slaap nie. 

SOPHIA 

Neem een van jou slaappille. 

FRIK 

Hulle’s op. 

SOPHIA 

Hoekom sê jy nie so nie?  Ek sal môre nog kry. 

(SY STAP NADER)  Jy moenie laat alles jou so 

ontstel nie. 
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FRIK 

My seun druip sy eerste jaar, my besigheid 

krimp en ek moenie myself laat ontstel nie. 

SOPHIA 

Jy is Frik van den Berg, my man, en niks kan 

jou onder kry nie. 

FRIK 

Sê jy dit omdat jy dit glo, of omdat jy bang is 

dit gaan gebeur.  (POUSE)  Het jy my lief? 

SOPHIA 

Kom nou Frik… 

FRIK 

Ek vra:  het jy my lief? 

 

Sy beweeg nade en omhels hom stadig. 

SOPHIA 

Ja, ek het jou lief. 

 

Eindig op Sophia, oor sy skouer, wie nou self bekommerd is. 

 

 

 

2. 44. HENK SE SLAAPKAMER  - NAG/BINNE  

Henk is in sy kamer.  Hy staan ek kyk deur die venster na buite. Sy gesig word deur 

maanlig, wat deur die sekuriteitsgrid voor die venster deurstroom, verlig.   

 

In die verte hoor ons ‘n polisiesirene. 

Mariana kom in. 
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MARIANA 

Lekker slaap my seun. En ‘n geseënde kersfees 

vir jou. 

HENK 

Ma…twee mense wat ‘n koek deel kry elkeen ‘n 

groter stuk as twintig mense wat daai selfde 

koek moet deel.  

MARIANA 

Wat bedoel jy? 

HENK 

Voor die verkiesing het die polisie vir ‘n klein 

groepie witmense gesorg; nou moet daardie 

selfde polisie vir almal sorg… Pa is reg… 

sekuriteit gaan die volgende goudmyn van Suid-

Afrika wees, en ek weet nou hoekom ek ‘n 

graad in elektronika wil hê. 

 

Hy kyk haar direk in die oë. Sy glimlag effens en stap uit.   

 

Henk gaan staan by die venster…sy hande op die tralies.  Hy kyk deur die venster, deur 

die tralies, na buite…die maanlig op sy gesig. 

 

2. 45. LANDMAN HUIS – NAG/BUITE 

Ons sien Henk deur die tralies en venster.  Ons trek terug, al hoe wyer, terwyl ons Soois 

se stem hoor. 

SOOIS (V/O) 

Om ‘n plan te maak, is een ding…om daardie 

plan ‘n werklikheid te maak is iets 

heeltemaal anders.  Maar hoe sê mens dit vir 

die jong hart?  Want as ‘n jong hart eers glo 
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dat hy ‘n berg kan versit, kan jy hom net los 

om self te leer dat berge ‘n wil van hulle eie 

het…en dat reënboë nie maklik nasies word 

nie. 

 

 

KREDIETE ROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRUISPAD - EPISODE 3 

 

Draaiboek geskryf deur Harry Hofmeyr en Deon Opperman 

 

 

 

2. 46. LANDMAN VOORTUIN  -  NAG/BUITE 

 ‘n Inbreker sluip deur die donker na die huis waar die Landmanfamilie rustig slaap. 

 

TITELKAART: 

1996 

SOOIS (V/O) 

Teen 1996 word Suid Afrika se nuwe 

demokrasie in die woonbuurte gekenmerk 

deur mure wat al hoe hoër en hoër word, 

deure met sterker slotte, en kinders wat nie 
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meer in die strate speel nie.  Maar almal 

glimlag steeds oor die galgehumor in die 

grappie wat sê dat die GP op Gauteng se 

nommerplaat nie vir Gauteng Provinsie 

staan nie, maar vir “Gangster’s 

Paradise”…en gaan voort met hulle 

lewens…want as daar nou een ding is van die 

lewe dan’s dit dit:  hy gaan aan. 

 

 

2. 47. LANDMAN HUIS   -  NAG/BUITE 

 ‘n SITKAMERVENSTER word oopgemaak. ‘n Hand stoot die gordyne weg en ‘n man, 

wie ons nie kan herken nie, hys homself deur die venster in die vertrek in.  

2. 48. SITKAMER: LANDMAN HUIS  -  NAG/BINNE 

‘n ALARM OOG in die hoek van die vertrek: ons sien dat die drade na die oog afgesny 

is, en dat die oog met maskingtape teen die muur vasgeplak is. 

 

 

2. 49. LANDMAN HUIS -    NAG/BUITE 

‘n Alarm gaan loeiend af. Ligte binne die huis word aangeskakel en ons hoor so tussen 

die pandemonium deur: 

ANDRIES (S.O.) 

Bly in jou kamer, Izel – Pa gaan kyk! Henk?! 

IZEL (S.O.) 

Daar’s iemand in die sitkamer Pa! 

ANDRIES (S.O.) 

Waar’s jy Henk? 
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HENK (S.O.) 

Ek’s in die sitkamer, Pa! Kom kyk hierso! 

 

2. 50. SITKAMER: LANDMAN HUIS   -  NAG/BINNE 

Die alarm hou op loei as Henk dit by die konsole afskakel.  Andries, Izel and Mariana 

bondel in die vertrek in: 

ANDRIES 

Wat gaan aan? 

IZEL 

(beduie na oop venter) 

Die venster… waar’s die inbreker? 

HENK 

Dit was ek. En my system werk soos ‘n droom. 

Niks drade, niks… 

ANDRIES 

(onderbreek Henk) 

Het jy deur die venster geklim? 

HENK 

Ek het my alarm sisteem getoets. 

ANDRIES 

Ek kon jou geskiet het, my magtag!  Jy kan mos 

die dêm ding in die… 

Die foon lui. Andries tel op. 

ANDRIES 

Dis Landman, ja. My kode is 4396. Dit was my 

seun wat van sy kop af is. Ons is oraait. Baai. 

Andries sit die foon neer terwyl hy na sy horlosie kyk. 
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ANDRIES 

Dis vyf oor een in die nag! En jy maak die hele 

buurt wakker. 

IZEL 

Weird… ek sê jou: jy’s weird.  

Izel uit.  Andries kyk na die alarmoog en bemerk onraad as hy die geknipte alarmdrade 

en die maskingtape wat die tape in plek hou raaksien: 

ANDRIES 

Wat de duiwel gaan daar aan Henk?  Jy het die 

drade gesny.  Jy’t die verdomde ding uit sy plek 

uitgehaal. 

HENK 

Dis my produk, Pa. 

ANDRIES 

Intussen het jy die alarm opgeneuk. 

HENK 

En hy werk nog steeds – sonder drade en beter 

as ooit tevore! 

Andries bestudeer die oog van nader. 

MARIANA 

Ek gaan tee maak – Andries? 

ANDRIES 

Koffie dankie.   Hoe werk hy? 

HENK 

Ek het ‘n klein radio frekwensie transmittertjie 

in die oog ingebou wat ‘n sein na die sentrale 
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beheerkonsole stuur. En daar het ek ‘n 

ontvangstelsel ingebou.  

Andries haal die oog van die muur af en bekyk dit: hy is beïndruk. 

ANDRIES 

So wil jy my sê hierdie ding het nou… 

HENK 

…geen drade nie. So jy kan die oog plaas net 

waar jy wil. En hy’s helemal portable – so jy 

kan hom neersit  en rondskuif nes jy wil 

Andries draai stadig na Henk, hy sukkel nog om dit alles in te neem. 

HENK 

Wat dink Pa daarvan? 

 

2. 51. KOMBUIS: LANDMAN HUIS  - NAG/BINNE 

Mariana luister na die mans wat in die gang nader stap terwyl sy twee koppies koffie en 

haar tee op die kombuistafel regkry. 

ANDRIES (AF) 

Ek dink dis bakgat. Hiervoor mag jy my maar 

wakkergemaak het, seun – dit lyk baie goed. 

Mariana glimlag gelukkig.   

Die mans stap in die kombuis in. Andries gaan sit by die tafel waar hulle koffie op hulle 

wag. Andries sit en peuter met die alarm oog.  

HENK 

Ek lê my besigheidsplan môre aan die 

bankbestuurder voor.  

MARIANA 

Hoeveel het jy nodig? 
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HENK 

15 duisend rand, maar as hy ‘n probleem het, sal 

ek regkom met 10 duisend. Net genoeg om ons 

‘n maand aan die gang te hou terwyl ek my 

produk behoorlik verpak, registreer en in die 

regte mark bekendstel. 

Henk vat sy koffie en stap deur toe: 

HENK 

Pa kan die oog maar net op die tafel los as Pa 

klaar gekyk het: ek sal hom later kom haal. 

Nag… en skuus oor die wakkermaak. 

ANDRIES 

Dis reg so. 

MARIANA 

Jy moet slaap inkry, my seun – ek’s bekommerd 

oor daardie lig in jou kamer nooit afgaan nie. 

HENK 

Ja Ma. 

Henk uit.  

Mariana drink haar tee. Andries kyk na die oog. Dis stil tussen hulle. 

MARIANA 

Ek gaan môre vir ‘n tweede onderhoud by die 

kleuterskool. Ek’s op die kortlys.  

Andries sit die alarm neer en drink sy koffie:  

ANDRIES 

As jy die werk kry is jy ons broodwinner. 
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MARIANA 

Is nie – jy maak jou veiligheidshekke. 

ANDRIES 

Drie ‘n maand…dis nie ‘n salaris nie.  Dat jy 

moet uitgaan om te werk is ‘n bitter pil Mariana. 

MARIANA 

Dit moes lankal gebeur het. En jy moet dit nie 

so swaar vat nie: daar’s baie Afrikaner mans 

wat nes jy nie werk het nie.  

Andries staan swaar op, stap tot by die deur waar hy vassteek: 

ANDRIES 

Ek sal vir jou duim vashou, my vrou. 

Andries stap uit. Mariana tel Henk se oog op en bekyk dit ingedagte.  

 

2. 52. SONSOPKOMS OOR JOHANNESBURG -  DAG/BUITE 

 

 

2. 53. EETKAMER:  VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Ontbytkosse staan netjies op die tafel uitgepak. Frik lees die koerant terwyl hy ontbyt eet. 

Die voorblad het groot foto’s van Biskop Tutu in trane en ‘n opskrif TRUTH AND 

RECONCILLIATION.  FG kom in, en skep vir hom ontbyt:  

FG 

Dag Pa. 

FRIK 

Hmm.  
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FG 

Pa moet kyk op bladsy twee: hulle het nog 

tekens van chemiese wapenstore in Iraq gekry. 

Ek dink Amerika soek ‘n oorlog, maar die 

United Nations keer hulle.   

FRIK 

Ja… dit lyk so. 

FG 

En kyk op bladsy 3: net nou die dag het die 

minister van welsyn bedank oor hy skuldig aan 

bedrog is en nou… 

FRIK 

(sit koerant neer en kyk na FG) 

Ek stel nie op die oomblik in politiek belang 

nie.  Ek het toevallig vir Professor Wienand 

raakgeloop.  

FG stel skielik net in sy graankos belang. 

FRIK 

Hy sê vir my jou punte vir twee van jou vakke 

stuur weer op ‘n druipsyfer af. 

FG 

Dis vroeg in die jaar Pa, ek sal inhaal. 

FRIK 

Dis vakke wat jy herhaal, FG; dis presies 

dieselfde feite as verlede jaar wat jy in jou kop 

moet inkry.  Maar jy sit hier en bekommer jou 

oor Amerika, Iraq en bedrog in die parlement.  
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FG eet stug. Frik is moedeloos: hy probeer die sagter roete.  In die agtergrond hoor ons 

die voordeurklokkie lui. 

FRIK 

Ek is bekommerd my seun. En ek is raadop. 

Jy’s my wenner. My eerste span vleuel. Die 

man wat die leisels van my maatskappy in sy 

hande gaan neem.  Jy praat van chemiese 

opslgaplekke wat hulle in Iraq soek, maar ek 

wonder soms of daar nie dalk een in jou kamer 

is nie. 

FG 

‘n Chemiese opslagplek? 

FRIK 

Laat ek dit dan reguit sê: dwelms. Ek het gaan 

raad vra en hulle sê as ‘n jong presteerder so 

skielik omswaai en begin aanjaag, dan moet jy 

vir dwelms soek.   

FG 

Pa weet ek doen dit nie. 

FRIK 

Nou wat doen jy dan? 

FG stoot sy ontbyt weg en begin uitloop: 

FG 

Seker te min, Pa - wie weet? En ek belowe niks 

nie: ek doen wat ek doen en dis dit. Sorry Netta. 

By die deur moet Netta, wat instap, opsy staan sodat FG eers kan uitstap.  Sy kyk hom 

agterna: 
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NETTA 

Dis Meneer Geyser – hy’s in die sitkamer. 

FRIK 

(staan op om uit te stap) 

Dankie. Maak vir my ‘n vars koppie koffie en 

bring vir hom ook een. Sê my: weet jy wat FG 

doen as hy homself so in sy kamer toemaak om 

te studeer? 

NETTA 

(lag) 

Hy lê plat op sy rug op sy bed met oorfoontjies 

in sy ore en sy boek - maar hy lees nie, hy slaap 

en slaap en slaap en dan staan hy op en gaan uit. 

FRIK 

Netta, jy moet my dadelik laat weet as jy iets 

sien wat nie vir jou reg lyk nie. 

Netta knik.  Frik stap uit. 

SNY NA: 

2. 54. SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Albert kom orent as Frik instap: 

FRIK 

Jy’s vroeg Albert. 

ALBERT 

Ja, ek het wakker gelê en wag dat die son 

opkom. Ek sê vir jou, Frik: daar’s 

ontwikkelinge in die parlement wat my bly 

maak dat ek oud en naby aan aftree staan. 
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FRIK 

Jy kan miskien aan aftreë dink, Albert, maar ek 

het nog baie wat ek moet doen. 

ALBERT 

Ja, en die eerste is jy gaan ‘n swart vennoot in 

jou maatskappy moet aanstel. En hoe gouer, hoe 

beter. 

FRIK 

Ek sê ons wag vir ons koffie Albert. 

ALBERT 

Dit gaan nie hier oor politiek nie. Dit gaan oor 

jou balansstaat.  

Frik draai sy rug op Albert en kyk deur sy venster na buite. 

ALBERT 

Die realiteite het ons klaar ingehaal. Ek sien 

geen ander uitkoms nie. Dis al hoe ons die groot 

kontrakte gaan kry. 

FRIK 

Maximus is ‘n familiebesigheid.  

ALBERT 

Die Nasionale Party was ook ‘n 

familiebesigheid - en waar’s hulle nou?  

FRIK 

Ek het hom met my bloed en my sweet en my 

trane gebou. Twintig jaar, Albert. Twintig jaar. 

Hoe gee ek dit op ‘n skinkbord vir ‘n 

vreemdeling wat nie eens my taal wil praat nie?   
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ALBERT 

Ek ken ‘n kleurlingman wat ons taal net so goed 

soos jy praat. Willie Jacobs. Ek het alles oor 

hom hier sodat jy kan lees. 

Hy hou ‘n leêr met inligting oor Willie na Frik uit. Frik vat dit nie.  Albert sit dit op die 

koffietafel neer.  Netta kom in met ‘n skinkbord wat sy op die tafel neersit – hulle neem 

nie notisie van haar nie en sy stap weer uit. 

ALBERT 

Hy’t ‘n Kaapstad BA graad met ‘n M in 

bemarking wat hy in Holland gaan haal het.  

FRIK 

Seker gekoop… 

ALBERT 

Hei!  Ek het moeite gedoen om die regte man te 

vind, Frik. Jy kraak dit nie af met goedkoop 

grappies nie. 

(Pouse)  

Hy’t in die middel tagtigs ‘n diplomaat teen 

apartheid geword. Hy kon bevondsing uit 

bykans enige internasionale regering bewimpel 

– met ander woorde: hy’t konneksies in die 

hoogste kantore.  En nou staan sy kop besigheid  

toe - hy het self aan my gesê dat hy net wag vir 

die regte geleentheid.      

FRIK 

Jy’t klaar met hom gepraat. 
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ALBERT 

Nie oor jou nie, Frik, ons het net gepraat. Ek het 

eers laasnag skielik besef dat hy dalk die 

antwoord kan wees waarna jy soek. 

Frik ignoreer hom weer en skink vir hulle koffie. 

ALBERT 

Daar word nie meer regeringskontrakte 

toegeken aan maatskappye wat nie openlik en 

daadwerklik swart bemagtiging bevorder nie. 

En ons praat hier van bemagtiging op 

direkteursvlak. (Pouse) 

Jy gaan die dans moet leer dans, Frik, die 

regering is jou brood en jou botter. 

Frik gee vir Albert sy koffie aan. 

FRIK 

Kan ons nou ons koffie drink? 

ALBERT 

Jy hoef niks weg te gee nie. Jacobs sal elke 

aandeel wat jy hom aanbied, teen ‘n 

mededingende prys met kontant koop. 

FRIK 

Jy lê snags wakker oor die balaansstate – hoe 

gaan hulle skielik ‘n mededingende aandeelprys 

optoor? Mens verkoop nie wanneer jy met jou 

rug teen die muur staan nie, Albert. My 

antwoord is nee, nie nou nie.   

ALBERT 

Dan het ek my sê gesê, Frik. Dis jou besluit. 
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FRIK 

Dankie Albert. Onthou: ek lewer ‘n kwaliteit 

produk: op tyd, volgens spesifikasie en sonder 

uitsondering. Dis iets wat hulle nie sommer 

elders in hierdie land gaan vind nie. En ek het 

niks teen niemand nie – inteendeel, ek 

ondersteun bemagtiging en ek sal saamspeel 

solank dit sinvol gedoen word. Maar Maximus 

is ‘n familiebesigheid met een baas, en so sal dit 

bly! 

 

2. 55. BANKBESTUURDER SE KANTOOR - DAG/BINNE   

Die bankbestuurder, ‘n 35-jarige man genaamd Smit,  kyk nie weg van sy rekenaarskerm 

as daar ‘n klop aan sy deur is nie. 

SMIT 

Kom in. 

Henk stap in en wag dat die bankbestuurder na hom kyk: 

SMIT 

Net ‘n oomblik ou maat, ek’s amper klaar – nog 

net so syfertjie hier en ‘n sommetjie daar. Eina: 

die kêrel het sy overdraft-limiet helemal 

vergeet. Maar nou ja… die naam’s  Anton Smit, 

aangenaam. 

Henk skud sy vriendelike hand. 

HENK 

Henk Landman. Baie dankie dat u my so vinnig 

kon inpas, Meneer Smit. 
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SMIT 

Ek het altyd tyd vir nuwe besigheid: hoe kan 

ons help? 

HENK 

Soos ek aan u sekretaresse verduidelik het, het 

ek ‘n besigheidsplan wat ek graag aan u bank 

wil voorlê vir finansiering. 

SMIT 

Wag eers: wat is jou rekeningnommer? 

Smit is reg om die nommer in te tik: 

HENK 

Ek het nie ‘n rekening by hierdie bank nie. 

SMIT 

Nou hoekom dan nie? 

HENK 

Van ek kan onthou, was ek maar by my Pa-hulle 

se bank. Maar ek’s nou gereed om op my eie 

voete te staan en my eie besigheidsverhoudings 

te bou. 

SMIT 

So jy wil ‘n rekening oopmaak? 

HENK 

Nee Meneer Smit, ek wil eers my 

besigheidsplan voorlê – dan kan ons besluit wat 

alles nodig is. 
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Henk maak sy leêr oop en pak sy dokumente op die tafel uit. Smit se woorde droog op en 

sy houding verander sigbaar: hy weet klaar wat hier gaan gebeur en skielik stel hy net in 

die tyd op sy horlosie belang. 

HENK 

Ek het ‘n produk ontwerp waarmee ek myself in 

die mark wil plaas as ‘n top verskaffer van 

sekuriteitsoplossings. Wil u hê ek moet eers die 

produk voorlê of wil u eers kyk na my 

oorhoofse besigheidsplan? 

SMIT 

Nes jy wil – maar jy sal moet goumaak. Ek het 

‘n besige oggend. 

 

2. 56. VESTIGINGSSKOOT – DIE BANK – DAG/BUITE 

 

2. 57. BANKBESTUURDER SE KANTOOR - DAG/BINNE   

Soos voorheen.  Smit staan langs Henk en kyk na al Henk se tekeninge en ander 

dokumente. Hy tel een op en bestudeer dit vlugtig terwyl hy praat. 

SMIT 

Dis indrukwekkend, Meneer Landman. 

HENK 

Dankie – kan ons besigheid praat? 

SMIT 

Mmm… die tyd is nie aan jou kant nie.   

HENK 

Ek vra nie baie geld nie.  As 15 duisend te veel 

is kan ons oor 10 duisend rand praat. 
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SMIT 

Weet jy, ‘n paar jaar terug sou ek nou ‘n tjek 

kon uitskryf, sou ek dit sommer self kon teken 

en in jou hande druk…  

HENK 

Wat keer jou? 

SMIT 

My hande is afgekap. Daardie bankbestuurder-

bordjie op my deur beteken niks nie: ek sit 

eintlik net hier om opdragte uit te voer.  

Hoofkantoor maak die besluite en ek kan jou 

verseker: hulle werk op hierdie huidige oomblik 

deur soveel aansoeke net so goed en selfs beter 

as joune, dat ek nie eens jou tyd wil mors nie.   

HENK 

Maar julle bemarking beloof die hele land vol 

dat julle jong besighede en entrepreneurs sal 

help opbou. 

SMIT 

Dis waar ja, en as jy wil stuur ek jou volle plan 

net so na Hoofkantoor en dan wag ons vir hulle 

antwoord. 

HENK 

Maar jy glo nie hulle sal my aansoek goedkeur 

nie. 

SMIT 

Glo?  Nee.  Ek weet  hulle sal nie.  En kom ek 

wys jou hoekom nie: besit jy ‘n motor? 
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HENK 

Nee. 

SMIT 

Besit jy ‘n huis…of het jy ‘n huislening? 

HENK 

Nee.  

SMIT 

Het jy enige ander vorm van sekuriteit - kom 

ons speel laag:  het jy twee duisend rand in jou 

bankrekening wat: neem seblief kennis – wat 

NIE by ons bank gehou word nie? 

HENK 

Nee.  Maar ek het ‘n idee, ‘n goeie idee.  En ek 

het ‘n volledige besigheidsplan. En julle nooi 

entrepreneurs uit… 

SMIT 

Weet jy hoeveel mense loop op hierdie oomblik 

daar buite rond met briljante idees? En hoekom? 

Omdat die wiel gedraai het, Meneer Landman, 

en omdat dit mense desperaat maak…so 

desperaat dat hulle nagte deurlê en slim planne 

uitdink.   En dan moet ek ook noem dat die bank 

nie sy geld gaan waag op ‘n twintigjarige sonder 

formele kwalifikasies of enige 

besigheidservaring nie.   

Henk lag bitter en maak sy dokumente bymekaar. 

SMIT 

Ek’s jammer ou maat. 
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HENK 

Ek’s nie jou maat nie Meneer Smit. Tot siens. 

Henk stap uit.  

 

 

2. 58. KOMBUIS:  LANDMAN HUIS - DAG/BUITE 

Henk se besigheidsplan land “klaps” op die tafel. 

Henk en Wilmien het sopas ingestap.  Henk sak moedeloos in a stoel neer. 

WILMIEN 

Hy gaan nog eendag sy woorde moet terugtrek. 

HENK 

Hy’s ‘n aap. Sit daar op sy stok en… wat maak 

dat mense so klein dink?   Dis soos die blêddie 

hoender en die eier:  kan nie geld kry tensy jy 

reeds geld het nie, en die rede hoekom ek nie 

geld het nie is omdat ek nie geld kan kry nie. 

WILMIEN 

Dit was een mening: ons ry na die volgende 

bank toe. 

HENK 

“Die bank gaan nie sy geld waag op ‘n 

twintigjarige sonder formele kwalifikasie of 

enige besigheidservaring nie.” – hulle 

advertensie sê dat hulle vennote wil word met 

entrepreneurs wat goeie idees kan uitdink.  So 

moet ek nou aanvaar dat ‘n entrepreneur ‘n ou 

ballie met grade en jare se ondervinding is? Dis 
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‘n pot snot en ons gaan nie nog tyd mors nie: 

hulle gaan almal so dink. 

WILMIEN 

Probeer nog een keer – toe. 

 

 

2. 59. FG SE SLAAPKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

FG lê presies op sy bed soos Netta verduidelik het: met ‘n rugbytrui aan, sy oorfone in sy 

ore en sy boek onder sy kop, vas aan die slaap. Sophia, in haar gymnasium-outfit, kom in: 

SOPHIA 

FG? 

Hy draai sy kop na die muur en slaap voort.  Sy kom sit langs hom op die bed.  

SOPHIA 

Daai boek se kennis gaan nie deur osmosis in 

jou kop intrek nie.   

FG 

Ek’s moeg. 

SOPHIA 

Mens slaap nie so in die middel van die dag nie. 

FG 

Ek was wakker in die middel van die nag, Ma. 

Sy bemerk ‘n effense bloedkol in die rugbytrui op sy rug net bo sy skouerblad.  

SOPHIA 

Is dit ‘n bloedkol hierso op jou trui? 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 137 

FG 

‘n Ander ou se neus het begin bloei in ons 

game. 

SOPHIA 

Sies man, gooi die ding in die was! Anyway - 

ek’s op pad gym toe. 

FG 

Ciao. 

SOPHIA 

Ek wil net iets by jou hoor. 

FG 

Hmmm? 

SOPHIA 

Ek en Mevrou Wienand gesels gister oor julle 

jongklomp en matriek en alles wat sedertdien 

gebeur het. 

FG draai na haar: hierdie onderwerp ontstel hom oombliklik. 

SOPHIA 

Ek het haar vertel hoe jou Pa aangaan oor jy 

sukkel met jou studies en so aan, en sy sê toe dis 

so snaaks want jy was altyd ‘n topstudent. Haar 

dogter Santie het jou blykbaar gehaat toe jy die 

akademiebeker voor haar neus weggeraap het. 

FG 

Henk het die akademiebeker gekry: ek het die 

Engelse prys gekry. 
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SOPHIA 

So iets ja, maar toe sê sy sy wonder nog steeds 

of jou gesukkel by die universiteit nie nog 

steeds met die ongeluk….en Rian se dood…te 

doen het nie. 

FG 

Ag Ma… dit was meer as ‘n jaar gelede. Kan 

ons die topic drop seblief? 

SOPHIA 

Nee FG, as sy reg is, kan ons dit nie sommer net 

“drop” nie. Is sy reg? 

FG 

Nee Ma. 

SOPHIA   

Is jy seker? 

FG 

Ja Ma. 

SOPHIA 

Het jy my alles vertel, FG?  Of het daar meer 

gebeur? 

FG 

Waarvan praat Ma? 

SOPHIA 

Santie het haar blykbaar vertel dat Gerrit Marais 

ook by die braai was en dat hy gesê het dat jy 

agter die stuurwiel was toe julle weggery het. 
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F.G. 

Gerrit was so dronk soos ‘n hond.  Hy praat 

nonsens. 

SOPHIA 

Is dit? FG? 

FG ignoreer haar. 

FG 

Ma wou gym toe gaan. 

Sophia tel ‘n geraamde foto van sy lessenaar of op: dis ‘n foto van die drie matriekmaats. 

FG wil uitstap, maar sien haar met die foto, en kom haal dit uit haar hande. Hy smyt dit 

onder in sy kas in - so hard dat die raam en die glas breek: 

FG 

Ek het net ‘n paar meter gery, toe besef ek ek’s 

te dronk en toe klim ek uit en toe neem Henk 

oor.  Moenie neuk met goed wat verby is nie, 

Ma. Gaan gym toe en los dit uit! 

FG storm uit. 

Sophia staan ingedagte: sy tel die raam en die glas van onder in die kas op; en kyk weer 

na die foto. Ons eindig op ‘n nabyskoot van die drie maats.  

 

2. 60. KOMBUIS: LANDMAN HUIS - DAG/BINNE  

Henk en Wilmien in die kombuis soos voorheen. 

HENK 

Daar moet ‘n ander manier wees om kapitaal in 

die hande te kry. 

WILMIEN 

Daar is: jou Oom Frik. 
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HENK 

Nee. 

WILMIEN 

Gaan probeer net. 

HENK 

Nee. My Pa is reg: mens doen nie besigheid met 

familie nie.  As my produk nie op die oop mark 

kan verkoop nie, dan’s dit nie ‘n produk nie. 

Het jy nog so uur vir my? 

WILMIEN 

Waarheen gaan ons? 

HENK 

Sekuriteitsmaatskappye – miskien koop iemand 

my idee voetstoots. 

WILMIEN 

Eers ‘n soen. 

Hulle soen. 

WILMIEN 

En nog ene… 

Terwyl hulle vry gaan die deur oop en stap FG soos ‘n spook in die kamer in. Henk sien 

hom eerste raak: 

HENK 

Hei neef… klop jy nie? 

F.G. lyk siek van ontsteltenis. 

WILMIEN 

Hei ou - whazzup? 
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FG 

Kan ek en Henk bietjie praat? 

HENK 

Sy kan maar hoor… 

WILMIEN 

Nee ek sal jou Pa in die garage gaan opchat.. 

HENK 

Maar ons was op pad. 

FG 

Ek sal nie lank wees nie. 

Wilmien stap uit en maak die deur agter haar toe: 

FG 

Onthou jy vir Gerrit Marais?  Hy was die dag 

van die ongeluk by die braai. Santie se Ma het 

my Ma vertel dat Gerrit my sien bestuur het toe 

ons weggery het. 

Beide sit doodstil terwyl hulle hierdie inligting probeer verwerk. Hulle kyk nie na mekaar 

nie. 

HENK 

Dis lank gelede - ek dink nie jy moet jou 

daaraan…(steur nie…) 

Sy woorde droog op as hy besef dat FG hom nie hoor nie.   

FG 

Wat maak ons as die ware storie uitlek? 

HENK 

Ons staan by ons storie: daar was nie ander 

getuies nie. 
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FG 

My Ma dink nou dis oor die ongeluk dat ek nie 

deurkom nie. As sy gaan begin krap… 

HENK 

 Is sy reg? 

FG 

Dit het niks met jou uit te waai nie. 

HENK 

Jy raak sommer so weg en gaan aan met jou 

lewe asof ons nooit pelle was nie… en jy druip, 

en jy drink soos ‘n vis en Wilmien sê almal by 

die varsity dink jy’s ‘n loser. 

FG 

Preek jy vir my? 

HENK 

Nee FG, ek vra jou ‘n vraag: wat is met jou aan 

die gang? 

FG 

Moet ek dit uitspel? 

HENK 

Seblief. 

FG soek woorde, maar besluit dan dat hy niks het om te sê nie. Hy staan op en begin 

uitstap.stap uit. 

HENK 

Ons is nog nie klaar nie. 
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F.G. 

Ek is. 

Henk vat aan F.G. se arm om hom terug te trek.  F.G. ruk weg. 

F.G 

Vat weer aan my en ek bliksem jou. 

Hy stamp vir Henk terug.  Henk val amper oor die kombuis tafel.  F.G. storm deur die 

voorportaal en by die voordeur uit. 

 

2. 61. LANDMAN VOORERF – DAG/BUITE 

Henk kom uitgehardloop nes F.G. die kar aanskakel en met ‘n spoed wegtrek.  Henk 

maak ‘n “Fok Jou” teken met die hand. 

 

Wilmien kom vinnig om die hoek van die huis aangestap. 

WILMIEN 

En nou? 

Henk beduie fies dat F.G. mal is. 

WILMIEN 

Wat’s sy probleem? 

HENK 

Spoke. 

Henk stap die huis binne. 

Wilmien staar hom agterna en kyk dan in die rigting waar F.G. wgegejaag het. 

 

 

2. 62. FG SE KAMER: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BINNE 

FG stap in met ‘n bottel duur whiskey.  Hy sit dit op sy bedkassie neer.  Hy gaan sit op sy 

bed en staar na die bottle.  Dan staan hy skielik op en gaan haal iets uit die kassie: dis ‘n 

lemmetjie. Hy gaan sit op sy bed met die skoendoos. Asof dit ‘n seremonie is, trek hy sy 
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hemp uit.  Dan vat hy vat die lemmetjie en sny doodrustig asof dit niks is ‘n langs sny 

agter sy nek oor sy skouer.  Ons sny na die plek net bo sy skouerblad en sien dat dit nie 

die eerste sny is nie: daar lê sny op sny op die rug.  Hy sit die lemmetjie terug en vat nou 

‘n sluk whiskey. Hy stap uit na die badkamer. 

 

2. 63. BADKAMER: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BINNE   

FG staan onder die stort met sy whiskeybottel.  Hy drink.  By sy voete sien ons bloed en 

water deur die uitloop vloei. 

 

2. 64. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Frik sny ‘n offisiele brief oop met sy briewemes en vou die brief oop: hy lees die 

verdoemende inhoud.  

Sophia, in haar gymnasium-outfit kom in: sy’s briesend maar wys dit nie. 

SOPHIA 

Hoe het dit toe vanoggend met Albert gegaan? 

Frik skud sy kop. 

SOPHIA 

Hy’s jou ouditeur Frik, nie jou baas nie. Jy 

betaal hom om jou boeke te doen en niks meer 

nie.  

Frik knik. 

SOPHIA 

Ek dink jy moet oorsee gaan rondkyk vir nuwe 

kliënte. Ons heinings kan tog enige plek opgesit 

word. 

FRIK 

Mens brei oorsee uit as jy te groot geword het 

vir jou eie mark, nie as jy daar misluk nie. Ons 
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het buitendien so drasties gekrimp, dat ek met 

‘n kontantvloeikrises op my hande sit. En die 

bakkies staan stil in die werkswinkel. En lees 

maar self… 

Hy gee die brief vir haar: 

SOPHIA 

(lees en roep verontwaardig uit)  

Jy voldoen al oor die twintig jaar lank aan AL 

die vereistes. Dis nonsense hierdie, Frik! Wil jy 

my sê hierdie kontrak is klaar aan iemand 

anders gegee? 

FRIK 

Die vereistes het verander. 

SOPHIA 

Wat stel Albert voor? 

FRIK 

Hy het ‘n Kleurling besigheidsman voorgestel 

as my bemagtigingsvennoot.  

Sophia wys geen reaksie op hierdie voorstel. Sy lees die brief klaar en sit dit op Frik se 

tafel neer. 

SOPHIA 

Wie betaal my kredietkaart – jy of Maximus? 

FRIK 

Hoekom? 

SOPHIA 

Iemand het my limiet laer gemaak. 
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FRIK 

Ek het jou lankal gewaarsku dat ek dit moet 

doen. Daar is nie meer onbeperkte vondse 

beskikbaar nie. 

Sophia haal haar gym-maandstaat uit en sit dit voor hom neer. 

SOPHIA 

Maak jy dan hierdie elektroniese oordrag in die 

gymnasium se rekening in. Ek is vanoggend vir 

die eerste keer in my lewe na ‘n kantoor ontbied 

om te hoor dat my kaart nie my rekening kan 

dek nie. Ek het verskoning aangebied en belowe 

dat die situasie onmiddelik herstel sal word. 

FRIK 

(pouse) 

Hou jy boek van jou uitgawes? 

SOPHIA 

Nee Frik, ek hou nie boek van my uitgawes nie, 

en jy gaan nie Maximus se kontantvloei-

probleem my probleem maak nie. Sit my limiet 

terug waar hy was en kom vanaand vroeg huis-

toe: ek het ‘n lamsboud bestel. 

Sophia soen hom koud op die wang en stap uit. Frik staar haar agterna: groot dinge gaan 

deur sy gedagtes en uiteindelik besef hy met duidelikheid: hy beter Albert se raad volg. 

Hy tel die foon op en skakel ‘n nommer.   

FRIK 

 Okei Albert, ek’s reg vir Willie Jacobs. Hoe 

gou kan ek hom sien? 
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2. 65.  ‘N PARKEERTERREIN  - DAG/BUITE  

Wilmien leun met haar rug teen haar motor terwyl sy vir Henk wag.  Hy kom aangestap 

en gaan staan langs haar – ook met sy rug teen die motor.   

HENK 

Drie keer nee op een dag -  dis bietjie rof. Maar 

die ou het my te minste ‘n werk aangebied. Hy 

soek nie my gadget nie, hy soek ouense soos ek 

wat sy systems kan verkoop. 

WILMIEN 

Is jou produk nie beter as sy sisteem nie?  

HENK 

Ja hy dink dit is, maar hy wil nie nuwe goed 

uitprobeer wat nog nie in die mark getoets is 

nie. En hy dink hy het al in ‘n brosjure van so 

iets gelees: hy dink my idee is al oorsee 

gepatenteer en stel voor dat ek my kompetisie 

navors voor ek in die moeilikheid kom.  Kan jy 

my in die universiteit se biblioteek inkry? 

WILMIEN 

Kom ons ry. 

Hulle klim in die motor. 

SNY NA: 

2. 66. LANDMAN MOTORHUIS  - DAG/BINNE  

Andries is besig om aan ‘n hek te sweis.  ‘n Opgeruimde Mariana kom in en wag dat hy 

die sweisvlam doodmaak en sy sweisbril oplig:  haar glimlag vertel die storie.   
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ANDRIES 

Ons het ‘n broodwinner in die huis. 

MARIANA 

Dis ‘n permanente aanstelling Andries: met 

volle medies, pensioen en ‘n klein, maar ‘n 

bestendige salaris.  Jy kyk na Kleuterland se 

hoof se nuwe persoonlike assistant. En Mevrou 

Wessels - sy’s die hoof – dring daarop aan dat 

ek dadelik inskryf om te begin studeer: sodra ek 

my diploma het kan ek my eie klassie kry. 

Andries trek sy sweishandskoene uit en neem haar hande in syne: 

ANDRIES 

Geluk Mariana. 

MARIANA 

Het jy iewers genoeg weggesteek dat ek en jy 

dit vannaand met ‘n ete kan gaan vier? 

ANDRIES 

Gys sal my vir hierdie hek betaal.  

Sy soen hom op die wang en hardloop uit.  Andries staar haar agterna, en as hy alleen is 

gaan sit hy op ‘n houtkassie.  Hy vee die sweet van sy voorkop af en kyk na sy vuil 

hande.  Hy haal sy beursie uit, vou dit oop en kyk na die enkele twintig rand.   

Dan kyk hy na die veiligheidshek, trek hy sy handskoene aan, sit hy sy bril op en sweis 

hy verwoed voort.    

 

2. 67. UNIVERSITEITSBIBLIOTEEK: ‘N STUDEERHOEKIE  - DAG/BINNE  

Henk sit by ‘n rekenaar en surf op die internet.  Langs hom op die tafel lê sy eie sketse 

van sy alarmsisteem en die draadlose oog. Wilmien kom in met ‘n hoop boeke wat sy by 

die ander boeke op die tafel sit: 
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WILMIEN 

Alles oor patente, alles oor marknavorsing, alles 

oor eletroniese uitvindsels en wie wat gedoen 

het – wat moet ek nog soek? 

HENK 

Dis ongelooflik hierdie Netscape.  Jy kan nie 

glo wat alles hier is nie: as ek my rekenaar met 

die world wide web kan koppel het ek wragtag 

nie eens ‘n boek of hierdie biblioteek nodig nie! 

Maar hier’s niks wat soos my idee lyk nie. 

WILMIEN 

Jy kan vier boeke kies en dan kan ek hulle vir 

twee weke op my kaart uitneem. 

JASON JACOBS, ‘n effens ouer kleurlingstudent, stap in en mik na ‘n leë stoel: 

JASON 

Hei Wilmien - kan ek maar hier swot of het julle 

die cubicle gebook vir private dinge? 

WILMIEN 

Jy’s welkom. Ontmoet my ou – sy naam’s 

Henk. 

JASON 

Aangenaam Henk: ek’s Jason. En voor jy 

worry: ek was laas jaar jou girl se wiskunde-

tutor.  Sy was my top student. 

WILMIEN 

Jason swot dieselfde rigting as jy – elektroniese 

ingineurswese. Hy’s met sy meestersgraad 

besig. 
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HENK 

Jou lucky bogger, ek is nog maar ‘n tweedejaar. 

JASON 

Jy’s nie hier by ons nie – waar swot jy? 

HENK 

UNISA.  

JASON 

Ek kannie imagine hoe jy dit doen nie! 

WILMIEN 

Hy’t die selfbeheersing van ‘n samurai kryger; 

en wilskrag, en deursettingsvermoë en seksie 

boude en mooi oë. 

JASON 

The full package. 

WILMIEN 

And more. 

JASON 

My Ma is my sweep. Ek hoor haar uit elke boek 

roep: “Net een jaar oor, Jason-my-boy, net een 

jaar dan’s dit alles verby!” Dan’s ek gepost-

graduate en dan kan die lewe begin. Maar laat 

ek jou nie ophou nie – wat is dit die? 

So terwyl hy praat vang sy oog Henk se tekening en kry sy nuuskierigheid die oorhand. 

HENK 

Dis al my drome vir hierdie jaar op een bladsy. 

As ek die verdompde ding verkoop kan kry, dan 

begin my lewe. 
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JASON 

Dis ‘n infra-rooi alarm oog. 

WILMIEN 

Dis nie sommer enige oog nie – daar’s niks 

drade nie. 

JASON 

Ek sien so: ‘n transmitter na die ARC – dis 

sweet. Het jy dit self uitgedink? 

HENK 

Ja. En ek het ‘n besigheidsplan en alles, maar 

die bank stel nie belang nie. Ek gaan die ding 

sommer so uit die hand uit moet verkoop. 

JASON 

Jy’t beter planne nodig – jou planne lyk nie reg 

nie. Die detail is te effens om die genius 

daaragter mooi te wys. ‘n Ou wat nie weet nie 

gaan dit nie kan waardeer nie en ‘n ou wat weet 

gaan dink dis slordig.  

Dis nie wat Henk nou nodig gehad het nie, en Jason sien dadelik dat sy mening seermaak. 

JASON 

Sorry man – jy sê jy wil die ding verkoop en 

daai soorte tekeninge het ek gecum … so for 

what it’s worth, ek dink jy’t bietjie hulp nodig 

met hulle. 

HENK 

Het jy tyd om te help? 
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JASON 

Wat betaal jy? 

HENK 

Wat vra jy? 

JASON 

Twee honderd cash en ‘n perfekte skets is teen 

8-uur môreoggend terug in jou hande. 

HENK 

Deal. 

JASON 

Bliksem… nou’t my groot bek my weer uit 

vanaand se sokkie uit gecheat. Maar gaan dans 

julle: met bietjie Jason-magic gaan jou 

plannetjie soos soetkoek verkoop. Dis rêrig ‘n 

bleddie smart idee. 

HENK 

Dankie. 

Henk gee al sy planne vir Jason en sit in sy noppies terug en Wilmien lyk soos ‘n kat wat 

melk gekry het. 

JASON 

Ek dink ek moes meer gevra het. 

Henk glimlag. 

 

2. 68. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Frik is aan die woord. By hom om die tafel sit WILLIE JACOBS - ‘n 42-jarige kleurling 

besigheidsman wat jy deur ‘n ring kan trek, en Albert. 
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FRIK 

Maximus het met ander woorde twee hoof-

arms: die draadspan eenhede wat reg oor die 

land werk. Ons span sekureiteitsheinings om 

regerings en semi-regerings instansies se 

geboue en ander stellasies - dis nou die 

Weermag, Water, eletrisiteit, snelweë, 

wildtuine, vliegvelde, munisipale geboue: jy 

noem dit, ons doen dit. Ek het agt-en twintig 

bakkies, sewe vragmotors, vyftien verskillende 

spanne wat of saam of afsonderlik werk - dis ‘n 

groot onderneming, Meneer Jacobs. 

WILLIE 

En die tweede arm is die draadfabriek? 

FRIK 

Ja, die fabriek lê net buite Pretoria. Dit verskaf 

al die draad wat ons gebruik. So ons koop net 

rou materiaal en die res doen ons intern. Die 

besigheid se sukses lê in die wyse waarop ek 

my mannekrag bestuur en dinge soos stakings 

tot ‘n minimum hou met my self-ontwikkelde  

incentive-based management structure.  Ek glo 

dat gelukkige, gemotiveerde werkers die bron 

van hoë profyt is.   

WILLIE 

En as jy nie kontrakte kan beding nie, val dit 

alles plat. 

FRIK 

Presies. 
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WILLIE 

En bemagtiging steek jou dwars in die krop. 

FRIK 

(glimlag) 

Jy’t dit mooi opgesom, Meneer Jacobs. 

WILLIE 

Jou dilemma is duidelik en ek stem saam met 

Meneer Geyser dat ek dalk net die regte 

antwoord kan wees. Maar dis jou besluit. 

FRIK 

Ek wil ‘n aanbod maak. 

WILLIE 

Ek luister. 

FRIK 

Ek is bereid om ‘n 10% aandeel van die totale 

besigheid te verkoop teen Maximus se huidige 

markprys soos Albert dit daar op die boeke 

uitgewerk het. In ruil daarvoor word jy ‘n nie-

uitvoerende direkteur van die maatskappy belas 

met die taak om nuwe besigheidsontwikkeling 

te behartig. Buiten vir die dividende wat jy uit 

jou aandele verdien  sal jy ‘n kommissie van 

10% van die kontrakwaarde ontvang vir alle 

kontrakte wat jy namens die maatskappy sluit.  

WILLIE 

(sug en kyk na Albert) 
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Jy weet ek gaan dit nie aanvaar nie, Meneer 

Geyser. Is ons almal besig om mekaar se tyd te 

mors? 

ALBERT 

Willie bring meer na die tafel as wat ‘n 10% 

aandeelhouding en ‘n nie-uitvoerende 

aanstelling regverdig, Frik.  

Frik staan op en gaan staan met sy rug na Albert en Willie voor sy venster. Sy gesig is ‘n 

studie van innerlike teenstryd. 

WILLIE 

Laat ek reguit praat, Meneer van den Berg. Ek  

beskou myself nie as swart bemagtiging nie en 

ek stel ook nie belang in ‘n transaksie wat swart 

bemagtiging probeer beding nie. Ek is ‘n 

onafhanklike besigheidsman, met genoeg 

kontant, intellektuele eiendom sowel as 

bestuurskennis en ervaring om my plek vol te 

staan.  Ek wil nie jou aanbod beledig deur dit as 

“window dressing” af te skryf nie, so kom ek sê 

maar net dat dit nie aanvaarbaar is nie. 

FRIK 

Maak ‘n teenaanbod. 

WILLIE 

Ek koop 25.1% van Maximus se totale aandele 

teen die markprys soos julle daar op julle boeke 

het.  

FRIK 

‘n Kwart van my besigheid. 
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WILLIE 

En nog meer: ‘n verdere 24.9% van Maximus se 

totale aandeelhouding word gereserveer teen 

dieselfde markprys sodat ek dit kan afbetaal met 

die inkomste wat ek verdien uit werk wat ek 

inbring. Ek is gelukkig met die 10% kommissie 

wat jy aangebied het.  

FRIK 

Jy soek 50 persent. 

WILLIE 

Ja, en die kontant wat ek op die tafel gaan 

neersit vir die 25.1% sal gereken word as ‘n 

lening aan die maatskappy totdat die volle 50% 

in my naam geregistreer is.   

FRIK 

So as dinge nie uitwerk nie, kry jy alles terug. 

Jy dek jou agterent met ‘n kussing en ek sit met 

al die risiko op my skouers. 

WILLIE 

En totdat ek my volle 50% besit is ek bereid om 

die lening wat ek aan Maximus verskaf, te laat 

subordineer sodat dit op die boeke as 

aandelekapitaal en nie as skuld aangeteken kan 

word.  

FRIK 

Hierdie vergadering is verby, Albert. Julle kan 

maar gaan. 
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ALBERT 

Frik… 

FRIK 

Dis verby, Albert. Moenie met my neuk nie. 

Albert knik, staan op en wys die pad na die deur hoflik vir Willie.  Willie draai by die 

deur terug: 

WILLIE 

Gee ons ‘n oomblik alleen, Meneer Geyser. 

Albert knik en stap uit. as die deur toe is, praat Willie uit sy hart uit met Frik: 

WILLIE 

As ek vandag in jou skoene gestaan het, sou ek 

nes jy gemaak het, Meneer van den Berg. So bly 

as wat ek is dat politiek hierdie tipe geleentheid 

vir my moontlik maak, so is ek hartseer dat 

politiek die geleentheid met wantroue inkleur. 

Maar ek wil jou hiermee agterlaat:  ek stel nie 

belang in ‘n helfte van jou droom nie.  En ek het 

nie my aanbod gemaak om die helfte van wat jy 

besit myne te maak nie. Ek wil die geleentheid 

koop om my droom langs jou droom te plaas.  

Alleen gaan jy ‘n dwerg word; saam kan ons ‘n 

reus wees. Jy het my nommer - bel my as jy 

weer wil praat. 

 

 

2. 69. VESTIGINGSSKOOT – VAN DEN BERG HUIS -  NAG/BUITE 
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2. 70. EETKAMER: VAN DEN BERG HUIS - NAG/BINNE 

Begin op ‘n nabyskoot van ‘n druplekker lamsboud op ‘n weelderig gedekte tafel met 

blomme en kerse.  Sophia is besig om vir FG, weer met ‘n rugbytrui aan, op te skep. Vir 

‘n oomblik is Ma en seun alleen: 

SOPHIA 

Ek wil hê jy moet vergeet dat Ma oor die 

ongeluk uitgevra het. 

FG kyk skerp op na haar: 

SOPHIA 

Daar sal nie weer daaroor gepraat word nie. 

‘n Betekenisvolle kyk wissel tussen hulle terwyl sy sy bord vir hom aangee. 

SOPHIA 

Frik?! 

Frik stap ingedagte in. Hy gaan staan langs die tafel en kyk na die kos asof hy nie lekker 

registreer dat dit ete is nie… sy kop nog in vanmiddag se meeting. 

FG 

Ek gaan maar vinnig eet.   Ma’t ‘n romantic 

aand ingedagte en ek het ook ‘n date. 

SOPHIA 

Goed so. Frik?  Is jy by ons of is jy nie honger 

nie. 

Frik kyk na haar soos ‘n verdwaalde mens wat uiteindelik iemand herken. Hy vat haar in 

sy arms en hou haar vas - sy mis sy behoefte en beur los: 

SOPHIA 

Toe, toe - gaan sit laat ek vir jou opskep. 

Frik los haar en gaan sit.  Sy skep vir hom op. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 159 

FG 

Whazzup Pa? 

FRIK 

Ek’s bevrees dinge wil ‘n rigting inslaan 

waarvoor ek nie gereed is nie. Maar ek glo nie 

ek kan dit keer nie. Willie Jacobs is ordentlik, 

slim, geleerd… hy het koelkop en ferm gestaan 

in die vergadering en hy het sy vereistes so 

bietjie te duidelik gemaak.  Maar net voor hy 

geloop het, het hy sy hart oopgemaak en vir my 

gewys dat hy ‘n man met visie en insig is.  

FG 

Dan moet Pa teken - jy kry nie baie sulkes nie.  

FRIK 

“Sulkes”? 

FG 

Hy klink soos ‘n goudmyn. Vat hom en laat 

hom Maximus se plek op die graveytrain 

verseker.  

SOPHIA 

Dis nie wat jou Pa wil hoor nie, FG.   

FG kyk stil na haar en knik stadig.  Hy stoot sy bord weg en staan op: 

FG 

Skies dat ek lewe Ma. Ek’s nie eintlik honger 

nie - Netta kan my kos in die warmlaai sit.  

Hy stap uit.  Frik sit steeds asof dit nie gebeur het nie. 
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SOPHIA 

Ek begin al hoe meer dink dat koshuis die 

antwoord is.  Of ‘n studente kommune. Hy’t die 

beweegruimte net so nodig as wat ons dit het. 

FRIK 

Ek gaan Willie se aanbod aanvaar. 

SOPHIA 

Ek weet dit.  Jy moet doen wat jy moet doen, 

Frik.  Dit kan nie aangaan soos dit nou is nie. 

As Willie Jacobs die antwoord is, dan is Willie 

Jacobs die antwoord. 

 

2. 71. SITKAMER: LANDMAN HUIS -  NAG/BINNE 

Izel in ‘n minirokkie en vollengte boots staan en dans in die sitkamer.  Sy hoor nie as ‘n 

sleutel in die deur draai en Andries en Mariana, terug van hulle ete, inkom nie.  As die 

deur oopgaan probeer sy weghardloop kamer toe, maar is te laat:  

ANDRIES 

Net so oomblik juffroutjie! 

IZEL 

Ag Pa, my ride kom nou-nou en dan’s ek uit 

julle hare uit. 

ANDRIES 

Waar gaan jy heen? 

IZEL 

Ek gaan Ma se job vier, Pa. 

ANDRIES 

(wys na haar klere) 
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Hierdie tyd van die aand?  En in daardie klere?! 

IZEL 

Dis a sokkie by die varsity Pa - Wilmien en 

Henk is klaar daar, en Lucia se Ma het gesê sy 

sal ons vat. En almal trek so aan want dis nie 

skool nie en ek’s anyway in matriek en 

volgende jaar gaan hierdie my alledaagse style 

wees. 

MARIANA 

Waar kom die boots vandaan? 

IZEL 

Dis Lucia s’n Ma. Sy’t twee pare - en haar Ma’t 

ook ‘n paar.  Moet seblief nie probeer keer nie. 

Ek wil nie hieroor baklei nie.   

ANDRIES 

En die rompie? 

MARIANA 

Ek het dit vir haar gekoop. 

ANDRIES 

Jy? Maar Mariana, daar’s niks nie! Jy kon maar 

bietjie meer betaal het vir ‘n bietjie meer. 

MARIANA 

Gaan geniet jouself kind, en as jy moeilikheid 

optel, bel jy. Ons is hier. 

IZEL 

Lucia se Ma kom ons net na twaalf weer haal en 

dan sal sy my hier aflaai. Bye… 
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Izel dartel uit. Haar ouers staan ‘n oomblik stil voor hulle gaan sit. 

ANDRIES 

My wêreld vrou... 

MARIANA 

Jou dogter is nie meer ‘n kind nie, Andries. 

ANDRIES 

Dis wat my bekommer. 

 

2. 72. HOOF SLAAPKAMER: VAN DEN BERG HUIS - NAG/BINNE  

Sophia lê kaal met ‘n heerlike afterglow onder die lakens in Frik se arms. Frik dink aan 

FG. 

SOPHIA 

Jy dink aan Willie Jacobs. 

FRIK 

Mmm. 

SOPHIA 

Kan ons nou Frankryk toe gaan?  

FRIK 

Huh-uh.  

SOPHIA 

Hoekom nie?  Daar gaan nou iemand in die 

kantoor wees in wie se belang dit is dat alles 

vlot loop. So jy kan maar bietjie gaan rus: en 

Frik, jy verdien dit. En ek ook. Dis presies hoe 

“abundance” werk:  
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FRIK 

“Abundance”? 

SOPHIA 

Ja…”oorvloed”.  Daai Laetitia-vrou wat by die 

dameskring kom praat het, het dit vreeslik mooi 

verduidelik. Hoe meer ‘n mens doen, hoe meer 

gebeur. Hoe meer jy gee, hoe meer kry jy.  Of 

andersom - en dis presies hoe armoede begin. 

So ons almal moet leer om meer te gee, en nou 

dat alles weer goed gaan gaan met die besigheid 

dink ‘n maand in Frankryk is ‘n wonderlike 

begin. 

Frik antwoord nie. 

SOPHIA 

(koer in sy oor) 

Hei … het jy ‘n woord gehoor van wat ek gesê 

het?  

FRIK 

Ja Sophia maar ek wil nie nou oor Frankryk 

praat nie.   Ek’s bekommerd oor F.G.  Ek 

probeer hom nader aan my trek en iets tussen 

ons bou, maar dis asof daar ‘n klankdigte muur 

tussen ons is.  Kom jy agter dat hy alles wat 

mens sê - hoe ernstig ookal - in ‘n grap probeer 

verander? Of in ‘n snedige stelling wat die spot 

dryf.  

SOPHIA 

Dis ‘n fase.  Een van die dae sal hy aarde toe 

kom.   
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FRIK 

Hy’s in sy vormingsjare Sophia: maar het hy ‘n 

plan? 

SOPHIA 

As sy tyd kom, sal hy die leisels oorneem. En 

moet dit nie ‘n silwer lepel noem nie: dis sy 

geboortereg. 

Frik het baie te sê hieroor, maar byt dit terug. Sophia se been krul oor sy lyf: 

SOPHIA 

 Kan ons nou oor Frankryk praat? 

FRIK 

Nee. 

SOPHIA 

Seblief. 

FRIK 

Ek moet eers sake met Willie Jacobs skik, en 

dan wag tot die besluit vrugte dra, en dan - 

wanneer die balansstaat jou “abundance” teorië 

tot reg laat kom, dan praat ons oor Frankryk. 

Sophia se been trek ergerlik weg. 

SOPHIA 

Ons verdien ‘n vakansie, Frik. 

FRIK 

Later Sophia. 

Sophia staan op en trek haar japon aan: 
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SOPHIA 

Hoeveel later?  Dis nie die eerste keer dat jy dit 

sê nie!  Jy neuk met my kredietkaart, en jy sny 

my vakansie… wat gaan jy nog doen?  Mens is 

wat jy doen Frik. Wat gaan ek word as ek hier 

sit en niksdoen nie?  Dis alles net Frik, Frik, 

Frik… en Maximus. 

Haar japon is aan en sy verlaat die kamer.  

 

Frik sug, sit sy bril op en lees sy boek: “A Question of Survival: Conversations with key 

South Africans” (Michel Albeldas / Alan Fischer).  

 

‘n Deur klap iewers in die huis. 

 

2. 73. VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

 

2. 74. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS - DAG/BINNE 

Andries, in sy werksoorpak, sit met Henk se alarm oog in sy hande. Hy skakel ‘n nommer 

en wag dat iemand antwoord: 

ANDRIES 

Hello Gys – Andries Landman, hoe gaan dit?   

(Pouse) 

Ja nee hier ook goed en ek’s amper klaar met 

nog ‘n hek. Luister man, my Henk het ‘n ding 

gebou wat ek vir jou wil wys.. 

(Pouse) 

Dis ‘n infrarooi alarm oog soos jy hom 

ken…maar hier’s die ding…hy het geen drae 

nie.  Hy transmit ‘n sein na die control box as 

hy geactivate word en ek dink dis baie, baie 
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smart.  Iets wat jy kan gebruik. Hy sukkel om 

by die banke enige hulp te kry.  

(Pouse) 

Yes, dis presies wat ek in gedagte gehad het.  

Lekker.  Tot siens. 

 

2. 75. GYS SE WORKSHOPS  - DAG/BINNE 

 

GYS DE VRIES, die eienaar van ‘n sekuriteitsmaatskappy, is in sy midvyftigs en ‘n 

vriendelike mens.  Hy bekyk Henk se alarm-oog en fluit beïndruk: 

Henk staan by hom. 

GYS 

Dis ‘n knap stukkie werk… kan jy nou meer: 

kyk net daar.  Jou Pa was reg: ek hou hiervan. 

Maar daar is al so iets in die mark. 

HENK 

Presies so? 

GYS 

Nee, baie duurder gemaak en… ek hou van die 

eenvoud van jou werk. 

HENK 

(gee vir hom Jason se tekeninge) 

Hier’s die tekeninge. Oom sal sien dat ek hier 

ook net die basiese idee uitgelê het - dis nie ‘n 

verskriklike uitvindsel nie, maar ek dink dis in 

die kol. 

GYS 

(fluit beindruk)  
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Knap gedoen Henk, baie professioneel, en 

doodreg, in die kol - ek kan die ding gebruik nes 

hy hier is. Dis maklik om te maak en dan sit ek 

hom by as deel van my produkte. Hoeveel? 

HENK 

Hoe bedoel oom nou? 

GYS 

Hier’s my deal: ek koop jou plan voetstoots vir 

‘n kontantbedrag en gebruik hom net so.  

Bogger regte en sulke dinge - ons stoot die ding 

net so deur my workshops en na my kliënte toe.   

HENK 

Dis ‘n bietjie vinnig Oom Gys - kan ek bietjie 

gaan dink hieroor. 

GYS 

Wat wil jy dink?  Maak jou prys; kom ek help 

jou – ek gee jou ‘n kontanttjek vir vyfduisend 

rand.. 

 

Henk reageer nie: dis nie wat hy in gedagte gehad het nie. 

GYS 

Okei, dis te min: wat wil jy dit maak? 

HENK 

So… dis ‘n eenmalige betaling vir die hele 

konsep. 

GYS 

Vyf duisend rand. Kontant. 
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HENK 

Ek dink nader aan vyftien duisend rand, Oom 

Gys. 

GYS 

As jy so dink, dan moet daar ‘n halwe waarheid 

in wees. So kom ons ontmoet in die middel: 

Tien duisend rand kontant in hand. 

Maar ek gaan dit moeilik maak vir jou - jou 

eerste besigheidslessie sommer hier in my 

kantoor:  “Moenie jou produk as ‘n produk 

aanbied as jy nie ‘n ernstige verkoper is nie.”  

(STEEK SY HAND UIT NA HENK) Jy vat my 

hand nou vas en bekragtig ons deal, of jy vat jou 

produk en kom nie weer na my toe met ‘n vals 

aanbod nie. Wat’s jou besluit? 

Henk skud sy hand. 

 

2. 76. GARAGE: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE  

Andries staan geboë oor ‘n nuwe hek wat hy begin aanmekaar sweis.  Henk praat agter 

hom: 

HENK 

Pa? 

Henk hou die tjek na Andries uit.  Andries neem dit, en kyk: dis ‘n kontanttjek vir R10 

000.  Ongeloof staan op Andries se gesig… hy staar na die tjek: 

ANDRIES 

Ja Henk, ja my seun: daar het jy hom. Op jou 

eie.   
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2. 77. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Albert, Frik en Willie sit om ‘n tafel.  Willie teken die kontrak.  As hy klaar is skud hy en 

Frik hande.  

FRIK 

Welkom partner. 

WILLIE 

Dankie partner. 

Dan bied Albert sy hand aan altwee die mans. 

ALBERT 

Veels geluk.  Veels geluk.  Ek glo dit gaan ‘n 

vrugbare vennootskap wees. 

2. 78. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soois sit op die bankie op die stoep.  Mart sit langs hom en hekel.  Die styl van hierdie 

toneel is dieselfde as in Episode 1.  Hulle kyk baie min na mekaar en praat met stiltes 

tussenin.  Soois kyk oor die lande uit. 

MART 

Sophia sê die saak is afgehandel. 

SOOIS 

Mm-hm. 

Stilte. 

MART 

Vyftig persent van die besigheid. 

SOOIS 

Mm-hm. 

Stilte. 
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MART 

En Mariana sê dat Henk sy idee vir tien duisend 

rand verkoop het. 

SOOIS 

Mm-hm 

Stilte. 

MART 

Wat sê jy daarvan? 

SOOIS 

‘n Boer maak ‘n plan. 

Stilte. 

MART 

Mm-hm. 

 

2. 79. UNIVERSITEITSBIBLIOTEEK: ‘N STUDEERHOEKIE  - DAG/BINNE  

Jason is besig om te studeer.  Henk glip in en plaas R2,500 se note voor hom neer.  Jason 

frons en begin die geld tel: 

JASON 

En nou Bru? Waar kom dit vandaan? 

HENK 

Ek het die oog verkoop. Dis jou cut. 

JASON 

Jy’t my klaar betaal. 

HENK 

Ek weet. Maar dit was vir die tekening. Hierdie 

cash is jou cut van ons profyt. 
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JASON 

Ons profyt? 

HENK 

Ons profyt.  Ek het R10 000 gemaak en jy kry 

25%.  Dis die deal nou, en van volgende keer af 

kry jy 50%. 

JASON 

Volgende keer? 

HENK 

Ek dink nie ek en jy het sonder rede mekaar se 

paadjies gekruis nie. Ek wil hê ons moet kragte 

saamspan en kyk waarheen dit ons vat. 

Jason kyk oorwegend na die geld: 

HENK 

Ek mors my tyd om eletroniese ingineurswese 

te studeer: dis jou veld en jy’t dit klaar gedeon. 

Ek gaan na ‘n B.Com oorksakel - jy’s die know 

how en ek’s die business savvy.  

JASON 

Hoekom kies jy my? 

HENK 

Ek het jou nie gekies nie: jy’t ingestap toe dit 

jou beurt was om in te stap. Dis hoe die lewe 

werk en ek stry nie daarmee nie. 

Jason dink vir ‘n oomblik, glimlag en bied sy hand aan: 

JASON 

Ek’s in. 
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Hulle skud hande en groet. Henk stap weg en Jason kyk hom ingedagte agterna.  Oor 

hierdie beeld begin die verteller se stem: 

SOOIS (V/O) 

As twee mense, wat waardes en drome deel, 

se lewenspaaie mekaar kruis, ervaar beide ‘n 

magiese opwinding wat die pad vorentoe 

effens duideliker maak... 

 

2. 80. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Henk, Wilmien, Mariana, Andries en Izel sit om die tafel – hulle glimlag – vier fees – 

glase omhoog. 

SOOIS (V/O) 

…maar ook net effens duideliker, want mens 

kan nie voorspel hoe ‘n trein gaan loop deur 

om na die spoor waar jy staan te kyk nie… 

 

2. 81. F.G. SE KAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

F.G. sny homself met ‘n lem. 

SOOIS (V/O) 

…of selfs die spoor van waar hy gekom het 

nie.  Die pad vorentoe bly altyd ongekaart… 

 

2. 82. FRIK SE STUDEERKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Frik en Willie sit in gemakstoele en drink‘n glasie whiskey. 

SOOIS (V/O) 

…totdat jy hom self geloop het.  Eers dan sal 

jy weet…al is dit dikwels te laat. 
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KREDIETE ROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRUISPAD - EPISODE 4 

 

Draaiboek geskryf deur Harry Hofmeyr & Deon Opperman 

 

 

2. 83. LANDMAN MOTORHUIS  - DAG/BINNE  

Begin op ‘n nabyskoot van ‘n soldeerboud wat draadjies op ‘n elektroniese konsolebord 

vassoldeer. Die kamera trek terug en ons is by ‘n werksbank in die LANDMAN 

MOTORHUIS waar Jason met die soldeerboud aan die elektroniese konsolebord werk 

terwyl Henk help.  In die agtergrond sien ons Andries se sweisgoed en onvoltooide 

hekke. 

SOOIS (V/O) 

In 1997 sterf Prinses Di en rou die hele 

wêreld saam…asof die droom van ‘n beter 

wêreld saam met haar gesterf het.  En wie 

sou nie daaroor rou nie…die verlies van die 

moontlikheid dat die lewe beter kan wees… 

mooier kan wees…en dat ons elkeen meer 

kan wees as…wat ons is.  

TITELKAART 

1997 
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JASON  

(beduie na konsolebord waaraan hy soldeer) 

Hou bietjie vas daar… 

HENK 

(hou vas met ‘n tangetjie terwyl Jason soldeer) 

Dink jy ons gaan kopers kan lok met die bord? 

JASON 

Ons kan maar net probeer.  By the way: my Pa 

en my Ma het uiteindelik gesettle in hulle 

Jo’burg huis, en sy nuwe werk begin belowend 

lyk. 

JASON 

Dis meer as ‘n job: hy’s ‘n 50% aandeelhouer 

en ‘n direkteur in ‘n maatskappy wat ook in die 

sekuriteitsmark geld maak.  

HENK 

Dis cool.  Miskien sal hulle in hierdie einste 

bord belangstel. 

JASON 

 Miskien. 

HENK 

Praat met hom.  You never know.  Ons moet 

elke moontlik mark ondersoek. 

 

Andries kom ingestap.  Hy kyk deurgans elke nou en dan met afguns na Jason. 
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ANDRIES 

Julle kan gerus vra voor julle my garage 

gebruik. 

HENK 

Jammer Pa.  Ek het nie gedink Pa sal opmgee 

nie. 

ANDRIES 

As jý hier rond peuter is dit een ding.  Maar as 

júlle julle besigheid van hieraf wil bestuur dan 

reken ek julle hoort te vra.  Jy kan mos sien ek 

werk hier. 

HENK 

Daardie hekke lê nou al vir weke daar Pa.  Ek 

het nie gedink Pa werk meer daaraan nie.  In 

fact, ek het Pa lanklaas in die garage gesien. 

ANDRIES 

Hoe ek werk en wanneer ek werk het niks met 

jou uit te waai nie, Henk. En hierdie hekke is 

nie my enigste inkomste nie…ek doen ander 

dinge ôk. 

JASON 

Ons is jammer Meneer Landman.  Ons sal plan 

maak om ‘n ander plek te soek. 

Andries draai nou vir die eerste keer sy aandag op Jason. 

ANDRIES 

Ek praat met my seun.  Maar aangesien jy nou 

wil praat:  sê vir my – wat presies is jou rol in 

hierdie ondernemingtjie? 
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HENK 

Ons is partners, Pa. 

ANDRIES 

Dit weet ek…maar ek wil weet wat sy motiewe 

is.  Hoekom sal ‘n man vir wie die wêreld nou 

wawyd oop lê, met ‘n nie-swarte soos jy, 

partner wil wees? 

Jason bly kalm. 

JASON 

Want die twee van ons saam is sterker as ons 

elkeen alleen. 

ANDRIES 

Iiiis dit?  So dit het niks uit te waai met wat in 

die res van die land aangaan nie? 

HENK 

Pa, ek en Jason… 

ANDRIES 

Wag jy.  Ek wil hoor wat hy sê. 

JASON 

Ek verstaan nie wat Oom vra nie. 

ANDRIES 

Ek is nie jou Oom nie.  En aangesien jy nie 

‘verstaan’ nie, sal ek dit eenvoudiger stel: wat in 

die res van die land aangaan is swart en bruin 

mense, met geen ervaring of vaardigheid, wat 

groot geld verdien terwyl hulle deur wit mense, 

wat eintlik die job doen, gedra moet word. 
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Nou het Jason genoeg gehad.  Hy gooi die soldeerboud neer. 

JASON 

Right, that’s it! 

Jason staan op en beweeg na die deur. 

HENK 

Nee!  Jason!  Wag! 

Henk keer dat Jason nie loop nie. 

HENK 

Jason is my partner Pa!  Hy’s my partner!!!  As 

Pa ons nie in hierdie garage wil hê nie dan sal 

ons waai, maar Pa praat nie so met my partner 

nie! 

ANDRIES 

Ons sal sien waar staan jy oor ‘n jaar.  Gaan vra 

maar vir jou oom…hy’t ook ‘n “partner” nes die 

een gekry en kyk hoe lyk hy nou!  Helfte van sy 

besigheid verloor.  Dit gaan nie lank wees nie 

dan het sy “partner”die hele blêddie besigheid, 

‘n besigheid wat hy met sweet en bloed van niks 

af opgebou het. 

HENK 

Dis my besluit en myne alleen. 

ANDRIES 

(RETIREER NA DIE DEUR)  Moenie sê ek het 

jou nie gewaarsku nie. 

Andries uit. 

Henk staan verleë.  Vryf sy hande oor sy kop. 
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HENK 

Ek’s jammer Jason.  My Pa het sy pos as gevolg 

van affirmative action verloor en hy kon nog 

nooit ‘n ander werk, so goed as wat daardie 

werk was, weer kry nie.  En met elke jaar wat 

verbygaan raak hy al hoe bitterder. 

JASON 

Jy’t jou beurs verloor, maar dit het jou nie bitter 

gemaak nie. 

HENK 

Ek reken dis moeiliker vir die ou mense. 

Jason bedaar nou effens.  Hy verstaan.  Vir ‘n oomblik is daar stilte.  Hierna is Henk 

ietwat gedemp as gevolg van die situasie met Andries. 

JASON 

Ons gaan vir ons ‘n ander plek moet kry. 

HENK 

Ek sal bietjie rondkyk.  Hoort nie te moeilik te 

wees nie.  Dis in elk geval tyd dat ons ‘n 

kantoor ook kry.  Niemand sal ons ernstig 

opneem as ons vir die res van ons lewens in ‘n 

garage sit nie. 

JASON 

Het ons die geld om daarvoor te betaal? 

HENK 

Die cash is tight, maar no risk, no gain. 

Partykeer moet jy maar spring, hoop vir die 

beste en kyk wat gebeur. 
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JASON 

My Pa sê altyd ‘n besigheid wat op “hoop” 

loop, loop binnekort op ‘n ashoop.  Jy moet al 

die opsies oorweeg, ‘n besluit neem, en dan 

doen wat jy moet doen. 

 

Jason se laaste woorde het impak op Henk. 

HENK 

Hy’s reg.  En dis tyd dat ek doen wat ek moet 

doen. 

 

2. 84. KOMBUIS: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE 

Andries kyk deur die kombuisvenster na die motorhuis terwyl hy ‘n glas water drink.  

Izel skryf haar speech by die kombuistafel.  

IZEL 

Wie dink Pa was die mens wat die grootste 

invloed op die geskiedenis van ons land gehad 

het? 

ANDRIES 

Jan van Riebeeck 

IZEL 

Wat van Mandela? 

ANDRIES  

As jy nou van daai lot wil praat, ja, seker 

Mandela ôk. Maar daar’s Jan Smuts ook: Slim 

Jannie het hulle hom genoem. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 180 

IZEL 

Ek dinks dis Madiba – maar wat daarvan as ek 

Madiba vergelyk met Jan Smuts – dit sal 

Meneer Gouws vreeslik beïndruk. Hy’t eendag 

gesê Jan Smuts was ‘n “enlightened” mens, en 

ek dink Madiba is ook… so thanks. 

 

Henk stap in. Hy is reg vir ‘n fight. 

HENK 

Ek het net een ding om vir Pa te sê: adapt or die.  

ANDRIES 

Oppas met wie jy praat, mannetjie.  En moenie 

jy probeer om hierdie nuwe Suid Afrika aan my 

af te smeer nie, veral nie jou “window dressing” 

nie. Ek kan nog verstaan dat Frik ‘n “previously 

disadvantaged” partner moes kry - hy soek 

regeringskontrakte - maar wat is jou eksuus?  

Henk maak ‘n besluit. 

HENK 

Ek sal uit my kamer uit wees voor die son 

vanaand gesak het, Pa.  

Henk stap uit.  

ANDRIES 

(roep agterna) 

‘n Man is nie ‘n riet wat in elke rigting wat die 

wind waai, buig nie. Hy staan regop en hy staan 

vas. 

Izel sit ontsteld haar pen neer. 
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IZEL 

Ek sit met ‘n 53%  gemiddeld vir geskiedenis, 

en ek het een kans om dit te verander met ‘n 

behoorlike speech…  

Henk terug: hy mik na buite. 

ANDRIES 

(IGNOREER IZEL) Hoor jy wat ek sê? 

HENK 

Ek is besig om my besigheid te bou en Pa skep 

risiko’s wat ek nie kan toelaat nie.  

ANDRIES 

En nou gaan jy weghardloop. 

IZEL 

Hallo!!! Ek lewe ook hier! 

Henk draai terug en kom staan voor Andries.  In die toesprake hierna sien ons ook kort-

kort Izel se frustrasie opbou. 

HENK 

Vir twee jaar hou Pa nou al almal en alles om 

Pa skuldig vir Pa se probleme.  Oral waar Pa 

kyk sien Pa foute raak, en bedreigings, en 

probleme; en mense met wie Pa nie te doene wil 

hê nie.  Ek weet nie hoe Ma dit uithou nie. En 

ja, daar is baie wit Afrikanermans wat nie werk 

het nie, Pa, maar as hulle almal so depressed en 

negatief soos Pa is, dan is dit nie oor daar nie 

werk is nie. 

ANDRIES 

Wat dan anders? 
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HENK 

Oor  Pa nie hoop het nie. Pa verwag die ergste 

in alles.  Pa vra nooit wat kán gebeur nie, Pa vra 

wat kan verkeerd gaan.  Pa staar Pa so in die 

probleem vas dat Pa nooit by die oplossings 

uitkom nie.  

IZEL 

Hou asseblief op! 

HENK 

Dis wat Pa bitter maak – nie die swartmense 

nie…Pa self.   Dis hoekom Oom Frik so ryk 

geword het.  Hy het altyd ‘n plan. En hy’t my al 

self vertel dat nege uit elke tien planne 

gewoonlik flop, maar dis die tiende een wat 

hom ryk maak.  

ANDRIES 

As jy dink ek is te sleg om ‘n plan te maak, 

moet jy maar weer dink.  Hoe dink jy bly 

hierdie gesin aan die lewe?  Hmm?  Omdat ek 

‘n plan gemaak het. 

HENK 

Ek sou skaars ‘n paar hekke ‘n maand ’n “plan” 

noem. 

ANDRIES 

Ek’s bly jy dink ek maak net hekke.   

HENK 

Wel ek sien niks anders in daardie garage 

gebeur nie. 
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ANDRIES 

Wys jou net hoeveel weet jy. 

IZEL 

As julle nie ophou baklei nie gaan ek die een 

wees wat weghardloop! 

Henk kyk hom stip aan vir ‘n oomblik, draai dan na die deur en draai dan weer terug. 

HENK 

En net sodat Pa dit reg het: ek hardloop nie weg 

nie, ek loop omdat ek nie langer durf bly nie.  

Henk draai om en stap uit. 

ANDRIES 

(VIR HOMSELF)  Ek’s nie so dom as wat jy 

dink nie. 

Izel sit en huil.  Andries let op dat sy huil…weet nie mooi wat om te doen nie…stap uit 

die kombuis in die huis in. 

 

Eindig op Izel…alleen en in trane. 

 

2. 85. FRIK SE STUDEERKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Frik sit met ‘n printout van FG se midjaar punte.  FG sit oorkant hom op ‘n stoel. 

FRIK 

Dit lyk ‘n bietjie beter, FG. 

FG 

Sien Pa my wiskunde punt? 

FRIK 

Ja. Maar hier’s ‘n paar ander wat  nog in die 

rooi is. 
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FG 

Rome is nie in een dag gebou nie, Pa. Een van 

die ouens in my span het my vier kaartjies vir 

die Titanic se premiere gegee – wil Pa en Ma 

saamkom? 

FRIK 

Ons praat oor jou punte, FG.  Ek wil vir jou iets 

baie duidelik maak.  Hierdie jaar is jou laaste 

kans.  Druip hierdie jaar en jy’s uit. 

F.G. 

Hoe bedoel Pa nou? 

FRIK 

Praat ek Grieks of praat ek Afrikaans?  Ek 

bedoel jy’s uit…klaar met ‘varsity.  Jy sal vir 

jou ‘n werk kry en jy sal leer wat dit beteken om 

in hierdie wêreld te oorleef. 

F.G. 

Ek’s nie die enigste een wat sukkel nie, Pa.  Dis 

‘n moeilike kursus.  Baie ouens doen slegter as 

ek. 

FRIK 

Ek stel nie belang in wat “die ander ouens” 

doen nie.  En as jy jouself met iemand anders 

wil vergelyk, vergelyk jouself met iemand wat 

beter doen as jy, nie slegter nie. 

F.G. 

(SARKASTIES) Soos Henk. 
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FRIK 

Nie noodwendig nie, maar ja, soos Henk. 

F.G. 

Hoekom is dit dat almal net die goeie in Henk 

sien en net die slegte in my? 

FRIK 

Dis nie waar nie. 

F.G. 

(BEGIN NOU ONTSTELD RAAK)  Dit is Pa! 

Al wat ek ooit gehoor het, van ons klein was, is 

“Kyk hoe slim is Henk”, “Kyk hoe oulik is 

Henk”…Henk, Henk, Henk!  As julle so 

teleurgesteld is in wat julle gekry het, hoekom 

het julle my nie net weggesmyt nie. 

FRIK 

Bedaar jou.  Ek gaan nie toelaat dat jy die rede 

vir hierdie gesprek agter ‘n tirade wegsteek nie.  

Ons praat hier oor die feit dat jy verlede jaar 

gedruip het en dat jy hierdie jaar weer gaan 

druip as jy nie jouself regruk nie.  Klaar. 

F.G. sit nors, maar stil. 

 

2. 86. VESTIGINGSKOOT: LANDMAN HUIS -    DAG/BUITE 

 

2. 87. SITKAMER:  LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE  

Andries sit in sy stoel…lees die koerant. 
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Mariana kom ingestap.  Sy gaan staan voor Andries…kyk hom direk en strak aan.  

Andries kyk op vanaf sy koerant. 

MARIANA 

Izel het my gebel… 

ANDRIES 

Ek kon hom nie keer nie. 

MARIANA 

Wat het jy vir hom gesê? 

ANDRIES 

Niks wat hom rede sou gee om te waai nie. 

MARIANA  

So hy’t net besluit om te loop.  Sonder rede. 

ANDRIES 

Nee, nie sonder rede nie.  Daardie Jason Jacobs 

het hom waarskynlik ‘n gat in die kop gepraat. 

MARIANA 

Hoekom glo ek jou nie?  Jy weet ek gaan vir 

Henk bel…en hy gaan my vertel wat gebeur het. 

ANDRIES 

Daar kom dit nou uit.  Jy gaan hom bel en maak 

nie saak wat ek sê nie, gaan jy hom glo en nie 

vir my nie.  Ek is jou man, Mariana. 

MARIANA 

As jy my man is vertel my die waarheid!! 

Andries is ietwat teruggevat deur die feit dat Mariana haar stem lig. 
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Izel verksyn in die deur.   

IZEL 

Al wat julle almal doen is baklei!  Ek kan dit nie 

meer vat nie! 

Sy stap met mening na die voordeur en verdwyn uit sig.  Ons hoor hoe die voordeur 

toeklap.  Vir ‘n oomblik is daar stilte.  Mariana is geskeur tussen Izel agtervolg en die 

waarheid uit Andries kry. 

ANDRIES 

Ek het vir hom gesê dat hy moet oppas dat sy 

partner hom nie net gebruik om iets te bou wat 

hy andersins self nie sou kon bou nie. 

MARIANA 

Was Jason hier toe jy dit gesê het? 

ANDRIES 

Hulle’t my garage gebruik sonder om my 

toestemming te vra. 

MARIANA 

(SKUD STADIG HAAR KOP)  Waar’s die 

man met wie ek getrou het? 

ANDRIES 

Waar’s die land waarin ons getrou het? 

Stilte.  Hulle bly so – hy wat sit en sy wat voor hom staan – en kyk na mekaar. 

 

2. 88. VOORPORTAAL: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BINNE 

Sophia maak die voordeur oop.  Izel staan daar…wange nog nat gehuil 

SOPHIA 

Izel my kind, wat het gebeur. 
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IZEL 

Ek kan nie meer daar bly nie, Tannie Sophia.  

Ek kan nie meer daar bly nie. 

Izel begin weer huil. 

SOPHIA 

Hoe’t jy hier gekom? 

IZEL 

Met ‘n taxi. 

SOPHIA 

My wêreld my kind, kom binne. 

Sy sit haar arm om Izel se skouers en lei haar na die sitkamer. 

 

2. 89. SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Sophia en Izel kom ingestap. 

SOPHIA 

Kom vertel vir Tannie wat gebeur het. 

 

Sy lei haar na ‘n bank.  Hulle gaan sit. 

IZEL 

Al wat hulle doen is baklei en baklei en baklei.  

Ek kan nie eers op my skoolwerk konsentreer 

nie. 

SOPHIA 

Wie baklei? 

IZEL 

Almal.  My Pa en Henk, my Ma en my Pa.  En 

nou het Henk uit die huis uitgetrek. 
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SOPHIA 

Henk het uit die huis uitgetrek? 

IZEL 

Ja, en hy’t gesê hy kom nooit weer terug nie.  

En Pa gee nie eers om nie. 

SOPHIA 

Jy moenie jou bekommer nie, dit sal alles 

regkom, jy sal sien. 

IZEL 

Ek het besluit ek gaan direk na die eindeksamen  

“back-pack” oorsee.   

SOPHIA 

Dink jy nie jy moet eers universiteit toe gaan 

nie? 

IZEL 

Baie van my vriendinne gaan dit doen, en Ma en 

Pa kan in elk geval nie bekostig om my 

universiteit toe te stuur nie.  Pa het nie eers 

behoorlike werk nie. 

Die telefoon lui in die voorportaal. 

SOPHIA 

Netta!  Antwoord die foon. (TERUG NA IZEL)  

Dit sal miskien ‘n goeie ding wees om ‘n bietjie 

uit die huis uit te kom en die wêreld te sien.  Dis 

waarskynlik wat F.G. moes gedoen het. 
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IZEL 

En met Henk uit die huis gaan dit net ek en Ma 

en Pa wees.  Ek kan aan niks erger dink nie. 

 

Netta verskyn in die sitkamer deur. 

NETTA 

Dis Mies Mariana, mies. 

SOPHIA 

Weet jou Ma jy’s hier? 

 

Izel skud haar kop – nee. 

 

Sophia staan op en stap uit na die voorportaal. 

 

2. 90. VOORPORTAAL: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Sophia tel op die gehoorbuis wat langs die foon lê. 

SOPHIA 

Hallo Mariana…ja, sy’s hier. (LUISTER)  Goed 

so. 

 

2. 91. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana sit die telefoon neer en staan ‘n oomblik en dink. 

Henk kom vanuit sy kamer se rigting verbygestap.  Hy dra ‘n sak oor sy skouer. 

MARIANA 

Henk… 

HENK 

Dis my laaste goed Ma. 
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MARIANA 

Kan ek jou nie oortuig om dit net nog een kans 

te gee nie. 

HENK 

Ek’s jammer Ma.  Anyway, ek moes dit al 

lankal gedoen het. 

MARIANA 

Jou besigheid is nog nie eers behoorlik op die 

been nie en jy’t jou UNISA werk om te doen.  

As jy hier bly hoef jy ten minste jou nie oor kos 

kook en klere was en… 

Sy begin saggies huil.  Henk stap nader…vat aan haar skouer. 

HENK 

Ek trek nie uit die land uit nie Ma.  Ons gaan 

mekaar nog baie sien.   

Mariana ruk haarself reg…vee die trane uit haar oë. 

MARIANA 

Ek moet vir Izel gaan haal.  Sy’s by Tannie 

Sophia. 

 

2. 92. SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Sophia en Izel is nog steeds daar.  Hulle drink nou tee. 

Mariana kom ingestap. 

MARIANA 

Hallo Sophia.  Hallo my kind. 

IZEL 

Hallo Ma. 
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MARIANA 

Ek kon jou nêrens kry nie.  Ek het my dood 

bekommer. 

SOPHIA 

(MET ‘N BIETJIE ATTITUDE)  Hallo 

Mariana. 

MARIANA 

Izel…gaan wag vir my in die kar. 

IZEL 

Ek wil nie huistoe kom as julle gaan baklei nie. 

MARIANA 

Dis alles verby.  Gaan wag vir my in die kar. 

SOPHIA 

(AAN IZEL) Toe, dit gaan alles okei wees.  Jy 

sal sien. 

Izel staan op en stap verby Mariana by die kamer uit. 

MARIANA 

Dit spyt my dat… 

SOPHIA 

Daar’s niks om oor spyt te wees nie, my sus.  

Ons huisies het almal hulle kruisies, party groter 

as ander. 

MARIANA 

Ek sal dit waardeer as die res van die familie nie 

hiervan hoor nie. 

Sophia knik haar kop. 
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SOPHIA 

Jy besef natuurlik dat Andries net erger gaan 

raak.  Anders as Frik, gaan hy nooit leer hoe om 

winsgewend by die nuwe bestel aan te pas nie. 

MARIANA 

Ek het gekom om Izel te haal, nie om oor 

Andries te praat nie. 

SOPHIA 

Hoe dan anders?  Izel is juis hier as gevolg van 

Andries.  

MARIANA 

Ek vind dit onsmaaklik dat jy jou die reg toe-

eien om kommentaar op my man te lewer. 

SOPHIA 

Nie kommentaar nie…die waarheid. 

MARIANA 

Die waarheid, Sophia, is dat jy ‘n man het wat 

nooit joune was om te hê nie. 

SOPHIA 

Nee, die waarheid, Mariana, is dat jy 

verwagtend geraak het.  En ongelukkig was dit 

die verkeerde man. 

MARIANA 

En gelukkig vir jou kry jy toe die regte man. 

SOPHIA 

(BEDUIE NA DIE HUIS OM HAAR)  Soos jy 

kan sien. 
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MARIANA 

Ons hoop net dit was gelukkig vir hom. 

Die ‘smirk’verdwyn van Sophia se gesig. 

MARIANA 

Jammer vir die moeite met Izel.  Dit sal nie 

weer gebeur nie. 

Mariana stap uit. 

Sophia kyk haar agterna. 

 

             DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 93. HENK SE EERSTE WOONSTEL  - DAG/BINNE  

Drie sjampanje glase klink teen mekaar. 

 

Henk, Wilmien en Jason sit op drie kratte om ‘n vierde wat as a tafeltjie dien en waarop 

die sjampanje staan. 

 

Henk se paar tasse en ‘n paar bokse staan ook eenkant.   

HENK 

Op die alles wat mooi is en op my twee beste 

vriende in die wêreld. 

WILMIEN 

En op die besigheid.  Mag hy van krag tot krag 

gaan. 

Jason kyk effens skuldig af. 
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WILMIEN 

En so van alles wat mooi is gepraat – Henk, ek 

kan nie glo dat jy hierdie plek gekry het nie. 

HENK 

Die ou was desperaat om dit te verhuur.  En jy 

moet onthou – dis nie net ons woonstel nie, dis 

ons kantore ook.  All in one. 

JASON 

Bargain of nie, ons gaan moet geld maak om 

daarvoor te betaal. 

HENK 

Dit, my vriend en vennoot, is wat besighede 

doen.  Het jy met jou Pa oor ons nuwe produk 

gepraat? 

JASON 

Ja, ek wou jou net-nou vertel…eers die 

sjampanje geniet.  Ek het hom gisteraand 

gebel…maar ongelukkig stel hulle nie belang in 

wat twee onervare outjies soos ek, en veral jy, te 

sê het nie.  

Die lekker atmosfeer is daarmee heen. 

Dan bars Jason uit van die lag en rol agteroor soos hy lekker kry. 

Henk en Wilmien besef hy trek hulle been. 

JASON 

Hy’t gesê ons moet hom more oggend 10 uur 

kom sien.  Hy wil ons aan sy partner ook 

voorstel.  Ek sal jou daar ontmoet.  Ek het gou 

‘n ander meeting net voor dit. 
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FRIK 

Met wie? 

JASON 

Mense wat my gebel het.  Een of ander 

“opportunity”.  Ons sal sien. 

HENK 

Uitstekend!  (AAN WILMIEN)  Watch ons, my 

skattebôl, dit gaan nie lank wees dan gaan 

hierdie plek te klein wees. 

WILMIEN 

Op die toekoms, en op die groot huis wat jy 

eendag vir my gaan koop. 

JASON 

Sien jy!  Daar begin dit al klaar. 

HENK 

Jy’t die juwele vergeet, en die Porsche. 

WILMIEN 

Ek’s nie haastig nie. 

Hulle lag weer. 

HENK 

(AAN JASON)  Waar ontmoet ons jou Pa? 

JASON 

By sy kantoor.  Die besigheid se naam is 

Maximus. 

HENK 

Maximus? 
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JASON 

Maximus Omheinings.  Groot 

regeringskontrakte. 

HENK 

Dit gaan interessant wees. 

JASON 

Hoekom? 

HENK 

Want jou Pa se partner is Frik van den 

Berg…en Frik van den Berg…is my oom. 

 

2. 94. VESTIGINGSSKOOT – TOP NOTCH RECRUITMENT KANTORE – 

DAG/BUITE 

 

2. 95. TOP NOTCH RECRUITMENT KANTOOR -  DAG/BINNE 

Ms Khumalo se kantoor.   

 

Jason sit voor haar lessenaar en blaai deur ‘n dokument. 

MS KHUMALO 

(beskou hom met ‘n glimlag) 

You’re holding a ladder to the top of the 

corporate world in your hands, Mr Jacobs. The 

opportunity of a lifetime. 

JASON 

This is employment, Miss Khumalo – I’m going 

to be a shareholder and a partner in a business. 
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MS KHUMALO 

A new business, a start-up.  Who knows what 

will happen?  Look on page three: you will be 

groomed to run the entire electronics division. 

And we’re not talking about a local group, Mr 

Jacobs, we’re talking about an international 

company with offices in America, the UK, 

Germany, Japan and Australia. You walk in as a 

member of senior management, and once 

you’ve proven yourself, you will be appointed 

as an executive. Look at the salary. 

JASON 

I am.  

MS KHUMALO 

It’s our turn to ride the rainbow, Mr Jacobs.  

Take your time and call me when you have an 

answer.   

JASON 

I will.  Thanks.  If you’ll excuse me, I have 

another meeting scheduled for 10’o’clock. 

 

2. 96. VESTIGINGSSKOOT – MAXIMUS – DAG/BUITE 

 

2. 97. FRIK SE KANTOOR – DAG/BINNE 

Frik sit by sy lessenaar en werk aan iets. 

Willie kom ingestap. 

FRIK 

Ja Willie. 
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WILLIE 

My seun en sy venoot is hier.  Kan ek hulle 

maar inbring? 

FRIK 

Natuurlik.  Natuurlik. 

 

Frik staan op en beweeg na die deur.  Willie gaan weer uit en keer dan na oomblikke 

weer terug met Jason en Henk. 

 

Wanneer Frik vir Henk sien kan hy sy oë nie glo nie. 

FRIK 

Henk?! 

HENK 

Dag Oom Frik. 

FRIK 

Wat maak jy hier? 

HENK 

Jason is my vennoot, Oom Frik. 

FRIK 

(AAN WILLIE)  Het jy hiervan geweet? 

WILLIE 

Jason het my gisteraand gebel…nadat hulle dit 

self eers besef het. 

FRIK 

Wil jy nou meer.  Die wêreld loop met snaakse 

draaie.  Nou maar sit…laat ons gesels.  (AAN 
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JASON)  Jou Pa sê vir my julle’t  ‘n produk 

ontwerp wat ons dalk kan gebruik. 

Jason maak sy aktetas oop en haal ‘n pak tegniese tekeninge uit. 

JASON 

Ons reken julle sal dit dalk as ‘n komponent in 

julle elketriese heinings se beheerstelsel kan 

gebruik.  Baie eenvoudiger en goedkoper as 

enig’iets wat tans op die mark is. 

HENK 

Ons het reeds ‘n prototipe gemaak en hy werk 

soos ‘n bom. 

FRIK 

Nou goed, laat ek sien. 

 

Hy begin die tekeninge bestudeer… 

 

2. 98. NETTA SE KAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE  

Netta sit by ‘n vriendin: hulle bekyk die ou donkerbruin bloedkolle aan die binnkant van 

FG se rugbytrui.   

NETTA 

Dis bloed hierdie. 

VRIENDIN 

Het hy seergekry. 

NETTA 

Dis elke ander dag daar: partykeer was hy die 

trui om dit weg te steek… maar ek kan mos 
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sien, en as hy vergeet om dit weg te steek, dan 

lyk dit so.  

VRIENDIN 

Miskien het hy ‘n sweer of ‘n ou seerplek. 

NETTA 

Nee… nie soveel bloed nie. Hiers iets snaaks 

aan die gang hierso.   

 

 

2. 99. FRIK SE KANTOOR – DAG/BINNE 

Frik, Willie, Jason en Henk soos tevore.  Die tegniese tekeninge lê oop oor die tafel. 

FRIK 

Nee hel manne, dit lyk goed. 

WILLIE 

Dit lyk vir my na ‘n kostebesparing van by die 

20% per eenheid. 

FRIK 

Baie beslis…indien nie meer nie.  Gaaf.  Hier’s 

hoe ek voel.  Ons stel belang.  Ek en Willie sal 

‘n paar somme maak…en dan kom ons terug na 

julle.  Hoe klink dit? 

HENK 

Dit klink uitstekend. 

FRIK 

Welgedaan…soos die Engelse sê: julle manne is 

op ‘n “wicket”. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 202 

HENK 

Jason is die genius.  Ek’s net die besigheid. 

JASON 

Hy praat nonsens, hy’s die genius.  Ek’s net die 

tegniese ou in die agterkamer. 

FRIK 

Dan’s julle ‘n goeie span. 

Frik staan op en almal staan dan saam op. 

FRIK 

(AAN WILLIE EN JASON) Julle manne sal nie 

omgee as ek en Henk ‘n bietjie gesels.  Ek het 

hom lanklaas gesien. 

HENK 

(AAN JASON)  Ek kry jou by die… kantoor. 

‘n Glimlaggie tussen Henk en Jason. 

Jason en Willie gaan uit. 

Frik skink ‘n glasie whiskey vir hom en Henk.  

FRIK 

Ek’s beïndruk Henk.  Het julle die produk al vir 

enige ander maatskappye gewys? 

HENK 

Nee, julle is die eerste. 

Frik gaan sit in sy stoel agter sy lessenaar en beduie vir Henk om in die stoel voor Frik se 

lessenaar te sit. 
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FRIK 

Daar’s iets anders wat ek met jou wil bespreek. 

(KIES NOU SY WOORDE VERSIGTIG)  Die 

gety draai al harder teen ons, Henk.  

HENK 

In watter opsig? 

FRIK 

Ek het nou in die vergadering gesien hoe 

passievol jy is…en watse goeie idees jy 

het…nie net in terme van die nuwe produk nie, 

maar ook in terme van jou besigheid en 

waarheen jy hom wil neem. 

HENK 

Dankie Oom Frik.  Ek weet dis op hierdie 

stadium nog net ‘n droom, maar dis een waarin 

ek glo. 

FRIK 

Ek sien so ja, ek sien so. (POUSE) Wanneer 

laas het jy en F.G. ‘n bietjie saamgekuier? 

HENK 

Ons kry nie baie kans deesdae nie…besig met 

ons eie dinge. 

FRIK 

Mmm.  Jy weet, Henk,  jy was nog altyd soos ‘n 

seun vir my…nie net familie nie… ‘n seun. 

F.G. knik en glimlag beskeie. 
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FRIK 

Soos jy seker al self agter gekom het, in hierdie 

nuwe politieke klimaat is dit elke man vir 

homself.  Daar is geen waarborge of lojaliteit 

nie.  Almal doen wat gedoen moet word om te 

oorleef. En daarom word familiebande… 

bloedbande…: al hoe meer belangriker.  Waar 

daar geen vertroue in ‘n eie land kan wees nie, 

het jy net jou eie bloed om op staat te maak.   

HENK 

Ek weet nie of ek daarmee saamstem nie, Oom 

Frik. 

FRIK 

Nie?  Hoe sien jy dit dan? 

HENK 

Ons ekonomie is aan die herstel, en daarmee 

saam kom nuwe geleenthede - vir almal. Ek 

dink die problem is dat daar skielik geen 

beperkinge is aan wat mens kan regkry nie.  

FRIK 

Moenie laat al die praat van ‘n “reënboog-

nasie” jou mislei nie. 

HENK 

Oom-hulle was gewoond aan ‘n netjies 

afgebakende plaaslike besigheidsomgewing.  

Nou lê die land, en die wêreld, oop vir enige 

mens, wit of swart, wat die moed het om groter 

te dink en om die geleentheide te aan te durf. 
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FRIK 

Daar is jy reg.  Dis juis  waaroor ek met jou wil 

praat.  (VERSIGTIG)  Ek wil vir jou ‘n 

geleentheid aanbied. 

Henk luister versigtig. 

FRIK 

Laat ek nie doekies omdraai nie.  Ek wil hê jy 

moet by my kom werk. 

HENK 

Ek en Jason met Oom en Willie? 

FRIK 

Nee, net jy. 

Stilte hang vir ‘n oomblik tussen hulle. Henk reageer nie en Frik gaan voort: 

FRIK 

Kom ons wees eerlik:  Willie Jacobs sit met sy 

agterent in die botter, Henk. In my botter. Ek 

skuld hom niks - inteendeel, hy vat wat die 

politiek hom gee.  

Henk begin ongemaklik raak met wat hy hoor. 

FRIK 

En dieselfde geld vir Jason. Wees jy nou eerlik 

met my: as dit vyf jaar terug was, sou jy ooit vir 

Jason as ‘n vennoot oorweeg het? 

HENK 

Ek is ‘n besigheidsman wat elektroniese 

produkte vervaardig en Jason is ‘n topklas 

elektroniese ingineur.  Ons is soos ‘n linker en 
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‘n regterhand, Oom Frik – en dit het niks met 

velkleur te doen nie.  

FRIK 

Ek weet ek klink dalk nou ‘n bietjie soos jou 

Pa… 

HENK 

Oom klink baie soos my Pa. 

FRIK 

Het jy dit al oorweeg dat jou Pa dalk ‘n punt 

beet het?  Jy het daardie besigheid gestig, en 

nou ry Jason eenvoudig saam. 

HENK 

(STAAN OP) Oom moet my verskoon maar ek 

gaan nie hier sit en luister hoe Oom my vennoot 

slegsê nie.  Dis on-eties teenoor Jason en dis 

oneties teenoor sy Pa, wat Oom se vennoot is. 

FRIK 

Bedaar Henk. 

HENK 

Nee, ek sal nie bedaar nie.  En wat regtig 

oneties is, is dat Oom sulke goed van Oom se 

eie vennoot sê.   

FRIK 

Kyk om jou Henk!  Al hierdie ‘previously 

disadvantaged’ manne wat nou lekker op die 

gravy train ry, spring van die een pos na die 

ander, jaag net hoër salarisse, geen lojaliteit 
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teenoor die maatskappy of die mense wat hulle 

daardie geleentheid gegee het nie.  Hoekom 

dink jy dat Jason enigsins anders sal wees? 

HENK 

Oom moet my verskoon, maar ek en Jason het 

‘n vergadering waarvoor ek reeds laat is. 

Henk stap uit. 

 

2. 100. HENK SE WOONSTEL  - DAG/BINNE 

Jason is reeds daar as Henk ingemars kom.  Hy slaan die deur agter hom toe en stap 

hoogs ontsteld in die kamer rond. 

JASON 

En nou? 

HENK 

Daai bliksem! 

JASON 

Praat met my partner. 

Henk weet nie mooi hoe om dit te verwoord sonder om Jason seer te maak nie. 

HENK 

Hy’t my ‘n job aangebied. 

Reaksie Jason. 

HENK 

Hy’t wragtag vir my probeer vertel dat die 

enigste rede hoekom jou Pa by Maximus is, is 

omdat hy die “gravy train” ry, en dat sodra hy 

‘n beter aanbod kry, hy vir Maximus net so sal 

drop. 
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JASON 

My Pa het harde kontant in daardie besigheid 

gesit. 

HENK 

Presies.  En wat erger is…sê hy dat jy my ook 

sal drop…die oomblik dat jy ‘n beter aanbod 

kry. 

Reaksie Jason…hy weet waar hy voor die vergadering by Maximus was. 

HENK 

“Hulle jaag net die hoër salarisse” het hy gesê. 

Reaksie Jason. 

HENK 

Ek kan nie verstaan wat met mense soos my Pa 

en Oom Frik gebeur nie…raak al hoe meer 

verkramp met elke jaar wat verbygaan.  

(BEGIN BEDAAR)  Anyway, ek het hom 

daarvan beskuldig dat hy on-eties is, en toe loop 

ek.  Asof ek enige pos by iemand anders sal 

aanvaar.  Ek bou my eie besigheid…maak nie 

saak hoe moeilik dit is nie. 

Reaksie Jason.  Ons bly op Jason terwyl Henk weer praat. 

HENK(AF) 

Ek het nie eers kans gekry om te vra nie…hoe’t 

dit met jóú vergadering gegaan? 

JASON 

Niks wat ons kan gebruik nie. 
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HENK 

Dis jammer.  Nou ja toe…ons het werk om te 

doen. 

Eindig op Jason. 

 

 

2. 101. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS - DAG/BINNE  

Andries maak die deur oop.  Soois staan daar met ‘n groot boks in sy hande. 

ANDRIES 

Pa…kom binne…wag laat ek help. 

Andries neem die boks by Soois. 

SOOIS 

So bietjie vleis vir die familie. Ek het twee 

skapies geslag…een vir julle en Frik-hulle, en 

een vir die plaas. 

ANDRIES 

Hel, dankie Pa.  Kom deur. 

Hulle stap na die kombuis. 

 

2. 102. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries en Soois stap die kombuis binne.  Andries sit die boks vleis op die tafel neer. 

ANDRIES 

Hoe gaan dit met Ma? 

SOOIS 

Nee goed…goed.  Kan nie kla nie. 
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ANDRIES 

Kan ek vir Pa ‘n koppie koffie maak? 

SOOIS 

Man weet jy, ek moet nog Frik-hulle se vleis 

gaan aflaai en dan weer by die plaas kom… 

ANDRIES 

O.  Nou maar dankie vir die vleis Pa, sommer 

namens Mariana ook. 

Vir ‘n oomblik is daar ‘n ongemaklike stilte.  Soois het iets op die hart. 

SOOIS 

Voor ek gaan…(HY AARSEL) 

ANDRIES 

Is daar fout? 

SOOIS 

(stilte, en dan:) 

Mag ek maar eerlik praat? 

ANDRIES 

Natuurlik. 

SOOIS 

Ek wil hê dat jy na jou seun toe moet gaan en 

regmaak wat stukkend is.  

Stilte.  Andries draai weg. 

SOOIS 

Jy weet ek hou nie daarvan om my in my 

kinders se sake in te meng nie…was nog altyd 

daarteen…maar dit ontstel verskriklik vir 

Mart…en ek neem aan vir Mariana ook. 
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ANDRIES 

Hy’t self besluit om te loop, Pa.  Ek het hom nie 

weggestuur nie.  Miskien moet Pa eerder met 

hom praat. 

SOOIS 

Jy’s waarskynlik reg, maar ek weet ook dat ‘n 

Pa maar ‘n harde ding kan wees.  Ek was selfs 

dikwels te hard op die meisies toe hulle jonk 

was.  En ek verwyt myself nou nog daaroor. 

ANDRIES 

Ek hoor wat Pa sê, maar as iemand gaan moet 

buig, dan’s dit hy.  Ek het hom net die waarheid 

vertel, maar hy wou dit nie hoor nie. 

SOOIS 

Die waarheid…dat sy vennoot hom misbruik. 

ANDRIES 

Ja, en hy hoef net om hom te kyk.  Dit gebeur 

oorals. 

SOOIS 

As ek mag vra:  sê jy so omdat die man ‘n swak 

karakter het…of omdat hy ‘n bruin man is?  

Want as jy daarvan oortuig is dat hy ‘n swak 

karakter het, sal ek beslis met Henk gaan praat, 

maar as dit is omdat hy ‘n bruin man 

is…(LAAT DIT HANG). 

Andries soek nie hierdie soort konfrontasie nie.  Maak sy besluit om dit te beïndig. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 212 

ANDRIES 

Ek dink dit sou vir die beste wees as Pa Pa se 

eie raad volg en Pa nie by Pa se kinders se sake 

inmeng nie. 

SOOIS 

So dis oor hy ‘n bruin man is. 

Andries is stil.  In ‘n hoek.  Sy humeur begin opstoot. 

SOOIS 

Jy moet oppas Andries…die ou mense sê mos: 

bitterheid is kanker se kos. 

ANDRIES 

Ekl sal dit waardeer as Pa my nie in my eie huis 

met kanker kom dreig nie. 

SOOIS 

Ek dreig jou nie…ek waarsku jou net. 

ANDRIES 

Goed so.  En miskien is dit beter as Pa nou loop. 

Soois kyk vir Andries in stilte aan.  Knik sy kop stadig…wetend. 

ANDRIES 

En vat die vleis maar saam. 

SOOIS 

Die vleis is vir my dogter.  Tot siens Andries. 

Soois loop. Andries bly. 

 

2. 103. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Frik is in sy kantoor.  Willie kom met mening ingestap.   
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WILLIE 

Daar is iets wat jy baie mooi moet verstaan: ek 

het finansiële belange by hierdie maatskappy 

waarvoor ek sal veg as ek moet. 

Frik maak ‘n gebaar – “waaroor praat ons nou presies”. 

WILLIE 

Moenie maak asof jy nie weet waarvan ek praat 

nie. 

FRIK 

Ek’s jammer, maar ek doen nie. 

WILLIE 

Kom ek help jou:  “die enigste rede hoekom ek 

by Maximus is, is omdat ek die “gravy train” ry, 

en dat sodra ek ‘n beter aanbod kry, ek vir 

Maximus net so sal drop.” 

 

FRIK 

So jy en Henk kuier privaat. 

WILLIE 

Henk is my seun se partner, en partners praat 

eerlik met mekaar, en ek weet  nie van jou nie, 

maar my seun praat met my. Of is dit nie hoe 

julle besigheid gedurende Apartheid gedoen het 

nie? 

FRIK 

Gedurende Apartheid, Willie, kon ons nog 

besigheid doen!…het die regering nie mense 

geforseer om hulle besighede weg te gee nie. 
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WILLIE 

Gedurende Apartheid, Frik kon net julle 

besigheid doen!...het die regering mense gekeer 

om besighede te hê!  Al wat die regering mense 

nou forseer om te doen is om die mense wat 

voorheen uitgesluit was, in te sluit.  Nie om 

alles weg te gee nie. 

Frik is stil.  Het nie nou ‘n maklike antwoord nie. 

WILLIE 

Hoekom het jy vir Henk ‘n job aangebied? 

FRIK 

Ek het gedink ons sal van sy talente kan gebruik 

maak.  Iemand om dalk by my oor te neem die 

dag as ek klaar is. 

WILLIE 

(SARKASTIES) Keep it in the family. 

FRIK 

Hoekom nie? 

WILLIE 

Sonder om my eers te raadpleeg? 

FRIK 

Sover ek kan onthou, Willie, is ek nog Maximus 

se hoof uitvoerende-direkteur.  Jy is die 

uitvoerende-direkteur van bemarking.  Jy 

verkoop die besigheid aan kliënte en ek maak 

seker dat die kontrakte geëer word.  As ek ‘n 

aanstelling wil maak dan maak ek ‘n 

aanstelling.  Of is ek verkeerd? 
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WILLIE 

En wat van Jason?  Hoekom het jy hom nie ‘n 

job aangebied nie? 

FRIK 

Jy vra en ek sal jou sê…aangesien jy nou op 

eerlikheid aandring:  ek het hom nie ‘n job 

aangebied nie omdat hierdie maatskappy te 

klein is vir hom! 

Reaksie Willie. 

FRIK 

Hy’t ‘n graad in elektroniese ingeneurswese.  

Ek kan nie dink dat daar op hierdie stadium van 

die geveg baie bruin of swart mense is wat 

daardie kwalifikasie het nie.  Die pad lê oop vir 

hom…wawyd oop! 

WILLIE 

Die “gravy train”. 

FRIK 

Ja die gravy train my magtag!!  As dit pap reën 

dan moet jy skep, en vir ‘n man soos Jason is dit 

nou ‘n stortreën daarbuite.  

Willie raak stil.  Frik is op ‘n “roll”. 

FRIK 

Natuurlik wou ek nie ‘n stuk van my besigheid 

verkoop nie.  Sou jy?  Ek het nie ‘n keuse gehad 

nie.  Jy’t iets gehad wat ek nodig gehad het en 

ek het iets gehad wat jy nodig gehad het.  En ek 

aanvaar dit so. As jy dit nie kan aanvaar nie, 
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gaan bou dan jou eie bleddie besigheid.  Maar 

moenie jy daar staan en maak asof jy my die een 

of ander guns kom doen het nie. 

WILLIE 

Fine.  Fine.  Maar in die toekoms…as jy iets oor 

my te sê het…sê dit vir my.   

Frik knik toegewend. 

WILLIE 

(POUSE)  En dankie dat jy nou eerlik was. 

FRIK 

Jou ook. 

 

2. 104. VOORPORTAAL: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BINNE 

Netta politoer die meubels wat in die voorportaal staan. 

F.G. kom in by die voordeur en stap verby en op met die trappe. 

Netta kyk hom agterdogtig agterna. 

 

2. 105. FG SE SLAAPKAMER  - DAG/BINNE 

FG trek sy hemp uit.  Ons sien die verskeie snymerke en letsels van ouer snye op sy 

skouers, blaaie en bo-arms. 

 

Dan kom ons agter dat Netta in die deur staan en vir hom kyk.  Haar hand gaan oor haar 

mond. 

F.G. raak bewus van Netta in die deur. 

F.G. 

Van wanneer af kom jy in my kamer in sonder 

om te klop?  Gaan weg. 
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Maar Netta gaan nêrens nie. 

NETTA 

Hoekom doen jy dit? 

F.G. 

Los my. 

NETTA 

Sê my Klein Frik…hoekom? 

 

Terwyl F.G. oënskynlik Netta wegjaag, is dit ook sielkundig so dat hy wil hê dat sy daar 

bly. 

F.G. 

Ek wil nie daaroor praat nie. 

NETTA 

Jy moet. 

F.G. 

Wat maak dit saak? 

Netta beweeg nou dieper in die kamer in. 

NETTA 

Wie maak jou so seer?  Wie doen dit? 

Stilte.  F.G. gaan sit op die kant van die bed.  Hy raak nou meer weerloos. 

F.G. 

Niemand.  Ek doen dit self. 

NETTA 

Maar hoekom? 

Stilte. 
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F.G. 

Daai dag van die ongeluk…toe ons in matriek 

was… Henk het nie die kar bestuur nie. Ek het.  

NETTA 

Maar die miesies sy’t gesê dat Henk die kar 

bestuur het. 

F.G. 

Hy’t gelieg.  Hy’t gesê hy’t bestuur om my te 

beskerm.  Ek was dronk.  (POUSE) Rian se 

bloed is op my hande.  Dis al waaraan ek kan 

dink.  Almal praat heel tyd van Henk, en hoe hy 

groot drome het, maar al wat ek in my drome 

sien is hoe Rian, kop eerste, deur daardie kar se 

voorruit trek.  Oor en oor.  (HY BEGIN 

SAGGIES HUIL)  Los my.   Los my. (DAN 

SKREEU HY  SKIELIK VERWOED)  Los 

my!!! 

Netta beweeg vinnig uit die kamer uit. 

 

2. 106. VESTIGINGSKOOT: LANDMAN HUIS -    DAG/BUITE 

 

2. 107. GARAGE: LANDMAN HUIS - DAG/BINNE 

Andries sit in sy stoel en drink ‘n bier. 

Mariana kom met mening ingestap. 

MARIANA 

Ek het nou net met Ma gepraat.  Sy’s so onsteld 

sy kan amper nie praat nie. 

ANDRIES 

Pak maar op, my skouers is breed. 
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MARIANA 

Het jy my Pa uit hierdie huis uitgejaag?! 

ANDRIES 

Ek het hom nie “uitgejaag” nie.  Ek het hom 

gevra om te loop. 

MARIANA 

Oor hy jou heel beleefd gevra het om met jou 

eie seun vrede te maak? 

ANDRIES 

Oor hy my gesê het dat ek kanker gaan kry. 

MARIANA 

Jy het kanker, Andries!  Jy het kanker.  Jou siel 

is deurtrek daarvan en elke dag word dit meer. 

ANDRIES 

Jy’t Henk se kant teen my geneem, hoekom is 

ek nie verbaas dat jy nie nou jou Pa se kant ook 

teen my neem nie? 

Vir ‘n oomblik is Mariana stil. 

MARIANA 

Ons gaan nou in daardie kar klim, en plaas toe 

ry, en jy gaan my Pa om verskoning vra. 

ANDRIES 

Oor my dooie liggaam. 

MARIANA 

(STADIG, GEMETE) As jy in dieselfde jaar my 

seun en my Pa uit my huis uit wil verdryf…dan 
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belowe ek jou nou…ek vat my dogter…en ons 

gaan saam. 

Mariana stap uit. 

Andries lyk nie meer so verbete in sy stoel as voorheen nie. 

 

2. 108. ‘N BANKIE IN ‘N PARKIE  - DAG/BUITE  

Willie en Jason sit langs mekaar op die bankie.  Willie het die paiere van Jason se aanbod 

in sy hande. 

WILLIE 

Dis ‘n groot maatskappy waarvan hulle praat. 

JASON 

Dit is, Pa. 

WILLIE 

En ‘n helse salaris.  Goeie bevorderings-

moontlikhede. 

Jason knik. 

WILLIE 

Wat gaan jy doen? 

JASON 

Ek weet nie.   Ek hou van Henk…hy’t great 

idees… 

WILLIE 

Maar…? 

JASON 

Pa weet self hoe gaan dit met nuwe 

besighede…75% van hulle vou binne die eerste 

drie jaar. 
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WILLIE 

Dis waar. 

JASON 

En aan die ander kant, al werk die besigheid, is 

die kanse maar skraal dat hy ooit so groot sal 

word as die een wat my die job aanbied. 

WILLIE 

Ja.  En dan’s daar nog ‘n ander kant:  vat hierdie 

job, dan drop jy vir Henk, en dan’s alles wat my 

partner oor mense soos ons en die gravy trein 

gesê het…waar.  Maar as jy hom nie vat nie, 

mis jy dalk die kans van ‘n leeftyd…die einste 

rede hoekom jy vir so baie jare so hard geleer 

het. 

JASON 

Wat moet ek doen, Pa. 

WILLIE 

My seun, net jy kan hierdie besluit neem. 

JASON 

Maar hoe sal ek weet ek maak die regte besluit? 

WILLIE 

(TIK JASON SE BORS BOKANT SY HART 

MET SY VOORVINGER)  Hier…hý sal vir jou 

sê. 

 

2. 109. FRIK SE STUDEERKAMER: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BINNE 

Frik sit en lees ‘n dokument in sy studeerkamer.  

Netta kom ingestap…sy het iets groot op die hart. 
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NETTA 

Baas Frik… 

FRIK 

(SONDER OM OP TE KYK)  Ja Netta… 

NETTA 

Baas Frik…ek het eers gedink ek moet stilbly… 

Nou kyk Frik op… 

NETTA 

Dis oor F.G. Baas Frik… 

 

 

2. 110. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR  - DAG/BINNE 

Henk en Oom Gys staan rond en kyk na die plek. 

GYS 

Dis ‘n oulike plek, ou bul. 

HENK 

Dankie Oom Gys - sommer huis en kantoor in 

een. 

GYS 

Dis hoe ek begin het. Maar nou ja, dis nie 

hoekom ek hier is nie.  

Hy oorhandig ‘n papier aan Henk.  Henk kyk daarna. 

GYS 

Dis ‘n bestelling vir 2500 van daardie wireless 

alarmogies waarvan ek die regte by jou gekoop 

het.  Ek wil vir jou ‘n vervaardigingskontrak 

gee. 
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Henk staar oorbluf na die bestellingsvorm. 

GYS 

Ek het die hele lot oor ’n maand nodig en daar’s 

ander ouens buite in die mark wat ook na die 

goed begin vra, so volgende maand se 

bestellings lyk ook goed. 

HENK 

Sjoe, dis great Oom Gys, maar dit gaan meer 

kapitaal  verg om ‘n plek te huur en toe te rus as 

wat ek op die oomblik het. 

GYS 

Ek het ‘n werkswinkel wat jy verniet kan 

gebruik tot jy huur kan betaal.  

(hy gee vir Henk ‘n tjek) 

En ek het hierdie cheque klaar uitgeskryf in jou 

naam as start-up kapitaal. Dis ‘n voorskotlening.  

Maar… ek het een vereiste… 

HENK 

Noem dit, Oom Gys. 

GYS 

Ek wil hê jy moet jou Pa aanstel as die 

supervisor in daardie werkswinkel.  

 

Henk se hart sak tot in sy tone.  Hy handig die tjek terug aan Oom Gys. 

HENK 

Dis ‘n vereiste wat ek nie sal kan eer nie, Oom 

Gys. 
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GYS 

‘n Stukkie raad, Henk, en luister mooi:  as jy ‘n 

suksesvolle besigheidsman wil wees sal jy moet 

leer om nooit toe te laat dat die persoonlike jou 

oordeel befoeter nie.  So nie, kan jy maar 

vergeet.  

 

Stilte.  Oom Gys kyk direk in Henk se oë. 

GYS 

So what’s it gonna be? 

Henk neem stadig die tjek terug by Gys. 

GYS 

Goed so. (BIED SY HAND AAN)  Dan’t ons ‘n 

“deal”. 

Henk skud Gys se hand.  Gys begin wegstap. 

GYS 

O ja, nog een ding…onthou…hy gaan nog 

steeds verwag om sy 15% te kry. 

HENK 

Wie? 

GYS 

Jou Pa. 

HENK 

15% waarvoor? 

GYS 

Hoe bedoel jy waarvoor.  Hy kry 15% van elke 

eenheid wat verkoop word.  Dit was jou Pa se 
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voorwaarde van die begin, toe ek die ding by 

jou gekoop het. 

Henk se mond trek styf. 

 

2. 111. SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Sophia sit en lees ‘n tydskrif.  Frik lei F.G. aan sy arm die kamer binne. 

FRIK 

Wys jou Ma jou rug. 

SOPHIA 

Wat’s fout met sy rug? 

FRIK 

Ek sê wys haar! 

SOPHIA 

FG? 

FG lig sy rugbytrui op en Sophia staar verbysterd na die snymerke op sy skouers en 

blaaie en bo-arms. 

SOPHIA 

FG!  My kind!  Wat het gebeur?! 

FRIK 

Hy sny homself. 

SOPHIA 

My kind hoekom?  Hoekom doen jy dit? 

FG antwoord nie. 

FRIK 

Ek wil hê jy moet dadelik ‘n sielkundige reël. 
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Sophia kyk van nader na die snye - haar gesig wys die pyn wat dit veroorsaak. Haar hand 

vat versigtig aan die wonde: 

SOPHIA 

Hier is ou snye… letsels.  FG? Hoe lank al? 

 

Geen reaksie van FG. ‘n Ongemaklike stilte, maar Sophia gee nie op nie: 

SOPHIA 

Jy moet met my praat - wat gaan aan? 

FRIK 

Sophia… ons gaan professionele hulp inkry. 

SOPHIA 

Praat met my! 

FG 

Ag Ma… 

SOPHIA 

Nee nie “ag ma” nie - jy praat met my! 

FG draai weg en wil loop maar Sophia hou hom terug. 

FRIK 

Ons is almal te ontsteld om nou… 

Dan bars F.G. los. 

F.G. 

Hoekom nie, Ma? Julle sny mekaar!  

SOPHIA 

Waarvan praat jy?! 
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F.G. 

Moenie dink omdat julle my snye kan sien, ek 

nie julle snye kan sien nie.   Woorde is skerper 

as lemme.  Julle sny al jare aan mekaar…ek het 

al gesien…baie keer…hoe Pa in sy 

studeerkamer sit en bloei na Ma hom met Ma se 

tong gesny het.  Ek sien as Ma alleen op die 

patio sit en maak asof Ma nie bloei nie omdat 

Pa sy besigheid meer lief het as wat hy vir Ma 

het.  En net soos ek, steek julle daardie 

snymerke weg.  So moenie hier staan en vir my 

vra hoekom ek myself sny nie.  Dis wat julle my 

geleer het om te doen.  Ek sny myself omdat ek 

nooit goed genoeg is vir Pa nie.  Ek sny myself 

omdat Ma die rol van Ma speel en nie regtig ‘n 

Ma is nie.  En ek sny myself vir Rian, en almal 

wat ek in my lewe teleurgestel het.  Ten minste 

as die bloed loop kan ek die seer sien. 

 

Sophia en Frik staan verleë. 

 

2. 112. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 113. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke op die stoep.  Weereens die stil styl van spel soos in 

vorige episodes.  Mart skil aartappels.  Soois staar uit oor die lande. 

MART 

Dit was nou interessant. 
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SOOIS 

Ja. 

Stilte. 

MART 

Dink jy sy sou hom gelos het? 

SOOIS 

Wie weet? 

Stilte. 

MART 

Miskien is sy rêrig lief vir hom. 

SOOIS 

Miskien. 

Stilte. 

MART 

Mariana sê Izel pluk nou perskes in Israel. 

SOOIS 

Perskes. 

Stilte. 

MART 

Soois… 

SOOIS 

Hm? 

MART 

Is jy rêrig lief vir my? 

Soois kyk in stilte na Mart, en kyk dan terug uit oor die lande. 
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SOOIS 

Ek’s nog steeds hier. 

 

‘n Effense glimlag terg aan die hoeke van Mart se mond. 

 

2. 114. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Henk storm by die voordeur in.  

HENK 

Pa!!! 

Mariana kom uit vanuit die sitkamer se kant. 

MARIANA 

Henk? 

HENK 

Waar’s Pa? 

MARIANA 

In die garage.  

Henk marsjeer in die rigting van die agterdeur. 

MARIANA 

Henk…? 

 

2. 115. GARAGE: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries sit in sy stoel.  Henk kom in.  Hy gaan staan direk voor Andries, wys met sy 

voorvinger na Andries se gesig.   

Op hierdie oomblik kom Mariana ook in. 
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HENK 

Jy kan supervisor wees…maar die 15% kry jy 

nie.  En as jy nie daarvan hou nie, kan jy my 

dagvaar. 

Henk draai om en stap met mening verby Mariana weer uit. 

 

2. 116. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR - DAG/BINNE 

Jason kom ingestap.  Hy sien vir Henk wat by ‘n tydelike lessenaar sit – iets soos ‘n ou 

deur op twee “tressles”.  Hy stap oor na Henk. 

HENK 

Het ek goeie nuus vir jou! 

Henk staan op en gee vir Jason die bestellingsvorm wat Gys vir hom gegee het.  Jason 

kyk daarna. 

HENK 

2500 eenhede.  We’re in business, partner. 

Jason kyk op na Henk, en gee hom die papiere van die werksaanbod. 

HENK 

Wat’s dit? 

JASON 

Daai “opportunity” waarvoor ek na daai 

vergadering toe moes gaan. 

Henk kyk na die papiere…ons kan sien hoe sak sy skouers soos hy besef wat hy lees.  Hy 

kyk dan stadig op na Jason. 

HENK 

Dis ‘n donnerse goeie aanbod. 

JASON 

Dit is. 
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Henk is stil.  Draai weg.  Werk met sy emosies.  Draai dan terug na Jason. 

HENK 

Wat gaan jy doen? 

JASON 

Ek gaan ‘n naam vir ons maatskappy uitdink. 

Dit neem ‘n oomblik vir Henk om te besef wat Jason sê.  Dan glimlag hy breed. Hy steek 

sy hand uit: 

HENK 

Fifty-fifty. 

JASON 

Fifty-fifty. 

 

Terwyl hulle nog steeds hande skud trek hulle mekaar teen mekaar en omhels met die 

ander hand.     Ons trek terug terwyl die verteller begin praat. 

SOOIS (V/O) 

Daar is mense wat sê dat sukses slegs aan 

geluk toegeskryf kan word.  En dis miskien 

waar…maar dis snaaks hoe daar mense is 

wat keer op keer…gelukkiger is…as die 

ander…en wie se drome,  om die een of ander 

rede…waar word. 

 

KREDIETE ROL 
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KRUISPAD – EPISODE 5 

 

Draaiboek geskryf deur Hanli Rolfes-Opperman en Deon Opperman 

 

 

2. 117. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR  - DAG/BINNE 

SOOIS (V/O) 

Die nuwe vlag wapper reeds vier jaar lank 

oor Suid Afrika. Transformasie is aan die 

orde van die dag en almal voel hoe die winde 

van verandering deur hulle lewens waai. Die 

wat vasskop en probeer klou aan wat was, 

verloor hulle houvas en staar mislukking in 

die gesig. Daarteenoor verander uitdagings in 

geleenthede en swaai deure wawyd oop voor 

diegene wat kan aanpas. 

 

TITELKAART 

1998 

 

Henk sit voor die rekenaarskerm in die kantoor en hou die volgende dop: op die skerm is 

‘n elektroniese kaart van ‘n area in JHB en op die kaart is ‘n kolletjie wat flikker en 

beweeg.  Jason, geklee in sy gradeplegtigheidsuitrusting stap in en begin sy das afhaal 

terwyl hy die skerm oor Henk se skouer dophou: 

HENK 

(beduie na die kolletjie op die skerm) 

Kyk daar…dis Wilmien - sy’s op pad terug van 

die mall af met sjampanje. 

JASON 

Nice né! 
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HENK 

Jy’s ‘n genius – o ja: geluk met jou graad.  Van 

nou af noem ek jou “Meester”. 

JASON 

(GRAPPIE) Uiteindelik.  ‘n Bietjie respek. 

Henk gee ‘n brosjure vir Jason aan en wag op ‘n reaksie: dis vir die “Global Electronic 

Expo: BELGIUM”. 

JASON 

België? 

HENK 

Yip.  

JASON 

Ek dog ons launch die ding volgende maand by 

die digital expo in Sandton. 

HENK 

Hierdie tracking device is te groot vir die Suid 

Afrikaanse mark. Ons moet groter dink.  

Jason fluit skepties. 

HENK 

Ons kla hier in ons land oor crime en misdaad, 

Jason - meanwhile koop die eerste wêreld wat 

hulle nodig het om hulleself te beveilig. Die 

groot mark is daar: nie hier nie.  

(wys na skerm)  

Kyk…Wilmien is hier. 

Ons hoor ‘n motor buite stop. 
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JASON 

Moet mens nie kruip voor jy begin loop nie? 

HENK 

Kruip?  Vlieg!. Hierdie ding gaan homself 

verkoop.  Maar nie in die derde wêreld nie: ek 

dink ons pitch hom waar hy hoort en los Suid 

Afrika uit die prentjie.  

Wilmien kom in met ‘n bottel sjampanje en ‘n inkopiesak met goed vir ‘n poeding. Sy is 

gek oor Jason se gradeuitrusting en gryp hom in haar arms: 

WILMIEN 

Welgedaan Meester! Kyk hoe smart lyk jy! 

Groot soen. 

JASON 

Thanks. Hy wil België toe. 

WILMIEN 

Ek weet.   

(gee sjampanje bottel vir Henk) 

Maak oop dat ons vier lief.  

(vir Jason terwyl sy drie glase uithaal:) 

Hy’t dit laas nag drie uur besluit toe jou 

tracking device my tot in die bed gevolg het.  

Henk skink die glase vol en elkeen vat een: 

JASON 

Ek hoop dis waar dit opgehou het. 

WILMIEN 

Om die warheid te sê… 
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JASON 

(VAL HAAR IN DIE REDE) Ek soek nie die 

detail nie dankie. 

WILMIEN 

Mmm… (vat haar glas) thanks lief. Maar maak 

gou: ek moet nog ‘n poeding en slaai maak vir 

die braai. 

HENK 

Watse braai? 

WILMIEN 

Wat bedoel jy?  By jou Ma-hulle. 

HENK 

Damn - ek het vergeet daarvan.  

WILMIEN 

Het jy vergeet, of het jy (HAKKIES IN DIE 

LUG MET HAAR VINGERS)…”vergeet”. 

HENK 

Kom ons wees eerlik, ‘n braai saam met my Pa 

is nie my idee van ‘n paartie nie. 

WILMIEN 

Gee hom ‘n “break”.  Hy doen sy bes om 

beleefd te wees...en hy doen orraait by die 

werkswinkels.  Kan nie meer vra as dit nie. 

HENK 

Solank hy nie probeer om vir my ‘n lesing te 

gee nie. (lig sy glas) Op Meester Jason! 

Hulle lig hulle glase. 
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JASON 

Op die toekoms. 

HENK 

En sommer ook op België en die expo en ons 

miljoene. 

Hulle drink. Henk se heildronk pla Jason. 

JASON 

Is jy seker België is ‘n deur na ons mark? 

HENK 

Doodseker. 

 

2. 118. VESTIGINGSSKOOT – VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

 

 

2. 119. KOMBUIS: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Sophia pak inkopies op die kombuis tafel uit.  Sy skeur ‘n omhulsel van ‘n een of ander 

produk af, trek die asblik se laai oop, maak die asblik oop om die omhulsel weg te gooi, 

en sien dan iets in die asblik wat onkant betrap.   Sy steek haar hand in die asblik en haal 

een van F.G. se rugbytruie uit.  Sy kyk in die asblik en haal nog een uit, asook 

rugbykouse en stewels.  Dit tref haar wat hier gebeur het en dit ontstel haar.  Sy sak op 

een van die kombuistoeltjies neer en begin huil.   

 

Netta kom ingestap met ‘n skinkbord met vuil teepot, koppie, ens.  Sy sien vir Sophia wat 

met haar rug na die deur sit.  Netta sit die skinkbord neer en gaan na Sophia.  Sy sit haar 

hand liggies op Sophia se skouers.  Sophia let op dat Netta dit gedoen het maar huil 

verder. 

SOPHIA 

Ek weet nie hoe om hom te help nie. 

 

Hulle bly vir ‘n oomblik so. 
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NETTA 

Ek’s so jammer Mies. 

 

Sophia ruk haarself net so weer reg.  Staan op.  Druk dit alles in Netta se hande. 

SOPHIA 

Was dit, stryk dit, en pak dit terug in sy kas. 

 

Sophia stap uit.  Netta staan met die klere in haar hande. 

 

 

 

2. 120. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Willie staan voor Frik se lessenaar – hy’s ontsteld: 

WILLIE 

Frik, die hele Harties “site” staan doodstil en 

wag omdat drie duisend kriosoot pale nie 

afgelaai is nie. En nou hoor ek dat jy nie vir 

Mbendi betaal het nie. 

FRIK 

Ek kan nie vir Mbendi betaal voor die geld vir 

ons vorige kontrak nie ingekom het nie. Dis so 

eenvoudig soos dit. 

WILLIE 

Eenvoudig?  Met ‘n “site” vol werkers wat sit 

en tande tel? 

FRIK 

Ek het gesê hulle moet huis-toe stuur word. Dan 

spaar ons geld op die casuals. 
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WILLIE 

Die “casuals”? Dis mense wat op ons vertrou vir 

hulle lewenskoste, Frik. Elke dag wat hulle nie 

werk nie, is daar kinders iewers wat nie kos het 

nie.   

FRIK 

Willie, ons is nie welsyn nie… 

WILLIE 

(Val hom in die rede) 

Betaal Mbendi, Frik. Ek’s op pad na Pretoria 

om die minister te ontmoet oor die tronk job. 

(Hy spel die volgende uit) En as daardie kontrak 

deurkom moet Harties klaar wees.  

Frik kyk na hom, en knik dan strak. Willie verlaat die kantoor, Frik vee oor sy voorkop, 

hy lyk bekommerd. Frik tel die foon op en begin skakel. 

FRIK 

Ja, middag Albert. Kan ons dringend ontmoet? 

 

 

2. 121. VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

 

 

2. 122. LANDMAN VOORTUIN  -  DAG/BUITE 

Andries vroetel met sy vuur, die kole is al mooi rooi. Mariana kom uit die huis met ‘n bak 

chips en sit dit op die tuintafel. Sy draai na Andries wat ‘n bier in sy hand het. 

ANDRIES 

Onthou jy vir Hannes Bekker? My baas by 

Rand Water…wat namens die “affirmatives” 

my job weggevat het… 

Mariana knik.  
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ANDRIES 

Ek en Henk het laas week gewag vir ‘n 

besending polistirieen verpakkings vir die 

sekuriteits ogies, en raai wie kom lewer dit toe 

af met sy bakkie? 

MARIANA 

Hannes.  

ANDRIES 

Einste. Hy is blykbaar skaars ses maande na my, 

ook die pad gewys.  Ek moes op my tong byt of 

ek het gesê:  En kyk hoe lyk ons nou. 

Mariana antwoord nie en eet ‘n chip. 

ANDRIES 

Die kinders is laat. 

Mariana sê niks vir ‘n oomblik. 

MARIANA 

Ek gaan solank die knoffel broodjie in die oond 

sit. 

Mariana draai en stap kombuis toe. Andries kyk haar agterna en neem ‘n lang sluk van sy 

bier. Dan hoor ons vir Henk en Wilmien, met ‘n mandjie waarin sy die slaai en poeding 

het, by die hek.  

WILMIEN 

Hallo Oom, jammer ons is bietjie laat, maar 

Jason en Henk was weer op ‘n roll. 

HENK 

Hoe dan anders: die man het sy meestersgraad 

ontvang.  Wat dink Pa daarvan? 
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ANDRIES 

(MOET NOU BELEEFD WEES)  Nou ja toe, 

miskien was ek verkeerd oor hom. 

Die mans skud hand en Wilmien soengroet vir Andries. 

WILMIEN 

(Grappig) Te minste leer ek nou al Henk se 

mistress goed ken, voor ons nog getroud is. 

Werk eerste, alles anders tweede. 

Andries chuckle en Henk lyk effe ongemaklik. Wilmien merk dit nie op nie. 

WILMIEN 

Ek vat gou die slaai en die poeding in.  

Wilmien stap kombuis toe met die mandjie. 

HENK 

(HY MOET OOK BELEEFD WEES) Dankie 

vir die uitnodiging Pa. 

ANDRIES 

Ja, ons het lanklaas gebraai.  (‘N OOMBLIK 

STILTE – HULLE STAAN ALTWEE EN 

KYK NA DIE VUUR) Jou Ma gaan jou vra 

wanneer jy en Wilmien ‘n datum gaan vasmaak. 

HENK 

‘n Datum? 

ANDRIES 

‘n Troudatum. 

HENK 

Kan ons nie maar net lekker braai en onsself 

geniet nie? 
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Andries is ietwat verbaas deur Henk se reaksie. 

ANDRIES 

Ek sou dink die kwessie sou jou opgewonde 

maak? 

HENK 

Trou? 

ANDRIES 

Ja, trou. 

Andries sit tjops op. Henk staar na die kole: hy’s nie “opgewonde” nie. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

 

2. 123. SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Sophia sit en doen haar naels.   FG kom die kamer binne met ‘n skoon opgevoude 

rugbytrui.  

FG 

Het Ma die ding terug in my kas laat sit? 

SOPHIA 

Jy gaan dit nie weggooi nie. Jy’s ‘n rugbyspeler. 

FG 

Nee Ma, ek mors net my tyd. As ek ‘n kans 

gehad het om vir Gauteng te speel sou ek 

miskien aangehou het, maar ek’s nie eens goed 

genoeg daarvoor nie.   Ek’s klaar met rugby. 

Sophia vat vir FG aan sy skouers en kyk in sy oë. 
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SOPHIA 

Jy gee nie op nie FG.  Ons is deur laasjaar se 

drif en dinge gaan elke maand net beter raak. 

FG 

Moet my seblief net nie nou probeer 

psychologize nie. 

FG stap uit.  

 

 

 

2. 124. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE  

Albert en Frik is in die kantoor. 

FRIK 

Ek leen al vir 18 jaar lank teen my potensiële 

dividende Albert, en elke keer het ek na 

dividende uitbetaling my leningsrekening by 

Maximus afbetaal… heeltemal afbetaal. 

ALBERT 

Die vraag is: weet Willie dat jy aanhou leen by 

die besigheid? 

Lang stilte. 

ALBERT 

Hy het doelbewus besluit om jou met die 

finansies te vertrou sonder om polisieman te 

speel.  

Frik reageeer nie. 

ALBERT 

Hoeveel skuld jy Maximus? 
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FRIK 

Een punt agt miljoen. 

ALBERT 

Magtag Frik!  As Willie die state bestudeer het 

jy groot moeilikheid. 

FRIK 

Dêmmit Albert!  Dis wat ek nog altyd in die 

verlede gedoen het. 

ALBERT 

In die verlede het jy nie ‘n vennoot gehad nie. 

 

 

2. 125. PATIO: VAN DEN BERG HUIS  - NAG/BUITE 

FG staan voor die braai met ‘n pakkie vuuraanstekers, ‘n houer vol petrol en sy 

rugbytruie en stewels.  Hy gooi dit in die braai en gooi dan ‘n bietjie petrol daaroor en 

steek dit aan die brand.  Hy staan terug en kyk hoe dit brand. 

 

 

2. 126. KOMBUIS: LANDMAN HUIS  - NAG/BINNE 

Henk, Andries, Mariana en Wilmien drink koffie in die kombuis. Henk sit met die 

prototipe van die produk in sy hand.  

MARIANA 

Fasinerend.  

HENK 

Dit werk soos ‘n GPS, maak nie saak waar op 

die aarde hierdie klein dingetjie is nie, hy stuur 

‘n sein uit na ‘n satelliet wat ‘n sein terugstuur 

na jou rekenaar wat tot en met een meter 

sekerheid presies kan sê waar hierdie dingetjie 

op aarde is. Dit kan in ‘n horlosie of armband of 
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halsband gesit word, en jy sal te alle tye kan 

uitvind waar jou kind of jou hond is.  

WILMIEN 

Of waar jou kêrel is. 

ANDRIES 

Dít is nou ‘n goeie produk.  Veels geluk. 

HENK 

Dis Jason, Pa - hy’s ‘n goudmyn. 

 

Andries gee toe want hy kan nie anders nie. 

WILMIEN 

Dis wat Henk sê, Oom Dries, maar Jason sê hy 

sou dit nooit sonder Henk reggeky het nie. 

ANDRIES 

En dis die waarheid. 

HENK 

Ons pas bymekaar soos ‘n linker en ‘n 

regterhand. 

Andries kyk van die produk af op na Henk: hulle oë ontmoet vir ‘n betekenisvolle 

oomblik… Mariana breek die stilte. 

MARIANA 

En julle twee? 

HENK 

Nie nou nie, Ma… 

WILMIEN 

Ma’t ‘n goeie vraag gevra, Henk. 
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HENK 

Wilmien… 

WILMIEN 

Wanneer dan? Jou besigheid is byna op sy 

voete, en my studies is byna klaar… 

HENK 

As jou studies klaar is en my besigheid stewig 

staan - dan praat ons oor trou. 

MARIANA 

Dis al wat ek wou weet. 

Wilmien staan op en pak hulle mandjie: sy’s duidelik ontsteld.  

 

 

 

2. 127. VESTIGINGSKOOT: MAXIMUS GEBOU  - DAG/BUITE 

 

2. 128. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Willie staan voor Frik se lessenaar. 

WILLIE 

Jy het nog nie vir Mbendi betaal nie.  

FRIK 

Lees my lippe Willie, ons het nie nou die 

kontant nie. Sê vir Mbendi ons sal na ‘n ander 

supplier gaan as hy nie ‘n maand kan wag nie. 

‘n Ongemaklike stilte hang tussen hulle. 

WILLIE 

Ek wil ons boeke sien, Frik.  
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FRIK 

Ek sal betaal sodra ons die volgende betaling vir 

die Oos-rand kontrak kry, dit behoort… 

WILLIE 

(onderbreek hom) 

Ek sê ek wil ons boeke sien.  

FRIK 

Ek sal Mbendi betaal, Willie. 

WILLIE 

Ek het ses honderd duisend rand in ons rekening 

inbetaal as eerste paaiment vir my aandele… jy 

kan dit mos gebruik.  

Frik aarsel. 

WILLIE 

Het ons dit, Frik?  

FRIK 

Ek sê ek sal sorg dat Mbendi betaal word.  

Willie kyk vir ‘n lang oomblik na Frik. 

WILLIE 

Jy’t ‘n password op die leêr met ons financials 

in: haal dit af, of e-mail vir my die leêrs. Of 

moet ek vir Albert vra om te help? 

Frik draai na sy rekenaar en begin om die wagwoord af te haal. Willie hou hom dop.  

Daar is ‘n klop and die kantoordeur. Frik en Willie kyk na mekaar. 

Die klop herhaal. Willie draai weg van Frik af en stap na die deur. Hy maak die deur oop 

om uit te gaan. FG staan in die deur. 
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FG 

Dag Meneer Jacobs. 

WILLIE 

FG. 

Willie stap uit. Frik kyk op na sy seun, dit is duidelik dat hy onder baie stress is.  

FG 

Pa, is Pa okay? 

FRIK 

 (draai terug na rekenaar en gaan aan om 

password af te haal) 

Hoekom is jy nie in die klas nie? 

FG gaan sit in die stoel. 

FG 

Ek soek ‘n job, Pa.  

Die stelling hang in die lug terwyl Frik op die rekenaar klaarmaak voor hy na FG draai en 

sy volle aandag op hom spits: 

FRIK 

Jy soek ‘n job.  

FG 

Ek besef nou dat ek nie ‘n student is nie.  

FRIK 

Na drie en ‘n half  jaar op universiteit in die 

dieselfde kursus?  Ek sou sê jy’s ‘n 

professionele student. 

FG 

Ek weet ek het Pa se geld gemors… maar dit 

help nie ons maak asof ek dit gaan klaarmaak 
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nie.  Ek dink dis tyd dat ek my plek hier in 

Maximus kom volstaan en hier leer hoe dinge 

gedoen moet word.  

FRIK 

Sonder ‘n kwalifikasie.  

FG 

Ek sal onder begin, Pa - Pa kan my in ‘n bakkie 

op ‘n site “sit”. En ek het gedink dat ek dalk ook 

soos Henk deur die pos kan begin studeeer. 

FRIK 

Soos Henk?  Henk studeer deur die pos omdat 

hy nie die geld gehad het om universiteit toe te 

gaan nie. 

FG 

Pa’t geld aangebied en hy’t dit geweier. Ek dink 

hy’t geweet dat klasloop ‘n gemors van tyd is.  

FRIK 

(word nou kwaad) 

As jy sukkel om jou werk te doen in ‘n formele 

opset soos ‘n universiteit, hoe de hel gaan jy ‘n 

graad deur die pos regkry?! En dit terwyl jy 

bedags werk.  Die antwoord is nee: jy gaan 

terug klas toe en jy sit skouer aan die wiel.  

FG staan op en stap deur toe voor hy praat. 

FG 

Dis te laat Pa, ek loop al lankal nie meer klas 

nie. En ek’s nie meer in die rugbyspan nie. 
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(handig computer printout van sy punte aan 

Frik) 

Kyk weer na daai punte: daar’s niks om na terug 

te gaan nie.  

FG stap uit. Frik kyk na die punte in sy hande…dis duidelik ‘n disaster. 

 

 

2. 129. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR  - DAG/BINNE 

Wilmien – baie deur die slaap en nog in haar nagrokkie – stap na die deur toe. Sy trek 

haar japon oor haar skouers en maak die deur oop. Mariana is effens geskok om Wilmien 

te sien. 

MARIANA 

Wilmien… 

Wilmien is ook verbaas en trek haar japon stywer om haar. 

WILMIEN 

More Tannie… eh jammer… ek eh 

Wilmien ruk haarself reg. 

WILMIEN 

Ag ekskuus Tannie, kom in, wat staan ons so 

hier by die deur. 

MARIANA 

Ek het gedink ek sal bietjie tee hier by Henk 

kom drink voor werk… 

WILMIEN 

Natuurlik. Ek sit die ketel aan, Henk is gou in 

die stort. Oom Gys het so twintig minute terug 

geskakel, hy kom dringend vir Henk sien. 

Wilmien skakel die ketel aan, dis effe ongemaklik. 
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HENK (O/S) 

Sê vir Oom Gys ek’s nou daar. 

WILMIEN 

Dis jou Ma. 

Stilte. 

MARIANA 

Ek’t nie besef julle woon saam nie. 

WILMIEN 

Nee Tannie, ehm, ons woon nie saam nie, ek 

ehm… kuier maar net party aande hier.  

Henk kom in. Sy hemp is nog oop en hy loop in sy kouse.  Hy vryf sy hare met ‘n ander 

handdoek droog.  

HENK 

Hallo Ma. 

MARIANA 

Hallo my seun. 

HENK 

Dis ‘n verrassing. 

WILMIEN 

Verskoon my gou, ek gaan net aantrek.  Henk 

ek’t die ketel aangesit. 

Wilmien verdwyn na die kamer. Onmiddelik is daar ‘n redelike harde klop aan die deur. 

Henk kyk van sy Ma na die deur. 

MARIANA 

Ek sal die tee maak. Gaan jy aan met jou dinge. 
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Henk gaan om die deur oop te maak. Oom Gys stap sommer so pratend die woonstel 

binne, met Jason wat kort op sy hakke volg.  Jason probeer woordeloos iets aan Henk 

meedeel oor Gys se kop. 

GYS 

Ek dag ons het ‘n vennootskap, en nou hoor ek 

dat julle ‘n nuwe produk ontwikkel het waarvan 

ek niks weet nie. Dag Mariana.  (BEDUIE NA 

DIE FEIT DAT HENK HALF AANGETREK 

IS)  Nee Henk, jy kan nie so in jou kantore 

rondloop nie!   Jy en Jason moet vir julle ook ‘n 

kantoor kom vat daar langs die workshop sodat 

ons besigheid kan praat in ‘n besigheidsplek. 

Wie stort daar binne? 

HENK 

Oom Gys!! 

Oom Gys bedaar en kyk nou ondersoekend na Henk. Mariana stap verby: 

MARIANA 

‘n Ander keer.  Ek sien julle’s besig en ek moet 

werk toe. 

Mariana stap uit. 

HENK 

Is daar ‘n probleem, Oom Gys? 

GYS 

Ek gee vir julle ‘n werkswinkel, ek gee vir julle 

die kontrak om my ogies te maak en nou wil 

julle my sideline op die nuwe produk.  

Henk en Jason kyk na mekaar. 
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GYS 

Ek sou graag by jou van hierdie nuwe produk 

gehoor het…nie by jou Pa nie.  

HENK 

(MET RESPEK)  Ek wil net iets met alle respek 

duidelik stel, Oom Gys.  Hierdie is  my en Jason 

se  kantoor.  Dis ons maatskappy. Ons betaal vir 

die werksarea by Oom se fabriek, en ons het ‘n 

kontrak met Oom om alarmogies te vervaardig, 

nie ‘n vennootskap nie. 

GYS 

As dit nie vir my was nie, het julle nog niks 

gehad nie, julle’t nie ‘n kat se kans gestaan om 

die ogies op die mark te kry sonder my nie. 

Julle skuld my. Ek gaan saam as julle met die 

nuwe gadget België toe gaan. 

JASON 

Waarvan praat jy, dit behoort aan ons, en aan 

niemand anders nie. 

GYS 

Jy hou jou hieruit, boytjie… 

HENK 

(STERK)  Oom Gys!! 

Sy kreet bring almal tot stilte. Selfs Gys kyk effe verbaas na Henk. 

HENK 

(STRENG)  Jason is my vennoot en nie Oom se 

“boytjie” nie. ‘n Verskoning sal in orde wees. 
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Gys draai teësinnig na Jason. 

GYS 

Ek vra om verskoning. 

Hy kyk terug na Henk.  Henk knik – “Dis beter” 

GYS 

Ek sien jou in my kantoor waar ons ons sake op 

papier gaan vasmaak en België kan bespreek. 

Gys verlaat die woonstel. Henk en Jason staan vir ‘n oomblik stomgeslaan. 

JASON 

Het hy eers gehoor wat ons sê?! 

Wilmien het haastig aangetrek en kom join hulle: 

WILMIEN 

Stadig nou: hy’s julle brood en botter. 

HENK 

Dit maak my nie sy lakei nie.  

JASON 

Wilmien is reg. 

HENK 

Reg? Komaan Jason! My Pa het vertroulike 

inligting met ‘n buitestaander gaan staan en 

bespreek en nou wil hy my blackmail om ‘n cut 

te kry - en jy dink sy’s reg?! 

WILMIEN 

Sonder Oom Gys se invloed het jy niks nie! 
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HENK 

As ek my laat afpers IS ek niks nie, Wilmien. 

Ek vrek eerder van die honger as wat ek op die 

grond kruip soos ‘n bang hond. Los Oom Gys 

vir my: ek sal doen wat gedoen moet word. 

Henk stap uit.  Wilmien en Jason bly bekommerd agter: 

JASON 

Ek’s bly hy’s aan my kant. 

WILMIEN 

Pla dit jou nie dat hy so hard soos ‘n klip 

geword het nie?  

JASON 

Dis net besigheid. 

WILMIEN 

Ek hoop jy’s reg.  

 

 

2. 130. VESTIGINGSKOOT: LANDMAN HUIS -    DAG/BUITE 

 

2. 131. LANDMAN SITKAMER   -  DAG/BINNE 

Henk staan briesend voor Andries 

HENK 

Laat ek dit dan vir Pa uitspel: dit was 

vertroulike maatskappy inligting!   

ANDRIES 

Jy skree nie op my nie, Henk.   
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HENK 

(pouse, dan:) 

Ek praat met ‘n werknemer, nie met my Pa nie.  

ANDRIES 

Jy staan in my huis, nie in jou werkswinkel nie. 

HENK 

Toe ek by die werkswinkel aangekom het, was 

Pa nie daar nie. 

ANDRIES 

Wil jy my jobkaart sien Henk? 

HENK 

Ek het kom praat oor Pa se gesprek met Oom 

Gys. Nie oor Pa se jobkaart nie.  

Andries bly kalm, en probeer redelik praat. 

ANDRIES 

Ek is jammer as ek met die verkeerde man 

gepraat het: maar ek het gedink hy mag maar 

weet aangesien hy in elk geval die man is wat 

jou besigheid aan die lewe hou.  

Henk moet hard veg om nie sy humeur te verloor nie. 

HENK 

Toe ek vir Pa die werk gegee het, het ek die 

voorwaardes deeglik verduidelik en Pa het 

geteken dat Pa hulle aanvaar. 
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ANDRIES 

Jy’t nie jou produk by die kantoor met my 

bespreek nie, jy’t dit hier in my eie kombuis 

bespreek. 

Henk gaan sit moedeloos op ‘n stoel. 

ANDRIES 

Dis jy wat nie jou eie reëls mooi toepas nie, 

Henk. Nie ek nie.  

HENK 

Dis my maatskappy, Pa, en Oom Gys is my 

kliënt - niks meer nie, en ook niks minder nie.  

ANDRIES 

Jy’s nog nie eens 25 twintig nie, jy’s onervare 

en jy’s voortvarend. As jou Pa moet ek jou 

waarsku dat ‘n man soos Gys jou hand kan 

vashou en jou kan leer hoe dit gedoen word tot 

jy reg is om op jou eie te staan. 

Henk sit met sy kop in sy hande. 

ANDRIES 

Het jy my kom afdank? 

Henk reageer nie. 

ANDRIES 

Want dan sal jy die korrekte prosedures moet 

volg as jy nie in die arbeidshof wil land nie. 

Henk staan sonder seremonie op en stap uit.  

 

 

 

2. 132. VESTIGINGSKOOT: VAN DEN BERG WONING  -   LAATMIDDAG/BUITE 
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2. 133. PATIO: VAN DEN BERG HUIS  - LAATMIDDAG/BUITE 

Frik het ‘n stywe dop in sy hand, Sophia drink ook iets. 

SOPHIA 

Miskien moet FG vir ‘n jaar oorsee gaan - net 

bietjie rondloop om sy kop oop te kry.  

FRIK 

Met geld wat ek waar kry?   

SOPHIA 

Nou gee hom dan ‘n pos in Maximus vir ‘n jaar. 

FRIK 

Nie nou nie. 

SOPHIA 

Hierdie hele B.Com werk nie vir hom nie: dit 

was jóú droom en jóú planne en jóú besluit. 

Hy’t nog nooit eens ‘n kans gehad om homself 

te vra wat HY wil doen nie. Dis net jy, jy, jy…  

Hy sluk sy stywe dop weg en skink nog een. 

SOPHIA 

Ek is jammer - dit was nie wat ek wou sê nie.  

FRIK 

Ek sal met Jacobs praat, maar ek glo nie hy 

gaan dit goed vat nie.  

SOPHIA 

Jy’s die baas, Frik: moet nie met hom praat nie - 

vertel hom. 

 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 258 

Frik sluk die dop wat hy so pas geskink het op een slag weg.  Sophia verstaan 

klaarblyklik nie wat sy sitausie is nie. 

 

 

2. 134. MAXIMUS, WILLIE SE KANTOOR  - NAG/BINNE 

Willie sit met al Maximus se boeke voor hom en op sy rekenaarskerm. Maar hy het klaar 

gekyk en staar nou oorbluf voor hom uit: dis ‘n lelike situasie. 

 

‘n Sagte klop en dan stap Albert in: hy kyk na die boeke op die tafel en gaan sit. 

WILLIE 

Jy’t hiervan geweet? 

ALBERT 

Hy’t my hierdie week eers vertel - ek is julle 

ouditeur, Willie, nie julle boekhouer nie. 

WILLIE 

Ek wil nie met hom baklei nie. Ek aanvaar dat 

dit die laaste oorblyfsels van sy 

“familiebesigheidkultuur” is. Maar jy gaan aan 

hom moet verduidelik dat hy nie geld van sy 

vennoot kan steel nie.   

ALBERT 

Stadig nou Willie. Dis nie sy bedoeling nie. 

WILLIE 

O?  Wat ís sy bedoeling? 

ALBERT 

Hy het nog altyd lenings teen toekomstige 

dividende by die maatskappy geneem.  Tegnies 

sou jy dit ‘n interim dividend kon noem. 
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WILLIE 

Maar daar is geen interim dividend verklaar nie. 

ALBERT 

 Ja, maar aan die einde van die jaar word dit 

altyd teen jaarlikse dividende afgeskryf. 

WILLIE 

Wanneer ‘n direkteur geld by ‘n maatskappy 

leen, is dit ‘n raadsbesluit. Frik het sommer op 

eie stoom besluit hy kan geld vat soos hy lus 

kry! 

ALBERT 

Onthou asseblief dat hy nog altyd self oor 

hierdie tipe ding kon besluit. En ek moet darem 

ook sê, hy het nog altyd die lenings ge-ëer. 

WILLIE 

Goed Albert, dan moet hy dit nou ook eer. 

ALBERT 

Maximus kan nie hierdie jaar dividende verklaar 

nie, jy weet dit. 

WILLIE 

Ons sit met rekeninge wat nog nie betaal is nie.  

Ek gee nie om hoe Frik die een punt agt miljoen 

terug in Maximus se rekening kry nie, maar ek 

sal nie toelaat dat die maatskappy as gevolg van 

‘n tekort aan werkskapitaal ondergaan terwyl ek 

‘n vennoot is nie. Dit stop hier! 
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2. 135. SWEMBAD AREA: VAN DEN BERG HUIS - NAG/BUITE 

Ons sien Sophia in die venster van die woonkamer staan en kyk:  FG duik onder beligde 

water, en bly baie lank onder…ons wonder of hy verdrink het. 

 

 

 

2. 136. SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS - NAG/BINNE 

Sophia kyk deur die venster na die swembad en raak paniekerig.  

SOPHIA 

FG!! 

Voor sy uitgaan kom FG proesend op. Sophia kyk na hom deur die venster en begin dan 

huil. Frik kom van agter ingestap om te sien hoekom sy so uitgeroep het:  

FRIK 

Wat nou… 

Hy sit sy arm om haar en sy leun teen hom aan: 

SOPHIA 

Hy’s al sedert verlede jaar by die sielkundige en 

dit lyk nie vir my of dit veelk help nie. 

FRIK 

Hy’t ten minste opgehou met die snyery. 

SOPHIA 

Hy’t iets nodig om in te glo, Frik.  Om sy 

selfbeeld op te bou.  Hy’t ‘n toekoms nodig, ‘n 

loopbaan.  Frik, jy moet hom by Maximus 

inkry. 

Frik kyk bekommerd deur die venster na FG wat op sy maag, gesig in die water,dryf. Ons 

zoom in op Frik se gesig en as ons uitzoom is hy in sy kantoor: 
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2. 137. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Frik is in sy kantoor.   Hy kyk na Willie wat ‘n ooreenkoms voor hom sit en teken. Willie 

teken die ooreenkoms, dan oorhandig hy die pen aan Frik. Albert hou ook dop. 

FRIK 

Ek kan dit nie onderteken nie. 

ALBERT 

Die terme is billik. (KYK HOM DIREK IN DIE 

Oë)  Frik…! 

FRIK 

Al wat ons nodig het is sewe honderd duisend 

oorbruggingsfinansiering. Willie, kan ons nie ‘n 

ander plan maak nie, ek het nie nou die geld om 

te begin terugbetaal nie. 

WILLIE 

Nee Frik, jy’t op jou eie besluit om geld na jou 

persoonlike rekening oor te plaas. 

FRIK 

Ons het soveel kontrakte in die pyplyn, ek het 

gedink as ons hier en daar trim, hier en daar ‘n 

kontrakteur ‘n rukkie laat wag vir sy geld, kan 

ons reuse dividende uitbetaal volgende jaar, en 

dan sal ek als terugbetaal. 

WILLIE 

As dit ons ooreenkoms was, ja: doodreg. Maar 

ek is jammer, Frik, jy gaan moet teken dat jy die 

geld onmiddelik sal terugplaas in ons rekening 

sodat ons ons verskaffers kan betaal.  

Frik sit stil. 
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WILLIE 

Daar’s ‘n morele wet wat elke man verplig om 

eerbaar op te tree, veral teenoor sy vennote. Kon 

jy nie net na my toe gekom het en ten minste 

gesê het dat jy nie uitkom met jou maandelikse 

geld nie?   Het jy so min vertroue in my gehad 

dat jy gedink het ek sou nie omgegee het nie? 

Ek het in hierdie maatskappy ingekoop omdat 

ek in jou geglo het.  Ek het my vingers 

afgewerk, al my kontakte gebruik om kontrakte 

op te line wat goud werd is, en wat kry ek 

terug? Bedrog.  

FRIK 

Dit is nie waar nie, dis maar net hoe dit nog 

altyd gewerk het… 

WILLIE 

Ja ek weet, maar jy het geweet dit werk nie 

meer so nie. Dis ‘n nuwe bedeling vir Maximus 

hierdie. Maar jy bly klou aan ‘n verlede wat nie 

meer bestaan nie. Óf jy onderteken die 

ooreenskoms, of ek beëindig ons vennootskap. 

ALBERT 

Wag nou, ek is seker ons kan hierdie uitsorteer. 

WILLIE 

Daar’s net een manier. Sit jou handtekening op 

daardie papier Frik, of ons is nie meer partners 

nie. 

Frik huiwer, hy kyk na Willie dan na Albert en sit dan die pen neer. 
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FRIK 

(GEMETE EN GEVAARLIK)  Ek laat my nie 

vertel wat ek, in ‘n maatskappy wat ek gebou 

het, mag, of nie mag doen nie. 

WILLIE 

Nou maar goed.  Menere, ek onttrek formeel 

van Maximus. My prokureurs sal met julle in 

kontak wees om ons sake af te handel en te 

formaliseer. 

Willie tel sy dokumentasie op en draai om te loop. 

FRIK 

Die kontrakte wat reeds beding is vir Maximus 

bly in Maximus. 

WILLIE 

Die vier kontrakte waaraan ek werk, het ek op 

my naam en op my reputasie gekry, hulle gaan 

saam met my. Ek daag jou uit om my daarop te 

toets. 

Willie verlaat die kantoor.  Albert sit met sy kop in sy hande. 

ALBERT 

Frik, wat de…? 

FRIK 

(BAIE STERK) Los my Albert! Los my net!! 

Albert verlaat die kantoor. Frik sit verslae… lang oomblikke gaan verby terwyl ons net 

na hom kyk.  Dan kyk hy na sy telefoon.  Hy steek sy hand uit en tel die gehoorstuk op.  

Hy sit vir ‘n ruk met die gehoorstuk in sy hand…dink.   Hy skakel ‘n nommer.  
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2. 138. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE 

Die telefoon lui.  Mariana tel op:  

MARIANA 

Mariana Landman, hello?  

 

 

 

2. 139. FRIK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Frik druk die foon dood en sit weer doodstil. 

 

 

 

2. 140. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR  - DAG/BINNE 

Henk en Jason het hulle koppe bymekaar oor die tafel, ‘n elektroniese komponent lê 

tussen hulle. Daar’s ‘n klop aan die deur. 

HENK 

Kan mens ooit in vrede werk? 

Jason staan op om die deur oop te maak, ‘n briesende Gys kom in, en stap tot reg by 

Henk. 

GYS 

Hoe lank moet ek vir jou sit en wag in my 

kantoor?  

Henk kyk nie op na Gys nie, dit is duidelik dat hy sukkel om sy humeur in toom te hou, 

hy praat deur sy tande. 

HENK 

Ek het gewag dat jy terugkom.  

GYS 

Wat sê jy?! 

Henk staan op, draai na Gys toe en kyk hom vierkantig in die oë.  
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HENK 

Dis jy wat die probleem het, Oom Gys, nie ek 

nie.  

GYS 

So jy gaan jou hardegat hou met my?  

HENK 

Ek gaan vir die laaste keer verduidelik: hierdie 

is my en Jason se besigheid, ons skuld niemand 

niks nie!  

GYS 

Henkie my maatjie, ek het ‘n aandeel in julle 

sukses. Julle maatskappy is NIKS sonder my 

nie.  

Henk val hom sterk in die rede. 

HENK 

Dis wat Oom dink: ek stem nie saam nie.   

GYS 

Nou kom ons kanselleer ons ooreenkoms.  

HENK 

Oom het die volste reg om dit te doen.  

Gys weet nie wat om te sê nie.  Jason is ook bekommerd, maar Henk staan stewig: 

HENK 

En ek dink Oom is reg: dis tyd dat dit gebeur.  

GYS 

Jy kry jou mense uit my werkswinkel en jy 

oorhandig al die toerusting, onderdele en ander 

goed wat aan my behoort, aan my stoorman. 
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HENK 

Reg so.  

Gys treë nader en gryp Henk voor die bors. Henk staan doodstil en kyk na Gys met staal 

in sy oë. 

GYS 

Jou klein… 

Jason tree nou in. 

JASON 

Ek stel voor jy loop, voor ek die polisie bel. 

Gys ruk sy hand van Henk se hemp af. 

GYS 

Julle gaan jammer wees, dit belowe ek. 

Gys stap uit.  As hy uit is, draai Jason na Henk: 

JASON 

En nou Henk?  Wat gaan ons nou doen? 

HENK 

Wat ons nou gaan doen…is ons gaan daardie 

werkswinkel toemaak.   

 

 

 

2. 141. KOMBUIS: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE 

Mariana en Sophia praat oor ‘n koppie tee. 

SOPHIA 

Hy wil al Frik se kontrakte saamvat. 

MARIANA 

Wat sê Frik? 
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SOPHIA 

Frik is moeg. Maar ten minste hoef hy nou nie 

meer vir Jacobs toestemming te vra om vir FG 

‘n pos aan te bied nie. Inteendeel - ek dink hy 

moet FG sommer op bestuursvlak aanstel…jy 

weet:  ‘n beginner bestuurder. 

Die deur gaan oop en Andries stap deur: hy is depressed en op pad bed toe. 

SOPHIA 

Dag Andries. 

Andries reageer nie. 

MARIANA 

Andries? 

ANDRIES 

Henk het sy humeur gepluk vir Gys en toe maak 

Gys hulle toe. Sommer so in een middag. Daar’s 

g’n manier wat hulle nou sal oorleef nie.  En 

hulle sê ek’s die een wat altyd dwars trek.   

Andries stap deur. Die vrouens sit ‘n oomblik ingedagte. 

SOPHIA 

Jammer sus… en ek dog ek het probleme. 

MARIANA 

Ek ken my seun – hy sal ‘n plan maak.  En ek 

het nog my werk; so Andries kan maar weer op 

sy stoel in die motorhuis gaan sit.  

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 142. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 
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2. 143. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke op die stoep.    Mart brei ‘n trui.  Soois staar uit oor die 

lande.  Weereens baie “deadpan” gespeel. 

MART 

En toe neem hy al sy kontrakte saam met hom. 

SOOIS 

Hmf. 

Stilte. 

MART 

En Henk het vir Gys  die deur gewys. 

SOOIS 

Hmf. 

 

Stilte. 

MART 

Wat sê jy daarvan? 

SOOIS 

Ja-nee. 

 

 

2. 144.  ‘N PARKIE  - DAG/BUITE  

Jason en Henk stap en voer ‘n baie ernstige gesprek. 

JASON 

Damn it Henk, die ogies het ons aan die gang 

gehou. 

Henk stop. 

HENK 

Het dit, of het dit ons teruggehou? 

Jason trek bekommerd sy skouers op. 
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HENK 

Ek’t jou nie gesê nie, maar Gys het vanoggend 

‘n prokureursbrief by my woonstel laat aflaai, 

hy soek 50% van alles wat ons in die toekoms 

doen. En toe hy die ander dag daar instap en sy 

stem probeer dikmaak, toe weet ek wat ek moet 

doen.  

JASON 

50% van alles? 

HENK 

Yip - so dis good riddance. 

Die twee kyk na mekaar en begin ironies lag. 

JASON 

Wat nou? 

HENK 

Hoeveel geld het ons oor in die rekening? 

JASON 

Sal vir Wilmien moet vra, maar ek dink daar’s 

omtrent so 12 duisend rand. 

HENK 

Genoeg vir twee vliegtuigkaartjies België toe en 

verblyf in ‘n youth hostel. 

JASON 

Henk, stadig nou, miskien moet ons nie nou… 

daai geld moet lank hou. 

HENK 

Vertrou my Jason. 
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2. 145. VOORPORTAAL: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Frik kom in met ‘n werker en FG wat help om sy bokse te dra.  Netta kom nader om te 

help: 

FRIK 

Dit gaan alles na my studeerkamer, Netta - ek 

werk nou weer hier van die huis af soos lank 

lank gelede voor Maximus sy kantore 

oopgemaak het. 

NETTA 

Wat word van die kantore? 

FRIK 

Daar’s ‘n nuwe huurder. (vir werker:) Pasop 

man - moenie daai rekenaar stamp nie! 

Frik stap deur na die woonkamer. 

 

 

 

2. 146. VAN DEN BERG WOONKAMER - DAG/BINNE 

Sophia sit gespanne in die woonkamer. Frik kom in. 

FRIK 

Nou ja toe: dit het gebeur. 

SOPHIA 

Kon jy nie ten minste die raadsaal gehou het vir 

vergaderings nie? 

FRIK 

Nee, ek gaan die eetkamer gebruik. 
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SOPHIA 

En ons huisfoon? 

FRIK 

Ek het ‘n besigheidslyn aangevra, maar dit gaan 

‘n rukkie neem. 

SOPHIA 

Dis nie reg nie, Frik. 

FRIK 

Dis hoe dit is. 

 

Sophia staan op en loop sonder om na Frik te kyk uit die kamer uit. 

 

Frik hou haar dop soos sy uitgaan. 

 

 

 

2. 147. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR  - DAG/BINNE 

Henk lê met sy kop in Wilmien se skoot, die TV speel in die agtergrond.  

HENK 

Dink jy ek’s op ‘n ego trip Wilmien? 

WILMIEN 

Waarvan praat jy? 

HENK 

Om te dink ek het die reg om vir oom Gys in sy 

dinges in te gestuur het, om te verwag van Jason 

om ook my droom te jaag…  

WILMIEN 

Nee, ek dink nie jy’s op ‘n ego trip nie, ek dink 

jy’s jy.  
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Hulle soen mekaar, dan sit Wilmien weer terug. 

WILMIEN 

Jou ma’t gebel oor haar verjaarsdag partytjie. 

HENK 

Sjoe. Dit gaan nie ‘n maklike aand wees nie. 

Oom Frik, FG, my pa…  

WILMIEN 

Jou ma’t bietjie down geklink, 41 is nie meer so 

jonk nie. 

HENK 

Mm, ek dink nie dis dit nie. Dis moelik met my 

pa, vandat hy weer werk soek. Dit vang hulle 

om so alleen te woon.  Toe ek en Izel daar was, 

was dinge anders. 

WILMIEN 

Sê nou dit gebeur eendag met ons. 

HENK 

Wat? 

WILMIEN 

Empty nest syndrome. As al ons kinders uit die 

huis is. 

Henk soen skielik vir Wilmien, hy wil nie hieroor praat nie. Hy maak ‘n grappie. 

HENK 

Ons moet maar nog eers baie moet oefen aan 

die kinders-maak-ding voor ons worry oor ‘n 

leë nes. 

Wilmien soen hom, en sit dan weer terug. 
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WILMIEN 

Dink jy nie dis tyd dat ons saam intrek nie 

Henk? Ek slaap anyway omtrent elke aand hier. 

Of miskien moet ons vir ons ‘n ander plekkie 

kry dan kan hierdie net kantoor word.  

Henk antwoord nie, hy’s diep in gedagte. 

WILMIEN 

Wil jy nie? Henk? 

HENK 

Dis nie dit nie. 

WILMIEN 

Wat dan? 

HENK 

Kom ons praat na België. 

WILMIEN 

So jy is bekommerd. 

HENK 

Ek’s ook maar net mens. 

WILMIEN 

En as België nie uitwerk nie?  

HENK 

Dan begin ek oor. 

WILMIEN. 

En wat van Jason?  
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HENK 

Ek kan Jason geen waarborge gee nie. As hy 

moet loop sal ek dit moet face.  

WILMIEN 

En ek?  

HENK 

Jy gaan nêrens nie.  Jy’s al wat net myne is.  

Henk soen haar weer. 

 

2. 148. KOMBUIS: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE 

Mart en Netta is druk besig met borde uitpak en die slaaie se selofaan afhaal. Mariana 

kom in die kombuis in, sy lyk asemrowend pragtig, grimering, hare, klere die lot. Sy stop 

in die kombuisdeur, trane wel op in haar oë. 

MARIANA 

Dit voel soos toe ek ‘n dogtertjie was…Ma in 

die kombuis en ek en Netta wat help. 

Mart stap oor na haar en neem haar in haar arms. 

MART 

Jy sal altyd my dogetertjies wes.  

Mart trek vir Netta nader en die drie vrouens hou mekaar vas, dan kom Sophia die 

kombuis binne. 

SOPHIA 

Is daar plek vir nog een? 

Hulle trek Sophia in die omhelsing in, dan breek hulle los – dis ‘n gemaklike oomblik. 

SOPHIA 

Sus, nou gaan skink ek vier lang glase wyn. 
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2. 149. EETKAMER / SITKAMER: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE 

Ons sien hoe ‘n koek se kersies doodgeblaas word, dan begin almal vir Mariana sing. 

Mariana, Soois, Mart, Andries, Frik, Sophia, Henk en Wilmien staan almal om die tafel. 

Die slaaie en brood staan ook reeds alles op die tafel. 

MARIANA 

Dankie julle, dit is wonderlik om my familie om 

my te hê… veral noudat ek so oud word. 

Almal lag. 

SOPHIA 

Versigtig Sus, moenie jou ouderdom sê nie, 

anders weet almal hoe oud ek word. 

Almal lag weer. Dan hou Soois sy glas omhoog. 

SOOIS 

My liewe dogter, mag die volgende jaar net vol 

liefde en vreugde wees vir jou. En mag die 

volgende een en veertig jaar net beter wees as 

die eerste een en veertig. 

SOPHIA 

Pa! 

Almal lag weer lekker. 

MARIANA 

Dankie Pa. 

Sny na Andries se reaksie: dit maak seer, maar hy drink ‘n heildronk. FG kom ingehaas: 

FG 

Kan ek bietjie hulp kry? Die vleis is vetterig en 

maak vlamme! 

Frik en Soois volg hom na buite. Andries gaan nie saam nie: hy staan stil eenkant en 

beweeg dan op sy eie uit die vertrek op pad na sy motorhuis. 
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2. 150. VOORTUIN: LANDMAN HUIS  -  DAG/BUITE 

Frik, Soois en FG gaan staan om die braai.  

FRIK 

Ja, Pa… die drie kontrakte was geteken…maar 

Jacobs was slim, want hulle was onderworpe 

aan BEE voorwaardes en toe hy waai toe 

voldoen die maatskappy nie meer daaraan nie. 

SOOIS 

En die kontrak op Hartebeespoort? 

FRIK 

Wel… ek moes dit laat gaan. Die kriosoot 

kontrakteer kon nie meer pale lewer nie, en… 

die job was ver oor deadline. 

SOOIS 

My hene! Kon jy hom nie druk nie. 

FG 

Oupa weet mos hoe’s van hierdie nuwe BEE 

kontrakteerders. Pa sê hulle verstaan nie “time 

is money” nie. 

Soois wonder hieroor. 

SOOIS 

En nou? 

FRIK 

Ek sal maar weer ‘n nuwe plan moet maak, Pa. 

Wat kan ‘n man doen. 

Frik lyk baie bekommerd, maar probeer dit vir sy skoonpa wegsteek. 
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2. 151. SITKAMER: LANDMAN HUIS -  DAG/BINNE 

Wilmien en Henk sit op die bank, Henk lyk nie baie gelukkig nie. 

HENK 

Ek kannie glo Izel het nog nie my ma gebel nie, 

dis tipies sy. 

WILMIEN 

Weet jy wat kos dit om in London te leef - dalk 

het sy nie geld om te bel nie. 

HENK 

Daar is iets soos ‘n kollekteer oproep.  

FG kom die voorhuis binne van die kombuis se kant af. 

FG 

Waar’s jou pa?   Die vleis is amper reg en Oupa 

sê hy moet dit kom afteken voor ons dit afhaal.  

FG draai om en stap weer uit. 

HENK 

FG is soos ‘n vreemdeling.  

WILMIEN 

Oor jy so besig is. Trek by my in en ek sal sorg 

dat ons almal gereeld sien.  

HENK 

Ek sê mos: na België. Ek gaan help dat hulle die 

vleis afhaal - Pa kruip seker iewers weg oor hy 

nie met my wil praat nie.  

Henk staan op en stap uit. 
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2. 152. GARAGE: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE  

Andries staan langs sy stoel met ‘n drankie in sy hand, hy kyk na sy swysaparaat, dan 

sluk hy die drankie in een sluk weg, dit is duidelik dat hy reeds bietjie gekletter is. 

 

 

 

2. 153. LANDMAN VOORTUIN  -  DAG/BUITE 

Henk is besig om die vleis van die vuur af te haal. Frik, Soois en FG is ook steeds by die 

braai. 

SOOIS 

Ouma sê vir my jy’s op pad België toe. 

HENK 

Ek weet ek vat nogal ‘n wilde kans Oupa, maar 

as ek nie probeer nie sal ek nooit weet nie. 

SOOIS 

Wanneer vlieg julle? 

HENK 

Oormore. 

FRIK 

Het julle al kontak gemaak met iemand by die 

Expo? 

HENK 

Nee, Oom ons sal dit maar als uitcheck as ons 

daar aankom, maar ons produk is goed. 

FG 

Dit klink vir my of julle net julle geld mors. 

Wat weet twee Suid Afrikaanse laaities van 

internasionale markte af. 
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Henk kyk van ‘n laaste stukkie vleis wat ook amper reg is na FG, maar glimlag net. Dan 

kom Andries effens steierend by die braai aan. 

ANDRIES 

Los daai vleis, dis my braai. 

 

 

2. 154. LANDMAN EETKAMER / SITKAMER  - DAG/BINNE 

Almal sit met borde kos, party mense sit by die tafel, ander eet sommer op hulle skote. 

ANDRIES 

Snaaks is dit nie, dat dinge al hoe vrotter gaan 

met ons familie. 

MARIANA 

Andries, asseblief… kom ons eet net rustig. 

ANDRIES 

Ek is rustig, ek sê maar net… Frik se besigheid 

klink my sukkel, my vrou is die broodwinner, 

my dogter sit êrens oorsee, weet nie waar nie, 

en nou gaan Henk sy laaste sente oorsee blaas, 

(aan Sophia) en jou seun, die vader alleen weet 

wat hy met sy lewe… 

Sophia val hom in die rede. 

SOPHIA 

(MET ‘N STYWE GLIMLAG) Jy’t niks oor my 

seun te sê nie, Andries. 

 

 

2. 155. LANDMAN KOMBUIS  - DAG/BINNE 

Mariana staan verdwaas in die kombuis. Frik kom die kombuis binne. 
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FRIK 

Eh, Mariana… ek’t net kom groet, ons gaan 

maar ry… dankie vir die partytjie. 

Mariana kyk na hom, dan gaan die buitedeur oop, Netta kom in. 

MARIANA 

Is jy seker jY’t al ma se bakke gepak Netta? 

NETTA 

Ja, Mies Mariana. Ek kom ook net groet.  

Hulle omhels, dan gaan Netta uit. Mariana  begin saggies huil. Frik raak aan haar skouer. 

Sy kyk op na hom, en ‘n oomblik gebeur tussen hulle, Frik beweeg nader om haar te 

omhels, sy retireer. 

FRIK 

As jy tyd het eendag, kom drink ‘n koffie saam 

met my. 

Mariana knik stil. 

MARIANA 

Ek sal. 

Vir ‘nm oomblik kyk hulle diep na mekaar.  Mariana breek weg. 

MARIANA 

Ek moet gaan groet. Sophia wag seker al in die 

kar. 

 

Eindig op Frik wat haar dophou terwyl sy uitstap. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 156. VAN DEN BERG KOMBUIS - DAG/BINNE 

Frik en FG eet ontbyt, daar is ook plek vir Sophia en ‘n halfgeëte vrugteslaai staan op 

haar plekmatjie. Sophia kom die kamer in, sy het haar juwele tassie in haar hande, sy sit 

dit op die tafel neer. Sy staan langs sy stoel. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 281 

SOPHIA 

Ons huwelikskontrak stipuleer my juwele as 

geskenke, wat selfs as ons skei aan my sal 

behoort. 

FRIK 

Skei? 

SOPHIA 

Nee, Frik, ek wil nie skei nie…  

(probeer ‘n grappie maak, maar dis effe loaded) 

 nog nie altans. Hier’s amper ‘n miljoen rand se 

juwele, vat dit. 

FG 

Ma? 

Frik sit sy mes en vurk neer, laat sak sy gesig in sy hande, en sit net so. Sophia raak 

liggies aan hom. 

SOPHIA 

(Probeer steeds grappig bly)  

Ek dra in elk geval die meeste daarvan amper 

nooit nie.  As die wa deur die drif is, dan koop 

jy vir my nuwes. 

FRIK 

Sophia, weet jy wat beteken hierdie gebaar vir 

my? 

SOPHIA 

Ek besef die kalf is in die put Frik. 

FRIK 

Ek is so jammer. 
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SOPHIA 

Ek weet nie wat jy daarvoor sal kry nie, en daar 

is darem nog die Kruger rande ook. Dis ook in 

die tassie.  

FRIK 

Sophia? 

SOPHIA 

Ek gee liewer my juwele op as my voortbestaan. 

En jy… is my voortbestaan. 

Frik slaan sy arms om haar heupe, sy leun teen hom aan. Dan loop die trane oor sy wange 

en hy begin lag en huil ter selfder tyd.  

FG 

(Joke met sy pa)  

En ek’t gedink ek’s die messed-up een. 

FRIK 

Nee, nee… dis net… al wat ek nodig het om te 

oorleef is julle liefde, altwee van julle s’n. Ek 

het lanklaas so gelukkig gevoel soos in hierdie 

oomblik. 

Sophia wikkel haar los. 

SOPHIA 

Dis nie nodig om sentimenteel te raak nie, Frik. 

Ons doen wat ons moet doen om te oorleef. 

Sy gaan sit op haar plek. 

FRIK 

Ek sal dalk een span kan hou en met hierdie 

kontant kan ek vir ons werk gaan soek. (vir FG) 

En jy kan dalk help daarmee. 
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SOPHIA 

Wat van my huis, Frik? En my kar? Is hier 

genoeg geld om dit ten minste veilig te hou. 

FRIK 

Ek’t ‘n paar maande grasie, en as ek nie in 

daardie tyd ‘n plan kan maak nie, dan weet ek 

self nie wie Frik van den Berg is nie. 

SOPHIA 

Moet ons nie miskien kyk na emmigreer nie?  

As ons die huis verkoop sal dit ons genoeg gee 

om in ‘n nuwe land oor te begin…een wat nie 

teen witmense diskrimineer nie. 

FRIK 

(skud sy kop)  

Ek hardloop nie. 

Stilte, almal vat ‘n happie. 

FG 

Kan ek myself beskou as ‘n deel van Maximus, 

Pa?  

FRIK 

(Na ‘n emosionele oomblik) Dis reg so. 

FG 

En as ons iets kry kan ons mos altyd die werkers 

per projek deeltyds aanstel. 

Frik knik, en gee dan aandag aan sy bord. Hy sukkel. 
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2. 157. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR  - DAG/BINNE 

Jason staan in die deur met sy carry-on luggage in sy hand, hy lyk senuweeagtig. 

Wilmien is besig om ‘n laaste paar goed in ‘n tassie te pak vir Henk. Henk is besig met 

die childwatch, hy pak dit versigtig in. 

HENK 

Daarsy, ons baby is reg vir die lang pad. 

Henk kyk na Jason. 

HENK 

Die vraag is, is my partner reg vir die lang pad, 

of het jy vliegfobia. 

JASON 

Dis nie dit nie. 

HENK 

Wat dan? 

JASON 

Ek’t oop kaarte gespeel van die begin af.  Ek’s 

bang oins mors net ons laaste geld.  Ek’s nie 

meer ‘n nagraadse student nie.  Ek moet ‘n 

inkomste hê.   Wat as hulle vir ons lag?  Wat 

weet ons van enig’iets internasionaal? 

HENK 

Net soveel as enige ander ou, die wêreld word 

‘n global village, en glo my België is deel van 

die village en so is Suid Afrika.  

Jason aarsel. 
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HENK 

Okei, ek weet dis risky, maar man, wat het ons 

om te verloor? 

JASON 

Alles wat ons het. 

HENK 

So, dan verloor ons dit. Maar dit (beduie na sy 

kop) kan ons nooit verloor nie.  

Jason skud sy kop, hy is werklik bekommerd.  

JASON 

Henk, ek vrees ek begin met die ander mense 

saamstem dat jy dalk oorhaastig is… 

Henk word nou kwaad, hy vat Jason se vliegtuigkaartjie uit sy hand en skeur dit oor die 

volgende spreekbeurt in twee stukke. 

HENK 

Daarsy, jy sal net ‘n paar honderd rand verloor, 

sit die res maar in jou bankrekening… en sien 

hoe lank dit jou sal hou. 

JASON 

Nou’s jy onredelik!  Ek sê… 

HENK 

(Val hom in die rede) Jy’s reg, Jason.  Ek is 

onredelik.!! En as jy nie daarmee kan cope nie 

kry vir jou ‘n ander partner. (Aan Wilmien) 

Kom, ons ry, ek wil nie (sarkasties)  my “vlug 

na nêrens” mis nie. 

Henk gryp sy tas, en met ‘n laaste kwaai kyk na Jason is hy by die deur uit. Jason kyk af 

na die vliegtuigkaartjie en skeur dit uit frustrasie nog eenmaal deur. 
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JASON 

Hel. 

 

 

 

2. 158. KOFFIE WINKEL  - DAG/BINNE  

Mariana en Frik drink saam koffie en eet koek. 

FRIK 

Tande tel is nie my grootste talent nie… dis 

moeilik om so by die huis te sit. Sophia raak 

ook maar gefrustreerd met my. 

MARIANA 

Ek weet wat jy bedoel, as dit nie vir die 

kleuterskool was nie, het ek ook begin mal 

word…veral met Andries wat ook nog boonop 

dikwels by die huis sit. 

Frik kyk vir ‘n oomblik stil na haar terwyl sy ‘n hap koek vat. 

FRIK 

Dankie… dat jy bereid was om my te ontmoet. 

MARIANA 

Waarvoor is vriende daar. (Beat) Ek was 

bekommerd toe ek jou stem hoor. 

FRIK 

Die anti-depressante maak mens maar 

dowwerig. 

MARIANA 

Anti-depressante? 
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FRIK 

Dok Marais sê dis ‘n kruk wat sekermaak dat 

die nag nie te donker word nie. 

Sy neem nog ‘n happie koek, ‘n stukkie daarvan bly aan haar lip vassit. 

FRIK 

Dis Willie Grove wat my die meeste gevang 

het… hy’s al vir 19 jaar een van die spanbase… 

sy gesig toe ek vir hom sê… toe ek hom 

afdank… dit was net so ‘n bietjie te veel vir 

my… 

MARIANA 

Frederik, kyk na my. Dinge het lank opgegaan, 

en nou gaan dit af - dit sal weer opgaan.  

Hy knik. Hulle kyk lank en betekenisvol na mekaar, dan steek Frik stadig sy hand uit om 

die krummel van haar lip te vee, sy laat toe dat sy hand al hoe nader kom, op die laaste 

oomblik skram sy weg. 

MARIANA 

Nee Frik.  

FRIK 

Eh… jammer… nee… daar’s ‘n krummel op 

jou lip. 

Mariana vee selfbewus die krummel van haar mond, sy voel half simpel oor die 

verkeerde interpretasie, maar hulle altwee was bewus van die elektrisiteit tussen hulle. 

Hulle altwee lag effe senuweeagtig. 

 

 

 

2. 159. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR  - DAG/BINNE 

Wilmien en Jason drink koffie.  
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JASON 

Hoe’t hy geklink? 

WILMIEN 

Wil jy eerlik weet? (Jason knik) Baie 

bekommerd… ek dink dis baie moeiliker as wat 

hy gedink het. (Beat)  

Ek’t al gedink ek moet op die beheer rekenaar 

ingaan en kyk of ons hom nie kan opspoor met 

childwatch nie. 

JASON 

Dit sal for sure werk. Maar dis dalk bietjie 

paranoid van ons. 

Wilmien knik. 

WILMIEN 

Ja, seker. (beat) Thanks dat jy ‘n draai kom 

maak het, die wag maak my mal. 

JASON 

Ek haat ook hierdie waiting game, dit laat my te 

veel worry. Jou kêrel is ‘n maverick Wilmien, 

‘n ware entrepeneur… miskien is ek meer vir ‘n 

corporate job gemaak, met ‘n vaste inkomste. 

WILMIEN 

Ja, miskien is jy. 

Jason lyk verbaas, oor Wilmien so reguit praat. 

WILMIEN 

Jason, ek glo hierdie gaan ‘n groot korporasie 

word… en wanneer dit gebeur het jy jou 

corporate job. 
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JASON 

Come on, jy weet wat ek bedoel. 

WILMIEN 

Ja, ja. (Beat)   As Henk sy kop op ‘n ding sit 

kan mens hom tien duisend keer platslaan, maar 

hy sal opstaan en aanhou. Ek ken hom al van 

Std 3 af, ek weet hoe hy is. 

JASON 

Moedswillig, hardkoppig met ‘n one-track 

mind.  

WILMIEN 

Ek weet dit te goed, maar hy’s ook talentvol, 

slim en ambisiëus. 

JASON 

Die vraag is: het hy nog ‘n hart? (pouse) Ek hou 

nie daarvan om gedruk te word nie. 

WILMIEN 

Selfs nie in die regte rigting nie? 

Jason sê niks. 

WILMIEN 

Bly sy partner Jason, asseblief… ek vra dit nie 

net vir hom nie, ek weet hoe nodig hy jou het… 

maar ek weet ook jy sal jouself eendag skop as 

jy nou opgee. 

Jason is onseker. 

 

 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 290 

2. 160. FRIK SE STUDEERKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Frik en FG is in Frik se studeerkamer wat nou as sy kantoor dien. .  

FG 

(Opgewonde) Ek’t net ingestap na die kantoor 

toe en gevra om met die hoof te praat, en voila. 

FRIK 

Watter laerskool is dit? 

FG 

Die een in Norwood. Ek’t daar verby gery en 

toe sien ek hulle heining is voos, toe dag ek, dit 

kan nie skade doen om te gaan hoor of hulle dit 

nie wil oor doen nie.   

FRIK 

Dis ‘n baie klein job. 

FG 

(Vlam op) Dis beter as niks! Ek het ten minste 

gedink Pa sal sê “Geluk, jou eerste kontrak my 

seun.” Maar nee. Fine los dit. 

FG staan op om uit die studeerkamer te stap. 

FRIK 

FG wag… ek’s jammer… dis net, ek kan nie 

onthou wanneer laas ek so klein omheinings 

kontrak eers oorweeg het nie. 

FG 

Ons het dit nodig. 
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FRIK 

Jy’s reg. Sal ons hoor of Willem Grove sy span 

bymekaar kan kry? 

FG 

Ek’t klaar met Oom Willem gepraat, na sy cut 

los dit ons met R 40 000. 

FRIK 

Ek’s trots op jou my seun. 

FG 

(FG knik onseker) Ek sien vanmiddag ‘n klein 

boukontrakteur, dalk het hy ekstra werk vir ons. 

FRIK 

(POUSE)  Ek wil net vir jou sê, F.G., ek’s 

jammer dat ons nou so ‘n bietjie moet sukkel. 

FG 

Ten minste is Pa nie een van daardie Apartheid 

fatcats met ‘n vet bankrekening in Europa wat 

Pa net voor die einde gesteel het nie. 

FRIK 

Soms wens ek ek was. 

 

 

2. 161. ‘N KANTOOR  - DAG/BINNE  

Willie en Jason is in die kantoor. 

WILLIE 

Kom werk vir my.  Ten minste sal jy ‘n salaris 

kry wat in lyn is met jou vermoë en jou 

kwalifikasies. 
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JASON 

Ek weet nie Dad. 

WILLIE 

Wat weet jy nie? Ons is famillie en dis nou ons 

tyd - terugbetaling vir die “injustices” van die 

verlede. 

JASON 

Ek’s bang dis die verkeerde keuse. 

WILLIE 

Die appel val nie ver van die boom nie:  Henk 

se Oom was my vorige partner en kyk wat het 

hy aan my probeer doen.  Verlede jaar toe 

daardie “headhunters” jou die aanbod gemaak 

het, het ek gesê: luister na jou hart.  Nou sê ek:  

loop voor dit te laat is. 

JASON 

Hy’s miskien moeilik Pa, maar hy’s nie oneerlik 

nie. 

WILLIE 

Jy’s gebore vir sukses. Moet jouself nou net nie 

in die voet skiet soos wat ek gemaak het met 

Frik van den Berg en Maximus nie. Die mense 

is familie, en ek sê jou familie aard na mekaar. 

JASON 

Dis anders hierdie Dad. Ons is vriende, en ek 

dink… hy… het iets. 
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WILLIE 

Hy’s oorsee op ‘n mal idee met julle laaste geld!  

Jason kyk na sy Pa vir ‘n oomblik, en dan sien ons hoe hy duidelikheid kry. 

JASON 

Dankie Dad. Jy’s reg.  

WILLIE 

Wat? 

JASON 

Dit is ‘n mal idee… maar miskien is hierdie ‘n 

mal tyd wat vra vir mal planne, vir ons, vir ons 

land, vir almal… en dalk is “mal” nie heeltemal 

so mal nie. (Beat) Pa het my nie net geleer om 

suksesvol te wees nie maar ook om lojaal te 

wees, en dis wat ek gaan doen.  

 

 

 

2. 162. HOOFLSAAPKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Sophia sit voor haar spieël.  Sy sit ‘n laaste bietjie grimeering aan…kyk na haarself in die 

spieël en begin dan saggies huil. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

 

2. 163. HENK SE WOONSTEL/KANTOOR  - DAG/BINNE 

Jason sit en maak tekeninge, hy het een of ander elektroniese toestelletjie voor hom. 

Henk kom in, hy lyk afgemat en moeg.  As hy Jason sien steek hy vas. 

HENK 

(KOUS)  Jy’s nog hier. 

Jason los als waarmee hy besig is, en staan op, hy steek nog nie sy hand na Henk uit nie. 
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JASON 

Waar anders sal ek wees? 

Jason bied sy hand aan.  Hulle skud hand. 

JASON 

Oor wat gebeur het, die dag toe jy oorsee is… 

HENK 

(Val hom in die rede) Los dit, dis in die verlede. 

Ons het nou groter dinge om ons oor te 

bekommer. 

JASON 

Watse dinge? 

HENK 

Hou eers op om so worried te klink. Dis goeie 

dinge.  (Beat) Wanneer laas het jy die 

bankrekening gecheck? 

Jason vee oor sy voorkop. 

JASON 

Gys het darem betaal vir die laaste besending 

ogies, wat my verbaas het.  

HENK 

Dan sit dit ons op agt honderd en negentien 

duisend rand. 

Jason is nie seker of hy reg gehoor het nie. 

JASON 

Wat? 
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HENK 

R800 000, eerste paaiement vir ‘n kontrak van 

50 000 van ons trackers wat ons gaan 

manufacture, en ‘n finale uitbetaling van R 1.2 

miljoen op delivery.  

JASON 

Miljoen?!! 

HENK 

Jy’t reg gehoor. Ons is in Big Business. 

Jason registreer hierdie informasie en bespring letterlik vir Henk, die twee dans soos mal 

goed in die kamer rond, tot hulle uiteindelik op die bank neerval. 

Hulle begin van voor af dans en lag.  

 

Wilmine kom ingestap – sien die twee manne wat omhels en dans. 

WILMIEN 

En nou? 

Henk hardloop na Wilmien – tel haar op, draai in die ronde met haar. 

HENK 

Ons eerste internasionale kontrak! 

Wilmien cheer en lag saam.  Dan sit Henk haar neer. 

WILMIEN 

Ek het ook goeie nuus – ek het ‘n fantastiese 

pos gekry vir volgende jaar by ‘n privaat skool! 

Weer cheer hulle almal. 

 

Ons trek terug op die drie van hulle wat emhels en fees vier terwyl ons die verteller hoor: 

SOOIS(V/O) 

As dit jou beurt is, is dit jou beurt.   En 

wanneer jou beurt kom, sal almal om jou sê:  
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kyk, hy’t met sy agterend in die botter geval.  

Maar hulle vergeet waar jy was vóór jy in 

daardie botter geval het…en hulle vergeet 

ook dat die lewe is ‘n wiel…en as daar nou 

een ding is wat ons weet van ‘n wiel, dan is 

dit dit:  hy draai. 

 

KREDIETE ROL 
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KRUISPAD – EPISODE 6 

 

Draaiboek geskryf deur Harry Kalmer en Deon Opperman 

 

 

2. 164. PARKEERAREA: VAN DEN BERG HUIS   -  DAG/BUITE 

Frik ry sy Mercedes Benz met die inrit op en parkeer voor die huis.  Hy skakel die motor 

af, maar bly net daar sit, agter die stuurwiel…en staar uit na voor.  Dan stadig sak sy kop 

tot op die stuurwiel…waar hy vir ‘n ruk bly, voor hy weer orent kom, uitklim en na die 

voordeur stap.  Terwyl dit gebeur, hoor ons die verteller: 

 

SOOIS(V/O) 

Vroeg in die laaste jaar van die 20ste eeu het 

die wêreld reeds begin asem ophou vir Y2K 

wat om middernag 31 Desember 1999 sou 

gebeur. Maar Suid-Afrikaners het daardie 

jaar ook ander uitdagings beleef. Die rugby 

wêreldbeker van 1995 het nie weer sy pad 

teruggevind na die jong reënboogland nie en 

hoë rentekoerse het talle ondernemings hulle 

deure laat sluit. Huise en motors is verloor. 

En baie mense moes  nuwe  maniere vind om 

te oorleef… 

 

 

 

2. 165. TV KAMER: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BINNE 

SOPHIA kyk haar sepie. Frik kom in. Ons hoor  die geroesemoes van die TV 

FRIK 

Middag. 

Sophia kyk nie weg van TV nie. 
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SOPHIA 

Sjjt.  

Frik stap na die drankkabinet waar hy die oordrag en registrasiedokument neersit en twee 

whiskies skink: hy vat een vir Sophia, wat dit neem sonder om na hom te kyk, en dan 

gaan staan hy by die venster en kyk na buite. FG kom in en gaan skink vir hom ook ‘n 

drankie: hy kyk na die dokumente en frons: 

FG 

Pa’s ernstig oor Pa se motor.  

FRIK 

Albert het ‘n koper wat dit  teen ’n billike pryse 

gaan vat. 

FG 

Waarmee gaan pa dan ry? 

FRIK 

Met een van die Maximus bakkies. 

SOPHIA 

Dis belaglik, ’n man van jou statuur. 

FRIK 

Dis al hoe Maximus gaan oorleef.   

FG 

Pa gaan soos ’n bouer lyk. 

FRIK 

Ek het nie ’n keuse nie.   

SOPHIA 

Wel ek wil jou net herinner dat ek nie meer 

juwele het om vir jou te gee nie. 
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Frik wil antwoord, maar draai sy rug op haar en kyk weer by die venster uit. FG gaan 

staan langs hom. 

FG 

Is daar nie ‘n ander manier nie?  

FRIK 

Nee.  

FG knik en stap uit. As hulle alleen is sit Sophia die TV af. 

SOPHIA 

Ek hoop nie jy dink ek gaan in ’n bakkie rondry 

nie.  

Frik antwoord nie. Sophia staan op. 

 SOPHIA 

Frik, ek het nie met ‘n man getrou wat 

bankrotskap as ‘n opsie oorweeg nie. Doen wat 

jy moet doen, maar hoor my: ek het my perke.  

Frik neem ’n sluk whisky sonder om haar te antwoord.   

 

 

 

2. 166. FG SE SLAAPKAMER: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BINNE 

FG sit alleen en dink. Hy vat sy foon en wil skakel, maar sit dit neer. 

 

2. 167. HENK SE KANTOOR: NEOKOR  - DAG/BINNE 

Dis ons eerste keer in Henk se nuwe kantoor:  Henk is gehype hy verduidelik sy planne 

op ’n rowwe organogram teen die muur aan JASON.  Die organogram is eenvoudig en 

lyk soos volg. 

In die middel bo is ’n blok met die woorde: 
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NEOKOR HOLDINGS (Pty) Ltd 

C.E.O – Henk Landman 

C.O.O. – Jason Jacobs 

 

Onder dit is daar nog drie bloke. Hulle lees van links na regs. 

 

Eerste blok. 

Elektrokor  (Pty) Ltd 

(Electronic Products) 

C.E.O – to be appointed 

 

Tweede  blok 

Empowerkor (Pty) Ltd 

(Recruitment) 

C.E.O – to be appointed 
 

Derde blok 

Securikor (Pty) Ltd 

(Security systems) 

C.E.O - to be appointed 

 

JASON 

(Frons) Wag nou stop die bus. Ek verstaan nie 

mooi nie… As Neokor die holding company is, 

Sekurikor sekuriteitstelsels en Elektrokor  

elektroniese produkte is, wat is  Empowerkor? 

HENK 

(entoesiasme) Dis die beautifulste deel van die 

plan. Ons gaan ons eie werwingsmaatskappy hê.  

JASON 

Jy’s crazy. Ons fokus is sekuriteit en 

elektronika. 

HENK 

Dis ons produk. Ons fokus is mense: mense wat 

die produkte maak en mense wat die produkte 

bemark en verkoop. 
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Henk se selfoon lui. 

HENK 

Hallo? 

 

2. 168. FG SE SLAAPKAMER: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BINNE 

Hy sit steeds op sy bed. 

FG 

Hallo Henk.  Dis F.G.  Ek wil jou graag kom 

sien. 

HENK 

Okei, wanneer? 

FG 

Hoe’s môre-oggend? 

 

 

 

2. 169. HENK SE EERSTE WOONSTEL  - NAG/BINNE 

Henk se kantoor soos voorheen. 

HENK 

Ek’s in die oggend beskikbaar.  Hoe lyk half 

tien. 

FG 

Ek sal daar wees. 

HENK 

O, en F.G…ons het na ‘n nuwe kantoor in 

Richmond getrek…1 Park Straat.  Cool.  Baai. 

(sit foon neer) 
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JASON 

Dis te groot vir my Henk. Hierdie kantoor is al 

klaar ‘n risiko en ek wil eers konsolideer. 

HENK 

‘n Korporasie gaan eerstens oor sy mense, 

Jason, nie oor sy produkte nie. Ek weet presies 

wat ons gaan doen, maar die kernvraag is: wie 

gaan dit vir ons doen? 

JASON 

(beskou die bord) 

Ek sê maar net dis te groot vir my. Kom ons 

maak eers van een maatskappy ‘n sukses: 

Elektrokor. Jy’s die CEO en ek’s die COO en 

ons pomp die mark vol produkte. Daarna kan 

ons groter dink. 

HENK 

Moenie met my visie neuk nie, Jason. 

JASON 

Dan’s ek op die verkeerde plek. 

HENK 

My magtag, Jason… hoe kan jy dit sê?  

(verloor sy humeur) 

Dis presies wat gebeur het voor ons België toe 

is: ek het ‘n plan, jy het ‘n vrees… en dan wil jy 

“uitbail”. 

JASON 

Wie praat van “uitbail”?   Verkeerde plek dáár.   

(HY BEDUIE NA DIE BORD Kyk… 
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Jason stap na die bord.  Hy vat ‘n pen en verander die organogram: langs C.O.O. krap hy 

“Jason Jacobs” dood en skryf hy “to be appointed”; en in die eerste blok (Elektrokor / 

(Electronic Products)) krap hy langs C.E.O. die woorde “– to be appointed” dood en 

skryf Jason Jacobs.  

JASON 

Daar’s die regte plek vir my. Die res is joune. 

HENK 

Moenie jouself bluf nie. Jy is te ambisiëus om 

net in ’n workshop te sit en produkte te 

ontwikkel. 

JASON 

Dis nie wat ek sê nie. Ek sit op jou raad, maar as  

die CEO van Elektrokor. 

Hulle staar na die bord. 

HENK 

Is jy seker? 

JASON 

Ja.  

HENK 

Gedoen. 

 

 

2. 170. SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Frik, Sophia en ALBERT  in die sitkamer. Frik sit met die tjek in sy hand en kyk na die 

bedrag. 

FRIK 

Wie’t my kar gekoop? 
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ALBERT 

‘n Argitek - Ben Smit.   

FRIK 

(knik) 

Die spaarsleutels is in my studeerkamer. Ek kry 

dit gou. 

Frik stap by die deur  uit. Sophia kyk vol wrewel na Albert wat sy dokumente 

bymekaarkry om te loop. 

SOPHIA 

Hoekom het Maximus ondergegaan - en moenie 

vir my sê dis oor swart en wit nie, want spierwit  

“Ben Smit” koop ons kar. 

ALBERT 

Ben Smit se maatskappy is Sithole, Smit en 

Associates. Frik het gedink harde werk is 

genoeg, Sophia, maar dit is nie.  

SOPHIA 

En jy, sy ouditeur, verkoop sy kar: noem jy dit 

finansiële advies?  

ALBERT 

Mens kan ’n perd net tot by die water bring. En 

laat ek nou vir jou ‘n vraag vra: hoekom het jy 

nooit vir Willie Jacobs hier in julle huis onthaal 

nie?  

Dis ‘n harde vraag wat Sophia ‘n oomblik stil laat sit voor sy terugkap: 

SOPHIA 

(bitter)  
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Hier sit ons op die rand van bankrotskap en jy 

wys jou vinger na my toe.  

Frik staan verleë in deur met die spaarsleutels in sy hand. Albert staan op en vat die 

sleutels by hom.   

ALBERT 

Ek moet gaan, Frik. Tot siens Sophia. 

Sophia antwoord nie.  

 

 

 

2. 171. VESTIGINGSKOOT: NEOKOR KANTOORGEBOU -  DAG/BUITE 

 

2. 172. HENK SE KANTOOR: NEOKOR  - DAG/BINNE 

Henk en FG in Henk se kantoor - elk met ‘n glas Coke. FG sit en kyk na Henk se 

organogram op die bord. 

HENK 

So die Merc is weg.  

FG 

Ja.  

HENK 

(frons) En Maximus?  

FG 

Staan omtrent doodstil. So paar klein joppies 

maar te min om te help. Ek dink my Pa’s besig 

om te breek, Henk. En my Ma kan dit nie 

handle nie: sy maak of hy ‘n loser is. En ek of 

course het sy geld op universiteit gemors terwyl 

hy probeer het om dit alles te keer.  
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HENK 

Dis nie jou skuld nie: hoe moes jy geweet het? 

FG wys na die organogram: 

FG 

Is dit jou maatskappy? 

HENK 

Ja. 

Hulle kyk stil na mekaar. F.G. wil iets sê maar sukkel om die moed bymekaar te skraap 

om dit te sê. 

HENK 

Ek neem aan jy’t my nie kom sien omdat jy lus 

was vir ‘n Coke en ‘n geselsie nie. 

F.G. 

Ek wil net hê jy moet weet dat ek nie hier is om 

te smeek nie. 

Henk beduie: “Okay?”   

 

Weereens aarsel F.G. 

HENK 

Is jy hier vir ‘n job, F.G.? 

F.G. 

Ja…maar nie vir my nie…vir my Pa. 

HENK 

Jou Pa? 

F.G. 

Hy sou ‘n gasket blaas as hy weet dat ek jou 

kom sien het.  Jy weet mos hoe’s hy. 
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HENK 

Is dinge so erg? 

F.G. 

Erger.  Snaaks né, hoe dinge verander… 

HENK 

Ek het nie nou iets wat ek hom sou kon aanbied 

nie, maar al het ek iets gehad…ek kan nie sien 

hoe jou Pa ‘n job van my sou aanvaar nie. 

F.G. 

Soos ek gesê het:  dinge verander. 

 

Stilte.  Altwee is ongemaklik. 

HENK 

Ek kan niks belowe nie, F.G., maar as daar iets 

opkom…en dinge het nog nie reggekom 

nie…sal ek sekerlik met jou Pa praat.  Dis die 

beste wat ek kan doen. 

F.G. 

Dankie.  Ek sal dit waardeer as jy hom nie 

vertel dat ek met jou gepraat het nie. 

HENK 

Natuurlik. 

 

F.G. staan op.  Henk staan dan ook op. 

F.G. 

Sien jou later. 

HENK 

Sien jou later F.G. 
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FG stap uit.  Henk sit ingedagte…kyk dan op na die organogram. 

 

2. 173. VAN DEN BERG WOONKAMER - DAG/BINNE 

Frik sit in ’n gemakstoel met ’n glas whiskey. Sophia kom in by die deur. Sy staan lank 

na hom en kyk. Hy kyk op en glimlag sardonies. 

FRIK 

Hubris. 

SOPHIA 

Wat? 

FRIK 

Hubris… Die blindheid van die helde in die 

Griekse tragedies. Blindheid vir hulle eie foute. 

Dis wat mense tot ’n val bring. Dis wat my tot 

’n val gebring het. 

SOPHIA 

Het hulle ook in stoele gesit en hulleself jammer 

gekry. 

FRIK 

Ja hulle het. 

Sophia is glad nie simpatiek nie en sukkel om haar irritasie weg te steek. 

SOPHIA 

Jy’t nie tyd vir selfbejammering nie, Frik. 

Onthou jou eie woorde: dis ‘n oorlog en jy moet 

terug slagveld toe. 
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FRIK 

Mens maak nie sommer so met een slag reg wat 

jy oor jare verbrou het nie. Dit gaan tyd vat. 

SOPHIA 

So jy gaan sit en wag tot alles wat ons besit op 

‘n vendusie verkoop word.. 

FRIK 

Ek wil vir die man wie ek was, bel, en vir hom 

sê: “Frikkie my ou pel, kom help my. Ek is 

kniediep in die tjorts.” 

SOPHIA 

Jy’s dronk. 

Sophia stap girriteerd uit na die kombuis toe.  

FRIK 

(sag) 

Nee ek’s nie dronk nie. Ek skep ‘n bietjie asem 

en ek wonder hoekom jy nie langs my sit nie. 

Jou suster sou...  

SOPHIA  

(S.O. vanuit kombuis) 

Ek kan nie hoor wat jy sê as jy mompel nie! 

FRIK 

(sag) 

Ek sê Andries Landman is ‘n gelukkige man.  
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2. 174. LANDMAN KOMBUIS  - DAG/BINNE 

MARIANA eet ‘n ligte middagete terwyl Andries in die koerant rondblaai.  Die koerant 

se hoofopskrif lees:  Y2K THREAT. 

MARIANA 

Izel vra of ons nie wil oorkom na Engeland vir 

die krieket nie.  

ANDRIES 

Met geld wat ons waar kry?  

MARIANA 

Ek weet… dink net hoe lekker dit moet wees 

om genoeg geld te hê om sommer net op die 

vliegtuig te kan klim en saam met jou dogter 

krieket te gaan kyk. 

ANDRIES 

Van wanneer af is jy ‘n krieket fan?  

MARIANA 

Ag toe nou: jy weet Hansie Cronje is my hero. 

Wie dink jy gaan wen?   

ANDRIES 

(IETS VANG SY OOG)  My magatag!   

MARIANA 

Wat? 

Hy wys haar in die koerant: dis ‘n foto van die Van den Berg huis tussen die 

huisadvertensies.  

ANDRIES 

Dis Frik en Sophia se huis.  
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Mariana is geskok en neem die koerant. Ons sien dit advertensie, dit lees: “Miljoenêr se 

speelplek: Mansion” in Saxonwold vir diegene wat luuksheid verkies. Unieke 

beleggingsgeleentheid.”  

MARIANA 

Sophia het niks vir my gesê nie. 

ANDRIES 

Bel haar en vra. 

MARIANA 

Nee. 

ANDRIES 

Komaan - ek sê jou hier’s probleme waaroor 

hulle nie praat nie, en dis jou susterlike plig. 

MARIANA 

As hulle iets het om oor te praat, sal hulle praat.  

ANDRIES 

How the mighty have fallen. 

MARIANA 

Skaam jou, Andries. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 175. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR GEBOU – DAG/BUITE 

 

 

2. 176. JASON SE KANTOOR: NEOKOR - DAG/BINNE 

Jason is besig met ‘n tegniese tekening as Henk instap en oorkant hom kom sit.  Jason 

hou aan werk: 
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JASON 

As jy jou CEO vir Empowerkor gekry het wil 

ek ‘n order insit vir ‘n paar draftsmen om die 

tekening oor te vat. 

HENK 

OK. 

JASON 

Wat pla jou? 

HENK 

Ek wil iets vra. 

Jason hou op werk: Henk het nie dikwels vrae nie. 

JASON 

Ja? 

HENK 

Securikor.  

JASON 

Ja? 

HENK 

Die visie is ‘n maatskappy wat ons 

sekuriteitsprodukte installeer. 

JASON 

Dis hoe ek dit verstaan, ja. 

HENK 

Baie soos my Oom Frik se Maximus. 

Jason antwoord nie: hy knik net. 
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HENK 

Frik het alles verloor. 

JASON 

Hy het dit nie verloor nie, hy het dit weggegooi. 

HENK 

Hy’s ‘n bekwame man, Jason - hy’s die soort 

mens wat Securikor van die grond af kan opbou. 

En ek vermoed hy’s ‘n wyser mens na alles wat 

met hom gebeur het. 

JASON 

Jy meen na hy my Pa bedonner het. 

HENK 

So dis nee. 

JASON 

Hei, ek’s die CEO van Securikor en ek het net 

‘n sê in dit wat met my maatskappy te doen het. 

Jou holdings company is jou baba en as jy jou 

Oom wil aanstel gaan ek jou nie keer nie. 

HENK 

Dis nog steeds ‘n nee. 

JASON 

Ek’s nie gemaklik daarmee nie. 

HENK 

So gepraat van bedonner…die einste Gys vir 

beide jou en my probeer bedonner het, het 

eenkeer vir my gesê dat ‘n goeie besigheidsman 
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laat nie toe dat sy emosies sy oordeel bedonner 

nie. 

 

Jason maak ‘n toegewende gebaar. 

JASON 

As jy hom ‘n job wil gee, dan moet jy dit doen, 

maar moet hom net niks meer beloof en veral 

nie die CEO pos nie.   Laat ons eers sien hoe dit 

uitwerk. 

Uit op Henk. 

 

2. 177. SLAAPKAMER: HENK (EN WILMIEN) SE WOONSTEL -   NAG/BINNE 

Begin op Henk: hy en Wilmien lê in die bed: sy is besig om skool vraestelle te merk en 

hy blaai deur ‘n saketydskrif. 

WILMIEN 

Wat dink jy van ’n MBA? 

HENK 

Dis ’n mors van tyd. Mens kan jouself die 

meeste van die goed self  leer. 

WILMIEN 

Ek’s lus om vir een in te skryf. 

HENK 

(verbaas)  

‘n Onderwyseres met ‘n MBA? 

WILMIEN 

Deesdae is onderwys groot besigheid. 
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HENK 

(spot)  

Maar ek’s veronderstel om die besigheidsman te 

wees. 

WILMIEN 

Is jy bang vir bietjie kompetisie?  

HENK 

Nee, maar wat maak ons as ons altwee sulke 

hardkoppige, koelbloedige, onsensitiewe 

workaholics soos ek word? 

WILMIEN 

Ek sal minder kla en meer verstaan. En jy’s nie 

so bad nie: jy’s eintlik ‘n softie. 

HENK 

Help die softie dan: wat maak ek met Oom 

Frik? 

WILMIEN 

Doen wat Jason voorgestel het: gee hom ‘n job 

en kyk of dit vir jou werk en vir Jason oortuig 

dat hy die regte man vir die groot pos is.  

HENK 

Om met jou familie saam te werk kan gevaarlik 

wees. 

WILMIEN 

Dis waar…maar partykeer is jou familie ook jou 

enigste redding.  En moenie vergeet dat toe jy al 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 316 

daai jare gelede nie die beurs gekry het nie, het 

hy aangebied om vir jou te betaal. 

 

Eindig op Henk. 

 

 

 

2. 178. EETKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Sophia, FG en Frik eet ontbyt:  Sophia sit en eet vrugte - sy loer na Frik wat sit en pap eet 

met ’n donderwolk oor sy kop.  

FG 

Ek gaan bietjie rondkyk vir ander ouens wat 

dalk werk aan ons span wil subkontrakteer, Pa.  

FRIK 

Goed so. 

SOPHIA 

En ek het ‘n tjek wat jy vir my in ons rekening 

moet inbetaal sodat ek dit kan oorplaas vir iets 

wat ek wil doen.  

FRIK 

‘n Tjek wat jy waar kry? 

FG 

Wat gaan Ma doen? 

SOPHIA 

Tien salige dae in ’n ou Franse koloniale huis in 

Mauritius wat uitkyk op ’n klein baaitjie saam 

met Madel en Sharon. 

Dit hang soos ‘n ontploffing in die lug. FG sit verstom en Frik sit stadig sy lepel neer. 
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  FRIK 

Jy gaan vakansie hou in Mauritius. 

SOPHIA 

Dis nie te erg nie. R10 000 en ’n vliegkaartjie. 

FRIK 

En die geld? 

Sophia skep nog vrugteslaai in haar bord en antwoord doodluiters: 

SOPHIA 

Ek het my Bulovar horlosie, verkoop. 

Stilte. Die voordeurklokkie lui, maar hulle almal ignoreer dit.  Frik sukkel om humeur te 

beteuel. Botter kan nie in Sophia se mond smelt nie. 

FG 

Ma…  

FRIK 

Dit was ’n geskenk vir ons tiende herdenking. 

SOPHIA 

Ja Frik, dit was.  

Ysige stilte. 

FRIK 

Vir hoeveel het jy dit  verkoop? 

SOPHIA 

Sewentien duisend rand kontant - ’n hele R2000 

meer as wat ek vir die vakansie nodig het! 

As Frik weer praat is dit met ingehoue woede. 
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FRIK 

Daardie horlosie is ‘n honderd duisend rand 

werd.  

SOPHIA 

(SKIELIK HARD) Hierdie vakansie is maande 

gelede gereël. As ek nou skielik vir Madel en 

Sharon moes sê dat ek nie meer kan gaan nie, 

dan weet almal ons sukkel.  

Frik is woedend, maar Netta kom in voor hy kan reageer: 

NETTA 

Daar’s ‘n Meneer van Vuuren hier om meneer 

te sien. 

Frik staan op en stap by die kamer uit. Netta vat sy papbord en gaan terug kombuis toe.  

FG 

Is dit nog steeds al waaroor dit vir ma gaan? 

Oor wat die mense gaan sê?  

SOPHIA 

Moenie jy vir my bevraagteken nie. Toe jou Pa 

al my juwele verkoop het om Maximus te red, 

het hy gesê hy gaan my binne ’n paar maande 

terugbetaal.  Ek wag nog steeds. Inteendeel: 

hy’t ten spyte daarvan net dieper in die skuld 

geraak. Ek is nie ‘n sukkelaar nie FG, en hy sal 

my nie een maak nie.  Dis nou my beurt om 

geld te blaas.  Hy het syne gehad. 

FG 

Ma doen dit net om hom nog seerder te maak. 
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SOPHIA 

Iemand gaan hom moet wakkerskud - het jy 

geweet dat ons huis in die koerant is? 

FG 

Pa probeer keer dat die bank dit kom vat, Ma. 

Hy gaan nie verkoop nie, hy moet net bewys dat 

hy doen wat hy kan om hulle terug te betaal. 

SOPHIA 

Presies…en dis nie hoe ek leef nie. Ek’s 

jammer.  Ek is ‘n Van Rooyen. 

 

 

 

2. 179. FRIK SE STUDEERKAMER  - DAG/BINNE 

Frik en ’n sakekennis, PIET VAN VUUREN, sit in sy studeerkamer. 

PIET 

Ek’s jammer Frik.  Dis te laat.  Vier of selfs drie 

jaar gelede sou ek voor in die tou vir aandele in 

Maximus gestaan het. 

FRIK 

Fundamenteel is dit ‘n sterk onderneming, Piet. 

Jy weet dit self. 

PIET 

Jy het die bates, Frik.  Die geboue en toerusting, 

die personeel, die kennis.  Maar waar is die 

kontantvloei om dit alles te onderhou?  Jy’t 

geen noemenswaardige kontrakte nie. 
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FRIK 

Dis tydelik.  As jy my ‘n paar beleggers kan kry 

sal die aandelekapitaal my die nodige 

oorbruggings finansiering gee waarmee ek… 

PIET 

Brug waarheen, Frik?  Glo my…wat tussen jou 

en Willie Jacobs gebeur het…mense in die 

industrie het dit opgelet.   Maximus het ‘n 

negatiewe beeld daarbuite. 

Frik teleurgesteld maar probeer dit verberg.  

PIET 

Ons ken mekaar al lank, Frik.  Mag ek maar 

reguit praat? 

Frik knik sy kop. 

PIET 

Verdere verlies te vermy is jou beste opsie om 

die hele besigheid aan die hoogste aanbod te 

verkoop en weg te loop. 

FRIK 

Maar dis my lewe, Piet.  En nie net myne nie.  

Daar’s mense daar wat daar was toe ek die 

besigheid begin het.  Hulle steun op my. 

Die voordeurklokkie lui in die agtergrond. 

PIET 

Ek weet, maar dis hoe dit gaan.  As jy tussen ‘n 

rots en ‘n harde plek is, is daar nie ruimte vir ‘n 

sagte hart nie.  Jy moet nou aan jouself dink, en 
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aan jou gesin. Of jy gaan alles verloor…elke 

laaste sent. 

Frik sit stil. 

 

 

 

2. 180. VAN DEN BERG VOORPORTAAL - DAG/BINNE 

Sophia het vir Mariana oopgemaak en hulle staan in ‘n susterlike omhelsing. 

MARIANA 

Sophia…is alles reg hier…? 

SOPHIA 

Jy’t die foto in die koerant gesien. 

MARIANA 

Andries het dit gesien . 

SOPHIA 

Ons is glad nie van plan om te verkoop nie. 

Dis strategies - Frik toets die mark.  Hy wil 

weet wat ons vir die huis sou kon kry.  Kom ons 

gaan sit buite. 

(Na kombuis:) 

Netta?!   Twee tees asseblief. 

 

 

2. 181. VAN DEN BERG STOEP  - DAG/BUITE 

Mariana en Sophia kom geselsend uit en gaan sit.  Sophia kom doodluiters voor – 

“keeping up appearances”:  

SOPHIA 

As daar een ding is wat Pa my geleer het, is dit 

om jou kop regop te hou en vorentoe te loop 
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met die selfvertroue dat wat moet wees, sal 

wees. 

MARIANA 

Pa kon dit sê omdat hy nooit finansiële 

probleme gehad het nie. 

SOPHIA 

Presies. En ek het daardie eienskap net so by 

hom ge-ërf. O wag - daar’s my brosjure: kyk 

waarheen gaan ek met twee vriendinne! 

Sophia tel Mauritius brosjures van die stoeptafel af op en gee hulle vir Mariana.  

SOPHIA 

Dis nie Frankryk nie, maar dis ‘n pragtige 

Franse koloniale huisie weggesteek in ‘n idiliese 

hoekie van die eiland. 

Mariana kyk bekommerd na die brosjure: dit strook nie. 

SOPHIA 

En dis beter dat Frik die keer nie saamkom nie - 

hy’t baie op sy bord en ek dink nie hy’s in ‘n 

vakansiebui nie… 

MARIANA 

Sophia? 

SOPHIA 

Ja Mariana? 

MARIANA 

Is jy seker alles is reg? 

SOPHIA 

Natuurlik is dit.  Hoekom vra jy?  



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 323 

MARIANA 

Ek weet van die motor. 

SOPHIA 

(POUSE) So die skindertonge brand al weer. 

MARIANA 

Niemand skinder nie. 

SOPHIA 

Ek praat nie daaroor nie, Mariana: hoor my 

mooi - ek praat nie daaroor nie. 

Mariana knik. Netta bring die tee uit.  

NETTA 

Hello Mies Mariana. 

MARIANA 

Hello Netta. 

Dis ongemaklik. 

 

 

 

2. 182. RYLAAN: DIE PLAAS RUSTIGHEID   - DAG/BUITE  

Buite by ‘n plaashek - Soois en ‘n werker maak die hek reg as FG se Uno aangery kom. 

FG klim uit en groet: 

FG 

Dagsê Oupa! 

SOOIS 

Ja my kind en hoe gaan dit met jou? 

FG 

Nee wat Oupa, ek’s vol planne en dinge. 
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SOOIS 

En studeer jy deur die pos soos jy gesê het jy 

gaan maak? 

FG 

Nee Oupa, daar’s eers ander probleme waarmee 

ek en my Ma-hulle moet cope. 

SOOIS 

Nou waarmee kan ek help? 

FG 

OK, kom ek vertel vir Oupa: ‘n pêl van my, 

Joerie begin met ‘n kettingbesigheid amper soos 

Kentucky. Maar die verkoopspunte is reg langs 

groot taxiranks - kan Oupa die genius sien? 

Waar die honger mense saamdrom, daar staan 

die gebraaide hoendertjie en wag.  

SOOIS 

En? 

FG 

Wel hy sê as ek hom R20 000  gee sal hy my ‘n 

staanplekkie reg langs ‘n moeviese groot taxi 

rank gee met ‘n salaris van R6 000 per maand 

en ‘n cut van die franchise.  

SOOIS 

(frons) 

Nou wat moet ek nou sê FG? 

FG sug en staan bedremmeld. Soois stap terug na die hek en vat oor by die werker. 
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SOOIS 

Gaan maar, Johannes, ek sal klaarmaak. 

Die werker stap weg en FG kom staan by Soois terwyl hy werk. 

SOOIS 

Jy soek R20 000. 

FG 

Pa het dit nie, Oupa, en ek kan dit nie dadelik 

terugbetaal nie. Maar ek sal: elke sent. 

SOOIS 

Dis nie ‘n goeie plan nie, FG. Dis ‘n mark wat 

jy nie ken nie, en hoenders in die son langs ‘n 

taxi rank… 

FG 

Ek kan nie net staan en kyk hoe ons alles 

verloor nie, Oupa. 

SOOIS 

Ek het vir jou ‘n aanbod: gaan terug universiteit 

toe, en ek sal vir jou ‘n lening gee om jou 

klasgelde mee te betaal. 

FG 

Ek moet nou iets doen Oupa.  Teen die tyd wat 

ek klaar geswot het…indien ek ooit die graad 

kry…is dit lankal te laat. 

SOOIS 

Ek weet dit is moeilik vir ‘n seun om te sien hoe 

sy Pa swaar kry, maar daar’s niks wat jy kan 

doen om hom te help nie, F.G.   
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F.G. 

Ek weet almal dink ek’s die loser van hierdie 

familie, maar ek kan help…en ek gaan. 

 

FG draai om, stap terug na sy motor, klim in en ry weg.   

 

2. 183. GARAGE: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE  

Andries sit met ‘n Brandy en Coke in sy Lazy Boy met ‘n hengeltydskrif as Henk instap.   

HENK 

Dit lyk lekker, Pa. 

ANDRIES 

Ja Henk, wee’jy ek het skielik besef dat ek, 

sonder dat ek dit besef het, afgetree het. En oor 

jou Ma werk en ons huis sonder kinders is, kan 

ek myself ‘n bietjie begin geniet. 

HENK 

Wat’s in daai glas? 

ANDRIES 

‘n Aftreedoppie uit. Wat dryf jou hierheen? 

HENK 

Ek soek raad, Pa. 

Dit vang Andries onkant: hy sit orent en rak ernstig: 

ANDRIES 

Waarmee? 

HENK 

Familie. Oom Frik. 
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ANDRIES 

Het jy hulle huis in die koerant gesien? 

HENK 

Ja Pa. Ek oorweeg dit om vir Oom Frik te vra of 

hy ‘n deel van my korporasie wil word. 

ANDRIES 

Magtag Henk… dis vir jou ‘n ding: wys jou net, 

die wiele draai…stadig, maar hulle draai. 

HENK 

Wat dink Pa daarvan? 

ANDRIES 

Hoekom vra jy my, Henk? 

Henk gaan sit op iets en hulle kyk na mekaar: Pa en seun al is daar min ooreenkomste. 

HENK 

Almal het hulle raad, maar ek en Pa het die 

langste hierdie pad met Oom Frik gestap en ek 

het gedink Pa ken hom dalk beter as die res van 

ons. 

ANDRIES 

Jy vra my of jy vir Frik van den Berg ‘n job 

moet aanbied? 

HENK 

Ja Pa.  

Andries sit stomgeslaan, maar ook trots en gevul met ‘n bietje selfrespek. Lang 

oomblikke gaan verby en dan antwoord hy: 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 328 

ANDRIES 

Frik is ‘n bekwame man - seker die bekwaamste 

man wat ek ken. En dit hoor jy nou van ‘n man 

wat sy getroude lewe lank op Frik van den Berg 

jaloers was. Hy’s ‘n ervare en geharde 

besigheidsman, hy’t ‘n kop vir syfers en hy’s ‘n 

man met integriteit. Ek sou hom die job aanbied 

as ek jy was. 

HENK  

Dankie Pa.  Dis wat ek gehoop het Pa sou sê. 

Henk staan op om te loop. 

ANDRIES 

En Henk… 

HENK 

Ja Pa. 

ANDRIES 

Jy hoort hierdie elke nou en dan te probeer.  Ek 

dink die swartes het ‘n ding beet:  die vrouens 

werk, en die mans sit en dink. 

HENK 

Dit hang seker af van wat hulle sit en dink. 

 

Hy stap uit. 

 

Andries is nie seker of dit nou ‘n “dig” was of nie. 

 

 

 

2. 184. HOOF SLAAPKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE  

Sophia lê op haar bed met ‘n reisbrosjure. Frik stap in: 
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FRIK 

Als okei? 

SOPHIA 

Ek het ‘n hoofpyn. 

FRIK 

(roep in die gang in) 

FG, kom praat gou saam hier in my kamer. 

Frik stap in en gaan sit op ‘n stoel. 

SOPHIA 

Waaroor praat ons? 

FRIK 

Maximus. 

SOPHIA 

Jy bring nie jou werk in ons slaapkamer in nie, 

Frik. 

FG kom in en gaan sit op die rand van die bed. Frik ignoreer vir Sophia en praat voort: 

FRIK 

Ek gaan dit kort en bondig hou: ek het ‘n 

aanbod vir die draadfabriek aanvaar en my 

voormanne is besig om al ons werkers af te 

betaal.  

FG 

En Maximus? 

FRIK 

Die draadfabriek se geld betaal die meeste van 

Maximus se skuld en ek kan die maatskappy se 

naam en registrasie behou. Maar vir eers laat ek 
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al die spanne gaan: ons sal op kontrakbasis 

manne terugroep soos ons nuwe werk inkry. 

FG 

Pa, as die draadfabriek net Maximus se skuld 

betaal het ons nog steeds minder as niks. 

FRIK 

Dis die prentjie, ja. So ons gaan elkeen nog 

meer moet inkrimp op lewenskoste. Elke sent 

moet omgedraai word voor ons hom uitgee. FG, 

Sophia… ek is jammer en ek aanvaar 

verantwoordelikheid, maar ek glo dat ‘n einde 

altyd ‘n nuwe begin is… 

Sophia draai haar rug op hulle. Beide FG en Frik staar na haar rug. Hy kyk van haar rug 

na sy Pa: 

FG 

Ek gaan nie opgee nie, Pa. 

 

F.G. stap uit. 

 

Frik bly agter…kyk na sy vrou mat met haar rug na hom toe lê. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 185. VESTIGINGSSKOOT – VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

Henk klim uit sy kar wat voor die huis staan.  Hy stap na die voordeur. 

 

2. 186.  FIRK SE STUDEERKAMER: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Daar lê’n kleiner weergawe van die organogram op Frik se lessenaar. 

FRIK 

Wat laat jou dink dat ek vir jou sal wil werk? 
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HENK 

Oom sal nie  “vir” my werk nie. Oom Frik sal 

saam met my werk. 

FRIK 

Daar is net een naam bo aan daardie 

organogram - en dit is Henk Landman. 

HENK 

The buck must stop somewhere. 

(glimlag)  

Ek doen maar net wat al die besigheidsboeke sê: 

Omring jouself  met net die beste. 

FRIK 

Jy vlei my. 

HENK 

Maximus is een van die groot name in 

sekuriteit. Ons kan Oom se kennis gebruik om 

Securikor op sy voete te kry.  En met Jason aan 

my sy het Neokor al die nodige “credentials”. 

Stilte.  

FRIK 

Ek sien daar’s ‘n “to be appointed” langs 

Securikor se CEO - jy bied my nie die pos aan 

nie? 

HENK 

Ek en Jason het ooreengekom dat ons begin met 

‘n kontrakbasis aanstelling tot ons almal 

vertroue in mekaar het. (POUSE) Mens kan 
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verstaan dat hy en sy Pa skepties is na wat 

tussen Oom en Willie gebeur het.  

FRIK 

So die korporasie het sommer van dag een af 

politiek in sy raadsaal. 

HENK 

Dis nie politiek nie, Oom Frik, dis strategie. 

FRIK 

Wat sê jou Pa hiervan?  Ek neem aan jy’t hom 

vertel. 

HENK 

Hy’ gesê Oom Frik is die beste wat daar is. 

 

Stilte.  Frik dink.  Dis nie ‘n maklike besluit nie. 

FRIK 

Dankie vir die aanbod, Henk.  Ek sal graag ‘n 

bietjie daaroor dink. 

HENK 

Dis reg so Oom Frik.  Bel maar as Oom besluit 

het. 

 

 

2. 187. FG SE SLAAPKAMER  - DAG/BINNE 

Hy sit voor sy rekenaar met Izel met webcam en praat. Die tegnolgie is tipies van 2000 

web tegnologie met delays en onduidelikheid; maar mens hoor Izel se stem duidelik en 

sien haar selfs heel duidelik op die skerm.  (EK LAAT DIT AAN REGISSEUR OM 

BESTE MANIER TE BESLUIT HOE OM HIERDIE TE DOEN.  MISKIEN KAN ONS 

DIT MET TEXT OP SKERM DOEN IN PLAAS VAN BEELDE.) 
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FG 

Maar hoekom gebruik hulle nie gewone couriers  

nie? 

IZEL 

Hulle het glo al te veel skade in die verlede 

gehad, dis die enigste kopie van die 

filmmateriaal wat daar bestaan en hulle moet dit 

so vinnig as moontlik hier in Londen kry. So dis 

baie belangrik dat iemand die hele tyd saam met 

die materiaal is. 

FG 

Hoe weet jy dat hulle so goed betaal? 

IZEL  

Een van my pals se boeties gaan dit doen. Hulle 

het hom ’n klomp geld up front gegee. 

FG 

Kan jy vir my by hulle inkry?  

IZEL 

Bel hulle, die Company se naam is African 

Expressionists…. Die ou met wie jy moet chat 

se naam is Dix. Ek sal sy nommer vir jou epos. 

FG 

Hoeveel het hulle jou pel se boetie betaal? 

IZEL 

Iets soos tien duisend rand. En hy doen twee 

trips ‘n maand. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 334 

FG 

(fluit) 

Dit klink baie, baie beter  - thanks, Izel.!  

 

2. 188. TUIN: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

Frik sit op die trappies naby die fontuin.  Hy is diep in gedagte. 

 

‘n Blaar val naby hom op die gras neer.  Hy tel dit op…kyk op na die bome…en weer af 

na die blaar in sy hand.  ‘n Glimlag terg aan sy mond. 

 

 

2. 189. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk is in sy kantoor.  Frik kom ingestap. 

HENK 

Dag Oom Frik. 

FRIK 

Ek wou eers bel, maar toe reken ek aangesien jy 

die moeite gedoen het om my te kom sien kan 

ek die moeite doen om jou te kom sien.  

Neokor.  Dis ‘n nice naam.  

HENK 

Dankie Oom Frik.  Sit gerus. 

FRIK 

Nee dankie.  Ek gaan nie jou tyd mors nie.    Ek 

het lank oor jou aanbod gedink…dit amper 

aanvaar, maar toe tref dit my:  alles het sy 

seisoen.  In die lente stoot die bome blare uit, in 

die herfs val hulle weer na die grond, en in die 

winter staan die boom kaal.  Maar al is hy 

kaal…staan hy daar…want hy weet die lente sal 
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weer kom.  Besigheid is ook so.  Ek is wie ek is, 

Henk, en ek staan waar ek staan…dis my 

winter…en as die lente vir my weer kom…sal 

dit my lente wees.  Dankie vir die aanbod. 

 

Frik stap uit.   

 

2. 190. VESTIGINGSKOOT: HENK & WILMIEN SE WOONSTEL  - NAG/BUITE  

 

2. 191. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL: WOONAREA -   NAG/BINNE 

Dis ‘n oopplan woon/leef/eet area.  Wilmien het ‘n tafel voorberei vir haar en Henk: alles 

in plek en pragtig.  Sy steek die kerse aan as hy instap. 

HENK 

Is dit my verjaardag? 

WILMIEN 

Nee, ek’s net lief vir jou. 

HENK 

Wat het ek vergeet? 

WILMIEN 

Niks. Dis hoe ons huis altyd gaan lyk as jy 

terugkom. 

HENK 

Jy terg my: is dit jou verjaardag? Of is dit 

vrouedag? 

WILMIEN 

Soen my net en sê: Hi Honey I’m home. 

Hy neem haar in sy arms en soen haar lank en hard. 
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HENK 

Jy’s ‘n champ, Wilmien… dis hoe ek huis-toe 

wil kom. 

WILMIEN 

You make the money and I’ll turn it into 

honey… solank jy onthou dat ek my eie lewe 

het en my eie drome en dat ek sulke dinge net 

doen omdat ek vir jou lief is. En omdat dit my 

gelukkig maak. 

Henk gaan sit en sy begin opskep. 

HENK 

Gotcha, maar ek het ook ‘n plan. 

WILMIEN 

Vertel? 

HENK 

Jy’t van ‘n MBA gepraat en ek en Jason soek ‘n 

CEO vir Empowerkor en iewers langs die pad 

het Jason jou voorgestel. 

WILMIEN 

Maar ek weet niks van personeelwerwing nie! 

HENK 

Jy kan leer soos wat jy aangaan. Die hands-on 

ervaring kan jou baie met jou MBA help. 

WILMIEN 

O, so nou skielik is ’n MBA nie meer tyd mors  

nie? 
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HENK 

Nie as jy vir my werk nie. 

Stilte. Ons kan sien Wilmien sukkel om haar gedagtes te formuleer. Sy gee Henk se bord 

aan en gaan sit. 

WILMIEN 

Kom ons hou dinge liewers  soos dit op die 

oomblik is. Na ’n harde dag op kantoor kom jy 

huistoe en ek luister na jou probleme en vryf jou 

voete. As ons saam werk sal ek dit nie meer kan 

doen nie.  

HENK 

Jy sal baie beter geld maak as in die onderwys. 

WILMIEN 

En as ons kinders kry? Dan sit hulle Ma agt to 

vyf in ‘n high power job met niks tyd vir hulle 

nie. Nee Henk.  

HENK 

Dan hou jy op.  

WILMIEN 

(lig) Sien jy? Ons stem al klaar nie saam nie. So 

kom ons bly liewer vriende. Ek maak my lewe 

op my manier en jy verander Neokor in ‘n 

multibiljoen rand onderneming. En wanneer jy 

bo is, sal ek nog steeds aan jou sy wees. 

HENK 

Sjoe.  Twee nees in een dag. 
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WILMIEN 

Wie was die ander een? 

HENK 

Oom Frik. 

WILMIEN 

Dis jammer. 

 

Sy sien dat Henk se gemoed gesak het. 

WILMIEN 

Kom nou Henk…jy’t al baie ja’s gehad.  En jy 

sal nog baie hê. 

 

Hy glimlag. 

Wilmien lig haar glas: 

WILMIEN 

Mag besigheid nooit belangriker word as ons 

liefde nie. 

Hulle drink. 

 

 

2. 192. VOORHEK: VAN DEN BERG HUIS  - DAG/BUITE 

F.G. staan buite die hek en praat met ‘n man, DIX.  Die man is heel ordentlik aangetrek – 

lyk soos ‘n “arty-type”.  Hulle staan by Dix se kar wat “idle”.  Dix staan half in die oop 

deur van sy kar – duidelik netnou weer op pad. 

DIX 

So you feel like a little holiday in London? 
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FG 

Ja. I haven’t been there for a few years. 

DIX 

You’ve been before? 

FG 

When I was little we went almost every year. 

DIX 

(KYK NA DIE HUIS DEUR DIE HEK)  Ah, 

the silver spoon. 

FG 

I was told you pay half up front.  

DIX 

Yes, and the other half when you deliver the 

tapes.  When can you go? 

FG 

Whenever. Right now if you want me to.  

DIX 

Do you have a passport? 

FG 

Ja.   

DIX 

I can get you on the midnight flight to 

Heathrow.   

FG 

Perfect.  
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DIX 

Good. 

Hulle skud hand. Dix haal ’n koevert uit en gee dit aan FG. 

DIX 

A little advance: half of the first half. Company 

policy. 

FG  maak dit oop en tel R2500. 

DIX 

R2500 more at the airport when when you pick 

up the goods and your return ticket; and R5000 

when you deliver safely in London. 

FG knik. Dix grinnik ingenome. 

DIX 

Say hallo to the queen for me. 

 

2. 193. VESTIGINGSKOTE VAN JOHANNESBURG -  DAG/BUITE 

Tydsverloop - Johannesburg met spannende musiek. Dis middag. 

 

2. 194. NEOKOR GEBOU: HENK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Henk en Jason sit weer by die witbord en kyk na hulle organogram.  

HENK 

(wys na Securikor:) 

‘n Nee van Frik en 

(wys na Empowerkor:) 

‘n nee van Wilmien. 
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JASON 

Vergewe my as ek verlig lyk. 1 Januarie 2000 

begin vir my na ‘n potensiële goudpot lyk en ek 

wil nie gesidetrack word nie. 

(sit ‘n diagram op die tafel neer:) 

Hierdie is sommer net ‘n software 

programmetjie, maar ek dink dit gaan mense 

beter laat voel oor die Y2K dilemma. 

Henk staan ingedagte. 

HENK 

Besef jy dat ek nog nooit ‘n ander girl gedate 

het nie? 

JASON 

En jy’t dit nie nodig nie: glo my, ek soek al lank 

…ek weet.  Basies werk die software so: om 11 

uur die oggend van 31 Desember 1999 - 12 ure 

voor die millenium aanbreek, maak jou rekenaar 

outomaties ‘n volle kopie van al jou data op ‘n 

eksterne hardeskyf wat jy dan uitprop en bêre.   

HENK 

Weet jy hoe lank is ‘n leeftyd saam met net een 

persoon? 

JASON 

Nie so lank as wat dit is as jy nie die regte een 

kry nie. Ons plaas die program op die hardeskyf 

en verkoop dit dan as ‘n all in one solution vir 

enige vrese. 
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HENK 

So jy dink die Y2K scare is real?  

JASON 

Hy’s real genoeg dat handelaars al klaar ons 

produk wil koop. En ek gaan die ding self 

gebruik op al ons computers…  

Henk lyk beïndruk. Sy selfoon lui en hy antwoord: 

HENK 

Henk Landman.  

(pouse)  

Hei sus, hoe’s dit in London?   (HY LUISTER)  

Wat?  Watse tapes?  (LUISTER)   

(pouse, frons) Jy kan nie ernstig wees nie. 

Waar’s hy nou… ag nee magtag Izel!  Okei, ek 

bel Oom Frik dadelik! Bye.  

(sit foon neer, aan Jason:)  

Izel het vir FG ‘n job gereël om video tapes na 

London toe te neem, maar nou’t sy uitgevind 

die tapes is vol dwelms gepak.  En FG is op 

pad. 

JASON 

(geskok) 

Is Izel met ‘n cartel deurmekaar. 

HENK 

(TERWYL HY SKAKEL) Nee man, sy’t die 

job deur ‘n vriend van ‘n vriend van ‘n vriend 

gereël.  Jy weet mos hoe gaan dit. 

(in foon in, terwyl hy sleutels gryp en uithaas) 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 343 

Oom Frik, dis Henk. Ek’s op pad na julle toe. 

FG is in die moeilikheid… 

 

 

 

2. 195. VAN DEN BERG WOONKAMER - DAG/BINNE 

Sophia kyk bekommerd na Frik wat met sy selfoon in sy hand staan - hy probeer kalm 

voorkom.   

FRIK 

Ja…?  Ja….?  Agge nee man.  Okei, dankie dat 

jy gebel het.  Ek is by die huis.  (DRUK DIE 

FOON DOOD)  FG is in die moeilikheid. 

SOPHIA 

Watse moeilikheid? 

FRIK 

Hy probeer geld maak…  

 

 

2. 196. VAN DEN BERG WOONKAMER - DAG/BINNE 

Frik skakel ‘n nommer. Henk en Sophia kyk angstig toe:  

STEM 

“The subscriber you have dialled is not 

available at the moment. Please call back later.” 

Frik gaan verslae sit. Sophia vat sy hand.  

FRIK 

Ek kry nie eers sy voice mail nie.  

HENK 

Ons kan niks doen totdat ons van hom hoor nie.  

Sophia begin snik. Frik vertroos haar. Die twee ouers lyk verslae.  
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DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

  

2. 197. LANDMAN SITKAMER   -  NAG/BINNE 

Andries en Mariana sit voor die TV en kyk na die nuus: 

NUUSLESER 

Volgens die polisie het ‘n jong Suid Afrikaner 

homself aan die owerhede oorhandig toe hy 

besef het dat hy deur dwelmsmokkelaars 

misbruik word. Sy vader, Meneer Frik van den 

Berg, het met ons Londonse korrespondent 

gesels: 

Sny na Frik wat in kamera in praat: 

FRIK 

As ouers is ons verlig dat ons kind die 

teenwoordigheid van gees gehad het om die 

regte ding te doen toe hy besef het dat hy 

misbruik word. Ons dank aan die owerhede en 

die ambassade vir die bystand en hulp… 

Sny terug na nuusleser: 

NUUSLESER 

En nou vir nuus oor die Y2K bedreiging wat al 

hoe meer na ‘n werklikheid begin lyk…  

Mariana draai die klank af.  Hulle sit ‘n oomblik in stilte en jammer voel vir Frik. 

ANDRIES 

(oë nog op die TV)  

Ek dink van nou af gaan ek hom Job noem. 
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MARIANA 

(sonder om na Andries te kyk) 

Die hoogste bome vang altyd die meeste wind. 

Andries kyk na Mariana maar sy kyk nie na hom nie. 

DOOF NA SWART: 

DOOF IN OP: 

 

2. 198. FG SE SLAAPKAMER  - DAG/BINNE 

FG sit op sy bed en Sophia sit langs hom met haar hand op sy skouer. 

FG 

Ek is jammer, Ma. 

SOPHIA 

Dis nie jou skuld nie. Jy’t die regte ding gedoen 

om na die owerhede toe te gaan. Ek’s trots op 

jou. 

FG 

As ek ses jaar gelede die regte ding gedoen het, 

het Ma beter rede gehad om op my trots te 

wees. 

SOPHIA 

Nonsens. Dis nie jou skuld nie. 

FG 

Ek het my keuses gemaak, Ma. As dit nie my 

skuld is nie, wie s’n is dit?  Oupa is reg:  ek kan 

niks doen nie. 

FG lê sy kop op sy kussing neer. Eindig op sy gesig: hy staar na buite maar hy kyk na 

binne. 
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2. 199. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 200. DIE STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke op die stoep.  Mart stop een van Soois se kouse.  Soois 

rook sy pyp en kyk uit oor die lande. 

MART 

Die dwelms was in die video weggesteek  Wie 

sou dit kon dink?  

SOOIS 

Wie sou dit kon dink. 

Stilte. 

MART 

F.G. het dit op die vliegtuig agtergekom toe 

daar wit poeier uit die video geloop het. Kan jy 

dit glo? 

SOOIS 

Kan jy dit glo. 

Stilte. 

MART 

Die arme kind. 

SOOIS 

Die arme kind. 

MART 

Soois… 

SOOIS 

Mm? 
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MART 

Tabak is mos ook ‘n dwelm. 

SOOIS 

Ja.  (POUSE)  Maar dis wettig. 

MART 

Ook maar goed so. 

 

Sy hou haar oë op haar naaldwerk.  Soois kyk stadig om na Mart…en dan weer stadig 

terug na die lande. 

 

 

2. 201. SITKAMER:  VAN DEN BERG HUIS - DAG/BINNE 

Frik staan in die sitkamer.  Kyk by die vernster uit.  Sophia kom ingestap. 

SOPHIA 

Hy slaap. 

Frik knik sy kop. 

SOPHIA 

Jy besef hy’t dit gedoen om jou te probeer help. 

Frik knik weer sy kop. 

 

Sophia wil uitstap. 

FRIK 

Sophia…ek het ’n koper vir die huis gekry. 

Die woorde tref  Sophia soos ’n tien pond hamer.  

SOPHIA 

Ons het gesê ons gaan nie verkoop nie.  

FRIK 

Ons het gesê ons gaan hoog in en ons kyk wat 

maak die mark. Die koper bied ons prys aan.   
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SOPHIA 

Nee. 

FRIK 

Of ons verkoop dit vrywilliglik of die bank vat 

dit terug. 

SOPHIA 

En al die geld wat jy gaan uitkry gaan jy net so 

teruggooi in jou besigheid. 

FRIK 

Sophia, ons gaan bykans kaal uitstap, maar 

sonder ‘n sent skuld. En ek belowe jou: jy wil 

nie in hierdie nuwe Suid Afrika ‘n besigheid 

opbou met skuld nie. Ons gaan ’n huis moet 

huur totdat ek weer op my voete kom. 

SOPHIA 

Huur?  Jy is seker laf! 

FRIK 

Sophia…ons gaan onder begin.  Daar is ’n huis 

’n blok van Mariana en Andries af. 

SOPHIA 

Oor my dooie liggaam Frik. Ek sal NIE daar 

woon nie. 

Hy stap nader en wil haar in sy arms neem om haar te troos, maar sy stoot hom weg.   

 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 
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2. 202. INRIT VOOR VOORDEUR: VAN DEN BERG HUIS - DAG/BUITE 

Die trek maatskappy se WERKERS  is besig om die laaste paar meubels by die deur uit 

te dra. Sophia staan en kyk. Frik kom haal haar. 

FRIK 

Kom vrou, ons moet ry. 

SOPHIA 

Waar stoor hulle ons goed, Frik?  

Frik huiwer voor hy antwoord.  

FRIK 

Die meubels gaan nie gestoor word nie. Dit 

gaan na Vermeijer en Blommenstein toe.  

SOPHIA 

Die afslaers…  

Frik kyk skuldig na die grond. 

SOPHIA 

Nie net is jy ’n sukkelaar nie. Jy is ook ‘n 

bedrieër! Hoe kan jy my meubels sommer net 

verkoop?  

FRIK 

Ek het ‘n paar stukke teruggehou. 

SOPHIA 

Wat se soort man is jy Frik?! Ek het elke stuk 

self uitgekies! Dis jare se goed. 

Frik antwoord nie. ’n Man van die trekmaatskappy kom verby gestap. Hy het ‘n vergulde 

Lodewyk die XIVde stoel in sy hand. Sophia begin op hom gil. 

SOPHIA 

Sit neer daardie stoel! 
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WERKER 

Mevrou? 

Sophia storm na die man en begin om die stoel by hom af te vat. 

SOPHIA 

Gee hier daai stoel. Jy gaan nêrens daarmee 

heen nie. Sit dit neer, dadelik!!!!  

 

Werker kyk verward na Frik. Frik wys dat hy haar moet laat begaan. Sopia neem stoel by 

werker. Die werker stap uit en gee haar ‘n vreemde kyk. Noudat sy die stoel het is Sophia 

se reaksie bietjie soos die hond wat ’n kar gevang het en nie weet wat om daarmee te 

maak nie. Sy kyk rond. Dan gaan sit sy op die stoel en begin sy huil.  

 

Frik staan radeloos. 

 

 

2. 203. VESTIGINGSKOOT VAN WESTDENE HUURHUIS - DAG/BUITE 

Vestigingskoot van ’n nederige huurhuis in Westdene. FG en Frik trek die bordjie wat sê: 

“TO RENT” uit die grond en stap na die huis toe. 

 

 

2. 204. WESTDENE HUURHUIS: SITKAMER  -  DAG/BINNE 

’n Paar stukkies van die van den Berg se meubels staan rond. Frik stap in en praat in sy 

foon in: 

FRIK 

Net om jou te laat weet, die trekkers is weg en 

alles is op hulle plek. Dis nou nog net vir bokse 

uitpak en uitsorteer en FG sal my daarmee help. 

Bel my asseblief wanneer jy hierdie boodskap 

kry.  
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2. 205. RUSTIGHEID SE STOEP  - DAG/BUITE   

Sophia kom aangestap met stapklere. Haar ma sit op die stoep. 

MART 

(sug) Een of ander tyd gaan jy weer met hom 

moet praat Sophia. 

SOPHIA 

In die prokureurskantoor ja. 

MART 

Jy kan nie ’n man los net omdat hy arm is nie 

my kind. 

SOPHIA 

Ek los hom nie omdat hy arm is nie ma. Ek los 

hom omdat hy die huis verkoop het sonder om 

dit eers te bespreek en my meubels verkwansel 

het vir ’n appel en ’n ui.  

Sophia sak langs haar ma op die bank op die stoep neer. 

SOPHIA 

En dit na al die jare wat ek hom bygestaan het. 

MART  

Totdat dit swaar begin gaan het.  Jy gaan nie 

geld uit ‘n egskeiding kry nie. Daar is niks oor 

om te verdeel nie. Die helfte van niks bly steeds 

niks.  

Sophia sê niks nie, maar ons na sien dat sy haar ma se woorde inneem. 
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2. 206. WESTDENE HUURHUIS: SITKAMER  -  DAG/BINNE 

Daar is min meubels en ’n paar kerse in bottels. Frik sit op ’n boks. Daar staan ’n  bottel 

wyn by sy voete. Sagte klassieke musiek speel uit ’n ghettoblaster. Die voordeurklokkie 

lui. Frik maak oop. Dis Mariana met lasagna. Hulle kyk ongemaklik na mekaar en dan sê 

sy verskonend: 

MARIANA 

Aandete.  

FRIK 

Dankie - kom in. 

Frik waai met sy hand na die leë huis.  

FRIK 

Dis maar nog leeg.  

MARIANA 

Dit sal regkom.  

FRIK 

Nie volgens Sophia nie. 

MARIANA 

Sy sal ook regkom. Hoe gaan dit met FG? 

FRIK 

Oraaiterig… hierdie hele gemors het ons twee 

nogal nader aan mekaar gebring. 

MARIANA 

Dis goed. Ek dink hy’t jou meer nodig as wat jy 

besef.   (POUSE)  En jy vir hom. 

FRIK 

Ja… 
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Frik staan verwese. Mariana sit die lasagna neer en neem hom vertroostend in haar arms. 

Hulle staan lank stil so saam. 

MARIANA 

Hei…alles sal regkom. 

FRIK 

Kyk om jou na my huis, Mariana: my familie 

het nie oorleef nie. Ons is besig om te sneuwel. 

MARIANA 

Dit sal die dag wees.  Niemand sê daar het nie 

verandering gekom nie – en vir sommiges meer 

verandering as vir ander… maar niemand het 

gesneuwel nie.  

FRIK 

Waar is Andries vanaand? 

Sy bly stil voor sy antwoord. 

MARIANA 

Iemand het hom kom oplaai. Hy sê dis ’n 

buurtwagvergadering, maar ek dink dis nog ‘n 

aftreëpartytjie in die Impala hotel se kroeg. Eet 

ek saam met jou? 

FRIK 

Ja - ek gaan kry gou vir ons messe en vurke. 

Frik stap uit. Mariana haal diep asem en maak haar oë toe. 
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2. 207. NEOKOR GEBOU: HENK SE KANTOOR  - DAG/BINNE 

Ons begin met ’n close up van glas wyn in Henk se hand. Hy is besig om ’n heildronk in 

te stel. Die organogram is teen die muur. Henk, Jason en TRICIA MAKONDO hou al 

drie glase vas. 

HENK 

I would like to propose a toast to the new CEO  

of  Empowerkor. Welcome Tricia, we hope that 

your stay will be a success. 

Henk lig glas op. 

JASON 

On your success, Tricia. 

Hulle lig glase en drink. 

 

 

 

2. 208. EETKAMER:  RUSTIGHEID  - DAG/BINNE   

Sophia, Mart en Soois aan etenstafel. Sophia is baie tranerig. 

SOPHIA 

Ek sal nie in daardie gehuggie inpas nie.  

MART 

Jy sal. Jy skuld jy hom ten minste een 

probeerslag.  

SOOIS 

Hy’s ‘n sterk man, my kind. Julle is nou wel 

onder in die put, maar ten minste kan dit nie 

erger nie. Dit kan net beter en as hy weer bo 

aankom, wil jy langs hom staan: dit belowe ek 

jou. 
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MART 

En onthou wat jy al daai jare gelede voor die 

kansel belowe het. 

Sophia speel met haar vurk met die kos op haar bord terwyl sy dink. 

 

 

2. 209. WESTDENE HUURHUIS: SITKAMER  -  NAG/BINNE 

Mariana en Frik sit met borde kos in ‘n kamer waar ‘n enkele kers nou alleen dog 

romanties op ‘n boks brand. Frik lig sy glas: 

FRIK 

Op armoede en genade. 

MARIANA 

(lag) 

Ek’t nog altyd gedink jy laat selfs ons ou huisie 

na ‘n rykmansplek lyk as jy instap.  

Haar woorde stol hom weereens en hy kyk na haar: 

FRIK 

Nog altyd? 

MARIANA 

Meer as twintig jaar lank, Frik.   

Ongemaklike stilte. 

FRIK 

Maak nie saak hoe baie ek Henk bewonder vir 

wie en wat hy is nie, het ek hom nog altyd diep 

binne my kwalik geneem dat hy, en Andries, jou 

by my weggeneem het. En ek weet dis 

onregverdig… maar dis hoe ek voel. 
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MARIANA 

(glimlag) 

Dis Henk wat my nog altyd laat beter voel dat 

ek jou verloor het.  

Lang stilte. 

FRIK 

Dis ‘n lekker lasagna.  

MARIANA 

Dis Ma se resep.  

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 210. RUSTIGHEID SITKAMER  - NAG/BINNE   

Oujaarsaand. Die Landmans en die Van den Bergs en ‘n paar ander vriende is almal daar. 

Teen die muur hang daar ’n banier met die woorde “WELKOM 2000” daarop. 

Almal staan in ’n sirkel en hande vashou. Hulle dra partytjiehoede. Henk staan langs 

Wilmien, Sophia staan langs Henk, Frik staan langs haar, Soois staan langs Jason wat 

hande vashou met, Sophia, Andries, FG, Mariana.  

SOOIS 

En  toe Henk – gaan die wêreld netnou tot 

stilstand kom? 

HENK 

Vra vir Jason, Oupa – hy’s die expert. 

JASON 

Nee Oom, Y2K is ‘n foefie waarmee ouens in 

my industrie miljoene gemaak het.  

Ons sny na Sophia, FG en Frik wat eenkant staan. Sophia draai na haar man: 
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SOPHIA 

Ek is reg om terug te kom. 

FRIK 

Is jy seker? 

Sophia knik. Frik vat haar in sy arms en hou haar vas. Sy oë ontmoet Mariana se oë waar 

sy langs Andries staan – hulle kyk stil na mekaar.  

WILMIEN 

12 sekondes oor! 

Hulle begin saam af te tel na middernag. 

ALMAL 

Tien, nege, agt, sewe, ses, vyf, vier, drie twee 

een. 

Gejuig, gelag en geskree soos wat almal uit soen groet, druk en omhels. Algemene jolyt. 

Die kamera trek terug van Rustigheid se opstal af.  Al hoe wyer. Die mense word al hoe 

kleiner. Die stemme word al hoe sagter. Ons hoor die verteller se stem. 

SOOIS(V/O) 

En so kom die 20ste eeu tot ’n einde. Party sê 

dit was die bloedigste eeu in die mens se  

geskiedenis…terwyl ander sê dit was ‘n eeu 

waarin die mensdom die grootse hoogtes ooit 

bereik het. Die jaar twee duisend…dis nie 

elke mens wat die oorgang van ‘n duisend 

jaar beleef nie…en tog, soos al die jare voor 

dan…was dit ook maar net…nog ‘n jaar. 

 

 

 

KREDIETE ROL 
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KRUISPAD – EPISODE 7 

 

Draaiboek geskryf deur Hanli Rolfes-Opperman en Deon Opperman 

 

 

2. 211. STRAAT VOOR WESTDENE HUURHUIS - DAG/BUITE 

Buite in straat. Frik is besig om ‘n tweedehandse TV van sy ou Maximus bakkie af te 

laai. Hy sit die TV op die teer neer en gaan sluit dan die bakkie. Hy loop terug na die TV. 

As hy buk om die TV op te tel, ry daar ‘n ander motor in die straat by hom verby, die 

motor backfire en Frik val onmiddelik plat soos ‘n soldaat in oorlog sal maak. Hy kyk 

verward rond en as hy besef dat dit maar net die kar was lê hy ‘n oomblik stil om te 

bedaar. 

Ooor hierdie beeld hoor ons die verteller: 

SOOIS(V/O) 

Die verlede het ‘n manier om met die hede te 

praat. Die nuwe Suid-Afrika is ses jaar 

oud…en terwyl die lewe op baie maniere 

aangegaan het asof niks ooit verander het 

nie…het ‘n hongerte van lank gelede sy 

eetlus begin wys en soos ‘n wilde dier aan die 

mure en tralies van die woonbuurte begin 

snuffel…lus vir dit…wat daarbinne vir so 

lank buite sy bereik, gelê het.    

 

TITELKAART 

2000 

 

 

FRIK 

Magtag. 

Sophia kom by die huis se voordeur uitgehardloop, sy sien Frik op die grond lê. Sy skrik, 

neem onmiddelik aan hy’s geskiet en hardloop nader: 
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SOPHIA 

Frik! O my hemel. Frik! Iemand!! Help! ‘n 

Ambulans - bel ‘n ambulans!! 

Sophia skreeu half histeries terwyl sy naderhardloop. Frik sit orent: 

FRIK 

Ek’s okay Sophia, dit was ‘n kar wat gebackfire 

het. 

Sophia is woedend: 

SOPHIA 

Nou vir wat lê jy dan so?  Ek dog jy’s geskiet!  

FRIK 

Ek ook.  

SOPHIA 

Ons hoort nie hier nie: motors backfire nie waar 

ons vandaan kom nie. 

Frik staan op en stof sy klere af. 

FRIK 

Ons is waar ons is.  Ons senuwee’s sal moet 

aanpas. Dis al. 

SOPHIA 

Kyk na daardie vrou wat vir ons staan en kyk!! 

Frik kyk. Dis ‘n tannie met krulle onder ‘n kopdoek en ‘n sigaret wat hang van haar lip.  

Frik lig sy hand in groetgebaar.  Glimlag. 

TANNIE 

Is jy okay hartjie? 

SOPHIA 

Nee, “mevrou”! Hy’s nie “okay” nie!  
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FRIK 

Alles is reg dankie. 

Die vrou knik en skuifel in haar huisie in.  

Sophia sien die TV. 

SOPHIA 

En dit?  

FRIK 

Hy’s nou wel tweedehands, maar hy werk. 

SOPHIA 

Vat hom terug na die pawnshop toe - in 

Saxonwold is sepies ontspanning, maar hier 

(wys om haar rond) word dit iets wat ek nie wil 

wees nie.  

FRIK 

Ek moet die job in Thabazimbi self gaan 

supervise.  Jy alleen wees.  Ek het gedink die 

TV sal help. 

SOPHIA 

(IETWAT SARKASTIES) Moenie jou daaroor 

bekommer nie.  Noudat Netta terug plaas toe is 

kan ek myself lekker besig hou met klere was 

en stryk en vloereskrop. 

Sy stap weg na die huis. 

Frik sug…en tel die TV op en stap agter haar aan. 
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2. 212. ‘N WYE SKOOT VAN RUSTIGHEID SE OPSTAL - DAG/BUITE  

‘n Twee swart lywe loop loop voor kamera die prentjie in aan weerskante van die 

kamera.  Soos hulle verder wegbeweeg in die rigting van die huis, haal die een ‘n pistool 

agter uit sy broek uit. 

 

 

2. 213. RUSTIGHEID SE STOEP  - DAG/BUITE   

Mart en Soois sit altwee op die stoep. Soois het in sy stoel aan die slaap geraak, Mart is 

ook goed lomerig. Netta kom by die stoepdeur uit op die stoep, sy praat saggies met 

Mart. 

NETTA 

Ounooi, die kos is reg. 

MART 

(Ook sag) Dankie Netta, hou dit maar so halfuur 

warm dat Soois nog kan dut. Hoe lyk daai brood 

in die oond? 

NETTA 

Hy’s amper reg, ounooi. 

 

Mart staan op en plaas die kombers wat oor haar bene was oor Soois se bene.  Draa terug 

na Netta. 

MART 

Dis so goed om jou terug by ons te hê Netta. 

NETTA 

Ek worry oor Mies Sophia. 

MART 

Sophia sal oorleef: wat ons nie doodmaak nie, 

maak ons sterker. 
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Mart gee Netta se hand ‘n stywe drukkie, dan stap die twee vroue stilletjies in. Die 

kamera bly op die slapende Soois.  Dit is onheilspellend stil. 

 

 

2. 214. KOMBUIS: LANDMAN HUIS   -  DAG/BINNE 

Henk en Mariana sit by die kombuis tafel.  Henk het ‘n selfoon in sy hand.  Hy is besig 

om die baterry terug te sit – so pas die SIM kaart ingesit. 

MARIANA 

Sal ek nog dieselfde nommer hê? 

HENK 

Ja Ma, die SIM kaart bly dieselfde. 

Hy maak klaar en gee die foon vir haar. 

HENK 

Daarsy.  Nou’s Ma ook weer trendy. 

MARIANA 

Dankie.  (GEE HOM ‘N SOENTJIE)  Dit was 

nie nodig nie.  Jy moenie jou geld op my mors 

nie. 

HENK 

Ja, Ma sê dit altyd.   En ek het Izel se nommer 

sommer op speedial gesit.  As Ma haar wil bel 

dan druk Ma net nommer 5 vir twee sekondes 

dan bel die foon sommer self. 

MARIANA 

Ek het gister met haar gerpraat.  Sy stuur groete. 

HENK 

Hoe gaan dit met haar? 
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MARIANA 

Jy weet mos hoe’s jou suster – mens weet nooit 

wat in haar kop aangaan nie…maar so tussen 

die lyne deur kon ek aflei dat sy ‘n nuwe kêrel 

het. 

HENK 

Alweer. 

 

‘n Kort stiltetjie. 

MARIANA 

Hoe lank is jy en Wilmien nou al saam? 

HENK 

Ma…nie nou nie, asseblief. 

MARIANA 

Ek vra maar net.  (POUSE)  Jy weet…sy gaan 

nie vir ewig vir jou wag nie. 

HENK 

Ek is vyf-en-twintig Ma.  Die meeste mense 

deesdae trou nie voor dertig nie.  In fact,op my 

ouderdom het die meeste mense wat trou nog 

nie eers ontmoet nie. 

MARIANA 

Jy moenie vergeet nie…sy’s ook vyf-en-twintig. 

Dis anders vir ‘n vrou. 

 

Die selfoon lui op die tafel. 
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HENK 

Daarsy, Ma se eerste oproep op Ma se nuwe 

foon. 

 

Mariana antwoord die foon. 

MARIANA 

Hallo… 

Sy luister en versteen. 

HENK 

Na watter hospitaal Ma? … Ons is op pad! 

Sy druk die foon dood.  Bleek in die gesig. 

HENK 

Wat is dit? 

MARIANA 

Oupa is geskiet. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 215. WAGKAMER: HOSPITAAL – DAG/BINNE 

Mart, Mariana, Andries en Henk is reeds daar.  Hulle of staan in stilte…elkeen besig met 

eie gedagtes.  Mariana sit met haar arm om Mart. 

 

Frik en Sophia en F.G. kom ingehaas. 

 

Mariana kyk op na Sophia.  Sophia stap nader en die twee susters omhels mekaar.  Die 

res staan verleë rond. 

 

 

2. 216. DIE STOEP – RUSTIGHEID:  DAG/BUITE 

Netta staan op die stoep met ‘n emmer en ‘n waslap.  Sy kyk na die bosse om die huis, en 

begin dan die bloed op Soois se stoel afwas. 
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2. 217. WAGKAMER: HOSPITAAL – DAG/BINNE 

Soos voorheen.  Almal staan/sit en wag.  Wilmien is nou ook daar.  Hulle sit/staan in 

stilte.  Dan bars Andries uit. 

ANDRIES 

Verdomde bliksems.  As die regering nie iets 

doen nie gaan ons binnekort nie ‘n boer oorhê in 

hierdie land nie.  En dan vrek hulle almal van 

die honger en kom vra bakhand om hulp. 

MARIANA 

Andries…!  Nie nou nie. 

ANDRIES 

Ek sê net.  Dis soos Kenya in die Sestiger 

jare…met die Mau-Maus. 

 

Dit raak weer stil. 

FRIK 

Ons kan dankbaar wees dat Ma en Netta niks 

oorgekom het nie. 

SOPHIA 

Sien, dis wat my so kwaad maak.  Pa is geskiet 

maar ons moet “dankbaar” wees dat dit nie 

erger was nie.  Net soos met die highjackings. 

Dit hoort in die eerste plek nie te gebeur nie. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 
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2. 218. WAGKAMER:  HOSPITAAL – DAG/BINNE 

Soos voorheen maar ‘n paar ure later.  Hulle het intussen plekke verruil en ‘n paar van 

hulle het ‘n koffie in die hand. 

 

‘n Verpleegster kom in. 

VERPLEEGSTER 

Julle kan hom nou sien.  Maar net vir ‘n rukkie. 

 

 

 

2. 219.  ‘N HOSPITAALKAMER  - DAG/BINNE   

Soois se POV soos wat hy bewussyn herwin: uit sy POV sien ons vir Mart, Mariana, 

Andries, Henk, Wilmien, Sophia, Frik en FG  om sy bed. 

SOOIS 

Mart? 

Mart is langs hom: 

MART 

Hierso Soois. 

SOOIS 

Jy leef Mart. 

MART 

Ja Soois. 

SOOIS 

En Netta? 

MART 

Sy’s veilig.   

Almal huil. Soois kyk na hulle asof hy hulle nou eers raaksien: 

SOOIS 

Vir wat huil julle so? Ek’s nie dood nie. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 367 

MARIANA 

Pappa… 

Sy gaan versigtig nader en, aan dieselfde kant as wat Mart staan, hou sy hom vas tussen 

die pype en dinge deur. Sophia staan ook nader aan die ander kant van die bed, maar sy 

huil so onbedaarlik dat sy nie kan praat nie. As hy Mariana klaar gedruk het kyk Soois na 

Sophia: 

SOOIS 

Kom my kind, dis nou verby. 

Sophia skud haar kop: sy wil nie eens aan hom vat nie. Sy draai haar gesig weg en vee 

haar trane af terwyl sy haar emosies probeer beheer.  

MARIANA 

Ma het een van hulle geskiet. 

 

Soois kyk na Mart. 

MART 

Toe ek die skoot hoor toe gryp ek die 

haelgeweer. 

ANDRIES 

Dit sal hulle leer om met ‘n boerevrou 

moeilikheid te maak. 

 

Soois streel Mart se hand. 

 

FRIK 

Kom mense…ek dink Ma en Pa sal graag ‘n 

bietjie alleen wil wees. 

 

Die twee dogters soen hulle pa…almal begin uitstap.  Net Mart bly agter. 

 

Ons bly op Mart en Soois.  Soos se asem is vlak, maar redelik sterk. 
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SOOIS 

Ek’s bly jy’s veilig my vrou. 

MART 

En ek’s bly jy’s nie dood nie. 

SOOIS 

(POUSE)  En die man wat jy geskiet het? 

MART 

Die polisie het hom in ‘n ambulaans 

weggeneem. 

SOOIS 

Het hy oorleef? 

MART 

Ek dink so.  Ek het hom in sy bene getref. 

 

Soois knik sy kop. 

 

 

 

2. 220. BANKIE BUITE HOSPITAAL  - DAG/BUITE  

Henk, Wilmien en FG gaan na ‘n bankie onder ‘n boom waar Wilmien en Henk gaan sit 

terwyl FG teen die boom leun. 

F.G. 

Snaaks hoe dit altyd die een of ander trauma vat 

om die familie bymekaar te bring. 

WILMIEN 

Hulle gaan iets aan die geweld moet doen of 

almal gaan die land verlaat.  En dis nie meer net 

vreemdelinge waarvan mens in die koerant lees 
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nie.  Dis jou eie vriende en familie wat geskiet 

word. 

FG 

Ek het nuus vir jou, Wilmien: daar’s nie meer 

vriende en familie oor nie.  Ons is almal ‘n lot 

vreemdelinge wat langs mekaar woon en net 

mooi niks vir mekaar omgee nie.  En dan staan 

ons almal om Oupa se bed en huil en maak asof 

ons lief is vir mekaar. 

HENK 

Waarvan praat jy? 

F.G. 

Wat gee jy om?  Jy’s te besig. 

HENK 

Nee.  Sê my. 

FG 

Okei:  het jy enige idee wat in my familie 

aangaan, byvoorbeeld? 

HENK 

Ja ek het.  Wat wil jy hê ek moet daaraan doen? 

WILMIEN 

Los dit julle: dis nie ‘n plek waar mens baklei 

nie. 

FG 

Ja, ons kan baklei as ons weer ‘n familie-ete het 

- of iemand se verjaardag. Of Kersfees - wat van 

Kersfees – die beste trauma van die jaar. 
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Henk staan op om te loop. 

WILMIEN 

Hy sê net dat ons almal te min van mekaar sien, 

Henk.  

HENK 

Ja, wel,  party van ons is besig. 

FG 

En ander van ons het nie eens ’n job nie. Maar 

dis mos nie ‘n probleem nie: nee, ons onthou 

eers van “die familie” as hulle geskiet word.  

HENK 

Jy praat deur jou nek man! 

FG 

Mens moet vir die rowers dankie sê dat hulle 

ons help om te onthou dat ons familie het. 

HENK 

Is dit jou manier om my vir werk te vra? 

WILMIEN 

Hei stop dit! 

Hulle kyk stil na mekaar: 

WILMIEN 

Julle twee was beste vriende… 

HENK 

(Oë OP F.G.)  Om die waarheid te sê was daar 

drie van ons…maar een is in ‘n kar ongeluk 

dood. 
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Henk en FG gluur mekaar aan.  Hulle is nou op gevaarlike terrein. 

F.G. 

Ek dink partykeer hy was die gelukkige een. 

WILMIEN 

Dis nou genoeg! 

 

Henk draai weg. 

F.G. 

Waar het dit verkeerd gegaan, Henk?  Ek sê nie 

ek’s onskuldig nie.  Ek het ‘n gemors gemaak 

van amper alles waaraan ek geraak het.  Maar 

wat het met jou gebeur?  Wat help it om ‘n 

droom te hê as jy stoksiel alleen is wanneer 

daardie droom uiteindelik waar word? 

 

F.G. se woorde het ook betekenis vir Wilmien. 

F.G. 

En nee…dis nie my manier om vir ‘n job te vra 

nie. 

 

Met ‘n laaste kyk na Wilmien loop F.G. weg. 

 

Henk draai terug en kyk lank na F.G. soos hy al hoe verder wegstap. 

 

 

 

2. 221. NEOKOR RAADSKAMER  - DAG/BINNE  

Henk, Jason en Tricia sit om die tafel. Jason lyk ontsteld. 

JASON 

Nee.  
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HENK 

Hy’s my neef Jason. 

JASON 

Presies, jy weet hoe voel ek oor familie en 

besigheid.  

HENK 

FG het ‘n lifeline nodig en ek kan dit vir hom 

gee. 

JASON 

Hoekom nou skielik? 

Henk kyk Jason vas in die oë en praat uit sy hart uit. 

HENK 

Omdat ek en hy langsmekaar by my Oupa se 

hospitaalbed gestaan het en besef het hoe vinnig 

hierdie lewe kortgeknip kan word, en wie gee 

om as jou eie bloed niks voel nie? En ook, ek en 

FG het op skool ‘n droom gedeel om ‘n 

besigheid saam te bou, en ek het in sy oë gesien 

hoe seer dit maak dat dit sonder hom gebeur. 

Hy’t deur ‘n moeilike tyd gegaan die laaste paar 

jaar, maar  hy’s nie stupid nie.  

JASON 

Een vraag, Henk: vertrou jy vir FG? 

HENK 

Ek praat nie van bestuursvlak nie. Ons het mos 

‘n opening vir ‘n boekhouer.  Hy’t B.Com 

geswot… 
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JASON 

…maar nooit klaar gemaak nie. 

HENK 

Hy’t ‘n paar vakke reg tot derde jaar klaar 

gemaak.  

TRICIA 

I’ve got a place open for a bookkeeper. 

HENK 

So iets. Laat hy homself eers bewys. 

 

Jason kyk lank na Henk, dan na die ander in die kamer. 

JASON 

Vir die rekord, ek sê nee. 

Tricia sien die gevaarlike spanning en val vinnig in voor Henk kan klaar praat. 

TRICIA 

Let me interview him, do a skills assesment for 

the accounting clerk job, perhaps some Myers-

Briggs tests… I’ll give you my honest opinion 

on the man and then we decide again. 

Jason staan op, maak sy papiere bymekaar. 

JASON 

As long as you  take note of the fact that I 

disagree. 

Jason stap uit. 

 

 

2. 222. VOORDEUR:  LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

Frik is saam met Mart.  Hulle stap na die voordeur.  Mariana maak die deur van binne af 

oop. 
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MARIANA 

Hallo Ma.  Hallo Frik. 

FRIK 

Hallo Mariana. 

MART 

Besoek tyd is weer ses-dertig. Gaan jy my weer 

kom haal Frik? 

FRIK 

Ek kan ongelukkig nie, Ma.  Ek ry vandag 

Thabazimbi toe.  

MARIANA 

Ons het gereël dat ek Ma vat. 

MART 

Gaaf.  Dankie.  Ek’s moeg.  Ek gaan ‘n bietjie 

lê. 

 

Mart stap in en met die gang af.  Mariana en Frik staan nog by die deur. 

MARIANA 

Kom binne, dan maak ek vir jou ‘n koppie tee. 

FRIK 

Dankie, maar ek’s haastig.  Ek wil voor 

sononder al reeds op die pad wees en ek moet 

nog ‘n paar goedjies by die huis gaan inpak. 

 

Vir ‘n oomblik raak hulle stil. 

MARIANA 

Hoe gaan dit met jou, Frik? 
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FRIK 

Ek dink hierdie job in Thabazimbi gaan vir my 

‘n paar ander deure oopmaak. 

MARIANA 

Ek vra:  hoe gaan dit met jou. 

 

Stilte.  Frik se skouers sak effens…en dan met ‘n glimlaggie. 

FRIK 

Mens kap maar aan.  Wat anders kan jy doen? 

MARIANA 

Onthou net…al voel dit dalk soms so…jy’s nie 

alleen nie. 

 

Stilte.   Dan…Mariana raak saggies aan Frik se wang. 

MARIANA 

Jy’s ‘n goeie man, Frik van den Berg. 

 

Ons hoor Andries roep in die huis. 

ANDRIES 

Mariana! 

 

Sy trek haar hand weg van Frik se gesig.   Die oomblik is verby. 

FRIK 

Ek moet gaan. 

 

Stap na sy kar. 

MARIANA 

Ry versigtig. 

 

Frik klim in sy bakkie en ry weg. 
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Andries kom staan langs Mariana in die deur.  Sien die kar wat wegry. 

ANDRIES 

Was Frik hier? 

MARIANA 

(NOG MET HAAR Oë OP DIE KAR WAT 

WEGRY)  Hy’t vir Ma kom aflaai. 

ANDRIES 

Dis gaaf van hom.  Waar’s my darts?  Ek het 

hulle in die kombuis neergesit en nou’s hulle nie 

daar nie. 

 

Mariana draai om en stap in die huis in. 

 

 

 

2. 223. SITKAMER:  WESTDENE HUURHUIS:  -  DAG/BINNE 

Frik het ‘n klein handbagasie tassie by hom, en sy bakkie sleutels in sy hand.   F.G. en 

Sophia is by hom in die kamer. 

FRIK 

Ek sal julle bel as ek aangekom het. 

SOPHIA 

Kan jy nie liewers môre ry nie? 

FRIK 

Ek wil eerste ding môre oggend op site wees. 

FG 

Pa’s seker Pa het nie nog ‘n paar hande nodig 

nie? 
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FRIK 

Ja, jy kan die volgende een doen – en hopelik 

het ons dan al twee jobs.  Ek voel so aan my bas 

dat die boere in die noorde van my werk gaan 

hou. Tot siens Sophia. 

Sophia knik.  

SOPHIA 

Tot siens Frik. 

FG is ontsteld dat sy Ma nie opstaan of selfs ‘n soen offer nie. 

FG 

Ek stap saam met Pa. 

FG en Frik stap uit.  Sophia sit stil.  Sy gaan sit sy weer op die bank en vee krummels 

ergerlik met haar hand af. Ons hoor die bakkie ry.  FG stap weer in: 

FG 

Ma’t hom nie eens gesoen nie. 

SOPHIA 

Hy’t my ook nie gesoen nie. 

FG 

Hel Ma…! 

SOPHIA 

Moenie oordeel nie, FG – ek en jou Pa vat dit 

dag vir dag. As ons weer op ons voete is sal ons 

besluit of daar nog drukkies en soentjies oor is. 

FG stap uit. 

 

Mariana sit “Iron Lady” in die sitkamer. 
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2. 224.  ‘N PAD OM DIE HOEK VAN HUURHUIS  - DAG/BUITE   

Frik het van die pad af getrek en sit met sy selfoon in sy hand: hy skakel ‘n nommer. 

 

 

2. 225. KOMBUIS: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE 

Andries en Mariana en Mart sit in die kombuis.  Hulle drink tee en eet beskuit. 

MARIANA 

Ma en Pa gaan dit regtig moet oorweeg om in ‘n 

veilige aftreë-oord in te trek. 

MART 

My kind…jou Pa sal dit nooit doen nie.  Hy’t 

jare gelede die plekkie op die plaas gekies waar 

ons hom eendag moet neerlê.  Hy gaan daar 

wees tot die dag wat hy doodgaan. 

ANDRIES 

En as die geweld aanhou eskaleer sal hy 

waarskynlik nie lank hoef te wag nie. 

Mariana geen vir Andries ‘n vuil kyk sonder dat Mart dit agterkom. 

ANDRIES 

Jammer, maar dis die waarheid. 

  

Haar selfoon lui: dit speel klassieke musiek. 

ANDRIES 

‘n Hele orkes vir ‘n ringtone! 

Mariana sien wie dit is, steek net-net haar verrassing weg, en staan skielik op: 

MARIANA 

Verskoon my net gou… 

Sy stap uit na die sitkamer. 
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2. 226.  ‘N PAD IN JOHANNESBURG  - DAG/BUITE   

Die bakkie langs die pad, nag.  Frik sit met die foon teen sy oor: 

FRIK 

Ek wou net…dankie sê… 

 

 

2. 227. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana luister na Frik op die foon.  ‘n Teerheid kom oor haar gesig. 

 

 

2. 228. ‘N PAD IN JOHANNESBURG – DAG/BUITE 

Frik op die foon. 

FRIK 

…vir die omgee…jy weet…dat jy gevra het. 

 

 

2. 229. SITKAMER:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana op haar foon. 

MARIANA 

Ry versigtig. 

 

 

2. 230. ‘N PAD IN JOHANNESBURG – DAG/BUITE 

Frik op foon. 

FRIK 

Ek sal.  Baai. 

Hy bring foon stadig weg van sy oor en druk hom dood.  Hy sit vir ‘n oomblik so…kyk 

na die foon. 
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2. 231. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana staan stil…alleen… 

 

Ons hou haar dop….lank dop…naby op haar gesig.  Bietjie vir bietjie…so klein mens 

kan dit skaars agterkom…begin ‘n traan in haar oë glinster…sy werk om haarself te 

beheer…maar dit stoot op…todat ‘n enkele snik teen wil en dank ontsnap.  Sy haal diep 

asem…vee haar oë af…en stap uit na die kombuis. 

 

 

 

2. 232. LANDMAN KOMBUIS  - DAG/BINNE 

Andries en Mart soos voorheen. 

ANDRIES 

Ma hoef Ma nie te bekommer nie…Rustigheid 

gaan Fort Knox na ‘n grap laat lyk as Henk met 

daardie plaas klaar is.  “Beams”, infrarooi, de 

lot. 

Mariana stap in, gaan sit en eet verder. 

ANDRIES 

Wie was dit? 

MARIANA 

Ag sommer iemand van die kleuterskool. 

 

Sy glimlag geforseerd. 

MARIANA 

(AAN MART)  Kry vir Ma nog beskuit. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 
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2. 233. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR GEBOU – DAG/BUITE 

 

2. 234. TRICIA SE KANTOOR: NEOKOR  - DAG/BINNE 

Tricia en FG sit by ‘n klein koffietafeltjie met twee stoele aan weerskante.  Tricia 

bestudeer papiere.  

TRICIA 

It’s a shame you never completed your B.Comm 

degree. 

FG 

Ja, I might still do that at some stage. 

TRICIA 

Your academic history is interessting. Great std 

9 marks, great mid-year in Matric, and 

then…what happened? 

FG  

I don’t know…life I suppose…I left ‘varsity to 

help my father in his business.  He was having 

some trouble.  But if you look there you’ll see 

that I passed Accounts III.  That’s the one 

subject I really enjoyed and was good at. 

TRICIA 

Can I ask you something?  Why do you want 

this job? 

FG 

Because I’m intelligent, I’m hungry for an 

opportunity and I’m determined to make it 

work.  I’ve been through some hard times these 

past few years, but I’m still standing.  That 
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should tell you something about the kind of 

person I am. 

Tricia kyk ondersoekend na hom en knik dan: 

TRICIA 

It’s a junior post in accounts, basic debit and 

credit, orders and so forth… I think you can do 

it, but I’m not sure whether you would want to 

do it. 

FG 

I need a foot in the door, Ms Makondo - and if 

this job is it, then I will make it work for me, for 

you and for the company. 

 

Tricia kyk diep na F.G.   

 

 

2. 235. HOTELKAMER OP THABAZIMBI – DAG/BINNE 

Frik sit op die kant van die bed.  Hy het sweet op sy voorkop.  Hy praat op sy foon. 

FRIK 

Dis uitstekende nuus, F.G.  (LUISTER)  

Natuurlik sal ek regkom…dis ‘n fantasitiese 

geleentheid vir jou en ek reken Henk kan 

dankbaar wees om iemand met jou potensiaal in 

sy maatskappy te hê.  Welgedaan.  Okei.  Baai. 

Hy druk die foon dood.  Sit moeg op die kant van die bed.  Vee die sweet van sy voorkop 

af…en gaan lê dan…moeg…effens uitasem. 

 

 

 

2. 236. SITKAMER/EETKAMER:  HENK & WILMIEN SE WOONSTEL -   

NAG/BINNE 

Wilmien sit alleen by die eetkamer tafel wat mooi gedek is, kerse et al. 
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Na ‘n ruk, hoor ons die voordeur wat oop en toe gaan.  Sy staan nie op nie. 

 

Henk stap die kamer binne.  Hy sien die gedekte tafel.  Besef hy’s in groot moeilikheid. 

HENK 

Jammer…ek het vergeet. 

WILMIEN 

Jy’t vergeet. 

HENK 

Ek het vir FG die job gegee en toe moes ek met 

Jason gaan sit en praat en praat tot hy beter voel 

daaroor.  En toe raak ons aan die gesels…jy 

weet hoe dit gaan. 

WILMIEN 

Nee Henk, ek weet nie hoe dit gaan nie.  Vertel 

my hoe dit gaan. 

HENK 

My skat…moenie nou onredelik wees nie. 

WILMIEN 

Hallo?!  Ek moenie onredelik wees nie?  Ek wat 

soos ‘n idioot met my gedekte tafel vir jou sit en 

wag?  Ek wat jou ondersteun in alles wat jy 

doen?  Ek wat al jare die vrou aan jou sy is maar 

wat nog nie eers ‘n verloofring aan my vinger 

het nie? 

HENK 

Wat het die feit dat ek die ete vergeet het met ‘n 

verloofring te doen? 
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WILMIEN 

Alles, Henk.  Dit het alles daarmee te doen. 

HENK 

Het jy en my Ma weer gepraat? 

WILMIEN 

En wat beteken dit?   

HENK 

Niks nie…dis net dat elke keer as jy en my Ma 

gesels, dan…(HY SUG)… 

WILMIEN 

Dan wat?  Sê dit. 

HENK 

Dan het ons ‘n bleddie gesprek oor trou.  Hoe 

dan anders kom ons van die feit dat ek vanaand 

se ete vergeet het by ‘n verloofring uit? 

WILMIEN 

Omdat miskien het jy nie die ete vergeet nie.  

Miskien wou jy nie hier wees nie.  Net soos jy 

nie met my wil trou nie…omdat jy nie regtig by 

my wil wees nie. 

HENK 

Dis glad nie waar nie. 

WILMIEN 

Ek gaan nie vir die res van my lewe met jou 

“saam woon” nie Henk.  As ek soos ‘n man se 

vrou moet lewe, dan wil ek hê hy moet my man 

wees.  Ons is al vir ‘n ewigheid saam. 
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HENK 

Ons is te jonk dêmmit!  Dit voel vir jou asof ons 

vir ‘n ewigheid saam is, omdat ons reeds op 

hoërskool begin uitgaan het.  Ons is albei nou 

eers in ons middel-twintigs.   

WILMIEN 

Ek dink jy gebruik ons ouderdom as ‘n 

verskoning, en ek is jammer om dit vir jou te 

moet sê, maar ek is nie meer bereid om net 

saam te bly nie. 

HENK 

Is dit my Ma se raad? 

WILMIEN 

Nee Henk, dis my besluit: of ons trou, of ek trek 

uit. 

Henk is stomgeslaan deur haar woorde. Die skok op Henk se gesig gaan nie ongesiens by 

Wilmien verby nie.  

WILMIEN 

Ek het jou lief…en ek weet jy het my 

lief…maar dis nie genoeg vir my nie.  Ek gaan 

vanaand by my Ma se huis slaap. 

 

Sy stap uit.  Henk staan oorbluf en verleë.  Hy staar in die kamer rond…onseker wat om 

te dink of te doen.  Hy kyk na die gedekte tafel.  Hy stap na ‘n stoel en gaan sit.  Hy skud 

sy kop.  Sug gefrustreerd.  Dan begin die weerstand in hom opstoot – ‘n soort  “post-

traumatic defiance”.   Hy haal sy selfoon uit sy broeksak uit en bel ‘n nommer.  Die 

persoon antwoord. 
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HENK 

Hoe gaan dit daar Neef?...ek’s vry vir die 

aand…jy ken die hotspots beter as ek…ken jy 

‘n lekker plek waar ons jou nuwe job kan 

celebrate en waar ek ‘n bietjie stoom kan 

afblaas?   Cool.  Ek tel jou op oor twintig 

minute. 

 

2. 237. LOLLIPOP LOUNGE STRIPCLUB -  NAG/BINNE  

‘n Stripdanser gly op en af teen ‘n paal. 

 

Dis ‘n stil aand en daar is net ‘n paar kliënte in die club. Een of twee meisies dans op die 

verhoog. Henk, duidelik ongemaklik, en FG gaan sit met ‘n drankie: 

FG 

Ek moet sê ek het iets effens anders in gedagte 

gehad. 

F.G. 

As jy wil stoom afblaas, dan’s hierdie die plek. 

Die eienares kom na hulle toe oorgestap en sit langs Henk. 

GIGI 

Hi FG - jy was lanklaas hier. 

FG 

Ja life’s tough, maar ontmoet my neef, Henk. Sy 

girl is kwaad vir hom. 

GIGI 

Ag nee, ek is jammer, Henk - aangenaam, ek is 

Gigi. 
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Henk skud die hand wat sy na hom uitsteek.  Hy is duidelik ongemaklik. 

HENK 

Naand. 

GIGI 

Wat van ‘n lap dance om ‘n glimlag op jou 

gesig te sit? 

Gigi beduie oor na een van die meisies om nader te staan. Henk keer haar. 

HENK 

Nee… dankie. 

F.G. 

Komaan Henk…(AAN GIGI)…hy’s skaam. 

 

GIGI 

(roep ‘n danser) Crystal…! 

Crystal kom oorgestap.  Henk is nou regtig senuweeagtig. 

GIGI 

 Hierdie is Henk…dis sy eerste keer, so be 

gentle.  Baai boys, geniet dit. 

Gigi loop weg en Wendy begin voor Henk dans. Ons zoom in op Henk – hy weet nie 

waar om te kyk nie:  as hy weg kyk is hy onbeskof, en as hy na haar kyk, voel hy skuldig. 

 

 

 

2. 238. KOFFIEWINKEL - NAG/BINNE  

Wilmien.  Sy en Jason sit by ‘n tafeltjie. Jason roer ingedagte sy koffie, dink oor hoe om 

Wilmien se vraag te beantwoord. 
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JASON 

Ek weet nie wat om vir jou te sê nie, Wilmien. 

Henk is Henk en ek doen wat ek moet doen en 

los die res in sy hande.  

WILMIEN 

Ek dink ek verveel hom.   

JASON 

Never. Hy fokus net teveel op werk. En maybe 

het hy jou so bietjie vir granted gevat.   

Pouse, hulle kyk stil na mekaar. 

JASON 

Jy’t die regte ding gedoen, Wilmien. Mense 

verander omdat hulle moet, nie omdat hulle net 

wil nie. 

WILMIEN 

(Sag) Sal jy seblief met Henk praat…? 

Jason skud sy kop. 

JASON 

Ek wens ek kon jou help Wilmien, maar ek weet 

ook nie waar ek met Henk staan nie. FG is ‘n 

groot issue vir my.  Ek vertrou hom glad nie, 

maar Henk wil nie hoor nie. 

 

 

2. 239. WESTDENE HUURHUIS: SITKAMER  -  NAG/BINNE 

Sophia sit en TV kyk.  Hoor F.G. by die voordeur.  Sy kyk op haar horlosie.  F.G. kom 

ingestap. 
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F.G. 

Ma’s nog wakker.  

SOPHIA 

Kan nie slaap nie…verbeel my heel tyd ek hoor 

iemand wat probeer imbreek.  En toe bel jou Pa.  

Hy sê hy voel nie lekker nie.  Hy’t ‘n koors. Hy 

lê in sy hotelkamer. 

F.G. 

Waarskynlik griep of iets. 

SOPHIA 

Ek’s bang hy’t malaria – hy’t vergeet om pille 

te drink toe hy ‘n paar weke gelede  in 

Thabazimbi was.  Julle mans leer mos nie.  

Waar was jy? 

FG 

Saam met Henk.  Wilmien en hy het vasgesit, 

toe bel hy my vir ‘n bietjie geselskap. 

SOPHIA 

Is julle twee nou weer vriende? 

F.G. 

Jy hy sou my nie ‘n job aangebied het as ons nie 

vriende was nie Ma. 

SOPHIA 

Hy kry seker lekker…nie eers om te praat van 

Andries nie.  Die groot Frik van den Berg se 

seun werk  vir Andries Landman se seun.  Ek 

kan net dink wat hulle om hulle kombuistafeltjie 
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daaroor te sê het.  Ten minste het jou Pa nie so 

laag gesak nie. 

 

F.G. is seergemaak.  Maar hy verwerk die seer.  Staan vir ‘n oomblik na haar en kyk. 

F.G. 

Weet Ma…ek dink partykeer Ma en Oom 

Andries hoort saam te gewees het…dan kon 

julle saam ongelukkig en bitter gewees het en 

dan was daar net twee mense in die wêreld wat 

ongelukkig was, en nie vier nie. 

 

Hy stap uit. 

 

Vir ‘n oomblik is op ons Sophia se reaksie, maar dan stap F.G. weer die kamer binne. 

F.G. 

En net vir die rekord…ek is dankbaar vir die 

werk wat hy my aangebied het en ek gaan my 

beste doen om ‘n sukses daarvan te maak.   

 

 

2. 240. HOTELKAMER OP THABAZIMBI  -  DAG/BINNE  

Die son kom deur die venster van Frik se hotelkamer, die eerste strale val op die bed. Ons 

sien Frik langs die bed op die vloer lê – hy lyk verskriklik en het sy bewussyn verloor. ‘n 

Sleutel draai in die deur, die skoonmaker kom in met lappe en ‘n emmer oor haar arm, sy 

stoot die deur met haar rug oop, sy trek die stofsuier tot in die kamer, dan kyk sy op, sy 

sien vir Frik op die vloer en hardloop uit om hulp te gaan kry. 

 

 

2. 241. RAADSKAMER:  NEOKOR  - DAG/BINNE  

Voor vier sitplekke om die tafel lê daar dokumentasie. Jason staan by die venster en 

uitkyk. FG kom by die deur in. Jason kyk om as hy iemand hoor inkom, sien dis FG en 

draai dan terug na die venster. 
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FG 

More. 

Jason knik. FG gaan oor en begin vir homself koffie maak. Jason draai om en kyk vir ‘n 

oomblik na FG. 

JASON 

Wat’s jou game? 

FG 

Hoe nou? 

JASON 

Jy’t ‘n financials meeting geroep vir senior 

management?   Laas wat ek gekyk het was dit 

nie deel van jou job description nie. 

FG 

Ek het ‘n idee gekry om die boekhoustelsel te 

verbeter wat ek gisteraand oor ‘n dop met Henk 

bespreek het,  en toe sê hy ek moet dit aan julle 

almal verduidelik.  So dis eintlik Henk wat die 

vergadering geroep het. 

JASON 

Wanneer gisteraand? Hy en Wilmien…  

(hy sê dit nie) 

FG 

Hy en Wilmien het vasgehaak en toe trek sy uit. 

Hy’s toe alleen en toe vat ek hom na die 

Lollipop Lounge om sy mind van dinge af te 

haal. 
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JASON 

‘n Strip klub?! Ek stel voor jy hou jou neus uit 

hulle verhouding. 

FG 

Hy’t my gebel, okay? 

Die twee mans kyk na mekaar.  Stile vir ‘n oomblik – gespanne. 

F.G. 

Kyk…ek weet jy was teen my aanstelling 

gekant.  Fair enough.  Maar een ding moet jy 

onthou:  Henk is jou partner, ek respekteer dit, 

maar ek en hy is “partners” van ons gebore is. 

 

Tricia en Henk kom in en gaan sit.   Jason is duidelik baie ontsteld en neem sy plek in: hy 

speel met sy pen terwyl hy dink aan wat FG hom nou net vertel het. 

HENK 

Raait ho, mense…ek het vir F.G. gevra om ‘n 

idee wat hy gekry het aan ons almal te 

verduidelik.  F.G.  die vloer is joune. 

Terwyl FG praat Jason draai sy stoel so dat hy by die venster kan uitkyk - met die gevolg 

dat hy byna met sy rug na FG sit.  Henk let dit op. 

FG 

Ek en Henk het ‘n bietjie gesels oor hoe die drie 

maatskappye in die groep se finasies op die 

oomblik oorvleuel….toe stel ek voor…  

HENK 

Skuus FG, Jason…? 
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JASON 

Dis ‘n boekhouer…een wat pas aangestel 

is…wat ‘n bestuursvergadering roep. 

HENK 

Ek het mos gesê ek het hom gevra om dit te 

doen. 

JASON 

Dis wat my pla. Hy moet my finansiële rekords 

hou en my statements file om dit alles aan die 

ouditeur te oorhandig – hier’s niks wat ‘n  

management meeting nodig het nie. 

HENK 

Ek dink daar is.  Gaan aan FG. 

Jason en Henk kyk nou stip na mekaar terwyl FG voortgaan, en dan tel Jason sy 

dokumente op en blaai daardeur. 

FG 

Securikor en Elektrokor se oorhoofse onkostes 

verskil radikaal van die wat Empowerkor het, 

maar op die oomblik hanteer ons dit alles deur 

dieselfde rekening.  My voorstel is dat ons 

aparte rekeninge vir elke maatskappy skep… 

 

Henk is erg geïrriteerd met Jason. 

 

 

 

2. 242. KOMBUIS:  LANDMAN HUIS  -  DAG/BINNE 

Wilmien. Mariana en Mart sit by die tafel.. Hulle is diep in gesprek. 

WILMIEN 

Ek dink ek het ‘n fout gemaak. 
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MARIANA 

Nee Wilmien, jy moet vir Henk keer voor hy ‘n 

masjien word wat die lewe forseer om by hom 

in te pas. Jy’t die regte ding gedoen. 

MART 

My kind…jy moet verstaan…’n man is ‘n ding 

wat elke nou en dan geleer moet word hoe om 

hom soos ‘n mens te gedra.   

WILMIEN 

Hy’t my nie vanoggend gebel nie. En toe ek laas 

nag na die woonstel gebel het was hy nie daar 

nie.  En ek het laat in die nag gebel. 

MART  

In ons jong dae…toe ek en Soois baklei 

het…het hy sommer tot twee uur die nag gaan 

stap…maar die volgende oggend..as ek my oë 

oopmaak…dan lê sy kop langs myne. 

WILMIEN 

Hy’t nie weggeloop nie Ouma Mart.  Ek het. 

Stilte. 

WILMIEN 

Sênou hy het nie planne gehad om ooit met my 

te trou nie - wat dan? 

MARIANA 

Dan’s dit goed dat jy dit nou uitvind. Maar ek 

ken vir Henk, Wilmien - daar’s geen manier dat 

hy nie die hele tyd aan jou sit en dink nie.   
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MART 

Dis waar…(AAN WILMIEN)…maar of hy nou 

aan jou sit en dink of nie…as jy daardie kop op 

die kussing langs jou wil sien, dan moet die een 

wat uitgeloop het, die een wees wat terugloop. 

Mart se woorde het diep impak op Wilmien. 

 

Dan gaan die agterdeur vinnig oop. Sophia – bleek soos ‘n laken – kom die kombuis 

binne, sy is uit asem en Mariana spring dadelik op as sy sien dat dit ernstig is: 

SOPHIA 

(uitasem) 

Julle moet my help, seblief - Frik is in die 

moeilikheid en ek het nie ‘n kar om hom te gaan 

haal nie. 

MARIANA 

Wat het gebeur? 

SOPHIA 

Hy’s in ‘n kleindorp munisipale hospitaal - ek 

moet hom in ‘n privaatkliniek inkry, vandag 

nog! 

MART 

Maar wat het gebeur? 

SOPHIA 

Hulle’t hom op die vloer van sy hotelkamer 

gekry.  Hy’t koors…’n gevaarlike koors.  Ek 

weet nie…malaria of so iets. 

Mariana stap na die deur en roep hard na binne: 
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MARIANA 

Andries?! (terug na Sophia) Andries sal jou vat.  

Bly net kalm.  (ROEP WEER)  Andries…! 

MART 

(AAN MARIANA) Dit gaan hulle seker ‘n dag 

of twee neem.   Ons moet môre vir Soois gaan 

haal. 

MARIANA 

Ek sal Henk vra om dit te doen. 

 

Andries kom by die agterdeur in. 

MARIANA 

Jy moet Sophia neem om Frik in Thabazimbi te 

gaan haal.  Hy’s siek. 

ANDRIES 

My hel dit hou net nie op nie. 

 

Reaksie Mariana. 

 

 

 

2. 243. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR GEBOU – DAG/BUITE 

 

 

2. 244. NEOKOR GEBOU: JASON SE KANTOOR - DAG/BINNE 

Jason staan met sy rug na die deur by sy venster en uitkyk as Henk instap en die deur 

agter hom toemaak. 

HENK 

En toe?  Was dit nou ‘n gemors van tyd? 

 

Jason antwoord nie. 
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HENK 

Hei partner, ek praat met jou. 

JASON 

Is ek?  (KYK STIP NA HENK)  Is ek jou 

“partner”. 

HENK 

Kom nou, Jason, moenie so wees nie. 

JASON 

Want as ek jou partner is dan reken ek my 

opinie hoort bo engie iemand anders se opinie 

by jou te tel. 

HENK 

Dit doen, maar dit beteken tog sekerlik nie dat 

ons nie mag verskil nie…of dat iemand anders 

nie ook ‘n opinie mag hê nie.  En jy moet erken 

hy het nie ‘n slegte idee daar beet nie. 

 

Jason maak teësinnig ‘n toegewende gebaar. 

HENK 

Daar was ‘n tyd toe ek en jy twee mal outjies 

met ‘n mal idee was en niemand wou na ons 

luister nie.  Ons moenie dieselfde fout maak nie. 

Jason bedaar nou…besef hy oorreageer. 

JASON 

Jy’s reg, wek weet.  Ek’s jammer. 

HENK 

Cool. 

Henk begin na die deur toe stap. 
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JASON 

Wat soek jy by ‘n strip klub? 

Henk steek vas.  Draai stadig terug. 

JASON 

En dit na jy en Wilmien ‘n fight gehad het. 

HENK 

Hoe weet jy daarvan? 

JASON 

Hy’t gesê julle was daar. 

HENK 

Ek praat van my en Wilmien. 

JASON 

Sy’t my gebel vir ‘n koppie koffie na sy by jou 

weg is. 

Henk verwerk hierdie informasie. 

JASON 

As Wilmien uitvind dat jy by… 

HENK 

Wilmien het my gelos.  Ek het niks om weg te 

steek nie. 

JASON 

Komaan…julle’t ‘n fight gehad.  Julle sal weer 

opmaak. 

HENK 

Ons mag dalk partners wees, Jason, maar my 

verhouding met Wilmien is een ding waaroor jy 

liewers nie ‘n opinie moet hê nie. 
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JASON 

Of course… ek sal maar my oë toemaak en vir 

myself sê dat die twee neefs mekaar gevind het. 

Henk kyk ‘n oomblik stil voor hom uit voor hy sê:  

HENK 

Daar is jy reg.  Hy is my neef.  En ek is bly ons 

het mekaar weer gevind. 

 

Henk stap uit. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 245. STOEP/VOORDEUR: LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

Henk en Mariana help vir Soois om in te stap.  Mart staan ook by.  Soois stap die huis 

binne.  Henk soen vir Mariana en stap weer na sy kar. 

 

 

2. 246. KOMBUIS:  LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE 

Tee word uit ‘n teepot in ‘n koppie geskink.   

 

Mariana en Mart sit by die tafel. 

MARIANA 

Hoe meer hy slaap, hoe beter, Ma. 

MART 

Dit het my laat dink, wee’jy, wat ek sal maak as 

Soois nie meer die dag daar is nie. 

MARIANA 

Dan kom bly Ma by ons. 
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MART 

Dankie my kind, maar nee dankie.  Daar’s net 

een ding erger as kinders wat vir ewig by hule 

ouers bly, en dis ouers wat vir ewig by hulle 

kinders bly.  In die ou dae kon dit nog werk, 

maar nie in hierdie tye nie. 

MARIANA 

Pa is so sterk soos ‘n os.  Hy gaan nog lank leef. 

 

Mariana se selfoon lui.  Sy antwoord. 

MARIANA 

Hallo…?  Hallo Sophia…hoe gaan dit daar?  

(LUISTER)  Dis goed so.   O…is jy seker?  Ek 

maak so.  Baai-baai. 

Sy druk die foon dood. 

MARIANA 

Andries is op pad terug met Frik, maar Mariana 

bly nog ‘n dag daar.  Sy’t gevra dat ek hulle 

ontmoet as hulle by die hospitaal aankom. 

MART 

Hoekom bly sy daar? 

MARIANA 

Sy wil iets met die projek wat Frik daar het, uit 

sorteer. 

MART 

Daar’s nou vir jou ‘n ding.  Miskien het sy 

uiteindelik begin besef hoe gelukkig sy was om 

‘n man soos Frik te kry. 
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Ons is op Mariana.  Sy kyk nie meer vir Mart nie…sien iets anders. 

MARIANA 

(POUSE –  EN DAN SAGGIES)  Ja. 

 

 

2. 247. RAADSKAMER:  NEOKOR  - DAG/BINNE  

Jason is besig om ‘n projektor op te stel, daar lê papiere voor al die stoele – hy is besig 

om voor te berei vir ‘n voorlegging aan ‘n potensiële klient. FG kom die raadskamer 

binne. 

FG 

Kan ons gou praat? 

JASON 

Kan nie nou nie.  Ek moet my gedagtes 

agtermekaarkry vir ‘n presentation oor tien 

minute. 

FG 

Dis belangrik – dis oor geld wat jy kan spaar. 

JASON 

Watse geld? 

FG 

Gee my dertig sekondes dan sal ek verduidelik. 

Jason kyk net na hom, die toegewing in sy stilte.  

 

FG gee vir Jason ‘n vel papier met syfers daarop.  Hy begin formeel en vinnig praat. 

FG 

Die nuwe laserproduk  projek – vir die museum 

in Skandinawië – ek’t na die cashflows en 
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inventory aankope gekyk – ek kan Neokor 

vierhonderduisend rand spaar in hierdie 

belastingjaar.  

JASON 

Wie’t jou gevra om met daai projek te voeter? 

FG 

Hel, jy’s harde-gat.   Ek vra nie dat jy my 

vertrou nie, maar kyk na daai syfers… dalk kan 

jy dit vertrou. 

 

Jason kyk na die syfers.  

 

F.G. hou hom dop…seker van homself. 

 

Jason kyk op na F.G. 

F.G. 

En…? 

Jason wil nie graag sê wat hy nou moet sê nie. 

JASON 

Ek moet erken…dit maak sin… 

F.G. 

Dankie. 

JASON 

(HANDIG DIE PAPIERE TERUG)   

JASON 

Doen dit dan so. 

 

Jason draai terug na sy voorbereiding.  F.G. bly staan. 
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FG 

Ons hoef nie vriende te word nie, maar ek wil 

jou ook nie as ‘n vyand hê nie.  

Stilte.  Jason kom orent en draai weer na F.G. 

JASON 

Ons vat dit dag vir dag. En jy kan maar weet: ek 

hou jou dop. 

FG 

Dis okay. 

Dan staan FG op en steek sy hand na Jason uit. Jason huiwer, maar soek dan na die beste 

in homself, hy staan ook op en skud FG se hand.  

 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 248. HOSPITAALKAMER - DAG/BINNE  

Frik lê in die bed.  Hy is koorsig.  Hy lê met sy oë toe.   Mariana sit langs hom.  Sy vee 

die sweet van sy voorkop af met ‘n lappie.  Sy oë gaan stadig oop.  As hy praat, praat hy 

stadig en met ‘n vlak asem. 

MARIANA 

Hallo Frik. 

FRIK 

Mariana…waar is ek? 

MARIANA 

Terug in Johannesburg. 

FRIK 

Ek moet by die werk kom... 
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Frik probeer half om orent te kom maar hy beweeg skaars ‘n paar sentimeter.  Mariana 

druk hom saggies terug. 

MARIANA 

Sophia is nog in Thabazimbi. Ek het netnou 

weer met haar gepraat.  Sy’t een van jou 

voormalige voormanne gereël om die projek te 

behartig.  

 

Frik ontspan ‘n bietjie. 

MARIANA 

Die dokter sê jy’s buite gevaar maar jy moet 

rus…baie rus. 

 

Frik kyk na Mariana…lank…dan draai hy sy kop weg. 

FRIK 

Alles…(POUSE)…ek het alles opgefoeter. 

MARIANA 

Nee jy het nie. 

FRIK 

Ek het.  Daardie aand…ek moes langer gewag 

het… 

MARIANA 

Watter aand Frik?  Ek verstaan nie mooi nie. 

FRIK 

(EFFENS UITASEM)  Daardie aand…in die 

Kaap…ek het gedink jy kom nie meer nie… 

 

Mariana besef nou waarna hy verwys…dit is diep herinneringe vir haar ook. 
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FRIK 

…ek moes gewag het…maar toe word ek 

kwaad... 

MARIANA 

Dit was nie jou skuld nie.  Ek kon jou nie in die 

hande kry om jou te laat weet dat ek nie kon 

kom nie. 

FRIK 

…trots…ek was te trots…ek moes gewag 

het…maar toe loop ek weg… oorsee…en toe ek 

maande later terugkom…was jy en Andries… 

 

Mariana sukkel nou om nie te huil nie. 

MARIANA 

Ek het gedink dis verby.  En toe skielik toe’s 

Andries daar…en hy was vriendelik en 

…anders as wat hy nou is… 

FRIK 

Ek het alles opgefoeter… 

MARIANA 

Ons het dit saam opgefoeter. 

Stilte vir ‘n oomblik – dan kyk Frik direk na Mariana.  Met ‘n gesukkel lig hy sy hand en 

plaas dit teen haar wang nes sy vroeër op die stoep met hom gedoen het en praat saggies 

met die diepste oortuiging. 

FRIK 

Ek sou jou so lief gehad het. 

Mariana maak haar oë toe en druk met haar hand Frik se hand stywer teen haar wang vas. 

 

En so sit hulle daar. 
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2. 249. KROEG:  LOLLIPOP LOUNGE – NAG/BINNE 

Henk sit alleen by kroeg toonbank.  Ons hoor die musiek vanuit die kamer langsaan waar 

die meisies dans.  Henk troetel ‘n drankie. 

 

Gigi kom aangestap en gaan sit langs Henk. 

GIGI 

En as jy vanaand so alleen kuier? 

HENK 

Ag jong…beter as om alleen in my woonstel te 

sit. 

GIGI 

So sy’t nog nie teruggekom nie. 

 

Henk skud sy kop en sluk van sy drankie weg. 

HENK 

Ek kan my net indink watse sobstories jy al na 

moes geluister het. 

GIGI 

Jy sal verbaas wees hoe baie ouens hier inkom, 

vir ‘n private lap dance betaal…en dan al wat 

hulle wil doen is praat….nie die dans kyk nie. 

HENK 

Ek weet hoe hulle voel. 

GIGI 

En as jy weer kyk is hulle twee keer, drie keer, 

vier keer ‘n week hier. 
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HENK 

Ten minste is hulle nie alleen nie. 

GIGI 

Daar’s een ding wat jy mooi moet verstaan oor 

die girls in hierdie plek…solank jy betaal…sal 

hulle praat en luister solank as wat jy wil.  En 

wat rêrig cool is, is dat vir solank as wat jy 

betaal sal hulle ook net vriendelik wees…nooit 

met jou baklei nie.  En weet jy hoekom? 

 

Henk skud sy kop. 

GIGI 

Want hulle het jou nie lief nie. 

 

Henk kyk stadig op van sy drankie na Gigi.  Soos die Grieke dit gestel het:  “Agnitio”. 

 

 

 

2. 250. INGANGSPORTAAL: WILMIEN SE MA SE HUIS – NAG/BINNE EN BUITE 

Wilmien se Ma stap na die deur, loer deur die loergaatjie, en maak die deur oop. 

 

Henk staan in die deur. 

HENK 

Naand Tannie.  Jammer om so laat te pla. Is 

Wilmien hier? 

WILMIEN SE MA 

Nee.  Sy’t so twintig minute gelede haar goed 

gepak en gery. 

HENK 

Waarheen? 
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WILMIEN SE MA 

Na julle woonstel toe. 

 

 

2. 251. HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – NAG/BINNE 

Die deur gaan oop en Wilmien kom in.  Sy dra ‘n tas ens.  Sy maak die deur agter haar 

toe en loop in die donker vertrek in. 

WILMIEN 

Henk…?  Henk…? 

 

Alles is stil.  Sy skakel ‘n lig aan.  Sy kyk rond.  Kyk op haar horlosie.  Dis laat en Henk 

is nie hier nie.  Haar gemoed sak.  Sy knik haar kop.  Sy weet nou dis regtig verby. 

 

Sy stap in die rigting van die voordeur waar sy haar tas gelos het.  Sy tel die tas op en 

beweeg na die deur.  Sy maak die deur oop… 

 

Henk staan in die deur. 

 

Hulle kyk na mekaar in stilte en dan praat Henk…die hele spraakbeurt amper in een 

asem. 

HENK 

Ek het jou lief.  Ek kan nie nou trou nie. Maar 

ek het jou lief.  En ek wil eendag met jou trou 

en ek verstaan dat dit vir jou belangrik is, want  

dis ook  belangrik vir my, maar as dit nie vir jou 

genoeg is nie dan gaan ons mekaar verloor en 

dan sal my hart gebreek wees en ek sal nooit 

weer geukkig wees vir solank as wat ek leef nie. 

 

Stilte. 

WILMIEN 

Ek het jou ook lief.  Kom ons kyk wat gebeur. 
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Sy omhels hom.  Hy druk haar styf teen hom vas. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 252. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 253. STOEP:  DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Mart en Soois sit op hulle plekke op die stoep.  Mart hekel.  Soois staar uit oor die lande. 

MART 

Henk sê die “beams” sal enige beweging binne 

‘n omtrek van twee honderd meter optel. 

SOOIS 

Nou toe nou. 

Stilte. 

MART 

Hy sê die alarmogies in die huis is dieselfde 

produk as  waarmee hy sy eerste geld gemaak 

het. 

SOOIS 

Nou toe nou. 

Stilte. 

MART 

Hy sê daar sal nie weer ‘n voet op hierdie plaas 

kom sonder dat ons daarvan weet nie. 

 

Stilte. 
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MART 

Hy sê ook dat F.G. mooi regkom in sy nuwe 

werk.  (POUSE)  En Izel het laat weet dat sy 

huistoe kom. 

Stilte. 

MART 

Wat sê jy daarvan? 

SOOIS 

Nou toe nou. 

 

 

2. 254. VOORPORTAAL:  LANDMAN HUIS -   DAG/BINNE 

Die voordeurklokkie lui.  Mariana kom aangestap na die deur.  Sy maak die deur oop. 

 

Izel staan voor die deur.  Sy het ‘n baba in haar arms. 

 

IZEL 

Hallo Ma… 

 

Mariana se oë gaan van Izel na die baba…en dan weer terug na Izel. 

 

 

2. 255. VESTIGINGSKOTE: HONEYDEW TIPE PLOTTE - DAG/BUITE 

Skote van die westelike buitewyke van Johannesburg – Honeydew.  

 

 

 

2. 256. HONEYDEW PLOT  -DAG/BUITE 

Frik en Sophia stap op ‘n  stuk grond waar daar ‘n bouvallige ou huisie staan.  Die 

Johannesburg se “skyline” is sigbaar, maar ver op die agtergrond. 

SOPHIA 

Wat soek ons hier tussen die maplotters, Frik? 
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FRIK 

Kyk mooi om jou rond.  Wat sien jy? 

SOPHIA 

Ek sien ‘n leë stuk grond…in die middel van 

nêrens nie. 

FRIK 

Ek gaan hierdie grond koop. 

Sophia lyk totaal verskrik. 

SOPHIA 

Om wat daarmee te maak?! 

FRIK 

Ek het lanklaas in ‘n hospitaal gelê…maar weet 

jy wat het my getref toe ek daar gelê het…hoe 

baie van die personeel nou swart is.  Nie net die 

klein werkies nie…die susters…mense in die 

administrasie…belangrike poste.   

Sophia kyk na hom asof hy heeltemal mal is.  

SOPHIA 

En toe besluit jy daar en dan om ‘n stuk grond 

in die middel van nêrens te koop. 

FRIK 

Dit lyk miskien vir jou soos die middel van 

nêrens…maar daar is ‘n swart middelklas wat in 

hierdie land besig is om te groei, en daardie 

swart middelklas gaan nie meer in ‘n township 

wil woon nie…hulle gaan huise soek.  Baie 

huise. 
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SOPHIA 

Ek dink daardie koors het jou permanent 

aangetas.  Kom ons ry voor ons luise optel. 

 

Sy stap in die rigting van die kar, maar Frik bly staan net waar hy staan.  Hy kyk om hom 

na die grond, maar hy sien nie ‘n leë stuk grond nie…hy sien ‘n meenthuis kompleks.  

Terwyl hy daar staan hoor ons die verteller: 

 

SOOIS(V/O) 

As daar maar net “beams” en alarms was 

wat mens vir die bestaan kon hê…wat jou 

kon waarsku dat iets binne die omtrek van 

jou lewe gaan gebeur…sodat jy gereed kon 

staan vir dit wat soos ‘n dief in die nag nader 

sluip terwyl jy slaap.  Maar daar is nie…sal 

ook nooit wees nie. 

 

KREDIETE ROL 
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KRUISPAD – EPISODE 8 

Draaiboek geskryf deur Harry Kalmer en Deon Opperman 

 

2. 257. VESTIGINGSSKOOT: LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

Die verteller se stem begin oor die vestigingsskoot. 

SOOIS(V/O) 

Bloed is dikker was water…of so sê hulle.  

Hulle sê ook dat as ‘n man en vrou, man en 

vrou geword het, hulle daarna een bloed 

saam word…veral in die kinders wat hulle 

baar… 

 

 

2. 258. SLAAPKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Die verteller gaan aan oor die volgende beeld. 

 

Izel is besig om vir haar baba ‘n vars doek aan te sit.  Sy poeier hom, trek ‘n hempie aan, 

ens. 

SOOIS(V/O) 

…want in daardie klein are loop hulle bloed 

beslis saam.   Maar dit is ook waar dat die 

een bloed wat ‘n man en vrou saam 

word…ten spyte van hulle beste 

bedoelings…weer water kan word. 

 

TITELKAART 

 

2001 

 

2. 259. KOMBUIS:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Andries sit reeds by die kombuis tafel en eet ‘n middag etetjie – brood, koue 

vleis ens. 

 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 414 

Hulle eet in stilte.  Dan hoor ons die baba in die slaapkamer begin huil.  Andries kyk in 

die rigting van die slaapkamer en gaan dan weer aan met wat hy eet. 

ANDRIES 

Hoe lank beplan sy om te bly? 

MARIANA 

Ek weet nie.  Ek het nie gevra nie. 

ANDRIES 

Wel miskien is dit tyd dat ons vra. 

MARIANA 

Is jy so haastig om van jou eie dogter ontslae te 

raak? 

ANDRIES 

In my dae…as ‘n dogter ‘n kind gehad het, dan 

was sy tweedens jou dogter, en eerstens die Pa 

van daardie kind se vrou.  En  sy 

verantwoordelikheid. 

MARIANA 

As jy wil vra, kan jy maar vra.  Maar ek gaan 

nie vir een oomblik laat sy voel dat sy nie hier 

welkom is nie. 

ANDRIES 

Dis ‘n bleddie skande. 

MARIANA 

Is dit?  Ek herinner jou daaraan dat ek 

verwagtend was voor ons getrou het. 
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ANDRIES 

Maar ons het getrou. Jy het nie met die kind 

weggehardloop nie en ek sou dit nooit toegelaat 

het nie.  Ek het geweet wat my plig was. 

Stilte. 

MARIANA 

Is dit wat dit vir jou was – jou “plig”. 

ANDRIES 

Jy weet goed wat ek bedoel. 

MARIANA 

Nee ek doen nie.  Want as dit jou plig was om 

met my te trou, dan sou dit waarskynlik beter 

gewees het indien ek wel met Henk na my Ma 

en Pa toe gehardloop het.  En ek twyfel of hulle 

my sou gevra het hoe lank ek van plan was om 

te bly. 

ANDRIES 

Wat het jou ingevaar Mariana? 

Stilte.  Sy antwoord hom nie.  Kyk net na die broodjie op haar bord. 

ANDRIES 

Ek kan die laaste paar maande nie my mond oop 

maak nie of jy spring in my keel af.  Kyk na my.  

Ek sê: kyk na my. 

 

Mariana lig stadig haar oë en kyk direk in Andries se oë. 

ANDRIES 

Dit was my plig om jou te vra om met my te 

trou…soos dit enige man se plig is teenoor die 

vrou met wie hy ‘n kind gemaak het.  Maar dit 
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was ook wat ek wou doen.  Hoekom anders het 

jy dan ja gesê?  Jy sou mos aangevoel het as ek 

net my plig gedoen het. 

Stilte.  Reaksie Mariana. 

ANDRIES 

En wat die laaste paar jaar betref…ek weet jy’s 

teleurgesteld in my…maar wat kon ek doen?  

Ek het my hele lewe lank vir die staat gewerk, 

en toe eendag…(KLAP SY VINGERS)…net 

so, het die staat teen my, en al die ander soos ek, 

gedraai.  Ek is nie die enigste Afrikaner man 

wat sedert ’94 sy gat af sukkel nie.  Maar dit 

beteken nie ek is nie meer die man wat ek was 

nie, voor die swartes oorgeneem het…die man 

met wie jy getrou het. 

 

Stilte.   

 

Izel kom ingestap en gaan sit by die tafel. 

IZEL 

Hy slaap. 

MARIANA 

Kry vir jou ‘n broodjie. 

 

Stilte.  Andries kyk na Izel, dan weer weg, dan weer terug na haar, asof hy probeer 

besluit of hy iets moet sê of nie. 

ANDRIES 

Het jy al iets van die man gehoor? 

IZEL 

Nee. 
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ANDRIES 

Mens sou dink dat selfs ‘n soutie ten minste ‘n 

poging sou aanwend om sy kind te vind. 

IZEL 

Hy weet nie waar ek is nie, Pa.  En dis hoe ek 

dit wil hê. 

ANDRIES 

Alles goed en wel, maar wat van wat hy wil hê. 

IZEL 

Dis my kind.  Ek het hom gebaar. 

ANDRIES 

Dis sy kind ook. 

Izel vererg haar.  Staan op. 

IZEL 

Ons was nie lank saam nie.  Ek het per ongeluk 

verwagtend geraak.  Ek kon myself nie bring 

om van die kind ontslae te raak nie, en ek wou 

nie hê hy moes by my bly, of met my trou, net 

omdat ek sy kind in my gehad het nie. En dis 

wat hy sou gedoen het. 

ANDRIES 

Om vadersnaam hoekom nie?!  Dis sy kind! 

 

Stilte.  Izel draai weg…wil nie sê wat gesê gaan word nie. 

MARIANA 

Andries… 
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ANDRIES 

Nee!  Ek wil weet.  Hoekom nie?  Izel…ek 

praat met jou!  Hoekom nie?! 

 

Izel begin uitstap. 

ANDRIES 

Jy loop nie weg as ek met jou praat nie! 

 

Maar Izel is alreeds in die gang af. 

 

Andries staan op en volg haar…nog met ‘n servet in die hand., 

MARIANA 

Andries…nee… 

 

Sy volg hom uit. 

 

 

2. 260. GANG/VOORPORTAAL:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Izel loop met mening in die voorportaal se area in met Andries kort op haar hakke en 

Mariana agter hom. 

ANDRIES 

Jy sal nie wegloop as ek met jou praat nie.  

Hoekom kruip jy weg van die Pa van jou kind?!  

Antwoord my! 

Izel draai terug. 

IZEL 

(BARS UIT)  Omdat ek nie in ‘n huwelik soos 

Pa en Ma vasgevang wil wees nie!! 

 

Mariana laat sak haar kop.  Andries se hande is nou in die lug…in die een hand die 

servet.  Hy laat sak hulle stadig soos hy sy humeur beteul.   
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ANDRIES 

(BAIE AFGEMETE…EEN WORD OP ‘N 

SLAG)  Ek het jou Ma lief…of jy…en jou 

broer…dit wil glo…of nie. 

 

Hy smyt die servet op die vloer neer en stap in die kombuis se rigting uit. 

 

Stilte. 

IZEL 

Het Ma vir hom lief? 

MARIANA 

(DAAR IS NIKS ANDERS WAT SY KAN Sê 

NIE)  Ja. 

IZEL 

Wel dit lyk nie so nie. 

 

Izel stap uit. 

 

Mariana bly alleen agter.  Stilte.  Lang stilte.  Sy kyk af na die servet op die vloer.  Sy tel 

dit op…en baie stadig en baie stelselmatig…vou sy dit netjies op. 

 

 

2. 261. VESTIGINGSSKOOT:  NEOKOR – DAG/BINNE 

 

2. 262. RAADSAAL: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk, Tricia. Jason en F.G. sit om die tafel. 

HENK 

…en toe tref dit my:  hoekom ‘n stuk van die 

profyt aan ‘n middelman afstaan?   
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JASON 

Daar’s net een probleem:  elektronika en 

sekuriteit is ons “core business”, nie invoer en 

uitvoer nie. 

HENK 

Maar waar dink jy kom al julle onderdele 

vandaan? Dit word ingevoer.  Deur wie?  ‘n 

Middelman wat ‘n “cut” vat. 

TRICIA 

Ek dink Henk se idee verteenwoordig ‘n 

natuurlike, organiese groei van ons besigheid, 

met feitlik geen kapitale uitleg nie. 

JASON 

Moenie my verkeerd verstaan nie, Henk, in 

terme van die bottom line maak dit sin, maar 

wat weet ons nou van invoer en uitvoer.?  Nie 

eers om te praat van waar ons die tyd gaan kry 

nie.  Weet nie van jou nie, maar ek klok al reeds 

twaalf uur ‘n dag. 

HENK 

Dis hoekom ek F.G. gevra het om hier te wees. 

JASON 

Jammer om dit te moet sê, maar wat weet hy 

daarvan? 

HENK 

Weet jy Jason, ek is nou… 
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F.G. 

Nee ek dink Jason het die reg om te vra.  My Pa 

se vorige besigheid het baie materiale ingevoer.  

Hy sal my beslis kan raad gee…en ek sal 

deeglike navorsing doen voor ons enige besluit 

neem. 

JASON 

En waar’s jou Pa se besigheid nou? 

F.G. kyk af…glimlag…gan nie die “bait” vat nie. 

Henk is baie fies, maar beheer homself. 

HENK 

Ek dink jy…en Tricia sal met my saamstem dat 

F.G. homself verlede jaar ‘n paar keer bewys 

het…baie meer as wat ons van hom verwag het. 

 

Hy kyk stip na Jason…wat toegee met ‘n handgebaar. 

TRICIA 

Solank ons versigtig is, is dit “fine” met my. 

 

HENK 

Goed so.  Afgehandel.  F.G….skouer aan die 

wiel. 

 

F.G. glimlag en knik sy kop. 

 

 

2. 263. VESTIGINGSSKOOT:  VAN DEN BERG HUIS: WESTDENE – DAG/BUITE 
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2. 264. STIKAMER:  VAN DEN BERG HUIS: WESTDENE – DAG/BINNE 

Frik sit in sy stoel.  Daar lê papiere op die koffietafel voor hom.  Hy maak syfers en werk 

aan sy dinge. 

 

Sophia kom ingestap.  Sy het ‘n strak uitdrukking op haar gesig.  Sy stap tot voor Frik se 

stoel…staan ek kyk na hom. 

FRIK 

As die rentekoerse oor die volgende paar jaar 

daal soos ek dink hulle gaan, dan reken ek daar 

hoort jaar op jaar ‘n groei in aanvraag vir 

middelinkomste behuising van by die 20% te 

wees…miskien selfs meer. 

SOPHIA 

Ek wil skei. 

 

Dit neem ‘n paar sekondes vir haar woorde om by Frik in te sink. 

FRIK 

Wat sê jy? 

SOPHIA 

Ek wil ‘n egskeiding hê. 

Lang stilte.  Baie lank. 

FRIK 

Hoe gaan jy oorleef? 

Sophia kyk vir ‘n oomblik na Frik asof hy van lootjie getik is. 

SOPHIA 

Hoe gaan ek oorleef?!  

Sy begin lag…’n lag wat al hoe groter word. 

 

Frik staar net na haar terwyl sy lag…totdat sy bedaar. 
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SOPHIA 

‘n Mens kan nie minder as niks hê nie Frik. 

FRIK 

Ons eet, ons het ‘n dak oor ons kop…dis nou 

wel nie Saxonwold nie, maar ons oorleef. 

SOPHIA 

Ons oorleef, ja;  maar “oorleef” is nie “lewe” 

nie.  Diere “oorleef”.  Boemelaars “oorleef”.  En 

ek is nie ‘n dier of ‘n boemelaar nie. 

FRIK 

Ek verstaan dat dit vir jou moeilik is om… 

SOPHIA 

Jy verstaan niks nie, Frik van den Berg!  Want 

as jy verstaan het sou jy verstaan dat ek nie 

gebore is om so te leef nie.  En voor jy begin 

dink dat ek ‘n ondankbare feeks is, laat ek jou 

herinner dat as jy jou damn trots in jou sak 

gesteek het, was Willie Jacobs nog steeds jou 

vennoot en het ons nie nou soos diere en 

boemelaars net “oorleef” nie.  Ons sou selfs 

beter af gewees het as wat ons gedurende 

Apartheid was! 

FRIK 

Ons sal reg kom. 

SOPHIA 

Moet net  nie weer sê “ons” nie.  Jy’t ons 

gebring waar ons is….en ek kan nie meer luister 

na die “reg kom” storie nie.  Jy skuld nog my Pa 
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al die geld wat hy jou geleen het om jou 

hospitaal onkostes te betaal verlede jaar.  

Regkom!  Asseblief. 

FRIK 

Wat jy sê is waar, en daarmee gaan ek nie stry 

nie.  Ek het ‘n keuse gemaak en jy en F.G. moes 

die nagevolge van daardie keuse saam met my 

verduur.  En ja, ek was trots.  Maar soos ek die 

lewe verstaan, is dit nie soseer die foute wat jy 

maak wat wys wie jy is nie, maar eerder hoe jy 

daardie foute reg maak. 

SOPHIA 

Dit was ‘n fout wat jy nooit weer sal kan reg 

maak nie. 

FRIK 

Nooit is ‘n lang tyd. 

SOPHIA 

Ek sê dit weer:  nooit! 

 

Stilte vir ‘n oomblik. 

FRIK 

As dit is hoe jy voel…gaan ek jou nie keer 

nie…kan ek jou nie keer nie. 

 

Stilte…nou dat Sophia die kar gevang het is sy nie seker wat om daarmee te maak nie.  

Sy staan vir ‘n oomblik…knik haar kop… 

FRIK 

Waar gaan jy bly? 
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SOPHIA 

Ek het my Pa gebel.  Hy kom my haal.  

Frik knik stil en stadig sy kop. 

SOPHIA 

Ek sien jou in die hof. 

Sy begin uitstap. 

FRIK 

Ek sal nie daar wees nie. 

 

Sy draai terug na Frik. 

FRIK 

Soos ek die wet om egskeiding verstaan…is die 

een wat vir die egskeiding dagvaar, die een wat 

hof toe moet gaan.  Alleen. 

SOPHIA 

My advokaat sal saam met my wees. 

 

Sy kyk vir ‘n oomblik na hom…en stap dan uit. 

 

Frik se oë bly op die plek waar sy uitgestap het.  En dan stadig…baie stadig…begin die 

trane in hom opstoot…hoër en hoër…totdat hy dit nie meer kan inhou nie…en die dam 

bars. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 265. SITKAMER: VAN DEN BERG HUIS: WESTDENE – DAG/BINNE 

Soois staan in die sitkamer.  ‘n Wyer skoot wys dat Frik en F.G. ook daar staan. 

Die drie mans sê nie ‘n woord nie.  Kyk ook nie na mekaar nie. 

 

Sophia kom van iewers binne die huis ingestap.  Sy het ‘n “vanity case” en haar handsak 

in een hand en sleep ‘n groot tas met die ander. 
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SOPHIA 

Dis die laaste, Pa. 

 

Soois stap oor en vat die groot tas se handvatsel by Sophia. 

 

Sophia kyk na Frik. 

SOPHIA 

Totsiens. 

FRIK 

Totsiens. 

Sophia stap oor na F.G. 

SOPHIA 

Onthou wat ek gesê het.   En jy kan enige tyd, 

dag of nag, by my kom kuier. 

 

Sy buig vorentoe om hom te soen.  Hy beweeg sy kop weg…kyk haar nie in die oë nie. 

 

Sy kry seer, maar beheer haar emosies. 

SOPHIA 

Ek weet dis moeilik…maar eendag sal jy 

verstaan. 

 

Sy draai om, kop omhoog, en stap uit sonder ‘n verdere woord. 

 

Soois staan nog met die tas. 

FRIK 

Ek is jammer, Pa.  Vir alles. 

SOOIS 

Jy’t niks om voor jammer te sê nie. En wat my 

betref…al gebeur wat…sal jy altyd soos ‘n seun 

wees vir my. 
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FRIK 

Ek wil hê Pa moet weet dat ek nie van die geld 

wat ek Pa skuld vergeet het nie. 

SOOIS 

Daar’s geen haas nie. 

 

Soois gaan uit…met die tas. 

 

Frik en F.G. staan in stilte.  Ons hoor kar deure wat buite toeklap…’n kar wat 

aangeskakel word…en wegry. 

F.G. 

(INTENS EN INNIG – SY Oë OP DIE 

GROND)  Ek hoop sy “suffer”. 

FRIK 

Jy praat nie so van jou Ma nie. 

 

Ons bly op Frik terwyl ons stadig na donker doof. 

 

 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 266. HENK SE KANTOOR: NEOKOR:  DAG/BINNE 

Henk en Jason is in die kantoor. 

Jason kyk na ‘n verslag.  Henk hom dop met ‘n selfvoldane glimlag.  Dan kyk Jason op. 

HENK 

As jy nie nou oortuig is nie, het jy ander 

motiewe.  Net vier maande sover en kyk na 

daardie resultate. 
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JASON 

Ek het nie gesê dis nie ‘n goeie idee nie.  Ek het 

gesê ek het my “doubts” daaroor toe jy dit vir 

F.G. wou gee. 

HENK 

Maar dis F.G. wat daardie resultate gelewer het. 

Stilte.  Jason knik sy kop.  Kyk weer na die verslag. 

JASON 

Toe ek jare gelede besluit het om jou partner te 

word, het my Pa gesê ek maak ‘n fout.  ‘n Groot 

fout.  Maar ek het nie na hom geluister nie.  

Weet jy hoekom Henk?  (POUSE)  Instink.  My 

instink het vir my gesê dat ek die regte ding 

doen…maak nie saak wat my Pa sê nie.  

HENK 

En jy was reg. 

JASON 

Ja.  En nou sê my instink vir my dat, al lyk 

hierdie syfers so goed soos wat hulle lyk, dit 

nog steeds nie die regte ding is om so ‘n groot 

verantwoordelikheid vir F.G. te gee nie. 

HENK 

Ek hoor jou Jason….maar soos die Engelse 

onnie op my hoërskool altyd gesê het:  we are 

going to have to agree to disagree. 

Jason knik.  Staan op. 

JASON 

Dis jou besluit. 
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HENK 

En ek neem volle verantwoordelikheid 

daarvoor. 

 

2. 267. VOORDEUR: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana maak die voordeur oop.  Frik is daar. 

MARIANA 

Hallo Frik… 

FRIK 

Jammer om sommer so ongenooid hier aan te 

kom…ek het uh…ek het…is Andries hier? 

MARIANA 

Nee, hy’t gaan vleis koop. 

FRIK 

En Izel? 

MARIANA 

Sy’t ‘n entjie met die baba gaan stap. 

Frik knik sy kop.  Stilte. 

MARIANA 

Is vandag die dag? 

FRIK 

(KNIK)  Sy’s nou in die hof. 

Stilte.  Albei vir ‘n oomblik met hulle eie gedagtes besig. 

MARIANA 

Moenie daar buite staan nie.  Kom binne.  Kom 

binne. 
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Sy staan terug vir Frik om in te kom.  Hy loop in, net verby haar.  Sy maak die deur agter 

haar toe…en draai dan terug na Frik wat net agter haar gaan staan het.  Weer kyk hulle in 

stilte vir mekaar – ‘n leeftyd se moontlikhede en wat kon gewees het, tussen hulle.  Die 

gang vorm ‘n soort drukgang wat hulle naby aan mekaar laat staan. 

MARIANA 

Ek is baie jammer Frik… 

FRIK 

Hulle sê mos…’n man sal nie weet wie hy is 

voor die lewe hom kaal gestroop het nie.  

Persoonlik sou ek verkies het om dit uit te vind 

het met al my klere aan.  (‘N KLEIN 

IRONIESE LAGGIE) 

Weer Stilte. 

MARIANA 

Hoekom is jy hier, Frik? 

FRIK 

Kon nie in alleen in die huis sit nie.  Ek moet 

erken dat met hoe dinge die laaste paar jaar 

tussen my en Sophia was…ek dit self oorweeg 

het om te skei…maar nou dat dit ‘n werklikheid 

is…ek het nie gedink dit sal so seer wees nie. 

Frik is nou uiters weerloos. 

 

Mariana beweeg stadig nader en omhels hom saggies.  Sy arms gaan om haar.  Hulle 

staan so…lywe en wange teen mekaar.  Dan trek Frik sy kop stadig terug, totdat hulle 

met hulle voorkoppe teen mekaar staan. 

FRIK 

Ek wens… 
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MARIANA 

(Oë TOE – ‘N FLUISTERING)  Moenie dit sê 

nie. 

FRIK 

Ek het al so baie nagte wakker gelê en 

gewonder wat sou gebeur het as ek… 

MARIANA 

As is verbrande hout. 

 

Hulle staan so…stil…sonder ‘n woord.  Mariana se oë gaan oop.  Sy raak bewus van iets 

verder af in die gang.   Sy trek terug en kyk om. 

 

Izel staan in die gang. 

MARIANA 

Izel… 

FRIK 

Hallo Izel. 

IZEL 

Hallo Oom Frik. 

MARIANA 

(AAN IZEL)  Oom Frik het kom kuier.  Sit vir 

ons die ketel aan dan maak ons ‘n lekker koppie 

tee. 

Izel stap uit na die kombuis. 

 

Mariana vee haar rok plat…vat aan haar hare.  Kyk vir ‘n oomblik na Frik en stap dan uit 

in die rigting van die kombuis. 

 

Frik staan vir ‘n oomblik alleen…draai dan om…maak die voordeur oop, stap uit, en 

maak die deur saggies agter hom toe. 
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Mariana kom weer van die kombuis se kant af in. 

MARIANA 

Frik… 

 

Sy sien hy is weg.  Besef wat gebeur het.  Staan vir ‘n oomblik stil…dink…en draai weer 

terug na die kombuis. 

 

Izel kom weer ingestap.  Mariana steek vas. 

MARIANA 

Die arme man.  Ek kry hom so jammer. 

IZEL 

(MET BEGRIP EN SONDER VERWYT)  Ek 

kry julle albei jammer. 

 

Hulle kyk na mekaar…Ma en dogter… 

MARIANA 

(DIE EINDE VAN DIE SAAK)  Ek het my 

keuse gemaak. 

 

Mariana stap verby Izel na die kombuis. 

 

 

 

2. 268. VESTIGINGSSKOOT:  HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Wilmien sit op die rusbank en Henk loop ietwat geïrriteerd op en af. 

HENK 

Ek verstaan dat hy net versigtig is…maar mens 

kan nie ‘n besigheid bou sonder om kanse te vat 

nie. 
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WILMIEN 

Ek weet nie hoekom dit jou nou pla nie…hy’s 

nog al die jare so. 

HENK 

Ja, en as ek nie gedruk het nie, was ons nou nog 

in my Pa se garage. 

WILMIEN 

Klink vir my na ‘n goeie vennootskap – jy druk 

en hy maak seker jy druk nie te ver nie.  Hou 

nou op rondstap en kom sit hier op die grond 

voor my. 

 

Henk gaan sit op die grond met sy rug teen die bank, tussen Wilmien se bene.  Sy begin 

sy skouers masseer.  Hy kreun van die lekker.  Maar Wilmien se gesig wys nou dat sy 

eintlik iets op die hart het wat sy bang is om sê. 

WILMIEN 

Ek het met jou Ma gepraat vandag.  Sy sê ten 

spyte van alles is klein Driesie is besig om jou 

Pa se hart te steel. 

HENK 

Ek het nog nooit ‘n ouer ontmoet wat nie 

uiteindelik ‘n oupa of ‘n ouma wil wees nie. 

WILMIEN 

Dis hoe dit veronderstel is om te wees. 

HENK 

Ek twyfel of Izel nog eers besef het wat dit gaan 

beteken om vir die res van haar lewe ‘n Ma te 

wees. 
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IZEL 

Ek dink sy sal ‘n goeie Ma wees.  (STILTE)  

Dink jy ek sal ‘n goeie Ma wees? 

HENK 

Natuurlik sal jy.  Kan nie sê watse soort Pa ek 

sal wees nie…hulle sê mos mans word nes hulle 

Pa’s as hulle ouer word. 

WILMIEN 

Jy sal ‘n fantastiese Pa wees.  (STILTE)  

Henk… 

HENK 

(Oë TOE)  Hmm? 

WILMIEN 

Ek’s laat. 

HENK 

Waarvoor? 

WILMIEN 

My maandstonde. 

 

Henk se oë gaan oop.  Ons bly op Henk. 

WILMIEN (AF) 

Ek’s ses dae laat. 

Henk draai stadig om na haar. 

HENK 

En…? 

WILMIEN 

En wat…? 
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Henk staan vinnig op. 

HENK 

Verwag jy?! 

WILMIEN 

Ek weet nie. 

Henk stap in ‘n klein sirkeltjie met sy hande op sy kop. 

HENK 

Ses dae.  Hoekom sê jy my nou eers?! 

WILMIEN 

Ek was al vantevroe ‘n paar dae laat.  Ek wou 

eers kyk wat gebeur. 

HENK 

Ses dae is nie “’n paar dae” nie, Wilmien.  Het 

jy ‘n een van daai toetse gedoen? 

WILMIEN 

Dis te vroeg.  Jy kan dit eers na twee weke 

doen. 

 

Hy loop weer in stilte rond. 

WILMIEN 

As ek verwagtend is… 

Henk lig sy hand om haar stil te maak. 

HENK 

Ons worrie daaroor wanneer ons weet. 

 

Wilmien kyk na Henk… 

WILMIEN 

“Worrie”?  Dankie Henk. 
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Sy hardloop uit na die slaapkamer. 

 

Henk sak op die bank neer…vee sy hande oor sy gesig. 

 

 

2. 269. GARAGE: LANDMAN HUIS  - DAG/BINNE 

Andries sit in sy stoel.  Mariana kom ingestap.  Hy kyk op na haar…sy kyk na hom…en 

stap dan in stilte na waar hy in sy stoel sit.   Sy gaan sit langs hom op die arm van die 

stoel.  Nog steeds nie ‘n woord nie.  Dan gaan Andries se hand stadig op en vat hy haar 

hand.  Sy plaas haar ander hand oor syne.  En so sit hulle…in stilte. 

 

 

2. 270. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 271. KOMBUIS:  RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mariana sit by die kombuis tafel en huil.  Sy vee kort-kort die trane uit haar oë met ‘n 

sakdoek. 

 

Mart is besig om deeg te knie. 

SOPHIA 

Dit was so aaklig, Ma.  Daar was omtrent 

twintig van ons…almal daar om te skei…en na 

die regter so twee of drie mense geskei het, toe 

trap hy die res van ons, wat nog op ons beurt 

gesit en wag het, soos kinders uit omdat dit alles 

te lank vat en sê ons moet vinniger na die 

getuiebank beweeg wanneer ons name geroep 

word.  Toe dit my beurt was het ek amper 

gehardloop.   As ek dit geweet het sou ek nie 

hoë hakke gedra het nie. 

Sophia blaas haar neus.  Mart knie in stilte voort. 
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SOPHIA 

En ek was skaars in die getuiebank toe sê die 

regter iets vir die advokaat en die advokaat sê 

iets vir die regter…en toe slaan hy met daardie 

hammertjie op sy tafel…en dit was dit. 

 

Blaas weer haar neus.  Mart knie voort. 

SOPHIA 

Dit het gevoel asof ek na die galg toe gestuur 

is…en net na hy die tafel met sy hammertjie 

geslaan het, het dit gevoel asof die vloer onder 

my voete sou oopgaan en ek tot my dood sou 

val…(HUIL)…met ‘n tou om my nek. 

 

Sophia sit en huil.  Mart hou vir ‘n oomblik op knie…kyk na Sophia met haar hande nog 

in die deeg…en knie dan verder. 

 

 

2. 272. SITKAMER:  VAN DEN BERG HUIS: WESTDENE – DAG/BINNE 

Frik sit alleen…hy drink ‘n whisky…en staar na niks. 

 

En dan…onverwags…klap hy homself deur die gesig.   En weer.   En weer.  Dan sit hy 

weer stil.  Ons bly lank op hom. 

 

Dan hoor ons die voordeur oop en toe gaan. 

 

F.G. stap die kamer binne…sien vir Frik wat alleen daar sit. 

F.G. 

En nou?  As Pa so alleen sit en drink? 

FRIK 

Vandag stem ek saam met daai Afrikaanse 

digter wat gesê het:  die lewe is alleen draaglik 

as ‘n mens ‘n bietjie dronk is. 
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F.G. knik en gaan sit op die bank teenoor Frik. 

F.G. 

Hoeveel skuld Pa vir Oupa? 

FRIK 

Hoekom vra jy? 

F.G. 

Ek het vandag aan Ma en Pa gedink…en toe 

onthou ek wat Pa vir Oupa gesê het toe Ma hier 

weg is. 

FRIK 

Vyf-en-dertig duisend. 

 

F.G. steek sy hand in sy sak en bring ‘n rol dollars tevoorskyn.  Hy stop dit in Frik se 

hand.   

F.G. 

Daar’s vyf duisend dollar.  Dit hoort dit te dek. 

FRIK 

Wat jy waar kry? 

F.G. 

Kommisie. 

FRIK 

En hoekom kry jy hierdie soort kommisie? 

F.G. 

Omdat ek my werk goed doen, Pa.  Glo dit of 

nie. 

Frik kyk na die rol dollars in sy hand. 
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FRIK 

Dankie.  Maar ek kan dit nie aanvaar nie. 

F.G. 

Pa het nie ‘n keuse nie.  Of Pa vat dit en gee dit 

vir Oupa, of ek gaan gee dit self vir hom.  En 

onder die omstandighede reken ek dit sou beter 

wees as Pa sê dat Pa dit self verdien het…in 

Botswana of iewers. 

 

F.G. staan op. 

FRIK 

Hoekom in dollars? 

F.G. 

Ek het dit in die Ooste gekry. 

 

F.G. stap uit. 

 

Frik sit en kyk na die geld in sy hand. 

 

 

 

2. 273. SITKAMER:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Wilmien en Izel is in die sitkamer. 

WILMIEN 

Ek weet nie hoe jy die krag gehad het om dit te 

doen nie. 

IZEL 

Kyk na Oom Frik en Tannie Sophia.  Die 

meeste huwelike eindig op die rotse…en as 

hulle bymekaar bly, dan verduur hulle maar net 

mekaar…soos my Ma en Pa. 
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WILMIEN 

My Ma en Pa was gelukkig. 

IZEL 

Hoe weet jy?  Jy was veertien toe hy dood is. 

WILMIEN 

Hulle’t gelukkig gelyk. 

IZEL 

(TREK SKOUERS OP)  Miskien was hulle. 

Stilte. 

IZEL 

Wanneer sal jy weet? 

WILMIEN 

Oor ‘n week. 

 

Die voordeur klokkie lui.  Izel staan op en stap na die voordeur.  Sy maak die deur oop.  

Haar mond gaan oop as sy sien wie daar staan. 

JOHANN VAN DER WALT 

Jammer ek het so lank gevat. 

 

JOHANN is ‘n amper-Dertig, gesonde Boerseun. 

 

Izel is te verstom om te praat. 

JOHANN 

Ek het vir maande gedink oor wat jy gesê 

het…myself gekeer…maar gisteroggend…toe 

ek wakker word…toe weet ek jy’s verkeerd. 

 

Wilmien kom vanuit die sitkamer agter Izel ingestap. 
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JOHANN 

Hallo. As ek my nie misgus nie is jy Wilmien.  

Ek herken jou van die foto’s. 

WILMIEN 

Ja, ek is.  Wie is jy…? 

JOHANN 

Ek’s die Pa. 

 

Izel staan versteen. 

 

Wilmien kyk van Johann na Izel, en terug na Johann…iets klop nie. 

WILMIEN 

Maar jy’s Afrikaans. 

JOHANN 

Ek was toe ek laas gekyk het. 

WILMIEN 

Bly jy nie in Engeland nie? 

JOHANN 

Daar’s baie Afrikaners in Engeland.  Ek is een 

van hulle. 

IZEL 

Hoekom is jy hier, Johann? 

JOHANN 

(AAN IZEL) Ek het jou lief en ek het vir 

jou…en my seun… kom haal. 
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2. 274. KANTORE: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk stap in die kantoor in.  Drie mans loop by hom verby en uit met rekenaars in hulle 

hande.  Henk verstaan nie wat aangaan nie. 

 

 

2. 275. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk stap in sy kantoor.  Jason is reeds daar, asook SUPERINTENDENT WILLIE 

LIEBENBERG (omtrent 40 jaar oud).  ‘n Man is besig om Henk se rekenaar te ontkoppel 

en weg te neem. 

HENK 

Wat de hel gaan hier aan?! 

Jason beduie na Liebenberg. 

LIEBENBERG 

Superintendent Liebenberg van die Suid-

Afrikaanse Bedrogseenheid.  Ek neem aan u is 

Mener Landman. 

HENK 

Ja…? 

LIEBENBERG 

Ek moet u daarvan in kennis stel dat ons rede tot 

suspisie het dat hierdie maatskappy by invoer en 

uitvoer bedrog betrokke is.  (OORHANDIG ‘N 

PAPIER AAN HENK)  ‘n Lasbrief…vir die 

konfiskeering van al julle rekenaars. 

HENK 

Ek het nie ‘n benul waarvan jy praat nie.  En 

ons is beslis nie by bedrog betrokke nie. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 443 

LIEBENBERG 

Dan hoort julle julle rekenaars gou weer terug te 

hê.  U sal weer van my hoor. 

 

Liebenberg satp uit.  Henk staan verstom.   

 

Jason begin nou ‘n “I told you so” uitdrukking op sy gesig kry. 

HENK 

Ek gaan nie vir een oomblik glo dat F.G. enige 

iets hiermee te doen het nie. 

JASON 

Invoer en uitvoer.  What can I say? 

 

Henk pluk sy foon uit sy sak.  Druk die nommers in en wag… 

HENK 

F.G….kry jou gat nou dadelik hier.  Moenie 

eers praat nie!  Nou!! 

 

2. 276. RAADSAAL: NEOKOR – DAG/BINNE 

F.G., Jason en Henk is in die raadsaal.  Nie een van hulle sit nie.  Die gesprek is intens. 

F.G. 

Ek sê jou ek het nie ‘n bleddie clue waarvan 

hulle praat nie. 

JASON 

Hulle sou nie ons verdomde rekenaars kom haal 

as hulle nie rede gehad het nie! 

HENK 

As jy iets het om te sê, F.G. dan beter jy dit nou 

sê. 
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F.G. 

Ek kan nie glo wat ek hoor nie!  Ek kan nog 

verstaan dat Jason dadelik sou dink dat ek “iets 

te sê het”, maar ek sou gehoop het dat jy ten 

minste… 

HENK 

(VERERG HOM)  Hier was nou net polisie van 

die bedrogseenheid in ons kantore gewees!  

Hulle beskuldig ons van invoer en uitvoer 

bedrog!  Wat verwag jy moet ek dink?! 

F.G. 

Ons word nie beskuldig nie, ons word daarvan 

verdink. 

JASON 

Same difference. 

F.G. 

Nee, dis nie die “same difference” nie.  Miskien 

is hulle verkeerd.  Miskien is een van ons 

verskaffers in die Ooste daarby betrokke en toe 

kom ons naam op hulle rekenaar op.  Daar kan 

‘n dusiend redes wees. 

 

‘n Oomblik stilte.  Jason gaan staan dreigend voor F.G. 

JASON 

Verstaan my mooi…as dit uitkom dat jy hierby 

betrokke is… 

F.G. 

Wat Jason?  Wat? 
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Jason beduie met sy voorvinger na F.G.   Besluit om niks verder te sê nie…en stap uit. 

 

Henk gaan sit/leun teen die rand van sy lessenaar.  Hy knyp sy neus tussen sy oë met sy 

voorvingers vas. 

HENK 

Belowe my net dat my maatskappy nie aan 

bedrog skuldig gevind gaan word nie. 

F.G. 

Ek belowe. 

Henk kyk op…kyk direk in F.G. se oë.  F.G. blik of bloos nie.  Kyk direk terug. 

 

 

2. 277. KOMBUIS:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries, Mariana en Izel is in die kombuis. 

ANDRIES 

Nou het ek wragtag alles gehoor!  Die man 

vlieg al die pad van Engeland hiernatoe…hy sê 

hy het jou lief…hy wil met jou trou en ‘n goeie 

Pa vir sy kind wees…en hy kán dit doen want 

hy’t ‘n goeie werk en ‘n inkomste…en jy jaag 

hom weg!  En hy’s ‘n Afrikaner!!  Wat meer wil 

jy hê?! 

MARIANA 

Andries, jy kan haar mos nou nie forseer om te 

trou nie.  Dis ‘n groot besluit. 

ANDRIES 

(AAN IZEL)  Het jy hom lief? 

Izel antwoord nie. 

ANDRIES 

Het jy hom lief? 
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Izel aarsel…wil nie antwoord nie. 

IZEL 

Ja ek het. 

ANDRIES 

(AAN MARIANA)   Nou ja daarsy!  Sy’t hom 

lief, hy’t haar lief…wat’s die probleem? 

IZEL 

Hy sê hy’t my lief. 

ANDRIES 

En jy sê jy’t hom lief. 

IZEL 

Hoe weet ek hy sê dit nie net omdat hy dit móét 

sê  nie? 

ANDRIES 

Nou wat wil jy hê?...dat hy op sy kop staan en 

dit deur sy poephol fluit?! 

MARIANA 

Nee, nou gaan jy te ver! 

 

Izel begin huil.  Mariana beduie “kyk wat het jy gedoen” vir Andries.  Hy loop ‘n 

jakkalsdraai uit frustrasie.  Dan leen hy vorentoe op die tafel, sy gesig naby aan Izel se 

gesig. 

ANDRIES 

Ek weet wat jy dink, en jy’s reg.  Ek moes met 

jou Ma trou…maar ek wou ook.  En gelukkig 

vir my het sy ja gesê. 

Hy kom orent…gee haar ‘n laaste kyk, en stap by die agterdeur uit. 
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Mariana gaan na waar Izel sit…buk af en sit haar arms om haar…en sus saggies. 

MARIANA 

Shhhhhh. 

 

2. 278. HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Wilmien sit op die bank…haar knieë opgetrek. 

 

Henk kom by die voordeur in.  Sy das is half los om sy nek, sy baadjie oor sy skouer…sy 

hare ietwat derumekaar.  ‘n Rowwe dag agter die rug. 

HENK 

Jy sal nie glo watse dag ek vandag gehad het 

nie!  Die bleddie polisie was vandag in die 

kantoor…al ons rekenaars gevat. 

WILMIEN 

(SAGGIES)  Ek het begin bloei. 

HENK 

Ons word van die een of ander…wat sê jy? 

WILMIEN 

Ek het begin bloei. 

Henk steek vas…woordeloos…tussen twee wêrelde… 

HENK 

Om die waarheid te sê weet ek nie nou wat óm 

te sê nie.  As ek sê ek’s bly, gaan jy kwaad 

wees;  en as ek sê ek’s jammer, gaan jy vra 

hoekom ek dan in die eerste plek nie 

opgewonde was nie. 
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WILMIEN 

Jy hoef niks te sê nie…ek weet hoe jy voel.  

Hoekom was die polisie daar? 

Hy stap nader…gaan kniel voor haar…doen sy bes om lief te wees. 

HENK 

Ons kan later daaroor praat.  Is jy okay? 

WILMIEN 

Wat sou jy gedoen het as ek verwagtend was? 

HENK 

Jy is nie verwagtend nie. 

WILMIEN 

As ek was…wat sou jy gedoen het? 

HENK 

My skat…dis ‘n hipotetiese vraag… 

WILMIEN 

Hipoteties dan…wat sou jy gedoen het? 

Henk staan weer op. 

HENK 

Ek kan nie dit antwoord nie.  Dis so goed jy vra 

my wat ek sou doen as ek gehighjack moes 

word. (BESEF DIS DALK NIE ‘N GOEIE 

VOORBEELD NIE)  Nie dat ek bedoel dat dit 

soos ‘n highjack sou wees nie.  Ek gebruik dit 

net as ‘n voorbeeld.  Mens weet nooit wat jy sal 

doen nie totdat daar rede is om iets te doen…en 

dan eers weet jy wat jy gedoen…het. 
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WILMIEN 

Sou jy die baba wou gehou het? 

HENK 

Ek sit met ‘n situasie by die werk wat ek glad 

nie verstaan nie, en nou moet ek by die huis… 

WILMIEN 

Dis belangrik Henk!  Sou jy die baba wou 

gehou het? 

HENK 

Natuurlik sou ek die baba wou gehou het!!  

Watse soort man dink jy is ek?!  Dink jy ek sou 

vir jou, die liefste mens van my lewe, vra om 

van ‘n baba wat ons gemaak het, ontslae te 

raak?!   Dink jy ek sou jou en die baba 

wegstuur?!  Of wegloop, soos ‘n lafaard?!  

(POUSE)  Weet jy wat?...ek kan nie meer 

hierdie doen nie.  

WILMIEN 

Wat bedoel jy? 

HENK 

Hierdie.  (BEDUIE OM HOM NA DIE 

WOONSTEL)  Ek en jy.  Dit kan nie so 

aangaan nie. 

Wilmien verwag die ergste. 

HENK 

Trou met my. 

Dis ‘n “left field” vir Wilmien.   

 

Henk sak neer op sy knie voor haar…neem haar hande in syne. 
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HENK 

Wilmien…sal jy met my trou? 

Wilmien begin huil. 

HENK 

Is dit ‘n ja of a nee? 

WILMIEN 

Ja, Henk Landman…dis ‘n ja. 

 

 

2. 279. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Izel sit nog by die tafel.   Mariana sit by haar.  Mariana het intussen tee gemaak en roer 

suiker in ‘n koppie tee wat sy dan voor Izel neersit.  Izel drink die tee.   

 

Mariana is stil vir ‘n oomblik, en dan besluit sy om te praat. 

MARIANA 

Jare gelede…voor ek en jou Pa ontmoet het…ek 

was so twee jaar uit die skool uit…nog nie eers 

een-en-twintig nie…ek het nog by my ma en pa 

gebly…het ek op ‘n man verlief geraak.  Hy 

was deftig, en slim, en al het hy feitlik nie ‘n 

pennie op sy naam gehad nie, het ek soos ‘n 

koningin gevoel elke keer wat ek by hom was.  

Die snaakse ding is, ons het mekaar skaars 

geken…het hom net drie of vier keer gesien.  

Toe moes hy weggaan…Kaap toe…een of 

ander geleentheid wat hy gekry het.  So ‘n 

maand nadat hy weg was, het hy gebel…ek 

onthou my ma het nog die foon 

geantwoord…hy’t gesê dat hy ‘n kontrak gekry 

het wat hom vir ‘n jaar oorsee sou neem, maar 
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hy moes dadelik, die volgende aand vertrek…en 

toe vra hy my om saam te gaan.  Ek weet dit 

klink nou simpel…maar ons was jonk en ons 

was verlief.  Ma en Pa was natuurlik heeltemal 

daarteen gekant…wat te verstane was…ek was 

nog so jonk.  Toe ek besef dat daar geen manier 

was dat ek hulle kon oortuig nie, het ek besluit 

om dit stilletjies, sonder hulle wete te doen.  Ek 

sou afvlieg en ons sou by die lughawe in 

Kaapstad ontmoet en direk van daar af…’n paar 

uur later...Londen toe vlieg…en daar sou ons 

trou.  Die volgende dag het ek my ma vertel dat 

ek stad toe gaan, om klere te koop…in daardie 

dae het ons nog in die middestad gaan inkopies 

doen…en toe neem ek ‘n taxi na die lughawe.  

(POUSE)  Maar toe ek by die lughawe 

kom…het ek begin twyfel…my moed verloor.  

(POUSE)  Ek het nooit op daardie vliegtuig 

geklim nie.  Toe ek by die huis kom het ek hom 

probeer bel…maar ek kon hom nie in die hande 

kry nie.  Daar was nie selfone nie. (POUSE)  

Hy’t my nooit weer gebel nie.  Bietjie meer as 

‘n jaar later het ek jou Pa ontmoet.  Hy was 

sjarmant…en pret…en een aand het ons te ver 

gegaan…(POUSE)   ‘n Week of wat na ek 

uitgevind het dat ek verwagtend is…het Sophia 

ons almal laat weet dat sy verloof was…met ‘n 

sekere Frik van den Berg…en dit was hy.  (SIT 

HAAR HAND OP IZEL SE HAND)   Jy sê jy’t 

hom lief.   Moenie dieselfde fout maak as wat 

ek gemaak het nie. 
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Izel kyk stil na Mariana. 

 

Ons hoor die foon in die voorportaal lui.  Mariana staan op… 

 

 

2. 280. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana tel die gehoorbuis op. 

MARIANA 

Mariana Landman… 

 

 

2. 281. GARAGE: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries sit op sy stoel…maar voor op die rand…hy vryf sy voorkop…diep ingedagte. 

 

Mariana kom in.  Hy kyk op as sy inkom. 

MARIANA 

Henk en Wilmien is verloof. 

ANDRIES 

Wanneer het dit gebeur? 

MARIANA 

Nou net. 

Andries dink daaroor…knik stadig…wetend sy kop. 

ANDRIES 

Nou’s dit net ek en jy… 

Mariana knik…glimlag effens.  Sy wil draai om te loop… 

ANDRIES 

…en Frik. 

Mariana kyk na Andries…probeer lees wat hy bedoel. 
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ANDRIES 

Kom nou my vrou…ek’s mos nie gister gebore 

nie.   

Mariana kyk nie weg nie…hou haar “pose”. 

ANDRIES 

Hy’s nou ‘n vry man. 

Hy hou haar dop vir ‘n reaksie…kry nie een nie.  Staan op en stap nader. 

ANDRIES 

Snaaks hoe ons almal opgewonde raak as die 

kinders laat weet hulle gaan trou…en tog…die 

dag as ons almal by die troue sit…dan huil ons 

almal.  Dink jy dis uit vreugde…of omdat ons 

weet wat vir hulle voorlê? 

Hy hou sy arms na haar uit.   

ANDRIES 

(SAGGIES)  Kom hier, my vrou… 

Sy stap oor na hom.  Hy omhels haar saggies. 

ANDRIES 

(SAGGIES IN HAAR OOR TERWYL HULLE 

OMHELS)  Ek wil hê jy moet weet…dat ek 

nooit sal toelaat dat jy aan my doen…wat 

Sophia aan Frik gedoen het nie. 

‘n Traan stoot uit haar oë. 

 

Hy stoot haar liggies effens terug, sy hande op haar skouers.  Dan vee hy versigtig die 

traan wat op haar wang is weg. 

ANDRIES 

(SING SAGGIES – DIE EERSTE WOORDE 

VAN DIE MIN SHAW LIED) “Jy is my 

liefling en ek is so bly…” 
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2. 282. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Johann sit in die sitkamer.  Andries sit oorkant hom. 

JOHANN 

Dis nie my plan om vir ewig oorsee te bly nie, 

Oom.  Maar op die oomblik maak dit sin in 

terme van die geld wat ek kan verdien en die 

ervaring wat ek opdoen. 

ANDRIES 

Moenie my verkeerd verstaan nie.  Ek plaas nie 

druk op jou om terug te kom nie.  As dit nie vir 

my reeds te laat was nie het ek nou my sakke 

gepak en die land verlaat.  Ek vra maar net dat 

jy sorg dat ons elke nou en dan ons dogter en 

kleinkind te siene kry. 

JOHANN 

Verseker Oom.  Ons het ook besluit dat 

wanneer ons trou…ons dit hier in Suid-Afrika 

sal kom doen.  Meeste van ons familie en 

vriende is hier. 

Vir ‘n oomblik – stilte. 

ANDRIES 

Jy moet maar saggies werk met Izel… 

JOHANN 

Ek sal Oom. 
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ANDRIES 

(POUSE)  Ek wil hê jy moet verstaan…(HY 

SUKKEL)..Ek wil hê jy moet verstaan dat 

ek…en Mariana…ons beste gedoen het om ‘n 

gelukkige huis vir ons kinders te maak. 

(POUSE)  Bou ‘n muur om jou gesin…bou ‘n 

muur so hoog soos die hemele self…en moet 

nooit toelaat dat die wêreld buite daardie muur 

verwoesting in jou gesin kom saai nie.  As ek 

een fout in my lewe gemaak het, dan was dit dat 

ek daardie muur nie hoog genoeg gebou het nie. 

Johann knik. 

 

Mariana en Izel kom ingestap.  Izel het klein Dries in haar arms.  Mariana dra ‘n tas en 

ander paraphernalia vir die baba ens. 

 

Johann spring op en neem die tas by Mariana. 

 

Andries staan ook op. 

ANDRIES 

Nou ja toe…laat die groot trek begin. 

Andries gaan staan voor Izel.  Hy kielie klein Dries se ken. 

ANDRIES 

En jy moet ‘n soet seun wees….nie soos jou 

Oupa nie.  (DAN NA IZEL – WERK NOU 

HARD OM SY EMOSIES TE BEHEER)  My 

dogter…wees gelukkig…wees baie gelukkig. 

 

Hy omhels haar saggies…bo-oor die baba…en soen haar.  Dan draai hy na Johann. 

ANDRIES 

Sorg mooi vir my dogter. 

Andries bied sy hand aan. 
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JOHANN 

Ek sal Oom. 

 

Mariana vee nou trane met haar sakdoek weg maar probeer vrolik lyk.  Sy groet eerste vir 

Johann.  Sy omhels hom liggies. 

MARIANA 

Julle moet versigtig ry. 

Dan draai sy na Izel…omhels haar…lank.  Die twee mans staan maar en kyk soos mans 

maak wanneer vrouens hulle koebaai-ritueel doen. 

 

Dan begin hulle na die deur beweeg. 

 

 

2. 283. VOORTUIN: LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

Die kar trek weg.  Andries en Mariana staan langs mekaar en waai. 

 

Die kar verdwyn om die hoek.  Mariana vee weer die trane uit haar oë. 

ANDRIES 

Hulle’s nie die eerste boere wat trek nie…en 

ook nie die laaste nie. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 284. VESTIGINSSKOOT – NEOKOR – DAG/BUITE 

 

2. 285. RAADSAAL: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk, Jason, F.G. en Liebenberg is in die raadsaal. 

 

F.G. sit met ‘n halwe glimlag op sy gesig.  Jason lyk nie so “perky” nie. 

LIEBENBERG 

Ek vertrou dat julle sal verstaan dat ons elke 

leidraad moes opvolg. 
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HENK 

Absoluut. 

LIEBENBERG 

Dit wil voorkom dat DCF Components agente 

met kontant omgekoop het om eksklusief met 

hulle besigheid te doen.  Die owerhede aan 

hulle kant het ons met ‘n lys name verskaf wat 

met hulle besigheid gedoen het, en julle s’n was 

onder hulle.  Uit die aard van die saak kan ons 

nie verdagtes waarsku dat ons hulle rekords 

gaan ondersoek nie…want dan kan enige 

bewyse uitgewis word voor ons dit te siene kry.  

Julle rekenaars sal nog vanoggend weer 

terugbesorg word. 

HENK 

Dankie. 

Liebenberg staan op. 

LIEBENBERG 

Weereens jammer vir die ongerief.  Dag 

menere. 

Liebenberg verlaat die kamer. 

 

Stilte hang oor die tafel.  Henk kyk stadig oor na Jason. 

HENK 

As jy iets het om te sê, Jason, dink ek dis nou 

die tyd. 

Jason het nou nie ‘n keuse nie.  Hy kyk na F.G. 
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JASON 

Ek is jammer…F.G…dit was verkeerd van my 

om jou in hierdie saak te verdink.  Sal jy my 

verskoning aanvaar? 

F.G. 

Ek aanvaar. 

Weer stilte. 

JASON 

(AAN HENK)  En ek is jammer dat ek jou 

oordeel in twyfel getrek het. 

Henk maak ‘n gebaar wat sê dat hy dit so aanvaar. 

JASON 

As julle nie omgee nie…ek het werk om te 

doen. 

Jason staan op en stap uit. 

 

Henk en F.G. kyk na mekaar. 

F.G. 

Soos Meneer Roux voor elke game op skool 

gesê het:  “Dis ‘n oorlog daarbuite”. 

 

 

2. 286. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Frik ry in sy bakkie verby…weg van die plaas af. 

 

 

2. 287. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart sit in haar stoel en sorteer knopies volgens kleur in verskeie blikkies op die koffie 

tafel voor haar. 

 

Sophia staan in die sitkamer voor Mart. 
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SOPHIA 

Wat het hy hier kom soek? 

MART 

Hy’t met jou Pa kom praat. 

SOPHIA 

Mens sou dink hy ten minste die selfrespek sou 

hê om die geld wat hy Pa skuld terug te betaal 

voor hy kom kuier. 

MART 

Dis inderdaad hoekom hy hier was. 

Sophia is verstom. 

SOPHIA 

Alles?! 

MART 

Lyk my so, ja. 

SOPHIA 

Dis vyf-en-dertig duisend rand.  Waar kry hy 

vyf-en-dertig duisend rand?! 

MART 

Jy vergeet, my kind…daai man het met niks 

begin nie.  Daar’s geen rede hoekom hy dit nie 

weer kan doen nie. 

 

Dis nie wat Sophia wil hoor nie. 

MART 

Terwyl jy hier is kan jy my help. 

Sophia gaan sit langs Mart. 
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MART 

Snaakse ding…’n knopie.  As jy eendag kyk, is 

hy weg…en maande, selfs jare later…tel jy hom 

iewers weer op.  Hy kom altyd terug…al dink jy 

hy’s verlore. 

Sophia kyk van die knopies af op na Mart. 

 

2. 288. VOORPORTAAL/VOORDEUR: VAN DEN BERG HUIS: WESTDENE – 

DAG/BINNE 

Frik staan binne en Mariana op die drumpel met ‘n koekblik in die hand. 

FRIK 

Wil jy nie inkom nie? 

MARIANA 

Dankie, maar ek het eintlik net gekom om 

hierdie vir jou te gee…(HY NEEM DIE BLIK 

BY HAAR)… 

FRIK 

Dankie. 

MARIANA 

…en om te sê dat ek dink dit beter sal wees…as 

ons die verlede net daar laat…in die verlede. 

Frik kyk na haar…soek die betekenis agter haar woorde.  Hy knik. 

MARIANA 

Ek…(WIL IETS ANDERS Sê, MAAR KAN 

NIE)…ek moet gaan. 

 

Sy draai vinnig om en stap weg. 

 

Frik staan in die deur…kyk hoe sy wegloop.   
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DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 289. HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Wilmien sit met haar oë vasgenael op iets.  Haar hand is oor haar mond.   

WILMIEN 

Nee…nee…nee…o nee… 

 

Sy druk vinnig ‘n nommer in haar selfoon…hou hom teen haar oor.  Nou sien ons wat sy 

sien…die Twin Towers wat brand…voor hulle neergestrot het… 

WILMIEN 

Henk…skakel aan ‘n die TV… 

 

 

2. 290. RAADSAAL: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk, Jason, F.G., Tricia en ‘n paar ander werkers staan almal in die raadsaal en kyk na 

beelde van die Twin Towers wat brand. 

HENK 

Hierdie gaan alles verander. 

F.G. 

Dit gaan….want nou gaan die wêreld sekuriteit 

bedonnerd raak…en sekuriteitstelsels is wat ons 

doen. 

JASON 

Dis ‘n “disaster”, nie ‘n geleentheid nie. 

F.G. 

My Pa het altyd gesê: ‘n slim belegger koop 

wanneer daar bloed in die strate is.  En na 
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hierdie gaan daar bloed in die strate 

wees…veral in die Midde-Ooste.  Ons kan maar 

die “quotes” regkry. 

Reaksie Henk…reaksie Jason. 

 

 

2. 291. SITKAMER:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries en Mariana sit en kyk na dieselfde beelde op hulle TV. 

ANDRIES 

Maak jou gereed…die derde wêreld oorlog is 

hier. 

 

Die eerste toring sak inmekaar. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 292. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 293. DIE STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Mart en Soois sit op hulle plekke op die stoep.  Soois staar uit oor die lande.  Mart werk 

‘n knoop aan ‘n hemp vas. 

MART 

Mariana sê dat Andries sê dat as die 

Amerikaners met die Midde-Ooste klaar is, 

gaan dit nuwe betekenis aan die woord 

“woestyn” gee. 

 

Soois knik net effens sy kop.  Stilte. 

MART 

Sy sê hy dreig om die garage weer vol 

blikkieskos te pak…soos hy in ’94 gemaak het. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 463 

Soois knik net effens sy kop.  Stilte. 

MART 

Daar’s mense wat sê dat dit die einde van die 

wêreld gaan wees. 

Stilte. 

MART 

Wat sê jy daarvan? 

SOOIS 

(SY Oë OP DIE LANDE)  Hulle sê dit al vir 

twee duisend jaar…en hier sit ons nog steeds. 

(POUSE)  Hoe laat begin die partytjie? 

MART 

Ons moet vieruur daar wees. 

 

 

2. 294. SITKAMER:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries, Mariana, Sophia, Mart, Soois, Mart, Henk, Wilmien, F.G. en Tricia is almal in 

die sitkamer.  Hulle het almal glase sjampanje in die hand.  Frik is ooglopend nie daar 

nie.  Sophia staan alleen. 

ANDRIES 

…en as ek ‘n bietjie raad mag gee, Henk, wat 

my Pa vir my gegee het toe ek verloof geraak 

het…jy laat al die klein besluite aan jou vrou 

oor – klein besluite soos waar julle woon, 

hoeveel kinders julle gaan hê, waar julle 

vakansie gaan hou, ensovoorts…en dan neem 

jy, die man, al die groot besluite, soos watter 

planeet hulle volgende ‘n sateliet na toe moet 

stuur… 

Die mense snap die grappie en lag. 
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ANDRIES 

Maar om vir ‘n oomblik ernstig te wees…Henk, 

Wilmien… trou is nie perdekoop nie… 

 

Reaksie Mariana. 

 

Reaksie Sophia. 

ANDRIES 

…soos die ou mense gesê het:  julle moet eers 

‘n sak sout saam op eet…en in daardie dae het 

hulle sout in (BEDUIE) so ‘n groot streepsak 

aangehou…en om daardie sout knypie vir 

knypie op te eet sou ‘n leeftyd neem. 

Op hierdie laaste woorde val Andries se oë vlugtelings op Mariana. 

ANDRIES 

Ons wens julle alle voorspoed toe…en sien uit 

na die troue…(GRAPPIE) …indien jy hom ooit 

sover kry Wilmien. 

 

Wilmien lag en stamp aan Henk en beduie met haar vinger speels na hom. 

ANDRIES 

Op die verloofdes. 

ALMAL 

Op die verloofdes. 

 

 

2. 295. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Iemand se hande trek selofaan van ‘n bordjie versnapperings af. 

 

‘n Wyer skoot wys Sophia en Mariana in die kombuis. 
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SOPHIA 

Al sê ek dit nou self…dis nogals snaaks om so 

‘n familie byeenkoms sonder Frik te hê. 

MARIANA 

Dit is ja. 

SOPHIA 

Dink net, sus.  As jy nou nie getroud was nie, 

dan kon jy en hy… 

MARIANA 

(VAL HAAR IN DIE REDE)  Sophia… 

SOPHIA 

Ek sê maar net. 

 

Henk stap die kombuis binne. 

HENK 

Ma…ek dink ons moet maar die kos bedien.  

Die mense gaan honger raak. 

MARIANA 

Ons is nou-nou reg. 

SOPHIA 

Ek is bly om te sien, Henk, dat jy en F.G. so 

goed preseteer.  Ek het altyd geweet julle sal ‘n 

goeie span maak. 

HENK 

Dankie Tannie.  Ek dink F.G. het nou sy 

roeping gevind. 
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SOPHIA 

Ja, en dit lyk my sy sukses het op sy Pa beginne 

afvryf.  (AAN MARIANA)  Glo dit of nie, 

Mariana, maar my gewese man het uiteindelik 

sy skuld aan ons Pa afbetaal.  Die hele lot.  In 

dollars nogal.  Een oomblik het hy nie twee sent 

om teen mekaar te vryf nie, en die volgende 

oomblik het hy ‘n sak vol dollars. Waar hy dit 

kry, weet ek nie, maar hy’t mos nog altyd sy 

vingers in die een of ander “pie” gehad. 

 

Henk staan nou doodstil…luister na wat Sophia sê. 

 

 

2. 296. GARAGE:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Henk stoot vir F.G. in die garage in. 

F.G. 

Cool it, Henk.  Cool it.  Wat’s verkeerd? 

 

Henk gaan stan direk voor F.G.   Kyk hom in die oë. 

HENK 

As jy nou  vir my lieg…sal ek uitvind! 

F.G. 

Waarvan praat jy? 

HENK 

Waar het jou Pa die dollars gekry?   En moenie 

eers daaraan dink om vir my ‘n storie te spin 

nie. 

F.G. 

(POUSE)  Ek het dit vir hom gegee.   
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HENK 

Hoeveel? 

F.G. 

Vyf duisend. 

HENK 

Waar kry jy vyf duisend dollar? 

F.G. 

Dit was kommisie van die ouens by DCF 

Components. 

HENK 

Daar het geen kommisie deur ons boeke gegaan 

waarvan ek weet nie. 

F.G. 

Hulle my kontant betaal. 

HENK 

Jy bedoel hulle’t jou omgekoop…om eksklusief 

met hulle besigheid te doen. 

 

Daar’s niks meer wat F.G. kan sê nie.  Hy trek sy skouers op in erkenning. 

 

Henk stap na die deur en draai dan terug. 

HENK 

Dit bly tussen ons…maar jy’s gefire…en omdat 

jy my neef is…sal ek jou toelaat om te bedank.  

Ek soek jou brief môre op my lessenaar. 

 

Henk stap uit. 
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F.G. staan suur…en alleen…in die garage.  Hy loop doelloos in die garage rond…slaan 

‘n boks met die vuis…staan met sy hande op sy heupe…wat de f*k nou?! 

SOOIS(V/O) 

Dit bly nou maar ‘n feit…dit wat jy is, is dit 

wat jy is….half so gemaak…en half so geleer. 

 

2. 297. SITKAMER:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Al die gaste is daar.  Andries sit sy arm om Henk se skouer…Mariana neem ‘n foto. 

 

Dan volg ‘n sekwens van “snapshots” wat by die partytjie geneem word terwyl ons die 

res van die verteller se dialoog hoor. 

SOOIS(V/O) 

En daarmee moet jy sien en kry klaar…want 

so min as wat ‘n boom kan besluit om nie te 

staan waar hy staan nie…so min kan ‘n mens 

nie wees wie hy is nie.  En dit is waar, of 

bloed nou dikker as water is…of nie. 

 

KREDIETE ROL 
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KRUISPAD – EPISODE 9 

Draaiboek geskryf deur Deon Opperman & Harry Hofmeyr 

 

 

2. 298. STRAAT BUITE FRIK SE OU SAXONWOLD HUIS – DAG/BUITE 

Ons besef nie eers vir eers waar ons is nie.  Frik sit in sy bakkie, hande op die stuurwiel.  

Hy sit en dink eers vir ‘n paar sekondes, en dan klim hy stadig uit die bakkie en maak die 

deur toe en stap na die hek van sy huis in Saxonwold…maar ons weet nog steeds nie 

presies waar ons is nie.  Oor hierdie beeld hoor ons die verteller. 

SOOIS(V/O) 

Toe Koning Lear, kaalgestroop van alles, 

nakend en alleen in die storm gestaan 

het…sonder koninkryk, sonder kroon, 

sonder vriend…eers toe het hy besef dat dit 

nie die wispulturigheid van die gode was nie, 

maar sy eie verwaandheid…wat hom so ver  

laat val het… 

 

2. 299. SAXONWOLD: VAN DEN BERG HUIS – DAG/BUITE 

Nou weet ons waar ons is.  Die skoot is vanaf die straat, deur die hek.  Frik staan by die 

hek en kyk na sy ou huis…verlore in drome van wat was en wat kon gewees het.   Ons 

hoor nog die verteller se laaste woorde oor die beeld… 

SOOIS(V/O) 

En dit is juis in daardie oomblik, wanneer jy 

terugkyk na wie en wat jy was…en wie en 

wat jy nie meer is nie…dat jy vir die eerste 

keer regtig begin besef…wie en wat jy 

eendag…dalk kan wees. 
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TITELKAART 

2002 

 

SWART VROU (AF) 

Can I help you? 

 

A deftige swart vrou, met ‘n blommeskêr in die hand en ‘n hoedjie op haar kop kom na 

die hek aangestap vanuit die roostuin. 

FRIK 

No…sorry..I was just looking at the house.  It’s 

very beautiful. 

SWART VROU 

Thank you.  We love it. 

FRIK 

Have you been here long? 

SWART VROU 

We bought it last year.  Apparently it was built 

in 1925…for one of the mine bosses.  I think 

that’s why we liked it so much…my husband’s 

with the mines.   

Frik knik stadig… 

FRIK 

Anyway…sorry to bother you… 

SWART VROU 

Not at all.  Bye. 
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Die vrou stap weer terug na haar roostuin.  Met ‘n laaste kyk na die huis, draai Frik weg 

en klim in sy ou bakkie. 

 

 

2. 300. VESTIGINGSSKOOT – FRIK SE KARAVAAN – DAG/BUITE 

‘n Ouerige karavaan staan in iemand se agterplaas iewers.  Frik se bakkie staan buite die 

karavaan geparkeer (indien moontlik) 

 

 

2. 301. FRIK SE KARAVAAN: DAG/BINNE 

Frik en Albert sit by die tafeltjie in die karavaan.  Op die tafel is ‘n landkaart – 1:50 000 

van die bosveld wat aan die Kruger Wildtuin naby Komatiepoort grens. 

FRIK 

Ek was heeltemal verkeerd, Albert.  Die 

probleem met middelinkomste behuising is die 

marge is te klein.  Jy moet ‘n kompleks so groot 

soos ‘n dorp bou om regtig geld te maak.  En 

dan moet jy boonop honderde mense…wat nie 

groot inkomste het nie…oorreed om geld neer 

te sit en dan te wag terwyl jy die huis bou. 

ALBERT 

Wat nog moeiliker gemaak word deur die feit 

dat die swart middelklas nie so vinning groei as 

wat ons gedink het dit sou nie. 

FRIK 

Presies.  Maar hierdie…(BEDUIE NA DIE 

KAART)…slegs 20 eenhede…baie 

eksklusief…een akker elk…reg langs die 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 472 

Kruger Wildtuin…uiters luuks…optiese 

veselstelses…de lot.  Vir mense met ernstige 

geld en wat gereed is om die stad te verlaat.  

Veral Afrikaners. 

ALBERT 

Afrikaners? 

FRIK 

Het jy jou FAK vergeet, Albert?  “My hart 

verlang na die stilte, van die wye, wuiwende 

veld…”.  As daar nou een ding is wat die 

Afrikaner kenmerk, dan is dit sy heimweë vir 

natuurskoon en die veld soos die Here hom 

gemaak het.  En ek praat nie van baie van hulle 

nie…net twintig. 

ALBERT 

So dis ‘n soort “wildlife estate”. 

FRIK 

Ja, met ‘n pragtige uitsig oor die rivier.  En die 

grond is beskikbaar.  Ek gaan die grond wat ek 

hier in Johannesburg wou ontwikkel verkoop, 

en dit alles hierin belê.  Maar ek het baie meer 

nodig.  Voor ek die erwe kan bemark moet ek 

infrstruktuur ontwikkel…paaie, elektrisiteit, 

water, ensovoorts.  En dis hoekom jy hier is.  Ek 

soek beleggers en ek wil hê jy moet my help om 

hulle te kry.  Wat dink jy daarvan? 
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ALBERT 

Ek sal vir jou sê wat ek daarvan dink…ek dink 

die Frik van den Berg wat op sy tyd ‘n 

besigheid met die naam Maximus gebou 

het…het weer ‘n idee gekry wat gaan geld 

maak.  Baie geld.  Ek’s in. 

Frik sit terug.  Glimlag. 

ALBERT 

Wat gaan jy hom noem? 

FRIK 

Mahodimo.  Dis Sotho. 

ALBERT 

Wat beteken dit? 

FRIK 

Die plek van God. 

ALBERT 

Klink beter as waar ons nou sit? (BEDUIE NA 

DIE KARAVAAN) 

FRIK 

Toe Sophia weg is, kon ek nie sien hoekom ek 

alleen in ‘n huis, waarvoor ek huur betaal, moes 

sit nie.  Ek sal in ‘n tent bly as ek moet, maar ek 

sit nou alles wat ek het in ‘n klein stukkie van 

die paradys. 
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2. 302. KOMBUIS:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana stap die kombuis binne met vier Checkers sakkies in die hande.  Sy plaas hulle 

op die kombuis tafel en begin die inkopies uitpak. 

 

Andries kom in deur die agterdeur. 

ANDRIES 

Waar was jy? 

MARIANA 

Jy kan mos sien waar ek was. 

ANDRIES 

Hoekom het dit jou so lank gevat? 

MARIANA 

Ek was ‘n uur weg. 

ANDRIES 

Dis net sewe minute se ry van hier af na die 

Checkers en sewe minute terug.  Wil jy my 

vertel dit het jou vyf-en-veertig minute geneem 

om vier pakkies groceries te koop? 

MARIANA 

En wil jy my vertel jy sit hier met ‘n 

stophorlosie en kyk hoe lank dit my neem om 

inkopies te doen? 

ANDRIES 

Dis nie nodig om sarkasties te wees nie.  Ek vra 

net hoekom dit jou so lank geneem het. 

Draai na hom met ‘n houding van “Fine.  Right.  As jy nou wil weet…”. 
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MARIANA 

Ek het sewe minute van hier af gery winkel toe, 

twee minute gestap van die kar tot in die winkel, 

twintig minute inkopies gedoen, vyf minute 

buite die winkel met Tessa de Villiers gepraat, 

en sewe minute huistoe gery. 

ANDRIES 

Dis nie ‘n uur nie. 

MARIANA 

Omdat ek die ander kwartuur gebruik het om by 

die bottelstoor vir jou bier te koop.  Dis in die 

kar. 

ANDRIES 

Hoekom sê jy nie so nie? 

Hy stap uit. 

Mariana kyk hom agterna. 

 

2. 303. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BUITE 

 

2. 304. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

Jason en Henk is in die kantoor.  

HENK 

Daar is niks so winsgewend as vrees nie.  As 

mense bang is sal hulle enig’iets verduur en baie 

betaal om daardie bang te laat weggaan. 

JASON 

So jy sê - hoe meer “disasters” daar is, hoe 

beter. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 476 

HENK 

Dis nie wat ek sê nie, dis wat ek sien.  

Terroriste…oorloë…tsunanis…you name 

it…dis alles groot besigheid.  En die media 

stoot dit…onophoudelik…hou die vrees hoog.  

Ek meen, kyk wat moet ons nou by die 

lughawens deurgaan.  En die ouens wat daardie 

toerusting en stelsels verskaf is die ouens wat 

die groot geld gaan maak. 

JASON 

Dis depressing. 

HENK 

Dit is ja, maar dis hoe dit is. 

JASON 

Dan moet ons sorg dat ons ‘n “slice” van daai 

“pie” kry. 

HENK 

Hier in Suid-Afrika het ons reeds ‘n lekker slice 

van die pie, maar nou is my oë op ‘n “tech” 

maatskappy in Israel.  Die Israelies is 

wêreldleiers in die sekuriteitsindustrie.  In fact, 

dis so ‘n groot deel van hulle ekonomie dat 

hulle amper nie meer kan bekostig om vrede in 

die Midde-Ooste te hê nie.  Ons moet iets 

ontwikkel waarin ouens soos hulle sal 

belangstel. 
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JASON 

Ek het ‘n ding waaraan ek werk…hy broei nog 

in my kop…iets met biometriese identifikasie te 

doen.. om mense op ‘n afstand baie vinniger te 

kan indentifiseer.  As hulle dit koop is ons in die 

pound seats. 

Tricia klop en kom binne. 

TRICIA 

Verwag jy vir F.G. vandag? 

HENK 

Nee. 

TRICIA 

Wel hy’s hier.  In die “boardroom”. 

Henk laat sak sy kop, vryf sy voorkop. 

HENK 

Okay.  Dankie.  

Tricia gaan uit. 

HENK 

(AAN JASON)  Ek sal nie lank wees nie. 

JASON 

Ek verstaan nie daai nefie van jou nie.  Die hele 

jaar het jy hom teen my beskerm, en toe ek 

uiteindelik jammer sê en hom aanvaar, toe 

bedank hy.   

HENK 

Hy’t seker sy redes gehad.  Ek’s nou terug. 

Henk stap na die deur. 
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2. 305. RAADSKAMER: NEOKOR – DAG/BINNE 

F.G. sit by die tafel.  As Henk inkom staan hy op. 

F.G. 

Hallo Henk. 

Henk kyk hom in stilte aan. 

F.G. 

Dankie dat jy bereid was om my te sien. 

HENK 

Ek’s met ‘n vergadering besig… 

F.G. 

Ek sal nie lank wees nie.  Ek het gekom om 

jammer te sê.  Moes dit al weke gelede gedoen 

het… 

HENK 

(VINNIG EN KORTAF) Gaaf.  Ek aanvaar. 

Henk wil weer uitstap. 

F.G. 

…en om jou te vra of jy my ‘n tweede kans sal 

gee. 

HENK 

Nee. 

Henk wil weer loop. 

F.G. 

Gee my net ‘n kans om te sê wat ek wil 

sê…asseblief. 

Henk draai teësinnig terug. 
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F.G. 

Eerstens wil ek dankie sê dat jy my toegelaat 

het om te bedank eerder as om my summier af 

te dank. 

HENK 

As ek jou gefire het sou almal, en veral Jason, 

wou weet hoekom. Dit sou uieindelik by die 

polisie uitgekom het. Ek het dit nie vir jou 

gedoen nie…ek het dit gedoen om my 

maatskappy te beskerm. 

F.G. 

Ek het nie daai dollars vir my gevat nie, Henk.  

Ek het dit vir my Pa gedoen. 

HENK 

In daardie geval kon jy maar net sowel ‘n bank 

beroof het.  Net omdat jy dit vir jou Pa gegee 

het, maak dit nie reg nie.  Inderdaad, dit maak 

van hom ‘n krimineel sonder dat hy dit eers 

weet – nog ‘n rede hoekom ek jou laat bedank 

het. 

F.G. 

Die omkoopgeld uitgesluit…jy kan nie ontken 

dat ek ‘n goeie job gedoen het nie. 

HENK 

Ek ontken dit nie…maar die feit bly staan, wat 

ookal jou redes,  jy’t vir my gelieg…agter my 

rug gekonkel…en die maatskappy in gevaar 

gestel.  Ek kan nie bekostig om sulke mense 
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hier te hê nie.  En nou moet jy my 

verskoon…ek’s besig. 

Henk stap uit.  F.G. staan verslae. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 306. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Ons hoor Sophia se stem oor die vestigingsskoot: 

SOPHIA (AF) 

Jy kan nie een maand bedank, en die volgende 

maand vra om weer aangestel te word nie. 

 

2. 307. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia en F.G. is in die sitkamer. 

F.G. 

Ek het nie ‘n keuse gehad nie Ma. 

SOPHIA 

Hoe bedoel jy “jy’t nie ‘n keuse gehad nie”?  

Jy’t dan self bedank.  Het iemand ‘n geweer 

teen jou kop gehou? 

F.G. 

Op ‘n manier…ja.    (POUSE)  Maak nie saak 

hoe goed ek gedoen het, of hoe hard ek gewerk 

het nie…Jason wou my eenvoudig nie daar hê 

nie. 

Sophia luister nou aandagtig. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 481 

F.G. 

En Ma moet weet, Henk het my die heel tyd 

daarteen probeer beskerm.  Maar Jason is sy 

partner…en op die ou end was dit basies of ek 

loop, of Jason loop.  Ek kon nie dit aan Henk 

doen nie. 

Sophia skud haar kop…die onreg daarvan! 

F.G. 

Maar ek besef nou ek moes uitgehou het.  Ek 

was goed in daai job.  Baie goed. 

SOPHIA 

En nou sê Henk nee. 

F.G. 

Ek het gehoop Ma kan dalk vir Tannie Mariana 

vra om met Henk te praat. 

Dis ‘n vooruitsig waarvan Sophia glad nie hou nie. 

SOPHIA 

Dis vir my moeilik om vir Tannie Mariana 

gunse te vra. 

F.G. 

Asseblief Ma.  Dis moeilik vir ouens soos ek 

deesdae.  Ma’s dit enigste persoon wat nog in 

my glo.  As Ma my nie help nie, wie sal? 

Sophia sug…kan nie juis nee sê nie. 

SOPHIA 

Ek sal kyk wat ek kan doen. 
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F.G. 

Dankie Ma. 

 

2. 308. VESTIGINGSSKOOT – HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BUITE 

 

2. 309. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

‘n Nabyskoot op ‘n tydskrif of boek met ‘n groot prentjie van ‘n bruid op die voorblad. 

WILMIEN 

Wat verkies jy…hierdie kleur of hierdie kleur? 

‘n Wyer skoot wys Wilmien en Henk op die bank.  Henk sit en werk op sy “laptop” op 

die koffietafel voor hom, en Wilmien is besig met die boek/tydskrif. 

HENK 

(SONDER OM TE KYK – SY Oë NOG OP SY 

SKERM)  Net nie pienk nie. 

WILMIEN 

Ek sê kyk hier… 

Henk kyk na die prentjie – hy wys met sy vinger na ‘n kleur. 

HENK 

Daardie een. 

WILMIEN 

Ek haat daardie kleur. 

HENK 

Nou hoekom vra jy dan? 

WILMIEN 

Want dis ons troue en ek wil hê ons moet saam 

besluit. 
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HENK 

Hoe kan ons saam besluit as jy alreeds weet wat 

jy wil hê?  Dis soos daai keer met die rokke – ek 

wou nie kies nie maar toe sê jy ek móét kies en 

toe kies ek die rooi een en toe sê jy die blou een 

is baie mooier en jy kan nie verstaan hoe ek die 

rooi een kon kies nie want hy laat jou heupe te 

groot lyk. 

WILMIEN 

Wel hy het. 

HENK 

Ja, maar as jy dit geweet het, hoekom het jy in 

die eerste plek die rooi een daar gehad? 

Wilmien staan fies op en stap weg. 

WILMIEN 

(MET DIE WEGLOOP)  Julle mans! Ek wou 

net hê jy moes my help om ‘n kleur te kies.  Is 

dit te veel om te vra! 

Henk maak sy mond oop om iets agterna te sê, maar besluit dan dit sou wyser wees om 

dit nie te sê nie. 

WILMIEN (AF – IN ‘N ANDER KAMER) 

Daar’s nog net agt maande oor voor ons trou en 

daar’s duisende besluite wat nog geneem moet 

word!! 

HENK 

(AAN HOMSELF)  Vader help ons as ons by 

die koek kom! 

Hy tik weer op sy laptop. 
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2. 310. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana praat op die landlyn telefoon. 

MARIANA 

…môre of oormôre…enige een van die twee sal 

my pas…mm-hm…nee dis nie nodig 

nie…okei…baai. 

 

Sy dit die foon neer nes Andries van die kombuis se kant af ingestap kom. 

ANDRIES 

Wie was dit? 

MARIANA 

Sophia… 

ANDRIES 

Het nie geklink asof jy met Sophia praat nie. 

MARIANA 

En hoe klink dit as ek met Sophia praat? 

ANDRIES 

Wie gaan jy môre of oormôre sien? 

MARIANA 

Sophia het gebel om te vra of sy môre of 

oormôre ‘n koppie tee kan kom drink. 

ANDRIES 

Sommer so?  Uit die bloute? 
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MARIANA 

Sommer so.  Uit die bloute. 

 

Andries tel onverwags die telefoon op en bel ‘n nommer. 

Sophia kan nie glo wat sy nou sien nie. 

ANDRIES 

Hallo Ma…nee dit gaan goed dankie.  Is Sophia 

daar?  Ek wil graag met haar praat…dankie… 

Hy staan met dit gehoorstuk teen sy oor en kyk direk na Mariana, wat nou haar kop begin 

skud.  Andries se houding is:  “Nou sal ons sien!” 

ANDRIES 

Hallo Sophia…dis Andries…ek wil graag weet:  

het jy nou net vir Mariana gebel…?  

(LUISTER)  O…nee dis goed so…dankie…nee, 

alles in die haak…totsiens… 

Hy sit die gehoorstuk neer. 

Mariana kyk nog vir ‘n sekond of twee na Andries…en loop dan met mening na die 

voordeur. 

ANDRIES 

Waarheen gaan jy? 

MARIANA 

Uit! 

Die deur klap agter haar toe. 

 

2. 311. JASON SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

‘n Nabyskoot van ‘n 1100cc motorfiets in ‘n tydskrif.  (EK NOEM NIE ‘N BRAND NIE 

INGEVAL ONS EEN OP SPONSORSHIP KAN KRY) 
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JASON 

Ek het hom ge-“test-drive”. 

Wyer skoot wys Jason en Henk saam in die kantoor. 

JASON 

Dis soos ‘n “ride” op ‘n “rocket”. 

HENK 

Ek was nog nooit ‘n ou vir ‘n motorfiets nie. 

JASON 

Ek wag al lank om ‘n masjien soos hierdie te 

koop. 

HENK 

Gaan jy nou deur jou midlife krisis? 

JASON 

Waarvan praat jy, ek’s te jonk.   

HENK 

Ek wag eerder tot ek vir my ‘n Mazarati kan 

koop. 

JASON 

Weet jy wat kos ‘n Mazarati?! 

HENK 

Na ons die geld gemaak het wat ons saam met 

die Israelies gaan maak, koop ek vir my sommer 

twee.  (GOOI ‘N HARDCOPY VAN ‘N 

EMAIL VOOR HENK OP DIE LESSENAAR 

NEER)  Wat sê jy daarvan? 

Jason lees die brief.  Henk hou hom met ‘n selfvoldane glimlag dop. 
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JASON 

Hulle like die idee!  Dis great. 

HENK 

As ons die ontwerp kan “crack”, dan sal hulle 

vervaardig en wêreldwyd versprei.  En dan, my 

vriend, sit ons terug en tel die geld…soos Mark 

Shuttleworth. 

JASON 

So wat jy sê is:  ek moet nou die ding ontwerp 

en die programme skryf? 

Henk staan op.  Begin na die deur beweeg. 

HENK 

Wel jy word nie betaal om na prentjies van 

motorfietse te kyk nie. 

JASON 

Ek sal hom vir jou leen vir jou troue…dan kan 

jy en Wilmien vinniger by julle honeymoon 

uitkom. 

HENK 

Moenie eers praat van die troue nie.  As ek na 

nog ‘n prentjie van ‘n rok of ‘n koek of ‘n blom 

moet kyk, spring ek van ‘n gebou af.  (WIL 

LOOP – DRAAI WEER TERUG)  Weet jy 

wat?...nie ‘n Mazarati nie….ek koop vir my ‘n 

trip na die maan. 

Henk stap uit. 

Jason glimlag en kyk dan weer na die prentjie van sy motorfiets. 
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2. 312. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE 

Frik en Albert. 

FRIK 

Hel, maar dis goeie nuus, Albert. 

ALBERT 

Ek sê mos – die manne kan ‘n winsgewende 

plan ‘n myl weg ruik.  Maar ons het nog net 

50% van wat ons nodig het.  Daar’s nog ‘n lang 

pad om te stap.   

FRIK 

Ek het vir so lank met ‘n leë glas gesit, vir my is 

die glas half vol, nie half leeg nie. 

ALBERT 

Ek wil ook vir jou sê dat ek besluit het om ‘n 

kwart miljoen van my eie spaargeld in te sit. 

Frik is diep ontroer deur hierdie informasie. Vir ‘n oomblik is hy stil. 

FRIK 

Ek kan nie beskryf, Albert, wat dit vir my 

beteken nie. 

ALBERT 

Dis ‘n goeie plan. 

FRIK 

Nee, meer as dit…as ek jare gelede na jou 

geluister het…het ons nie nou hier in ‘n 

karavaan  gesit nie.  Jy’t my goeie raad gegee en 

ek het van die hand gewys. 
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ALBERT 

Mens skryf nie ‘n man af net omdat hy ‘n fout 

gemaak het nie.  As dit die geval was, dan was 

ek self lankal afgeskryf.  (MAAK DIE 

OOMBLIK LIGTER)  Buitendien…ek het 

goeie geld uit jou in die verlede verdien, en 

beplan om dit nou weer te doen. 

FRIK 

(BESKEIE GLIMLAG)  Jy’s ‘n goeie vriend, 

Albert. 

ALBERT 

Jy ook, Frik.  (POUSE) Ek nou moet ek loop, 

voor ons emosioneel raak en ek jou dalk omhels 

of iets dergliks! 

Frik lag. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 313. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Sophia in die kombuis.  Hulle drink tee. 

SOPHIA 

Normaalweg sou ek nie so iets sommer maklik 

met jou kom bespreek nie, maar onder die 

omstandighede kon ek eenvoudig nie stil bly 

nie.  F.G. weet natuurlik nie dat ek jou kom sien 

het nie. 
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MARIANA 

Ek het nie besef dat dit die rede was hoekom hy 

bedank het nie.  Nog tee? 

SOPHIA 

Nee dankie.  Almal onderskat nog al die jare vir 

F.G.  Ek self was skuldig daaraan...nie dat ek dit 

ooit vir hom gewys het nie…maar hy’t ‘n sterk 

karakter en hy’s lief vir Henk en daarom het hy 

sy eie behoeftes tweede gesit en Henk s’n 

eerste. 

MARIANA 

Jy moet verstaan, Sophia, ek kan niks belowe 

nie.  Henk se besigheid is Henk se besigheid. 

SOPHIA 

Natuurlik.  Maar as iemand hom kan laat 

verstaan, dan is dit jy.  En ás hy eers verstaan 

dink ek sal hy anders teenoor F.G. optreë. 

 

Andries kom by die voordeur ingestap en by die sitkamer verby.  Hy sien die twee dames 

wat daar sit.  Mariana kyk nie direk na Andries nie. Hy let dit op. 

ANDRIES 

Hallo Sophia. 

SOPHIA 

Hallo Andries.  Hoe gaan dit met jou? 

ANDRIES 

Goed dankie.  Hoe gaan dit daar op die plaas? 
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SOPHIA 

Sy naam is nie verniet Rustigheid nie, en met 

die sekuriteitstelsels wat Henk en sy manne 

geïnstalleer het, voel ons baie veiliger ook. 

ANDRIES 

Goed so.  Verskoon my. 

Hy stap deur na die kombuis. 

Stilte.  Sophia het intussen opgelet dat alles nie heeltemal reg is tussen Mariana en 

Andries nie. 

SOPHIA 

(HEEL ONSKULDIG)  En hoe gaan dit met 

julle twee?   

MARIANA 

Goed dankie. 

SOPHIA 

Kom nou Mariana…ek’s jou suster, nie ‘n 

vreemdeling nie. 

MARIANA 

Ek mis vir Izel…ons praat darem eenkeer ‘n 

week op die foon, en ten minste gaan ons hulle 

sien by Henk en Wilmien se troue in Desember. 

SOPHIA 

(SAGGIES EN TEER, SOOS NET SOPHIA 

KAN AS SY IETS WIL Hê)   Dis nie wat ek 

gevra het nie. 

Mariana sukkel…maar het ook die behoefte om met iemand te praat.  Sophia sit haar 

hand op Mariana se knie. 
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SOPHIA 

Ek is hier, sussie…praat met my. 

MARIANA 

(SUKKEL OM DIT TE Sê)  Toe jy…toe jy en 

Frik verlede jaar geskei het… 

Sophia begin besef waarheen die gesprek lei. 

MARIANA 

…ek dink dit het vir Andries nogals geruk. 

SOPHIA 

In watter sin? 

MARIANA 

Jy weet mos hoe gaan dit met ‘n egskeiding…al 

die ander getroude paartjies om hulle…raak ‘n 

bietjie bang…kan nie anders as om na hulle eie 

verhoudings te kyk nie…klou ‘n bietjie stywer 

aan mekaar. 

SOPHIA 

En Andries? 

MARIANA 

Ek dink hy’s bang…ek dink hy’s bang 

omdat…(POUSE)… 

SOPHIA 

…Frik nou beskikbaar is. 

Mariana knik. 

SOPHIA 

Het hy rede om bang te wees…? 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 493 

MARIANA 

(POUSE)  Ek weet nie. 

Sophia het nou wat sy wou gehad het. 

SOPHIA 

Jy weet, Mariana, ek het van Frik geskei omdat 

ek uiteindelik besef het dat hy nie die man is 

wie ek gedink het hy is nie.  (POUSE)  Miskien 

is dit tyd…en ek sê hierdie omdat ek vir jou 

omgee…miskien is dit tyd dat jy dit ook besef. 

‘n Traan loop oor Mariana se wang.  Sophia haal ‘n snesie uit haar handsak en gee dit vir 

Mariana. 

SOPHIA 

Ek het gehoor hy bly nou in ‘n karavaan.  

(POUSE)  Glo my, Mariana, op die ou end…het 

jy toe die beter een van die twee gekry. 

 

2. 314. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

‘n Nabyskoot van ‘n sjokoladekoek wat gesny word. 

‘n Wyerskoot wys Henk wat voor die koek by die tafel sit.  Hy maak die sny klaar en 

skep vir hom ‘n stuk op ‘n bordjie.  Terwyl hy dit doen: 

HENK 

Hel Ma, ek kan nie onthou wanneer laas ek van 

Ma se beroemde sjokolade koek geëet het nie. 

Ons sien nou ook vir Mariana. 

HENK 

(MET ‘N MOND VOL KOEK)  Koekbak is 

nou nie juis Wilmien se sterk punt nie. 
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MARIANA 

Dit was lekker om weer een te maak.  Jou Pa en 

ek kan nie ‘n hele koek opeet nie.  Helfte van 

die ding word altyd droog.  Jy sal sien, as julle 

eers kinders het dan sal Wilmien baie gou leer 

om koek te bak. 

HENK 

Hoekaai.  Ons kry eers die troue uit die pad. 

MARIANA 

Het julle al begin dink wie julle gaan nooi? 

HENK 

Het ons al begin dink?!  Wilmien se lys trek nou 

al hier by die drie honderd.  As ek nie keer nie 

sal ek Loftus Versveld moet huur. 

MARIANA 

Dis nou maar die ding van ‘n troue…dis of net 

die familie…of dis die hele wêreld.  (POUSE)  

Gaan julle vir Oom Frik nooi? 

HENK 

Natuurlik gaan ons hom nooi, Ma.   

MARIANA 

En F.G.? 

Henk raak stil.  It’s a sore point. 

MARIANA 

Ek wil nie my in jou besigheid inmeng nie… 

HENK 

Moet dan liewers nie, Ma. 
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MARIANA 

…maar ek gaan.  Dink jy nie jy’s dalk te hard 

op hom nie?  Dit was so lekker om julle weer 

saam te sien. 

HENK 

Ma…!  Hy’t bedank.  Dis dit. 

MARIANA 

Omdat hy nie verdere spanning tussen jou en 

Jason wou skep nie. 

Dis die eerste keer dat Henk so iets hoor. 

HENK 

(PRAAT SY MOND VERBY) Is dit wat hy Ma 

vertel het? 

MARIANA 

Hoekom?  Is daar ‘n ander rede? 

Henk het homself nou in ‘n hoekie geverf.  Hy kan nie die waarheid vertel nie. 

HENK 

Nee, daar’s nie ‘n ander rede nie.  Hy’t bedank 

en nou wil hy sy job terug hê en ek het nee gesê. 

MARIANA 

Maar as hy dit gedoen het om jou te 

beskerm…dan dink ek jy skuld hom dalk ‘n 

tweede kans.  Dis mos nie reg dat hy sy werk 

verloor omdat Jason nie van hom hou nie.   Of 

is ek verkeerd? 

HENK 

Jason is my partner, Ma.  Ek vertrou sy oordeel. 
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MARIANA 

Selfs teen jou neef…saam met wie jy groot 

geword het? 

HENK 

Ek dag Ma’t kom kuier om vir my 

sjokoladekoek te bring. 

Wilmien kom vrolik ingestap, met ‘n groot plat boks in die hande. 

WILMIEN 

Hallo Tannie.  Lekker om Tannie hier te sien. 

Gee vir Mariana ‘n soentjie op die wang. 

MARIANA 

Hallo my kind. 

WILMIEN 

(AAN HENK)  Hoekom het jy my nie gesê jou 

Ma kom kuier nie?   Oe!...sjokoladekoek. 

HENK 

Ek het nie geweet nie. 

MARIANA 

Kry vir jou. 

WILMIEN 

Dis my gunsteling en daarom gaan ek nee 

dankie sê, want as ek eers begin sal ek nie 

ophou nie en dan gaan my man ‘n vet bruid hê. 

MARIANA 

Dis nog maande voor die troue. 
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WILMIEN 

Die laaste ding wat ek wil doen is ‘n “crash 

diet” twee weke voor ek trou. (MAAK DIE 

BOKS OOP EN HAAL ‘N STUK IVOORWIT 

SATYN UIT)  Wat dink Tannie hiervan?  Dis 

vir Izel se rok.  Een van die boeke wat ek gelees 

het… 

HENK 

En daar was honderde… 

WILMIEN 

Navorsing my man, navorsing.  Een van die 

boeke het gesê dat ivoor die beste kleur vir ‘n 

strooimiesie is.  Dit komplimenteer die bruid se 

wit en trek nie aandag af nie. 

MARIANA 

Dis pragtig.  Het jy al besluit wie jou 

strooijonker gaan wees, Henk? 

HENK 

Jason. 

Mariana kyk na Henk.  Knik.   

 

2. 315. KOMBUIS:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Ons hoor Andries iewers in die huis.  Daar is niemand in die kombuis nie. 

ANDRIES 

Mariana.   Mariana! 

Andries kom die kombuis binne.  Hy sien dat daar neimand in die kombuis is nie.  Hy is 

duidelik besig om homself op te werk.   Hy stap weer deur na die voorportal. 
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2. 316. VOORPORTAAL:  DAG/BINNE 

Andries tel die foon op en bel aggressief ‘n nommer.  Luister.  

MARIANA (DISTORT) 

Hallo, ek’s nie nou beskikbaar nie. Laat 

asseblief ‘n boodskap.  Totsiens. 

Hy sit die foon neer.  Nou’s hy kwaad. 

ANDRIES 

Moenie dink ek weet nie waar jy is nie. 

Hy stap met mening by die voordeur uit en slaan die deur agter hom toe. 

 

2. 317. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BUITE 

Andries klop hard aan die deur wat toe is.  Na ‘n oomblik maak Frik die deur oop. 

FRIK 

Andries. 

ANDRIES 

Waar is sy? 

FRIK 

Waar is wie. 

Andries begin verby Frik stoot om in  die karavaan te klim. 

ANDRIES 

Dink jy ek’s stupid?! 

FRIK 

Hei! Hei! Hei! 

Frik stoot weer vir Andries na buite. 
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FRIK 

Wat dink jy doen jy?! 

ANDRIES 

Ek weet sy’s daarbinne.  Mariana!! 

FRIK 

Is jy van jou sinne beroof?!  Mariana is nie hier 

nie. 

ANDRIES 

Ek waarsku jou… 

FRIK 

Jou gat man! 

Sonder ‘n verdere waarskuwing gaan Andries vir Frik te lyf.  Hulle stooi op die gras voor 

die karavaan.   Andries kom vir Frik met die vuis by.  Frik steier en val neer.  Andries 

storm in die karavaan in.  Daar is niemand daar nie.  Hy stap weer uit en wys met sy 

vinger na Frik, wat besig is om stadig orent te kom. 

ANDRIES 

Jy bly weg van my vrou! 

 

Andries loop weg.   

Frik vee bloed van sy mond af. 

 

2. 318. GARAGE:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries sit in sy stoel.  Boos.  Ons hoor ‘n kar wat net buite die garage intrek en 

afgeskakel word.  Die deur van die kar word toegeklap.  Andries sit net…wag.   

 

Mariana kom woedend die garage binne. 
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MARIANA 

Nou het ek genoeg gehad! 

ANDRIES 

(SONDER OM NA HAAR TE KYK)  Het hy 

jou gebel? 

MARIANA 

Ja, hy’t my gebel! 

ANDRIES 

Snaaks, toe ek jou gebel het, het jy nie 

geantwoord nie. 

MARIANA 

Ek was by Henk en Wilmien.  My foon was in 

die kar! 

ANDRIES 

Dis wat jy sê ja. 

MARIANA 

Jy ry nou na Frik en jy gaan vra om verskoning!   

ANDRIES 

Maar dis ook moontlik dat toe jy sien dis ek wat 

bel, jy vinnig daar weg is voor ek daar 

aangekom het. 

MARIANA 

Daar is niks tussen my en Frik nie!  Hoeveel 

keer moet ek dit nou nog sê?!!  Jy gaan vra nou 

om verskoning. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 501 

ANDRIES 

(SPRING OP UIT SY STOEL)  Moenie jy vir 

my sê wat ek moet doen nie, en moenie vir my 

probeer vertel dat daar niks tussen jou en Frik is 

nie!  Lyk ek vir jou soos ‘n poephol?! 

MARIANA 

As jy jou so gedra, ja! 

ANDRIES 

Ek weet hy soek jou…soek jou al vir jare. 

MARIANA 

(BARS UIT)  Wat wil jy hê?!  Wat wil jy hê?!!  

Dat ek moet ontken dat ons eenkeer verlief was?  

Ja ons was verlief!  Jy was ook verlief, baie 

keer, voor jy my ontmoet het.  Jy was vir drie 

jaar saam met Rita voor ons ontmoet het.  Sal ek 

haar nou gaan opsoek en met die vuis slaan?! 

Andries gaan nou oor tot weerloosheid.  Hy huil amper. 

ANDRIES 

Ek’s bang ek verloor jou. 

MARIANA 

(POUSE – EN DAN STIL)  As jy so 

aangaan…sal jy.  (POUSE)  En nou gaan ek 

regmaak met Frik…en as jy my volg…los ek 

jou. 

Sy stap uit. 

Andries sak stadig weer in sy stoel neer. 
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2. 319. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE 

Frik sit by die tafeltjie in sy karavaan.  Papiere lê oor die tafeltjie gestrooi.  Maar hy kyk 

nie juis na die papiere nie…sit met sy kop in sy hand. 

MARIANA (AF) 

Hallo Frik… 

Hy kyk op.  Sien Mariana.  Staan dadelik op. 

FRIK 

Mariana… 

Hulle kyk vir ‘n oomblik in stilte na mekaar. 

MARIANA 

Is dit seer? 

FRIK 

Hm? 

Sy beduie na sy mond waar Andries hom geslaan het.  Frik het intussen die bloed 

afgewas, maar ‘n kneusplek is duidelik sigbaar. 

FRIK 

O…so ‘n bietjie, ja, maar nie te erg nie. 

MARIANA 

Ek is so jammer. 

FRIK 

Moenie laat dit jou ontstel nie.  Dis goed om jou 

te sien.  Kom sit. 

Mariana gaan sit.  Frik gaan sit oorkant haar. 

FRIK 

Jy weet…ek neem hom eintlik nie kwalik nie.  

Hy’t gedink jy’s hier…by my…en op ‘n manier 
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was hy reg, want al was jy nie fisies hier 

nie…was jy wel hier…is jy elke dag 

hier…word ek elke oggend langs jou 

wakker…ruik ek jou hare… 

MARIANA 

Moenie… 

FRIK 

…voel ek jou vel teen myne... 

 

Mariana kyk af en weg…kan nie erken wat sy voel nie. 

FRIK 

…en ek dink aan al die tyd wat ons reeds 

verloor het…en hoe anders alles kon gewees 

het. 

Hy vat haar ken liggies en draai haar gesig na hom. 

FRIK 

Hy baklei ten minste vir jou.  Ek wens ek het. 

 

 Dan soen hy haar saggies…baie saggies…op die lippe….amper soos die vlerke van ‘n 

vlinder wat liggies oor haar lippe streel.  Hy trek stadig weg.  Hulle sit in stilte. 

MARIANA 

(AMPER ‘N FLUISTER)  Ek moet gaan. 

Hy knik stadig. 

Mariana staan op. 

MARIANA 

Moenie saam stap nie. 

Sy loop uit. 

Frik sit alleen. 
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DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 320. JASON SE KANTOOR:  NEOKOR – DAG/BINNE 

Jason en Henk is in die kantoor. 

JASON 

Ek’s amper daar.  Nog so twee maande, en al sê 

ek dit self, gaan dit ‘n stukkie “genius” wees. 

HENK 

Die deadline is einde Desember. 

JASON 

Ek weet, ek weet, maar dis ‘n moeilike program 

om te skryf.  En ek skep hom van “scratch”.  

Daar’s nie baie vorige navorsing wat ek kan 

gebruik om my te help nie. 

HENK 

As jy meer tyd nodig het kan ek hulle vra om 

die “deadline” te skuif, maar die probleem is dat 

die stelsel wat jy ontwerp gaan met een van 

hulle eie nuwe produkte geïintegreer word, en 

hulle het reeds kontrakte geteken om dit 

volgende Januarie bekend te stel.   

JASON 

Moenie worrie nie, ek sal hom uitwerk. 
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HENK 

Ek twyfel nie vir ‘n sekonde nie, en as jy dit 

gedoen het, sit ons met die grootste kontrak in 

die geskiedenis van ons maatskappy…en net 

betyds want na my troue is ek bankrot. 

JASON 

Dankie!  Gelukkig voel ek geen “pressure” nie. 

HENK 

Jy wil mos ‘n genius wees. 

 

2. 321. FIRK SE KARAVAAN – DAG/BUITE 

Frik en Albert klink twee bierbottels teen mekaar.  Hulle sit om ‘n klein tuintafeltjie met 

vier stoele. 

FRIK 

Albert, ek weet nie wat ek sonder jou sou 

gedoen het nie. 

ALBERT 

Dis mos die eerste wet van verkoop – jy moet 

die produk hê om te verkoop. 

FRIK 

Nou kan ek voortgaan met die neerlê van die 

infrastruktuur…en as dit klaar is, dan kan die 

bemarking begin. 

ALBERT 

Hoe lank voor ons kan begin bemark? 

FRIK 

Mmm, ek skat so vyf, ses maande. 
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ALBERT 

Hoe gouer hoe beter.  En aangesien ons nou die 

kapitaal het om te begin, kan jy miskien vir jou 

‘n plekkie kry wat ‘n bietjie meer ruimte het as 

hierdie (BEDUIE NA DIE KARAVAAN). 

FRIK 

Ek spandeer nie ‘n sent van daardie kapitaal op 

enige iets anders as Mahodimo nie.   

ALBERT 

Kan ek dan ten minste voorstel dat jy vir jou ‘n 

sambreel hier kry. 

FRIK 

(LIG SY BIER)  Tjorts. 

ALBERT 

Laat hy val waar hy wil. 

FRIK 

Nee, laat hy val waar hy moet. 

 

2. 322. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 323. DIE KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart en Sophia is in die kombuis.  Mart sny deeg met ‘n koekiesnyer.  Mariana pak hulle 

een vir een op ‘n oondbak. 

SOPHIA 

Hy gaan jammer wees, dis al wat ek kan sê. 
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MART 

Mens kan mos nie vir ‘n man vertel hoe hy sy 

plaas moet bestuur nie…veral nie een waarvan 

hy die lande met sy kaal hande stuk vir stuk, en 

boompie vir boompie, oopgekap het nie. 

SOPHIA 

Dis die hulle punt: Henk het dit nie self gedoen 

nie.  F.G. het vir meer as ‘n jaar ‘n groot bydrae 

gelewer.  Inderdaad, hulle grootste groei het 

gebeur terwyl F.G. daar was. 

MART 

Hy’t gehelp oes, ja, maar die lande was lank 

voor dan gesaai. 

SOPHIA 

Aan wie se kant is Ma? 

MART 

Ek’s aan niemand se kant nie, my kind.  Ek sê 

maar net. 

SOPHIA 

Sê dan liewer “wat jy saai sal jy maai”, want 

wat Henk nou tussen hom en F.G. saai, sal hy 

eendag moet maai.  En as daardie suster van my 

nie versigtig is nie, sal sy ook bitter lande maai.  

MART 

Ek dink nie jy hoef jou oor Mariana te 

bekommer nie.  Sy was nog altyd baie versigter 

as jy. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 508 

SOPHIA 

Dankie Ma! 

MART 

Gaan jy dit ontken? 

SOPHIA 

(BESLUIT DIS BETER OM DIT NIE TE 

ONTKEN NIE)  Wel sy beter baie versigtig 

wees of sy gaan vir Andries verloor. 

MART 

Mens sou dieselfde van hom kon sê. 

SOPHIA 

Inteendeel, hy doen sy bes om haar te hou. 

MART 

Dis juis dan wanneer jy iemand verloor. 

Soois kom by die agterdeur ingestap.  Hy hang sy hoed soos altyd op die hakkie by die 

deur. 

SOOIS 

Dis nou vir jou ‘n interessante ding. 

Die dames kyk na Soois. 

SOOIS 

Ek gesels nou net met Albert.  Hy vertel my dat 

Frik al die beleggers gekry het wat hy gesoek 

het. 

MART 

Maar dis goeie nuus. 
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SOPHIA 

Wat bou hy hierdie keer…’n squatter kamp? 

SOOIS 

Om die waarheid te sê, soos ek dit verstaan, is 

dit ‘n twintig akker luukse ontwikkeling daar 

naby Komatiepoort teen die grens van die 

Kruger Wildtuin.  Hy noem dit Mahodimo 

Wildlife Estate. 

SOPHIA 

Waar sou hy beleggers vir so iets kry? 

Soois gaan sit, en begin ‘n appel met sy knipmes versigtig skil. 

SOOIS 

Jy vergeet, Sophia, dat daardie vorige man van 

jou was ‘n bekwame besigheidsman. 

SOPHIA 

Wat daarin geslaag het om ‘n massiewe 

besigheid in die grond in te bestuur. 

SOOIS 

As jy ‘n vis uit die water uit haal dan flap hy 

maar rond vir ‘n rukkie.  Of hy werk homself 

weer terug na die water, of hy doen wat visse 

miljoene jaar gelede gedoen het en groei vir 

hom bene sodat hy op ‘n nuwe manier kan lewe. 

SOPHIA 

Of bly net daar rondflap totdat hy vrek. 
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SOOIS 

Dis waar, maar dit lyk vir my Frik is besig om 

vir hom bene te groei.  Aanvraag in die 

behuisingsmark word elke jaar sterker, veral vir 

hoë-sekuriteit, luukse landgoedere, en volgens 

Albert kan Frik ‘n paar miljoen uit hierdie 

Mahodimo van hom maak.  Mensdom my vrou 

maar dis ‘n mooi appel die…sommer so uit die 

paradys. 

 

Ons is op Sophia.  Die implikasie van wat sy nou net gehoor het sink behoorlik in. 

 

2. 324. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BUITE 

Frik sit by sy tafeltjie buite, wat nou ook ‘n sambreel het.  Hy werk dus in die koelte. 

Sophia kom aangestap.  Sy lyk “stunning”.  Frik sien haar nie dadelik nie, want hy is 

betrokke by die somme wat hy maak.  Sy staan vir ‘n oomblik na hom en kyk…en stap 

dan doelbewus nader.  Eers dan gewaar hy haar.  Hy kyk verbaas na haar…laaste persoon 

op aarde wat hy ooit verwag het om te sien. 

SOPHIA 

Hallo Frik… 

FRIK 

Hallo Sophia. 

SOPHIA 

Hoe gaan dit met jou? 

FRIK 

Goed dankie.  En self? 
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SOPHIA 

Baie goed dankie.  Vergewe my dat ek so 

onverwags hier aankom, maar ek vanoggend toe 

ek wakker word toe lê ek en dink oor ons…en 

alles wat ons gedeel het…en toe besluit ek dis 

sommer nonsens dat ek en jy nog kwaai vriende 

is.  Net omdat ons nie meer man en vrou is nie 

bedoel nie dat ons nie vriendelik met mekaar 

kan wees nie.   

FRIK 

Hoekom juis vanoggend? 

SOPHIA 

(HOU HAAR “POSE”)  Hoekom nie?  Vir 

Paulus was dit op pad na Damaskus, en vir my 

was dit vanoggend. 

Frik is nie oortuig nie.  Voel aan dat sy ‘n ander agenda het. 

SOPHIA 

Ons kan nie vir die res van ons lewens kwaad 

bly nie. 

FRIK 

Ek is nie meer kwaad nie. 

SOPHIA 

Ek’s bly om dit te hoor.  (BAIE BELEEFD EN 

MET ‘N “COY” GLIMLAGGIE)  Gaan jy my 

nie vra om te sit nie? 

FRIK 

Nee. 

Dit tref Sophia soos ‘n klap in die gesig. 
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FRIK 

Ek gaan jou nie vra om te sit nie, want ek 

vermoed dat die rede hoekom jy hier is, het niks 

met vreindskap te doen nie, en alles met die 

moontlikheid dat jy vermoed dat jy dalk ‘n fout 

gemaak het. 

SOPHIA 

Ek het nie gekom om jou te vra om weer met 

my te trou nie, Frik. 

FRIK 

Nee.  Nie eers jy sou so kras wees nie.  Ek dink 

jy’t gekom om jou opsies oop te hou, ingeval 

die man wie jy verlaat het daarin sou slaag om 

weer te begin leef, eerder as net oorleef, soos ‘n 

dier of ‘n boemelaar - as ek reg onthou was dit 

die woorde wat jy gebruik het. 

SOPHIA 

(MET KROKODIL-TRANE WAT IN HAAR 

Oë OPWEL)  Ek kom hier om vrede te maak en 

al wat terugkry is vernedering. 

FRIK 

Dis nie vernedering nie, Sophia.  Hierdie is:  kry 

jou skynheilige agterend van my erf af of ek kla 

jou aan vir oortreding.  Nou! 

 

Sophia snak na haar asem…draai om en strompel weg.  Frik hou haar dop terwyl sy 

wegloop.  
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DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 325. VESTIGINGSSKOOT – HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BUITE 

 

2. 326. HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Henk staan in sy trou pak.  Wilmien vat hier en daar aan die pak – maak seker dat alles 

reg is.  Twee groot tasse staan ook by hulle. 

WILMIEN 

Ek dink ek moet hulle sê om hierdie broekspyp 

se soom nog ‘n halwe sentimeter te lig. 

HENK 

Hy’s heeltmal reg soos hy is.  Ek hou nie 

daarvan as dit te kort is nie. 

WILMIEN 

Staan stil Henk en hou op om met my te stry. 

HENK 

Hoekom mag die vrou aan die man se pak 

vroetel en trek, maar die man mag nie eers die 

vrou se trourok sien nie? 

WILMIEN 

Omdat die vrou al die werk gedoen het om die 

troue te reël en die man net van die begin tot die 

einde ge”moan” het.  Maar fine, ek los hom dan 

so.  Ek moet gaan.  Ek het vir my Ma gesê ek 

sal vyfuur daar wees. 
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HENK 

En dis nog iets:  hoekom, nadat hulle vir jare 

saam gebly het, moet die vrou nou twee dae 

voor die troue by haar Ma gaan bly? 

WILMIEN 

Sodat dit spesiaal is. 

HENK 

Vergewe my, ek is seker net dom, maar hoekom 

is dit nie nou spesiaal nie?  Ons gaan vir die res 

van ons lewens saam bly en wat jy nou 

impliseer is dat dit nie spesiaal gaan wees nie 

juis omdat ons heel tyd bymekaar is. 

WILMIEN 

Sodat dit spesiaal is wanneer ons mekaar in die 

kerk sien, Henk.  En dit herinner my:  moenie 

laat Jason die ringe vergeet nie.  Ek stel voor jy 

bring dit kerk toe en gee dit daar vir hom.  Help 

my met hierdie tasse.  En jy sê vir Jason as hy 

jou die aand voor ons troue dronk maak, praat 

ek nooit weer met hom nie. 

HENK 

Dis hoekom ons die ramparty vanaand hou, 

liefling.  Hy kom my agtuur haal en ek gaan 

vanaand beslis dronk wees. 

WILMIEN 

Sorg net dat jy nie bestuur nie. 

Hulkle begin die tasse na die deur toe sleep. 
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Die telefoon lui in die woonstel.   

WILMIEN 

Ag, dêmmit. 

Henk sit die tas neer en hardloop na die foon. 

HENK 

Hallo, Henk wat praat…(HY LUISTER – EN 

DAN SAK HY AMPER 

INMEKAAR)…wat?!...wat?!...wanneer?!...o 

nee…o nee… 

Wilmien sit stadig haar tas neer…oë op Henk…dan beweeg sy vinnig na hom. 

Henk sit stadig die foon neer…trane oor sy wange. 

WILMIEN 

Wat het gebeur?  Wat het gebeur? 

HENK 

Jason het ‘n ongeluk gehad…op sy motorfiets.   

Wilmien se hand gaan oor haar mond. 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 327. HOSPITAAL WAGKAMER – DAG/BINNE 

Jason se Pa, Willie Jacobs,  en Jason se ma, MOIRA, en Henk en Wilmien sit en wag in 

die wagkamer. 

MOIRA 

Ek het vir hom gesê hy moenie daardie 

motorfiets koop nie. 
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WILLIE 

Dit help nie om te sê wat jy gesê het nie, my 

vrou.  Hy’t die ding gekoop omdat hy hom wou 

gehad het, en daar is dit nou. 

‘n Doktor kom aangestap.  Die vier van hulle staan op. 

DOKTOR 

Ek’s bevrees ek het nie goeie nuus nie. 

Moira begin huil. 

Henk is so bleek soos ‘n laken. 

DOKTOR 

Jason het erg kopbeserings opgedoen.  Hy is in 

‘n koma…en ek’s bevrees ek kan nie sê 

wanneer hy uit die koma sal kom nie.  Miskien 

nooit. 

Moira sak inmekaar.  Henk en Willie help haar weer regop. 

DOKTOR 

Ek is jammer.  Ons sal die beste vir hom doen 

wat ons kan.  Ek is baie jammer. 

Henk begin stadig retireere, en draai dan om en stap vinnig uit.  Wilmien hardloop 

agterna. 

 

2. 328. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 329. DIE STOEP – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke op die stoep.  Soois staar uit oor die lande.  Mart doen 

hierdie keer niks nie – staar ook net uit oor die lande. 
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MART 

Mariana sê Henk en Wilmien het besluit om te 

wag en kyk wat met Jason gebeur.  Dis so 

tragies. 

SOOIS 

Tragies. 

Stilte. 

MART 

Sy sê Henk is baie teneergedruk.  Jason was die 

tegniese brein van die besigheid.  Dit sal 

moeilik wees om hom te vervang. 

SOOIS 

Moeilik. 

Stilte. 

MART 

Hy was besig met ‘n belangrike projek.  Nou 

gaan hulle die kontrak verloor.  Arme Henk. 

SOOIS 

Arme Henk. 

Stilte. 

MART 

Wat dink jy, Soois? 

SOOIS 

Ek dink aan daai appel wat Adam en Eva 

gepluk het… 

MART 

Hoekom? 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 518 

SOOIS 

Want dis toe al die moeilikheid begin het. 

 

 

2. 330. HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Wilmien sit alleen op die bank.  Oor haar skoot lê haar trourok.  Sy vat saggies aan die 

trourok…en dan begin sy huil…huil vir al die jare wat sy gewag het…en vir wat nou in 

die toekoms lê. 

 

2. 331. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BINNE 

 

2. 332. HENK SE KANTOOR: DAG/BINNE 

Henk sit verslae by sy lessenaar.  Hy het vir ‘n paar dae nie geskeer nie.  Hy staar uit voor 

hom. 

F.G. kom ingestap.  Hy gaan staan voor Henk. 

F.G. 

Ek het net gekom om te sê hoe jammer ek is, 

Henk. 

Henk praat baie gedemp, baie teneergedruk. 

HENK 

Dankie. 

F.G. 

Het hulle enige idee hoe lank hy in die koma sal 

bly. 

HENK 

Nee. 

Stilte. 
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F.G. 

Anyway…ek is regtig jammer.  Ek weet wat 

Jason vir jou beteken het.  (POUSE)  Moenie 

huiwer om te bel as jy geselskap nodig het nie. 

HENK 

As jy jou job wil terughê…hy’s joune. 

F.G. 

Miskien moet jy maar nog ‘n paar dae wag voor 

jy so ‘n besluit maak. 

HENK 

Ek gaan al die hulp nodig hê wat ek kan kry. 

F.G. 

Ek sal jou nie drop nie. 

Henk knik net sy kop. 

F.G. stap uit. 

 

2. 333. HOSPITAALKAMER – DAG/BINNE 

Die gordyne is toegtrek, maar ‘n bietjie son val nog deur die gordyn.  Jason lê in die bed 

– verbande om sy kop…in ‘n koma. 

Henk kom in gestap.  Hy stap tot dit stoel wat langs die kant van die bed staan.  Hy gaan 

sit langs Jason. 

HENK 

Hei maatjie…as hierdie jou manier is om uit ‘n 

deadline uit kom, wil ek hê jy moet weet ek’s 

glad nie beïndruk nie.…en jy moet weet, 

Wilmien is ook nie beïndruk nie…ek reken sy 

dink ek en jy het gekonkel sodat ek en sy nie 

hoef te trou nie…jy weet mos hoe bang ek 
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daarvoor was….maar ons gaan trou..sodra jy 

wakker word.  Jy skuld my ‘n stagpaartie…so 

vat maar ‘n paar dae af, as jy moet, maar ons het 

dinge om te doen.  Hoor jy my?  Ons het dinge 

om te doen…baie dinge. 

 

Terwyl Henk daar sit hoor ons die verteller: 

SOOIS(V/O) 

Die mensdom probeer al vir eeue lank die 

noodlot te bereken…om ‘n sommetjie te 

maak wat met sekerheid kan sê: dít is hoe 

dinge gaan gebeur.  Maar die waarheid is dat 

na al die sommetjies gemaak is en die strepies 

getrek is…bly elke sekond wat voorlê…tot en 

met die sekond van jou dood…’n raaisel.  En 

so was dit nog altyd…van die dag wat Adam 

en Eva daardie appel gepluk het. 
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KRUISPAD – EPISODE 10 
 

Draaiboek geskryf deur Hanli Rolfes-Opperman en Deon Opperman 
 

 

2. 334. HOSPITAALKAMER – DAG/BINNE 

Henk sit by Jason se bed.  Jason is nog in ‘n koma.  Ons hoor die verteller se stem oor 

hierdie beeld.  Ons begin baie wyd, en trek al nader, sodat ons teen die einde van die 

verteller se woorde, ‘n baie nabyskoot op Jason se gesig het.  (Hierdie skoot sal in 

“reverse” gebeur reg aan die einde van die episode). 

SOOIS (V/O) 

Die mens het al op die maan gestap, 

ruimtetuie verby Mars gestuur, maar tot 

vandag toe verstaan ons nog nie hoekom ons 

slaap nie…of hoekom ons droom nie.  En wat 

interessant is, is dat dit dikwels is wanneer 

ons júís wakker is, dat ons op ons diepste 

slaap…en drome droom oor hoe ons graag 

wil hê dinge moet wees…in plaas van hoe 

hulle werklik is. 

 

 

2. 335. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 336. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia sit en lees ‘n tydskrif op die rusbank.  Soois kom ingestap. 

SOOIS 

Ek het goeie nuus vir jou. 

Sophia laat sak die tydskrif en kyk met belangstelling na Soois. 

SOOIS 

Ek het vir jou ‘n werk by die koöperasie gereël. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 522 

SOPHIA 

‘n Werk? 

SOOIS 

Ja, ‘n werk. 

SOPHIA 

Ek het nie gevra om by die korporasie te werk 

nie…! 

SOOIS 

My dogter…jy het nie gevra om enige plek te 

werk nie. 

SOPHIA 

Hoekom het Pa dit gedoen? 

SOOIS 

Omdat jy dit nie gedoen het nie…en so ver ek 

kan sien…nie enige planne gehad het om dit te 

doen nie. 

SOPHIA 

Hoe kan Pa dit doen sonder om dit ten minste 

met my te bespreek?  Ek het ‘n moeilike tyd 

agter die rug…mense verstaan nie waardeur ek 

is nie… 

SOOIS 

Jou Ma en ek het besef baie goed dat jy tyd 

nodig gehad het…’n egskeiding is ‘n 

traumatiese ervaring…ons verstaan dit…en dis 

vir my en ma baie lekker om jou weer hier by 

ons te hê…maar ons reken dis tyd dat jy iets 
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doen wat jou ‘n doel sal gee…’n rede om elke 

dag op te staan. 

SOPHIA 

Ek sukkel nie om op te staan nie, en ek gaan 

beslis nie opstaan om by die korporasie te gaan 

werk nie. 

SOOIS 

Wel, totdat jy iets anders vind, dink ek nie jy het 

‘n keuse nie. 

SOPHIA 

Gaan Pa my nou wraggies soos ‘n kind 

behandel?! 

SOOIS 

Terwyl jy soos ‘n kind onder my dak is…ja.  As 

jy iets beter kan kry…goed so, maar tot dan is 

dit die korporasie. 

 

Soois stap uit.  Sophia sit verontwaardig…sy begin dink…ons sien hoe sy tot ‘n besluit 

oor gaan. 

 

2. 337. VESTIGINGSSKOOT: NEOKOR – DAG/BINNE 

 

2. 338. RAADSAAL: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk, Tricia en F.G. sit om die tafel.   

 

Henk is glad nie “by” nie – sy gedagtes in ‘n ander wêreld.  Hy’s ook nie skoongeskeer 

nie – waarskynlik twee dae laas geskeer.  Hy hoor nie wat gesê word nie. 
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TRICIA 

Dis ‘n goeie deal wat hulle aanbied, F.G., maar 

ek stel voor ons dring aan dat hulle vir drie jaar 

vasteken, nie twee nie. 

F.G. 

Okay, ek dink hulle sal daaraan byt…maar ek 

sal vir hulle ‘n beter afslag moet kan aanbied. 

TRICIA 

Agtien persent.  Stem jy saam Henk? 

Henk hoor haar nie. 

TRICIA 

Henk…? 

HENK 

(NOG HALF IN ‘N ANDER PLEK)  Hmm? 

TRICIA 

Ek sê ons kan vir Steel Security ‘n aflsag van 

vyftien persent aanbied as hulle instem om vir 

drie jaar te teken in plaas van twee. 

HENK 

(STEL NIE JUIS BELANG NIE)  Klink goed. 

Tricia staan op. 

TRICIA 

(AAN F.G.)  In  daardie geval is dit wat my 

betref, ‘n deal.  Laat my weet sodra jy ‘n 

antwoord het. 

Tricia begin uitstap. 

F.G. 

Ek sal. 
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Na Tricia uit is, sit F.G. in stilte en kyk na Henk. 

F.G. 

Henk…(HENK KYK MET Leë Oë NA F.G.) 

Ek’s hier as jy wil praat. 

HENK 

Dankie.  (KYK WEER WEG UIT DIE 

VENSTER)  Daar’s niks om oor te praat nie. 

Weer stilte. 

F.G. 

(VERSIGTIG)  Ek weet jy’s bekommerd oor 

Jason…maar nefie…die lewe moet aangaan.  

Die besigheid moet aangaan. 

HENK 

Ek het gesê daar’s niks om oor te praat nie. 

F.G. 

Het jy dit al oorweeg om iemand te gaan sien? 

HENK 

Wat is dit met julle mense?!!  Hoekom moet ek 

myself gedurig herhaal?!  Ek praat en praat 

maar niemand luister na ‘n blêddie woord wat 

ek sê nie.  Ek het gesê daar’s niks om oor te 

praat nie! 

F.G. 

Fine.  (MAAK SY PAPIERE BYMEKAAR)  

Maar ek wil jou net herinner dat as daar nou een 

ou is wat weet van depressie, dan’s dit ek.  En 

ek dink jy’s depressed….klinies depressed!...is 
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al vir die afgelope drie maande.  Daar’s mense 

wat jou daarmee kan help. 

HENK 

Ek het niemand se hulp nodig nie.  Los my net 

uit. 

F.G. maak ‘n gebaar dat hy nie verder sal praat nie…vat sy papiere en staan op. 

 

Henk sit alleen…staar uit die venster. 

 

 

2. 339. HOSPITAALKAMER – DAG/BINNE 

Jason lê in die bed…nog steeds in ‘n koma. 

 

BIANCA, ‘n pragtige bruin verpleegster, is besig om sy een been op en af te buig. 

BIANCA 

…agtien…negentien…twintig. 

Sy lê die been neer, bedek hom weer met die kombêrs, en beweeg om na die ander been, 

en begin dieselfde te doen.  Nes sy die been begin buig, kom Henk ingestap.  Hy staan vir 

‘n oomblik na haar en Jason en kyk, en stap dan nader.  Sy gaan aan met haar werk 

terwyl hulle praat. 

HENK 

Goeie middag. 

BIANCA 

Hallo. 

HENK 

Is jy die nuwe nurse? 

BIANCA 

Ek’s eintlik ‘n fisio, maar ek doen ook 

akupunktuur en swot so bietjie sielkunde. 
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HENK 

(KNIK)  Ek’s Henk.  Jason is my partner. 

BIANCA 

O ja, die nurses het my van jou vertel…hulle sê 

hulle oorweeg dit om sommer vir jou ‘n bed 

hier in die kamer te sit.  Ek’s Bianca. 

Henk gaan staan langs Jason se kop.  Kyk na Jason. 

HENK 

Wat dink jy is sy kanse? 

BIANCA 

Jong, met hierdie tipe goed is dit moeilik om te 

sê.  Ek het al mense gesien wat eers na drie jaar 

weer wakker word, en ander na ‘n paar maande.   

Die brein is ‘n snaakse ding.  Maar ek kan 

voel…hy’t nog “life-force” in hom.  Hy’s sterk. 

HENK 

Hy’s my beste vriend.  As ek hom moet 

verloor… 

BIANCA 

So lank as wat sy hart klop is daar ‘n kans.  Sy 

brein is nie erg beseer nie. 

HENK 

Hoekom is hy dan nog in ‘n koma? 

BIANCA 

Soos ek gesê het:  die brein is ‘n snaakse ding. 

Bianca maak klaar en trek die kombêrs oor Jason se been. 

 

Henk kyk na Jason. 
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BIANCA 

Jy moet my verskoon…ek het nog ‘n paar ander 

pasiënte om te doen. 

Henk knik…sy oë nog op Jason.  

HENK 

Jy lê hier op jou verdomde rug en die lewe 

daarbuite gaan by ons verby. Jy’s die een wat 

altyd sê dat enigiets moontlik is, dat dit als in 

die design is… en ek weet jy’t die design in jou 

kop om wakker te word… hoekom doen jy dit 

nie?! … ek’s bang Jason… ek weet nie of ek die 

pad sonder jou kan loop nie. Jy’t altyd gesê ek’s 

selfversekerd, optimisties… en dat dít is wat die 

besigheid suksesvol maak… maar ek dink dis 

jy… nie ek nie… praat met my…praat met 

my…maak oop jou oë… 

Maar daar is geen reaksie nie.  Henk se kop sak, en hy staan daar met sy hande op die 

bed, gebuigde hoof. 

 

 

2. 340. VESTIGINGSSKOOT: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Ons hoor Mariana se stem oor die vestigingsskoot. 

MARIANA (AF) 

Wat sou Jason gedoen het as dit jy was? 

 

 

2. 341. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Henk en Mariana sit by die kombuistafel.  Hulle’t elkeen ‘n beker koffie voor hulle. 

HENK 

Ek weet nie Ma…hy sou seker aangegaan het en 

my eenkeer ‘n dag ‘n lesing kom gee het oor 
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hoe selfsugtig van my was om daar te lê terwyl 

daar werk is om te doen. 

MARIANA 

Dan stel ek voor jy doen dit ook. 

HENK 

Net een verskil – sonder my sou hy kon 

aangegaan, sonder hom is ek niks. 

MARIANA 

Watse nonsens praat jy nou?  Julle’t daardie 

besigheid saam gebou. 

HENK 

Ek het net die idees gekry, Ma, Jason het hulle 

laat werk.  (POUSE)  Ma weet ek is nie ‘n ou 

vir selfbejammering nie…en ek kry myself nie 

jammer nie…dis net…ek voel asof niks meer 

saak maak nie…asof die hele ding maar net ‘n 

stryd is wat mens op die ou end in elk geval 

gaan verloor.  So why bother? 

Mariana raak bekommerd as sy sulke swartgalligheid van hom hoor. 

MARIANA 

Is dit my seun wat dit sê?  Ek ken hom nie so 

nie. 

HENK 

Dit is jou seun.   

MARIANA 

Kan nie wees nie, want my seun is ‘n vegter…al 

raak dit hoe moeilik…al raak dinge hoe 
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swaar…hy beur vorentoe…sy oë op die 

toekoms.  Waar is daardie seun? 

HENK 

Iewers langs die pad verloor. 

MARIANA 

Wel ek stel voor jy gaan soek hom. 

Stilte. 

HENK 

Wilmien verwag my al ‘n halfuur gelede. 

Henk staan op…Mariana kyk besorgd na hom.  Net voor hy uitgaan. 

HENK 

Ek wou nog vra…is alles okei met Pa?  

Mariana neem aan hy verwys na hulle verhouding. 

MARIANA 

(SUG)  Ons sukkel ‘n bietjie die afgelope tyd, 

maar ek’s seker dit sal reg kom. 

HENK 

Ek bedoel met sy gesondheid.  Toe ek 

vanoggend by die hospitaal uitgery het, het ek 

hom sien in ry. 

Hierdie is nuus vir Mariana. 

 

 

2. 342. GARAGE: LANDMAN – DAG/BINNE 

Andries sit in sy stoel.  Hy drink ‘n brandewyn ek coke.  Die bottel brandewyn staan op 

‘n tafeltjie langs sy stoel – half leeg. 

 

Mariana kom ingestap. 

MARIANA 

Henk was nou net hier… 
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ANDRIES 

En hy kom groet nie eers nie. 

MARIANA 

Jy’t  tog seker gehoor toe sy kar hier aankom.  

Hoekom het jy nie kom groet nie? 

ANDRIES 

As jy gekom het om my uit te trap, sou ek 

verkies om alleen te wees. 

MARIANA 

Hy sê hy’t jou vanoggend by die hospital sien in 

ry…(POUSE)  Hoekom was jy by die 

hospitaal? 

ANDRIES 

Gee jy om? 

MARIANA 

(OMDAT SY DIT MOET Sê) Ja, Andries, ek 

gee om. 

ANDRIES 

Interessant hoe mense skielik omgee as hulle 

hoor jy was by die hospitaal, maar andersins 

maak asof jy nie bestaan nie. 

MARIANA 

Jammer dat ek gevra het. 

Sy begin weer uitstap. 

ANDRIES 

Ek het gegaan vir ‘n “check-up”.  Daar was ‘n 

tyd toe jy so ‘n afspraak vir my sou gereël het. 
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MARIANA 

Dis waar…en in daardie selfde tyd kan ek nie 

eenkeer onthou dat jy ooit so iets vir my gereël 

het nie. 

Mariana stap uit. 

ANDRIES 

Hmf! 

 

Hy skink nog brandewyn. 

 

2. 343. DIE KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart en Soois is in die kombuis.    Soois sit by die tafel en lees sy koerant.  Mart sny 

boontjies. 

 

Sophia kom ingestap.  Glad nie in ‘n goeie bui nie.  Sy sit haar handsak vererg op die 

tafel neer.  Mart en Soois gaan aan met wat hulle doen. 

MART 

En toe…hoe was dit? 

SOPHIA 

Aaklig.  Die mense is almal so platvloers.  Al 

waaroor hulle praat is so en so wat dit of dat 

gedoen het aan so en so, en as hulle nie daaroor 

praat nie, dan praat hulle oor babas en wat 

gisteraand op hulle gunsteling sepie gebeur het.  

Ek gaan dit nooit kan uithou nie. 

MART 

Hulle’s goeie mense, my kind.  As jy hulle eers 

leer ken sal jy sien hulle’s nie so platvloers as 

wat jy nou dink nie. 
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SOPHIA 

Dis so vernederend. 

MART 

Werk is edel Sophia. 

SOPHIA 

Hierdie is nie werk nie, dis slawerny. 

MART 

En hoe sou jy weet? 

Reaksie Sophia. 

 

Reaksie Soois, en dan hou hy sy oë op sy koerant reg deur Mart en Sophia se volgende 

gesprek. 

MART 

Jy’t nog nooit gewerk nie.  Toe jy jonk was het 

ons jou bederf, en daarna het Frik jou bederf.  

En nou roep jou Pa ‘n guns in by sy vriende by 

die korporasie om vir jou ‘n baie ordentlike 

werk te reël – een wat baie van die “platvloerse” 

mense daar baie graag sou wou hê – en jy sê dis 

vernederend.  Dit klink nie vir my soos 

vernedering nie…dit klink soos 

ondankbaarheid. 

SOPHIA 

As Ma… 

MART 

Laat ek klaar praat.  As jy dink die werk is 

benede jou, kan jy vir jou ‘n ander werk reël, 

maar tot dan stel ek voor jy doen wat jy moet 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 534 

doen en wees dankbaar dat jou Pa nog bereid is 

om vir jou te sorg.  (SIT ‘N BAK 

AARTAPPELS VOOR SOPHIA NEER)  Skil 

daardie vir my asseblief. 

SOPHIA 

Hoekom kan Netta dit nie doen nie? 

MART 

Omdat sy ses dae ‘n week, haar hele lewe lank, 

gewerk het.  Doen dit nog steeds.  As jy van 

slawerny wil praat, praat met Netta. 

Sophia is nou stilgemaak. 

SOOIS 

Mensdom, kyk hier Mart. 

Soois lê die koerant op die tafel oop vir Mart om te sien.   Dis ‘n volbladsy advertensie 

vir Mahodimo, met ‘n kunstenaar se voorstelling van hoe die eenhede gaan lyk.  Die 

woorde “Mahodimo Wildlife Estate” staan baie duidelik bo-aan geskryf. 

 

Terwyl Soois praat, begin ons Sophia se reaksie dop hou. 

SOOIS 

Dis Frik en Albert se projek…twee punt vyf 

miljoen per eenheid…en daar’s twintig van 

hulle.  As hulle kopers kry gaan sy omset vyftig 

miljoen wees.  Dis nou geld…veral as hy ‘n 

goeie marge het. 

 

Ons bly op Sophia…al hoe nader…sien hoe sy haar sommetjies maak. 

 

 

2. 344. FRIK SE KARAVAAN -  DAG/BUITE 

Frik stap na sy karavaan.  Hy maak die deur oop en stap in. 
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2. 345. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE 

Frik steek vas.  Die hele karavaan is vol blomme – pragtig gerangskik. 

Vir eers is Frik onseker wat aangaan, maar dan begin hy glimlag soos hy dink hy 

verstaan. 

FRIK 

Mari… 

Hy wil sê “Mariana” maar kom net so ver wanneer hy vir Sophia in die een deel van die 

karavaan sien staan.  Die glimlag verdwyn van sy gesig. 

SOPHIA 

Onthou jy hoe mooi het die huis altyd gelyk?  

En voor jy my met oortreding dreig, gee my net 

asseblief ‘n kans om te sê wat ek wil sê. 

 

Frik kyk haar in stilte aan. 

SOPHIA 

Ek weet jy’s kwaad vir my…het die reg om 

kwaad te wees.  Ek is nie hier om jou te vra om 

my terug te vat nie…of omdat ek my “opsies 

wil oop hou nie”…ek is hier omdat ek ook tyd 

gehad het om te dink oor wie en wat ek 

was…die foute wat ek gemaak het. 

Frik kyk haar nog steeds in stilte aan. 

SOPHIA 

My hele lewe lank het ek te veel gekla… meeste 

van die tyd oor niks…Ma en Pa moes my dalk 

strenger grootgemaak het… ek weet nie…maar 

wat ek wel weet is dat ek jou nie bygestaan het 

toe jy dit die meeste nodig gehad het nie.  En 

daarvoor is ek opreg jammer…of jy dit wil glo 

of nie.  (UITERS OPREG) Die feit bly staan, 
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Frik…ek het jou lief, en ek verstaan dat ek met 

my optrede jou siel gekrenk het…maar dit breek 

my hart om te dink dat al die jare wat ons 

gedeel het, eenvoudig tot niet gegaan het…en 

veral dat die man wat ek so lief gehad het…en 

nog steeds het…my verwyt en met kwaad in sy 

hart aan my dink. 

 

Stilte.  Hy kyk nog steeds net na haar. 

SOPHIA 

(WEERLOOS)  Moet asseblief nie so na my 

kyk nie. 

FRIK 

As jy vergifnis kom soek het… 

SOPHIA 

Ek het. 

FRIK 

…vergewe ek jou. 

SOPHIA 

(AMPER IN TRANE)  Dankie. 

FRIK 

Maar daar is iets waarvoor jy my moet vergewe. 

SOPHIA 

Enig’iets. 

FRIK 

Dat ek ooit met jou getrou het. 

Reaksie Sophia. 
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FRIK 

Net soos jy het ek ook tyd gehad om te dink.  

Om die waarheid te sê was daar aande wat ek op 

my knieë rondgekruip het en soos ‘n baba 

gehuil het.  Maar op ‘n dag het ek ophou 

huil…en besef dat ek die liefde van my lewe 

deur my vingers laat glip het…en dat ek daarna 

probeer het om jou lief te hê, maar nooit rêrig 

lief gehad het nie.  Ongelukkig behoort daardie 

vrou nou aan ‘n ander man, maar ek sal eerder 

met die gedagte aan wat kon gewees het alleen 

leef, as wat ek ooit weer met iemand wat ek nie 

regtig lief het nie, maak asof ek leef. 

 

Sophia staan tjoepstil…strak. 

 

 

2. 346. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana maak die deur oop.  Sophia stap in en begin dadelik praat soos sy instap. 

SOPHIA 

Jy hoort jou te skaam! 

Sy stap verby Mariana na die sitkamer. 

 

 

2. 347. SITKAMER:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Sophia stap in die sitkamer in en draai terug na Mariana wat agter haar die kamer in stap. 

SOPHIA 

My hele lewe lank moes ek dit verduur:  

Mariana die goeie kind, Mariana die dierbare 

een, Mariana die mens met die sagte hart!  Maar 

die een wat niemand geken het nie, wat jy so 
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goed agter daardie “sagte” facade weggesteek 

het, is Mariana die  dief, wat stilltetjies haar 

suster se man se hart stukkie vir stukkie gesteel 

het. 

MARIANA 

Hoe kan mens steel wat reeds aan jou behoort? 

SOPHIA 

Jy’t jou kans gehad, Mariana!  Jy’t hom in die 

steek gelaat en toe verwagtend geraak met ‘n 

ander man se kind!   

MARIANA 

Jy’t hom gelos, nie hy vir jou nie. 

SOPHIA 

Nee!  Jy’t hom gelos…lank voor ek hom 

ontmoet het! 

MARIANA 

En toe het jy hom gelos. 

SOPHIA 

Omdat hy my nooit regtig lief gehad het 

nie…kon lief hê nie!  Omdat jy hom nooit sy 

hart terugegee het nie selfs na jy ‘n ander man 

se kind gebaar het!  Omdat jy meer wou hê as 

waarop jy geregtig was.  Hoe kyk jy jou eie man 

in die oë?! 

MARIANA 

Ek was nog nooit ontrou aan my man nie.  En 

ek het nooit, in al die jare voor jy en Frik geskei 
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het, ooit vir Frik aangemoedig om enigsins 

anders aan my as sy skoonsuster, en net sy 

skoonsuster, te dink nie. 

SOPHIA 

O jy’s goed.  Jy oortuig my amper.  Maar as 

alles wat jy sê die waarheid is, as jy dit opreg 

bedoel, dan sal jy nie nou huiwer om dit te 

bewys nie.  (HAAL HAAR SELFOON UIT 

HAAR HANDSAK – HOU DIT UIT NA 

MARIANA)  Bel hom.  Sê vir hom om van jou 

te vergeet.  Sê hom jy’s lief vir jou man….en 

dat jy lankal enige liefde wat jy dalk vir hom 

gehad het, verloor het. 

Mariana beweeg nie. 

SOPHIA 

Nes ek gedink het.  

MARIANA 

Dit het my meer as veertig jaar geneem, Sophia, 

om te leer…om regtig te verstaan…dat mens 

altyd ‘n keuse het…veral as dit kom by jou eie 

geluk…en g’n mens kan daardie keuse vir ‘n 

ander mens maak nie…net so min as wat jy jou 

eie ongeluk voor iemand anders se deur kan lê.  

En nou moet ek jou vra om my huis te verlaat. 

 

Sophia trek haar op. 

SOPHIA 

Jou beurt sal kom.  Vra my, ek weet. 

Sophia begin uitstap…draai weer terug… 
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SOPHIA 

En weet net dít:  dit het my meer as veertig jaar 

geneem om te leer dat die enigste manier hoe ‘n 

mens die geluk kry wat jy wil hê, is om te kies 

om daarvoor te baklei. 

 

Sophia stap uit.  Kop omhoog.  Mariana bly staan net waar sy is. 

 

 

2. 348. VESTIGINGSSKOOT – HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

 

2. 349. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Henk sit in ‘n stoel…uiters depressief.  Ongeskeer. 

 

Wilmien  stap in…baie bewus van Henk se toestand.  Sy is self nie juis opgewek nie.  Sy 

gaan sit naby Henk…kyk hom vir ‘n oomblik in stilte aan.  Sy dra iets op die hart, maar 

is onseker hoe om te begin. 

WILMIEN 

(SAGGIES, VERSIGTIG)  Henk… 

Geen reaksie van Henk nie. 

WILMIEN 

Henk, ons moet gesels…dis nou al maande 

sedert die ongeluk…(POUSE)…ek verstaan dat 

jy bekommerd is, baie bekommerd, maar…die 

ding is…ek is nog hier…en ek mis jou. 

HENK 

(POUSE)  Ek’s jammer. 

WILMIEN 

Moenie sê jy’s jammer nie.  Dis nie waarvoor 

ek vra nie.  (POUSE)  Ons gaan moet aanvaar 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 541 

dat daar ‘n moontlikheid is dat Jason…dat Jason 

miskien nooit weer sal reg kom nie… 

HENK 

Ek wil nie daaroor praat nie. 

WILMIEN 

Ek weet, maar ons móét daaroor praat…want so 

kan ons nie aangaan nie…so kan jy nie aangaan 

nie.  Jou besigheid het jou nodig… ek het jou 

nodig. 

HENK 

Die besigheid sal aangaan. 

WILMIEN 

En ons…? 

HENK 

Ek is hier.  Wat meer wil jy hê? 

WILMIEN 

Nee, jy’s nie hier nie.  Jou lyf is hier, maar jy is 

nie hier nie. 

HENK 

(BEGIN NOU KWAAD RAAK) Wat wil jy hê, 

Wilmien?! 

WILMIEN 

Ek wil hê die lewe moet aangaan!  My 

lewe…ons lewe. 
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HENK 

(STERK)  Wat is dit met mense dat hulle so 

maklik sê “die lewe moet aangaan”?!  Ek voel 

asof ek my arms en my bene verloor het en ek lê 

in ‘n bed en mense staan om my en al wat hulle 

sê is “die lewe moet aangaan”!! 

WILMIEN 

En wat van my?!!!  Wat van my, Henk?!  Ek het 

nog my arms en my bene maar dit voel asof jy 

my verwyt omdat ek nie kreupel is nie?!  Jy lê 

nie in ‘n bed nie en ons nie kreupel nie!  Ons het 

‘n lewe om te leef.  Ons het planne gehad…om 

te trou.  Ons kan nie ons huwelik verewig uitstel 

nie. 

HENK 

Hoe kan jy hier staan en praat oor ‘n troue 

wanneer my beste vriend in ‘n koma in die 

hospitaal lê?! 

WILMIEN 

Omdat jou beste vriend dalk nooit weer sal 

wakker word nie…en as ons gaan wag totdat 

hy… 

Henk staan op. 

HENK 

En as hy die dag wakker word?!  Gaan jy vir 

hom sê:  “O, hallo Jason, welkom terug.  By the 

way, die lewe moes aangaan sonder jou so ek en 

Henk het getrou en Henk het vir hom ‘n ander 
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partner gekry.  So lê maar ‘n rukkie langer as jy 

wil!” 

WILMIEN 

Ek kan nie glo jy praat so met my nie. 

HENK 

En ek kan nie glo jy praat so met my nie!! 

Henk stap uit en ruk die voordeur agter hom toe. 

 

Wilmien sak op die bank neer…haar kop in haar hande. 

 

 

2. 350. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BUITE 

Frik en Mariana staan in mekaar se arms op die gras by die tafeltjie voor die karavaan se 

deur.   Dis nie ‘n erotiese omhels nie – twee mense wat mekaar troos.  Na ‘n rukkie trek 

hulle weg van mekaar. 

FRIK 

Jy moenie jou aan haar steur nie…Sophia se 

blaf was nog altyd harder as haar byt. 

MARIANA 

As sy begin rondloop en almal vertel… 

FRIK 

Ek steur my lankal nie meer aan wat “almal” 

dink nie, en die meeste mense steur hulle lankal 

nie meer aan Sophia nie. 

MARIANA 

As sy met Andries praat…(LAAT DIT HANG) 
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FRIK 

Wat kan sy vir Andries sê wat dit moeiliker 

tussen julle kan maak as wat dit nou is?  Ons 

ken mekaar van nog voor ons kinders gehad het.  

Ons seuns het saam groot geword.  En daar het 

nog nooit in al daai jare iets tussen ons gebeur 

nie.  Al wat sy vir Andries kan vertel is dat ek 

jou nog steeds lief het…en daaroor kan hy met 

my kom praat. 

MARIANA 

Ek weet nie hoe ek dit gaan uithou nie. 

FRIK 

Dit sal oor waai. 

MARIANA 

Ek bedoel met Andries.  Ons is man en vrou 

maar ons leef amper soos twee vreemdelinge in 

die huis…praat skaars ‘n woord…en as ons 

praat…is dit kort en kwaad. 

Stilte. 

FRIK 

Toe Sophia my gesê het dat sy wil skei…was 

my eerste gedagte…en ek voel nou stupid om 

dit te erken…maar my eerste gedagte was: dit 

gaan ‘n publieke vernedering wees…dat almal 

in hulle moue sou lag en sê: “Aha…die groot 

Frik van den Berg…kyk hoe lyk hy nou”.  Maar 

weet jy wat?...dit het gekom en gegaan soos ‘n 

muggie wat in ‘n ruit vasvlieg.  Mense gee nie 

werklik om wat met jou gebeur nie…ons dink 
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hulle doen, maar hulle doen nie…solank dit nie 

hulle lewens raak nie…voel hulle eintlik vere.  

Daarna het ek besluit – van nou af doen ek wat 

my pas, en basta met die res. 

Stilte. 

MARIANA 

Tot die dood ons skei…dis wat ek belowe het. 

FRIK 

Miskien bedoel dit ook – die dood van die 

verhouding. 

MARIANA 

Sou dit nie gerieflik wees nie, want dan het 

mens geen verantwoordelikheid gehad om ‘n 

verhouding te probeer red nie. (POUSE)  Ek wil 

jou vra, Frik, dat jy nooit druk op my sal plaas 

nie.  As ek na jou toe kom…as ek ooit na jou 

toe kom…sal ek kom as ek reg is…nie voor dan 

nie. 

FRIK 

Daar is geen druk nie.  Ek is hier.  Dis al. 

Mariana vat sy hand…trek dit na haar gesig…en hou sy hand in hare twee hande teen 

haar wang.  Frik se oë is op haar…teer, en vol verlange. 

 

 

2. 351. BADKAMER – LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries, ten volle aangetrek, sit op die toilet – die deksel van die toilet is afgeslaan.  Hy 

is bleek…en lyk nie te goed nie.  Hy haal diperig asem…asof hy vreeslik naar is.  Hy vee 

sweet van sy voorkop af.  Dan staan hy skielik op, maak die toilet oop, en braak in die 

toilet.   Ons sien spatsels bloed in die toilet se water.  Hy maak klaar, kom orent, en vee 
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sy mond met toiletpapier af.  Hy kyk na die bloed smere op die toilet papier en gooi dit 

dan in die toilet en spoel die toilet. 

 

 

 

2. 352. HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Henk het ‘n groot kleresak oor sy skouer.  Hy is op pad na die voordeur.  Wilmien stap 

agter hom aan. 

WILMIEN 

Sê my net waar jy gaan! 

HENK 

Ek weet nie.  Weg. 

WILMIEN 

Vir hoe lank? 

HENK 

Weet nie.  Tot ek terug kom. 

WILMIEN 

Maar hoe sal ek jou in die hande kry? 

HENK 

Jy sal nie.  Ek los my foon hier.  Ek wil alleen 

wees. 

WILMIEN 

Jy wil alleen wees!  Wat van my?  Hoekom 

moet ek alleen wees. 

HENK 

Omdat as ek dit nie doen nie gaan ek breek!  

Kan jy dit nie verstaan nie?! 
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WILMIEN 

(BEDAAR)  Ek breek al reeds.  En as jy hierdie 

doen…sal dit die laaste strooitjie wees. 

HENK 

Ek’s jammer, maar ek het nie ‘n keuse nie. 

WILMIEN 

Mens het altyd ‘n keuse, Henk. 

Hy kyk vir ‘n oomblik in stilte na haar, en draai dan na die deur. 

WILMIEN 

As jy nou gaan…moenie verwag dat ek hier sal 

wees as jy terugkom nie. 

Henk draai terug. 

HENK 

Dit sal jou keuse wees. 

 

Hy stap uit. 

 

Wilmien staan en kyk na die deur waar hy uitgestap het. 

 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

 

2. 353. VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

 

2. 354. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Wilmien en Mariana sit by die kombuistafel. 

MARIANA 

Amerika? 
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WILMIEN 

Ek het dit deur ‘n maatskappy gereël wat 

werwing doen hier in Suid-Afrika vir au pairs 

in Amerika. 

MARIANA 

Maar vir hoe lank? 

WILMIEN 

Minstens ‘n jaar, miskien meer.  Ek vertrek oor 

twee maande.  Hulle betaal my vliegkaartjie en 

alles.  Ek het ‘n vriendin wat dit gedoen het.  

Sy’t gesê dit was ‘n wonderlike ervaring.  Wie 

weet, miskien loop ek vir Charlize Theron raak. 

MARIANA 

My kind…dink jy nie jy moet jouself dalk ‘n 

bietjie meer tyd gee nie? 

WILMIEN 

Waarvoor? 

Stilte. 

MARIANA 

Henk het jou lief, Wilmien. 

WILMIEN 

Nee tannie…hy dink hy het my lief.  ‘n Paar dae 

na hy weg gegaan het…het ek gesit en kyk na 

fotoalbums wat ons oor die jare vol geplak 

het…en vir die eerste keer kon ek eerlik 

wees…met my kop daarna kyk en nie met my 

hart nie – ons was van so jonk saam…dat ons 

verhouding net ‘n gewoonte was…een wat ons 
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altwee gedink het ware liefde is.  Hulle sê mos 

elke ding het sy slegte en sy goeie kant.  Die 

goeie ding van Jason se ongeluk is dat dit 

verhoed het dat ek en Henk trou…want dan sou 

ons van ‘n gewoonte…’n huwelik moes maak.  

Dis mos nie hoe dit hoort nie. 

Wilmien se woorde is nie verlore op Mariana nie. 

MARIANA 

(PRAAT SY MET HAARSELF?)  Nee…dit is 

nie. 

 

2. 355. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BINNE 

 

2. 356. JASON SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

F.G. en Sophia kom ingestap. 

SOPHIA 

Mooi kantoor. 

F.G. 

Dis eintlik Jason s’n…ek gebruik hom maar net 

terwyl hy…(LAAT DIT HANG)…myne is 

bietjie klein. 

SOPHIA 

Ek sou dink gegewe dat jy deesdae die fort hier 

hou hulle jou ten minste ‘n ordentlike kantoor 

van jou eie sou gee. 

F.G. 

Tricia is hier…en Henk ook – hy’s net vir ‘n 

rukkie weg. 
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SOPHIA 

‘n Rukkie?  Dis nie wat ek gehoor het nie.   

 

F.G. 

Dis nou skaars twee weke.   

SOPHIA 

“Skaars” twee weke. 

F.G. 

Hy’t lankal ‘n break nodig gehad. 

SOPHIA 

As ‘n mens ‘n senu-instorting ‘n “break” kan 

noem…!  Nie dat ek verbaas is nie.  Jy was nog 

altyd die sterker een. En kyk wat doen jy nou – 

dra die hele besigheid terwyl hy homself gaan 

“soek” het. 

F.G. knip die gesprek kort. 

F.G. 

Ma moet my verskoon…ek het werk om te 

doen…het Ma net kom kyk hoe my kantoor lyk, 

of was daar iets anders…? 

Met ‘n kyk na F.G. en ietwat geïrriteerd dat hy hy kort knip, gaan sit Sophia in Jason se 

stoel agter die lessenaar. 

SOPHIA 

Nie ‘n slegte “view” nie.  Ek het jou hulp nodig. 

F.G. beduie: “Ja, en…?” 

SOPHIA 

Onthou jy die dag toe jy my by die plaas kom 

sien het en gevra het om my suster te vra om 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 551 

met Henk te praat na hy jou afgedank het?… 

inderdaad, dis juis as gevolg van daardie 

gesprek dat jy nou in hierdie kantoor sit.  Ek het 

jou gehelp…en nou kan jy my help. 

F.G. 

Waarmee? 

SOPHIA 

Jou Pa…. 

 

 

2. 357. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE  OF BUITE (DIRECTOR’S CALL) 

 

Indien BINNE:   

Frik sit by die tafel in die karavaan…werk aan sy papiere.  Ons hoor F.G. by die deur. 

F.G.(AF) 

Klop…klop… 

FRIK 

Binne… 

F.G. kom in. 

FRIK 

F.G. !  Hallo seun. 

 

(continue then as hereafter)… 

 

Indien BUITE: 

Frik sit onder die sambreel by sy tuintafeltjie en werk aan sy papiere. 

F.G. (AF) 

Hallo Pa. 

Frik kyk op – sien dis F.G. 
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FRIK 

F.G.!  Hallo seun. 

 

The scene continues… 

F.G. 

Hoe gaan dit met Pa? 

FRIK 

Goed dankie.  Om die waarheid te sê:  baie goed 

dankie.   

F.G. 

Ek neem aan Pa verwys na Mahodimo. 

FRIK 

Inderdaad.  ‘n Hele paar kopers het reeds 

geteken en Albert sê die foon lui elke dag. 

F.G. 

Dis goeie nuus, Pa. 

Frik gaan sit en beduie vir F.G. om te sit. 

FRIK 

En jy?  Hoe gaan dit daar by Neokor? 

F.G. 

Nee, ons kap aan.  Henk het ‘n bietjie tyd 

afgevat… 

FRIK 

Tannie Mariana het my gesê. 

F.G. kyk vir ‘n oomblik na Frik.  Dan “cover” hy. 
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F.G. 

Ek moet weer ‘n draai daar gaan gooi.  Ek het 

hulle lanklaas gesien…nie veel tyd met alles 

wat by Neokor aangaan nie…veral na die ding 

met Jason. 

FRIK 

Slegte besigheid daai.  Mensdom. 

F.G. 

Mens weet nooit wat gaan gebeur nie.  

(POUSE)  So van familie gepraat – ouma sê vir 

my,  Ma werk nou by die korporasie. 

FRIK 

O..? 

F.G. 

Ja, Oupa het dit vir haar gereël. 

FRIK 

Nou toe nou.  Jou Ma by die korporasie.  Wie 

sou dit nou kon glo. 

F.G. 

Ek was self verbaas toe ouma my vertel…maar 

toe dink ek:  wel, mense het vir lank gedink ek 

sal nooit reg kom nie…maar ‘n mens 

verander…besef waar jy verkeerd gegaan het… 

FRIK 

Ons leer maar almal ons lesse, my seun…en ek 

sluit myself nie uit nie. 
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F.G. 

Ek was so kwaad vir My toe sy ons gelos 

het…maar ek het haar vergewe. 

FRIK 

Ek’s bly om dit te hoor.  Sy’s jou Ma. 

F.G. 

Ek het die ander dag ‘n bietjie by die plaas gaan 

kuier…ek hou daarvan om elke nou en dan so 

‘n bietjie uit die stad uit te kom…en weet 

Pa…ek dink Oupa het ‘n slim ding gedoen om 

daai werk vir Ma te reël…sy’s heeltemal ‘n 

ander mens…vriendelik en warm… 

Frik sit stil en kyk na F.G. 

F.G. 

…ek weet nie hoe om dit te verduidelik 

nie…sy’s die Ma wat ek onthou toe ek klein 

was…wat altyd gelag het en die kamer ligter 

gemaak het toe sy ingestap het.   

Frik se oë bly op F.G. 

F.G. 

Maar in elk geval…ek het eintlik net gekom om 

‘n bietjie gesig te wys en om te kyk hoe dit met 

Pa gaan.  (BEGIN OPSTAAN)  As Pa tyd het 

kan ons iewers ‘n bier gaan drink.  Op my. 

FRIK 

Dit sal lekker wees. 
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F.G. 

(VAT AAN FRIK SE BO-ARM TEEN DIE 

SKOUER) Sien Pa later dan. 

FRIK 

(MAAK OOK SO)  Totsiens seun. 

F.G. loop weg en verdwyn om die draai.  

 

Frik staan vir hom en kyk.  Wanneer F.G. verdwyn het, haal Frik sy selfoon uit sy sak.  

Hy bel ‘n nommer en wag… 

FRIK 

Hallo Tannie…of mag ek maar nog sê 

“Ma”…(LUISTER – GLIMLAG)…gaan dit 

goed met Ma?...(LUISTER)…ek’s bly om dit te 

hoor.  Is dit moontlik dat ek met Sophia 

praat…dankie…(HY LUISTER EN WAG)… 

 

 

2. 358. KAMER WAAR TELEFOON IS: RUSTIGHEID: DAG/BINNE 

Sophia kom na die telefoon.  Sy haal diep asem…maak haarself gereed…en tel dan die 

gehoorbuis op en praat met goue klokke in haar stem. 

SOPHIA 

Hallo Frik…dis onverwags… 

 

2. 359. FRIK SE KARAVAAN – DAG/ BUITE OF BINNE 

Soos voorheen: 

FRIK 

Is dit?  Is dit rêrig? 

 

 

2. 360. KAMER WAAR TELEFOON IS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soos voorheen: 
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SOPHIA 

Hoe bedoel jy nou? 

 

 

2. 361. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BUITE OF BINNE 

Soos voorheen: 

FRIK 

As jy my wil oortuig dat jy ‘n 

gedaantewisseling ondergaan het…stel ek voor 

jy stuur nie ons seun om dit te doen nie. 

 

Hy druk die foon dood. 

 

 

2. 362. KAMER WAAR TELEFOON IS:  RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soos voorheen – direk na Frik die foon doodgedruk het.  Sophia lyk asof sy tussen die oë 

geslaan is.  Sy sit die foon stadig neer.  Mart het intussen ingestap. 

MART 

Dis lekker om van Frik te hoor.  Hoe gaan dit 

met hom? 

 

Sophia draai nie na Mart nie.  Staan en kyk af na die foon. 

SOPHIA 

Goed.  Dit gaan goed. 

MART 

Nee, maar dis gaaf. 

 

Mart stap uit.  Sophia staan…stil…deurtrek met emosie. 

 

 

2. 363. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries sit in sy stoel…dink diep en hard.  Hy het ‘n glas brandewyn en Coke in die 

hand…sip stadig daaraan. 
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Mariana kom stadig ingestap.  Hy ignoreer haar.  Sy gaan sit op die bank.  Hulle is eers 

stil.  Sy kyk nie direk na hom nie. 

MARIANA 

Ek het lank gedink…oor ons…oor wat besig is 

om te gebeur… 

Andries kyk nog steeds nie na haar nie.  Sip sy drankie. 

MARIANA 

Ek wil hê jy moet weet…ek hou myself ook 

verantwoordelik…ek dink dit het ‘n gewoonte 

geword vir ons om ongelukkig saam te wees… 

Andries sip weer sy drankie. 

MARIANA 

…maar ons was nie altyd so nie.  Ons het baie 

goeie jare saam gehad…maar toe jy jou werk by 

die munisipaliteit verloor het…het iets in die 

huis begin verander…en ek sê nie dis jou skuld 

nie.  Ek sê net iets het begin verander.  En om 

eerlik te wees moet ek erken dat ek in die laaste 

jaar of twee dit ‘n paar keer oorweeg het om ons 

huwelik te beëindig.   Maar dis nie wat ons 

mekaar in die kerk belowe het nie.   

 

Andries kyk nou na Mariana. 

MARIANA 

Ek dink ons het hulp nodig…professionele hulp.  

As jy bereid is om dit te doen…is ek bereid om 

saam met jou te werk om terug te kry…wat ons 

gehad het. 

 

Stilte.  Dan staan Andries op en kyk af na haar waar sy sit. 
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ANDRIES 

As jy as vrou jou plig teenoor jou man soos dit 

in die Woord van God geskryf staan, dan het jy 

nie nou hier gesit en my ‘n lesing gegee oor 

“profesisonele hulp” nie.  Die enigste een in 

hierdie kamer wat “professionele hulp” nodig 

het, is jy!...jy wat nie jou plig besef het nie, en 

wat ontrou was aan jou man. 

MARIANA 

Ek was nog nooit ontrou aan jou nie…en ek het 

die geleentheid gehad.  Nes jy dit gehad 

het…vyftien jaar gelede…maar anders as jy, het 

ek nie daarvan gebruik gemaak nie.  Miskien 

moes ek. 

Stilte.  Hy kyk na haar…buk voor haar af..sodat sy gesig op ‘n lyn met haar gesig is… 

ANDRIES 

Jy wil professionele hulp hê…? 

 

  En dan…baie doelbewus en afgemeet, klap hy haar deur die gesig. 

ANDRIES 

Kom vra gerus as jy nog wil hê. 

 

Hy stap uit. 

 

Mariana sit stil…beheer haarself…sy wil huil…maar sy gaan nie.  Doen nie.  Sy staan 

stadig op…en trek haar regop…kop hoog. 

 

 

2. 364. HOSPITAALKAMER – DAG/BINNE 

Bianca is in die kamer by Jason.   Sy masseer sy linker voorarm…en werk dan haar pad 

af na sy hand.  Terwyl sy sy hand masseer…kom sy iets onverwags agter…Jason se 
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vingers verstyf effens om haar hand.   Sy hou op masseer…hou sy hand dop…en dan 

raak sy liggies met die punt van haar vinger aan die punt van Jason se vingers.  Jason se 

middelvinger, wysvinger en ringvinger beweeg effens-effens soos sy een vir een oor 

hulle streel.  Bianca glimlag en kyk na hom. 

BIANCA 

Ek weet jy’s daar…Jason…ek weet jy’s daar. 

 

 

2. 365. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE 

Frik sit by sy tafeltjie.  Iemand slaan met plat hand nogals hard aan die deur.  Hy staan 

op…maak die deur oop.  Mariana staan onder op die gras by die deur.  Iets is nie 

heeltemal reg nie. 

 

Frik staf af met die trappie. 

FRIK 

Mariana…?  Wat’s fout? 

 

Sy het nou trane oor haar wange. 

MARIANA 

Soen my.  Ek wag al ‘n leeftyd.  Soen my. 

 

Hy neem haar in sy arms…soen haar met sy hele siel.  Haar arms is om sy nek…hy trek 

haar styf teen hom vas…dan tel hy haar op en dra haar in die karavaan in. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 366. HOSPITAALKAMER – DAG/BINNE 

Moira en Willie is nou saam met Bianca in die kamer. 
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BIANCA 

Ek was besig om sy arms en hande te masseer, 

toe voel ek ‘n verstywing in sy vingers…dit kan 

dalk net ‘n refleksieaksie wees, maar… 

MOIRA 

Refleksiereaksie? 

BIANCA 

Die brein stuur onbewuste of onbeheersde seine 

na die spiere…en die punt is dat sy spiere wel 

daarop reageer, al is dit dalk onwillekeurig. 

WILLIE 

So dis goeie nuus. 

BIANCA 

Ek weet nie…maar enige beweging is beter as 

niks nie. 

Moira streel oor Jason se voorkop. 

MOIRA 

Hy gaan terugkom…ek weet hy gaan… 

 

 

2. 367. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana kom vanuit die slaapkamer se rigting.  Sy dra/sleep ‘n groot tas en het ‘n paar 

ander sakke in haar ander hand.  Sy sit die tasse in die voorportaal neer en stap uit in die 

rigting van die kombuis. 

 

 

2. 368. GARAGE: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Daar is niemand in die garage nie.  Andries se leë stoel is sentraal in die beeld.  Mariana 

stap in die beeld in en stap oor na die stoel.  Sy plaas ‘n wit koevert op die stoel…staan 

vir ‘n oomblik daarna en kyk…en stap dan uit. 
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2. 369. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana tel haar tasse weer op…kyk vir ou laas na die kamer… 

 

Die telefoon lui.  Sy kyk na die foon…besluit of sy dit wil antwoord of nie.  Dan sit sy 

weer die tasse neer en stap na die foon.  Sy antwoord. 

MARIANA 

Hallo, Mariana Landman wat praat… 

VROU STEM (DISTORT) 

Goeie middag Mevrou Landman, dis Sumari 

Venter van Doktor Breytenbach se kamers wat 

praat. 

MARIANA 

Ja…? 

VROU STEM (DISTORT) 

 Mag ek met Meneer Landman praat asseblief. 

MARIANA 

Hy’s ongelukkig nie op die oomblik tuis nie.   

VROU STEM (DISTORT) 

Ek bel net om te laat weet dat ons die tweede 

stel toetse se resultate van die laboratorium 

ontvang het.  Hy moet asseblief bel sodat ons 

vir hom ‘n afspraak met Doktor kan reël. 

MARIANA 

Ek sal hom sê. 

VROU STEM (DISTORT) 

Dankie.  Baai. 
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Mariana sit nie die telefoon neer nie.  Sy staan met die gehoorbuis in haar hand… 

 

Sy kyk na die tasse wat op die vloer in die middel van die voorportaal staan.  Kyk weer af 

na die foon in haar hand.  Dan sit sy die foon stadig neer. 

 

2. 370. GARAGE: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Die koevert is op die stoel waar Mariana hom gelos het.  Mariana loop tot by die 

stoel…staan en kyk na die koevert…dan vat sy hom. 

 

 

2. 371. VESTIGINGSSKOOT – HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Die deur gaan oop en Henk kom ingestap.  Hy het ‘n baard – drie weke laas geskeer.  Hy 

sit sy sak neer en kyk na die vertrek.  Alles is stil…en netjies.  Geen lewe vir ‘n geruime 

tyd nie.   

 

‘n Vaas staan op die koffietafel of iewers op ‘n tafel met ‘n paar dooie blomme daarin. 

 

Henk stap deur die vertrek :  HIER MOET DIE REGISSEUR DISKRESIE GEBRUIK 

OM TE WYS HOE HENK DEUR DIE WOONSTEL STAP, VERTREK TOT 

VERTREK – ALMAL STIL EN LEEG.   

 

Uieindelik kom Henk by die slaapkamer.  Die bed is netjies opgemaak – op die bed staan 

‘n koevert teen die kussings.  Op die koevert, die woord:  HENK. 

 

Henk gaan sit op die bed…skeur die koevert stadig oop…en blaai die brief daarin oop.  

Terwyl hy die brief lees, hoor ons Wilmien se stem. 

WILMIEN 

My liewe Henk…as jy hierdie lees beteken dit 

dat jy veilig teruggekom het.   Ek hoop jy het 

die antwoorde gekry waarna jy soek.  Toe jy 

gegaan het, het ek gedink die wêreld kom tot ‘n 

einde…maar ek het later besef dat dit nie die 

einde was nie, maar eerder die begin…’n begin 
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wat ek dalk lankal moes gemaak het…maar te 

bang was om te doen.    Maar ek is nie meer 

bang nie.  Onthou jy toe ons nog op skool was, 

en ek elke rugbywedstryd voor gesit het in die 

paviljoen?  Ek is nie meer daardie meisietjie 

nie, Henk, en ek kan nie meer voor in die 

paviljoen sit en kyk hoe jy jou wedstryd speel 

nie.  Iewers het ‘n fluitjie geblaas, en dis nou 

my beurt om op die veld te draf.  Ek sal jou 

altyd onthou…en op my eie manier lief hê.  

Wilmien. 

 

Henk sit verslae…onseker wat om te doen.  Dan staan hy op en stap vinnig uit. 

 

 

2. 372. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana sit stil by die kombuistafel en wag.  Sy sit met haar elmboë op die tafel, haar ken 

op haar gebalde vuiste.  Haar handsak is op die tafel voor haar. 

 

Sy hoor hoe Andries se kar in die agtererf intrek.  Ons bly op haar gesig.  Ons hoor die 

kar deur wat toegemaak word.   Andries se voetstappe soos hy na die agterdeur aangestap 

kom.  Die deur gaan oop en Andries kom die kamer binne.  Sien vir Mariana by die tafel.  

Hy stap deur die kombuis op pad na die binnekant van die huis. 

MARIANA 

Doktor Breytenbach se ontvangsdame het 

gebel… 

Andries gaan staan stil…nog met sy rug na Mariana. 

MARIANA 

Sy’t gevra ek moet jou sê dat die resultate van 

jou tweede toetse het van die laboratorium 

terguggekom.   En dat jy asseblief ‘n afspraak 

moet maak om Doktor Breytenbach te sien. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 564 

Andries staan nog steds met sy rug na Mariana. 

MARIANA 

Watse toetse het jy gehad?...en moet liewers nie 

sê dis net vir ‘n “check-up” nie. 

ANDRIES 

Hulle wou seker maak dat die resultate van die 

eerste toetse reg was. 

MARIANA 

En wat was daardie resultate…? 

ANDRIES 

Ek het kanker.  Kanker van die maag.  Nes jy 

gesê het ek sal kry. 

 

Andries stap uit. 

 

Mariana sit stil…uitdrukkingloos.  Na ‘n lang ruk staan sy stadig op…neem haar 

handsak…stap oor na die asblik…maak haar handsak oop…en haal die koevert wat sy 

vroeër op Andries se stoel geplaas het uit die handsak.  Sy staan en kyk vir ‘n lang 

oomblik na die koevert…en dan skeur sy dit in klein stukkies op en gooi dit in die asblik.  

Dit gedoen…sit sy die handsak op ‘n stoel by die tafel…en trek dan stadig haar 

voorskoot aan.    Dan vat sy ‘n mes en ‘n snybord en plaas hulle op die werksarea langs 

die opwasbak.  Sy haal ‘n ui uit die groentemandjie…en skil die ui.  Dan begin sy die ui 

sny…en soos sy hom sny begin die trane oor haar wange stroom…baie meer trane as wat 

opgesluit lê in ‘n enkele ui. 

 

 

2. 373. VOORDEUR VAN WILMIEN SE MA SE HUIS (2DE KEER WAT ONS 

HIERDIE LOCATION GEBRUIK) – DAG/BUITE/BINNE 

Henk, nog steeds met baard,  klop aan die deur…hy staan senuweeagtig en wag dat die 

deur oopgemaak word.  Uiteindelik gaan die deur oop.  Wilmien se Ma staan voor Henk. 
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WILMIEN SE MA 

Sy’s nie hier nie.  Sy gaan Amerika toe.  Sy’t 

gesê as jy hiernatoe kom moet ek jou sê jy moet 

haar nie soek nie want sy wil jou nie sien nie. 

Die tannie maak die deur weer toe. 

 

 

 

2. 374. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 375. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke op die stoep. 

MART 

Hulle sê mens kan vir jare met maagkanker 

sukkel. 

SOOIS 

Mmm. 

Stilte. 

MART 

Mariana sal goed vir hom sorg.  Sy’s ‘n goeie 

vrou. 

SOOIS 

Mmm. 

Stilte. 

MART 

Ek hoor Wilmien is binnekort op pad Amerika 

toe.  Ek kry daai tweetjies so jammer. 

Stilte. 

MART 

Wat sê jy daarvan, Soois? 
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SOOIS 

(POUSE)  Elke huis het sy kruis. 

 

 

2. 376. DIE KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Andries sit in stilte en eet. 

 

Henk kom die kamer binne.  Hulle kyk altwee op as hy instap…hy’t nog sy baard en lyk 

vir hulle soos ‘n bosbewoner.  Vir ‘n oomblik kyk die drie van hulle net na mekaar. 

ANDRIES 

So…jy’s teurg. 

HENK 

Sy’s weg.  Wilmien is weg, Ma.  Ek het haar 

verloor. 

ANDRIES 

Jy sal nog leer, Henk.  Alles gaan weg…die 

lewe ook. 

 

Mariana kan haarself nie help nie.  Sy snik, en sit haar hand vinnig oor haar mond. 

HENK 

Hoekom huil Ma? 

MARIANA 

Jou Pa het kanker. 

Henk kyk na Andries. 

ANDRIES 

Hy kom haal ons almal…dis net ‘n kwessie van 

tyd. 

Hy kyk na Mariana. 
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ANDRIES 

Hou op huil, Mariana.  Mens sou sweer dis ‘n 

tragedie.  Skep vir die seun kos…hy lyk asof hy 

dit nodig het. 

Hy eet verder. 

 

Mariana vee haar oë af en hou op huil. 

 

 

 

2. 377. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE 

Frik sit stil en alleen.  Ons bly lank op hom…verfilm as’t ware sy gedagtes…hy kyk 

ver…ver waar die liefde wat hy amper gehad het, nou soos ‘n mirage wegkwyn. 

 

 

2. 378. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia sit op die bank.  Sy is ook diep ingedagte.  Maar dan begin ‘n klein glimlaggie 

met die hoeke van haar mond speel.  Sy fluister saggies vir haarself: 

SOPHIA 

Ek los jou eers vir ‘n maand of twee, Frik, dan 

sal ons sien. 

 

 

2. 379. HOSPITAALKAMER: DAG/BINNE 

Jason lê in die bed soos vantevore.  Henk is reeds in die kamer.  Stap nader aan die bed.  

Gaan sit langs die bed.   Hy het nog steeds sy baard.  Henk kyk lank na Jason, en laat sak 

dan sy kop op die bed neer, baie naby aan Jason se kop. 

 

Jason se oë gaan stadig oop…ons sien hoe hy dan probeer om ‘n woord uit te kry: 

JASON 

(‘N FLUISTERING)  Het…het… 

 

Henk lig stadig sy kop…kyk na Jason…Jason se oë beweeg stadig totdat hulle op Henk 

is. 
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JASON 

…het…ek…verslaap? 

Henk begin glimlag…kan nie glo wat hy sien nie. 

HENK 

Nee…(HOU DIE HUIL TERUG)…jy’s net 

betyds. 

 

Nabyskoot op Jason se oop oë.  Ons trek stadig terug na ‘n dieselfde wye skoot waarmee 

ons die episode begin het terwyl die verteller praat: 

SOOIS(V/O) 

Die mens bly nou maar ‘n snaakse dier:  dit 

wat reg voor sy neus lê, sien hy nooit raak 

nie…maar dit wat ver, ver anderkant die 

horison lê, wat dalk nie eers bestaan nie, dit 

soek hy tot die dag van sy dood.  ‘n Wyser 

man as ek het eenkeer gesê:  die mens word 

gemaak uit die weefsel van ‘n droom…en ons 

klein lewens word afgerond…met ‘n slaap.  

Maar intussen…moet ons wakker bly. 

 

 

KREDIETE ROL 
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KRUISPAD – EPISODE 11 
 

Draaiboek geskryf deur Deon Opperman & Harry Kalmer 
 

 

 

 

2. 380. MONTAGE 

Terwyl die verteller praat, sien ons ‘n montage van die volgende beelde – almal amper 

soos individuele portrette: 

 

KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE – Mariana sit by die kombuistafel 

 

FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE – Frik sit en dink. 

 

STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE – Sophia staan en kyk oor die lande. 

 

HENK SE WOONSTEL – DAG/BINNE – Henk staar uit by die venster. 

 

HOSPITAALKAMER – DAG/BINNE – Jason sit op die kant van die bed.  

SOOIS(V/O) 

Die idee dat ‘n mens die reg het op geluk…is 

‘n baie onlangse idee…bestaan maar vir die 

afgelope eeu of twee….asof dit moontlik is 

om te ontken dat die pad tussen geboorte en 

dood een is waarop daar swaar gedra 

word…nie net aan die daaglikse dinge van 

menswees nie…maar ook…en miskien 

veral…aan die liefde. 

 

TITELKAART 

2004 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 
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2. 381. HENK & WILIMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Naby die voordeur.  Henk stoot vir Jason in ‘n rolstoel die kamer binne.  Hulle word 

gevolg deur Willie en Moira. 

JASON 

Ek’s nie kreupel nie…ek kan myself help. 

HENK 

En later sal jy…maar tot jou spiere weer sterk is 

maak ons seker dat jy nie weer omfoeter en nog 

‘n jaar afvat nie.  (MAAK GRAPPIE)  Ek ken 

jou tipe – enige ekskuus om nie te moet werk 

nie. 

MOIRA 

Ek sê nog steeds hy hoort eers by ons te kom 

bly. 

JASON 

Moenie oor my praat asof ek nie hier is nie, Ma. 

MOIRA 

Ek sê maar net. 

Willie en Henk help Jason om uit die stoel uit te klim en op die bank te gaan sit. 

WILLIE 

As dit is hoe Jason dit wil doen, my vrou, dan’s 

dit hoe hy dit wil doen.   

MOIRA 

Ek het hom deur elke siekte wat hy as kind 

gehad het versorg.  Nou loop ons en betaal vir 

‘n privaat verpleegster. 
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HENK 

Die maatskappy betaal daarvoor, Tannie. 

WILLIE 

En in elk geval – as jy hy was, wie sou jy 

verkies om vir jou te sorg?- jou Ma of die oulike 

verpleegstertjie wat vir maande jou lyf van kop 

tot tone gemasseer het? 

MOIRA 

Hmf! 

HENK 

Ons het ‘n jaar se besigheid om op te vang.   En 

ek is anyway alleen in die woonstel, so…dis nie 

net vir Jason nie…dis vir my ook. 

JASON 

Hoe laat is dit nou? 

HENK 

Tienuur. 

JASON 

En vandag is ‘n Dinsdag. 

HENK 

Ja. 

Jason knik…betrokke by sy eie gedagtes.   

 

Moira kyk bekommerd na Willie.  Willie beduie sy moenie nou iets verder sê nie. 

 

Henk kyk na Jason. 
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WILLIE 

Nou ja toe…ons gaan nie verder hier rondstaan 

nie.  (AAN HENK EN JASON)  As julle 

enig’iets nodig het, moenie huiwer om te vra 

nie. 

Willie begin na die deur toe beweeg.  Moira huiwer. 

WILLIE 

Kom Moira. 

MOIRA 

Wanneer kom die verpleegster? 

HENK 

Sy sal nog vandag hier wees…en daarna is sy 

elke dag hier…oggend tot die aand…vir so lank 

as wat dit nodig is. 

WILLIE 

Kom vrou. 

Moira en Willie stap na die deur gevolg deur Henk. 

HENK 

Moenie worrie nie, Tannie, ons gaan heeltemaal 

okei wees.  Sien julle later. 

MOIRA 

Kom eet Vrydagaand by ons. 

HENK 

Ons sal.  Baai 

MOIRA & WILLIE 

Baai. 
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Henk maak die deur toe, en voor die deur toe is, hoor ons nog vir Moira en Willie in die 

gang buite terwyl hulle wegstap. 

MOIRA 

Ek sê nog steeds hy moes by ons gebly het. 

WILLIE 

Ja my vrou. 

Henk stap terug na Jason. 

HENK 

Raait partner…waar was ons…?   

 

 

2. 382. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Andries sit en eet in stilte. 

MARIANA 

Izel het gebel toe jy geslaap het.  Sy’t gesê sy 

wil ‘n bietjie kom kuier. 

ANDRIES 

(Oë OP SY KOS) Wat van Johann? 

MARIANA 

Hy kan nie kom nie..hy’s baie besig op die 

oomblik.   

ANDRIES 

En die kind? 

MARIANA 

Hulle gaan ‘n au pair huur terwyl sy weg is. Dis 

net vir ‘n paar weke. 
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ANDRIES 

Hoekom nou? 

MARIANA 

Ek weet nie.  Sy verlang seker. 

ANDRIES 

Voel vir my soos ‘n komplot. 

MARIANA 

Jou dogter kom al die pad van Engeland en jy 

noem dit ‘n komplot. 

ANDRIES 

O…so dis nie deel van jou poging om my te 

oortuig om chemo behandeling te hê nie? 

MARIANA 

Sou dit ‘n verskil maak? 

ANDRIES 

Nee.  Reël ‘n hele peleton mense om my te 

probeer oortuig, as jy wil…my antwoord bly 

nog steeds: nee. 

MARIANA 

Dis so goed jy pleeg selfmoord. 

ANDRIES 

Inteendeel, Mariana…dis die chemo wat 

selfmoord is.   

MARIANA 

As verlede jaar se operasie voldoende was, 

hoekom moet jy nou weer vir nog een gaan?  
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Hulle kan nooit seker wees waar die kanker is 

nie. 

ANDRIES 

Ek sal tien operasies ondergaan as ek moet…ek 

sal laat hulle my derms stukkie vir stukkie 

uitsny as ek moet…maar ek sal nooit chemo 

doen nie. 

MARIANA 

Al die doktors het… 

ANDRIES 

Ek gee nie om wat die dêm doktors sê nie.! My 

Oom Thys het kanker in sy bo-been gehad…sy 

bo-been!…en hy het hom laat oortuig om na die 

operasie chemo te hê en dit was die chemo, nie 

die uitsny van die gewas, wat hom doodgemaak 

het.  Ek het met my eie oë gesien hoe hy na elke 

behandeling wegkwyn.  Miskien is dit wat jy 

wil hê. 

MARIANA 

Hoe kan jy so iets sê?! 

ANDRIES 

(LAG)  Dis eintlik ‘n slim plan…wettige 

vergiftiging. ‘n Paar sessies chemo en 

siedaar!...jy’s ontslae van jou man. 

MARIANA 

As ek van jou ontslae wou wees, sou dit nie 

nodig gewees het om jou te oortuig om chemo 
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te hê nie…ek sou eenvoudig my tasse gepak het 

en geloop het. 

ANDRIES 

Terwyl ek leef…of jy nou jou tasse pak of 

nie…sal jy nooit van my ontslae wees nie.  “Tot 

die dood ons skei”, Mariana, “Tot die dood ons 

skei”. 

Stilte. 

ANDRIES 

As Izel kom kuier omdat sy verlang…goed 

so…maar die twee van julle praat nie ‘n woord 

met my oor chemo nie. 

 

Mariana se oë is op haar bord. 

 

 

2. 383. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE 

‘n Groot koevert word op die tafel gegooi.   

ALBERT 

Vyftien!   

‘n Wyer skoot wys Frik wat by die tafel sit en Albert wat voor hom staan. 

ALBERT 

Geteken en gedoen. 

FRIK 

Uitstekend!  Nog net vier om te gaan. 

ALBERT 

Nie vier nie, vyf. 
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FRIK 

Ek wil vra om jy sal omgee, Albert, as ek een 

van die erwe self koop.  Ek sal daarvoor uit my 

deel van die profyt betaal. 

Reaksie Albert. 

FRIK 

As al die ander huise klaar gebou is, wil ek vir 

my ‘n huis daar te bou.  Al bly ek miskien vir 

eers nie daar nie, kan ek hom aan buitelanders 

uithuur.  Daar’s reeds plekke in daardie 

omgewing wat oor ‘n duisend dollar ‘n dag vra. 

ALBERT 

Goeie idee…veral as ek kyk wat nou in die 

mark aangaan met die rentekoers wat daal. En 

sover ek kan sien gaan dit nie ophou nie.  

Miskien moet ek dit self doen.   

FRIK 

Hoekom nie?   Die waarde van hierdie erwe, 

met of sonder ‘n huis, gaan in die volgende paar 

jaar minstens verdubbel.  Ons het hierdie ding 

op die perfekte tyd gedoen. 

ALBERT 

Nie ons nie, Frik… 

Albert kyk stil na Frik.  Frik glimlag beskeie. 

FRIK 

Jy’t hom aan die beleggers verkoop. 

Stilte tussen hierdie twee ou vriende. 
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ALBERT 

So gepraat van erwe…jy’t laas gesê jy trek nie 

uit hierdie krotjie totdat Mahodimo deurgehaak 

is nie. 

Frik knik. 

ALBERT 

Ek sou sê hy’s deurgehaak.   

FRIK 

Nog vier om te gaan. 

ALBERT 

Naby genoeg. As jou vennoot is dit nou vir my 

onaanvaarbaar dat die bestuurder van ons projek 

soos ‘n arm blanke in ‘n agtererf leef.  Jy 

onthou vir Jannie Fouche?    As jy nie te fancy 

wil wees nie…hy’t ‘n klein plekkie – mooi, 

netjies…’n “bachelor pad” soos hulle sê.  Ek het 

klaar daarvoor begroot.  Einde van die gesprek. 

Albert staan op om te loop. 

ALBERT 

Wie weet?  Miskien ontmoet jy ‘n oulike 

bokkie…jy kan haar beslis nie 

hier…onthaal…nie.  Ek sien jou later. 

Albert stap uit.  Frik tel die koevert op en kyk daarna. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 
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2. 384. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BUITE 

 

2. 385. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

F.G. staan voor Henk se lessenaar.  Henk teken ‘n papier. 

HENK 

Okei, dit lyk goed.  Maak net seker dat ons 

minstens negentig dae het om die “suppliers” te 

betaal, en dan beperk jy hierdie ouens (BEDUIE 

NA DIE PAPIER WAT HY GETEKEN HET) 

tot hoogstens sestig dae om ons te betaal.  

F.G. 

Buy low, sell high… 

HENK 

…collect fast, pay slow..and only enough cash 

lying around to oil the wheels. Invest the rest. 

Werkskapital, neef, werkskapitaal – die doring 

in elke besigheid se vlees. 

Henk gee die papier vir F.G.  en skuif sy aandag na sy komputer. 

 

F.G. aarsel…bly daar staan. 

F.G. 

Daar was iets ander wat ek wou bespreek… 

HENK 

Ja…? 

F.G. 

Ek weet nie eintlik hoe om dit te sê nie… 

HENK 

Sê dit net. 
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F.G. 

Ek en Tricia het gesels…en uh…ek het gesê ek 

sal met jou praat… 

Henk wag laat hy aangaan. 

F.G. 

Dis oor Jason… 

Henk se kakebeen trek effens stywer. 

F.G. 

…terwyl hy verlede jaar in die hospitaal 

was…het die maatskappy nog sy volle salaris 

betaal…en dis okei… 

HENK 

Ek hoop so, want ons sou dieselfde doen vir jou 

en Tricia. 

F.G. 

…dis net dat…hy’s nou uit die hospitaal 

uit…maar hy’s nog steeds nie hier nie… 

HENK 

Hy was maande lank in ‘n koma, F.G.  Mens 

herstel nie sommer oornag van so iets nie. 

F.G. 

Dis juis my punt.  Hy’t erge beserings tot die 

kop opgedoen en soos ek dit verstaan sukkel hy 

om te konsentreer en kan hy min onthou van 

wat voor die ongeluk gebeur het. 

HENK 

Dis net tydelik. 
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F.G. 

Hoe lank is tydelik? 

HENK 

Ek is nie ‘n doktor nie, F.G.  Môre, volgende 

week, volgende maand.  Ek weet nie. 

F.G. 

Elektrokor is verantwoordelik vir die skep van 

nuwe produkte in die groep,  maar hy’t verlede 

jaar basies tot stilstand gekom.  Ek en Tricia het 

die bestaande kontrakte aan die gang gehou, 

veral toe jy ook weg was, maar daar’s niks in 

die pyplyn nie…en gaan nie wees nie as ons nie 

nou iemand aanstel om… 

HENK 

Moet niks verder sê nie…ek kan sien waarop jy 

afstuur.  Jason is die CEO van Elektrokor en hy 

sal regkom.  Tot dan het Neokor oorgenoeg 

besigheid in sy ander divisies om aan die gang 

te bly. 

Stilte. 

F.G. 

Wat as hy nie regkom nie, Henk? 

Stilte. 

HENK 

Hoekom was ek onder die indruk dat ons die 

ding tussen jou en Jason lankal begrawe het? 
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F.G. 

Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek is besig om om 

te gee vir die maatskappy…jou maatskappy! 

HENK 

As jy vir die maatskappy wil omgee, stel ek 

voor jy…en Tricia…wys meer lojaliteit teenoor 

die man wat hom saam met my gestig het! 

F.G. besef hier’s nie verder te redeneer nie.  Hy lig sy hande – gee toe – draai om en stap 

uit. 

 

Henk sit vir ‘n oomblik stil…en dan slaan hy sy lessenaar uit frustrasie…en kommer. 

 

2. 386. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Bianca is by Jason.  Hy sit op die bank.  Daar is ‘n sak gevul met sand oor sy regter voet 

– oefening om sy bene te versterk. 

BIANCA 

Nog een stel van tien, dan doen ons die ander 

been. 

Jason begin die oefening…lig sy voet en sit neer…lig en sit neer. 

BIANCA 

Een…twee…drie… 

Jason hou op. 

BIANCA 

…kom…nog net sewe… 

JASON 

(STIL)  Kry mens dit ooit terug? 

Bianca verstaan nie die vraag nie. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 583 

JASON 

Tyd…wat jy verloor het.  Kry mens dit ooit 

terug? 

BIANCA 

(POUSE)  ‘n Mens spandeer omtrent een derde 

van jou lewe aan die slaap.  Jy’t net ‘n bietjie 

meer geslaap.  Dis al. 

JASON 

‘n Derde…? 

Bianca knik. 

JASON 

Dan het ek in een jaar, drie jaar se slaap 

opgebruik. 

BIANCA 

Kom…nog sewe… 

Jason beweeg nie. 

JASON 

As jy vir ‘n jaar in ‘n koma was…hoe weet 

jy…as jy wakker word…jy’s nog dieselfde 

persoon? 

BIANCA 

Hoe weet jy jy’s dieselfde persoon as jy elke 

oggend wakker word?  Jy weet dit net. 

JASON 

Ek voel nie soos dieselfde persoon nie.  Dit voel 

asof ‘n stuk van myself iewers in daardie 

donkerte agtergebly het.  (POUSE) Ek is bang 
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om aan die slaap te raak…ingeval ek nog ‘n 

stuk verloor. 

BIANCA 

Dan sal ek hom vir jou gaan soek. 

Stilte.  Hy kyk na haar. 

BIANCA 

(BREEK DIE OOMBLIK)  Kom…vier…vyf… 

 

Sy tel soos Jason weer die oefening doen. 

 

 

 

2. 387. STIKAMER: FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Die woonstelletjie is nog nie behoorlik gemeubeleer nie.  ‘n Paar bokse en ‘n stoel of 

twee staan rond.  Dis al.  Frik stap in met ‘n boks in sy hande.  Hy staan met sy rug na die 

deur wat agter hom oop is.  Terwyl hy die boks neersit verskyn Sophia in die deur.  Hy 

gewaar haar nie.  Sy staan vir ‘n oomblik na hom en kyk. 

 

Deur hierdie toneel is Sophia se houding uiters sag – nooit aggressief nie. 

SOPHIA 

Mag ek maar in kom? 

Frik skrik effens – kyk om.  Kyk na haar in stilte. 

SOPHIA 

Albert het gister ‘n draai by die plaas gemaak en 

toe noem hy dat jy vir jou ‘n nuwe plekkie 

gekry het… 

FRIK 

(STIL) Wat wil jy hê, Sophia? 
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SOPHIA 

Ek het gekom om jammer te sê…onomwonde 

om verskoning te vra. 

Stilte.  Hy antwoord nie. 

SOPHIA 

Mag ek maar in kom…net vir vyf minute. 

Frik beduie dat sy mag.  Sy stap nader. 

SOPHIA 

Ek werk nou al die afgelope tyd by die 

koöperasie… 

FRIK 

Ek het so gehoor. 

SOPHIA 

In die begin het die ander vrouens wat daar 

werk my geïrriteer, maar naderhand het ek 

begin hoor wat hulle sê…sien wie hulle is.  Die 

meeste van hulle verdien nie veel nie…maar 

hulle is basies gelukkig.  Ja, hulle kla elke nou 

en dan oor hulle mans te veel rugby kyk of laat 

gekuier het, maar hulle ondersteun en verdedig 

hulle mans soos ‘n leeuwyfie haar welpies.  En 

dis wat ek nie gedoen het nie.  Ek vra om 

verskoning want ek wil nie hê jy moet meer met 

verwyt en afsku aan my dink nie. 

FRIK 

Ek doen nie, Sophia.  Ek het, in die begin, 

maar…nie meer nie. 

Sophia glimlag ‘n klein glimlag van dankbaarheid. 
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SOPHIA 

Jy’t laas gesê dat jy my nooit lief gehad het 

nie… 

FRIK 

Ek is… 

SOPHIA 

Nee, ek het nie gekom om ‘n jammer by jou te 

kry nie.  Ek wou net sê…voor alles verander 

het…was die jare saam met jou die gelukkigste 

jare van my lewe…en om te vra dat al het jy my 

nie op daardie manier meer lief nie, of ooit 

gehad het nie, ons ten minste vriende kan wees.  

(POUSE)  En as jy nou nee sê sal ek 

verstaan…en jou nooit weer pla nie. 

FRIK 

Kan ‘n man en vrou ooit regtig vriende wees, 

dink jy? 

SOPHIA 

Dis waar ek verkeerd gegaan het…ek het aan 

jou as my man gedink…nie as my vriend nie.  

As ek dit gedoen het, het dinge dalk anders 

uitgewerk. 

Stilte. 

FRIK 

Wil jy nie sit nie? 

SOPHIA 

Dankie. 
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Sy gaan sit op een van die stoeltjies wat daar staan.  Frik gaan sit oorkant haar op ‘n 

ander stoeltjie. 

FRIK 

Toe ek jou gesê het dat ek jou nooit lief gehad 

het nie…ek was kwaad…ek wou jou seermaak.  

Maar na alles, my lewe, ons huwelik, uitmekaar 

geval het…het ek besluit dat ek nooit weer vir 

myself sou jôk nie.  Die feit bly staan dat ek dit 

berou het dat ek daardie dag, op die lughawe, 

toe Mariana nie opgedaag het, so maklik 

aanvaar het dat sy nie meer by my wou wees nie 

– ek was jonk en trots;  maar die feit bly ook 

staan dat ek ook van die gelukkigste dae van my 

lewe saam met jou gehad het…dit sou ‘n leuen 

wees om dit te ontken. 

Sophia neem Frik se hand in hare. 

SOPHIA 

Ek wil niks van jou hê nie…behalwe jou 

vriendskap.   

Frik knik.  Stilte tussen hulle. 

FRIK 

Watse werk done jy by die koöp? 

SOPHIA 

Ek is onlangs bevorder tot hoof van 

adminstrasie. 

FRIK 

Hoekom is ek nie verbaas nie? 

Sy glimlag. 
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2. 388. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Henk rol ‘n groot vel papier met komplekse tegniese tekeninge van ‘n elektroniese stelsel 

op die tafel voor Jason uit. 

 

Jason staar daarna – dit beteken nie veel vir hom nie. 

 

HENK 

Dis die stelsel waaraan jy besig was om te werk.  

Die Israelies wou dit by ‘n biometriese 

uitkenningssiteem inkorporeer.  Die idee wat jy 

gehad het was uiters oorspronklik…sou nog 

steeds wees.  Die kontrak was miljoene werd. 

Jason kyk na die ontwerp…skud sy kop. 

HENK 

Jy hoef nie nou daaraan te werk nie.  Kyk net 

daarna.  Miskien help dit. 

JASON 

Dis asof daar ‘n gat in my kop is. 

HENK 

My vriend..daar was ‘n gat in jou kop. 

JASON 

(DRUK SY VINGERS TEEN SY VOORKOP)  

Hier…hier binne.  Ek dink aan dinge…en dan is 

dit weg…soos ‘n pad wat skielik ophou. 

HENK 

Gee dit tyd.  Gee dit tyd. 

Jason slaan met sy plat hande teen sy kop. 
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HENK 

Dis okei.  Dis okei.  Dit sal kom. 

Jason begin huil. 

JASON 

‘n Hele jaar, Henk.  ‘n Hele jaar. 

Henk sit sy hand op Jason se rug…troos hom. 

HENK 

Gelukkig net een…daar gaan nog baie wees. 

Maar Jason huil soos ‘n baba. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 389. VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

MARIANA(AF) 

Dis so wondelrik om jou hier te hê my kind. 

 

 

 

2. 390. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana skink tee.  Izel sit langs haar op die bank. 

IZEL 

Dit voel ‘n bietjie vreemd.  Dinge het nogals 

baie verander. 

MARIANA 

Vir ons lyk dit maar dieselfde. 

IZEL 

Die mure is almal hoër en daar’s baie meer 

elektriese heinings as wat daar laas was. 
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MARIANA 

Miskien voel dit net so omdat jy nie meer 

daaraan gewoond is nie. Hoe gaan dit met klein 

Driesie? 

IZEL 

Hy hardloop nou al oorals rond.  Ek het vir julle 

‘n video gemaak.  Ek sal dit vir julle wys as Pa 

huistoe kom. 

Mariana trek effens terug met die noem van “Pa”.  Izel let dit op.  ‘n Oomblik stilte 

terwyl Izel haar tee roer. 

IZEL 

Hoekom los Ma hom nie net nie? 

‘n Moeilike onderwerp vir Mariana. 

MARIANA 

Dis nie so eenvoudig nie. 

IZEL 

Is dit omdat daar reeds ‘n egskeiding in die 

familie is? 

Mariana skud haar kop. 

IZEL 

Oupa en ouma? 

Mariana skud weer haar kop. 

MARIANA 

Ek het hom amper gelos…verlede jaar.  My 

tasse was gepak…ek het selfs ‘n briefie 

geskryf… 

IZEL 

…en toe kry Pa kanker. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 591 

MARIANA 

Dit, maar ook iets wat Oom Frik gesê het – hy’t 

gesê dat die belofte “tot die dood ons skei” 

beteken miskien die dood van die verhouding, 

nie die mens nie.  Ek het toe reeds van die 

kanker geweet…klaar besluit om te bly maar 

nog onseker…maar toe Oom Frik dít sê, toe 

weet ek – asof ‘n engel dit vir my kom sê het – 

dat my gewete my elke nag sou wakker hou as 

ek die een was wat daardie belofte gebreek 

het…en dat dit enige verhouding wat ek met 

iemand anders daarna probeer hê, uiteindelik 

sou verdoem. 

IZEL 

Ek kan dit nie aanvaar nie, Ma…om in ‘n 

ongelukkige huwelik te sit net omdat Ma ‘n 

belofte gemaak het toe Ma jonk en naïef was.  

Pa was reeds onmoontlik toe ek hier weg is…ek 

kan my net indink hoe hy nou is. 

MARIANA 

Ek moet hom dit vergewe.  Hy staar sy dood in 

die oë. 

IZEL 

Hy kan nog lank leef…twee, drie jaar!...jare 

waarin Ma iets beter sou kon hê. 

MARIANA 

My kind…as jy jou eie gewete verraai…is daar 

nooit weer “iets beter” nie. 

Izel dink hieroor…nie seker dat sy daarmee saamstem nie. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 592 

 

 

 

2. 391. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Frik kom vanuit die huis op die stoep uitgestap.  Hulle praat terwyl hulle uitstap 

en gaan sit. 

SOOIS 

Dis nou maar ‘n feit soos ‘n koei…daardie 

vroutjie van my…’n skaapboud kan sy maak. 

FRIK 

Ja-nee, ek moet erken…as daar nou een ding is 

wat ek die afgelope paar jaar gemis het, is dit 

die kos op hierdie plaas. 

SOOIS 

Hopelik sien ons jou dan nou meer dikwels hier. 

FRIK 

Dankie.  Ek dink julle sal. 

SOOIS 

(POUSE)  Jy moet weet Frik…dit het vir my, en 

veral Mart, baie gelukkig gemaak om te weet 

dat jy en Sophia vrede gemaak het.  Ons was 

baie lief vir jou…is nog steeds.  Jy het dalk 

Mart se kos gemis…maar die twee van ons het 

jou gemis. 

FRIK 

En ek vir julle…(WIL “PA” Sê MAAR 

WONDER DAN OF HY DALK “OOM” 

MOET Sê)…ek’s nou nie seker of ek ‘Oom” of 

“Pa” moet sê nie. 
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SOOIS 

Jong, jy’t vir  so lank “Pa” gesê, as jy nou 

“Oom” begin sê gaan ek self deurmekaar raak.  

Buitendien – ek het daardie dag mos gesê:  

Maak nie saak wat gebeur, jy sal altyd soos ‘n 

seun wees vir my. 

Mart en Sophia kom uit die huis.  Sophia dra ‘n skinkbord met vier koppies koffie 

daarop.  Mart gaan sit in haar stoel en Sophia plaas die koffie op die tafeltjie. 

SOPHIA 

(MET DIE INLOOP)  Het Frik al vir Pa vertel 

hoe goed dit met Mahodimo gaan? 

SOOIS 

Nee, maar Albert het laas toe hy hier was 

genoem dat julle ‘n hele paar erwe reeds 

verkoop het. 

FRIK 

Ons het gister weer een verkoop.  Ons staan nou 

al by sewentien. 

SOOIS 

Magistraat!  Nog net drie om te gaan. 

FRIK 

Eintlik nog net twee.  Ek het besluit om een erf 

te hou.  Ek gaan met my deel van die profyt vir 

my ‘n huis bou.   

Eerste keer dat Sophia hierdie nuus hoor.  Sy luister onderlangs maar aandagtig terwyl sy 

die koppies koffie uitdeel. 
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FRIK 

Albert oorweeg dit self om een van die erwe te 

vat. 

MART 

Albert ken ‘n goeie belegging as hy een sien. 

FRIK 

Wel die waarde van die grond het reeds met 7% 

gestyg, Ma…en dis net in die laaste ses maande. 

SOOIS 

Ek sê jou wat…as jy nie ander mense het wie se 

name met potlood op daardie laaste erwe 

geskryf staan nie, skryf my naam op een van 

hulle. 

Nou is Sophia verstom verby…maar sy steek dit weereens weg. 

 

Dis ook nuus vir Mart. 

MART 

Wil jy nou in die bosveld gaan bly, Soois? 

SOOIS 

Nee, maar ek hou self die mark dop…en ek 

stem volkome saam met Frik.   

MART 

Is dit nie maar beter om die geldjies in die bank 

te hou nie? 

SOOSI 

My vrou, hier kom ‘n “property boom” soos die 

Engelse dit sê…met baie beter winste as wat 

kontant in die bank ooit sal gee.   
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FRIK 

Die ekonomie groei en gaan nie ophou nie, en 

na hulle verlede week die sokker wêreldtoernooi 

vir ons gegee het, gaan dit aanhou groei tot 

2010 verby. 

SOPHIA 

Het Pa die Lotto gewen…?  Mahodimo se erwe 

is mos prestige erwe, nie waar nie Frik? 

Frik knik. 

SOOIS 

My kind, jou Ma en ek het darem so ‘n paar 

pennies oor die jare opsy gesit. 

Sophia verwerk ook hierdie informasie. 

MART 

Kom ons praat nie nou oor geld nie.  Dis vir my 

altyd so ‘n onsmaaklike onderwerp. 

SOOIS 

Ja-nee Frik, die gety is in, en ek’s bly om te 

weet dat jy jou boot reggehad het.  Hierdie is 

een wat jou na nuwe lande gaan dra. 

Sophia se oë is op Frik. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 392.  HENK & WILMINE SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Jason sit in die sitkamer met die tekeninge wat Henk hom gegee het oop op die tafel of 

grond voor hom.  Hy het ‘n notaboekie in sy hand waarop verskeie sommetjies en 

aantekeninge met verwysing na elektronika gemaak is.  Hy werk met ‘n pen aan die 
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sommetjies…maar raak dan gefrustreerd en gooi die notaboekie neer.  Hy sit agteroor en 

vryf sy kop…kyk deur sy vingers. 

 

Bianca kom aangestap.  Sy het ‘n glas water in haar hand en ‘n paar pilletjies. 

BIANCA 

Jy’t gister twee keer duislig geraak.  Die doktor 

het gesê jy moet nou hierdie ook drink. 

 

Sy bied die pilletjies vir Jason aan. 

JASON 

Pilletjies, pilletjies, pilletjies. Watse verskil 

gaan dit maak?  (VERWYS NA DIE 

NOTABOEKIE)  Dis my eie somme waarmee 

ek voor die ongeluk besig was…maar ek kan 

nie verstaan waarmee ek besig was nie.  Dis 

asof dit iemand anders se werk is waarna ek 

kyk. 

BIANCA 

Drink die pille.  Dit stimuleer die herstel van 

sinaps in die brein… 

JASON 

Ironies…ek het ‘n meestersgraad in elektronika, 

maar my eie “trip switches” is in hulle “glory”. 

BIANCA 

Die goeie nuus is dat ‘n “trip switch” weer 

herstel kan word. 

Sy sit die pille op die tafeltjie voor hom neer. 
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JASON 

Maklik vir jou om te sê – jy’s nie die een wat in 

die donkerte is nie. 

Bianca is seergemaak.  Staan effens terug. 

 

Jason besef dat hy onbeskof en ondankbaar was.  Hy steek sy hand na haar toe uit. 

JASON 

Ek’s jammer…ek het dit nie so bedoel nie. 

Sy vat sy hand.  Hy trek haar saggies nader.  Sy gaan sit langs hom op die bank. 

JASON 

Ek weet nie wat ek sonder jou sou gedoen het 

nie.  Partykeer dink ek…dat die enigste rede 

hoekom ek wakker geword het is omdat jy daar 

was.  Ek het jou ‘n jaar geken sonder dat ek jou 

regtig geken het…en jy’t my geken…elke dag 

aan my gevat…meer as wat baie vrouens ooit 

aan hulle eie mans vat. 

Hulle gesigte is nou baie naby aan mekaar. 

BIANCA 

Dis my werk. 

JASON 

Ek weet…maar ek’s baie bly dat dit was. 

Gaan hulle soen?  Bianca se mond is ‘n duim weg van Jason se mond. 

BIANCA 

Drink jou pille. 

Jason glimlag effens. 
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2. 393. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BUITE 

HENK 

Wat?!!  Jy kan nie ernstig wees nie!  

 

 

2. 394. RAADSKAMER: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk, Tricia en F.G. is in die raadskamer.  Henk staan en die ander twee sit.  Tricia en 

F.G. lyk soos twee stoute kinders wat uitgetrap word. 

HENK 

Hoe is dit moontlik dat ons nou, uit die bloute, 

‘n kontantvloei probleem kan hê? 

F.G. 

Volgens kontrak was hulle veronderstel om die 

lening na tien maande, met prima plus agt 

persent, terug te betaal. 

TRICIA 

Maar hulle’t vanoggend laat weet dat die 

onderneming gevou het. 

F.G. 

Wat beteken dat ons oor drie maande nie 

genoeg werkskapitaal gaan hê om ons orders te 

vul nie. 

TRICIA 

En ons sal nie genoeg in ons oortrokke fasiliteit 

hê om die tekort te dek nie. 

Henk loop in sirkels rond – “Fokkit!  Fokkit!  Fokkit!” 

HENK 

Wie’t toestemming vir die lening gegee?! 
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Stilte.  Beide Trica en F.G. vermy Henk se oë.  Trica kyk onderlangs na F.G. 

HENK 

Ek vra:  wie’t die… 

F.G. 

Jy het. 

Nou’s Henk stomgeslaan. 

HENK 

Ek het?! 

TRICIA 

Ja. 

HENK 

Dis absolute onsin.  Ek sou dit onthou het. 

F.G. 

Verlede jaar…die dag voor jy…op jou “trip” 

gegaan  het. 

Tricia haal ‘n vel papier uit ‘n lêer en stoot dit oor die tafel na Henk. 

TRICIA 

Dis jou handtekening nie waar nie. 

Henk kyk na die papier.  Herken sy eie handtekening. 

HENK 

Ek onthou hierdie glad nie…en ek sou beslis 

onthou as ek ‘n lening van 4.3 miljoen 

goedgekeur het aan ‘n maatskappy wat ek nie 

eers ken nie.  Wat de hel gaan hier aan?!  Watse 

besigheid was hierdie? 
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F.G. 

Dis ‘n paar ouens wat ek by een van ons 

suppliers se Kersparty verlede jaar ontmoet het.  

Hulle’t ‘n goeie “gap” in die mark gesien en 

hulle’t kapitaal gesoek om dit te laat gebeur.  

Daarom het hulle ‘n premium van agt persent bo 

prima aangebied.  Ek en Tricia het gedink dis ‘n 

goeie manier om die kapitaal wat ons nie 

huidiglik gebruik nie, te laat werk.  Jy’t sê mos 

altyd self:  only enough cash lying around to oil 

the wheels – invest the rest. 

HENK 

Nie in ondernemings wat kan vou nie!  Ek sou 

nooit so iets geteken het nie. 

F.G. 

Ek het dit vir jou gegee.  Jy’t dit geteken…saam 

met ‘n paar ander papiere. 

TRICIA 

En toe plaas ek die geld oor. 

Stilte.  Henk kyk direk na F.G. 

HENK 

Saam met ‘n paar ander papiere? 

F.G. knik. 

HENK 

Tricia…sal jy ons verskoon asseblief. 

Tricia verlaat die kamer. 

HENK 

Jy’t die goedkeuring vir my gebring tussen ‘n 

klomp ander papiere. 
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F.G. 

En jy’t dit saam met die res van hulle geteken. 

HENK 

Die dag voor ek weg is. 

F.G. 

Ja. 

HENK 

Toe ek, soos jy dit gestel het, “klinies 

depressief” was. 

F.G. 

Ja. 

HENK 

En jy’t nie gedink om dit met my te bespreek 

nie….om my in te lig dat daar tussen daardie 

ander papiere iets ongewoon was nie. 

F.G. 

Ek wou jou nie pla nie. 

Henk eet amper sy hoed op. 

HENK 

Jy wou my…jy wou my nie pla nie?! 

F.G. 

Jy was in ‘n “bad way” Henk. 

Henk begin bewe hy raak so kwaad. 

HENK 

Jou bliksem, F.G.  Jy’t geweet ek sou nee sê, 

maar jy’t gedink dis ‘n goeie idee om die 
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ongebruikte werkskapitaal te “laat werk”. Toe 

glip jy hom tussen die ander papiere. 

F.G. sti stil. 

HENK 

Is dit waar?! 

F.G. staan op. 

F.G. 

Weet jy wat?!  Ek gaan nie hier sit en deur jou 

uitgetrap word omdat jy blêddie papiere teken 

wat jy nie eers lees nie! 

HENK 

Is dit waar?!! 

F.G. 

Jy’s die baas van hierdie plaas, maar die baas 

van die plaas was amper nooit hier nie!!  Jy’t in 

sak en as gaan sit omdat jou partner sy 

motorfiets in ‘n paal vasgejaag het en maak nie 

saak hoe almal probeer help het nie, het jy net 

aan jouself gedink.  Selfs jou verloofde het 

opgegee.  Maar ek het nie, Henk!  Ek! Het!  

Nie!!  

F.G. is amper in trane.  Hy stap uit sonder ‘n verdere woord. 

 

Henk staan verslae alleen. 

 

 

 

2. 395. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Izel help vir Andries om in te stap.  Hy loop maar moeilik – pas ontslaan uit 

die hospitaal.  
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ANDRIES 

Ek wil nie kamer toe gaan nie. 

MARIANA 

Ek dink dit sal beter wees as jy vir die eerste 

paar dae in die bed bly. 

ANDRIES 

En hoe sal jy weet wat vir my beter is? 

Andries se kortaf behandeling van Mariana gaan nie verlore op Izel nie. 

ANDRIES 

Ek wil in my stoel in die sitkamer sit. 

 

 

2. 396. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Izel help vir Andries om in sy stoel te gaan sit. 

ANDRIES 

Bring vir my ‘n kombêrs. 

 

Mariana stap uit om ‘n kombêrs te gaan haal. 

 

Izel staan en kyk na haar pa.   Dan gaan sit sy op haar hurke voor sy stoel en vat sy een 

hand in hare – lyk asof dit ‘n teer oomblik gaan wees. 

IZEL 

Pa…ek wil hê Pa moet “nicer” wees met 

Ma…of ek vat haar saam met my terug 

Engeland toe. 

Andries het nie ‘n antwoord nie. 

 

Izel kom weer orent.  Mariana kom teurg met ‘n kombers.  Sy sit dit oor Andries se 

knieë. 

 

Izel kyk vir Andries. 
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ANDRIES 

(BEDEEST EN BELEEFD)  Dankie. 

MARIANA 

Kan ek vir jou ‘n koppie tee maak? 

ANDRIES 

Dit sal lekker wees. 

Izel knik haar kop. 

 

 

 

2. 397. HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Henk is by Jason in die woonstel. 

HENK 

Twee maande, maximum drie, dan sal daar nie 

‘n sent wees wat ek iewers kan uitkrap nie. 

JASON 

Het jy hom ge”fire”? 

HENK 

Nee.  Ek wil niks te haastig doen nie.  Ek het die 

goedkeuring geteken.  Ek sal nie ‘n voet hê om 

op te staan as hy ons CCMA toe vat nie.   

JASON 

Wat gaan ons doen? 

HENK 

Daar’s net een opsie, ou maat.  Ek het weer met 

die Israelies kontak gemaak.  Hulle soek nog 

steeds hierdie ontwerp. (BEDUIE NA DIE 

SKETSE WAT OP DIE TAFEL Lê).  As jy 
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hom kan klaar kry…as jy net kan onthou wat 

jou deurbraak was, dan’s ons kop deur.  Maar 

ons het net twee maande. 

 

Jason laat sak sy kop.  Henk vat hom aan sy twee skouers. 

HENK 

Jy kan dit doen, Jason.  Jy kan dit doen! 

 

Jason kyk na Henk…onseker. 

 

 

 

2. 398. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mariana is besig om borde af te droog.  Mart pak dit in die kaste weg. 

SOPHIA 

Ek het vandag met Frik gesels.  Hy sê hulle’t 

die laaste erf verkoop. 

MART 

Dis goeie nuus. 

SOPHIA 

Het Pa al besluit of hy sy erf gaan ontwikkel? 

MART 

Nie so ver ek weet nie. 

Sophia kyk onderlangs na Mart en praat versigtig: 

SOPHIA 

Dis vir my interessant dat Ma-hulle nog nie 

hierdie ou huis ‘n bietjie opgekikker het nie… 

aangesien julle die geld het om een van Frik se 

erwe te koop. 
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MART 

My kind, jou Pa was nog nooit ‘n man wat sy 

waarde na buite toe leef  nie. 

SOPHIA 

Dis waar.  (POUSE)  Nie dat dit my besigheid is 

nie…maar wat is Pa se waarde? 

Mart hou aan borde pak terwyl sy praat. 

MART 

Jy’s reg…dit is nie jou besigheid nie. 

Sophia is op haar plek gesit maar wys dit nie. 

SOPHIA 

Skuus…dit was onbeskof van my. 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 399. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana, Andries, Henk en Izel sit om die tafel.  Hulle sit in presies dieselfde plekke 

waar hulle in Episode 1 gesit het – soos toe hulle nog ‘n gesin was. 

ANDRIES 

Ogies. 

Hulle hou almal hande vas en buig hulle hoofde. 

ANDRIES 

Seën Heer die voedsel aan ons liggame, voed en 

sterk ook so ons siele, en vergewe ons 

genadiglik al ons sondes.  Om u naam’s ontwil, 

Amen. 

Hulle begin opskep. 

MARIANA 

(AAN IZEL)  Jy was besig om te sê… 
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IZEL 

Ons is ‘n bietjie bekommerd oor die geweld en 

misdaad, maar ons wil nog minder ons kinders 

in Engeland groot maak.  En ons mis ons ouers 

en vriende iets vreeslik.  

MARIANA 

Wel vir my is dit wonderlike nuus.  Wat sê jy 

Henk? 

HENK 

Julle weet hoe voel ek.  Ek’s hier gebore en hier 

sal ek sterf. 

Skoot op Andries. 

MARIANA 

Wanneer beplan julle om terug te kom? 

IZEL 

Nog nie heeltemaal seker nie.  Waarskynlik 

vroeg in volgende jaar.  Jy moet ‘n bietjie by 

ons kom kuier, Henk, voor ons waai. 

HENK 

Dit sou lekker wees ou sus, maar ek het vir die 

volgende paar maande ‘n bietjie pressure by die 

werk. 

IZEL 

Kom net vir ‘n paar dae… 

 

Ons hoor nie meer vir Izel nie want ons is nou op Mariana.  Die klank van Izel en Henk 

wat praat doof uit – word vervang met musiek.  Ons trek nader en nader aan Mariana – sy 

glimlag en kyk na Henk en Izel.    Maar hulle is nie meer die ouderdom wat hulle nou is 
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nie.  Hulle is 10 en 7 jaar oud.  Andries lyk ook baie jonger.  Die kinders praat met 

mekaar en Andries terg hulle.  Hulle lag en beduie.   

 

Ons is weer op Mariana as ons die dialoog in die hede weer hoor in doof. 

 

HENK 

…maar ek glo vas dat hy binnekort sal regkom.  

Hy beter, want anders weet ek nie hoe ek 

hierdie probleem gaan oplos nie. 

ANDRIES 

Jy moes nooit vir F.G. aangestel het nie. Hy was 

nog altyd net moeilikheid. Nes sy Pa. 

 

Mariana besluit om nie op hierdie laaste kommentaar te reageer nie. 

HENK 

Ek hoor Oom Frik is besig om reg te kom. 

ANDRIES 

Ons praat nie oor hulle om hierdie tafel nie. 

Stilte.  Henk kyk na Mariana.  

 

Sy kyk af… 

MARIANA 

Dis lekker om julle albei hier te hê…nes in die 

ou dae. 

…en eet verder. 

 

 

 

2. 400. HENK SE SLAAPKAMER: LANMAN HUIS – DAG/BINNE 

Henk staan in die kamer.  Izel sit op die kant van die bed. 

IZEL 

Het jy haar al ooit probeer kontak? 
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HENK 

Nee. 

IZEL 

Waar bly sy? 

HENK 

Ek’s nie seker nie.  Ek dink in Los Angeles. 

IZEL 

As jy ‘n stukkie raad van jou kleinsus wil hê, 

sou ek… 

HENK 

Sy’t my gelos.  Toe ek haar die nodigste gehad 

het…het sy my gelos. 

IZEL 

Miskien het sy jou ook nodig gehad. 

HENK 

Dit was a moielike tyd vir my, nes dit nou vir Pa 

is…maar jy sien nie vir Ma weghardloop nie. 

Stilte.  Izel kyk na Henk…besluit om nie meer daaroor te sê nie.  Sy kyk rond na die 

kamer…onthou… 

IZEL 

Jy sal nooit glo oor wie ek die ander aand 

gedroom het nie. 

HENK 

Wie? 

IZEL 

Rian. 
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Stilte.  Henk dink. 

HENK 

Hy was te oud vir jou. 

IZEL 

Ek weet, maar hy was my hero.  Dink jy ooit 

aan daardie dag? 

HENK 

Dikwels. 

IZEL 

Wens jy ooit dat jy nie bestuur het nie? 

Sal hy haar die waarheid vertel? 

HENK 

(POUSE)  Elke dag.  (POUSE)  Ek moet gaan. 

Hy stap na die deur. 

HENK 

Ek’s bly julle oorweeg dit om terug te kom.  

Ons mis julle…veral Ma. 

Izel knik.  Henk stap uit. 

 

2. 401. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Jason sit by die eettafel.    Die hele tafel is bedek met tekeninge en papiere.    Hy probeer 

iets uitpluis…dan raak hy kwaad en vee die papiere uit furstrasie van die tafel af. 

 

Bianca staan in die deur.  Sê niks.  Hy sien haar nie.  Sy draai stilletjies weg. 

 

 

 

2. 402. IEWERS IN DIE TUIN OP RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Sophia en F.G. loop of sit iewres in die tuin waar dit privaat is. 
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F.G. 

Ek kan Ma nou sê die enigste rede hoekom hy 

my nie afgedank het nie is omdat hy self daardie 

papier geteken het.  Hy’t amper al my 

verantwoordelikhede weggeneem. 

SOPHIA 

As ek jy was sou ek eerder bedank as wat ek 

toelaat dat hy my verder verneder. 

F.G. 

Ek het nie juis ander opsies nie. 

SOPHIA 

Om die waarheid te sê…is daar ‘n ander opsie. 

F.G. kyk met belangstelling na Sophia. 

SOPHIA 

Jy kan hier kom bly en Oupa met die plaas help.  

Sy voorman treë einde van die jaar af. 

F.G. 

Ek’s nie seker of ek ‘n boer wil wees nie. 

SOPHIA 

Natuurlik wil jy nie ‘n boer wees nie. Maar wil 

jy nie ryk wees nie? 

F.G. 

Wie wil nie? 

SOPHIA 

Luister na my en luister versigtig.  Ek het rede 

om te glo dat Oupa en Ouma meer meer geld 

het as wat enige van ons ooit gedroom het.  Hy’t 
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een van Frik se erwe gekoop – net so – geen 

verband, alles kontant.  En dis duur erwe daai. 

Dis nuus vir F.G. 

F.G. 

Hoe’t hy die geld gemaak? 

SOPHIA 

Wie weet?  Maar een ding is seker:  Oupa is ‘n 

versigtige man - as hy sommer net so daardie 

soort geld kan uithaal – dan is daar nog baie 

meer waar dit vandaan gekom het.  So maak 

maar die som: hy’t net twee kleinseuns – 

Henk…en jy.  Aan wie dink jy gaan hy die 

plaas nalaat en genoeg geld daarmee saam om te 

sorg dat dit onderhou word?...aan die kleinseun 

wat amper nooit kom kuier het nie en sy eie 

besighede besit, of aan die kleinseun wat sy hart 

en siel in die plaas gestort het en elke dag hier 

was…tot die dag wat daai einste kleinseun hom 

in sy graf gelê het…en die testament gelees 

word.? 

Sy glimlag vir F.G. 

F.G. 

Ma is ‘n gevaarlike vrou. 

SOPHIA 

Nee my seun…ek weet net wat ek wil hê…en 

hoe om dit te kry. 

 

 

2. 403. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BINNE 
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2. 404. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk sit feitlik met sy kop in sy hande.  Tricia staan voor sy lessenaar. 

HENK 

Ek weet, Tricia, ek weet.  Maar watter ander 

opsie het ons?! 

TRICIA 

Ek’s jammer om dit te moet sê, maar miskien 

was F.G. reg.  Miskien moes jy lankal iemand 

anders in Jason se pos aangestel het. 

 

Henk is raadloos.  Hy vee oor sy gesig met sy hande – baie naby skoot. MATCH CUT 

TO NEXT SCENE. 

 

 

 

2. 405. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Baie naby skoot op Henk nog steeds met sy hande oor sy gesig.   As ons terugtrek sien 

ons dat ons nou in die woonstel is.  Bianca sit teenoor Henk in die stikamer area. 

HENK 

Nog net drie weke.  As hy dit nie nou kry nie, 

sal ons nie genoeg tyd het om dit ontwerp te 

finaliseer en deur te stuur nie. 

BIANCA 

Ek het eenkeer gelees van ‘n vrou wat ook in ‘n 

koma was…en toe sy wakker geword het, het sy 

ook gesukkel om dinge voor sy in die koma 

gegaan het, te onthou.  Maar toe eendag het sy 

om die een of ander rede teruggegaan na die 

einste plek waar sy en haar man jare vantevore 

ontmoet het…en toe kom dit alles terug.  Haar 

sinapse het net weer ge”connect”. 
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Henk kyk nou aandagtig na Bianca.  As “lightbulbs” bo mens se kop kon verskyn, sou 

daar nou een bokant sy kop wees. 

BIANCA 

Wat…? 

HENK 

Die bilioteek…by die universiteit! 

 

 

 

2. 406. UNIVERSITEITSBIBLIOTEEK – ‘N STUDEERHOEKIE – DAG/BINNE 

Dis presies dieselfde studeerhoekie in die biblioteek waar Jason en Henk ontmoet het.  

Henk lei vir Jason na die hoekie.  Bianca is ook by. 

 

HENK 

Ek sal dit nooit vergeet nie.  Ons het hier 

ontmoet, Jason.  Onthou jy?   

Jason kyk rond.  Dit lui nie ‘n klokkie nie. 

HENK 

Wilmien was ook hier.  Sy’t my inge-”sneak” 

om navorsing oor my draadlose alarmoog te kan 

doen.  Wilmien was hier… 

Hy stoot Bianca na waar Wilmien gestaan het. 

 

Weer raksie van Jason…nog steeds niks nie. 

HENK 

…en ek het hier gesit… 

Henk gaan sit in die stoel waar hy gesit het. 

HENK 

En toe kom jy aangestap en jy vra of ons die 

cubicle vir privaat dinge bespreek het… 
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Jason frons…iets roer… 

HENK 

…en ek onthou Wilmien het my nog aan jou 

voorgestel…en toe sê jy jy was haar tutor in 

wiskunde… 

Jason lek sy lippe senuweeagtig…iets gebeur… 

HENK 

…(AAN BIANCA) …en toe sê 

jy…Wilmien…(WEER AAN JASON)…iets 

van dat jy met jou meestersgraad besig was… 

Nou’s ons op Jason…hier kom dit… 

HENK(AF) 

…en toe wys ek jou my useless tekeninge van 

my alarmoog en toe sê jy… 

JASON 

…(stadig) dat die tekeninge…l nie genoeg 

detail het… om die genius daaragter te wys 

nie… 

HENK 

(NOU OPGEWONDE)…ja… 

JASON 

…‘n infrarooi oog maar met ‘n transmitter na 

die ARC…dit was die eenvoud daarvan wat so 

briljant was. 

 

Henk glimlag en knik sy kop. 

Bianca kyk stil na Jason…nat oë… 
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JASON 

(‘N FLUISTERING)  Ek onthou…. 

 

Bianca stap oor na Jason en omhels hom teer.   En dan soen hulle mekaar…lank en diep. 

HENK 

Okei…ek kan nie onthou dat dít gebeur het nie. 

 

Eindig op Jason en Bianca wat in mekaar se arms staan. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 407. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana staan en was skottelgoed.   Andries kom ingestap. 

MARIANA 

En…?  Wat sê hy? 

ANDRIES 

Dit lyk asof hulle dit alles gekry het.  

“Remissie” is die woord wat hy gebruik het. 

MARIANA 

Dis goeie nuus. 

Andries sit ‘n klein present wat mooi toegedraai is langs Mariana neer. 

MARIANA 

En dit? 

ANDRIES 

Dis vir jou.  

MARIANA 

Dis nie my verjaarsdag nie. 
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ANDRIES 

Om dankie te sê…vir die ondersteuning. 

Mariana is nie seker wat om hiervan te maak nie. 

MARIANA 

Dit was nie nodig nie. 

Sy maak die present oop.  Dis ‘n mooi hangertjie. 

MARIANA 

Dankie  Andries.  Dis pragtig. 

 

Hy stap nader.  Daar’s iets ander wat hy wil sê.  Hy praat stadig en versigtig.  Daar is ‘n 

ondertoon van gevaar…maar nie iets waarop jy jou vinger sou kon sit nie. 

ANDRIES 

Ek het baie gedink…oor ons…ek en jy…en hoe 

ons oor die jare vervreemd geraak het… 

Hy vat aan haar skouer. 

ANDRIES 

Na Izel hier weg is het dit my weer laat besef 

dat dit net ek en jy is wat nou oor is.  Voor ek 

doodgaan, gaan ek my bes doen om hierdie ‘n 

gelukkige huis te maak…en om die verlede aan 

die verlede te laat. 

Mariana glimlag omdat sy moet.  Sy wang is nou baie naby aan hare. 

ANDRIES 

Ek het jou gemis Mariana… 

Hy soen haar liggies op haar lippe. 

ANDRIES 

Kom ons gaan kamer toe…en wees weer man 

en vrou. 

Mariana het nie ‘n keuse nie.  Sy knik stadig. 
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Hy vat haar hand en lei haar na die deur na die binnekant van die huis.  Net voor sy agter 

hom uitstap kyk Mariana ‘n laaste desperate kykie oor haar skouer na die kombuis. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 408. RAADSAAL: NEOKOR – DAG/BINNE 

Vier sjampanje glase klink teen mekaar. 

 

Henk, Jason, Bianca en Tricia vier hulle oorlewing. 

HENK 

Op die Israelies…en op jou Jason.  Welkom 

terug.  (HULLE DRINK)  O, en amper vergeet 

ek:  op die engel wat hom terug uit die donker 

gelei het. 

 

Hy lig sy glas vir Bianca. 

 

Jason trek vir Bianca styf teen hom vas…gee haar ‘n soentjie op die voorkop. 

 

Hulle drink almal weer. 

 

F.G. kom ingestap.  Hy klop nie.  Hy loop oor na Henk en gooi ‘n koevert op die 

raadstafel neer. 

HENK 

Wat’s dit? 

F.G. 

My bedanking. 

F.G. stap uit…sonder eers om na Jason of Tricia te kyk. 

 

Henk staan en kyk waar F.G. uitgeloop het. 

. 
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2. 409. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Sophia staan in die sitkamer area en kyk rond na die meubels ens.  Frik staan naby haar.  

Daar staan ‘n pragtige bos blomme in ‘n vaas op ‘n tafel. 

SOPHIA 

As jy wil…sal ek ‘n bietjie “interior decorating” 

vir jou kom doen.  Dis mos my forté.  Maar net 

as jy wil. 

FRIK 

Dit moet ek toegee – ons huis het altyd pragtig 

gelyk. 

SOPHIA 

Dankie Frik.  Ek kon dit ook net doen omdat jy 

dit moontlik gemaak het. 

Frik glimlag beskeie…en waarskynlik dankbaar – erkenning wat hy vir baie jare nie 

gekry het nie. 

FRIK 

Dankie vir die blomme.  

SOPHIA 

Groot plesier.  

Stilte.  Frik het iets op die hart. 

FRIK 

Dankie dat jy gekom het, Sophia…om vrede 

tussen ons te maak. 

SOPHIA 

Ek het nie ‘n keuse gehad nie. 

Frik kyk stil na haar. 
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SOPHIA 

(UITERS OPREG) Ek het jou lief, Frik van den 

Berg…ek weet nie hoe ek dit ooit vergeet het 

nie.  En wie weet…miskien…oor tyd…sal jy 

my ook so ‘n bietjie lief kan hê.  Soos dit tussen 

vriende hoort. 

Frik kyk nog steeds stil na haar. 

 

Sophia stap stadig nader en soen vir Frik liggies op die mond. 

SOPHIA 

Ek moet gaan.  Sien jou volgende week. 

 

Sy stap uit. 

 

Eindig op Frik….’n eggo van hoe ons op Henk geëindig het in die vorige toneel. 

 

 

2. 410. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 411. DIE STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke op die stoep.  Soois staar uit oor die lande.  Mart rol ‘n 

bolletjie wol. 

MART 

Ek dink jy’t ‘n goeie besluit gemaak – die plaas 

gaan vir F.G. die rustigheid gee wat hy nog 

altyd gesoek het. 

Stilte. 

MART 

Mariana sê sy kan nie wag dat Izel en Johann 

terugkeer nie. 

Stile. 
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MART 

Sy sê ook sy’s bly om te hoor dat Frik en 

Sophia weer vriende is. 

Stilte. 

MART 

Wat sê jy daarvan, Soois? 

SOOIS 

Ek sê niks. 

 

2. 412. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Jason en Bianca sit op die bank.  Hy gee haar klein soentjies oor haar wange en haar nek. 

 

Die verteller begin praat: 

SOOIS(V/O) 

Wat is liefde?   

Hoe weet jy dit is waar? 

Is dit iets wat mens versigitg 

soos geld kan spaar?... 

 

2. 413. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Frik staan by die tafel en kyk na die blomme.  Hy raak liggies aan een van die bloeisels. 

SOOIS(V/O) 

Pluk dit aan jou hart 

soos druppels aan ‘n blaar… 

 

 

2. 414. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia sit stil en streel liggies oor har lippe – onthou die soen 

SOOIS(V/O) 

soos wind aan ‘n spinnerak, 

soos vingers aan ‘n snaar?... 
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2. 415. SLAAPKAMER (‘N BED): LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

‘n Nabyskoot op Mariana se gesig verby die agterkant van Andries se kop terwyl hy haar 

naai.  Ons bly op haar gesig…’n enkele traan rol oor haar wang. 

SOOIS(V/O) 

Jy vra my wat is liefde? -  

dis die soetste, soetste seer, 

dis hartseer, en verlange, 

en ‘n duisend dinge meer… 

 

2. 416. DIE LANDE: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

F.G. staan en kyk uit oor die lande…glimlag effens. 

SOOIS(V/O) 

…’n dorsmasjien waar duiwels 

‘n mens se siel kaal stroop… 

 

 

2. 417. HENK SE KANTOOR – DAG/BINNE 

Henk sit agter sy lessenaar…hy’t ‘n fotoraam in sy hande - ons kan nog nie sien wat die 

foto is nie, maar oor die verteller se woorde beweeg ons stadig om, totdat ons reg teen die 

einde kan sien dat hy na ‘n foto kyk van homself met Wilmien…toe hulle nog gelukkig 

saam was. 

SOOIS(V/O) 

…die duurste ding wat man of vrou, 

met bloed…en murg…kan koop. 

 

DOOF NA DONKER OP DIE FOTO: 

 

KREDIETE ROL 

KRUISPAD – EPISODE 11 
 

Draaiboek geskryf deur Deon Opperman & Harry Kalmer 
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2. 418. MONTAGE 

Terwyl die verteller praat, sien ons ‘n montage van die volgende beelde – almal amper 

soos individuele portrette: 

 

KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE – Mariana sit by die kombuistafel 

 

FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE – Frik sit en dink. 

 

STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE – Sophia staan en kyk oor die lande. 

 

HENK SE WOONSTEL – DAG/BINNE – Henk staar uit by die venster. 

 

HOSPITAALKAMER – DAG/BINNE – Jason sit op die kant van die bed.  

SOOIS(V/O) 

Die idee dat ‘n mens die reg het op geluk…is 

‘n baie onlangse idee…bestaan maar vir die 

afgelope eeu of twee….asof dit moontlik is 

om te ontken dat die pad tussen geboorte en 

dood een is waarop daar swaar gedra 

word…nie net aan die daaglikse dinge van 

menswees nie…maar ook…en miskien 

veral…aan die liefde. 

 

TITELKAART 

2004 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

2. 419. HENK & WILIMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Naby die voordeur.  Henk stoot vir Jason in ‘n rolstoel die kamer binne.  Hulle word 

gevolg deur Willie en Moira. 
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JASON 

Ek’s nie kreupel nie…ek kan myself help. 

HENK 

En later sal jy…maar tot jou spiere weer sterk is 

maak ons seker dat jy nie weer omfoeter en nog 

‘n jaar afvat nie.  (MAAK GRAPPIE)  Ek ken 

jou tipe – enige ekskuus om nie te moet werk 

nie. 

MOIRA 

Ek sê nog steeds hy hoort eers by ons te kom 

bly. 

JASON 

Moenie oor my praat asof ek nie hier is nie, Ma. 

MOIRA 

Ek sê maar net. 

Willie en Henk help Jason om uit die stoel uit te klim en op die bank te gaan sit. 

WILLIE 

As dit is hoe Jason dit wil doen, my vrou, dan’s 

dit hoe hy dit wil doen.   

MOIRA 

Ek het hom deur elke siekte wat hy as kind 

gehad het versorg.  Nou loop ons en betaal vir 

‘n privaat verpleegster. 

HENK 

Die maatskappy betaal daarvoor, Tannie. 
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WILLIE 

En in elk geval – as jy hy was, wie sou jy 

verkies om vir jou te sorg?- jou Ma of die oulike 

verpleegstertjie wat vir maande jou lyf van kop 

tot tone gemasseer het? 

MOIRA 

Hmf! 

HENK 

Ons het ‘n jaar se besigheid om op te vang.   En 

ek is anyway alleen in die woonstel, so…dis nie 

net vir Jason nie…dis vir my ook. 

JASON 

Hoe laat is dit nou? 

HENK 

Tienuur. 

JASON 

En vandag is ‘n Dinsdag. 

HENK 

Ja. 

Jason knik…betrokke by sy eie gedagtes.   

 

Moira kyk bekommerd na Willie.  Willie beduie sy moenie nou iets verder sê nie. 

 

Henk kyk na Jason. 

WILLIE 

Nou ja toe…ons gaan nie verder hier rondstaan 

nie.  (AAN HENK EN JASON)  As julle 
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enig’iets nodig het, moenie huiwer om te vra 

nie. 

Willie begin na die deur toe beweeg.  Moira huiwer. 

WILLIE 

Kom Moira. 

MOIRA 

Wanneer kom die verpleegster? 

HENK 

Sy sal nog vandag hier wees…en daarna is sy 

elke dag hier…oggend tot die aand…vir so lank 

as wat dit nodig is. 

WILLIE 

Kom vrou. 

Moira en Willie stap na die deur gevolg deur Henk. 

HENK 

Moenie worrie nie, Tannie, ons gaan heeltemaal 

okei wees.  Sien julle later. 

MOIRA 

Kom eet Vrydagaand by ons. 

HENK 

Ons sal.  Baai 

MOIRA & WILLIE 

Baai. 

Henk maak die deur toe, en voor die deur toe is, hoor ons nog vir Moira en Willie in die 

gang buite terwyl hulle wegstap. 
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MOIRA 

Ek sê nog steeds hy moes by ons gebly het. 

WILLIE 

Ja my vrou. 

Henk stap terug na Jason. 

HENK 

Raait partner…waar was ons…?   

 

 

2. 420. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Andries sit en eet in stilte. 

MARIANA 

Izel het gebel toe jy geslaap het.  Sy’t gesê sy 

wil ‘n bietjie kom kuier. 

ANDRIES 

(Oë OP SY KOS) Wat van Johann? 

MARIANA 

Hy kan nie kom nie..hy’s baie besig op die 

oomblik.   

ANDRIES 

En die kind? 

MARIANA 

Hulle gaan ‘n au pair huur terwyl sy weg is. Dis 

net vir ‘n paar weke. 

ANDRIES 

Hoekom nou? 
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MARIANA 

Ek weet nie.  Sy verlang seker. 

ANDRIES 

Voel vir my soos ‘n komplot. 

MARIANA 

Jou dogter kom al die pad van Engeland en jy 

noem dit ‘n komplot. 

ANDRIES 

O…so dis nie deel van jou poging om my te 

oortuig om chemo behandeling te hê nie? 

MARIANA 

Sou dit ‘n verskil maak? 

ANDRIES 

Nee.  Reël ‘n hele peleton mense om my te 

probeer oortuig, as jy wil…my antwoord bly 

nog steeds: nee. 

MARIANA 

Dis so goed jy pleeg selfmoord. 

ANDRIES 

Inteendeel, Mariana…dis die chemo wat 

selfmoord is.   

MARIANA 

As verlede jaar se operasie voldoende was, 

hoekom moet jy nou weer vir nog een gaan?  

Hulle kan nooit seker wees waar die kanker is 

nie. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 629 

ANDRIES 

Ek sal tien operasies ondergaan as ek moet…ek 

sal laat hulle my derms stukkie vir stukkie 

uitsny as ek moet…maar ek sal nooit chemo 

doen nie. 

MARIANA 

Al die doktors het… 

ANDRIES 

Ek gee nie om wat die dêm doktors sê nie.! My 

Oom Thys het kanker in sy bo-been gehad…sy 

bo-been!…en hy het hom laat oortuig om na die 

operasie chemo te hê en dit was die chemo, nie 

die uitsny van die gewas, wat hom doodgemaak 

het.  Ek het met my eie oë gesien hoe hy na elke 

behandeling wegkwyn.  Miskien is dit wat jy 

wil hê. 

MARIANA 

Hoe kan jy so iets sê?! 

ANDRIES 

(LAG)  Dis eintlik ‘n slim plan…wettige 

vergiftiging. ‘n Paar sessies chemo en 

siedaar!...jy’s ontslae van jou man. 

MARIANA 

As ek van jou ontslae wou wees, sou dit nie 

nodig gewees het om jou te oortuig om chemo 

te hê nie…ek sou eenvoudig my tasse gepak het 

en geloop het. 
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ANDRIES 

Terwyl ek leef…of jy nou jou tasse pak of 

nie…sal jy nooit van my ontslae wees nie.  “Tot 

die dood ons skei”, Mariana, “Tot die dood ons 

skei”. 

Stilte. 

ANDRIES 

As Izel kom kuier omdat sy verlang…goed 

so…maar die twee van julle praat nie ‘n woord 

met my oor chemo nie. 

 

Mariana se oë is op haar bord. 

 

 

2. 421. FRIK SE KARAVAAN – DAG/BINNE 

‘n Groot koevert word op die tafel gegooi.   

ALBERT 

Vyftien!   

‘n Wyer skoot wys Frik wat by die tafel sit en Albert wat voor hom staan. 

ALBERT 

Geteken en gedoen. 

FRIK 

Uitstekend!  Nog net vier om te gaan. 

ALBERT 

Nie vier nie, vyf. 

FRIK 

Ek wil vra om jy sal omgee, Albert, as ek een 

van die erwe self koop.  Ek sal daarvoor uit my 

deel van die profyt betaal. 
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Reaksie Albert. 

FRIK 

As al die ander huise klaar gebou is, wil ek vir 

my ‘n huis daar te bou.  Al bly ek miskien vir 

eers nie daar nie, kan ek hom aan buitelanders 

uithuur.  Daar’s reeds plekke in daardie 

omgewing wat oor ‘n duisend dollar ‘n dag vra. 

ALBERT 

Goeie idee…veral as ek kyk wat nou in die 

mark aangaan met die rentekoers wat daal. En 

sover ek kan sien gaan dit nie ophou nie.  

Miskien moet ek dit self doen.   

FRIK 

Hoekom nie?   Die waarde van hierdie erwe, 

met of sonder ‘n huis, gaan in die volgende paar 

jaar minstens verdubbel.  Ons het hierdie ding 

op die perfekte tyd gedoen. 

ALBERT 

Nie ons nie, Frik… 

Albert kyk stil na Frik.  Frik glimlag beskeie. 

FRIK 

Jy’t hom aan die beleggers verkoop. 

Stilte tussen hierdie twee ou vriende. 

ALBERT 

So gepraat van erwe…jy’t laas gesê jy trek nie 

uit hierdie krotjie totdat Mahodimo deurgehaak 

is nie. 

Frik knik. 
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ALBERT 

Ek sou sê hy’s deurgehaak.   

FRIK 

Nog vier om te gaan. 

ALBERT 

Naby genoeg. As jou vennoot is dit nou vir my 

onaanvaarbaar dat die bestuurder van ons projek 

soos ‘n arm blanke in ‘n agtererf leef.  Jy 

onthou vir Jannie Fouche?    As jy nie te fancy 

wil wees nie…hy’t ‘n klein plekkie – mooi, 

netjies…’n “bachelor pad” soos hulle sê.  Ek het 

klaar daarvoor begroot.  Einde van die gesprek. 

Albert staan op om te loop. 

ALBERT 

Wie weet?  Miskien ontmoet jy ‘n oulike 

bokkie…jy kan haar beslis nie 

hier…onthaal…nie.  Ek sien jou later. 

Albert stap uit.  Frik tel die koevert op en kyk daarna. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 422. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BUITE 

 

2. 423. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

F.G. staan voor Henk se lessenaar.  Henk teken ‘n papier. 

HENK 

Okei, dit lyk goed.  Maak net seker dat ons 

minstens negentig dae het om die “suppliers” te 

betaal, en dan beperk jy hierdie ouens (BEDUIE 
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NA DIE PAPIER WAT HY GETEKEN HET) 

tot hoogstens sestig dae om ons te betaal.  

F.G. 

Buy low, sell high… 

HENK 

…collect fast, pay slow..and only enough cash 

lying around to oil the wheels. Invest the rest. 

Werkskapital, neef, werkskapitaal – die doring 

in elke besigheid se vlees. 

Henk gee die papier vir F.G.  en skuif sy aandag na sy komputer. 

 

F.G. aarsel…bly daar staan. 

F.G. 

Daar was iets ander wat ek wou bespreek… 

HENK 

Ja…? 

F.G. 

Ek weet nie eintlik hoe om dit te sê nie… 

HENK 

Sê dit net. 

F.G. 

Ek en Tricia het gesels…en uh…ek het gesê ek 

sal met jou praat… 

Henk wag laat hy aangaan. 

F.G. 

Dis oor Jason… 

Henk se kakebeen trek effens stywer. 
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F.G. 

…terwyl hy verlede jaar in die hospitaal 

was…het die maatskappy nog sy volle salaris 

betaal…en dis okei… 

HENK 

Ek hoop so, want ons sou dieselfde doen vir jou 

en Tricia. 

F.G. 

…dis net dat…hy’s nou uit die hospitaal 

uit…maar hy’s nog steeds nie hier nie… 

HENK 

Hy was maande lank in ‘n koma, F.G.  Mens 

herstel nie sommer oornag van so iets nie. 

F.G. 

Dis juis my punt.  Hy’t erge beserings tot die 

kop opgedoen en soos ek dit verstaan sukkel hy 

om te konsentreer en kan hy min onthou van 

wat voor die ongeluk gebeur het. 

HENK 

Dis net tydelik. 

F.G. 

Hoe lank is tydelik? 

HENK 

Ek is nie ‘n doktor nie, F.G.  Môre, volgende 

week, volgende maand.  Ek weet nie. 
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F.G. 

Elektrokor is verantwoordelik vir die skep van 

nuwe produkte in die groep,  maar hy’t verlede 

jaar basies tot stilstand gekom.  Ek en Tricia het 

die bestaande kontrakte aan die gang gehou, 

veral toe jy ook weg was, maar daar’s niks in 

die pyplyn nie…en gaan nie wees nie as ons nie 

nou iemand aanstel om… 

HENK 

Moet niks verder sê nie…ek kan sien waarop jy 

afstuur.  Jason is die CEO van Elektrokor en hy 

sal regkom.  Tot dan het Neokor oorgenoeg 

besigheid in sy ander divisies om aan die gang 

te bly. 

Stilte. 

F.G. 

Wat as hy nie regkom nie, Henk? 

Stilte. 

HENK 

Hoekom was ek onder die indruk dat ons die 

ding tussen jou en Jason lankal begrawe het? 

F.G. 

Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek is besig om om 

te gee vir die maatskappy…jou maatskappy! 

HENK 

As jy vir die maatskappy wil omgee, stel ek 

voor jy…en Tricia…wys meer lojaliteit teenoor 

die man wat hom saam met my gestig het! 
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F.G. besef hier’s nie verder te redeneer nie.  Hy lig sy hande – gee toe – draai om en stap 

uit. 

 

Henk sit vir ‘n oomblik stil…en dan slaan hy sy lessenaar uit frustrasie…en kommer. 

 

2. 424. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Bianca is by Jason.  Hy sit op die bank.  Daar is ‘n sak gevul met sand oor sy regter voet 

– oefening om sy bene te versterk. 

BIANCA 

Nog een stel van tien, dan doen ons die ander 

been. 

Jason begin die oefening…lig sy voet en sit neer…lig en sit neer. 

BIANCA 

Een…twee…drie… 

Jason hou op. 

BIANCA 

…kom…nog net sewe… 

JASON 

(STIL)  Kry mens dit ooit terug? 

Bianca verstaan nie die vraag nie. 

JASON 

Tyd…wat jy verloor het.  Kry mens dit ooit 

terug? 

BIANCA 

(POUSE)  ‘n Mens spandeer omtrent een derde 

van jou lewe aan die slaap.  Jy’t net ‘n bietjie 

meer geslaap.  Dis al. 
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JASON 

‘n Derde…? 

Bianca knik. 

JASON 

Dan het ek in een jaar, drie jaar se slaap 

opgebruik. 

BIANCA 

Kom…nog sewe… 

Jason beweeg nie. 

JASON 

As jy vir ‘n jaar in ‘n koma was…hoe weet 

jy…as jy wakker word…jy’s nog dieselfde 

persoon? 

BIANCA 

Hoe weet jy jy’s dieselfde persoon as jy elke 

oggend wakker word?  Jy weet dit net. 

JASON 

Ek voel nie soos dieselfde persoon nie.  Dit voel 

asof ‘n stuk van myself iewers in daardie 

donkerte agtergebly het.  (POUSE) Ek is bang 

om aan die slaap te raak…ingeval ek nog ‘n 

stuk verloor. 

BIANCA 

Dan sal ek hom vir jou gaan soek. 

Stilte.  Hy kyk na haar. 

BIANCA 

(BREEK DIE OOMBLIK)  Kom…vier…vyf… 

 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 638 

Sy tel soos Jason weer die oefening doen. 

 

 

 

2. 425. STIKAMER: FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Die woonstelletjie is nog nie behoorlik gemeubeleer nie.  ‘n Paar bokse en ‘n stoel of 

twee staan rond.  Dis al.  Frik stap in met ‘n boks in sy hande.  Hy staan met sy rug na die 

deur wat agter hom oop is.  Terwyl hy die boks neersit verskyn Sophia in die deur.  Hy 

gewaar haar nie.  Sy staan vir ‘n oomblik na hom en kyk. 

 

Deur hierdie toneel is Sophia se houding uiters sag – nooit aggressief nie. 

SOPHIA 

Mag ek maar in kom? 

Frik skrik effens – kyk om.  Kyk na haar in stilte. 

SOPHIA 

Albert het gister ‘n draai by die plaas gemaak en 

toe noem hy dat jy vir jou ‘n nuwe plekkie 

gekry het… 

FRIK 

(STIL) Wat wil jy hê, Sophia? 

SOPHIA 

Ek het gekom om jammer te sê…onomwonde 

om verskoning te vra. 

Stilte.  Hy antwoord nie. 

SOPHIA 

Mag ek maar in kom…net vir vyf minute. 

Frik beduie dat sy mag.  Sy stap nader. 

SOPHIA 

Ek werk nou al die afgelope tyd by die 

koöperasie… 
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FRIK 

Ek het so gehoor. 

SOPHIA 

In die begin het die ander vrouens wat daar 

werk my geïrriteer, maar naderhand het ek 

begin hoor wat hulle sê…sien wie hulle is.  Die 

meeste van hulle verdien nie veel nie…maar 

hulle is basies gelukkig.  Ja, hulle kla elke nou 

en dan oor hulle mans te veel rugby kyk of laat 

gekuier het, maar hulle ondersteun en verdedig 

hulle mans soos ‘n leeuwyfie haar welpies.  En 

dis wat ek nie gedoen het nie.  Ek vra om 

verskoning want ek wil nie hê jy moet meer met 

verwyt en afsku aan my dink nie. 

FRIK 

Ek doen nie, Sophia.  Ek het, in die begin, 

maar…nie meer nie. 

Sophia glimlag ‘n klein glimlag van dankbaarheid. 

SOPHIA 

Jy’t laas gesê dat jy my nooit lief gehad het 

nie… 

FRIK 

Ek is… 

SOPHIA 

Nee, ek het nie gekom om ‘n jammer by jou te 

kry nie.  Ek wou net sê…voor alles verander 

het…was die jare saam met jou die gelukkigste 

jare van my lewe…en om te vra dat al het jy my 

nie op daardie manier meer lief nie, of ooit 
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gehad het nie, ons ten minste vriende kan wees.  

(POUSE)  En as jy nou nee sê sal ek 

verstaan…en jou nooit weer pla nie. 

FRIK 

Kan ‘n man en vrou ooit regtig vriende wees, 

dink jy? 

SOPHIA 

Dis waar ek verkeerd gegaan het…ek het aan 

jou as my man gedink…nie as my vriend nie.  

As ek dit gedoen het, het dinge dalk anders 

uitgewerk. 

Stilte. 

FRIK 

Wil jy nie sit nie? 

SOPHIA 

Dankie. 

Sy gaan sit op een van die stoeltjies wat daar staan.  Frik gaan sit oorkant haar op ‘n 

ander stoeltjie. 

FRIK 

Toe ek jou gesê het dat ek jou nooit lief gehad 

het nie…ek was kwaad…ek wou jou seermaak.  

Maar na alles, my lewe, ons huwelik, uitmekaar 

geval het…het ek besluit dat ek nooit weer vir 

myself sou jôk nie.  Die feit bly staan dat ek dit 

berou het dat ek daardie dag, op die lughawe, 

toe Mariana nie opgedaag het, so maklik 

aanvaar het dat sy nie meer by my wou wees nie 

– ek was jonk en trots;  maar die feit bly ook 

staan dat ek ook van die gelukkigste dae van my 
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lewe saam met jou gehad het…dit sou ‘n leuen 

wees om dit te ontken. 

Sophia neem Frik se hand in hare. 

SOPHIA 

Ek wil niks van jou hê nie…behalwe jou 

vriendskap.   

Frik knik.  Stilte tussen hulle. 

FRIK 

Watse werk done jy by die koöp? 

SOPHIA 

Ek is onlangs bevorder tot hoof van 

adminstrasie. 

FRIK 

Hoekom is ek nie verbaas nie? 

Sy glimlag. 

 

 

 

2. 426. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Henk rol ‘n groot vel papier met komplekse tegniese tekeninge van ‘n elektroniese stelsel 

op die tafel voor Jason uit. 

 

Jason staar daarna – dit beteken nie veel vir hom nie. 

 

HENK 

Dis die stelsel waaraan jy besig was om te werk.  

Die Israelies wou dit by ‘n biometriese 

uitkenningssiteem inkorporeer.  Die idee wat jy 

gehad het was uiters oorspronklik…sou nog 

steeds wees.  Die kontrak was miljoene werd. 

Jason kyk na die ontwerp…skud sy kop. 
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HENK 

Jy hoef nie nou daaraan te werk nie.  Kyk net 

daarna.  Miskien help dit. 

JASON 

Dis asof daar ‘n gat in my kop is. 

HENK 

My vriend..daar was ‘n gat in jou kop. 

JASON 

(DRUK SY VINGERS TEEN SY VOORKOP)  

Hier…hier binne.  Ek dink aan dinge…en dan is 

dit weg…soos ‘n pad wat skielik ophou. 

HENK 

Gee dit tyd.  Gee dit tyd. 

Jason slaan met sy plat hande teen sy kop. 

HENK 

Dis okei.  Dis okei.  Dit sal kom. 

Jason begin huil. 

JASON 

‘n Hele jaar, Henk.  ‘n Hele jaar. 

Henk sit sy hand op Jason se rug…troos hom. 

HENK 

Gelukkig net een…daar gaan nog baie wees. 

Maar Jason huil soos ‘n baba. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 
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2. 427. VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

MARIANA(AF) 

Dis so wondelrik om jou hier te hê my kind. 

 

 

 

2. 428. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana skink tee.  Izel sit langs haar op die bank. 

IZEL 

Dit voel ‘n bietjie vreemd.  Dinge het nogals 

baie verander. 

MARIANA 

Vir ons lyk dit maar dieselfde. 

IZEL 

Die mure is almal hoër en daar’s baie meer 

elektriese heinings as wat daar laas was. 

MARIANA 

Miskien voel dit net so omdat jy nie meer 

daaraan gewoond is nie. Hoe gaan dit met klein 

Driesie? 

IZEL 

Hy hardloop nou al oorals rond.  Ek het vir julle 

‘n video gemaak.  Ek sal dit vir julle wys as Pa 

huistoe kom. 

Mariana trek effens terug met die noem van “Pa”.  Izel let dit op.  ‘n Oomblik stilte 

terwyl Izel haar tee roer. 
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IZEL 

Hoekom los Ma hom nie net nie? 

‘n Moeilike onderwerp vir Mariana. 

MARIANA 

Dis nie so eenvoudig nie. 

IZEL 

Is dit omdat daar reeds ‘n egskeiding in die 

familie is? 

Mariana skud haar kop. 

IZEL 

Oupa en ouma? 

Mariana skud weer haar kop. 

MARIANA 

Ek het hom amper gelos…verlede jaar.  My 

tasse was gepak…ek het selfs ‘n briefie 

geskryf… 

IZEL 

…en toe kry Pa kanker. 

MARIANA 

Dit, maar ook iets wat Oom Frik gesê het – hy’t 

gesê dat die belofte “tot die dood ons skei” 

beteken miskien die dood van die verhouding, 

nie die mens nie.  Ek het toe reeds van die 

kanker geweet…klaar besluit om te bly maar 

nog onseker…maar toe Oom Frik dít sê, toe 

weet ek – asof ‘n engel dit vir my kom sê het – 

dat my gewete my elke nag sou wakker hou as 

ek die een was wat daardie belofte gebreek 

het…en dat dit enige verhouding wat ek met 
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iemand anders daarna probeer hê, uiteindelik 

sou verdoem. 

IZEL 

Ek kan dit nie aanvaar nie, Ma…om in ‘n 

ongelukkige huwelik te sit net omdat Ma ‘n 

belofte gemaak het toe Ma jonk en naïef was.  

Pa was reeds onmoontlik toe ek hier weg is…ek 

kan my net indink hoe hy nou is. 

MARIANA 

Ek moet hom dit vergewe.  Hy staar sy dood in 

die oë. 

IZEL 

Hy kan nog lank leef…twee, drie jaar!...jare 

waarin Ma iets beter sou kon hê. 

MARIANA 

My kind…as jy jou eie gewete verraai…is daar 

nooit weer “iets beter” nie. 

Izel dink hieroor…nie seker dat sy daarmee saamstem nie. 

 

 

 

2. 429. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Frik kom vanuit die huis op die stoep uitgestap.  Hulle praat terwyl hulle uitstap 

en gaan sit. 

SOOIS 

Dis nou maar ‘n feit soos ‘n koei…daardie 

vroutjie van my…’n skaapboud kan sy maak. 
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FRIK 

Ja-nee, ek moet erken…as daar nou een ding is 

wat ek die afgelope paar jaar gemis het, is dit 

die kos op hierdie plaas. 

SOOIS 

Hopelik sien ons jou dan nou meer dikwels hier. 

FRIK 

Dankie.  Ek dink julle sal. 

SOOIS 

(POUSE)  Jy moet weet Frik…dit het vir my, en 

veral Mart, baie gelukkig gemaak om te weet 

dat jy en Sophia vrede gemaak het.  Ons was 

baie lief vir jou…is nog steeds.  Jy het dalk 

Mart se kos gemis…maar die twee van ons het 

jou gemis. 

FRIK 

En ek vir julle…(WIL “PA” Sê MAAR 

WONDER DAN OF HY DALK “OOM” 

MOET Sê)…ek’s nou nie seker of ek ‘Oom” of 

“Pa” moet sê nie. 

SOOIS 

Jong, jy’t vir  so lank “Pa” gesê, as jy nou 

“Oom” begin sê gaan ek self deurmekaar raak.  

Buitendien – ek het daardie dag mos gesê:  

Maak nie saak wat gebeur, jy sal altyd soos ‘n 

seun wees vir my. 

Mart en Sophia kom uit die huis.  Sophia dra ‘n skinkbord met vier koppies koffie 

daarop.  Mart gaan sit in haar stoel en Sophia plaas die koffie op die tafeltjie. 
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SOPHIA 

(MET DIE INLOOP)  Het Frik al vir Pa vertel 

hoe goed dit met Mahodimo gaan? 

SOOIS 

Nee, maar Albert het laas toe hy hier was 

genoem dat julle ‘n hele paar erwe reeds 

verkoop het. 

FRIK 

Ons het gister weer een verkoop.  Ons staan nou 

al by sewentien. 

SOOIS 

Magistraat!  Nog net drie om te gaan. 

FRIK 

Eintlik nog net twee.  Ek het besluit om een erf 

te hou.  Ek gaan met my deel van die profyt vir 

my ‘n huis bou.   

Eerste keer dat Sophia hierdie nuus hoor.  Sy luister onderlangs maar aandagtig terwyl sy 

die koppies koffie uitdeel. 

FRIK 

Albert oorweeg dit self om een van die erwe te 

vat. 

MART 

Albert ken ‘n goeie belegging as hy een sien. 

FRIK 

Wel die waarde van die grond het reeds met 7% 

gestyg, Ma…en dis net in die laaste ses maande. 
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SOOIS 

Ek sê jou wat…as jy nie ander mense het wie se 

name met potlood op daardie laaste erwe 

geskryf staan nie, skryf my naam op een van 

hulle. 

Nou is Sophia verstom verby…maar sy steek dit weereens weg. 

 

Dis ook nuus vir Mart. 

MART 

Wil jy nou in die bosveld gaan bly, Soois? 

SOOIS 

Nee, maar ek hou self die mark dop…en ek 

stem volkome saam met Frik.   

MART 

Is dit nie maar beter om die geldjies in die bank 

te hou nie? 

SOOSI 

My vrou, hier kom ‘n “property boom” soos die 

Engelse dit sê…met baie beter winste as wat 

kontant in die bank ooit sal gee.   

FRIK 

Die ekonomie groei en gaan nie ophou nie, en 

na hulle verlede week die sokker wêreldtoernooi 

vir ons gegee het, gaan dit aanhou groei tot 

2010 verby. 

SOPHIA 

Het Pa die Lotto gewen…?  Mahodimo se erwe 

is mos prestige erwe, nie waar nie Frik? 
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Frik knik. 

SOOIS 

My kind, jou Ma en ek het darem so ‘n paar 

pennies oor die jare opsy gesit. 

Sophia verwerk ook hierdie informasie. 

MART 

Kom ons praat nie nou oor geld nie.  Dis vir my 

altyd so ‘n onsmaaklike onderwerp. 

SOOIS 

Ja-nee Frik, die gety is in, en ek’s bly om te 

weet dat jy jou boot reggehad het.  Hierdie is 

een wat jou na nuwe lande gaan dra. 

Sophia se oë is op Frik. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 430.  HENK & WILMINE SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Jason sit in die sitkamer met die tekeninge wat Henk hom gegee het oop op die tafel of 

grond voor hom.  Hy het ‘n notaboekie in sy hand waarop verskeie sommetjies en 

aantekeninge met verwysing na elektronika gemaak is.  Hy werk met ‘n pen aan die 

sommetjies…maar raak dan gefrustreerd en gooi die notaboekie neer.  Hy sit agteroor en 

vryf sy kop…kyk deur sy vingers. 

 

Bianca kom aangestap.  Sy het ‘n glas water in haar hand en ‘n paar pilletjies. 

BIANCA 

Jy’t gister twee keer duislig geraak.  Die doktor 

het gesê jy moet nou hierdie ook drink. 

 

Sy bied die pilletjies vir Jason aan. 
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JASON 

Pilletjies, pilletjies, pilletjies. Watse verskil 

gaan dit maak?  (VERWYS NA DIE 

NOTABOEKIE)  Dis my eie somme waarmee 

ek voor die ongeluk besig was…maar ek kan 

nie verstaan waarmee ek besig was nie.  Dis 

asof dit iemand anders se werk is waarna ek 

kyk. 

BIANCA 

Drink die pille.  Dit stimuleer die herstel van 

sinaps in die brein… 

JASON 

Ironies…ek het ‘n meestersgraad in elektronika, 

maar my eie “trip switches” is in hulle “glory”. 

BIANCA 

Die goeie nuus is dat ‘n “trip switch” weer 

herstel kan word. 

Sy sit die pille op die tafeltjie voor hom neer. 

JASON 

Maklik vir jou om te sê – jy’s nie die een wat in 

die donkerte is nie. 

Bianca is seergemaak.  Staan effens terug. 

 

Jason besef dat hy onbeskof en ondankbaar was.  Hy steek sy hand na haar toe uit. 

JASON 

Ek’s jammer…ek het dit nie so bedoel nie. 

Sy vat sy hand.  Hy trek haar saggies nader.  Sy gaan sit langs hom op die bank. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 651 

JASON 

Ek weet nie wat ek sonder jou sou gedoen het 

nie.  Partykeer dink ek…dat die enigste rede 

hoekom ek wakker geword het is omdat jy daar 

was.  Ek het jou ‘n jaar geken sonder dat ek jou 

regtig geken het…en jy’t my geken…elke dag 

aan my gevat…meer as wat baie vrouens ooit 

aan hulle eie mans vat. 

Hulle gesigte is nou baie naby aan mekaar. 

BIANCA 

Dis my werk. 

JASON 

Ek weet…maar ek’s baie bly dat dit was. 

Gaan hulle soen?  Bianca se mond is ‘n duim weg van Jason se mond. 

BIANCA 

Drink jou pille. 

Jason glimlag effens. 

 

 

 

2. 431. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BUITE 

HENK 

Wat?!!  Jy kan nie ernstig wees nie!  

 

 

2. 432. RAADSKAMER: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk, Tricia en F.G. is in die raadskamer.  Henk staan en die ander twee sit.  Tricia en 

F.G. lyk soos twee stoute kinders wat uitgetrap word. 

HENK 

Hoe is dit moontlik dat ons nou, uit die bloute, 

‘n kontantvloei probleem kan hê? 
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F.G. 

Volgens kontrak was hulle veronderstel om die 

lening na tien maande, met prima plus agt 

persent, terug te betaal. 

TRICIA 

Maar hulle’t vanoggend laat weet dat die 

onderneming gevou het. 

F.G. 

Wat beteken dat ons oor drie maande nie 

genoeg werkskapitaal gaan hê om ons orders te 

vul nie. 

TRICIA 

En ons sal nie genoeg in ons oortrokke fasiliteit 

hê om die tekort te dek nie. 

Henk loop in sirkels rond – “Fokkit!  Fokkit!  Fokkit!” 

HENK 

Wie’t toestemming vir die lening gegee?! 

Stilte.  Beide Trica en F.G. vermy Henk se oë.  Trica kyk onderlangs na F.G. 

HENK 

Ek vra:  wie’t die… 

F.G. 

Jy het. 

Nou’s Henk stomgeslaan. 

HENK 

Ek het?! 

TRICIA 

Ja. 
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HENK 

Dis absolute onsin.  Ek sou dit onthou het. 

F.G. 

Verlede jaar…die dag voor jy…op jou “trip” 

gegaan  het. 

Tricia haal ‘n vel papier uit ‘n lêer en stoot dit oor die tafel na Henk. 

TRICIA 

Dis jou handtekening nie waar nie. 

Henk kyk na die papier.  Herken sy eie handtekening. 

HENK 

Ek onthou hierdie glad nie…en ek sou beslis 

onthou as ek ‘n lening van 4.3 miljoen 

goedgekeur het aan ‘n maatskappy wat ek nie 

eers ken nie.  Wat de hel gaan hier aan?!  Watse 

besigheid was hierdie? 

F.G. 

Dis ‘n paar ouens wat ek by een van ons 

suppliers se Kersparty verlede jaar ontmoet het.  

Hulle’t ‘n goeie “gap” in die mark gesien en 

hulle’t kapitaal gesoek om dit te laat gebeur.  

Daarom het hulle ‘n premium van agt persent bo 

prima aangebied.  Ek en Tricia het gedink dis ‘n 

goeie manier om die kapitaal wat ons nie 

huidiglik gebruik nie, te laat werk.  Jy’t sê mos 

altyd self:  only enough cash lying around to oil 

the wheels – invest the rest. 

HENK 

Nie in ondernemings wat kan vou nie!  Ek sou 

nooit so iets geteken het nie. 
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F.G. 

Ek het dit vir jou gegee.  Jy’t dit geteken…saam 

met ‘n paar ander papiere. 

TRICIA 

En toe plaas ek die geld oor. 

Stilte.  Henk kyk direk na F.G. 

HENK 

Saam met ‘n paar ander papiere? 

F.G. knik. 

HENK 

Tricia…sal jy ons verskoon asseblief. 

Tricia verlaat die kamer. 

HENK 

Jy’t die goedkeuring vir my gebring tussen ‘n 

klomp ander papiere. 

F.G. 

En jy’t dit saam met die res van hulle geteken. 

HENK 

Die dag voor ek weg is. 

F.G. 

Ja. 

HENK 

Toe ek, soos jy dit gestel het, “klinies 

depressief” was. 

F.G. 

Ja. 
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HENK 

En jy’t nie gedink om dit met my te bespreek 

nie….om my in te lig dat daar tussen daardie 

ander papiere iets ongewoon was nie. 

F.G. 

Ek wou jou nie pla nie. 

Henk eet amper sy hoed op. 

HENK 

Jy wou my…jy wou my nie pla nie?! 

F.G. 

Jy was in ‘n “bad way” Henk. 

Henk begin bewe hy raak so kwaad. 

HENK 

Jou bliksem, F.G.  Jy’t geweet ek sou nee sê, 

maar jy’t gedink dis ‘n goeie idee om die 

ongebruikte werkskapitaal te “laat werk”. Toe 

glip jy hom tussen die ander papiere. 

F.G. sti stil. 

HENK 

Is dit waar?! 

F.G. staan op. 

F.G. 

Weet jy wat?!  Ek gaan nie hier sit en deur jou 

uitgetrap word omdat jy blêddie papiere teken 

wat jy nie eers lees nie! 

HENK 

Is dit waar?!! 
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F.G. 

Jy’s die baas van hierdie plaas, maar die baas 

van die plaas was amper nooit hier nie!!  Jy’t in 

sak en as gaan sit omdat jou partner sy 

motorfiets in ‘n paal vasgejaag het en maak nie 

saak hoe almal probeer help het nie, het jy net 

aan jouself gedink.  Selfs jou verloofde het 

opgegee.  Maar ek het nie, Henk!  Ek! Het!  

Nie!!  

F.G. is amper in trane.  Hy stap uit sonder ‘n verdere woord. 

 

Henk staan verslae alleen. 

 

 

 

2. 433. VOORPORTAAL: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Izel help vir Andries om in te stap.  Hy loop maar moeilik – pas ontslaan uit 

die hospitaal.  

ANDRIES 

Ek wil nie kamer toe gaan nie. 

MARIANA 

Ek dink dit sal beter wees as jy vir die eerste 

paar dae in die bed bly. 

ANDRIES 

En hoe sal jy weet wat vir my beter is? 

Andries se kortaf behandeling van Mariana gaan nie verlore op Izel nie. 

ANDRIES 

Ek wil in my stoel in die sitkamer sit. 
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2. 434. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Izel help vir Andries om in sy stoel te gaan sit. 

ANDRIES 

Bring vir my ‘n kombêrs. 

 

Mariana stap uit om ‘n kombêrs te gaan haal. 

 

Izel staan en kyk na haar pa.   Dan gaan sit sy op haar hurke voor sy stoel en vat sy een 

hand in hare – lyk asof dit ‘n teer oomblik gaan wees. 

IZEL 

Pa…ek wil hê Pa moet “nicer” wees met 

Ma…of ek vat haar saam met my terug 

Engeland toe. 

Andries het nie ‘n antwoord nie. 

 

Izel kom weer orent.  Mariana kom teurg met ‘n kombers.  Sy sit dit oor Andries se 

knieë. 

 

Izel kyk vir Andries. 

ANDRIES 

(BEDEEST EN BELEEFD)  Dankie. 

MARIANA 

Kan ek vir jou ‘n koppie tee maak? 

ANDRIES 

Dit sal lekker wees. 

Izel knik haar kop. 

 

 

 

2. 435. HENK EN WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Henk is by Jason in die woonstel. 
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HENK 

Twee maande, maximum drie, dan sal daar nie 

‘n sent wees wat ek iewers kan uitkrap nie. 

JASON 

Het jy hom ge”fire”? 

HENK 

Nee.  Ek wil niks te haastig doen nie.  Ek het die 

goedkeuring geteken.  Ek sal nie ‘n voet hê om 

op te staan as hy ons CCMA toe vat nie.   

JASON 

Wat gaan ons doen? 

HENK 

Daar’s net een opsie, ou maat.  Ek het weer met 

die Israelies kontak gemaak.  Hulle soek nog 

steeds hierdie ontwerp. (BEDUIE NA DIE 

SKETSE WAT OP DIE TAFEL Lê).  As jy 

hom kan klaar kry…as jy net kan onthou wat 

jou deurbraak was, dan’s ons kop deur.  Maar 

ons het net twee maande. 

 

Jason laat sak sy kop.  Henk vat hom aan sy twee skouers. 

HENK 

Jy kan dit doen, Jason.  Jy kan dit doen! 

 

Jason kyk na Henk…onseker. 

 

 

 

2. 436. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mariana is besig om borde af te droog.  Mart pak dit in die kaste weg. 
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SOPHIA 

Ek het vandag met Frik gesels.  Hy sê hulle’t 

die laaste erf verkoop. 

MART 

Dis goeie nuus. 

SOPHIA 

Het Pa al besluit of hy sy erf gaan ontwikkel? 

MART 

Nie so ver ek weet nie. 

Sophia kyk onderlangs na Mart en praat versigtig: 

SOPHIA 

Dis vir my interessant dat Ma-hulle nog nie 

hierdie ou huis ‘n bietjie opgekikker het nie… 

aangesien julle die geld het om een van Frik se 

erwe te koop. 

MART 

My kind, jou Pa was nog nooit ‘n man wat sy 

waarde na buite toe leef  nie. 

SOPHIA 

Dis waar.  (POUSE)  Nie dat dit my besigheid is 

nie…maar wat is Pa se waarde? 

Mart hou aan borde pak terwyl sy praat. 

MART 

Jy’s reg…dit is nie jou besigheid nie. 

Sophia is op haar plek gesit maar wys dit nie. 

SOPHIA 

Skuus…dit was onbeskof van my. 
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DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 437. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana, Andries, Henk en Izel sit om die tafel.  Hulle sit in presies dieselfde plekke 

waar hulle in Episode 1 gesit het – soos toe hulle nog ‘n gesin was. 

ANDRIES 

Ogies. 

Hulle hou almal hande vas en buig hulle hoofde. 

ANDRIES 

Seën Heer die voedsel aan ons liggame, voed en 

sterk ook so ons siele, en vergewe ons 

genadiglik al ons sondes.  Om u naam’s ontwil, 

Amen. 

Hulle begin opskep. 

MARIANA 

(AAN IZEL)  Jy was besig om te sê… 

IZEL 

Ons is ‘n bietjie bekommerd oor die geweld en 

misdaad, maar ons wil nog minder ons kinders 

in Engeland groot maak.  En ons mis ons ouers 

en vriende iets vreeslik.  

MARIANA 

Wel vir my is dit wonderlike nuus.  Wat sê jy 

Henk? 

HENK 

Julle weet hoe voel ek.  Ek’s hier gebore en hier 

sal ek sterf. 
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Skoot op Andries. 

MARIANA 

Wanneer beplan julle om terug te kom? 

IZEL 

Nog nie heeltemaal seker nie.  Waarskynlik 

vroeg in volgende jaar.  Jy moet ‘n bietjie by 

ons kom kuier, Henk, voor ons waai. 

HENK 

Dit sou lekker wees ou sus, maar ek het vir die 

volgende paar maande ‘n bietjie pressure by die 

werk. 

IZEL 

Kom net vir ‘n paar dae… 

 

Ons hoor nie meer vir Izel nie want ons is nou op Mariana.  Die klank van Izel en Henk 

wat praat doof uit – word vervang met musiek.  Ons trek nader en nader aan Mariana – sy 

glimlag en kyk na Henk en Izel.    Maar hulle is nie meer die ouderdom wat hulle nou is 

nie.  Hulle is 10 en 7 jaar oud.  Andries lyk ook baie jonger.  Die kinders praat met 

mekaar en Andries terg hulle.  Hulle lag en beduie.   

 

Ons is weer op Mariana as ons die dialoog in die hede weer hoor in doof. 

 

HENK 

…maar ek glo vas dat hy binnekort sal regkom.  

Hy beter, want anders weet ek nie hoe ek 

hierdie probleem gaan oplos nie. 

ANDRIES 

Jy moes nooit vir F.G. aangestel het nie. Hy was 

nog altyd net moeilikheid. Nes sy Pa. 
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Mariana besluit om nie op hierdie laaste kommentaar te reageer nie. 

HENK 

Ek hoor Oom Frik is besig om reg te kom. 

ANDRIES 

Ons praat nie oor hulle om hierdie tafel nie. 

Stilte.  Henk kyk na Mariana.  

 

Sy kyk af… 

MARIANA 

Dis lekker om julle albei hier te hê…nes in die 

ou dae. 

…en eet verder. 

 

 

 

2. 438. HENK SE SLAAPKAMER: LANMAN HUIS – DAG/BINNE 

Henk staan in die kamer.  Izel sit op die kant van die bed. 

IZEL 

Het jy haar al ooit probeer kontak? 

HENK 

Nee. 

IZEL 

Waar bly sy? 

HENK 

Ek’s nie seker nie.  Ek dink in Los Angeles. 

IZEL 

As jy ‘n stukkie raad van jou kleinsus wil hê, 

sou ek… 
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HENK 

Sy’t my gelos.  Toe ek haar die nodigste gehad 

het…het sy my gelos. 

IZEL 

Miskien het sy jou ook nodig gehad. 

HENK 

Dit was a moielike tyd vir my, nes dit nou vir Pa 

is…maar jy sien nie vir Ma weghardloop nie. 

Stilte.  Izel kyk na Henk…besluit om nie meer daaroor te sê nie.  Sy kyk rond na die 

kamer…onthou… 

IZEL 

Jy sal nooit glo oor wie ek die ander aand 

gedroom het nie. 

HENK 

Wie? 

IZEL 

Rian. 

Stilte.  Henk dink. 

HENK 

Hy was te oud vir jou. 

IZEL 

Ek weet, maar hy was my hero.  Dink jy ooit 

aan daardie dag? 

HENK 

Dikwels. 
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IZEL 

Wens jy ooit dat jy nie bestuur het nie? 

Sal hy haar die waarheid vertel? 

HENK 

(POUSE)  Elke dag.  (POUSE)  Ek moet gaan. 

Hy stap na die deur. 

HENK 

Ek’s bly julle oorweeg dit om terug te kom.  

Ons mis julle…veral Ma. 

Izel knik.  Henk stap uit. 

 

2. 439. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Jason sit by die eettafel.    Die hele tafel is bedek met tekeninge en papiere.    Hy probeer 

iets uitpluis…dan raak hy kwaad en vee die papiere uit furstrasie van die tafel af. 

 

Bianca staan in die deur.  Sê niks.  Hy sien haar nie.  Sy draai stilletjies weg. 

 

 

 

2. 440. IEWERS IN DIE TUIN OP RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Sophia en F.G. loop of sit iewres in die tuin waar dit privaat is. 

F.G. 

Ek kan Ma nou sê die enigste rede hoekom hy 

my nie afgedank het nie is omdat hy self daardie 

papier geteken het.  Hy’t amper al my 

verantwoordelikhede weggeneem. 

SOPHIA 

As ek jy was sou ek eerder bedank as wat ek 

toelaat dat hy my verder verneder. 
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F.G. 

Ek het nie juis ander opsies nie. 

SOPHIA 

Om die waarheid te sê…is daar ‘n ander opsie. 

F.G. kyk met belangstelling na Sophia. 

SOPHIA 

Jy kan hier kom bly en Oupa met die plaas help.  

Sy voorman treë einde van die jaar af. 

F.G. 

Ek’s nie seker of ek ‘n boer wil wees nie. 

SOPHIA 

Natuurlik wil jy nie ‘n boer wees nie. Maar wil 

jy nie ryk wees nie? 

F.G. 

Wie wil nie? 

SOPHIA 

Luister na my en luister versigtig.  Ek het rede 

om te glo dat Oupa en Ouma meer meer geld 

het as wat enige van ons ooit gedroom het.  Hy’t 

een van Frik se erwe gekoop – net so – geen 

verband, alles kontant.  En dis duur erwe daai. 

Dis nuus vir F.G. 

F.G. 

Hoe’t hy die geld gemaak? 

SOPHIA 

Wie weet?  Maar een ding is seker:  Oupa is ‘n 

versigtige man - as hy sommer net so daardie 
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soort geld kan uithaal – dan is daar nog baie 

meer waar dit vandaan gekom het.  So maak 

maar die som: hy’t net twee kleinseuns – 

Henk…en jy.  Aan wie dink jy gaan hy die 

plaas nalaat en genoeg geld daarmee saam om te 

sorg dat dit onderhou word?...aan die kleinseun 

wat amper nooit kom kuier het nie en sy eie 

besighede besit, of aan die kleinseun wat sy hart 

en siel in die plaas gestort het en elke dag hier 

was…tot die dag wat daai einste kleinseun hom 

in sy graf gelê het…en die testament gelees 

word.? 

Sy glimlag vir F.G. 

F.G. 

Ma is ‘n gevaarlike vrou. 

SOPHIA 

Nee my seun…ek weet net wat ek wil hê…en 

hoe om dit te kry. 

 

 

2. 441. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BINNE 

 

2. 442. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk sit feitlik met sy kop in sy hande.  Tricia staan voor sy lessenaar. 

HENK 

Ek weet, Tricia, ek weet.  Maar watter ander 

opsie het ons?! 
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TRICIA 

Ek’s jammer om dit te moet sê, maar miskien 

was F.G. reg.  Miskien moes jy lankal iemand 

anders in Jason se pos aangestel het. 

 

Henk is raadloos.  Hy vee oor sy gesig met sy hande – baie naby skoot. MATCH CUT 

TO NEXT SCENE. 

 

 

 

2. 443. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Baie naby skoot op Henk nog steeds met sy hande oor sy gesig.   As ons terugtrek sien 

ons dat ons nou in die woonstel is.  Bianca sit teenoor Henk in die stikamer area. 

HENK 

Nog net drie weke.  As hy dit nie nou kry nie, 

sal ons nie genoeg tyd het om dit ontwerp te 

finaliseer en deur te stuur nie. 

BIANCA 

Ek het eenkeer gelees van ‘n vrou wat ook in ‘n 

koma was…en toe sy wakker geword het, het sy 

ook gesukkel om dinge voor sy in die koma 

gegaan het, te onthou.  Maar toe eendag het sy 

om die een of ander rede teruggegaan na die 

einste plek waar sy en haar man jare vantevore 

ontmoet het…en toe kom dit alles terug.  Haar 

sinapse het net weer ge”connect”. 

 

Henk kyk nou aandagtig na Bianca.  As “lightbulbs” bo mens se kop kon verskyn, sou 

daar nou een bokant sy kop wees. 

BIANCA 

Wat…? 
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HENK 

Die bilioteek…by die universiteit! 

 

 

 

2. 444. UNIVERSITEITSBIBLIOTEEK – ‘N STUDEERHOEKIE – DAG/BINNE 

Dis presies dieselfde studeerhoekie in die biblioteek waar Jason en Henk ontmoet het.  

Henk lei vir Jason na die hoekie.  Bianca is ook by. 

 

HENK 

Ek sal dit nooit vergeet nie.  Ons het hier 

ontmoet, Jason.  Onthou jy?   

Jason kyk rond.  Dit lui nie ‘n klokkie nie. 

HENK 

Wilmien was ook hier.  Sy’t my inge-”sneak” 

om navorsing oor my draadlose alarmoog te kan 

doen.  Wilmien was hier… 

Hy stoot Bianca na waar Wilmien gestaan het. 

 

Weer raksie van Jason…nog steeds niks nie. 

HENK 

…en ek het hier gesit… 

Henk gaan sit in die stoel waar hy gesit het. 

HENK 

En toe kom jy aangestap en jy vra of ons die 

cubicle vir privaat dinge bespreek het… 

Jason frons…iets roer… 

HENK 

…en ek onthou Wilmien het my nog aan jou 

voorgestel…en toe sê jy jy was haar tutor in 

wiskunde… 
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Jason lek sy lippe senuweeagtig…iets gebeur… 

HENK 

…(AAN BIANCA) …en toe sê 

jy…Wilmien…(WEER AAN JASON)…iets 

van dat jy met jou meestersgraad besig was… 

Nou’s ons op Jason…hier kom dit… 

HENK(AF) 

…en toe wys ek jou my useless tekeninge van 

my alarmoog en toe sê jy… 

JASON 

…(stadig) dat die tekeninge…l nie genoeg 

detail het… om die genius daaragter te wys 

nie… 

HENK 

(NOU OPGEWONDE)…ja… 

JASON 

…‘n infrarooi oog maar met ‘n transmitter na 

die ARC…dit was die eenvoud daarvan wat so 

briljant was. 

 

Henk glimlag en knik sy kop. 

Bianca kyk stil na Jason…nat oë… 

 

 

JASON 

(‘N FLUISTERING)  Ek onthou…. 

 

Bianca stap oor na Jason en omhels hom teer.   En dan soen hulle mekaar…lank en diep. 

HENK 

Okei…ek kan nie onthou dat dít gebeur het nie. 
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Eindig op Jason en Bianca wat in mekaar se arms staan. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 445. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana staan en was skottelgoed.   Andries kom ingestap. 

MARIANA 

En…?  Wat sê hy? 

ANDRIES 

Dit lyk asof hulle dit alles gekry het.  

“Remissie” is die woord wat hy gebruik het. 

MARIANA 

Dis goeie nuus. 

Andries sit ‘n klein present wat mooi toegedraai is langs Mariana neer. 

MARIANA 

En dit? 

ANDRIES 

Dis vir jou.  

MARIANA 

Dis nie my verjaarsdag nie. 

ANDRIES 

Om dankie te sê…vir die ondersteuning. 

Mariana is nie seker wat om hiervan te maak nie. 

MARIANA 

Dit was nie nodig nie. 

Sy maak die present oop.  Dis ‘n mooi hangertjie. 
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MARIANA 

Dankie  Andries.  Dis pragtig. 

 

Hy stap nader.  Daar’s iets ander wat hy wil sê.  Hy praat stadig en versigtig.  Daar is ‘n 

ondertoon van gevaar…maar nie iets waarop jy jou vinger sou kon sit nie. 

ANDRIES 

Ek het baie gedink…oor ons…ek en jy…en hoe 

ons oor die jare vervreemd geraak het… 

Hy vat aan haar skouer. 

ANDRIES 

Na Izel hier weg is het dit my weer laat besef 

dat dit net ek en jy is wat nou oor is.  Voor ek 

doodgaan, gaan ek my bes doen om hierdie ‘n 

gelukkige huis te maak…en om die verlede aan 

die verlede te laat. 

Mariana glimlag omdat sy moet.  Sy wang is nou baie naby aan hare. 

ANDRIES 

Ek het jou gemis Mariana… 

Hy soen haar liggies op haar lippe. 

ANDRIES 

Kom ons gaan kamer toe…en wees weer man 

en vrou. 

Mariana het nie ‘n keuse nie.  Sy knik stadig. 

 

Hy vat haar hand en lei haar na die deur na die binnekant van die huis.  Net voor sy agter 

hom uitstap kyk Mariana ‘n laaste desperate kykie oor haar skouer na die kombuis. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 
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2. 446. RAADSAAL: NEOKOR – DAG/BINNE 

Vier sjampanje glase klink teen mekaar. 

 

Henk, Jason, Bianca en Tricia vier hulle oorlewing. 

HENK 

Op die Israelies…en op jou Jason.  Welkom 

terug.  (HULLE DRINK)  O, en amper vergeet 

ek:  op die engel wat hom terug uit die donker 

gelei het. 

 

Hy lig sy glas vir Bianca. 

 

Jason trek vir Bianca styf teen hom vas…gee haar ‘n soentjie op die voorkop. 

 

Hulle drink almal weer. 

 

F.G. kom ingestap.  Hy klop nie.  Hy loop oor na Henk en gooi ‘n koevert op die 

raadstafel neer. 

HENK 

Wat’s dit? 

F.G. 

My bedanking. 

F.G. stap uit…sonder eers om na Jason of Tricia te kyk. 

 

Henk staan en kyk waar F.G. uitgeloop het. 

. 

 

 

2. 447. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Sophia staan in die sitkamer area en kyk rond na die meubels ens.  Frik staan naby haar.  

Daar staan ‘n pragtige bos blomme in ‘n vaas op ‘n tafel. 
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SOPHIA 

As jy wil…sal ek ‘n bietjie “interior decorating” 

vir jou kom doen.  Dis mos my forté.  Maar net 

as jy wil. 

FRIK 

Dit moet ek toegee – ons huis het altyd pragtig 

gelyk. 

SOPHIA 

Dankie Frik.  Ek kon dit ook net doen omdat jy 

dit moontlik gemaak het. 

Frik glimlag beskeie…en waarskynlik dankbaar – erkenning wat hy vir baie jare nie 

gekry het nie. 

FRIK 

Dankie vir die blomme.  

SOPHIA 

Groot plesier.  

Stilte.  Frik het iets op die hart. 

FRIK 

Dankie dat jy gekom het, Sophia…om vrede 

tussen ons te maak. 

SOPHIA 

Ek het nie ‘n keuse gehad nie. 

Frik kyk stil na haar. 

SOPHIA 

(UITERS OPREG) Ek het jou lief, Frik van den 

Berg…ek weet nie hoe ek dit ooit vergeet het 

nie.  En wie weet…miskien…oor tyd…sal jy 
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my ook so ‘n bietjie lief kan hê.  Soos dit tussen 

vriende hoort. 

Frik kyk nog steeds stil na haar. 

 

Sophia stap stadig nader en soen vir Frik liggies op die mond. 

SOPHIA 

Ek moet gaan.  Sien jou volgende week. 

 

Sy stap uit. 

 

Eindig op Frik….’n eggo van hoe ons op Henk geëindig het in die vorige toneel. 

 

 

2. 448. VESTIGINGSSKOOT – DIE PLAAS RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 449. DIE STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke op die stoep.  Soois staar uit oor die lande.  Mart rol ‘n 

bolletjie wol. 

MART 

Ek dink jy’t ‘n goeie besluit gemaak – die plaas 

gaan vir F.G. die rustigheid gee wat hy nog 

altyd gesoek het. 

Stilte. 

MART 

Mariana sê sy kan nie wag dat Izel en Johann 

terugkeer nie. 

Stile. 

MART 

Sy sê ook sy’s bly om te hoor dat Frik en 

Sophia weer vriende is. 

Stilte. 
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MART 

Wat sê jy daarvan, Soois? 

SOOIS 

Ek sê niks. 

 

2. 450. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Jason en Bianca sit op die bank.  Hy gee haar klein soentjies oor haar wange en haar nek. 

 

Die verteller begin praat: 

SOOIS(V/O) 

Wat is liefde?   

Hoe weet jy dit is waar? 

Is dit iets wat mens versigitg 

soos geld kan spaar?... 

 

2. 451. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Frik staan by die tafel en kyk na die blomme.  Hy raak liggies aan een van die bloeisels. 

SOOIS(V/O) 

Pluk dit aan jou hart 

soos druppels aan ‘n blaar… 

 

 

2. 452. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia sit stil en streel liggies oor har lippe – onthou die soen 

SOOIS(V/O) 

soos wind aan ‘n spinnerak, 

soos vingers aan ‘n snaar?... 

 

2. 453. SLAAPKAMER (‘N BED): LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

‘n Nabyskoot op Mariana se gesig verby die agterkant van Andries se kop terwyl hy haar 

naai.  Ons bly op haar gesig…’n enkele traan rol oor haar wang. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 676 

SOOIS(V/O) 

Jy vra my wat is liefde? -  

dis die soetste, soetste seer, 

dis hartseer, en verlange, 

en ‘n duisend dinge meer… 

 

2. 454. DIE LANDE: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

F.G. staan en kyk uit oor die lande…glimlag effens. 

SOOIS(V/O) 

…’n dorsmasjien waar duiwels 

‘n mens se siel kaal stroop… 

 

 

2. 455. HENK SE KANTOOR – DAG/BINNE 

Henk sit agter sy lessenaar…hy’t ‘n fotoraam in sy hande - ons kan nog nie sien wat die 

foto is nie, maar oor die verteller se woorde beweeg ons stadig om, totdat ons reg teen die 

einde kan sien dat hy na ‘n foto kyk van homself met Wilmien…toe hulle nog gelukkig 

saam was. 

SOOIS(V/O) 

…die duurste ding wat man of vrou, 

met bloed…en murg…kan koop. 

 

DOOF NA DONKER OP DIE FOTO: 

 

KREDIETE ROL 
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KRUISPAD – EPISODE 12 
 

Draaiboek geskryf deur Deon Opperman & Harry Kalmer 
 

 

 

2. 456. BERGAFPLAAS – DAG/BUITE 

Neem hierdie skote terwyl ons die toneel skiet uit Episode 1 – Henk en F.G. by Rian se 

graf: 

 

Ons beweeg stadig oor ‘n graf…baie stadig…sodat ons teen die einde van die verteller se 

spraakbeurt op ‘n grafsteen tot rus kom:  duidelik die woorde:   

RIAN LE ROUX 

15 Maart 1976 – 2 November 1994 

Te vroeg geneem, maar nooit vergeet 

 

SOOIS(V/O) 

As daar nou een ding is wat die lewe mens 

leer…dan is dit dat ‘n geheim die een of 

ander tyd sal uitkom…nes ‘n lyk wat in ‘n 

dam gegooi word.  Hy lê daar…diep onder 

die water…en niemand weet hy’s daar 

nie…selfs die mens wat hom daar gesit het 

begin van hom vergeet…en dan 

eendag…eendag…dryf hy na bo…en dit wat 

vir so lank verborge was…lê oop en bloot, vir 

almal om te sien.   

 

TITELKAART 

2005 
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2. 457. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Die sitkamer area van die woonstel is nou mooi netjies gerangskik – met ‘n paar 

“feminine touches” hier en daar.  Die plek is duidelik anders as wat hy voorheen was – 

maar nie oorboord nie – net mooi, met ‘n paar ekstra stukke wat nie voorheen daar was 

nie. 

 

Sophia plaas ‘n laaste vaas met ‘n blom daarin iewers neer en staan terug en kyk na die 

hele kamer. 

SOPHIA 

So ja.  Dit lyk nou beter. 

FRIK 

Toe jy gesê het jy gaan die plek ‘n bietjie 

opkikker het ek nie besef jy gaan soveel moeite 

doen nie. 

SOPHIA 

(MET BETEKENIS)  Jy ken my mos Frik... 

Buitendien, dis mos waarvoor vriende daar is.  

En dit was nie eers duur nie.  Ma en Pa het ‘n 

paar stukke in die stoor gehad wat hulle al jare 

lank nie meer gebruik nie.  ‘n Kussentjie hier en 

‘n matjie daar, en voila! 

FRIK 

Daar was ‘n tyd toe jy dit nie eers sou oorweeg 

om ‘n kamer vir minder as twintig duisend oor 

te doen nie. 

SOPHIA 

Daar was ‘n tyd toe ek nie besef het hoe 

gelukkig ek is nie. 
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Stilte.  Sy kyk beskeie na hom.  Hy glimlag saggies terug. 

SOPHIA 

En nou moet jy my verskoon – ek moet nog vir 

Ma help om alles reg te kry by die plaas.  Ma’t 

gevra julle moet almal so halfeen se kant daar 

wees. 

FRIK 

Voor jy gaan… 

Hy bring ‘n klein geskenkie tevoorskyn. 

FRIK 

Om dankie te sê. 

SOPHIA 

Haai Frik dit was nie nodig nie. 

Sy neem die geskenk. 

SOPHIA 

Voor ek oopmaak…ek wil hê jy moet weet ek 

het nie hierdie gedoen (BEDUIE NA DIE 

KAMER) omdat ek iets van jou verwag het nie. 

FRIK 

Ek weet.  

Sophia maak die geskenkie oop – haar oë rek wyd as sy sien wat dit is – ‘n pragtige 

diamant hangertjie. 

SOPHIA 

Frik…!  Dis my hangertjie… 

Frik knik. 
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FRIK 

Ons vyfde huweliksherdenking.  Onthou jy, ons 

was by Arniston. 

 

SOPHIA 

Maar hoe…?  Jy ‘t mos al my diamante 

verkoop. 

FRIK 

Almal behalwe die een.  Ek het hom gehou.  Iets 

om my te herinner aan wie ek was.  Maar ek het 

hom daardie tyd vir jou gegee…en nou gee ek 

hom weer vir jou. 

Sophia is diep ontroer. 

SOPHIA 

O Frik… 

Sy omhels hom…gee hom ‘n soen…trek effens terug…kyk hom in die oë…en soen hom 

dan weer…’n ander soort soen hierdie keer.  Dan trek sy weer terug – saggies…beweeg 

effens agteruit. 

SOPHIA 

(KYK AF – VROETEL MET DIE 

HANGERTJIE)  Jammer…ek moes dit nie 

gedoen het nie. 

FRIK 

Dit was nie net jy nie… 

Dit hang in die lug tussen hulle.  Stilte. 

FRIK 

Sien jou by die plaas. 

Sophia knik en stap uit. 
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2. 458. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 459. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Hierdie is ‘n lang toneel en moedswillig so geskryf.   

 

Soois, Andries, Frik, F.G., Izel en Johann kom vanaf die eetkamer se kant die sitkamer 

ingestap.  Hulle gaan sit of staan in die kamer – Soois in sy stoel, Izel en Johann langs 

mekaar op die bank, ens. Ons tel hulle op in medias res. 

ANDRIES 

…ek het dit jare gelede gesê, maar niemand 

wou my glo nie.  En nou, nou sit ons met ‘n 

man wat heel waarskynlik oor ‘n paar jaar ons 

volgende president gaan wees en hy’s kop in 

een mus met ‘n man wat vir bedrog tronk toe 

gaan gaan. 

FRIK 

Dis nie asof daar nie korrupsie in die 

Apartheidsregering was nie, Andries.  

SOOIS 

Ek onthou nog die info skandaal. 

FRIK 

En wie weet wat nog alles daarna? 

JOHANN 

En dis nie net Afrika nie…kyk maar na 

Engeland en Amerika…elke tweede maand is 
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daar die een of ander bedrogspul of omkopery 

wat oopgevlek word. 

IZEL 

Ek en Johann het lankal besluit dat korrupsie nie 

aan die een of ander land behoort nie. 

SOOIS 

Ja-nee, my kind, daar praat jy die waarheid. 

IZEL 

Dis hoekom ons besluit het om terug te kom, 

Oupa – die hele wêreld is vol probleme… 

JOHANN 

…toe besluit ons dis beter om in ‘n land te bly 

waar ons ten minste die probleme verstaan. 

ANDRIES 

Wag totdat julle die misdaadsyfers eers leer ken. 

Izel kyk vir Andries direk in die oë…die res van die mense raak stil terwyl sy praat. 

IZEL 

Weet Pa…toe ek oorsee was het hulle ‘n 

reeksmoordenaar gevang.  Hy’t ietsie soos drie-

en-twintig mense oor die jare vermoor.  Toe 

hulle hom uiteindelik arresteer, toe vra die een 

polisieman vir hom: “Besef jy hoeveel mense jy 

vermoor het?”   En toe antwoord hy:  “Ja, maar 

besef jy hoeveel het ek gespaar…?” 

Stilte in die kamer.  Reaksie skote op ‘n paar van die gesigte. 
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IZEL 

Mense en die koerante en die nuus praat gedurig 

oor die een of twee duisend mense in hierdie 

land wat elke misdaad pleeg, maar hulle vergeet 

van die agt-en-veertig miljoen ander wat elke 

dag dit nie doen nie…in vrede saamleef. 

 

Stilte.  Dit sink by almal in. 

JOHANN 

Ek persoonlik dink dis ‘n goeie ding dat die 

wittes nee meer aan bewind is nie – dit het ons 

gedwing om soos entrepreneurs te dink.  

Voorheen was ons feitlik ‘n hele nasie van 

staatsdienswerkers. 

 

Reaksie Andries. 

 

Izel plaas haar hand op Johann se knie. 

FRIK 

Ja-nee, as daardie voortrekkers wat oor die 

Drakensberge geloop het nie entrepreneurs was 

nie, dan weet ek nie wat hulle was nie.  Hulle 

sou gelag het om te sien hoe sag ons daarna 

geword het. 

 

Mariana, Sophia en Mart kom van die kombuis se kant ingestap.  Mariana en Sophia het 

elkeen ‘n skinkbord in die hand.  Sophia dra die hangertjie om haar nek wat Frik vroeër 

vir haar gegee het. 

SOOIS 

Aaa…niks so lekker soos ‘n koppie koffie na ‘n 

heerlike middagmaal nie.  
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Johann staan op en neem ‘n skinkbord my Mariana.  Frik staan op en neem die ander een 

by Sophia.  Hulle plaas dit op die koffietafel in die middel van die kamer. 

SOOIS 

Net jammer ou Henk kon dit nie maak nie. 

Reaksie F.G. 

ANDRIES 

Hy werk hom amper dood, veral nou dat… 

Mariana hou ‘n koppie koffie vir Andries om te neem. 

MARIANA 

(VAL HOM MOEDSWILLIG IN DIE REDE) 

Andries…gee gou vir Pa daar aan, asseblief. 

Andries gee die koffie vir Soois. 

ANDRIES 

…veral nou dat Wilmien… 

MARIANA 

(GEFORSEERDE GLIMLAG)  Andries… 

Haar gesigsuitdrukking lees:  Ons gaan nie nou daaroor praat nie… 

 

Andries bly stil. 

 

Reaksie F.G. – dink nie juis met liefde aan Henk nie. 

SOOIS 

Wel dit spyt my nog steeds. 

MART 

My man, as jy hom wil sien dan kan jy mos 

eendag ‘n draai by hom gaan maak. 

 

Izel kyk vir Johann met ‘n vraagteken in haar oë.  Hy knik vir haar. 

IZEL 

Dames en Here… 
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Almal kyk na Izel. 

IZEL 

Ek en Johann het nuus wat ons graag met julle 

wil deel.  Ons het spesiaal gewag tot ons klaar 

geëet het, om nie van Ouma se manjefieke kos 

aandag af te trek nie. 

 

Almal kyk met afwagting na Izel en Johann. 

MARIANA 

Moenie my sê jy’s… 

IZEL 

Nee Ma…alhoewel ons beslis beplan om nog 

een te hê as ons kan.  (TERUG NA DIE 

ONDERWERP)  Na ons besluit het om huistoe 

te kom, het my direbare man vir maande sy oog 

op die huismark via die internet begin 

hou….veral op een huis wat ek nog altyd gedink 

het die mooiste huis in Johannesburg is.  En ek 

is bly om aan te kondig dat daardie einste huis 

op die mark gekom het…en dat ons hom 

gekoop het. 

F.G. 

(PRAAT NOU VIR DIE EERSTE KEER)  

Waar is dit? 

IZEL 

(RAAK NOU EMOSIONEEL)  Ek hoop dit 

maak julle so gelukkig as wat dit my maak…dis 

in Saxonwold… 

Reaksie Sophia. 
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Reaksie Frik. 

IZEL 

…ons het Oom Frik en Tannie Sophia se ou 

huis gekoop. 

Reaksie skote van almal. 

 

Sophia kyk na Frik…en dan stoot die “survivor” wat sy is in haar op. 

SOPHIA 

(UITERS GRASIëUS)  Dit is absoluut 

fantastiese nuus!   

FRIK 

Veels geluk! 

IZEL 

(MET ‘N TRAAN)  Ek’s so bly jullle voel so, 

want van ek kan  onthou was ek verlief op 

daardie huis. 

Reaksie Andries. 

 

Reaksie Mariana. 

 

Sophia gaan oor na Izel en omhels haar. 

SOPHIA 

En met goeie rede.  Dis ‘n lieflike ou 

huis…veral om kinders in groot te maak. 

Frik staan op…bied sy hand aan Johann 

FRIK 

Weereens geluk, ou maat.  Mag julle so baie 

goeie jare daar hê as wat…(VANG HOMSELF, 

MAAR DIS TE LAAT)…as wat ons daar gehad 

het. 
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Reaksie Mariana. 

 

Soois staan op. 

SOOIS 

Nou ja toe…koffie of te not, my ou vrou…ek 

stel ‘n heildronk in op ons twee dogters…en 

hulle kinders…wat so goed vir hulle self doen 

in die land van hulle geboorte. 

Reaksie F.G. 

MART 

En op die twee mans saam met wie hulle 

daardie kinders gehad het. 

SOOIS 

En op die twee mans. 

 

Reaksie Andries. 

 

 

Sophia en Frik vang vir ‘n oomblik mekaar se oog.  Dan kyk Sophia na Mariana… 

glimlag effens. 

SOOIS 

Op hulle toekoms…in ‘n land waarvan hulle die 

probleme verstaan. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 460. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana sit by die kombuistafel…sy lees iets op ‘n vel geel papier.  Ons sien nie wat 

daarop geskryf staan nie.   ‘n Langerige stile terwyl sy dit lees.    Dan kyk sy op. 
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MARIANA 

Nou het jy nie ‘n keuse nie. 

 

Nou sien ons dat Andries oorkant haar sit.  Hy lyk ietwat bleek en afgemat. 

ANDRIES 

Jy weet hoe ek daaroor voel. 

MARIANA 

Maar hy sê hier dat dit weer teruggekom het en 

besig is om te versprei. ‘n Operasie sal nie meer 

help nie. 

 

Andries sit stil…tot ‘n mate selfs ‘n bietjie weerloos. 

MARIANA 

(STIL) Andries… 

Hy kyk op na haar. 

MARIANA 

..of jy doen die chemo…of… 

 

Dit hang tussen hulle. 

 

 

 

2. 461. DIE STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Sophia sit op die stoep en dink. 

F.G. kom vanuit die huis op die stoep aangestap.  Hy kyk oor sy skouer weer in die huis 

in – om seker te maak dat hy en Sophia alleen is, en gaan sit dan langs Sophia. 

F.G. 

Het Ma al opgelet dat Oom Albert soos klokslag 

eenkeer ‘n maand vir Oupa kom kuier? 

SOPHIA 

Hulle ken mekaar al jare. 
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F.G. 

Ja, maar ek dink dis meer as dit – ek dink Oom 

Albert bring vir Oupa verslae…finansiële 

verslae. 

Sophia kyk met belangstelling na F.G. 

F.G. 

Ek’s nie heeltmaal seker nie, maar laas keer toe 

Oom Albert hier was het ek ingegaan toe hulle 

gepraat het om vir Oupa iets te vra… ek dink ek 

het ‘n balansstaat gesien.  Weet Ma wat’s ‘n 

balansstaat? 

SOPHIA 

Jou Pa het soms daarvan gepraat, maar ek het 

dit nooit mooi verstaan nie. 

F.G. 

Dit wys al jou bates en jou laste…en baie 

belangrik – jou netto waarde.  Soos die bates en 

laste verander, so verander jou netto waarde. Ek 

dink Oom Albert bring eenkeer ‘n maand ‘n 

balansstaat…en dan bespreek hulle Oupa se 

finansies. 

SOPHIA 

En as ons een van hulle in die hande kan kry, sal 

ons weet wat jou Oupa werklik werd is. 

F.G. 

Ja, maar dit sal nie maklik wees nie. 
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SOPHIA 

Niks wat die moeite werd is, is maklik nie. (EN 

NOU PRAAT SY NIE NET OOR DIE 

BALANSSTAAT NIE)  Dis juis wat dit so 

lekker maak wanneer jy dit uiteindelik kry.  

Wees net geduldig en versigtig.   

F.G. knik. 

 

Sophia staan op. 

SOPHIA 

En nou is daar iets die moeite werd wat ek moet 

gaan kry.  Sê vir Ouma ek het by ‘n vriendin 

gaan kuier en sal nie vanaand hier slaap nie. 

 

 

 

2. 462. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Frik en Albert is in die woonstel. 

ALBERT 

Die grond is nie heeltemal so mooi geleë langs 

‘n rivier soos Mahodimo s’n nie, maar dis ‘n 

baie goeie prys. 

FRIK 

Dit is, maar dis juis wat my pla.  Miskien moet 

ons maar wag tot die laaste huis op Mahodimo 

klaar gebou is, voor ons in ‘n volgende projek 

belê. 

ALBERT 

En noem dit maar net.  Met die rentekoerse so 

laag as wat hulle nou is, gaan die ouens mal 
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daarbuite.  Wat beteken dat daar oor ‘n jaar of 

twee opwaardse druk op inflasie gaan wees…en 

dan sal die rentekoerse weer styg.  Die pap is 

nou warm… 

 

Die voordeurklokkie lui. 

FRIK 

Dit sal Sophia wees… 

ALBERT 

Ek sien julle kuier nogals gereeld deesdae. 

Frik maak ‘n gebaar…het nie ‘n antwoord daarop nie. 

 

 

‘N RUKKIE LATER: 

 

Nabyskoot op wyn wat in ‘n glas geskink word. 

 

‘n Wyer skoot wys dat Sophia en Frik nou alleen in die vertrek is.  Sophia skink die wyn.  

Sy plaas die bottle op die tafel neer.  Frik tel die bottle op en kyk daarna. 

FRIK 

Maggies, maar dis ‘n mooi bottel wyn die. 

Sophia bied vir Frik ‘n glas wyn aan.  Hy neem dit by haar. 

SOPHIA 

Dis iets wat jy my geleer het, Frik.  Drink 

liewers niks nie as ‘n slegte bottle wyn. 

Sophia stap oor na die rusbank.   Praat terwyl sy stap. 

SOPHIA 

Het jy ooit gewonder hoekom ek nie vir my ‘n 

ander man gevat het nie? 

Frik beduie dat hy dit wel gedoen het.  Sophia gaan sit.  Kruis haar bene sodat Frik amper 

haar bo-been kan sien…maar subtiel. 
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SOPHIA 

Want na jy die beste wyn gedrink het…proe die 

res net sleg…drink jy liewers niks nie. 

FRIK 

En nou dink ek is jy besig om my te vlei. 

SOPHIA 

‘n Ware kompliment was nog nooit vlei nie. 

Frik. 

Frik stap oor na die rusbank en gaan sit op die rand, maar na Sophia gedraai.  Hy kyk 

haar lank en diep in die oë. 

FRIK 

Wat wil jy hê, Sophia?  Wat wil jy regtig hê. 

SOPHIA 

(KYK HOM IN DIE Oë)  Ek wil hê dat ek en jy 

nooit weer vervreemd raak nie. 

FRIK 

Onthou jy toe ek vir jou gesê het dat  ‘n man en 

vrou nie vriende kan wees nie.   

Sophia knik stil. 

FRIK 

Wat ek eintlik bedoel het…is ‘n man en vrou 

kan nie net vriende wees nie. 

SOPHIA 

Hulle soek altyd iets meer. 

FRIK 

Presies. 
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SOPHIA 

Is dit ‘n probleem? 

FRIK 

Nie as hulle altwee dieselfde ding soek nie. 

Stilte.  Hulle kyk na mekaar. 

SOPHIA 

(STIL, INTENS) Mansmens…ek het jou so 

gemis. 

FRIK 

Ek ook.  Ek besef nou eers hoeveel. 

 

Sophia neem Frik se wynglas uit sy hand, plaas dit saam met hare op ‘n tafeltjie of die 

vloer neer.  Dan gaan lê sy agteroor op die bank en strek haar arms uit na Frik. 

SOPHIA 

Kom ons drink van nou af net goeie wyn. 

Frik strek homself bo-oor haar op die bank.  Hulle soen…passievol…en dit gaan nie daar 

ophou nie. 

 

 

 

2. 463. SOOIS SE STUDEERKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Ons is binne die studeerkamer.  Daar is niemand daar nie.  Dan verskyn F.G. in die deur.  

Hy kyk links en regs in die gang af en stap dan versigtig die kamer binne.   Hy kom by 

Soois se lessenaar…daar lê nie veel op die lessenaar nie – dis baie netjies.  Hy kyk rond 

en sien die liasseerkabinet wat in ‘n hoek staan.  Hy beweeg oor na die liasseerkabinet en 

trek die boonste laai oop.  Hy vroetel deur die lêers…haal een uit…maak dit oop…sien 

fakture vir plaas besigheid…maak dit weer toe en sit weg…kyk verder…kry nie wat hy 

soek nie.    Maak oop die teede laai van bo…vroetel deur.  Ons sien titels op die lêers 

soos:  KAR PAPIERE;  VERSEKERING – HUIS;  VERSEKERING – LANDE;  

VERSEKERING – TREKKER;  ens. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 694 

 

F.G. stoot die laai toe…en trek aan die heel onderste laai…maar die laai is GESLUIT. 

 

‘n Langskoot van die deur na war F.G. staan… 

SOOIS(AF) 

Wat soek jy F.G.? 

 

F.G. kyk amper te vinnig om.  Kom orent. 

 

Soois staan in die deur. 

F.G. 

Ek soek die faktuur van toe ons die pomp daar 

onder by die dam laat regmaak het, Oupa.  Die 

ding gee al weer moeilikheid en ek wou seker 

maak presies wanneer ons hom laat regmaak 

het. 

Soois stap oor na die kabinet terwyl hy praat. 

SOOIS 

Dit was verlede jaar in vroeg-Desember.   

Soois blaai deur die leêrs van die tweede laai en trek die faktuur uit.   

 

F.G. probeer so onskuldig as moontlik lyk. 

 

Soois gee die faktuur vir F.G. 

SOOIS 

As jy papiere uit my studeerkamer wil hê moet 

jy vra…dan sal ek dit vir jou gee. 

F.G. 

Dis reg so, Oupa. 
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SOOIS 

En sê vir Japie, as sy werk aan my pompe nie 

langer as ‘n paar maande gaan hou nie gaan ek 

vir my iemand anders moet kry. 

F.G. 

Ek maak so, Oupa. 

F.G. stap uit. 

 

Soois stap dan oor na ‘n ander kassie of rak in die kamer, en haal ‘n sleutel wat daar 

versteek lê uit.  Hy gaan terug na die kabinet en sluit die onderste laai oop, trek dit oop, 

en haal ‘n lêer uit.    Hy gaan sit met die lêer by sy tafel.   

 

DOOF NA DONKER: 

 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 464. VOORDEUR EN INGANG: HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – 

NAG/BINNE 

Henk maak die voordeur oop.  Jason, Bianca, Willie en Moira is daar, asook iemand wat 

Henk (en die kykers) nie ken nie – ANTOINETTE.  ‘n Wit vrou (25-30 jaar oud) – 

aantreklik en vriendelik. 

HENK 

Gooie naand.  Goeie naand.  Kom binne mense. 

 

Almal maak gepaste groet-klanke soos hulle inkom. 

BIANCA 

Henk, ontmoet my nuwe vriendin, Antoinette. 

HENK 

Aangename kennis, Antoinette.  (HULLE 

SKUD HANDE)  Bianca sê my jy’s van die 

Kaap. 
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ANTOINETTE 

Ja, ek het twee maande gelede by die hospitaal 

begin werk.  Fisio departement – ‘selfde as 

Bianca. 

HENK 

Nice om jou hier te hê.  

Sy glimlag.  Henk glimlag terug. 

HENK 

(AAN MOIRA EN WILLIE)  En ook om julle 

hier te hê. Ons het heeltmaal te lanklaas gekuier. 

MOIRA 

Ek sê nou die dag vir Willie – ons kon maar net 

sowel nie ‘n seun gehad het nie – ons sien hom 

amper nooit nie. 

WILLIE 

(MET SY OOG TERGEND OP BIANCA) 

Maar ek’s nie so seker dat ons net sy werk 

daarvoor kan blammeer nie. 

BIANCA 

All work and no play makes Jack a dull boy… 

Jason glimlag en skud sy kop. 

 

Henk glimlag en kyk per ongeluk na Antoinette. 

 

Antoinette glimlag. 

 

 

DOOF VINNIG NA DONKER: 

 

DOOF VINNIG IN OP: 
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2. 465. EETKAMER AREA: HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – NAG/BINNE 

‘n Uur of wat later. 

 

‘n Duim wat besig is om ‘n kurk uit ‘n sjampanjebottel uit te werk. 

JASON 

Mense…voor ons begin eet… 

 

Die kurk skeit uit die bottel…Jason skink haastig die sjampanje wat oorloop in ‘n glas. 

 

Hulle sit no almal om die tafel…met borde kos voor hulle maar nog nie begin eet nie. 

JASON 

(TERWYL HY DIE ANDER GLASE VOL 

SKINK AL OM DIE TAFEL)  Henk…baie 

dankie dat jy ons vanaand genooi het.  En 

Antoinette…baie welkom in ons klein 

vriendekring… 

Antoinete knik dankie. 

 

Henk kyk na Antoinette. 

JASON 

…Ek hoop nou nie jy dink ek is ongeskik nie, 

Henk, maar ek het jou eintlik ge”manouvre” om 

ons almal uit te nooi vanaand… 

 

Henk beduie “O rêrig?” 

JASON 

Soos julle weet het ek en Bianca in hierdie 

einste woonstel..hoe sal ek dit nou stel?...’n 

“item” geword… 

Bianca lyk stralend. 
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JASON 

…toe reken ons dit sou gepas wees om vir julle 

hier die nuus te gee…dat ek…vroeër 

vandag…op my knieë gegaan het en vir..(NOU 

DIREK AAN BIANCA)…hierdie pragtige 

vroumens, waarvoor ek liewer is as vir die lewe 

self,  gevra het om met my te trou. 

Verrassing reaksie al die ander, behalwe Bianca. 

JASON 

En gelukkig vir my…het sy ja gesê. 

Onomwonde blydskap…veral van Moira wat op spring en vir Jason omhels, en dan vir 

Bianca.  Almal staan op. 

MOIRA 

Veels geluk!  Veels geluk!  

Moira omhels vir Bianca na sy Jason omhels het. 

 

Henk gaan oor na Jason. 

HENK 

My vriend…ek kan nie vir jou sê hoe bly ek vir 

jou is nie.  (AAN BIANCA)  En vir jou Bianca.   

Ek kan nie aan twee mense dink wat beter 

bymekaar pas as julle nie. 

WILLIE 

Behalwe miskien sy Pa en Ma. 

MOIRA 

Hou op Willie of ek huil. 

HENK 

(LIG SY GLAS)  Op Bianca en Jason…’n lang 

en gelukkige lewe. 
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ALMAL SAAM 

‘n Lang en gelukkige lewe. 

MOIRA 

En sonder motorfietse! 

JASON 

As dit nie vir daai motorfiets was nie, Ma, het 

ek nooit vir Bianca ontmoet nie. 

MOIRA 

Dis ook weer waar.  Wys jou net…as ‘n man en 

vrou bymekaar moet uitkom, dan sal hulle. 

WILLIE 

Ek en Moira het onder ‘n sambreel in die reën 

ontmoet. 

MOIRA 

En jy, Antoinette?  Het jy iewers ‘n ander 

helfte? 

ANTOINETTE 

(GLIMLAG) Ongelukkig het ek nog nie die 

regte een ontmoet nie. 

MOIRA 

Moenie worrie nie, jy sal nog…wanneer jy dit 

die minste verwag. 

HENK 

Sal ons eet? 

Hulle neem hulle plekke weer in. 

 

Antoinette kyk ‘n oomblik na Henk…en dan af na haar bord. 
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DOOF VINNIG NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

 

2. 466. VOORDEUR EN INGANG: HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – 

NAG/BINNE 

Almal is nou weer by die voordeur – op pad huistoe. 

MOIRA 

Weereens dankie Henk.  Dit was heerlik. 

HENK 

Groot plesier. 

JASON 

Sien jou môre. 

HENK 

Ja.  Julle moet almal versigtig ry. 

Gepaste koebaai klanke, “ons sal” ens. 

 

Henk maak die voordeur toe.  Hy stap stadig na die sitkamer area…gaan sit op die bank.  

Leë wynglase staan op die koffietafel en ’n bord met ‘n paar stukkies sjokolade wat 

oorgebly het.  Hy is skielik alleen.   Al wat ons hoor is die rumoer op straat buite die 

woonstel.   ‘n Polisie sirene gaan verby. 

 

Dan:   ‘n KLOP aan die voordeur.  Henk staan op en stap weer terug na die deur.  Hy 

maak die deur oop. 

 

Antoinette staan in die ingang. 

 

ANTOINETTE 

Ek het gewonder of jy nie dalk koffie wil drink 

nie. 
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Eindig op Henk. 

 

 

 

2. 467. VESTIGINGSSKOOT – HENK SE WOONSTEL – DAG/BUITE 

 

2. 468. SITKAMER AREA:  HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Daar is niemand in die sitkamer nie.  Henk en Antoinette se klere lê oor die vloer en 

rusbank gestrooi. 

 

Die VOORDEUR KLOKKIE lui.  Stilte.  Hy lui weer. 

 

Henk kom nog half aan die slaap vanuit die slaapkamer aangestrompel.  Hy dra ‘n T-

hempie en bokser shorts.  Hy’s amper by die voordeur maar dan sien hy die klere wat 

rondlê.  Hy raap dit gou bymekaar en gooi dit agter die bank in en gaan terug deur toe.  

Hy maak die deur oop. 

 

WILMIEN staan in die ingang. 

 

Henk kan sy oë nie glo nie. 

WILMIEN 

Hallo Henk… 

Henk is spraakloos. 

WILMIEN 

Ek is terug vir twee weke…die mense vir wie 

ek werk het gaan vakansie hou in Europa…en 

toe dink ek…wel, ek het gewonder hoe dit met 

jou gaan. 

Antoinette kom die sitkamer binne vanuit die slappkamer se rigting.  Sy dra een van 

Henk se T-hemde – dit hang tot by haar bo-bene.  Sy is kaalvoet. 

 

Wilmien sien vir Antoinette. 

 

Henk kyk om…sien haar ook. 
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ANTOINETTE 

Henk..is alles okei? 

HENK 

Ja. 

 

Hy kyk na Wilmien…dan weer terug na Antoinette, wat nou nader stap. 

HENK 

Antoinette…hierdie is Wilmien…’n ou vriendin 

van my…sy bly die afgelope paar jaar in 

Amerika. 

ANTOINETTE 

O…hallo. 

WILMIEN 

Hi. 

HENK 

(WAT ANDERS KAN HY Sê?)  Wil jy nie 

inkom nie? 

WILMIEN 

Dankie…maar ek’s eintlik haastig.  Wou net 

kom hallo sê.  Ek vertrek weer binnekort.  

Jammer, ek moes eintlik gebel het.  Nice om jou 

te ontmoet, Antoinette.  (AAN HENK)  Baai. 

Wilmien stap vinnig weg…voor sy enige emosies wys. 

 

Henk maak stadig die deur toe. 

ANTOINETTE 

(IETWAT JALOERS) Hoe lank ken julle 

mekaar? 
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HENK 

Ons was saam op skool. 

ANTOINETTE 

Wanneer laas het jy haar gesien? 

HENK 

Lank gelede. 

ANTOINETTE 

Nie so gelyk nie.  Wat soek sy so vroeg in die 

oggend hier? 

HENK 

Ek weet nie. 

ANTOINETTE 

Sorrie, maar “ek weet” nie werk nie vir my nie. 

HENK 

Sy’s iemand wat ek geken het.  Dis al. 

ANTOINETTE 

Hoe geken het? 

HENK 

Niks van jou besigheid nie, Antoinette. 

ANTOINETTE 

As ek en jy mekaar weer gaan sien dan is dit my 

besigheid. 

HENK 

Sy was my verloofde, okei! 
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ANTOINETTE 

Jou verloofde?!   En sy kom klop hierdie tyd 

van die oggend aan jou deur?!   Het jy haar nog 

lief? 

Stilte.  

 

Antoinette staan en kyk na Henk…wag vir die antwoord.   

ANTOINETTE 

Ek vra:  het jy haar nog lief? 

Besef dan waar sy staan.  Sy draai om en soek na haar klere. 

ANTOINETTE 

Waar’s my klere?! 

HENK 

(STIL)  Agter die bank. 

Antoinette kry die klere.    

ANTOINETTE 

Wanneer jy jou shit met jou verloofde uitgesort 

het, bel my.  

 

Eindig op Henk:  sad….net sad. 

 

 

 

2. 469. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart sit op die stoep en lees ‘n tydskrif.  F.G. kom van binne die huis uit op die stoep. 

F.G. 

Is Oupa hier, Ouma? 

MART 

Nee, hy’t  gesê as jy hom soek…hy’t gaan kyk 

Samuel met die nuwe heining vorder. 
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F.G. knik en stap weer die huis binne. 

 

 

 

2. 470. SOOIS SE STUDEERKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

F.G. stap vinnig die kamer binne.  Hy gaan direk na die onderste laai van die 

liasseerkabinet.  Voel weer daaraan.  Dis nog steeds gesluit.  Hy kom orent.  Kyk rond:  

“Daardie sluetel moet iewers hier wees.” 

 

Wys hoe F.G. in verskeie plekke, in kaste, onder boeke op rakke, ens soek. 

 

Na hy ‘n hele ruk gesoek het, gaan staan hy stil…uiters gefrustreerd.  Hy kry daardie 

bleddie sleutel nêrens nie. 

 

 

 

2. 471. SITKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana en Sophia is in die sitkamer.  Sophia dra die diamant hangertjie wat Frik vir haar 

gegee het. 

SOPHIA 

Ma vertel my dat Andries se kanker weer kop 

uit gesteek het. 

Mariana knik. 

SOPHIA 

Ek’s jammer om dit te hoor. 

MARIANA 

Ek kan dink jy is, maar jy hoef jou nie te 

bekommer nie…hy gaan nie môre of oormôre 

tot sterwe kom nie. 

Wat Mariana impliseer is nie op Sophia verlore nie. 

SOPHIA 

Jy weet, my sussie, ek dink dis tyd dat ek en jy 

daardie ou strydbyl begrawe.  Inderdaad dis 
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hoekom ek hier is.  Jy’t jou keuse gemaak om 

by Andries te bly.  Jy was nog altyd ‘n sterker 

vrou as ek.  Ek admireer jou daarvoor. 

MARIANA 

Is dit hoekom jy gekom het?  Om vir my dit te 

sê? 

SOPHIA 

Dit spyt my dat jy nog so nors is Mariana.  Ons 

het dan so lekker op die plaas gekuier.  Ek het 

nie toe besef dat jy nog so kwaad is nie. 

MARIANA 

Ek is nie kwaad nie, Sophia, net eerlik, en ons 

het lekker saamgekuier om Ma en Pa se 

onthalwe…omdat hulle die moeite gedoen het 

om vir Izel and Johann ‘n tuiskoms partytjie te 

reël. 

SOPHIA 

Eerlikheid is dikwels ‘n masker vir blote 

onbeskofheid.  Maar gaaf, kom ek wees dan ook 

eerlik.  Ek en Frik… 

MARIANA 

Ek sou dit verkies om nie oor Frik te praat nie. 

SOPHIA 

Ons praat nie oor hom nie, Mariana.  Ons praat 

oor my. 

MARIANA 

Het ons al ooit oor enig’iets anders gepraat? 
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SOPHIA 

Mensdom, maar jy’t bitter geraak! 

MARIANA 

Sê dit dan!  Moenie soos ‘n slang met ‘n krom 

draai na my aangekruip kom nie.  Sê dit reguit! 

Sophia se oomblik van triomf. 

SOPHIA 

Gaaf.  Ek en Frik het seks gehad. 

Reaksie Mariana. 

SOPHIA 

(SMEER DIT DIK AAN) En dit was 

wonderlik….soos in die begin, toe ons die 

eerste keer ontmoet het. 

Reaksie Mariana. 

 

Sophia neem die diamant wat om haar nek hang tussen haar duim en voorvinger. 

SOPHIA 

Onthou jy hierdie?  Frik het dit met ons vyfde 

huweliksherdenking vir my gegee.  Ek het 

gedink hy’t dit saam met al my ander juwele 

verkoop toe Maximus in die moeilikheid was.  

Maar hy het nie…hy’t dit gehou. 

Reaksie Mariana. 

 

Sophia staan op. 

SOPHIA 

Ek het gekom om vir jou die goeie nuus te gee 

dat hierdie diamant…en my man…weer myne 

is. 
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MARIANA 

Ek is bly vir jou. Vir julle albei. 

SOPHIA 

Dankie.  Ek sal jou goeie wense aan hom 

oordra. 

 

Sophia beweeg na die deur…draai dramaties terug. 

SOPHIA 

Nog een ding…jy sal onthou dat ek laas in 

hierdie einste kamer vir jou gesê het dat die 

enigste manier om te kry wat jy wil hê, is om 

daarvoor te baklei.  Wel…die geveg is verby.  

Die liefde het gewen. 

 

Sophia stap uit. 

 

Mariana bly sit… 

 

 

 

2. 472. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Wilmien en Mart en F.G. is in die kombuis.  Mart sny ‘n melktert en skep ‘n stukkie op 

‘n bordjie vir Wilmien en F.G. en dan vir haarself. 

WILMIEN 

Dis heeltmaal ‘n ander lewe daar, Ouma Mart.  

Alles werk, die diens is verstommend… 

F.G. 

…en ek hoor daar’s so baie polisie dat as jy 

nine-one-one bel dan’s hulle binne twee minute 

daar. 
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MART 

Klink goed.  Beteken dit jy oorweeg dit om vir 

ewig daar te bly? 

WILMIEN 

Nee, ek mag nog net ‘n jaar daar bly, dan verval 

my kontrak. 

F.G. 

Tensy jy met ‘n Amerikaner trou. 

Reaksie Wilmien. 

 

Netta kom by die agterdeur in.   

NETTA 

Oumies…Samuel vra hoeveel rye hy by die 

groentetuin moet plant. 

Mart staan op. 

MART 

Wag, laat ek kyk.  Ek’s nou terug.  Kry vir julle 

nog tert. 

Mart uit saam met Netta. 

F.G. 

(VERWYS NA SY LAASTE 

SPRAAKBEURT) Dis wat ek sou doen as ek jy 

is. 

WILMIEN 

Ek het al een of twee verhoudings gehad, maar 

niks ernstig nie. 

F.G. 

Jy kan naturrlik met my trou as jy wil. 
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WILMIEN 

(LAG)  Phuh!  Dankie F.G. maar nee dankie. 

F.G. 

(POUSE)  Jammer om dit te moet sê, maar jy 

mors jou lewe as jy nog hoop dat jy en 

Henk…(LAAT DIT HANG) 

Stilte. 

WILMIEN 

Wie’s Antoinette…? 

F.G. 

G’n idee nie. 

WILMIEN 

Sy was daar toe ek hallo gaan sê het. 

F.G. 

(TREK SY SKOUERS OP)  Miskien is sy een 

van daardie girls van die Lollipop Lounge. 

WILMIEN 

Lollipop Lounge?  Wat’s dit? 

F.G. 

‘n Strip klub. 

Wilmien kyk nou met ‘n groot vraagteken na F.G. 

F.G. 

Het hy jou nooit vertel nie?   Toe julle nog saam 

was het ek en hy na die Lollipop Lounge 

gegaan.  Meer as eenkeer. 

Verontwaardigheid stoot in Wilmien op. 
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F.G. 

Ja jong…almal dink Henk is die “golden boy” 

wat nooit ‘n voet verkeerd sit nie…maar laat ek 

jou vertel…stille waters diepe grond…dis 

interessant dat hy jou nie vertel het nie. 

Eindig op Wilmien.  Sy bloos amper sy’s so kwaad. 

 

 

 

2. 473. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk praat op die telefoon. 

HENK 

…geen probleem…sê vir hulle dat ons die 

volgende aflewering teen die einde van die 

maand sal maak en die laaste… 

Hy hou op praat as hy gewaar dat Wilmien ingekom het. 

HENK 

…ek moet gaan. Ek bel jou netnou weer. 

Hy sit die foon stadig neer.  Staan op.  Kyk na Wilmien. 

WILMIEN 

Toe ek weg was het ek verwag dat jy uiteindelik 

‘n ander vrou sou kry…ek het self verhoudings 

gehad…baie van hulle!...maar ek het nie verwag 

of uit te vind dat jy verhoudings met slette 

gehad het terwyl ons nog saam was nie.  Watse 

soort man is jy Henk Landman?! 

HENK 

Whoa, whoa, waarvan praat ons nou? 
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WILMIEN 

Moenie daar staan en jou onskuldig hou nie! 

Lyk ek vir jou soos ‘n idioot?!  Lollipop 

Lounge!  Lui dit dalk vir jou ‘n klokkie?! 

HENK 

Wilmien, ek… 

WILMIEN 

F.G. het my alles vertel!  Ontken jy dit?! 

HENK 

Nee, ek ontken dit nie, maar… 

WILMIEN 

Maar niks nie, Henk!  Maar niks nie!  Daar was 

tye oorsee toe ek gewtyfel het…gewonder of ek 

die regte ding gedoen het…en nou weet ek vir 

seker ek was reg!  As jy so iets agter my rug 

gedoen het, kan ek my net indink wat anders jy 

agter my rug sou gedoen het. 

HENK 

As jy my net sal toelaat om… 

WILMIEN 

Dis juis die probleem:  ek het jou teveel 

toegelaat! 

Sy stap uit. 

 

Henk se verslaenheid gaan oor tot de bliksem in. 

 

 

 

2. 474. DIE STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

F.G. staan op die stoep.   Hy kyk na Henk wat met mening na hom toe aangestap kom. 
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F.G. 

Dag swaar…en waaraan het ons hierdie 

kuiertjie… 

Maar hy kom nie verder nie.  Henk slaan hom met die vuis…een hou…baie hard. 

 

F.G. steier agteruit en val op die stoep neer. 

 

Henk gaan staan oor F.G. – sy voorvinger in F.G. se gesig. 

HENK 

Dis vir Wilmien!  Vir my besigheid wat jy 

amper gebreek het!  En vir Rian! 

 

Henk draai om en stap met mening weg. 

 

F.G. lê op die stoep.  Bloed stroom uit sy mond. 

 

 

2. 475. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Nabyskoot op Sophia se hand wat met watte die bloed van F.G. se mond afvee. 

SOOIS (AF) 

Maar dis nie hoe ek Henk ken nie! 

F.G. sit op die bank, Sophia langs hom.  Mart sit in ‘n ander stoel en Soois staan in die 

middel van die kamer.  Hy is duidelik ontsteld. 

SOPHIA 

Ek het dit al so baie keer gesê Pa:  Henk was 

nog altyd net gelukkig as F.G. ongelukkig is.  

Dit was nog al die jare F.G. se rol…om Henk te 

laat goed lyk. 

SOOIS 

Maar ‘n man slaat nie sommer sonder rede aan 

‘n ander man nie. 
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SOPHIA 

Hy’s fies omdat F.G. bedank het…nie meer vir 

hom baas wou sê nie en uiteindelik sy geluk 

hier op die plaas gevind het. 

MART 

As dit die geval is gaan ek baie teleurgesteld 

wees. 

SOPHIA 

Wat dan anders, Ma? 

Soois kyk direk na F.G. 

SOOIS 

Is jy seker daar’s niks anders nie? 

F.G. 

Nie waarvan ek weet nie, Oupa.  En ek wil nie 

‘n “issue” daarvan maak nie. Hy’s my neef, en 

nefies raak partykeer kwaad vir mekaar. 

Soois knik stadig…sien iets goed in F.G. se karakter wat hy miskien voorheen nie gedink 

het hy het nie. 

SOPHIA 

Wel ek gaan dit beslis nie daar laat nie. 

 

 

 

2. 476. AREA IN HUIS WAAR TELEFOON IS:  RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia praat op die telefoon. 

SOPHIA 

Sommer net so…sonder waarskuwing. 
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2. 477. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Frik praat op sy selfoon. 

FRIK 

Is jy seker hulle’t nie dalk woorde gehad 

waarvan jy nie weet nie? 

 

 

2. 478. AREA IN HUIS WAAR TELEFOON IS:  RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia soos voorheen: 

SOPHIA 

Hulle’t mekaar weet nie wanneer laas gesien 

nie… 

 

 

2. 479. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Frik soos voorheen: 

SOPHIA (DISTORT) 

…of met mekaar gepraat nie. 

FRIK 

En F.G. is doodseker hy’t geen idee hoekom 

Henk dit gedoen het nie? 

 

 

2. 480. AREA IN HUIS WAAR TELEFOON IS:  RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia soos voorheen: 

SOPHIA 

Absoluut.  My Pa het ook met hom gepraat. 

 

 

2. 481. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Frik soos voorheen: 
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FRIK 

(SUG)  Okei…ek sal sien wat ek kan uitvind. 

SOPHIA (DISTORT) 

Dankie Frik. 

Die foon gaan dood.  Frik druk ook sy selfoon dood…staan vir ‘n oomblik en dink. 

 

 

 

2. 482. HENK SE KANTOOR: NEOKOR - DAG/BINNE 

Henk staan in die kantoor en praat met Jason.  Hulle buk oor papiere op Henk se tafel. 

JASON 

Dit sou moontlik wees om die sisteem met 

omtrent vyftien tot twintig persent te 

vereenvoudig 

HENK 

En dit beteken wat? - tussen agt en… 

‘n KLOP aan die deur. 

HENK 

…binne – (PRAAT VERDER) - tussen agt en 

tien persent kostebesparing? 

Intussen het die deur oopgegaan en Frik kom ingestap.   

JASON 

Ja. 

 

Henk sien nou eers vir Frik. 

HENK 

Oom Frik… 

FRIK 

Kan ons ‘n minuut of twee privaat gesels? 

Henk kyk na Jason…wat dan na die deur begin beweeg. 
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JASON 

(BELEEFD)  Middag Meneer van den Berg.   

Gaan dit goed? 

FRIK 

(OOK BELEEFD)  Ja dankie.  En self? 

JASON 

Baie goed dankie. 

Jason uit. 

HENK 

Ek neem aan dis oor F.G. 

FRIK 

Ons weet almal dat dinge die afgelope tyd nie 

lekker was tussen die twee van julle nie, maar 

ek sou graag wou weet hoekom dit fisiese 

geweld regverdig het. 

HENK 

Mens sou dink dat hy teen hierdie tyd sy eie 

“battles” kon “fight”. 

FRIK 

Ongelukkig is dit ‘n antwoord wat ek nie kan 

aanvaar nie.  Ons praat hier van ‘n moontlike 

klag vir aanranding. 

HENK 

Ek twyfel of hy dit sou oorweeg. 

FRIK 

Moet hom nie onderskat nie. 
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HENK 

Ek’s jammer Oom Frik, maar ek’s regtig nie 

bereid om daaroor te praat nie. 

FRIK 

Wat het met jou gebeur Henk?  Dis nie hoe ek 

jou geken het nie. 

HENK 

Miskien het julle my nooit geken nie. En wat 

meer belanrik is:  miskien ken jy nie jou eie 

seun nie. 

FRIK 

Versigitg mannetjie… 

HENK 

Dis jy wat versigitg moet wees!  Jy loop nou op 

ys wat baie dunner is as wat jy dink. 

Dit begin nou lyk soos twee ramme wat mekaar dreig. 

FRIK 

Moenie hier staan en my dreig asof ek… 

HENK 

Nee!  Moenie jy hier staan…in my 

kantoor!!...en my dreig nie.  Veral nie as jy nie 

eers weet waarvan jy praat nie!! 

FRIK 

Jy’t jou neef…my seun!...met die vuis geslaan 

my magtag!  Dis waaroor ek praat! 

HENK 

Ek moes dat lankal gedoen het!  En baie harder! 
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FRIK 

Jy sê my nou hoekom,  of ek… 

HENK 

Wil jy regtig weet? 

FRIK 

Sê my! 

HENK 

Wil jy regtig weet, Oom Frik?!! 

FRIK 

“Try” my! 

HENK 

Omdat hy vir Wilmien laat verstaan het dat ek 

haar met prostitute verneuk het, en ek het nie!  

Omdat hy ‘n paar jaar gelede vyfduisend dollar 

in omkoop geld by mense in die Ooste gevat het 

en vir jou gegee het.  En omdat die dag toe Rian 

in daardie ongeluk dood is, het F.G. die kar 

bestuur…nie ek nie. 

Frik is totaal uit die veld geslaan.  Hy staan…mond half oop…kan nie ‘n woord sê nie. 

 

Henk staan in stilte na hom en kyk.  Frik gaan sit stadig in ‘n stoel.   

FRIK 

(STIL)  Is dit waar?  (POUSE)  Is dit alles 

waar? 

HENK 

Hoekom sou ek daaroor jôk?  Wat sou ek 

daarby baat?  (POUSE)  Jy wou weet.  Nou 

weet jy.   
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FRIK 

(POUSE)  Maar…maar jy’t gesê dat jy bestuur 

het. 

HENK 

(NOU STIL) F.G het gedrink.  Ek het nie.  

Hulle sou hom tronk toe gestuur het. 

Frik is verslae. 

HENK 

 Ek het nog nooit daaroor gepraat nie. En as jy 

jou seun lief het, stel ek voor jy hou dit tussen 

jou en my.  

Frik knik stadig…staan swaar op.   Stap stadig na die deur. 

FRIK 

(BAIE STIL) Ek is jammer dat ek jou beskuldig 

het.  Vergewe my. 

Hy stap uit. 

 

Henk laat sak stadig sy kop. 

 

 

 

2. 483. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Frik sit op die rusbank en staar.  Ons hou hom dop…so baie wat deur sy gedagtes flits. 

SOPHIA (AF) 

En nou?  As jy so alleen sit? 

Sophia staan in die deur.  Sy stap nader. 

SOPHIA 

Het jy met hom gepraat? 

Frik knik. 

SOPHIA 

En wat is sy verskoning? 
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Frik het nie ‘n maklike antwoord nie. Hy huiwer voor hy praat. 

FRIK 

F.G. het vir Wilmien laat verstaan dat Henk 

haar met prostitute verneuk het. 

Dis nie die antwoord wat Sophia verwag het nie. 

SOPHIA 

O… 

FRIK 

(POUSE)  En daarom het hy hom geslaan. 

SOPHIA 

F.G. het my eenkeer vertel dat hy en Henk na 

die een of ander strip klub gegaan het.  Ek 

onthou ek was verbaas om dit te hoor. 

FRIK 

Ek is seker hulle het.  Dis wat jong manne doen.  

Maar dit bekteken nie dat hy vir Wilmien 

verneuk het nie. 

Sophia wil begin stry…maar vang haarself…raak liefdevol aan sy skouer. 

SOPHIA 

Jy’s reg, Frik.  Hopelik het F.G. dan ‘n 

belangrike les geleer. 

FRIK 

(NOG STEEDS BAIE STIL)  Kom ons hoop 

so. 

Sophia gaan staan agter Frik en begin sy skouers masseer. 
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SOPHIA 

Dankie dat jy met hom gaan praat het.  Dit kon 

nie maklik gewees het nie.  Mensdom maar jy’s 

lekker styf.   

 

Ons eindig op Frik wat dink. 

 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

 

2. 484. HENK SE KANTOOR: NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk sit by sy lessenaar en werk. 

 

Frik kom ingestap deur die oop deur.  Hy plaas ‘n tjek op Henk se lessenaar voor Henk 

neer. 

FRIK 

Die dollars was omtrent vyf-en-dertig duisend 

rand werd.  

Henk kyk na die tjek. 

FRIK 

Bank hom…of anders sal ek nooit rus nie. 

Frik stap sonder ‘n verdere woord uit. 

 

Henk sit en kyk na die tjek.  Jason kom ingestap – kyk oor sy skouer na Frik wat nou net 

uitgestap het.  Henk skuif ‘n papier oor die tjek, sodat Jason dit nie kan sien nie.   

JASON 

En as hy nou so dikwels hier kom kuier?  Doen 

julle besigheid? 

HENK 

Nee.  Familie.  Jy weet mos hoe gaan dit. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 723 

JASON 

Iets waarmee ek kan help? 

HENK 

Nee, dis uitgesort. 

Jason laat dit gaan. 

JASON 

Ek wou jou net laat weet - daardie vergadering 

met die ouens vir die nuwe assembly line was 

per ongeluk in die tyd wat ek en Bianca op ons 

honeymoon gaan wees, geskeduleer.  Ek het dit 

geskuif na die week na die troue en voor ons op 

ons honeymoon gaan.  Is dit okay? 

Henk se gedagtes is eintlik nog by Frik. 

HENK 

Geen probleem. 

JASON 

Ek verstaan nou wat jy bedoel het daai tyd – dat 

‘n troue jou bankrot kan  maak.  My 

kredietkaart bloei. 

HENK 

Wag maar…dit raak erger soos die dag nader 

kom. 

Jason gooi sy hande in die lug en stap uit. 

 

Henk trek die papier weer weg…kyk na die tjek. 

 

 

 

2. 485. VESTIGINGSSKOOT – SAXONWOLD HUIS – DAG/BUITE 
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2. 486. STOEP/PATIO: VAN DEN BERG HUIS: SAXONWOLD – DAG/BUITE 

Andries sit in ‘n stoel op die patio.  Hy is kaalkop – die chemo.   Hy is bleek en maarder 

as toe ons hom laas gesien het. 

 

Mariana, Izel en Johann kom van binne af op die patio uitgestap. 

IZEL 

Daar’s nog so baie goed wat ons met die huis 

wil doen.  Veral die boonste badkamers.  Ek 

dink hulle was twinitg jaar laas reggemaak. 

Hulle stap oor na die stoele waar Andries sit. 

MARIANA 

Dit bly nog steeds ‘n pragtige plek…en soveel 

herinneringe. 

JOHANN 

Pa…iets om te drink. 

ANDRIES 

Water.  Met ys. 

Johann stap weer na binne. 

ANDRIES 

(AAN IZEL)  Het jy al vir jou Tannie Sophia 

genooi om te kom kuier? 

IZEL 

Nog nie Pa.  Ons het gedink ons wag maar vir 

‘n rukkie.  (AAN MARIANA) Ek kon sien 

Tannie Sophia was onkant betrap toe sy hoor 

dat ons die huis gekoop het…al was sy baie 

grasiëus daaroor.  En ek verstaan dit.  Dit moes 

nogals seer gewees het. 
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ANDRIES 

Dit het hulle nooit gepla om ons na die huis te 

nooi nie – ons neuse in hulle rykdom te vryf nie.  

Nou’s dit hulle beurt, en wat gebeur?...die 

Landmans wil hulle nie seermaak nie. 

MARIANA 

Kom nou Andries. 

ANDRIES 

(AAN IZEL)  Ek moes jou mos altyd ‘n blok 

weg van enige plek aflaai omdat jy so skaam 

oor ons ou tjor was.  Jy’t amper nooit vriende na 

ons huis toe gebring nie.   (BEDUIE NA DIE 

HUIS) Hierdie is wat jy wou hê.  En nou dat jy 

dit het…nou’s jy bang ander mense kry seer 

omdat dit beter is as wat hulle het.  Voel vir my 

soos ‘n hond wat ‘n kar vang en dan nie weet 

wat om daarmee te maak nie. 

 

Uit nêrens uit verksyn Johann.  Hy pluk vir Andries onder sy arms uit die stoel en 

marsjeer hom summier af met die trappies in die tuin in. 

IZEL 

Johann!  Johann! 

Johann gaan staan voor Andries op die gras met sy vinger in sy gesig. 

JOHANN 

Kanker of nie – praat weer so met my vrou en jy 

sit nooit weer jou voet in hierdie huis nie! Het jy 

my? 

Andries is stil.  Nors. 
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JOHANN 

Het jy my?! 

ANDRIES 

(STIL)  Ja. 

Johann bedaar. 

JOHANN 

Gaaf.  Kom drink nou jou water. 

Johann marsjeer weer met die trappies op na binne.  Op pad stap hy verby Mariana en 

Izel wat bo-op die trappies staan. 

JOHANN 

Jammer Ma…maar geen man praat so met my 

vrou nie. 

Hy gaan na binne. 

 

Sophia kyk na Izel…glimlag warm, emosioneel.  Haar dogter het gekry wat sy nooit 

gehad het nie. 

 

Andries staan stil, alleen en ingekrimp op die gras. 

 

Terug by Izel en Mariana. 

IZEL 

Die eintlike rede hoekom ons Ma en Pa genooi 

het…nie dat dit nou die regte tyd is om te sê 

nie…(SY BEGIN HUIL)…ek wou so graag 

gehad het dit moes ‘n gelukkig dag wees… 

MARIANA 

Izel…? 

IZEL 

Ek’s weer verwagtend Ma. 

Mariana lag-huil. 
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MARIANA 

Maar dis wonderlik! 

Izel begin nou ook lag-huil. 

IZEL 

Ek weet.  (DEUR DIE HUIL) Ek is so bly. 

En daar staan hulle…Ma en dogter…in mekaar se arms en lag deur die trane. 

 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 487. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Jason, Bianca en Henk staan naby die voordeur.  Hulle is besig om te groet. 

JASON 

Is jy seker jy gaan okei wees sonder my? 

HENK 

Alles is fine.  (OMHELS VIR JASON) Gaan 

geniet dit.  Sien julle oor ‘n maand. 

JASON 

Jy verdywn nie weer vir drie weke in die bos 

nie. 

HENK 

Ja, ja, ja. Loop!  (HY SOEN VIR BIANCA)  

Drink baie cocktails, hê baie sex, en vergeet van 

alles.  Hulle noem dit nie verniet ‘n “honey 

moon” nie. 

Jason en Bianca stap uit – baie koebaais, ens. 

 

Henk maak die deur toe.  Teenoor sy joviale houding ‘n oomblik gelede, is hy skielik 

somber.  Hy staan met sy rug teen die deur.   Dink…dink aan Wilmien…aan wat kon 

gewees het.  ‘n Baie lang skoot hier sal miskien help om sy alleenigheid te onderskraag.   
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2. 488. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

 

2. 489. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart, Soois, Sophia en F.G. het amper ontbyt klaar geëet. 

F.G. 

Hulle maak mos eenuur op ‘n Saterdag toe so ek 

en Samuel gaan eers die saad haal, en dan gaan 

ek die werk by die dam takel en daarna die gat 

in die skuur se dak. 

SOOIS 

Nee maar dis goed so.  Ek wil ook vir jou sê 

F.G. dat ek baie tevrede is met hoe dit daar 

onder by die boord lyk. 

F.G. 

Dankie Oupa.  Dit het sweet gekos. 

Sophia kyk onderlangs trots na F.G. 

MART 

As ‘n man gesweet het, dan weet hy hy’t 

gewerk. 

Albert kom ingestap.  Hy het ‘n lêer onder sy arm. 

ALBERT 

Dagsê mense. 

SOOIS 

Dag Albert. 

MART 

Môre Albert.  Hoe lyk dit met ‘n bietjie koffie? 
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ALBERT 

Kapitaal, soos ou Spies sou gesê het. 

F.G. se oë is op daardie lêer. 

MART 

Gaan julle twee maar solank deur.  Ek bring vir 

jou. 

Soois maak klaar en staan op. 

SOOIS 

Kom Albert.  Ek wil nie vandag te lank met die 

papiere besig wees nie.  

Albert en Soois stap uit na die studeerkamer. 

 

F.G. kyk onderlangs na Sophia.  Sophia kyk onderlangs na F.G.  Sy knik onopmerlik haar 

kop vir hom. 

F.G. 

Dankie Ouma, dit was heerlik, soos altyd.  

F.G. stap uit by die agterdeur. 

 

 

 

2. 490. HOEK VAN DIE PLAASHUIS: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

F.G. beweeg vinnig om die huis tot hy by ‘n venster kom.  Hy buk laag, om nie gesien te 

word nie.  Hy loer versigtig deur die venster.  Vanaf F.G. se P.O.V sien ons Soois en 

Albert wat nou net in die kamer ingestap het.  F.G. hou dop… 

 

 

 

2. 491. STUDEERKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soois stap oor na die geheime plekkie waar hy die sleutel van sy kabinet wegsteek.  Praat 

terwyl hy oorstap. 
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SOOIS 

Hoe lyk dinge Albert?  Ek sien die markte was 

‘n bietjie ontstuimig gewees die laaste maand. 

 

 

2. 492. BUITE DIE STUDEERKAMER VENSTER: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

F.G. soos voorheen.  Ons hoor nie wat hulle nou binne die kamer sê nie.  MAAR – nou 

sien F.G. hoe Soois die sleutel uit die geheime plekkie uithaal.  Hy sak stadig weer neer 

en glimlag…baie tevrede. 

 

 

2. 493. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia en Mart is nog in die kombuis.   

SOPHIA 

Ek ry later vanmiddag stad toe.  Is daar iets wat 

Ma wil hê? 

MART 

(HOU HAAR BESIG MET ‘N STUKKIE 

ROOOSTERBROOD) Jy ry nogal baie deur 

stad toe die afgelope tyd…veral oor die naweek. 

SOPHIA 

(GLIMLAG GEHEIMSINNIG)  En ek sal 

waarskynlik nie vanaand hier wees nie. 

MART 

Ek sien dít gebeur ook nogal gereeld die 

afgelope tyd. 

Sophia trek ‘n druiwekorrel van ‘n tros af op die tafel, staan op... 
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SOPHIA 

Ek sou meer wou sê Ma…maar mens praat mos 

nie uit die slaapkamer nie. 

Sy sit die druif in haar mond en kou met ‘n selfvoldane glimlag en ‘n vonkel in haar oog. 

 

 

 

2. 494. GARAGE: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries staan in die garage by die deur.  Hy kyk na die garage – so baie van sy lewe hier 

deurgebring.  Die stoel staan waar hy nog altyd gestaan het.  Andries lyk baie moeg – 

kaalkop soos voorheen.  Hy stap met  moeite na die stoel.   Hy trek sy vinger deur die dik 

laag stof wat oor die stoel lê.  Hy vat ‘n ou koerant wat op die tafeltjie langs die stoel lê 

en stof die stoel half af.   Dan gaan sit hy stadig in sy stoel…en kyk uit na die 

garage…koning van niks…op ‘n vervalle troon. 

DOOF VINNIG NA DONKER: 

 

DOOF IN OP: 

 

 

 

2. 495. DIE STOEP:  RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke.  Soois sit diep in sy stoel, sy oë toe.  Mart sit ook baie 

gemaklik.  Haar hande is op haar skoot gevou. 

MART 

Izel het die uitslae van die toeste gekry.  Dit 

gaan ‘n meisie wees. 

Stilte. 

MART 

‘n Boetie en ‘n sussie…net soos sy en Henk 

was. 

Stilte. 
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MART 

Nou moet Henk net vir hom ‘n vrou vat, en dan 

kan sy vrou die neefie baar…en dan begin alles 

weer van voor.  Wat sê jy daarvan Soois? 

Maar Soois slaap…snork liggies. 

 

 

 

2. 496. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia sit en lees ‘n tydskrif op die rusbank. 

 

F.G. kom in.  Hy loop stilletjies oor na Sophia.  Sy gewaar hom.  Hy beduie met sy 

vinger oor sy mond dat sy moet stilbly.  Hulle praat deurgans saggies. 

F.G. 

Waar is Oupa en Ouma? 

SOPHIA 

Dut op die stoep. 

F.G. haal ‘n lêer onder sy hemp uit en gaan sit langs Sophia.  Hy maak die lêer oop. 

F.G. 

Dis alles hier…’n balansstaat elke maand… 

SOPHIA 

Wat sê dit? 

F.G. 

Oupa se netto waarde.  Vat a raai. 

SOPHIA 

Ek weet nie…drie, vier miljoen…? 

F.G. 

(ASOF HY DIE GEHEIM VAN DIE HEELAL 

VERKLAP)   Veertien miljoen! 
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Sophia maak nou vismond….stik amper….plaas haar hand oor haar mond om haarself 

stil te maak.  Dan herstel sy. 

SOPHIA 

Sewentien miljoen…?! 

F.G. knik…sy oë blink. 

F.G. 

En dit gaan alles myne wees. 

Sophia wys na die balansstaat. 

SOPHIA 

Dit gaan alles joune wees…en kort voor 

lank…is jou Pa weer myne. 

Sy omhels hom stadig…trek hom styf teen haar vas. 

 

Die verteller begin praat oor hierdie beeld: 

 

SOOIS(V/O) 

O die verweefde web wat ons weef,  die eerste 

keer wat ons ‘n leuen begin leef.   Hulle sê 

daar’s geen eer tussen diewe nie…maar een 

ding is seker… 

 

 

2. 497. STUDEERKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

F.G. plaas die lêer wat hy gesteel het weer terug in die kabinet;  sluit die kabinet en steek 

die sleutel weer versigtig weg waar Soois hom weggesteek het. 

SOOIS (V/O) 

… hulle deel die oortuiging dat hulle dade tot 

die einde van dae versweë sal bly…en dat 

hulle nooit eintlik ‘n keuse gehad het nie.   

Daar is niemand so onskuldig soos die duiwel 

nie…  
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2. 498. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Beide Soois en Mart sit en slaap. 

SOOIS(V/O) 

....nie eers die onskuldiges wat slaap nie. 

 

 

ROL, KREDIETE 
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KRUISPAD – EPISODE 13 
 

Draaiboek geskryf deur Deon Opperman & Harry Hofmeyr 
 

 

 

 

2. 499. MONTAGE UIT VORIGE EPISODES. 

Cobus – ek het die gedagte dat die beelde wat saam met die vertelling gaan moet ‘n soort 

van ‘n recap montage wees van beelde uit die hele reeks tot dusver – ek’s nie seker nie, 

maar dis hoe dit vir my voel…gegewe dat ons nou hier in die laaste episode is.  En dan 

eindig die montage op die verteller se laaste paar woorde op die begin van toneel twee 

hieronder. 

 

SOOIS(V/O) 

‘n Mens weet nooit wanneer jy begin, waar jy 

gaan eindig nie…of wie se pad met joune sal 

kruis nie…of wat jy self op die pad gaan 

word nie.  Maar een ding is seker:  waar jy 

eindig sal nie wees waar jy begin het nie…en 

wie jy is wanneer jy uiteindelik die einde 

bereik…sal nie wees wie jy was…toe jy begin 

het nie. 

 

TITELKAART 

2006 

 

 

2. 500. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Frik en Sophia lê in mekaar se arms op die rusbank.   Dit is still tussen hulle vir ‘n ruk.  

Hy vryf ingedagte met sy vingers in haar hare.  Sy lê ook en staar na niks spesifiek 

nie…ook ingedagte. 

SOPHIA 

Frik… 
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FRIK 

Mmm? 

SOPHIA 

Mis jy ons huis in Saxonwold? 

FRIK 

Om die waarheid te sê…nee. 

SOPHIA 

Ek ook nie.   

FRIK 

Te groot.  

Stilte. 

SOPHIA 

Ek het ‘n voorstel… 

FRIK 

Mm? 

SOPHIA 

…jy gaan dalk dink ek is simpel… 

FRIK 

Sê. 

Sophia draai na Frik – kyk in sy oë. 

SOPHIA 

Kom ons wees weer man en vrou. 

Stilte.  Hy kyk na haar. 

FRIK 

Dink jy ons kan dit maak werk? 
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SOPHIA 

Ons doen alreeds.  Ons het so baie geleer…ek 

het so baie geleer… 

FRIK 

En jy dink nie dit sal wat ons nou het dalk 

bederf nie…? 

SOPHIA 

Niks kan wat ons nou het bederf nie. 

Stilte.  Frik dink.  Sophia haal nie haar oë van syne af nie. 

FRIK 

Ek is te oud om te kniel. 

SOPHIA 

Jy hoef nie.  Sê net ja. 

FRIK 

(POUSE)  Ja. 

Sophia omhels vir Frik – soen hom teer. 

FRIK 

Maar ek het een voorwaarde…ons trek nie na ‘n 

ander huis totdat ek ons huis op Mahodimo 

klaar gebou het nie. 

SOPHIA 

Ons kan in ‘n agterkamertjie in Brixton 

bly…solank ons net saam is.  Wanneer sal ons 

dit doen? 

FRIK 

Ek weet nie.  Wanneer dink jy? 
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SOPHIA 

Junie.   ‘n Klein troue.  Baie beskeie. Net 

familie.  By Ma en Pa op die plaas.  Hoe klink 

dit? 

FRIK 

F.G. gaan verbaas wees. 

SOPHIA 

Hy gaan bly wees.  Dit gaan juis nou so goed 

met hom…en sy ma en pa sal weer man en vrou 

wees. 

FRIK 

Ek is dankbaar dat hy uiteindelik sy plek gevind 

het. 

Nabyskoot op Sophia…sy glimlag selftevrede. 

SOPHIA 

Hy het.  Hy het beslis. 

 

 

2. 501. VESTIGINSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soois en F.G. sit op die stoep, drink koffie. 

SOOIS 

…maak net seker dat Samuel en die manne 

mooi verstaan wat jy wil hê. 

F.G. 

Sal so maak Oupa.  (POUSE)  Oupa…kan ek 

Oupa ‘n vraag vra…? 
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SOOIS 

Mm-hm. 

F.G. 

Is Oupa tevrede met my werk? 

SOOIS 

Hoekom vra jy? 

F.G. 

Ek wonder soms of Oupa my dalk toelaat om 

aan te bly omdat ek Oupa se kleinseun is…en 

dat Oupa dalk ‘n beter voorman sou kon kry. 

SOOIS 

Aangesien jy vra, sal ek jou sê.  Toe jy hier 

aangekom het, het ek inderdaad die job vir jou 

gegee omdat jy my kleinseun is en geen ander 

heenkome gehad het nie.  En om eerlik te wees 

was ek bekommerd.  Baie bekommerd.  Maar 

jy’t jouself bewys…baie meer as wat ek ooit 

gedink het jy sou doen.  En vandag twyfel ek 

glad nie dat jy die regte man vir die job is nie. 

F.G. 

Dankie Oupa.  Hierdie plaas is my lewe.  Ek 

kan myself nêrens anders sien nie. 

Stilte.  Soois staar uit oor die lande.  Dink. 

SOOIS 

Ek het gedink om met Henk te gaan praat. 

F.G. het nie dit verwag nie. 

F.G. 

Waaroor? 
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SOOIS 

Ek het al geleer mens moet partykeer dinge vir 

‘n rukkie net los…wag en kyk wat gebeur.  En 

ek het gehoop dat hy teen die tyd ‘n poging sou 

aangewend het om vrede tussen julle te 

maak…veral omdat hy die een was wat sy vuis 

gelig het. 

F.G. 

Dis water onder die brug, Oupa.  Ek neem hom 

nie meer daarvoor kwalik nie. 

SOOIS 

Dis goed so…maar as hy nie doen wat dit ‘n 

man met karakter betaam om te doen nie, is ek 

bang ek neem hom kwalik. 

F.G. kyk af na sy hande. 

F.G. 

(STIL, NEDERIG)  Ek wil nie slegte goed van 

hom sê nie Oupa…maar Henk het verander. 

SOOIS 

Dit lyk my so…en ek sou graag wou weet 

hoekom. 

F.G. lyk ietwat bekommerd. 

 

Mart kom vanuit die huis aangestap. 

MART 

Soois…F.G….julle sal nooit raai wat nie. 

Soois en F.G. kyk bevraagtekend na Mart.  Sy geniet die oomblik. 
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MART 

Sophia en Frik gaan weer trou.  Junie-maand.  

Hier op die plaas. 

SOOIS 

Nou ja toe nou. 

F.G. glimlag…skud sy kop.  Sy Ma het gedoen en gekry wat sy vir hom gesê het sy gaan 

doen en kry. 

 

 

 

2. 502. HENK & WILMIEN SE WOONSTEL – DAG/BINNE 

Henk maak die deur oop.  Soois is daar. 

HENK 

Oupa.  Kom binne.  Kom binne. 

Soois stap die kamer binne.  Henk maak die deur toe. 

HENK 

Ek was lekker verras toe Oupa gebel het. Kom 

sit. 

SOOIS 

Dankie, maar ek sal staan. 

Henk besef dat hierdie nie net ‘n “casual” kuiertjie is nie.  Hy gaan staan voor Soois – 

wag dat Soois praat. 

HENK 

Oupa moet my asseblief vergewe dat ek so lank 

laas kom kuier het.  Dit gaan maar dol daar by 

die werk. 

SOOIS 

Is dit werklik die rede? 
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HENK 

Oupa…? 

SOOIS 

Ek’s nie ‘n man wat graag doekies omdraai nie.  

Of jy nou besig is of nie, sou ek dink jy’t goeie 

rede gehad om plaas toe te kom. 

Henk begin besef waarop Soois afstuur. 

SOOIS 

Of is daar iets wat ek nie weet nie…? 

Henk wil hierdie onderwerp ten alle onkoste vermy. 

HENK 

Wat gedoen is, is gedoen. 

SOOIS 

Dis waar, maar tensy jy vir my ‘n goeie rede 

kan gee, reken ek daar’s iets wat nog deur jou 

gedoen moet word. 

Henk kyk na Oupa…kyk weg. 

SOOIS 

En om eerlik te wees het ek gehoop dat jy dit 

lankal sou gedoen het.  Want jy moet weet jou 

neef het jou lankal vergewe…vergewe vir ‘n 

daad waarvoor jy nog nie om verskoning gevra 

het nie. 

Henk se kakebeen trek styf.  Hy kyk Soois direk in die oë. 

HENK 

Oupa moet weet dat ek hom nooit om 

verskoning sal vra nie. 
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SOOIS 

Hoekom nie? 

HENK 

Ek het my redes. 

SOOIS 

Jy sal moet beter doen as dit. 

HENK 

Ek’s bevrees ek kan nie. 

SOOIS 

Is dit jou finale antwoord? 

HENK 

Dit spyt my, maar ja. 

SOOIS 

(KNIK STADIG SY KOP)  Dit spyt my ook. 

Soois stap uit…maak die deur agter hom toe. 

 

Henk bly staan net waar hy is…oë op Soois. 

 

 

 

2. 503. SOOIS SE STUDEERKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

F.G. sluit die onderste laai van die liasseerkabinet oop.  Hy haal die lêer met Soois se 

finansiële state daarin uit…blaai vinnig daardeur…haal ‘n balansstaat uit.   Hy sluit die 

kabinet en steek die sleutel weer op sy plek weg en druk dan die balansstaat onder sy 

hemp in. 

 

 

 

2. 504. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart doen iets in die kombuis.  Netta is besig om silwerware en ander ornamente te 

Brasso/Silvo.  F.G. kom deurgestap op pad na die agterdeur. 
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MART 

Is jy op pad dorp toe? 

F.G. 

Ja Ouma. 

MART 

Kry sommer vir my ‘n sak aartappels asseblief. 

F.G. 

Ek maak so Ouma. 

 

F.G. stap uit by die deur. 

 

 

 

2. 505. VOORTUIN – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

Mariana help vir Andries om uit die kar te passasierskant uit te klim.  Hy het sy gewone 

klere aan.  Hy is swak en bleek…nog steeds sonder hare.   Hulle beweeg na die 

voordeur., 

 

2. 506. SLAAPKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana help Andries om by die bed te kom.   

MARIANA 

Die naarheid sal verbygaan.  Lê net ‘n bietjie. 

ANDRIES 

Ek dink nie ek sal nog ‘n behandeling kan 

verduur nie.  Ek vrek liewers. 

MARIANA 

Jy sal môre beter voel. 

Andries gaan lê op die bed.  Mariana gooi ‘n kombers oor sy bene. 
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MARIANA 

Wil jy ‘n slaappilletjie drink? 

ANDRIES 

(AMPER ‘N FLUISTERING, SY Oë TOE) 

Nee.  Nee. 

 

Mariana kyk moeg na Andries. 

 

Eindig op ‘n baie siek Andries 

 

 

 

2. 507. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Albert is by Frik in die kamer. 

FRIK 

Ek weet jy gaan dink ek’s mal, Albert, maar toe 

ek die artikel lees, toe kry ek daai gevoel wat ek 

kry wanneer ek iets kan sien. 

ALBERT 

Maar hulle sal tog sekerlik voor dan ‘n plan 

maak. 

FRIK 

Mens bou nie ‘n kragstasie in ‘n maand nie.  Dit 

neem jare, en die verslag het gesê dat hulle teen 

2008 nie genoeg krag sal kan opwek om aan die 

aanvraag te voldoen nie.  Dis oor minder as 

twee jaar.   

ALBERT 

Wel as dit waar is… 
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FRIK 

Ek sê jou Albert, daar is ‘n geleentheid hier.  ‘n 

Groot geleentheid  Kan jy dink wat die aanvraag 

vir onafhanklike kragvoorsiening sal wees?! 

ALBERT 

Kantore, huise, fabrieke… 

FRIK 

Almal!  Die ekonomie groei vinniger as die 

infrastruktuur.  Kyk na die verkeer – daar’s nie 

genoeg paaie nie – en dit gaan dieselfde wees 

met elektrisieteit.   

ALBERT 

Ons gaan miskien ‘n paar ander vennote moet 

kry.   

FRIK 

Wag tot jy hoor wat ek beplan.  

 

 

 

2. 508. ‘N KLEIN AGTERKAMERTJIE: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

F.G. kom stilletjies ingesluip.  Hy maak seker dat niemand in die gang buite die kamertjie 

is nie en maak dan die deur saggies toe.   Hierdie kamertjie moet duidelik wys dat hy nie 

gereeld gebruik word nie.  Daar is wel ‘n bed in die kamer, maar hy is ook nie vars 

opgemaak nie – het net ‘n reisdeken oor.  ‘n Klerekas staan teen die muur. 

 

F.G. stap oor na die klerekas.  Hy voel agter die kas in, tussen die kas en die muur, en 

bring ‘n lêer tevoorskyn.  Hy gaan na die bed, sit die lêer op die bed.  Dan haal hy die 

balansstaat wat hy in die vroeër toneel uit Soois se kabinet gesteel het onder sy hemp uit, 

asook ‘n kopie van die balansstaat wat hy intussen gemaak het (toe hy dorp toe was). 
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Hy maak die lêer oop.  Ons sien ‘n hele stapel balansstate – afskrifte van Soois se 

maandelikse balansstate wat FG die afgelope maande gemaak het.  Hy blaai deur hulle en 

ons die datums van die laaste twee of drie as volg: 

S.J. van Rooyen 

Persoonlike Balansstaat 

Soos op:  28 Februarie 2006 

 

 

S.J. van Rooyen 

Persoonlike Balansstaat 

Soos op: 31 Maart 2006 

 

F.G. plaas die nuwe afskrif wat hy gemaak het bo-op die ander in die lêer: 

 

S.J. van Rooyen 

Persoonlike Balansstaat 

Soos op: 30 April 2006 

 

Dan maak hy die lêer toe en steek hom weer agter die kas weg.  Hy vat die oorspronklike 

wat nog op die bed lê, en stap dan uit. 

 

 

 

2. 509. SOOIS SE STUDEERKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

F.G. sluit die liasseerkabinet se onderste laai oop.  Hy plaas die balansstaat weer netjies 

in die lêer, en stoot die laai toe.  Maar voor hy die laai kan sluit, hoor hy ‘n voetval by die 

deur.   Hy duik agter Soois se lessenaar in…kruip weg. 

 

Netta kom ingestap met ‘n twee van die silwer of brass ornamente wat ons haar vroeër in 

die kombuis sien skoonmaak het.   Sy plaas een op ‘n rak en ‘n ander op Soois se 

lessenaar. 

 

F.G. maak hom klein agter die lessenaar.    Hy loer na die SLEUTEL wat nog in die laai 

se slot gesteek is. 

 

Netta stap uit.    F.G. kom stadig orent…sug soos in “Sjoe! Amper” - sluit vinnig die 

laai…en steek die sluitel weer weg. 
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2. 510. FRIK SE BACHELOR PAD – DAG/BINNE 

Nabyskoot op ‘n swart en ‘n wit hand wat blad skud op die Akrika manier.    

 

‘n Wyer skoot wys Frik, Albert en ‘n plus-minus 30 jarige jong swart man, THABO, in 

die kamer.   Albert en Thabo is besig om hande te skud. 

ALBERT 

It was very nice meeting you, Thabo. 

THABO 

Likewise. 

ALBERT 

You know, I must confess I am never sure, 

when shaking hands, whether to do the 

(BEDUIE MET SY HAND) one-two-three 

shake or just one. 

THABO 

(LAG)  Me neither.   

FRIK 

Thanks for coming, Thabo.  We’ll see you at the 

meeting then. 

THABO 

Yes.  I’ll call if I need directions. 

Frik begelei Thabo na die deur.  Thabo stap uit.  Frik draai terug na Albert en maak ‘n 

gebaar met sy hande – “Wat dink jy daarvan?” 

ALBERT 

Dit voel vir my Frik asof jy vol sirkel gekom 

het. 
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FRIK 

Nie sirkel nie…’n spiraal.  ‘n Sirkel eindig waar 

hy begin het;  (BEDUIE MET SY HANDE)  ‘n 

spiraal kom terug waar hy begin het, maar 

vorentoe…’n nuwe plek. 

ALBERT 

En dit, my vriend, het jy beslis gedoen.  As ek 

moet dink waar jy dertien jaar gelede was…hoe 

ver jy gekom het. 

FRIK 

Hoe ver ons gekom het. 

ALBERT 

Ek hou van Thabo en ek dink hy het al die 

nodige bestuursvermoë om die projek suksesvol 

te lei. 

FRIK 

En hy’s jonk…nie ‘n ou ballie soos ek en jy nie. 

ALBERT 

Daarvan gepraat…(POUSE)  Frik, my 

vriend…ek het besluit om af te treë. 

Reaksie Frik – teleurstelling. 

ALBERT 

Mahodimo was ‘n groot sukses, en, om absoluut 

eerlik te wees – ek is moeg.  Ek het versigtig 

daaroor nagedink sedert ons laas gepraat het… 

FRIK 

Ek het jou nodig, Albert. 
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ALBERT 

…dis juis waaroor ek gedink het…en die 

antwoord, Frik, is jy het nie.  Jy’t vir jouself in 

hierdie nuwe land ‘n nuwe lewe gemaak. 

FRIK 

Jy was a groot deel daarvan. 

ALBERT 

Ja, maar dit was nog steeds jou lewe…en 

moenie vergeet nie – ek het net soveel by jou 

gebaat as jy by my. (NOU ‘N BIETJIE 

EMOSIONEEL – BIED SY HAND AAN) 

Frik…vriend…dit was ‘n voorreg. 

FRIK 

Vir my ook. 

Hulle skud hande en onhels terwyl hulle nog hande skud. 

 

Ons bly vir ‘n oomblik op hierdie twee ou vriende terwyl hulle so staan. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

 

2. 511. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia staan en wys vir Mart ‘n mooi lang rok.  Sy hou dit teen haar lyf.  Mart sit en kyk. 

Dis nie ‘n trourok nie, maar dit is die rok waarin sy gaan trou. 

MART 

Ek dink dis perfek. Deftig, maar nie spoggerig 

nie. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 751 

SOPHIA 

Ma sal my nie glo nie, maar ek voel wraggies so 

opgewonde as toe ek die eerste keer ‘n bruid 

was. 

MART 

Ek is bly vir jou, my kind. 

Sophia vou die rok op en plaas dit terug in die boks wat op die tafeltjie lê.  Praat terwyl 

sy dit doen. 

SOPHIA 

Ek het vroeër met Frik gepraat – hy sê die 

argitek is amper klaar met die planne vir ons 

huis op Mahodimo.  Ek kan nie wag om dit te 

sien nie. 

MART 

Ek dink julle gaan baie gelukkig wees daar.  

Mens kan net vir so lank in die stad bly. 

SOPHIA 

Ons gaan.  En F.G. is so gelukkig hier…dit het 

alles perfek uitgewerk.  (POUSE – NOU DIE 

EINTLIKE GESRPEK WAAROP SY 

AFSTUUR)  Ma…kan ek Ma ‘n guns vra…? 

MART 

Vra maar. 

SOPHIA 

Ek is te bang om met Pa daaroor te praat…dit 

gaan oor F.G. se toekoms… 
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MART 

Daaroor hoef jy jou nie te bekommer nie.  As ek 

tussen die lyne lees, dink ek dat F.G. se toekoms 

baie na aan sy oupa se hart lê.  En jy ken jou 

Pa…hy sorg vir die mense wat hom lief het. 

Een of twee krokodiltrane van Sophia. 

SOPHIA 

Dankie Ma. 

 

 

2. 512. VESTIGINGSSKOOT – NEOKOR – DAG/BUITE 

 

2. 513. HENK SE KANTOOR:  NEOKOR – DAG/BINNE 

Henk, en Frik is in die kantoor. 

FRIK 

(STIL, OPREG) Voor Jason en Thabo by ons 

aansluit…ek wil vir jou dankie sê, Henk, dat jy 

bereid was om hierdie vergadering by te woon.  

Jy’t eenkeer vir my ‘n geleentheid 

aangebied…en ek het dit van die hand gewys. 

HENK 

Dit was lank gelede. 

FRIK 

Ja, maar totdat mens regmaak wat verkeerd was, 

bly dit altyd in die hede.  Ek het nooit behoorlik 

daarvoor dankie gesê nie.  Ek het hulp nodig 

gehad…en jy was daar. 

HENK 

(KNIK)  In daardie geval  wil ek sê dat ek baie 

bly is om Oom hier te hê. Oom het eenkeer, toe 
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ek nog jonk was, vir my gesê:  “Omring jouself 

met mense met groter talent as jouself, en jy sal 

‘n maatskappy van reuse bou.”  Ek het dit nooit 

vergeet nie.  Dit is tot vandag toe die leuse van 

my maatskappy.  Met Oom se konstruksie 

ervaring en ons infrastruktuur en tegniese 

vermoë, glo ek hierdie projek gaan ‘n groot 

sukses wees. 

FRIK 

Veral met Thabo wat dit dryf. 

HENK 

Ek sien uit daarna om hom te ontmoet. 

Stilte.  Frik bied sy hand aan.  Henk vat hom styf vas.  Hulle skud hande in stilte – kyk 

mekaar in die oë. 

 

Jason kom in. 

JASON 

Ons is almal gereed vir julle. 

HENK 

Dankie. 

FRIK 

Jason… 

Jason draai terug, stap ‘n bietjie nader.  Frik stap oor na Jason.  Hy gaan staan voor 

hom…kyk hom vir ‘n paar sekondes in stilte aan. 

FRIK 

Dankie dat jy bereid is om weer saam met my te 

werk. 

Jason knik. 
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FRIK 

Ek wil ook sê hoe jammer ek was om by Henk 

te hoor dat jou Pa oorlede is.  Hy was ‘n goeie 

man.  Dit spyt my dat ek dit te laat besef het. 

JASON 

Dankie. 

Weer ‘n oomblik van stilte…en dan breek Henk dit. 

HENK 

Nou ja toe manne…kom ons gaan werk uit hoe 

ons ‘n wins uit generators kan maak.  

Hulle beweeg na die deur. 

 

 

 

2. 514. SLAAPKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries lê in die bed.   Hy is baie bleek.  Oë hol en donker.  Kaalkop…selfs sy 

wenkbroue het nou uitgeval. 

 

Mariana kom ingestap met ‘n skinkbord waarop:  een stukkie roosterbrood, ‘n koppie 

swart tee, en ‘n trossie druiwe.  Sy sit die skinkbord op die bedtafeltjie neer en help dan 

vir Andries om orent te kom – prop ‘n kussing agter sy rug in. 

ANDRIES 

Ek is nie baie honger nie. 

Mariana plaas die skinkbord op sy skoot. 

MARIANA 

Net ‘n stukkie roosterbrood en ‘n paar druiwe.  

Die druiwe laat jou altyd beter voel. 

Andries trek stadig ‘n druiwekorrel van die tros af…maar hy sit dit nie in sy mond nie. 

ANDRIES 

Ek wil hê jy moet weet…ek sal verstaan… 

Hy kyk haar in die oë… 
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ANDRIES (VLG) 

…as jy wil weggaan. 

Mariana kyk hom stil aan.  St neem die druiwekorrel wat hy in sy hand het en bring dit na 

Andries se mond.  Hy maak sy mond oop.  Sy sit die korrle in sy mond.  Hy kou 

stadig…sluk met moeite. 

MARIANA 

Ons praat nie weer daaroor nie. 

ANDRIES 

Dit voel vir my asof ek die afgelope dertien jaar 

in daardie garage weggekruip het…in die hoop 

dat alles wat my ontstel het sou verbygaan…en 

op die ou end was al wat verbygegaan het…my 

lewe.  Ons lewe. 

MARIANA 

Dis nog nie verby nie. 

 

Andries kyk voor hom uit…knik sy kop. 

 

 

 

2. 515. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soois, Mart, F.G. en Sophia sit om die kombuis tafel.  Daar is nie kos op die tafel nie.  

Hulle hou ‘n vergadering.  Almal sit en luister aandagtig vir Soois. 

SOOIS 

Ek en Ouma het lank en hard hieroor 

nagedink…en ons het besluit, F.G., dat ons gaan 

kyk hoe dinge gaan tot die einde van die 

jaar…en as jy dan nog steeds so goed vorder as 

wat jy die afgelope twee jaar gevorder 

het…gaan ons in ons testment die plaas aan jou 
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nalaat…met ‘n trust om te sorg dat jy in 

moeilike jare genoeg kapitaal tot jou beskikking 

het om daardeur te kom. 

 

Sophia sou nou oor die tafel spring, maar sy gee niks van haar gevoelens weg nie. 

 

F.G. laat sak sy kop nederig. 

F.G. 

Dankie Oupa.  Dankie Ouma.  Dis vir my ‘n 

groot eer. 

SOOIS 

(AAN SOPHIA)  Vir jou en Mariana het ons 

apart voorsiening gemaak. 

SOPHIA 

Dankie Pa.  Dankie Ma.  Ek wil net hê julle 

moet weet ek verwag dit nie.  En nou dat ek en 

Frik weer trou… 

SOOIS 

Die lewe loop met draaie, my kind, mens weet 

nooit wat gaan gebeur nie.  Nou ja daarsy.  

(STAAN OP) As ons volgende naweek ‘n troue 

gaan hou, dan is daar seker baie wat nog gedoen 

moet word. 

SOPHIA 

As ek mag vra, Pa:   wat van Henk? 

SOOIS 

Henk het gekies om die pad alleen te loop. 

Soois stap uit. 

 

Mart staan ook op. 
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MART 

En nou begin ek met daardie troukoek, of hy 

gaan nie genoeg dae hê om te rus nie. 

Mart stap van die tafel weg. 

 

Sophia en F.G. kyk onderlangs na mekaar.  Triomf!!!    Sophia vat F.G. se hand en druk 

hom…styf. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

 

2. 516. VESTIGINGSSKOOT – RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Sewe of agt karre staan in die voorerf geparkeer. 

 

2. 517. ‘N SLAAPKAMER:  RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia sit voor die spieëlkas.  Sy werk met haar hare – stoot dit in verskillende style op. 

 

Mariana sit op die rand van die bed. 

SOPHIA 

Op of af? 

MARIANA 

As ek moes kies, sou ek sê af.  Dit het jou nog 

altyd die beste gepas. 

SOPHIA 

Ek dink jy’s reg.  Op laat my kakebeen te groot 

lyk.  Hoe laat is dit nou? 

MARIANA 

(KYK OP HAAR HORLOSIE)  Skuins voor 

twee. 
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SOPHIA 

Nog net twee uur om te gaan.  Is Dominee 

Pieterse al hier? 

MARIANA 

Nog nie. 

SOPHIA 

Hy moet net nie laat wees nie. 

Mariana staan op. 

MARIANA 

Ek gaan bietjie kyk of ek iewers hand kan bysit.   

Mariana kom staan agter Sophia. 

MARIANA 

Ek wil hê jy moet weet ek is opreg bly vir jou.  

Veels geluk. 

SOPHIA 

Dankie sus.  Jy laat dit klink asof ek iets gewen 

het. 

MARIANA 

Jy het.  Jy’t jou geluk gewen.  En ek is bly vir 

jou.  Andries ook. 

SOPHIA 

Dis so jammer dat hy nie hier kon wees nie. 

MARIANA 

Ja.  Maar hy stuur sy beste wense.   

SOPHIA 

Dankie. 
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2. 518. KOMBUIS:  RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart en Izel is in die kombuis.  Hulle sit of staan om die tafel en in die kamer en sit hand 

by met die voorbereiding van die kos.  Izel se swangerskap is nou ver gevorder. 

IZEL 

As ek hulle was sou ek na die Maldives toe 

gaan.  Dis waar Bianca en Jason gegaan het.  

Hulle sê dit was fantasties. Ek en Johann het nie 

eers ‘n honeymoon gehad nie.  Ek’s nou nog 

fies daaroor. 

MART 

(AAN IZEL)  Jou Oupa en ek ook nie.  Maar 

ons het darem ons eerste kersfees saam in 

Durban deurgebring.  In daardie dae was dit ‘n 

groot avontuur. 

Netta kom die kamer binne. 

NETTA 

Dis alles reg daar by die eetkamer, Oumies. 

MART 

Dankie Netta.  O, en Netta…ek dink nou net 

daaraan.  As jy ‘n kans kry, sal jy gou vars 

beddegoed op die bed in die agterkamertjie sit?  

Ons sal hom dalk nodig kry as iemand ‘n bietjie 

te veel sjampanje drink en nie kan bestuur nie.  

Gebruik die mooi lakens wat ek in daai kamer 

se kas gebêre het. 

NETTA 

Ek maak so. 
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2. 519. SLAAPKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mariana en Sophia soos voorheen. 

 

Mariana wil na die deur beweeg. 

SOPHIA 

O…ek wou jou nog sê…ek het ander nuus wat 

ek ook hoop jou sal bly maak… 

Sophia draai terug. 

SOPHIA 

…maar jy mag nie met iemand anders daaroor 

praat nie.   Pa en Ma gaan die plaas aan F.G. 

nalaat.  Is dit nie wonderlik nie? 

MARIANA 

Dit is. 

SOPHIA 

Hulle’t so lief geraak vir mekaar, daardie twee.  

F.G. het die seun geword wat Pa nooit gehad het 

nie.  Dit breek my hart dat Pa en Henk nie ook 

so kon wees nie. 

MARIANA 

Wie weet…miskien kan hulle.  Eendag. 

Mariana stap uit.  

 

Dis nie die antwoord wat Sophia wou hoor nie. 

 

 

 

2. 520. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois, Frik, Albert en Johann sit of staan op die stoep. Die manne gesels. 
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FRIK 

Ek dink Albert sal met my saamstem dat Thabo 

die regte man vir die job is. 

ALBERT 

Beslis, en nie omdat hy ‘n BEE aanstelling is 

nie.  Hy’t ‘n MBA en soos Henk en Jason is hy 

nog relatief jonk, met energie en passie. 

SOOIS 

So julle reken ek moet vir my ‘n groter 

generator kry? 

JASON 

Hang af van Pa se behoeftes. 

SOOIS 

Wat sê jy, Albert? 

ALBERT 

Ek sê kry sommer twee.  Dan kan jy een teen ‘n 

helse profyt verkoop wanneer daar nie genoeg 

van die goed oor is nie. 

JOHANN 

Wat my pla is as ons almal generators kry, gaan 

die woonbuurte soos fabrieke dreun.  Kan jy 

dink? 

Soois sien iets in die voortuin. 

 

Henk kom na die voordeur aangestap.  Hy stap op die stoep. 

HENK 

Dagsê menere. 

Almal groet, skud hande, ens.  Hy groet laaste vir Soois. 
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HENK 

Dag Oupa. 

SOOIS 

(IETWAT FORMEEL)  Dag Henk. 

FRIK 

Ons was net besig om oor die nuwe besigheid te 

praat. 

Henk knik, glimlag vriendelik, maar hy’t iets ander op die hart.  Hy kyk een of twee keer 

na Soois terwyl hy praat. 

HENK 

Ek sou graag saam praat, maar daar’s ‘n stukkie 

besigheid wat ek eers wil afhandel.   Is F.G. 

hier? 

SOOIS 

Ek dink ek het hom laas in die stikamer gesien. 

HENK 

Dankie. 

Henk stap na binne. 

 

Soois kyk na Henk soos hy die huis binnestap. 

SOOIS 

Nou dat hy dit noem…Frik, daar’s ‘n stukkie 

besigheid wat ek ook wil afhandel.  Wil jy nie 

vir Sophia gaan roep nie.  Ek kry julle in my 

studeerkamer. 

Frik stap na binne. 

SOOIS 

As julle manne ons vir ‘n oomblik sal verskoon. 
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2. 521. ‘N GANG IN DIE HUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Frik stap in die gang af…waarskynlik op pad om vir Sophia te gaan roep.   

 

Mariana kom in die tennoorgestelde rigting met die gang af…waarskynlik op pad na die 

kombuis. 

 

Hulle het geen keuse anders om voor mekaar te staan te kom nie.  Hulle kyk vir ‘n 

oomblik na mekaar…so baie wat tussen hulle sit. 

FRIK 

Mariana…ek wou nog sê… 

MARIANA 

Jy hoef niks te sê nie, Frik.  Ons het albei ons 

keuses gemaak…jy joune en ek myne. 

Frik knik stil. 

FRIK 

Ek wou nog steeds net sê dat ek…(LAAT 

HANG) 

MARIANA 

Ek ook.  (POUSE – DAN OMHELS SY HOM 

SAGGIES)  Wees gelukkig my liewe vriend. 

FRIK 

Dankie.  Jy ook. 

 

 

2. 522. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

F.G. staan op as hy vir Henk gewaar.  Henk stap nader.  F.G. is nie seker wat om te 

verwag nie. 
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HENK 

Dag neef. 

F.G. antwoord nie.  Hou hom net dop. 

HENK 

Ek weet daar het baie dinge tussen jou en my 

gebeur waaroor ons waarskynlik nooit sal 

saamstem nie.  Maar ons was ook vir baie jare 

beste pêlle.  Wat gebeur het, het gebeur…en vir 

die kere waar ek verkeerd was…vra ek nou om 

verskoning.  

F.G. 

Hoekom nou? 

HENK 

Omdat dit nie gister was nie.  Ek weet nie.  

Maar ek vra om verskoning. 

F.G. 

(PRAAT STIL, INTENS) Jy verbaas my.  Weet 

jy dit?  Jy verbaas my.  Jy kom hier op die dag 

van my Pa en Ma se troue en vertel my dat ek 

en jy weer “pêlle” moet wees omdat jy om die 

een of ander rede so besluit het.  Jy mag dalk 

die besluite by Neokor maak, maar nie op my 

plaas nie.  Hier is ek die baas. 

HENK 

Sover ek weet is dit ons Oupa se plaas. 

F.G. 

Wys jou net wat weet jy.  Rustigheid is myne.  

Oupa en Ouma het hom aan my nagelaat. 
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Henk hou sy “pose”. 

HENK 

Veels geluk. 

F.G. 

Hoekom twyfel ek of jy dít bedoel? 

HENK 

Dis hulle plaas.  Hulle kan hom nalaat aan wie 

hulle wil.  Ek bedoel dit:  veels geluk. 

Henk steek sy hand na F.G. uit.  

 

F.G. klap Henk se hand weg. 

F.G. 

En as dit nie vandag my Ma en Pa se troue was 

nie…was dit my vuis in jou gesig. 

 

Henk kyk na sy hand wat F.G. weggeklap het.  Dan kyk hy weer op na F.G. 

HENK 

Ek is nog steeds jammer. 

 

Henk stap uit in die rigting van die stoep. 

 

F.G. kyk hom met minagting aan soos hy wegstap. 

 

 

 

2. 523. KLEIN AGTERKAMERTJIE: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Netta maak die deur van die kas oop en haal ‘n stel lakens uit.  Sy stap oor na die bed en 

trek die reisdeken af. 

 

 

 

2. 524. SOOIS SE STUDEERKAMER:  DAG/BINNE 

Soois sit agter sy lessenaar.   Sophia en Frik sit elkeen op ‘n stoel voor die lessenaar. 
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SOOIS 

Voor julle trou, wou ek graag persoonlik vir 

julle albei vertel hoe diep gelukkig dit my maak 

dat julle mekaar weer gevind het; en ek wil 

graag die hoop uitspreek dat julle tot die einde 

van julle dae gelukkig sal wees. 

SOPHIA 

Dankie Pappa.  Ek weet Pa was sterk teen die 

egskeiding gekant…en Pa was reg.  Maar die 

tyd wat ons van mekaar af weg was het vir my 

en Frik…en veral vir my….geleer hoe lief ons 

mekaar werklik het. 

Sy vat Frik se hand.  Glimlag liefdevol vir hom.   

FRIK 

Ek wil Pa verseker dat Pa se dogter nooit weer 

sonder my sal wees nie. 

SOOIS 

(KNIK)  Die eintlike rede hoekom ek julle 

alleen wou sien was om julle te vertel dat ek Ma 

dit goed gedink het om die erf wat ek op 

Mahodimo gekoop het, vir julle as trougeskenk 

te gee. 

Sophia se hande gaan oor haar mond.  Frik glimlag. 

SOPHIA 

Pappa!! 

SOOIS 

Aangesien julle nou ‘n huis op jou erf bou, Frik, 

het ons gedink julle kan op die tweede erf ‘n 

plek bou wat julle vir dollars aan die 
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buitelanders kan uithuur…soos jy voorheen 

genoem het Frik. 

FRIK 

Dis ‘n groot present Pa.  Baie dankie. 

 

 

 

2. 525. KLEIN AGTERKAMERTJIE: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Netta het nou die bed klaar opgemaak.  Sy stoot die kas se deur hard toe.     

 

Die lêer met die afskrifte van die balansstaat wat F.G. daar weggesteek het val effens uit 

agter die kas. 

 

Netta wil na die kamerdeur toe stap, maar dan vang die lêer wat nou agter die kas uitsteek 

haar oog.   Sy stap terug na die kas en trek die lêer uit. 

 

 

 

2. 526. SOOIS SE STUDEERKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soois, Mariana en Frik staan nou naby die deur.  Sophia is besig om Soois te omhels – 

gee hom ‘n soen. 

SOPHIA 

Pappa is so lief.  Dankie.  Dankie vir alles. 

SOOIS 

Jy hoef nie dankie te sê nie.  Wees net gelukkig. 

FRIK 

Ons sal. 

SOOIS 

(AAN SOPHIA)  En nou moet julle seker 

beginne regmaak.   

Frik en Sophia stap uit. 
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Soois staan vir ‘n oomblik stil…dink met ‘n glimlag op sy gesig. 

 

Netta klop en kom binne. 

NETTA 

Oubaas… 

SOOIS  

Ja, Netta. 

Netta hou die lêer na Soois uit.  Soois neem dit by haar. 

NETTA 

Ek het hom agter die kas in die klein kamertjie 

gekry.  Dit lyk soos die Oubaas se papiere maar 

ek was nie seker nie. 

Soois maak die lêer oop…sien die balansstate. 

SOOIS 

Dankie Netta. 

Netta loop uit. 

 

Soois blaai deur die lêer.  Sien dat dit afskrifte is van al sy balansstate – maande en 

maande. 

 

Hy gaan haal die kabinet se sleuteltjie uit sy wegsteek plek en sluit die onderste laai van 

die kabinet oop.   Hy haal die lêer waarin die oorspronklike balansstate geliasseer is uit 

en sit dit op sy lessenaar.  Hy vergelyk die twee lêers met mekaar.  Besef dat Netta vir 

hom ‘n lêer gegee het met duplikate van dit wat in die kabinet se lêer is. 

 

Sy gesig raak strak soos hy begin besef dat hier dalk iets aan die gang is…maar hy is nog 

nie doodseker nie. 

 

2. 527. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Frik het weer by Albert en Johann aangesluit.  Henk en F.G. is ook daar maar hulle staan 

nie naby mekaar nie. 



                                                                       Episode 1-13  Deon’s Final Draft  p. 769 

 

Soois kom vanuit die huis op die stoep uitgestap. 

SOOIS 

Eskuus.  Albert…kan ek gou met jou praat. 

 

2. 528. SOOIS SE STUDEERKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soois en Albert kom in tot net binne die kamer. 

SOOIS 

Het jy dalk kopië van my balansstate gemaak? 

ALBERT 

Nee.  Hoekom? 

SOOIS 

Jy’t nie dalk kopië vir Mart gegee nie…? 

ALBERT 

Nee, ek bring altyd net die oorspronklike. 

 

 

2. 529. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Mart, Izel (verwagtend), Mariana, Sophia en Netta is almal in die kombuis.  Ons betrap 

hulle in die middel van ‘n lekker lag – iemand het iets snaaks gesê. 

 

Soois kom ingestap. 

SOOIS 

Mart… 

Mart kyk op. 

SOOIS 

Jy’t nie dalk kopië van my papiere in my 

kabinet gemaak nie het jy? 
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MART 

Watse papiere Soois? 

Soois wys vir Mart die lêer. 

SOOIS 

Hierdie. 

MART 

Nee ek het nie. 

SOOIS 

Netta het dit agter die kas in die klein kamertjie 

gekry. 

NETTA 

Ek het die kas se deur toegemaak toe val dit uit. 

MART 

Nee Soois, ek weet nie hoe dit daar gekom het 

nie. 

Soois kyk na Sophia, wat haar so onskuldig soos moontlik probeer hou. 

SOOIS 

Jy weet nie dalk iets hiervan nie? 

SOPHIA 

Nee Pa. 

Dit tref hom. 

SOOIS 

Dan kan dit net een persoon wees. 

Soois stap uit.  Ons bly op Sophia…die paniek begin in haar opstoot. 
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2. 530. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Die manne soos voorheen – Frik, F.G., Henk, Albert, Johann. 

JOHANN 

Het julle al daardie nuwe lied “De La Rey” 

gehoor? 

FRIK 

Ja, nou die dag toe ek bosveld toe gery het. 

Soois kom weer op die stoep uitgestap vanuit die huis. 

SOOIS 

F.G., sal jy my gou met iets kom help… 

Soois stap weer dadelik binne gevolg deur F.G. 

JOHANN 

Ek sê julle, daardie Bok ou gaan nog chaos met 

daardie liedjie veroorsaak. 

 

 

2. 531. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soois staan voor F.G.   Hy hou die lêer op vir F.G. om te sien. 

SOOIS 

Wat weet jy van hierdie lêer? 

F.G. 

Ek weet nie Oupa.  Watse lêer is dit? 

SOOIS 

Sê jy vir my. 

F.G. 

Ek sê mos Oupa, ek weet nie. 

Hy kyk vir F.G. direk in die oë.  F.G. sukkel om driek terug te kyk. 
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SOOIS 

(GEVAARLIK) Moenie nou dit eers oorweeg 

om vir my te jôk nie. 

F.G. 

Hoe kan ek vir Oupa jôk as ek nie weet waarvan 

Oupa praat nie? 

Maar nou kan Soois sien dat F.G. beslis iets weet. 

SOOIS 

Hier is afskrifte hierin van al my persoonlike 

balansstate.  Nie Albert of Ouma het dit gemaak 

nie.  Jou Ma sê sy weet niks daarvan nie, en 

ek’s geneig om haar te glo, want dis nie vir haar 

wat ek daardie dag in my studeerkamer gekry 

het.  Jy’t gesê die soek die faktuur vir die pomp 

by die dam… 

Stilte.  Hy wag vir ‘n antwoord. 

 

F.G. swyg soos die graf. 

SOOIS 

(SKIELIK HARD)  Antwoord my!!! 

Sny dadelik na: 

 

 

2. 532. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Die dames soos voorheen - Mart, Izel (verwagtend), Mariana, Sophia en Netta. 

 

Hulle kyk op – het gehoor hoe Soois in die sitkamer skreeu. 

MART 

En dit…? 

Almal behalwe Netta stap vinnig na die sitkamer, maar ons het reeds weggesny na: 
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2. 533. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Die manne soos voorheen Frik, Albert , Johann, Henk. 

 

Hulle kyk nou by die voordeur in….en begin na binnestap. 

 

 

2. 534. SITKAMER: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Soois en F.G. soos voorheen. 

 

Mart, Izel (verwagtend), Mariana en Sophia kom van die kombuis se kant af die stikamer 

binne. 

 

Frik, Albert , Johann, Henk kom van die stoep se kant die kamer binne. 

MART 

Soois…wat gaan aan? 

Maar Soois se oë is op F.G. 

SOOIS 

Ek gee jou drie tellings om die waarheid te 

praat.  Een… 

F.G. aarsel… 

SOOIS 

Twee… 

F.G. lek senuweeagtig sy lippe. 

 

Soois wil net sê “Drie”… 

F.G. 

Ma het my gesê om dit te doen. 

 

Reaksie Sophia…haar wêreld begin tuimel. 

 

Skoot op Frik. Hy verstaan nie wat aangaan nie.  Kyk na Sophia. 

 

Soois kyk na Sophia. 
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Sophia moet nou haarself red. 

SOPHIA 

Jy’s seker mal!   Waarvan praat jy?! 

F.G. 

Ek gaan nie alleen die skuld dra nie! 

SOPHIA 

(AAN DIE KAMER IN DIE ALGEMEEN)  Ek 

het nie die vaagste benul waarvan hy praat nie. 

F.G. 

Na Oupa die erf op Mahodimo gekoop het, het 

Ma vir my gesê sy dink Oupa het baie geld en 

toe sê sy ek moet by Henk bedank en hier kom 

bly…dat as ek goed doen Oupa vir my die plaas 

sou gee. 

SOPHIA 

Dis nie waar nie!!  Dis nie waar nie!!  Hoe kan 

jy dit sê? 

 

‘n Geweldige verdriet begin nou oor Frik stroom.  Hy weet…hy weet al klaar… 

F.G. 

(AAN OUPA)  En toe sien ek waar jy die 

sleutel vir die kabinet wegsteek.  (AAN 

SOPHIA)  Jy’t saam met my na die balansstate 

gekyk…saam gesien hoe ryk Oupa is.  Dit was 

alles jou plan!  Net soos dit jou plan was om Pa 

terug te kry. 

 

Frik staan tjoepstil…huil amper. 
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Sophia beweeg desperaat oor na Frik. 

SOPHIA 

Dis nie waar nie Frik.  Moenie na hom luister 

nie.  Dis nie waar nie. 

Frik staan soos ‘n dooie man.  Sophia ruk aan sy skouers. 

SOPHIA 

Ek het jou lief.  Ek het jou lief.  Moenie glo wat 

hy sê nie.  

Sophia sak stadig op die grond neer, haar arms om Frik se bene. 

SOPHIA 

Asseblief.   Asseblief.  Sê my jy’s lief vir my.  

Asseblief. 

 

Die kamer is doodstil.  Almal staan en kyk. 

 

Frik kyk nie af na Sophia nie.  Sy oë gaan nou na F.G.   Sophia bly op die vloer. 

FRIK 

Vertel hulle F.G.   Vertel hulle wie die kar 

bestuur het toe Rian dood is. 

 

F.G. kan nie eers na Frik, of iemand anders kyk nie. 

 

Skoot op Mariana. 

 

Skoot op Izel. 

FRIK 

Henk het nie die kar bestuur nie.  F.G. het.  Hy 

was dronk.  Toe sê Henk dat hy bestuur het 

sodat F.G. nie tronk toe sou gaan nie. 

Mariana kyk na Henk…trane in haar oë. 

 

Frik kyk na Mariana. 
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FRIK 

Ek is so jammer. 

 

Frik buig af en trek Sophia se arms en hande van sy bene af.  Sy wil eers nie laat gaan 

nie, maar hy trek haar af en treë weg van haar.  Sophia huil – bly net daar lê.  Frik stap uit 

by die voordeur.   Die ander mense begin een vir een wegstap, totdat net Sophia en F.G. 

in die kamer agter bly.    En dan breek F.G. weg en hardloop uit die kamer. 

 

Sophia lê stoksiel alleen op die vloer. 

 

DOOF NA DONKER: 

 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 535. VESTIGINGSSKOOT – LANDMAN HUIS – DAG/BUITE 

 

2. 536. SLAAPKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries soos voorheen in die bed.  Hy lê met sy oë toe.   

 

Henk sit langs die bed.  Kyk na sy Pa – kyk met vergifnis en deernis na hom.  

 

Andries se oë gaan stadig oop.  Hy praat deurgans effens hees. 

ANDRIES 

Waar’s Ma? 

HENK 

By die hospitaal Pa.  Oor ‘n uur of twee het Pa 

‘n kleindogter. 

Stilte. 

HENK 

Kan ek vir Pa iets kry? 

Andries skud stadig sy kop.  Dan kyk hy stadig na Henk…voel met sy hand oor die 

kombers tot hy Henk se hand kry.  Hy hou Henk se hand vas. 
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ANDRIES 

(AMPER ‘N FLUISTER)  Gaan haal haar. 

HENK 

Wat sê Pa? 

ANDRIES 

Gaan haal haar. 

HENK 

Sy sal nie lank wees nie Pa. Nog ‘n uur of twee. 

Andries skud sy kop. 

ANDRIES 

Nie jou Ma nie. 

HENK 

Wie moet ek gaan haal Pa? 

ANDRIES 

Wilmien. 

Reaksie Henk…onkant betrap. 

HENK 

Sy woon nou in Los Angeles, Pa. 

ANDRIES 

Moenie die fout maak wat  Frik…met jou Ma 

gemaak het nie. 

Reaksie Henk.  Andries se woorde tref hom diep. 

ANDRIES 

Het jy haar nog lief? 

Henk sukkel nou dat hy nie deur sy emosie oorweldig word nie.  Maar tevergeefs. Trane 

stoot uit sy oë. 
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HENK 

Ja. 

ANDRIES 

Dan weet jy wat jy moet doen. 

 

Eindig op Henk. 

 

 

 

2. 537. DIE VOORDEUR VAN ‘N WOONSTEL – DAG/BUITE/BINNE 

Ons is buite die deur.  Wilmien maak die deur van binne af oop.  Ons sien net haar 

reaksie – nog nie wie sy sien nie. 

 

Dan sien ons dis Henk. 

 

 

HENK 

Daar is tienduisend redes hoekom jy nou hierdie 

deur in my gesig moet toeslaan en net een rede 

hoekom nie… 

Wilmien slaan die deur toe.   Dan maak sy hom weer oop. 

WILMIEN 

Wat is die rede? 

HENK 

Ek het jou lief. 

Na ‘n sekond of twee slaan Wilmien die deur toe.  En dan, na ‘n sekond maak sy hom 

weer oop… 

WILMIEN 

Hoe lank is jy bereid om hier te staan? 

HENK 

Tot die dag van my dood. 
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WILMIEN 

Goed so. 

Sy slaan die deur weer toe.  Nou’s ons nie seker of sy hom weer gaan oopmaak nie.  

Henk bly staan…tjoepstil.  Die deur gaan weer oop. 

WILMIEN 

Ek haat jou! 

HENK 

Kom saam met my terug huistoe dan kan jy my 

daar haat. 

 

Stilte.   En dan…skielik… gooi sy haar arms om sy nek. 

 

 

 

2. 538. KOMBUIS: RUSTIGHEID – DAG/BINNE 

Sophia sit en huil by die kombuistafel.  Sy’t ‘n sakdoek in haar hand wat reeds sopnat 

gehuil en neus geblaas is.  Netta sny brood by die tafel. 

SOPHIA 

Dis so onregverdig, Netta.  Dis so onregverdig.  

Wat gaan ek nou doen?  Ma en Pa het gesê hulle 

gee my tot die einde van die maand.  Ek kan nie 

dit glo nie. 

Netta stap oor na Sophia en plaas haar hand op Sophia se skouer.  Sophia omhels vir 

Netta om haar middel. 

SOPHIA 

Partykeer dink ek jy’s die enigste vriend wat ek 

nog ooit gehad het… 

 

Ons hoor ‘n mansstem by die agterdeur. 
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JAN DUVENAGE (AF) 

Verskoon tog… 

Sophia kyk op.  JAN DUVENAGE is om en by 50 jaar oud.  Hy dra ‘n kort broek, lang 

kouse en skoene – duidelik ‘n velskoene. 

JAN DUVENAGE 

Jammer om te pla…ek soek vir Oom Soois… 

NETTA 

Hy’s gou dorp toe. 

JAN DUVENAGE 

Sal jy asseblief sê Jan Duvenage het kom hallo 

sê. 

NETTA 

Ek sal so maak. 

JAN DUVENAGE 

Dankie. 

Intussen sit Sophia met belangstelling  na Jan en kyk. 

 

Jan stap uit. 

SOPHIA 

Wie’s dit? 

NETTA 

Jan Duvenage.  Hy’t verlede maand daar onder 

by Gretna Green ingetrek.  Die plaas by sy Pa 

geërf.  Skatryk familie.  Shame, ek hoor hy’t 

twee jaar gelede sy vrou verloor. 

Sophia staan op, ruk haarself reg, vee die trane uit haar oë, pof haar hare reg, en stap uit 

by die agter deur agter Jan aan. 
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Net voor sy uitgaan: 

SOPHIA 

Tee Netta.  Tee vir twee. 

 

 

 

2. 539. SLAAPKAMER: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Andries lê alleen in die kamer.  Hy is wakker.   Hy lê en dink vir ‘n ruk, en leun dan met 

moeite oor om die laai langs sy bed oop te trek.  Hy haal ‘n pen en stuk papier uit die laai 

en lê dan terug in die bed.  Hy skryf iets op die papiertjie wat ons nie sien nie.  Hy leun 

weer oor en skink vir homself ‘n glas water.   Dan neem hy ‘n botteltjie pille wat ook 

langs die bed staan.    Hy maak die bottleltjie oop en gooi al die pille in die botteltjie in sy 

mond – baie pille – en sluk dit met die water weg.   Dan lê hy weer rustig agteroor, die 

papiertjie nog op sy bors, sy oë oop. 

 

DOOF NA DONKER: 

DOOF IN OP: 

 

 

2. 540. KOMBUIS: LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Sophia kom by die agterdeur in.  Sy het twee sakkies inkopies.  Sy plaas hulle op die 

kombuistafel neer, en stap dan uit na die res van die huis. 

 

 

2. 541. SLAAPKAMER:  LANDMAN HUIS – DAG/BINNE 

Mariana kom ingestap.  Sy stap na die kant van die bed.   Andries se oë is nou toe. Sy 

sien die papiertjie op sy bors.  Sy tel dit op…lees wat hy geskryf het sonder dat ons dit 

sien…laat val die papiertjie op die vloer…kyk na Andries…voel aan sy gesig…voel dat 

hy koud is…besef dat hy dood is. 

 

Sy gaan sit stadig op die bed langs hom…kyk lank na hom….en dan, bietjie vir bietjie, 

kom dit…’n leeftyd se menswees…stoot dit op…verdriet, verligting, verlossing, 

vergifnis. 
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En dan beweeg ons stadig van Mariana af…af verby die bed…na die vloer…en kom tot 

rus op die papiertjie…waarop die woorde:   JY IS VRY. 

 

 

 

2. 542. DIE STOEP: RUSTIGHEID – DAG/BUITE 

Soois en Mart sit op hulle plekke op die stoep.  Hulle kyk altwee oor die lande uit. 

MART 

Miskien was dit ‘n verlossing…vir hulle albei. 

SOOIS 

Miskien. 

Stilte. 

MART 

Ons mag nie ophou om vir F.G. lief te wees nie.  

Miskien het hy nou die lesse geleer wat hy nooit 

geleer het nie. 

SOOIS 

Miskien. 

MART 

Sophia ook. 

 

‘n Lang stile.    Dan kyk Mart na Soois, en dan weer terug na die lande.   

 

Weer stilte, dan kyk Soois na Mart, en dan terug na die lande. 

 

Stilte. 

MART 

Wat sê jy daarvan, Soois? 

SOOIS 

Wat sê jy daarvan? 
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MART 

So is die lewe. 

SOOIS 

(KNIK)  So is die lewe. 

 

 

 

2. 543. BEGRAFPLAAS – DAG/BUITE 

Die karakters staan as volg om die graf: 

 

Groepie 1:  Mariana, Henk & Wilmien, Izel & Johann 

 

Groepie 2:  Frik & Albert 

 

Groepie 3: Bianca & Jason 

 

Groepie 4:  Soois & Mart 

 

Groepie 5:  Sophia eenkant alleen 

 

F.G. is nie daar nie.     

 

‘n Dominee en twee begrafnis ondernemers staan ook eenkant by die graf. 

 

Terwyl ons stadig een vir een oor die karakters se gesigte beweeg, praat die verteller: 

SOOIS (V/O) 

As die mens maar net kon weet, elke keer as 

hy by ‘n kruispad kom, watter pad die regte 

een is om te kies, hoe vreedsaam sou die lewe 

nie wees nie?…hoe vreedsaam, hoe 

rustig…en hoe vervelig.   En buitendien, dis 

nie by die eindbestemming waar ‘n mens, 

mens word nie, maar op die pad self…want 

dis waar die kruise gedra word.  
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‘n Langskoot wys nou hoe die mense van die graf af wegstap. 

 

Mariana bly alleen daar staan, met Frik ‘n entjie van haar af weg.   

 

Ons is naby op Mariana se gesig.  Sy kyk na die graf en dan af na iets in haar hande.   ‘n 

Nader skoot wys dat sy na die papiertjie kyk wat Andries op geskryf het.  Sy staan vir ‘n 

ruk met die papiertjie in haar hande…en gooi dit dan in die graf. 

 

Die papiertjie fladder af in die graf. 

 

Dan draai sy weg en begin wegstap.   Frik sluit by haar aan.  Ons bly op hulle en kyk hoe 

hulle wegstap…en al hoe kleiner in die raam word.  Hulle raak nie aan mekaar nie…loop 

net saam. 

 

Oor hierdie beeld van Mariana en Frik wat wegstap hoor ons die laaste stuk vertelling: 

SOOIS(V/O) 

En dit was die einde van die storie…wel, nie 

die einde nie….want net in feëverhale het 

stories ‘n einde…vir die res van ons…gaan 

hulle maar aan…tot die dag van ons 

dood…en dan…eers dan…kan ons met 

sekerheid sê:  fluit, fluit, my storie is uit. 

 

ROL KREDIETE 

 

 

 

 


