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HARTLAND Episode 1   bl. 1

Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS:  TITELSEKWENS



Jan Cilliers, direk in kamera.  Terwyl hy die hele monoloog 
doen sny ons tussen sy gesig en die openingskrediete 
volgens regisseur se diskresie.  Die openingsmonoloog van 
elke episode is dus ook die titelsekwens - tydsduur:  een 
minuut dertig sekondes.  Al dertien episodes word op 
hierdie wyse geopen, met ‘n verskillende karakter per 
episode.  Hierdie karakter sal dan ook die monoloog se^ wat 
die episode sluit terwyl die eindkrediete rol.



JAN



Ons almal verloor...op die ou 
end.  Maar dis nie waar ek wil 
begin nie.  Ek wil eers besigheid 
praat. My vrou sou se^: “Hoe dan 
anders?  Dis jou hele lewe.”  
Waarop ek dan antwoord: “Hoe dan 
nie?  Alles is besigheid.”  Want 
‘n mens se lewe is ‘n 
balansstaat.  Jy het jou bates en 
jou laste - dit wat jy het...en 
dit wat jy skuld.  Aan die een 
kant is daar dit wat jou dra, en 
aan die ander dit wat jy moet 
dra.  En dit moet...moet 
balanseer - ‘n bate vir elke las 
en ‘n las vir elke bate. Presies 
gelyk.  Wanneer jy begin, is jou 
laste klein; jou bates ook.  Maar 
met die verloop van tyd word die 
getalle aan beide kante van 
daardie lyn al hoe groter - meer 
wat jou dra, meer om te dra.  En 
dis waar die inkomstestaat sy 
bydrae maak - die dryfveer van 
die balansstaat.  Want sonder 
profyt...of verlies...staan alles 
tjoepstil.  Om ‘n profyt te wys 
is eenvoudig - jou inkomste moet 
jou uitgawes oorskry...jy moet 
meer inkry as wat jy uitgee.  
Eenvoudig, maar nie maklik nie.  
Kry dit reg, dan wys jy ‘n profyt 
en jou bates groei.  Kry dit 
verkeerd en jou bates krimp.  En 
so is dit met alles:  met 
geld...met die politiek...met die 
liefde...met die lewe self.
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MARIA (O.S.)



Jan, die kinders gaan nou-nou 
hier wees...



‘n Wyer skoot wys nou dat Jan en Maria is in hulle 
sitkamer. Maria staan met ‘n pot blomme in haar hande.



MARIA (cont’d)
...dink jy nie jy moet met jou 
vuur begin nie?



Jan draai na Maria asof hy nou net met iemand anders 
gepraat het (die kykers).



JAN



Ons gaan tog seker nie eet sodra 
hulle hier aankom nie.

MARIA
Nee, maar ons kan ook nie eers 
vieruur vanmiddag eet nie.  En 
die res van die mense sal ook 
binnekort hier wees.



JAN



Kom Zweli ook?

MARIA
Natuurlik.



JAN



Jy weet dis iets wat ek nog nooit 
kon kleinkry nie:  ons woon almal 
in dieselfde stad, maar dit neem 
vir Elna en Bertus om al die pad 
van Kanada te kom kuier om die 
hele familie bymekaar te kry.



Ouma, in ‘n rolstoel, wiel haarself die kamer binne.

OUMA
Ja-nee...as die kinders eers 
begin dros, is die einde in sig.

Maria rol haar oe”, beduie dan vir Jan hy moet Ouma 
hanteer.

MARIA
Ek sit net gou hierdie in hulle 
kamer.



Maria uit na kamers.



JAN



Ma...ek wil Ma mooi vra om nie 
weer daardie woord te gebruik 
nie.
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(MORE)

OUMA
Watse woord?



JAN



Ma weet goed watse woord.  Dit 
ontstel vir Maria...



OUMA
Noem dit wat jy wil, dit bly wat 
dit is.



JAN



...en dit ontstel my.



OUMA
Waar sou jy vandag gewees het as 
jou voorvaders se kinders gedros 
het toe die eerste Zoeloe-impi’s 
oor die veld gestorm het?  Hm?  
Ek sal jou se^: Jy sou nie hier 
gewees het nie.



JAN



Ek verstaan dit Ma, maar...

OUMA
Nee jy verstaan dit nie, want as 
jy dit verstaan het, dan het jy 
verstaan dat jou dogter jou in 
die steek gelaat het.



JAN



Sy’t my nie in die steek gelaat 
nie Ma.  Elna en Bertus het hulle 
lewe iewers anders gaan maak.  
Mense doen dit al deur die eeue 
heen.  Dis presies hoe my 
voorvaders in die eerste plek 
hier gekom het - deur die land 
van hulle geboorte te verlaat.

OUMA
Altyd ‘n slim antwoord vir 
alles...selfs toe jy ‘n kind was.

JAN



Dankie Ma, ek beskou dit as ‘n 
kompliment.  Maar Ma gebruik nie 
weer daai woord nie.



OUMA
En dit gaan nie lank wees nie, 
dan’s jy en Maria ook weg.

JAN



Ek gaan in hierdie land bly, tot 
die dag van my dood.  
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JAN(cont'd)
(met ironie) Dit kan ek waarborg, 
glo my.



OUMA
Dit sal nie nodig wees nie, ek 
het my versekering. (soek na iets 
toegedraai in ‘n sakdoekie op 
haar skoot) Sien jy hierdie 
Krugerrand? (sy hou die muntstuk 
tussen haar duim en voorvinger 
op) Oom Paul.  Hy’s my 
versekering.  Wanneer jy en jou 
vrou eendag hier uitsluip, dan 
vat ek hom...

JAN



...en Ma gaan koop Pa se plaas 
terug.  Dis goed so, Ma.  Ek sal 
Ma waarsku voor ons waai, maar Ma 
gebruik nie weer die woord “dros” 
nie. Nie voor my nie, nie voor my 
vrou nie, en beslis nie voor die 
kinders nie.



OUMA
Hmf.

DAY/INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS - SLAAPKAMER

Antoinette sit voor haar spiee”lkas, maak haar grimering 
klaar.  Adriaan knoop sy hemp vas.



ANTOINETTE



Wat my so irriteer...dis soos:  
die koning ontbied en die 
onderdane kom op hulle kniee” 
aangekruip.



ADRIAAN



Mm.



ANTOINETTE



En dan moet ons daar gaan staan 
en vir Elna en Bertus verwelkom 
asof die prinses met haar prins 
uit die wildernis teruggekeer 
het.

ADRIAAN



Mmm-hm.



ANTOINETTE



Om nie eers te praat van die 
precious kleinkind nie. (draai 
met poeier en pof in hand na 
Adriaan) Verduidelik jy vir my 
hoekom jou Ma...
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ADRIAAN



Moet net nie my Ma hierby insleep 
nie.

ANTOINETTE



Nee, ek vra:  hoe is dit dat jou 
Ma liewer is vir Elna en Bertus 
se Neil as vir ons Vlooi?  En ek 
sal jou se^:  omdat Neil haar 
gunstelingseun, Jan, se kleinseun 
is.

ADRIAAN



En ek sal jou se^.  Ma bly by Jan 
en Maria, nie hier by ons nie.  
So dis te verstane.



ANTOINETTE



Presies.  En hoekom bly sy by 
hulle?  Want golden boy Jan besit 
die maatskappy en jy’s die lakei.

ADRIAAN



Presies.

ANTOINETTE



Presies.

ADRIAAN



Presies.

ANTOINETTE



Wat bedoel jy presies?

ADRIAAN



Hy besit die maatskappy en ek’s 
die lakei.



Antoinette draai terug na die spiee”l, grimeer verder.



ANTOINETTE



Mens sou dink dat hulle ten 
minste my Ma en Pa sou genooi 
het, want ek kan jou nou se^ 
daardie BEE Zweli gaan daar wees.

ADRIAAN



Hy’s nie BEE nie.  Sy Pa het die 
besigheid saam met Jan gestig.  
In fact, die besigheid was Zweli 
se Pa se idee.

ANTOINETTE



Man, jy weet wat ek bedoel.

Vlooi kom die kamer binne. Hy het ‘n blad van ‘n koerant in 
sy hand. Praat met die instap.
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VLOOI
Pa...het Pa hierdie gesien...?



ANTOINETTE



My magtag, Vlooi, het jy nog nie 
aangetrek nie?!



VLOOI
Ek gaan nou aantrek Ma.  Hoor 
hier Pa:  “Dit word beraam dat 
daar tans vir ongeveer een 
hondered en veertig miljoen rand 
nie rekenskap gegee kan word 
nie.”  En dis net vir een jaar in 
hierdie een staatsdepartement, 
Pa.



ADRIAAN



Ja my seun.



VLOOI
Ek se^ vir Pa...as ons nie nou 
iets doen nie gaan daar nie ‘n 
land oor wees vir my en my geslag 
om te erf nie.

ANTOINETTE



As jy my vra, my seun, moet jy 
dit maar oorweeg om eendag, as jy 
jou graad klaar gevang het, soos 
Elna en Bertus oorsee te gaan 
bly.

VLOOI
As ouma hoor Ma se^ so iets word 
Ma-hulle onterf.  En buitendien:  
hierdie is my land en ek gaan 
ne^rens nie.



ADRIAAN



En so praat ‘n boer.



VLOOI
As die swartes my hier wil...



ANTOINETTE



Vlooi, gaan trek aan.



VLOOI
Ek se^ maar net.



Elisabeth kom die kamer binne...baie sexy aangetrek, kort 
rompie, stywe borste wat teen haar bloesie druk.
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ELISABETH
Ma, Emily het al weer my blou 
baadjie iewers gesit waar ek dit 
nie kan kry nie.



Adriaan kyk verstom na Elisabeth se klere.

ADRIAAN



En dit?!

ELISABETH
En dit wat, Pa?



ADRIAAN



(aan Antoinette)  Sy gaan tog 
sekerlik nie in daardie klere na 
die braai toe nie.

ELISABETH
Get with the times, Pa.  Al my 
vriende dra hierdie soort klere.

ADRIAAN



Ons gaan nie by jou vriende kuier 
nie, meisie, ons gaan by jou oom 
en tannie en jou ouma kuier.



ANTOINETTE



Adriaan, los nou die kind laat sy 
dra wat sy wil. (aan Elisabeth) 
Het jy in jou linkerkantste kas 
gekyk?



ELISABETH
Hoekom sal hy daar wees?



ANTOINETTE



Want dis waar sy hom al vantevore 
gehang het.



Elisabeth sug en stap uit.

ADRIAAN



Ek kan nie glo dat jy...



ANTOINETTE



Sy’s nie meer ‘n kind nie. 
Probeer haar nou vasbind en sy 
sal net harder skop. Jy weet hoe 
sy is.



ADRIAAN



Ja-nee, ons weet wie se kind sy 
is.
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ANTOINETTE



Ek kan nie onthou dat jy gekla 
het oor die skimpy rokkie wat ek 
gedra het toe ons op ons eerste 
date gegaan het nie.



ADRIAAN



Dis anders.



ANTOINETTE



O, en hoe’s dit anders?

ADRIAAN



(aarsel sonder antwoord)  Man, 
dis net anders.



Adriaan stap uit en kom dan dadelik weer terug.



ADRIAAN (cont’d)



Dis ‘n familiebyeenkoms.  Nie ‘n 
date nie.

ANTOINETTE



Vir ‘n meisie van haar ouderdom 
is elke geleentheid ‘n date.



Adriaan skud kop en stap uit.



Antoinette lag saggies in haar spiee”l terwyl sy lipstiffie 
aansmeer.

‘n Kar TOET buite ‘n huis...



DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - SITKAMER

MARIA
Hulle’s hier!  Hulle’s hier! 
(tref haar skielik)  Hoe’t hulle 
ingekom?!

JAN



Wat vra jy skat?  Ek het hulle 
naam voor by die sekuriteit gelos

MARIA
 (vat aan haar hare)  Hoe lyk ek?

JAN 
Soos altyd, my vrou, pragtig.



MARIA
Hulle gaan sien ek het ouer 
geword.
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JAN



Ons het albei ouer geword en 
hulle’t dit lankal op Skype 
gesien.



MARIA
O ja, dis waar.



JAN



(aan Ouma) Wil Ma saamkom?

OUMA
Moenie jou oor my bekommer nie.  
Ek het my versekering.

Jan en Maria begin na die voordeur haas.

MARIA
Ek is nog steeds jammer dat ons 
hulle nie self gaan haal het nie.

JAN



Ons het aangebied, Maria, en 
hulle’t gese^ hulle wil ‘n kar 
huur sodat hulle wiele het.

Ouma bly alleen in haar rolstoel agter.  ONS BLY OP OUMA. 
‘n Lang skoot wat al hoe nader beweeg terwyl sy tjoepstil 
sit en luister na die vreugdevolle klanke wat van buite al 
hoe nader kom. 



(NOTA:  Klankbaan opname:  akteurs improviseer die woorde 
en gille wat familie maak wanneer hulle groet na ‘n lang 
tyd se afwesigheid.)   

Ons bly op Ouma.  ‘n Traan rol oor haar wang.



AD BREAK # 1



INT - JAN EN MARIA SE HUIS:VOORDEUR - DAY

BERTUS



Los die goed, Pa, ek sal dit self 
kamer toe vat.

JAN



Ek’s nie te oud om ‘n tas te 
sleep nie, jongman.  Kom ons sit 
die goed in die kamer neer voor 
julle vir Ouma groet.



BERTUS



Neil, bring jy daai tas.
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NEIL
Ja, Pa.



DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - SITKAMER

Ouma soos voorheen.  Elna stap die kamer binne gevolg deur 
Maria. Elna het ‘n jas oor haar arm en ‘n grimeertassie in 
haar een hand. 



ELNA
Hallo, Ouma.



Elna soengroet vir Ouma op haar wang.



OUMA
So, julle’t toe kom kuier.

ELNA
Ja, Ouma.

OUMA
Vir jou Pa se verjaarsdag.

ELNA
Ja, Ouma, en omdat ons verlang 
het.

OUMA
Wanneer gaan julle terug?



MARIA
Mens vra nie sulke goed nie Ma.

OUMA
Kinders vra nie sulke goed nie.  
Oumense vra wat hulle wil.

ELNA
Ons is net vir ‘n paar dae hier, 
Ouma. Bertus kan nie te lank van 
die kantoor af wegbly nie.

OUMA
Waar’s Neil?



MARIA
Die manne dra die tasse in.  
Hulle sal nou kom groet.



OUMA
(aan Elna) Ek sien jy’t bietjie 
lyf gekry.



ELNA
Spekvet en gesond, Ouma.
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OUMA
Ek’s moeg.  Ek wil gaan le^.



MARIA
Goed so.  Ek sal Ma kamer toe 
vat. Elna, bring jou goedjies.



Maria begin vir Ma uit die kamer stoot.



OUMA
Ek wil nie die braai mis nie.



MARIA
Ek sal Ma kom wakker maak wanneer 
Jan die vuur begin.



OUMA
Ek het nie gese^ ek wil gaan 
slaap nie.  Ek het gese^ ek wil 
gaan le^.

MARIA
(beheers)  Gaaf.  Ek sal Ma kom 
haal wanneer Jan die vuur begin.

Maar net dan kom Bertus, Neil en Jan die kamer binne.



BERTUS



Hallo Ouma. Dis goed om Ouma weer 
te sien.

OUMA
As dit so goed is hoekom het 
julle in die eerste plek ge...



JAN



Ma...!



OUMA
Ek se^ maar net.  Waar’s my 
agterkleinseun?



Neil tree” na vore.



NEIL
Ek sal nie ook die fout maak om 
te se^ dis goed om Ouma te sien 
nie, maar ek’s bly om hier te 
wees.

OUMA
Die kind het ‘n sin vir humor, 
nes sy Oupagrootjie.  As daar 
meer van jou op hierdie aarde 
was, kind, dan was dit ‘n beter 
plek.
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MARIA
(genoeg gehad)  Ma het gese^ sy’s 
moeg.  Sy wil gaan le^. (sonder 
verdere seremonie stoot Maria vir 
Ma die kamer uit)  Kom Elna, ek 
wys jou waar jy kan uitpak.

JAN



En terwyl julle dit doen, skink 
ek vir almal ‘n dop.



OUMA
(met die uitgaan)  Julle drink te 
veel.

JAN



Beslis, Ma, maar soos die groot 
Uys Krige eenkeer gese^ het: “Die 
lewe is alleen draaglik as ‘n 
mens ‘n bietjie dronk is. Bertus, 
na jou lang reis verdien jy ‘n 
dubbel, (aan Neil) en jy, 
jongman, ‘n bier.  En dan gaan 
pak ons daai vuur.

NEIL
Ek’s nou eers agtien, Oupa.  In 
Kanada mag ons eers drink as ons 
een-en-twintig is.

JAN



Wel gelukkig is jy nie nou in 
Kanada nie.



Bertus is nie seker of Jan nou ‘n negatiewe verwysing na sy 
immigrasie maak of nie.

BERTUS



(aan Neil) Net een.



DAY/INT - RUDI EN RIKA SE HUIS - EETKAMER

‘n Bybel word oopgeblaai.



Rudi, Rika, Gerhard en Esme sit om die eetkamer tafel. Rika 
sit links van Rudi en Esme links van Rika.  Gerhard sit 
regs van Pa.



RUDI
Aangesien ons nie na die maal by 
Oom Jan-hulle boeke sal kan vat 
nie, het ek gereken ons doen dit 
sommer nou, voor ons gaan.

Rika sit effens strak en stil. Mens kan haar deur ‘n naald 
trek - dominee se vrou tot op ‘n haar.
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(MORE)

Gerhard en Esme sit stil, geboe” hoofde.

RUDI (cont’d)
Boesman, open jy vir ons met 
gebed.



Almal neem hande.

GERHARD



Onse Hemelse Vader, ons dank u 
vir hierdie dag wat uit U genade 
vir ons gegee is en ons vra U 
see”n oor die lees en hoor van U 
heilige woord.  Amen.



RUDI
Dankie seun.  Jy gaan eendag ‘n 
baie beter dominee wees as wat ek 
ooit was.

Gerhard glimlag beskeie.



RUDI (cont’d)
(sit sy leesbril op) Ons lees uit 
Job 3, vers 23 tot 26.  Job 
wonder hoekom God weier dat ‘n 
ellendige man doodgaan.  (lees) 
“Waarom gee Hy lig aan ‘n man wie 
se weg verborge is, ‘n man wat 
deur God aan alle kante ingesluit 
is? Want soos my brood kom my 
gesug, en my gebrul word 
uitgestoot soos water. As ek iets 
vreesliks vrees, kom dit oor my; 
en die ding waarvoor ek bang is, 
kom na my toe. Ek het geen kalmte 
en geen stilte en geen rus nie, 
of daar kom die onrus.”  Tot 
sover.  Nou hoekom sou ek hierdie 
droewige verse gekies het?

Rika, Gerhard en Esme kyk stil na Rudi...verstaan dat hy ‘n 
retoriese vraag vra.



RUDI (cont’d)
Omdat ons vanaand by Oom Jan en 
Tannie Maria gaan kuier om Oom 
Jan se verjaarsdag more te vier 
en om Elna en Bertus en Neil te 
verwelkom. En ek wil he^ dat ons 
almal, terwyl ons lekker kuier en 
eet, sal onthou om dankbaar te 
wees vir God se genade teenoor 
ons en ons geliefdes.  Ons lewe 
almal, ons is gesond, en ons is 
gelukkig...inderdaad, gesee”nd. 
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RUDI(cont'd)

(MORE)

En dat ons, as ons ooit soos Job 
in ons geloof deur die Vader 
gestoets word, sal sterk staan 
omdat die Here sy kinders toets 
net omdat hy hulle lief het.  
Amen.

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - ELNA EN BERTUS SE 
SLAAPKAMER



Elna en Maria is in die kamer.



MARIA
Al hierdie kaste is leeg. Gebruik 
dit nes jy wil.



ELNA
Dankie Ma.



MARIA
(skielik oorweldig deur emosie, 
omhels vir Elna) Ag my kind dis 
so lekker om julle weer hier te 
he^.

ELNA
Vir my ook Ma.

Vir ‘n oomblik staan hulle so in mekaar se arms.  En dan 
begin Elna ruk soos sy huil.



MARIA
My kind?  My gogga?  Wat makeer?  
Elna? Praat met my, my kind.  
Hoekom huil jy.



ELNA
Hy wou hom nie bring nie, Ma.



MARIA
Hoe bedoel jy nou “hy wou hom nie 
bring nie”?



ELNA
Bertus.  Hy wou nie vir Neil 
saambring nie.

MARIA
Maar hy’s ons kleinseun.  Hoekom 
sou Berthus nie wou he^ ons moet 
hom sien nie.

ELNA
Nie daaroor nie Ma.  Hy wou hom 
nie na die land toe bring nie. 
Ons het amper geskei omdat ek 
aangedring het.  
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ELNA(cont'd)
Hy wou hom daar by vriende los 
sodat ek en hy alleen kon kom.



MARIA
Ek’s jammer, maar ek verstaan 
nie.

ELNA
Hy wil he^ Neil moet in murg en 
been ‘n Kanadees wees.

MARIA
Dis absurd.  Julle praat dan 
Afrikaans.



ELNA
Nie in Kanada nie.  Ons praat 
Engels...by die werk, by die 
huis.  Ons praat Engels.  Bertus 
voel, as Neil Afrikaans by die 
huis praat en Engels by die 
skool, hy nooit behoorlik sal 
aanpas nie...altyd half Afrikaner 
sal wees.

MARIA
Maar hy sal altyd half Afrikaner 
wees.  Jy kan mos nie jou herkoms 
ontken nie.



ELNA
Dis wat ek heeltyd vir Bertus 
se^.

MARIA
Neil was dertien toe julle hier 
weg is.  Hy weet mos waar hy 
gebore is, waar hy vandaan kom.  
Sy ouma en oupa bly per slot van 
sake nog in Suid-Afrika.



ELNA
Bertus is nie oop vir gesprek 
nie.  Dit was moeilik genoeg om 
die land te verlaat, om weg te 
gaan van Ma en Pa, van alles wat 
ek ken, maar om alleen in ‘n 
vreemde land te sit en nie eens 
oor jou verlange en heimwee met 
jou man te kan praat nie.  Om as 
moeder jou kind se moedertaal te 
moet ontken.  Ek sukkel, Ma.

MARIA
Ai my kind.
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Bertus stap die kamer binne. Elna draai weg, wil nie he^ hy 
moet sien dat sy huil nie,  en hou haar met die uitpak van 
haar grimeertassie besig.



BERTUS



Ma, Pa soek sy braaitang.  Hy’t 
gese^ ek moet se^ sy 
“gunstelingbraaitang”.

MARIA
In die kassie onder die wasbak in 
die kombuis.



BERTUS



Dankie. (hy wil wegdraai, maar 
voel iets aan wat Elna betref)  
Elna...?

ELNA
(draai nie na hom nie) H’m?

BERTUS



Elna, kyk na my.



Elna vee vinnig die trane uit haar oe, draai na Bertus en 
maak asof daar niks skort nie.



BERTUS (cont’d)



Hoekom huil jy?



ELNA
Van blydskap.

MARIA
Ma’s en dogters, Bertus, wanneer 
hulle mekaar sien, huil hulle.  
Julle mans hoort dit ‘n slag te 
probeer.

Bertus huiwer ‘n oomblik, oe” op Elna, en stap dan uit.



DAY/EXT - JAN EN MARIA SE HUIS - DIE LAPA/BRAAIAREA

Jan en Neil is besig om die vuur te pak.

JAN



Wil jy nou wragtag vir my se^ jy 
weet nie hoe om ‘n braaiviuur te 
pak nie.

NEIL
Ons braai nie in Kanada nie, 
Oupa.
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JAN



Waarvan praat jy?  Hulle’t net ‘n 
ander naam vir die ding.



NEIL
My Pa hou nie van braai nie.



JAN



Dit sal die dag wees.  Jou Pa, 
mannetjie, was ‘n bobaas-braaier, 
selfs beter as ek, al moet ek dit 
nou self se^.

NEIL
Nie in Kanada nie, Oupa.



Bertus kom met die braaitang in hand ingestap.



JAN



Wat hoor ek nou dat jy nie in 
Kanada braai nie?

BERTUS



Ag nee wat, Pa.  Die lewe is 
anders daar.



JAN



‘n Vuur is ‘n vuur en vleis is 
vleis. Dis ‘n bleddie skande dat 
jou seun nie weet hoe om ‘n braai 
te pak nie. ‘n Braai is een van 
die steunpilare van die Afrikaner- 
kultuur.

Boetjan kom ingestap.



JAN (cont’d)



Boetjan!  Welkom.  Welkom my 
seun.

BOETJAN



Dag Pa.  (skud blad en bied dan 
hand aan Bertus) Dag swaer. 
Welkom terug.  Lekker om julle 
weer hier te he^.

BERTUS



Dankie, swaer. 



BOETJAN



(aan Neil) Mensdom Neil, is dit 
jy?!

NEIL
Ja Oom.
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BOETJAN



Hell’s bells, jy’t gerek sedert 
ek jou laas gesien het.

NEIL
Ja Oom.



BERTUS



Ja-nee kyk, Elna koop skaars vir 
hom ‘n nuwe broek of die pype is 
klaar te kort. Jy lyk goed, 
swaer.



BOETJAN 
Onkruid vergaan nie. 



BERTUS



Hoe gaan dinge daar in die 
wildtuin?

BOETJAN



Wild.

JAN



Maar nie so wild soos hier in die 
stad nie.  Ek se^ nou die dag vir 
Ma: ons moet saam met Boetjan 
daar in die wildtuin gaan bly. Jy 
staan daar by die braai in die 
nag, om jou hoor jy die leeus 
brul en die hie”nas roep, maar 
ne^rens in die land voel jy so 
veilig soos tussen daardie wilde 
diere nie.



BERTUS



Dit kan ek glo.



ELNA (O.S.)



Boetjan!

Elna, gevolg deur Maria, kom die lapa binne.  Sy hardloop 
na Boetjan en omhels hom...spring amper in sy arms. Broer 
en suster duidelik baie lief vir mekaar.

ELNA (cont’d)
Ooooooo my broer, dis so goed om 
jou te sien.



BOETJAN



En om jou te sien, sus.

Sy gee hom ‘n klapsoen op sy wang en staan dan terug, vee 
weer trane uit haar oe”.
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MARIA
Sien jy Bertus, daar huil sy al 
weer.

Boetjan se oe” is nou op Maria.  Daar is ‘n effense ongemak 
tussen hulle.

BOETJAN 
Hallo, Ma.



Ma se houding teenoor Boetjan is vriendelik, maar effens 
terughoudend.  Sy omhels hom wel en gee hom ‘n soentjie op 
die wang.

MARIA
Hallo, my seun.



JAN



Nou ja toe.  Die geluk was weer 
eens aan ons kant. Ten spyte van 
duisende kilometers per vliegtuig 
vir julle en een van die 
gevaarlikste paaie in die land 
vir jou, Boetjan, is julle veilig 
hier en is ons almal weer 
bymekaar. Boetjan, wat gaan jy 
drink?

BOETJAN



Net ‘n sodawater vir my, dankie 
Pa.



Jan aarsel ‘n oomblik, onkant betrap deur hierdie versoek.

OUMA (O.S.)



(vaag, vanuit die huis)  
Maria...!

MARIA
O magtag, ek het van Ma vergeet.

Maria haas uit.   

JAN



Sodawater.  Gaaf.  Dit het ek.



DAY/INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS - VLOOI SLAAPKAMER

Vlooi sit voor sy rekenaar.  Duidelik op die skerm is die 
volgende woorde:  “DIE AFRIKANER...HOE SAL ONS VOLK 
OORLEEF?”  Dan is daar kleinskrif wat ons nie kan lees nie.



HARTLAND Episode 1   bl. 20

ANTOINETTE (O.S.)
Vlooi, as jy nie nou kom nie moet 
jy maar self daar kom.

VLOOI
Ek kom, Ma!



Vlooi maak die bladsy toe en staan op. Hy dra jeans en ‘n T-
hemp, met die woorde voor op:  BOER MET ‘N ROER.



Hy stap uit.



DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - ‘N GANG

Maria stoot vir Ouma in haar rolstoel af in die gang.



MARIA
Het Ma lekker gerus?



OUMA
Nee.  Jy’t gese^ jy sal my kom 
haal sodra julle die vuur begin.

MARIA
Jammer Ma.  Boetjan het opgedaag, 
toe raak ons aan die gesels en 
toe vergeet ek.



OUMA
Is hy nugter?

MARIA
Ja, Ma, hy is nugter.



OUMA
Ons praat weer oor ‘n uur of 
twee. Francois sou nooit so 
gemaak het nie.



MARIA
Ons praat nie vandag oor Francois 
nie, Ma.

DAY/EXT - JAN EN MARIA SE HUIS - LAPA/BRAAI AREA



Rudi, Rika, Gerhard en Esme kom die braai area binne.  
Daar’s ‘n geheen en weer gegroetery.  Dan kom Maria en Ouma 
in.  Nog gegroetery, en daarna:

JAN



Mense, die drankies is daar, die 
ys is daar en die glase is daar.  
Manne help julleself.  Ek sal vir 
die dames sorg.  (aan Rika)  My 
sussie, wat kan ek vir jou kry?
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Rika kyk vlugtig na Rudi.



RIKA
Weet jy, ek sal sommer ‘n sappie 
vat.

JAN



‘n Sappie?!  Ingeval niemand jou 
gese^ het nie, sus, hierdie is ‘n 
partytjie.



RIKA
Nou maar in daardie geval sal ek 
‘n glasie wyn drink, dankie.



Sy kyk weer na Rudi, wat nou na haar kyk.

RIKA (cont’d)
Maar net ‘n kleintjie.

Nou’s ons by Ouma en Boetjan.



OUMA
(wys na die glas sodawater in sy 
hand)  Wat drink jy daar?



BOETJAN



Sodawater, Ouma.



OUMA
Van wanneer af drink jy 
sodawater?



BOETJAN



Die laaste vier maande al, Ouma.

OUMA
Hmf.  Ons sal sien hoe lank dit 
hou.

Effens weg van Ouma en Boetjan let Maria die gesprek tussen 
hulle op.  Dan kyk sy op na iets anders.

MARIA
Zweli!



Zweli, ‘n aantreklike jong swart man (30) het pas ingestap.  

Maria beweeg tussen die mense deur na Zweli.



MARIA (cont’d)
Zweli!  Welkom.



Maria omhels vir Zweli. Na hulle klaar omhels het, kyk 
Zweli rond...
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ZWELI
Ek hoop nie ek is laat nie...



MARIA
Glad nie.

ZWELI
(grappie) Tannie weet mos hoe’t 
my Pa oor African time gevoel.



MARIA
Presies dieselfde as wat Jan oor 
Boere-time voel.



Hulle lag saam.



MARIA (cont’d)
Kom, se^ hallo.



Sy lei vir Zweli weg.



Adriaan, Antoinette, Vlooi en Elisabeth stap die lapa 
binne.  Jan is daar om hulle te ontvang. Weereens ‘n heen 
en weer gegroet.



JAN



Welkom broer.

ADRIAAN



Dankie. Lekker om almal weer so 
bymekaar te sien.

JAN



Ne”?  Vlooi, kan ek jou taak om 
vir jou Ma en Pa ‘n drankie te 
skink?



ANTOINETTE



Nie teveel ys nie seun.

VLOOI
Ja Ma, ek weet Ma.

ELISABETH
(aan Vlooi) ‘n Glas wit vir my, 
dankie.



ADRIAAN



Ek dink nie so nie.  Lime en soda 
vir jou suster.



ELISABETH
Met baie ys.



VLOOI
Ek’s bly jy dink ek’s jou waiter.
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JAN



Vlooi, jou Pa sal jou nog 
leer...om man te wees is om vir 
die vrouens in jou lewe waiter te 
wees...dis wat ons gelukkig maak.

Jan lag.  Adriaan en Antoinette lag saam.

Vlooi stap weg om drankies te gaan haal.

Nou’s ons weer by Elna en Zweli en Maria.

ELNA
Ek het nie geweet jy gaan hier 
wees nie.

MARIA
Natuurlik.  Hy’s mos familie.



Zweli bied sy hand vir Bertus.  Hulle skud blad.



BERTUS



Nice om jou weer te sien.



ZWELI
‘Selle.



ELNA
My Pa mail nou die dag hy voel 
amper hy nie meer hoef werk toe 
te gaan nie.



Adriaan sluit by hulle aan, slaan sy arm om Zweli se 
skouers.

ADRIAAN



Ja-nee, as Zweli so aangaan, gaan 
ek ook binnekort nie meer ‘n job 
he^ nie.

ZWELI
Waarvan praat Oom?  (aan Bertus 
en Elna) Ek’s net dankbaar Oom 
Adriaan het my nog nie gefire 
nie.

ADRIAAN



Jou fire?  Hoe fire ek ‘n man wat 
50% van die aandele besit?

ZWELI
Te danke aan my Pa. Aandele 
waarborg jou nie ‘n pos in ‘n 
maatskappy nie.





HARTLAND Episode 1   bl. 24

(MORE)

ADRIAAN



Dis waar.  Dis waar.  

ANTOINETTE



Adriaan...



ADRIAAN



Verskoon my.  Die vrou roep.



Adriaan beweeg weg.



ZWELI 



(aan Elna) Alles wat ek van die 
besigheid weet het jou Pa my 
geleer. Leer my nog steeds.

Nou’s ons by Antoinette en Adriaan.

ANTOINETTE



(uit die hoek van haar mond)  Dis 
erg genoeg dat Jan die mannetjie 
so voortrek, moenie jy ook nog by 
hom loop vlerksleep nie.



ADRIAAN



Ken die wee” van jou vyand, my 
vrou. Hou hom naby en ken sy 
wee”.

AD BREAK # 2



DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - SITKAMER

Gerhard, Esme, Neil, Vlooi en Elisabeth sit op die bank en 
stoele.



VLOOI
Ek se^ julle nou...as dinge 
aangaan soos hulle aangaan, is 
hierdie land oor ‘n paar jaar 
Zimbabwe. Neil, jy moet hoor 
watse dinge daardie Malema ou 
kwytraak.

GERHARD



Ja, maar kom ons wees nou 
eerlik...mense soos hy is ‘n 
klein minderheid.

VLOOI
Iiiiis dit?  Daai ou praat vir 
die jong swart massas, en daar’s 
miljoene van hulle.  
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VLOOI(cont'd)
Die land gaan eers ‘n ashoop wees 
voordat daai jong massas 
uitgefigure het hulle moes 
miskien na iemand anders 
geluister het. Dis wat met elke 
staat in Afrika gebeur het.

Terwyl Vlooi bogenoemde se^, sit Neil en luister.  Dan 
flits sy oe” na...

Elisabeth, wie se oe” op Neil is.  Sy glimlag effens vir 
hom, met ‘n onderliggende flikvlooierigheid.



Neil glimlag beskeie voor sy oe” weer teruggaan na Vlooi.



ESME
Hoor hier ouens, ek hoop nie ons 
gaan heel dag politiek praat nie.  
Julle weet Oom Jan-hulle het ‘n 
jacuzzi.

ELISABETH
(spring op) Goeie idee. Ek het 
juis my bikini saamgebring.

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - DIE LAPA/BRAAIAREA

Die grootmense sit nou op stoele in ‘n sirkel soos mense by 
‘n braai maak.  



Elna is enigste een wat staan, drankie in die hand.

ELNA
Dames en Here, ek wil graag ‘n 
heildronk instel...op Pa se vyf-
en-sestigste verjaarsdag.



JAN



Nie so haastig nie, kind, dis 
eers mo^re.  Laat my toe om die 
laaste paar uur van my nog-nie-
nie-vyf-en-sestig-jaar-oud-nie te 
geniet.



ELNA
Nou goed, dan drink ons op die 
laaste paar uur van Pa se nog-nie-
nie-vyf-en-sestig-jaar-oud-nie. 

JAN



En op goeie vriende wat nie meer 
met ons is nie.  Zweli, ons drink 
op jou Ma en Pa...dertig jaar my 
vennoot.  Ek mis hom. Ek mis 
hulle albei.
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OUMA
En op Francois.



Vir ‘n oomblik is daar ‘n ongemaklike stilte.



Maria sug ongemerk.



Boetjan kyk af na sy glas sodawater.

Elna kyk na Boetjan.



JAN



En op Francois.



ELNA
Saluut!



Almal lig hulle glase: “Saluut!”  Dan begin hulle sing:  
Lank sal hy lewe...ens.

Terwyl hulle sing fokus ons veral op Jan, Maria en Boetjan, 
wat met iets anders in hulle koppe besig is terwyl die 
mense sing.



JAN



Nou ja toe, dankie mense.  Kom 
ons kry iets op die vuur en hou 
‘n paartie.



ADRIAAN



Jan, moet ek nie ‘n paar van daai 
jong latte roep om die vleis te 
kom braai nie?

JAN



Nee dankie.  Dis my paartie en my 
braai en net hierdie hande mag 
daaraan raak.

RUDI
Ek wou nog vra, Bertus...hoe gaan 
dit daar met jou besigheid?

BERTUS



Baie beter as verlede jaar Oom 
Rudi.  Ek het mos ‘n ruk gelede 
veertig persent daarvan aan ‘n 
kollega verkoop.  Ons is nou 
vennote.  Ek dink dinge hoort nou 
van krag tot krag te gaan.

Jan pak vleis op die braai.
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JAN



Ja-nee, dis nie ‘n maklike ding 
om ‘n nuwe besigheid te begin 
nie, veral nie in ‘n vreemde land 
nie.

ADRIAAN



Oorweeg julle dit ooit om terug 
te kom Suid-Afrika toe?

BERTUS



Nee Oom.  Ons is baie gelukkig 
daar.

Reaksie Elna.

Maria let op Elna se reaksie, kyk dan weer weg.



RIKA
En jy Elna?



ELNA
(sit dadelik die masker op) Ek’s 
baie gelukkig, dankie tannie 
Rika.

Reaksie Maria.

Dit was ‘n bietjie moeilik aan 
die begin...mens ken mos niemand 
nie, maar later maak jy vriende 
en dan gaan dit beter.

ANTOINETTE



Wat mis jy die meeste?

ELNA
O dit kan ek baie maklik 
antwoord:  behalwe vir Ma en Pa 
en almal van julle...‘n bediende.

BERTUS



Gelukkig woon ons in die Eerste 
We^reld - almal het elke 
arbeidsbesparings-gadget waaraan 
jy kan dink.  Ons yskas bestel 
die kos.

ELNA
Dis net jammer dat die vloere 
hulleself nie vee nie en die 
klere hulleself nie stryk nie en 
die beddens hulleself nie opmaak 
nie, ne’ my man.
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(MORE)

BERTUS



Klein prys om te betaal vir die 
wete dat dit nog alles daar sal 
wees as jy saans by die huis kom 
en jou kinders nog op straat kan 
speel in plaas van agter tien 
voet mure en tralies.



MARIA
Ag wat, ons trek al laer van ons 
voorvaders die eerste keer voet 
op hierdie grond gesit het.

ANTOINETTE



Hoewel die vrouens nou nie meer 
die roers hoef te laai nie.  Ons 
druk net die panic button en laat 
die geveg aan armed response oor.

Almal lag.



JAN



En dit, dames en here, is 
vooruitgang.



Almal lag weer.



OUMA
Maria, jy’t my kombers vergeet.  
My bene kry koud.

Maria staan op en stap uit.

ELNA
Ouma kan bly wees Ouma woon nie 
in Kanada nie.  Dit word yskoud 
daar, vir maande aaneen.



OUMA
Hoekom sou ek in Kanada wou woon?  
Laat ek jou een ding vertel my 
meidjie:  ek weet van dinge wat 
groei.  Jy kan nie ‘n volgroeide 
boom hier uit die grond uit ruk 
en daar gaan plant nie.  ‘n Boom 
se wortels praat met die grond 
waar hy groei, en terwyl hulle 
praat, verander hulle mekaar op 
maniere wat net God kan verstaan.  
Nou ruk jy hom uit en druk sy 
wortels in vreemde grond en dan 
wonder jy hoekom hy vrek.  Ek sal 
jou se^ hoekom:  want die wortels 
en daai vreemde grond praat nie 
dieselfde taal nie. Dis die dat 
‘n boom staan waar hy staan.  
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OUMA(cont'd)
En as hy die dag aan die einde 
van sy tyd kom, dan vrek hy net 
daar waar hy gestaan het, en word 
weer een met die einste grond 
waarmee hy gepraat het, wat sy 
taal geken het.

Almal is tjoepstil.



Bertus is effens nors.

Elna sit stil...’n droewigheid in haar oe”.

Maria kom in met ‘n kombersie oor haar arm.  Sy loop in die 
stilte in.  Sy aarsel ‘n oomblik.



MARIA
(terwyl sy die kombers oor Ouma 
se bene gooi)  Daar’s sy Ma.  Is 
dit nou beter?

OUMA
Natuurlik is dit beter, anders 
sou ek nie daarvoor gevra het 
nie.

Maria kyk op na Jan, wie se oe” op haar is.  Jan stuur 
sagte oe” vir Maria:  “Just let it go”.



ADRIAAN



(staan op) Nou ja toe, ek weet 
nie van julle nie, maar ek soek 
nog ‘n dop.



ANTOINETTE



(hou haar lee” glas na Adriaan 
uit)  Dankie my man. Rika, wat 
van jou.

RIKA
Dankie.



RUDI
(plaas sy hand op haar been) My 
liefling...



Rika kyk vir ‘n oomblik na Rudi.

RIKA
(aan Adriaan)  Weet jy Adriaan, 
ek dink ek het eintlik genoeg 
gehad.  (met ‘n laggie) Net-nou 
slinger ek hier rond.
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ANTOINETTE



Rika, die dag as ek jou sien 
rondslinger is die dag wat 
hierdie land weer ‘n wit 
president het.

DOOF NA 
DONKER:

DOOF IN:

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - BADKAMER

Neil, in swembroek, droog homself af.  



Die deur wat half oop is word oopgestoot en Elisabeth stap 
in.  Sy het haar bikini aan.  Haar jong borste stoot styf 
teen teen die toppie.  Sy sien vir Neil.

ELISABETH
Skuus.  Ek’t nie besef hier’s 
iemand hier nie.



Sy gaan weer uit.

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - BUITE DIE BADKAMER

Elisabeth trek die badkamerdeur agter haar toe, staan met 
haar rug teen die deur.  Sy dink ‘n oomblik, en maak dan 
weer die deur oop.

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - BADKAMER

Die deur gaan weer oop.  



Neil kyk op.



Elisabeth kom in en maak die deur agter haar toe.

Neil kyk in stilte na haar...weet nie wat nou aangaan nie.

ELISABETH
Ek hoop nie jy dink ek’s 
voorbarig nie...maar ek wou net 
vir jou se^:  laas toe ons mekaar 
gesien het was ons 
wat?...dertien, veertien...en 
nou’s ons agtien. En ek wou net 
vir jou se^ jy het intussen 
bleddie handsome geword. Ek weet 
jy’s my nefie, maar dit beteken 
nie ek kan nie so iets vir jou 
se^ nie...as ‘n kompliment...jy 
weet.



HARTLAND Episode 1   bl. 31

NEIL
Dankie.



ELISABETH
En in any case, ons is nie eers 
regtig niggie en nefie nie...my 
pa is jou oupa se broer...so dis 
meer soos vriende.

Neil se oe” flits vir ‘n oomblik na haar borste.



Elisabeth merk dit op.

ELISABETH (cont’d)



En ek wou net vir jou vra...ag 
nou voel ek skaam...



NEIL
Ja...?



ELISABETH
Ek wou net vir jou vra:  dink jy 
ook ek het mooi geword?

NEIL
Baie.

ELISABETH
Jy’s so ‘n sweetie.



Sy stap tot teen hom en gee hom ‘n soentjie op sy wang. 
Haar borste stoot teen sy bors. 

ELISABETH (cont’d)



(kyk hom diep in die oe”) Ek’s so 
bly julle’t kom kuier.

Neil het nie woorde nie.  Kyk haar stil aan.



ELISABETH (cont’d)



Anyway, ek wou net se^.  Sien jou 
nou-nou.

Elisabeth stap uit, trek die deur agter haar toe.

Neil staar na die deur:  “Wat de donner was dit?”

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - BUITE DIE BADKAMER

Elisabeth staan weer met haar rug teen die deur, haar oe” 
gaan toe.  ‘n Glimlag terg haar mond.



VLOOI (O.S.))
En as jy nou so teen die deur 
staan...?
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Elisabeth se glimlag verdwyn, oe” gaan oop.

ELISABETH
Wat traak dit jou?

Sy stap weg...kop omhoog.



Vlooi klop aan die badkamerdeur.

NEIL (O.S.)



Besig.



Vlooi kyk na waar Elisabeth weggestap het en dan na die 
badkamerdeur.

VLOOI
Hmf.

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - KOMBUIS

Jan kom die kombuis binne met ‘n groot bak gebraaide vleis.  
Maria is besig om opdienbakke uit te sit. Bakke vol slaai 
staan ook op die toonbank. Jan sit die bak neer en Maria 
begin die vleis na haar mooi opdienbakke oorpak.

JAN



Sal ek die pap solank uitvat?



MARIA
Ja.  En daar’s die sous.  Oppas, 
die bak is warm.



Sy gee vir Jan ‘n lap om die bakke mee te vat.  Vir ‘n 
oomblik is daar stilte tussen hulle.

MARIA (cont’d)
Wanneer gaan jy vir Elna en 
Bertus se^?



Stilte...’n paar sekondes lank.

JAN



Weet nie. (POUSE)  Oormo^re, na 
my verjaarsdag.



Maria knik haar kop stadig.

JAN (cont’d)



Maar eers hou ons ‘n partytjie.

Hy vat die pap en die sous en stap uit.



Maria staan stil...sug diep...dra swaar.



HARTLAND Episode 1   bl. 33

DAY/EXT - JAN EN MARIA SE HUIS - DIE LAPA/BRAAIAREA

Jan kom ingestap met die pap en sous.



JAN



Kos is op die tafel mense.  
Waar’s daai jong klomp?

ADRIAAN



Laas wat ek gesien het, was hulle 
almal in die jacuzzi. Maar moenie 
oor hulle worrie nie, broer.  Jy 
weet mos hoe’s hulle...as daar 
werk is om te doen dan verdywn 
hulle, maar as hulle kos ruik, 
dan’s hulle voor in die tou.



Vlooi stap in.

VLOOI
Jissie, Oom Jan, die kos ruik 
lekker.



Adriaan beduie met gesig:  “Sien jy, wat het ek jou gese^”.

AD BREAK # 3



DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - KOMBUIS

Borde en bakke staan in stapels op die kombuistoonbank en-
tafel.



Maria is doenig daarmee.



Elna kom ingestap met ‘n skinkbord vol vuil glase.

ELNA
Dis die laaste Ma.

MARIA
Goed so. Sit dit daar neer.  Ek’s 
nie nou lus om hiermee te sukkel 
nie.  Ons kan dit later in die 
wasser pak.



Jan kom ingestap.

JAN



Wel, dit was lekker.  Ne’?

ELNA
Heerlik Pa.  Dankie vir al julle 
moeite.
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JAN



Moeite?  Dit was ‘n absolute 
plesier.  (vat haar styf in sy 
arms vas)  Ag dis so lekker om my 
dogter hier te he^.



ELNA
Dis so lekker om hier te wees, 
Pa.



JAN



Ek se^ jou, ek weet nie wat met 
hierdie ou volkie van ons gaan 
gebeur nie.  Almal se kinders sit 
oorsee.

Bertus kom ingestap.



BERTUS



Is daar enige iets anders waarmee 
ek kan help?



MARIA
Nee, dankie Bertus.  Alles 
gedoen.



JAN



Nou maar gaaf, dan gaan ek ‘n 
bietjie skuins le^.  Maria, kom 
jy saam?

MARIA
Ja, ek’s nou lekker uitgeput.



Ouma stoot haarself sukkelend in die kombuis in.



MARIA (cont’d)
My magtag, Ma, hoekom roep Ma 
nie?

OUMA
Wat help dit ek sit daarbuite as 
ek stoksielalleen daar moet sit.  
As ek nie soos ‘n lappop in 
hierdie draadkarretjie 
rondgestoot word nie dan word ek 
vergeet...eers in my kamer en nou 
by die braai.

MARIA
Jammer Ma.  Ons was besig om die 
bakke en borde in te dra.



OUMA
Ek’s moeg, ek wil gaan le^.



HARTLAND Episode 1   bl. 35

ELNA
Bertus...

OUMA
Hy kan my nie vat nie.  Wat weet 
hy van my op die bed kry?



MARIA
Ek sal dit doen.



Maria stoot vir Ouma uit.



JAN



Nou ja, julle moet my verskoon, 
laat ek my battery so bietjie kan 
recharge.

Jan uit.

BERTUS



Wat is dit met mense dat hulle 
altyd vir mense wat emigreer het 
vra:“Oorweeg julle dit om terug 
te kom?”

Elna huiwer ‘n oomblik...wil nie haar gevoelens oor sy 
Engels uitspreek nie.



ELNA
Waarskynlik omdat hulle dink oor 
hoe hulle sou voel as hulle nie 
meer in die land van hulle 
geboorte leef nie.

BERTUS



It irritates me.  I’m going to 
lie down. If I’m not mistaken 
it’s five or six o’ clock in the 
morning for us. Neil has passed 
out. 

ELNA
Hoekom Engels met my maar nie as 
my Ma of Pa hier is nie?



BERTUS



Ek wil nie ‘n issue daarvan maak 
nie.

ELNA 
Ek’s nou daar.

Bertus uit.



Elna stil en alleen...
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ELNA (cont’d)
(saggies)  Oorweeg julle dit om 
terug te kom?  (POUSE)  Elke dag.

DAY/INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS - SITKAMER

Adriaan het twee whiskey’s in die hand.  Hy gee een vir 
Antoinette en sak dan langs haar in die rusbank neer. 
Altwee het hulle voete, sonder skoene, op die koffie tafel.

ADRIAAN



Nou ja toe, daar’s dit ook nou 
gedoen.



ANTOINETTE



Jy besef natuurlik dat Zweli 
eendag jou werk by jou gaan vat. 
Ek sweer Jan het daai klonkie 
liewer as sy eie kinders.



ADRIAAN



Jan sal dit nooit toelaat nie. 
Bloed is dikker as water.



ANTOINETTE



In die nuwe Suid-Afrika, my man, 
het bloed nie ‘n kans teen 
politieke realiteite nie.



ADRIAAN



Ek werk nou al vir twintig jaar 
vir daardie maatskappy.  Ja 
daar’s politieke realiteite, maar 
Jan sal my nooit in die rug steek 
nie.

ANTOINETTE



En na twintig jaar, wat het jy?

ADRIAAN



‘n Goeie werk en ‘n baie goeie 
salaris.

ANTOINETTE



My Pa het altyd gese^: ‘n Man wat 
‘n goeie salaris kry, kry daai 
salaris omdat hy ‘n ander man ryk 
maak.  Mens word nie ryk omdat jy 
‘n goeie salaris kry nie.  Mens 
word ryk omdat jy die maatskappy 
besit.



ADRIAAN



My tyd sal kom.  Moenie jy worrie 
nie, my tyd sal kom.
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ANTOINETTE



Jy moet van Zweli ontslae raak.

Adriaan kyk na Antoinette.

ANTOINETTE (cont’d)



Hoe vinniger, hoe beter.



Adriaan le^ sy kop weer teen die bank...dink.



DAY/INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS - ELISABETH 
SLAAPKAMER



Elisabeth le^ op haar bed, blaai deur ‘n modetydskrif.



Vlooi stap die kamer binne.

ELISABETH
Excuse me.  Wie’t gese^ jy mag 
inkom?



VLOOI

Moenie dink ek weet nie waarmee 
jy besig is nie.



ELISABETH
Besig met wat?

VLOOI
Ek het gesien hoe jy met ou 
Neiltjie flirt.



ELISABETH
Ag asseblief man.

VLOOI
Lyk ek vir jou soos ‘n poephol? 
Huh?

ELISABETH
Ek weet nie waarvan jy praat nie.

VLOOI
O jy weet nie waarvan ek praat 
nie.  Soos in wat het jy in die 
badkamer saam met hom gesoek?  
Huh?

ELISABETH
Ek het per ongeluk ingestap toe 
hy daar binne was, dis al.

VLOOI
Per ongeluk?
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ELISABETH
Oom Jan-hulle het nie Mens and 
Ladies toilette nie okei.



VLOOI
En daarom het jy daar gestaan en 
glimlag soos ‘n kat met room om 
die bek.

ELISABETH
Katte kan nie glimlag nie.

VLOOI
Sekere katte kan.  Ek watch jou.

ELISABETH
Ag man, watch jouself.

Vlooi beduie waarskuwend met sy voorvinger na Elisabeth en 
stap uit.

Elisabeth glimlag, selfingenome.

DAY/INT - JAN EN MARIA SE HUIS - SITKAMER

Elna sit alleen, diep ingedagte.

Boetjan kom die kamer binne.



BOETJAN



En as jy nou hier alleen sit?



ELNA
My lyf se horlosie is nou so 
deurmekaar ek weet nie of dit dag 
of nag is nie.

Hy gaan sit langs haar op die rusbank.



ELNA (cont’d)
Ek wou nog se^:  veels geluk met 
jou diploma.



BOETJAN



Dankie.  Teen wil en drank het 
Boetjan uiteindelik ‘n 
kwalifikasie gekry, al is dit nou 
net as wildsbewaarder.

ELNA
Ek sou nie se^ “net” nie.  Dis ‘n 
belangrike werk.
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BOETJAN



Probeer dit vir Ma vertel.  Maar 
ek het gereken as ek iets gaan 
doen, kan dit maar net sowel iets 
wees wat die lewe bewaar, nie 
vernietig nie. (POUSE)  Dis goed 
om jou te sien, Elna.

ELNA
En om jou te sien, my broer.  Ek 
sou graag vir langer wou gebly 
het...



BOETJAN



Ja, dis donners ver, en dit vir 
so ‘n kort rukkie.

ELNA
Ek wou al verlede jaar kom, maar 
dinge het ‘n bietjie moeilik 
gegaan met Bertus se besigheid.  
Mens besef nie hoe sterk jy op 
jou netwerk van vriende en 
kennisse steun nie, tot jy hulle 
nie meer het nie.

BOETJAN



Emigrasie is nie vir sissies nie.

ELNA
En duidelik nie vir boeties nie.

BOETJAN



My suster, of hulle wit mense in 
hierdie land wil he^ of nie, 
hierdie boetie is een boetie wat 
hulle sal moet verduur tot aan 
die bitter einde.

Stilte.



ELNA
Dit was so lekker om almal weer 
te sien.  Dit het amper my 
huwelik gekos om hier te wees.  
Jy weet hoe voel Bertus.  Pa het 
mooi gevra dat ons vir sy 
verjaarsdag hier is.  Dit het 
regtig geklink asof dit vir hom 
belangrik is.

BOETJAN



Dit is.



Stilte.
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BOETJAN (cont’d)



Pa het kanker.

Elna verstyf van die skok.  Kyk verstom na Boetjan.

BOETJAN (cont’d)



Pankreas karsinoom.  Die dokters 
gee hom vier maand, maksimum ses.

Bertus kom die kamer binne.

BERTUS



Nee, o hel.  Ek le^ op daai bed 
maar ek kan wragtag nie aan die 
slaap raak nie.  My lyf is in 
overdrive.  Ons moes gedink het 
om slaappille saam te bring.



BOETJAN



Kry vir jou ‘n whiskey.  Miskien 
help dit.

BERTUS



What the hell...eat drink and be 
merry, for tomorrow we die.

ELNA
Bertus!!

BERTUS



Wat?

ELNA
(staan op)  Jy kan partykeer so 
kras wees!



BERTUS



Wat?  Wat het ek nou gedoen?



ELNA
Het iemand jou al ooit gese^ dat 
die hele w^reld nie om jou draai 
nie!!

BERTUS



(begin nou ook kwaad raak)  Ek’s 
jammer skat, ek weet nie waarvan 
jy nou praat nie.  Miskien moet 
jy ‘n bietjie gaan le^.

ELNA
(nou amper histeries) Moenie vir 
my se^ om te gaan le^ nie!!!
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BERTUS



(sy stem ook nou harder) Ek “se^” 
nie vir jou om te gaan le^ nie 
Elna.  Ek het net gedink...

ELNA
Ek kan vir myself dink!  Ek’s jou 
vrou, nie jou kind nie!

BERTUS



Nee o hel, met wie dink jy praat 
jy?!!

ELNA
Met wie dink jy praat jy?!!

Jan en Maria verskyn in die deur tot die sitkamer.

MARIA
Is alles okei hier?



Elna kyk hulle vir ‘n oomblik of twee aan en hardloop dan 
uit die kamer.

BERTUS



(verlee”)  Ek’s jammer, ek weet 
nie wat nou hier gebeur het nie.  
Verskoon my.



Hy stap uit agter Elna aan.

Jan en Maria kyk na Boetjan.



BOETJAN



Dit was my skuld.

JAN



Hoe bedoel jy nou?

BOETJAN



Dit was my skuld.  Ek het gedink 
sy’t die reg om te weet.



MARIA
Wat te weet?



Boetjan beduie na Jan.  Maria en Jan besef wat hy bedoel.



MARIA (cont’d)
Jy’t nie die reg gehad om dit te 
dink nie!

Sy draai haastig om en stap uit.

MARIA (cont’d)
Elna...
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(MORE)

Jan staan ‘n oomblik tjoepstil.

JAN



Jy’t gedink sy’t die reg om te 
weet?  (POUSE)  Ek dink jy sal 
saamstem dat jy nou ‘n paar rand 
geblaas het wat nie joune was om 
te blaas nie.

BOETJAN



As dit nie myne was nie, wie s’n 
was dit?  Sy’s Pa se dogter, maar 
sy’s my suster.



JAN



En jy reken dit gee jou die reg 
om te besluit wat sy van my lewe 
moet weet.



BOETJAN



Wanneer wil Pa dan he^ sy moet 
uitvind?  By Pa se graf?



JAN



Wanneer ek reg is!  Op my tyd en 
volgens my diskresie.



BOETJAN



Dis nie hoe dit werk nie, Pa.



JAN



Moenie daar staan en vir my 
vertel hoe dit werk nie!  My 
magtag!  Dis my dood waarvan ons 
praat.!



BOETJAN



‘n Man se dood behoort nie net 
aan homself nie, Pa.  Iemand 
anders dra altyd saam.  Dit het 
Ma met Francois se dood maar alte 
goed vir my geleer.

JAN



Ek het nog nooit Francois se dood 
voor jou deur gele^ nie.



BOETJAN



Nee.  Ma het.  En Pa het haar 
nooit gekeer nie, nooit die 
waarheid vertel nie, net soos 
nou.

JAN



Wat weet jy van ‘n leeftyd se 
stilgesprek tussen ‘n man en sy 
vrou?  
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JAN(cont'd)
Jy was skaars twee jaar getroud.  
Wat weet jy van ‘n man en vrou se 
gesprek oor die dood van ‘n kind?  
Jy het nie kinders nie.

BOETJAN



Nee, maar ek het ‘n broer gehad.  
En ek weet alles van sy dood.  
Dra my deel nog steeds. Pa wil 
praat oor rande wat nie myne is 
om te blaas nie.  Maar toe ek die 
rande wou blaas wat myne was om 
te blaas, toe keer Pa my.  Pa het 
gese^ Pa sal dit doen “wanneer 
die tyd reg is”.



JAN



Jy was dronk!!

BOETJAN



My ma het my broer se dood voor 
my deur gele^!  Hoe dan anders?!  
En toe ek haar die waarheid wou 
vertel, toe se^ Pa nee, Pa sal 
dit doen.  Nou dit was a dood wat 
beslis myne was om te deel, maar 
ek wag nog steeds.  Hoekom het Pa 
haar nie gese^ nie?



Jan is vir ‘n oomblik stil.

JAN



Ek wou haar se^. (POUSE)  Ek het 
haar een Sondag, kort na jy my 
die waarheid van sy dood vertel 
het, in die slaapkamer gekry.  
Sy’t op die kant van die bed 
gesit met die brief wat die 
kapelaan gebring het in haar 
hande.  Ek het langs haar gaan 
sit.  Nou’s my kans, het ek 
gedink.  En toe kyk sy na my en 
se^:  “Ten minste het hy op die 
slagveld gesneuwel, soos dit ‘n 
soldaat betaam”.



Stilte.



BOETJAN



(amper in trane) Al hierdie jare, 
Pa.  Al hierdie jare.



JAN



Ek’s jammer, my seun.  Ek’s so 
jammer.
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BOETJAN



En wanneer was Pa van plan om vir 
Elna te vertel?



JAN



Oormo^re, na my verjaarsdag.



BOETJAN
Pa ken vir Elna.  As sy dit dan 
eers uitvind sal sy Pa verwyt oor 
sy vrolik partytjie gehou het en 
veels geluk liewe maatjie gesing 
het terwyl Pa besig was om die 
dood in die oe” te staar.  
Inderdaad, soos ek Elna ken, sal 
Pa nogtans mooi moet verduidelik.

JAN



Dis nou gaaf.  Ek’s die een wat 
vrek, maar ek’s die een wat moet 
verduidelik.



BOETJAN 
(stil)  ‘n Man se dood behoort 
nie net aan homself nie.



DAY/INT - RUDI EN RIKA SE HUIS - SLAAPKAMER

Rudi en Rika.

RIKA
Dit was net een glasie.

RUDI
(geduldig, asof hy ‘n kind iets 
leer)  Jaaa, en as ek jou nie 
gekeer het nie, was dit meer as 
een.

RIKA
Ek was net besig om die partytjie 
te geniet, dis al.

RUDI
My skat, hoe lank is ons nou al 
getroud?  Jy weet mos hoe dit is.  
Ek en jy het nie ‘n gewone lewe 
nie.  Ons het ‘n gemeente om te 
lei, en ons kan hulle nie lei as 
ons nie self die lewe leef wat 
ons van hulle verwag om te leef 
nie.

RIKA
Ek lei hulle nie.  Jy lei hulle.  
Jy’s die dominee.
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RUDI
Hoor ek wat ek hoor?  Wat gaan 
hier aan?  Is daar iets wat ek 
moet weet? Hm?

RIKA
Nee...dis net...



RUDI
Net wat?

RIKA
Niks.  (POUSE)  Ek’s jammer.  Ek 
het myself net vergeet.

Hy kyk haar stil aan.  Knik sy kop.

RUDI
Kom ons bid vir krag.



Hy neem haar hand in syne, maak sy oe” toe.  Rika hou haar 
oe” oop.

RUDI (cont’d)
Onse Hemelse Vader, ons kom 
nederig voor U vandag om krag te 
vra...



Die VOORDEURKLOKKIE lui.



Rudi hou op bid.



RUDI (cont’d)
Verwag ons iemand?

RIKA
Nie waarvan ek weet nie.



Rudi staan op en stap uit.

DAY/EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS - INRIT SEKURITEITSHEK



Rudi kom aangestap.



‘n Man in sy veertigs, HANNES, staan anderkant die hek.  Hy 
lyk soos ‘n boemelaar, ruie baard en ongekamde hare. Hulle 
praat deur die hek met mekaar.



HANNES



Dominee Naude.

RUDI
Ja...?



HANNES



Dominee Rudi Naude?
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RUDI
Ja...? Hoe kan ek help.

HANNES



Ek wil my lewe terug he^...wat jy 
by my gevat het.



Eindig op Rudi...uit die veld geslaan.



KRUISDOOF NA:

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

JAN



Hoe meer jy het, hoe banger is jy 
vir die risiko van minder he^.  
Hoe minder jy het, hoe minder 
bang is jy vir die risko van nog 
minder he^.  Daarom dat ‘n man 
met min bereid is om meer te waag 
as ‘n man met meer - die man met 
min het klaar verloor, en die 
bykomende pyn van verdere verlies 
is marginaal.  Daarom dat, 
wanneer ‘n onderneming oorweeg 
word, die moontlikheid van profyt 
soveel meer moet wees as die 
moontlikheid van verlies.  Want 
een dag van ongeluk kan sy man 
teen tien dae van geluk staan.  
‘n Enkele dag by ‘n graf word 
langer onthou as ‘n hondered dae 
by ‘n partytjie, en die duisende 
dae van jou lewe word 
uitgekanselleer deur die enkele 
dag van jou dood.  Ons almal 
verloor op die ou end.  Dis die 
las van bestaan.  Maar soos ek 
gese^ het:  g’n las sonder ‘n 
bate nie.  En mens kan die lewe 
slegs verloor omdat jy dit gehad 
het.

DOOF NA DONKER
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(MORE)

Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Maria kom in en haal diep asem, diep ontsteld.  Terwyl sy 
praat vroetel sy met wasgoed maar kry eintlik niks gedoen 
nie. Maria Cilliers, direk in kamera.  Terwyl sy die hele 
monoloog doen sny ons tussen haar gesig en die 
openingskrediete volgens regisseur se diskresie. 

MARIA
Uit die blou van onse hemel, uit 
die diepte van ons see.  Ek lewe 
al lank genoeg om te weet hoe die 
we^reld is en hoe jy wens dit 
was, altyd twee verskillende 
dinge is.  Ek weet ook dat die 
vooruitgang van ‘n volk in sy 
mans sit, en die oorlewing van ‘n 
volk in sy vrouens le^.  Op die 
primitiefste vlak is dit ‘n feit 
dat een man in nege maande soveel 
vrouens kan bevrug as wat daar 
dae in daardie nege maande is.  
Sy saad gesaai, is die man dan 
vry om te gaan kyk wat anderkant 
die berge le^ en bevorder hy, 
juis omdat hy vry is, die 
vooruitgang van sy volk.  Aan die 
ander kant, kan elke vrou net 
eenkeer in nege maande baar. ‘n 
Man met baie kinders by baie 
vrouens sal naderhand sukkel om 
hulle name te onthou, maar elkeen 
van daardie vrouens ken haar 
kind, van sy eerste roering, soos 
‘n seeanemoon teen die rotswand 
van haar moer, tot sy uitstorting 
as mens op aarde. (pouse) Een 
vrou, een geboorte, baie vrouens, 
baie geboortes.  Dis ‘n 
eenvoudige som.  Daarom dat ‘n 
volk sal oorleef en vinnig 
vermeerder as daar meer vrouens 
is as mans, maar nie andersom 
nie.  As jy ‘n volk wil uitwis, 
vermoor sy vrouens. (pouse) ‘n Ma 
behoort nie gunstelinge te he^ 
nie, veral nie onder haar seuns 
nie; hulle voel dit aan.  Maar ek 
erken: Francois was - hoe sal ek 
dit stel - nader aan my hart as 
Boetjan.  
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MARIA(cont'd)
Miskien omdat Francois so baie na 
sy Pa gelyk het, of miskien omdat 
hy meer na my geaard het.  
Waarskynlik altwee... 

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Boetjan en Jan staan waar hulle nog gestaan het aan die 
einde van Episode 1.

Maria kom agter Boetjan die kamer binne.  Hy draai nie na 
haar om nie...weet net sy is daar.



BOETJAN 
Ek weet wat Ma gaan se^.



MARIA
O?  Jy “weet wat ek gaan se^”?



BOETJAN



Ma se^ dit al vir jare.  Die lewe 
wat ek Ma gekos het.  Die prys 
wat Ma moes betaal.



MARIA
En ons betaal dit nog steeds.



JAN



Maria, asseblief...



MARIA
Nee!  As hy so vry voel om oor 
die dood te praat, dan praat ons 
nou oor die dood.

BOETJAN



Ek is nie bang om oor die dood te 
praat nie Ma...en ek praat nie 
net van Pa se dood nie.

Reaksie Jan.



MARIA
Het jy al ooit die dood 
vierkantig in die oe” gekyk?



BOETJAN



Om die waarheid te se^, ja.  Ek 
het my broer se dood vierkantig 
in die oe” gekyk.

Nog ‘n reaksie Jan.  Hy sien waarheen hierdie lei.

JAN



My vrou...
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(MORE)

MARIA
Ek het geweet hierdie ding gaan 
gebeur!



BOETJAN



Pa...?  Pa se^ dit nou of ek stap 
by daardie deur uit en kom nooit 
weer terug nie.



Jan aarsel.



Maria verstaan nie waarna Boetjan verwys nie.



Elna en Bertus verskyn in die deur...sien die konfrontasie 
wat gebeur.  Deurgans sny ons ook na hulle vir hulle 
reaksies op wat hulle hoor.

Boetjan kyk na Jan...sien hy gaan nie praat nie. Boetjan 
beweeg na die deur.



JAN



(skielik) Francois se dood was 
nie soos jy dink dit was nie.



Boetjan steek vas.

MARIA
Ek weet wat jy wil doen en ek sal 
dit nie toelaat nie.



JAN



Daar was nie ‘n veldslag nie...

MARIA
(skud haar kop, wil nie luister 
nie)  Nee.



JAN



...en Francois was nie op 
patrollie nie.

MARIA
Nee.

JAN



Hy was in ‘n tydelike basis, 
besig om ‘n tent op te slaan...

MARIA
(aan Boetjan)  Dis jou skuld.  
Dis alles jou skuld!



JAN



...die sersant het hom aangejaag, 
maar hy’t nie ‘n hamer gehad om 
die tentpenne mee in te slaan 
nie.  
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JAN(cont'd)
En toe sien hy die vinne van ‘n 
mortierdowwerd naby hom in die 
sand...dis nou ‘n mortier wat 
gevuur is maar wat nooit ontplof 
het nie...



MARIA
Ek het die brief.

JAN



...toe trek hy die mortierbom uit 
die sand om as hamer te gebruik 
om die tentpenne mee in te 
slaan...

MARIA
Ek het die brief!  Ek het die 
kapelaan se brief!

JAN



En toe ontplof die bom.

MARIA
(sak op die grond neer)  Nee-nee-
nee-nee-neeeeeeeee

JAN



Dis hoekom hulle ons nooit sy 
liggaam gewys het nie.

Maria ween en wieg heen en weer op haar kniee”.  Jan kom 
kniel langs haar, sy arm om haar skouer.

Boetjan staan verlee” eenkant.



Elna se hand is oor haar mond...verstom.  Bertus het sy arm 
om Elna.

Maria se huil versag tot ‘n stil kerm.



BOETJAN



Ek’s jammer, Ma.



MARIA
Hoekom het jy hom nie gekeer nie?

BOETJAN



(huilend)  Ek was besig om 
sandsakke te dra.

Jan help vir Maria om op te staan en op die bank te gaan 
sit.

JAN



Nou ja toe...daar is dit nou 
uiteindelik uit.



Jan kyk vir Boetjan...maak ‘n gebaar van “jammer”.
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Boetjan stap stadig nader na Maria, tot hy langs haar staan 
waar sy op die bank sit.



BOETJAN



Ek mis hom ook, Ma.  Ek mis hom 
ook.

Na ‘n ruk lig Maria stadig haar hand, sonder om op te kyk, 
en vat Boetjan se hand en druk dit styf vas.



Jan knik stadig sy kop.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Adriaan en Antoinette berei kos voor.  Adriaan sit by 
kombuistafel met ‘n glasie wyn.  Elke nou en dan gee 
Antoinette vir Adriaan ‘n wortel of ‘n iets om te kap en hy 
doen dit sonder kommentaar terwyl hulle praat.

Elisabeth kom in...



ELISABETH
Ma...kan ek vir Neil oornooi om 
vanaand hier by ons te kom kuier?

ANTOINETTE



Vanaand?! 



ELISABETH
Ja Ma, hulle’s so ‘n kort tydjie 
hier...as ek nie nou met my nefie 
kuier nie, wanneer gaan ek?

ANTOINETTE



Jong, ek weet nie of...

ADRIAAN



Man, los die kinders laat hulle 
mekaar sien.  Dit sal waarskynlik 
nog vyf jaar wees voor hulle weer 
hulle voete in Suid-Afrika 
sit...indien nie meer nie.

ELISABETH
Kan hy hier slaap vanaand?

ANTOINETTE



Nou maar gaaf, ja, natuurlik kan 
hy, maar ek gaan hom nie haal 
nie.

ADRIAAN



Ek sal.



ELISABETH
Dankie Pa.  Pa is ‘n koning.
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ADRIAAN



Ook maar net as ek jou gee wat jy 
wil he^.

EILSABETH
Natuurlik.  Dis hoekom dogters 
Pa’s het.

ANTOINETTE



En onthou...en se^ vir daai broer 
van jou ook asseblief...ek verwag 
dat julle albei more middagete 
hier sal wees.  Ouma en Oupa kom 
kuier.



ELISABETH 



Maar ons het nou net vandag ‘n 
braai by hulle gehad.



ANTOINETTE



Ouma en Oupa Venter, Elisabeth, 
of het jy vergeet dat ek ook ‘n 
Ma en Pa het?

ELISABETH
Okei okei, jammer.

Elisabeth uit.

ANTOINETTE



Daai kind draai jou om haar 
pinkie van sy gebore is.



ADRIAAN



Dis die werk van ‘n Pa om om sy 
dogter se pinkie gedraai te wees.

ANTOINETTE



Net jammer dis ook sy werk om om 
die pinkie van sy broer gedraai 
te wees.

ADRIAAN



Om nie eers te praat van sy vrou 
s’n nie.

Antoinette gee hom speels ‘n klap teen die skouer.

ADRIAAN (cont’d)



Jy moet oppas vroumens, of ek 
gryp jou.

ANTOINETTE



Promises, promises.
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(MORE)

Adriaan sit vir ‘n oomblik stil...en dan gryp hy skielik 
vir Antoinette en soen haar in die nek.  Antoinette gee ‘n 
klein gilletjie en keer dan haarself...

ANTOINETTE (cont’d)



(fluister) Die kinders is hier, 
die kinders is hier!



ADRIAAN



Hulle’s nie meer kinders nie.



Hy soen haar op die mond.  Sy soen terug.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VLOOI SLAAPKAMER - DAY

Vlooi staan in sy kamer...oefen hoe vinnig hy ‘n 
denkbeeldige pistool uit sy holster kan pluk.



VLOOI
Praat jy met my?!  Praat jy met 
my?! (pluk ‘n denkbeelde pistool 
langs sy sy uit en rig dit op 
denkbeeldige aanvaller)  Wat se^ 
jy nou?  Huh?!  Wat se^ jy nou?  
(plaas die denkbeeldige pistool 
terug in holster, doen dit weer)  
Praat jy met my?!  Praat jy met 
my?! (pluk ‘n denkbeelde pistool 
langs sy sy uit en rig dit op 
denkbeeldige aanvaller)  Wat se^ 
jy nou?  Huh?! Moenie dink jy kan 
in my huis kom en my familie 
aanrand nie.  

Elisabeth stoot Vlooi se deur sonder seremonie oop.

ELISABETH
Ma se^ sy verwag dat jy more vir 
middagete hier sal wees.  Ouma en 
Oupa Venter kom kuier.

VLOOI
Klop jy nie?



ELISABETH
Se^ hy wat nog nooit in sy lewe 
geklop het nie.



Elisabeth uit.

Vlooi kyk terug na sy denkbeeldige inbreker.



VLOOI
(druk die denkbeeldige sneller en 
maak die klank van ‘n knal)  
Dwah!-Dwah!  
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VLOOI(cont'd)
(hy gaan staan oor die 
denkbeeldige gewonde inbreker)  
Se^ koebaai...(hy mik die pistool 
na die denkbeeldige man se kop op 
die vloer)  Dwah!!

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi kom sy studeerkamer binne.  Hannes staan en kyk na 
iets teen Rudi se muur.  Rudi beduie vir Hannes om te sit.

RUDI
Sit asseblief.

Hannes gaan sit, Rudi sit oorkant hom.  Hannes staar na 
Rudi, se^ nie ‘n woord nie.

RUDI (cont’d)
As dominee van hierdie gemeente 
is my deur oop vir enige mens wat 
kom hulp soek, maar ek wil he^ jy 
moet verstaan dat ek ook nie sal 
toelaat dat my welwillendheid 
misbruik word nie.  



HANNES



Ek het nie hulp kom vra nie.



RUDI
Waarom is jy dan hier?

HANNES



Ek het jou reeds gese^:  ek het 
my lewe kom haal wat jy by my 
gevat het.

RUDI
Ek’s jammer, maar ek weet nie 
waarvan jy praat nie.



HANNES



Jy’s Rudi Naude.



RUDI
Soos ek reeds gese^ het: ja.



HANNES



Jy was in negentien twee-en-
tagtig kapelaan gewees op die 
grensbasis, Ogongo.



RUDI
(versigtig)  Dit was lank 
gelede...ek was nog jonk, maar 
ja...
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(MORE)

HANNES



Onthou jy my nie?

RUDI
Ek’s jammer, maar duisende troepe 
het daar deurgekom.



HANNES



Ek was een van hulle.  Onthou jy 
die dag toe ‘n jong soldaat van 
agtien na jou toe gekom het en sy 
bekommernis uitgespreek het oor 
daai draadkamp wat so twintig 
tree” van jou tent af was?

Rudi onthou nie...

HANNES (cont’d)



Die draadkamp waarin ons SWAPO 
krygsgevangenes in daai gat in 
die grond gemartel het.

Nou sien ons in Rudi se oe” dat hy die draadkamp onthou.



HANNES (cont’d)



Toe kom daardie agtienjarige 
soldaat na jou en hy se^:  
“Dominee, ek het groot probleme 
met wat in daai draadkamp 
aangaan.  Wat sou Christus se^ as 
hy moes sien hoe ons 
krygsgevangenes martel... hulle 
met rottangs slaan, met 
elektriese drade skok, hulle in 
gate in die grond toemaak?

Rudi is nou bleek.

HANNES (cont’d)



En toe se^ jy vir daardie jong 
man:  “Soldaat, ons veg hier in 
die naam van God.  Gaan doen jou 
plig en moenie dit weer 
bevraagteken nie, of jy word 
aangekla en jy gaan tronk toe.”

Rudi het nie woorde nie.



HANNES (cont’d)



Wel...ek was daai jong soldaat.  
En op daardie dag het ek my 
geloof verloor.  Kon ek nooit 
weer in ‘n God of Christus se 
liefde glo nie.  Tot vandag toe 
probeer ek die bloed van daai 
mense wat ons gemartel het, van 
my hande afwas.  Maar ek kan nie.  
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HANNES(cont'd)
Ek het daai bloed met drank 
probeer afwas, maar dit het nie 
gewerk nie.  Ek het daai bloed 
met dwelms probeer afwas, maar 
dit het ook nie gewerk nie.  Toe 
reken ek, na al hierdie jare, dat 
die enigste een wat daai bloed 
van my hande kan afwas, is die 
een wat my hande in die naam van 
God in daai bloed gedoop het.



Rika verksyn in die deur.



RIKA
Rudi...kan ek vir jou en jou gas 
‘n koppie koffie aanbied?



Rudi kyk op na Rika...sien haar nie regtig nie...sy oe” kyk 
na buite na haar, maar na binne na iets heel anders.

RUDI
Mm...?



RIKA
Ek vra:  kan ek vir jou en jou 
gas ‘n koppie koffie aanbied.



Rudi kyk stadig terug na Hannes...se^ nie ‘n woord nie.



HANNES



(aan Rika)  Dankie, maar ek is 
nie hier vir koffie nie.



Rika let op dat iets nie heeltemaal pluis is nie, maar weet 
ook nie of sy verder moet praat nie.

RIKA
Nee maar gaaf.  Laat weet maar as 
julle iets nodig het.



Met ‘n laaste kyk na Rudi gaan sy weer uit.

Vir ‘n oomblik stilte.  Hulle staar na mekaar.



HANNES



So nou’s ek hier om te vra:  kan 
jy daai bloed van my hande afwas?  
Kan jy my geloof uit daardie gat 
in die grond op die grens laat 
opstaan? Want ek wag al baie 
langer as drie dae.



Rudi staar net.



AD BREAK # 1
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INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - NIGHT



Jan, Maria, Elna, Bertus en Boetjan sit in die 
sitkamer...familievergadering.  Maria sit langs Jan, hou sy 
hand vas.  Elna sit langs Bertus.  Hy hou haar hand vas.  
Boetjan sit op ‘n stoel alleen.

JAN



(aan Bertus)  Ek neem aan Elna 
het jou van my situasie vertel.

BERTUS



Ja, Pa.



ELNA
Hoe lank weet Pa al?



JAN



Ses weke. Ek’s jammer julle moes 
nou eers uitvind, maar ek wou nie 
die nuus breek terwyl julle daar 
doer in Kanada gesit het nie.  Ek 
het gedink om julle na my 
verjaarsdag te se^, maar Boetjan 
is reg - mens kan nie ‘n 
partytjie hou met van die mense 
wat “Veels geluk liewe maatjie” 
sing terwyl almal weet dat hy 
beslis nie vir nog baie jare 
gespaar gaan word nie.

Die telefoon lui.

MARIA
Ek sal dit kry.



Maria op en uit.



ELNA
Is daar niks wat hulle kan doen 
nie?

JAN



Die kanker wat ek het, my dogter, 
is soos oor ‘n afgrond spring - 
dis ‘n waarborg dat jy die grond 
gaan tref en dit gaan nie lank 
vat nie. 

ELNA
(huil) Pappa...



JAN



(staan op en gaan sit langs haar)  
Toe maar, toe maar...die dood kom 
haal ons almal op die ou end.
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ELNA
Pa is nog so jonk.

JAN



Ek moet dankbaar wees.  Ek is agt 
jaar ouer as wat my Pa was.  



Maria weer in.

MARIA
Dis Elisabeth.  Hulle wil vir 
Neil oornooi om die aand by hulle 
deur te bring.  Adriaan sal hom 
kom haal. Wat se^ ek vir hulle?

Bertus kyk na Elna vir ‘n ja of nee.

ELNA
Laat hulle maar kuier terwyl 
hulle kan.



Maria weer uit.



Elna kyk weer na Jan.



ELNA (cont’d)
Ag my Pappa.



JAN



Ten minste het ons nog ‘n bietjie 
tyd.

BERTUS



So dis hoekom Pa ons vir Pa se 
verjaarsdag genooi het?

JAN



Ja...en omdat ek ‘n paar sake het 
wat ek wil afhandel voor ek 
daardie grond tref. (aan Boetjan) 
Boetjan, as jy nie omgee nie, sal 
ek ‘n whisky op ys vat.

Boetjan knik en begin opstaan.



JAN (cont’d)



En as ek my nie misgis nie, sal 
Elna en Bertus ook een geniet.

ELNA
Dankie.



JAN



Nou ja, een of ander tyd gaan ons 
vir Ouma en vir Neil ook moet 
vertel.
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ELNA
Kan ons net ‘n rukkie wag voor Pa 
vir Neil se^.

JAN



Natuurlik.  Ons het baie tyd...by 
wyse van spreke.



REVEAL:  Neil staan om die hoek van die sitkamer.  Het 
alles gehoor.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: VOORPORTAAL - NIGHT



Rudi en Hannes staan in die deur.  Hannes is reeds buite 
die deur op die stoep.

HANNES



Ek vra vir niks anders nie...net 
dit wat jy by my gevat het.

Rudi knik stadig.

HANNES (cont’d)



Ek kom weer.



Hannes stap weg.  Rudi stoot die deur stadig toe.  Hy gaan 
staan met sy rug teen die deur, verpletterd, laat sak sy 
kop.

RIKA (O.S.)



Wie was dit?



Rudi kyk op...onverwags vetrap.  Hy herstel, versteek sy 
gevoelens.



RUDI
Dit, my skat, is een van die 
kruise van dominee wees: jy moet 
jou deur oopmaak maak nie saak 
wie aan hom klop nie.  Sy naam is 
Hannes... drank en dwelms.  Hy’t 
hulp kom vra.

RIKA
Dan moet jy hom help.



Rudi is stil...



RUDI
Ja...ek moet.
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INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - NIGHT



Irish coffees en poeding.  Adriaan, Antoinette, Vlooi, 
Elisabeth en Neil sit almal in die sitkamer.



Elisabeth se oe” en effense glimlag is heeltyd op Neil.



ADRIAAN



Maar verlang jy nie terug na Suid-
Afrika nie?



NEIL
Ja, Oom, en my Ma veral.



VLOOI
Ek hoor dit word so koud daar, as 
jy op die sypaadjie spoeg, dan 
vries dit binne sekondes.



ANTOINETTE



Mens spoeg nie op sypaadjies nie, 
Vlooi.



VLOOI
Ek se^ maar net.



NEIL
Dis waar, Tannie.  Ek het dit al 
probeer.

Vlooi maak ‘n “sien Ma” gebaar aan Antoinette.



ADRIAAN



Nee wat, in so ‘n plek kry julle 
my nie om te bly nie.  Ek vat 
liewers my kans hier in Afrika 
met die swartes.



VLOOI
Ek o^k.



NEIL
My Pa voel net die 
teenoorgestelde, Oom.  Hy sal in 
die Suidpool gaan bly voor hy 
ooit weer terugkom.

ANTOINETTE



Wel na wat die B.E.E. nonsens aan 
hom gedoen het, is ek nie verbaas 
nie.
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ADRIAAN



Ja-nee, enigste plek waar ‘n wit 
man nou in besigheid oorleef is 
in ‘n privaat maatskappy wat hy 
self besit.



ANTOINETTE



Of wat sy broer besit.

Adriaan maak ‘n ietwat ge”irriteerde gebaartjie: “Ja, 
obviously” aan Antoinette.

VLOOI
Soos Pa altyd se^:  In die ou 
Suid-Afrika was daar Blankes en 
nie-Blankes.  In die nuwe Suid-
Afrika is daar Swartes en nie-
Swartes.

ADRIAAN



Ja, en in die ou dae het swart 
manne, soos Zweli se Pa, ‘n wit 
partner gesoek om verby die red 
tape te kom, en nou soek wit 
manne swart partners om verby die 
red tape kom.  



VLOOI
Ek sal nie verbaas wees as daar 
eendag bankies in parke staan wat 
se^:  Slegs Swartes.



ELISABETH
Ek kan nie glo dat dit ooit so 
erg sal wees nie.

VLOOI
(aan Neil)  Jy moet Elisabeth 
maar verskoon, Neil, sy dink die 
hele lewe is ‘n paartie.  Sy sien 
niks wat om haar aangaan nie.



ELISABETH
(staan op)

Wel ten minste sit ek nie heeldag 
rond en praat poltiek en hoe sleg 
alles is nie.  En aangesien ek 
die een is wat voorgestel het dat 
ons vir Neil oornooi, en 
aangesien ek nie ‘n woord tussen 
julle klomp kan inkry nie, gaan 
ek nou ‘n bietjie me-time met hom 
he^.  (stap na die deur) Kom 
Neil.

Neil kyk vir goedkeuring na Adriaan en Antoinette.
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ANTOINETTE



Gaan...gaan...ek is self moeg vir 
politiek praat.  (staan op)  Ek 
gaan die skottelwasser pak.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - NIGHT



Rudi sit by sy lessenaar, die Bybel oop voor hom, diep in 
gedagte.  Dan staan hy op, neem die Bybel en stap om sy 
lessenaar.  Hy trek die stoel wat voor sy lessenaar staan 
uit en plaas die Bybel oop op die stoel.  Dan gaan kniel hy 
voor die stoel, vou dan sy hande in gebed saam, met sy 
voorkop teen sy hande oor die Bybel.

RUDI
My hemelse Vader...ek kniel hier 
voor U vandag, U nederige 
dienaar, en vra dat U my gebed 
sal hoor.  In U heilige woord het 
U gewaarsku dat die sondes van 
die vaders besoek sal word aan 
die kinders, aan die derde en aan 
die vierde geslag van die wat U 
haat.  



‘n Klop aan sy studeerkamer deur.



RUDI (cont’d)
Nie nou nie!  (terug by gebed) 
Vandag het daardie sondes my 
ingehaal...het ek gekyk na ‘n man 
uit wie se siel ek U Heilige Gees 
verban het. Ek was jonk en het 
nie geweet wat ek doen nie.  Ek 
smeek U vir leiding en vir U 
wysheid, dat ek hierdie onreg, 
hierdie sonde, kan uitwis, en U 
kind weer terug na U heilige 
kroos kan bring.  En mag U, in U 
oneindige genade, my vergewe vir 
wat ek gedoen het.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SITKAMER - NIGHT



Rika sit op die bank en brei en kyk TV - spesifiek TRAVEL 
CHANNEL.  Esme kom ingestap.



ESME
Ma...wat gaan aan met Pa?  Hy’s 
nou al ure in sy studeerkamer. Ek 
wil iets belangrik oor my kursus 
met hom bespreek voor ek my vorms 
instuur, maar elke keer as ek 
klop, stuur hy my weg.
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RIKA
My kind, jy weet mos nou al...as 
Pa nie met ons wil praat nie, dan 
is dit omdat hy met die Here 
praat.



ESME
Wel ek’s seker die Here sal 
verstaan as hy net vir ‘n paar 
minute die gesprek op pause sit.

RIKA
Esme!  Skaam jou!

ESME
Jammer Ma...maar re^rig.



RIKA
Dit was nog altyd so, en so sal 
dit altyd wees.



ESME
(half binnesmonds) Partykeer wens 
ek ek het ‘n normale pa gehad.



RIKA
(oe” op haar breiwerk)  En wat, 
my kind, as jy na die lewe om jou 
kyk, is ‘n “normale” pa?



Esme uit.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: ELISABETH KAMER - 
NIGHT

Elisabeth en Neil sit op haar bed.  Terwyl hulle praat sit 
sy elke nou en dan haar hand op sy been - nie met enige 
suggestie nie - meer soos ‘n rapport signal - asof sy nie 
eers besef dat sy dit doen nie, maar natuurlik besef sy 
maar al te goed.

ELISABETH
My Ma wil natuurlik he^ dat ek 
nou dadelik met ‘n graad moet 
begin: (klap liggies op sy bo-
been asof dit haar Ma is wat op 
haar been klap)  “Kyk na Esme, sy 
het direk na skool ‘varsity toe 
gegaan, en kyk waar trek sy 
nou...doen nou haar honneurs.”  

NEIL
As jy nie gaan swot nie, wat wil 
jy doen?
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ELISABETH
Ag ek weet nie...die lewe ‘n 
bietjie geniet, veral na twaalf 
jaar op skool.  Ek sou graag in 
Europa wil gaan backpack maar om 
dit by my Pa verby te kry.  (hand 
op been)  Hallo?!!!  Ek sal water 
uit ‘n rots slaan voor hy dit 
goedkeur.

NEIL
Jy kan altyd vir ‘n ruk by ons 
kom kuier.  Dan’s jy ten minste 
by familie.



ELISABETH
Jy’s ‘n genius, Neil!  Daarvoor 
sal hy beslis nie nee kan se^ 
nie.  Ek gee jou sommer ‘n soen!

Vir ‘n oomblik stilte tussen hulle.  Elisabeth kyk beskeie 
af...

ELISABETH (cont’d)



Jy weet Neil...toe jy vroee”r 
gese^ het dat jy dink dat ek ook 
mooi geword het...dit het regtig 
baie vir my beteken.



Neil glimlag beskeie.



ELISABETH (cont’d)



Het jy ‘n meisie...daar in 
Kanada?



NEIL
Nie re^rig nie.  Ek het obviously 
al ‘n paar girlfriends gehad, 
maar niks ernstig nie.  En jy?



ELISABETH
Ek en my laaste boyfriend het in 
Desember opgebreek.



NEIL
Hoe lank was julle saam?



ELISABETH
Drie, vier maande.

NEIL
Sjoe, dis lank.



ELISABETH
(pouse)  Sou jy graag wou he^ ek 
moes kom?



HARTLAND Episode 2   bl. 19

NEIL
Skuus?



ELISABETH
Kanada toe.



NEIL
(beat)  Ja...dit sou lekker wees.

ELISABETH
Vir my ook...

Sy kyk hom diep in die oe”...beweeg dan stadig nader terwyl 
hy glad nie beweeg nie, en soen hom liggies op die lippe.



ELISABETH (cont’d)
Jy’s ‘n nice ou Neil.



Dan kyk sy skielik op na...

Haar slaapkamerdeur wat oopgemaak word.  

Elisabeth skuif vinng ‘n entjie weg van Neil.



Vlooi stoot die deur oop en stap die kamer binne.

ELISABETH (cont’d)



Klop jy nie?



VLOOI
Se^ sy wat nooit klop nie.  Neil, 
ek reken dis tyd dat die manne ‘n 
bietjie gesels.



Neil staan op.

ELISABETH
En wat van my?

VLOOI
(aan Neil) Lyk sy vir jou soos ‘n 
man?

Neil is effens ongemaklik.

ELISABETH 



Ingeval jy vergeet het...ek’s die 
een wat geree”l het dat Neil hier 
kuier.



VLOOI
Beteken nie hy hoef heel aand na 
jou te luister nie. (sit sy arm 
om Neil) Kom swaer.



Vlooi stap saam met Neil uit. Elisabeth stoom.
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AD BREAK # 2



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: OUMA SLAAPKAMER - DAY

Die volgende dag.

Ouma le^ opgeprop teen kussings met ‘n klein kombersie oor 
haar bene.



‘n KLOP aan die deur.



OUMA
Binne.



Jan en Maria kom die kamer binne.



OUMA (cont’d)
Ek’s nie lus vir ontbyt nie.  My 
maag kou nou nog aan gister se 
vleis.



Jan stap tot by die bed...trek ‘n stoel wat naby staan 
nader. Hy gaan sit langs die bed. Maria bly staan 
langs/agter Jan.



Ouma hou dop terwyl dit gebeur - hierdie is nie normaal 
nie.

JAN



Het Ma lekker geslaap?

OUMA
Het jy nou by my bed kom sit om 
te vra of ek lekker geslaap het?

JAN



Ma, ek’s bevrees ek het nuus wat 
Ma gaan ontstel.



OUMA
Ek weet al klaar.  Jy pak jou 
tasse.  Jy gaan weg.



JAN



Op ‘n manier is Ma reg.  Behalwe 
dat waar ek heen gaan ek nie 
tasse nodig sal he^ nie.



OUMA
Waarheen gaan jy?

JAN



Ek gaan dood.

OUMA
Ons gaan almal dood.





HARTLAND Episode 2   bl. 21

JAN



Ek het kanker, Ma.

Stilte.



OUMA
Jou Pa het kanker gehad.



JAN



Ja, Ma.



Stilte.



OUMA
En jy’t goed gedink om my dit nou 
te vertel...op jou verjaarsdag.

JAN



Ek wou eintlik eers mo^re vertel, 
maar nou ja, omstandighede het 
anders bepaal.  En om die 
waarheid te se^, ek het nog nooit 
van verjaarsdae gehou nie, kon 
nie verstaan hoekom een dag van 
‘n mens se lewe belangriker is as 
die ander nie...behalwe miskien 
die dag van jou dood.



Stilte. 

OUMA 
Dis nie reg nie.   ‘n Kind is nie 
veronderstel om voor sy ouers te 
sterf nie.



JAN



Wel, soos Ma weet, sal ek en Rika 
ten volle met Ma saamstem.  Maar 
ongelukkig is dit nie hoe dit 
uitgewerk het nie.

OUMA
(aan Maria)  Het jy hiervan 
geweet?



MARIA
Natuurlik, Ma. 



JAN



Adriaan ook, uit die aard van die 
saak - hy’s by die besigheid 
betrokke, maar ek het hom gevra 
om nie daaroor te praat nie, nie 
eers met Antoinette nie...totdat 
ons dit vir Elna en Bertus gese^ 
het.
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MARIA
En Rika.  Sy weet ook nie.

OUMA
En julle se^ my niks nie.

MARIA
Ons het vir die regte oomblik 
gewag.



OUMA
Die dood is die dood.  Hy het nie 
‘n regte oomblik nie.  Jy bedoel 
julle’t gehoop dat ek voor my 
seun die gees sal gee en dan hoef 
julle my nie te se^ nie.



MARIA
Om die waarheid te se^ Ma:  ja.  
Maar om my lewe te red kan ek nie 
nou dink hoekom ons so bedagsaam 
was nie.

OUMA
Uiteindelik.  ‘n Brokkie 
eerlikheid.  En wat gaan jy doen 
wanneer...



MARIA
Ek gaan hier bly...by Ma.



OUMA
En as ek die dag nie meer hier is 
nie?

MARIA
Aangesien Ma vanaand ‘n “brokkie 
eerlikheid” so waardeer, sal ek 
Ma se^:  ek gaan in ons huisie in 
die Dordogne in Frankryk bly.



OUMA
Moenie laat ek jou hier hou nie.  
My voorouers het kaaltvoet oor 
die Drakensberge geloop.  Ek kan 
vir myself sorg.



MARIA
Ek is seker Ma kan.



Stilte.



OUMA
So Elna en Bertus weet.
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MARIA
Ja Ma.  ‘n Rukkie gelede. Maar 
ons het nog nie vir Neil gese^ 
nie.  



OUMA
Hy gaan swaar dra.

Jan kom terug van vernster en staan langs Ouma se bed.



JAN



Ons dra almal swaar, Ma.



OUMA
Geluk met jou verjaarsdag my 
seun.

INT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi is op die kansel...besig met sy preek, ons bly 
hoofsaaklik op hom, maar Rika, Esme en Gerhard sit in die 
voorste ry tussen ander. 



RUDI
En nou kan ons opreg vir die Here 
vra:  hoe moet ons, in ‘n 
samelewing waar ons daagliks deur 
mense verlore in sonde bedreig 
word, in ‘n samelewing waar ons 
elektriese heinings en 
sekurietieswagte het, waar elke 
tweede man ‘n geweer in sy kluis 
het, hoe, in so ‘n samelewing kan 
ons nog ons Christenskap uitleef? 
Hoe, in alle eerlikheid... 

Terwyl Rudi preek, vang iemand in die kerk Gerhard se oog.

‘N VROU (LATER SAL ONS UITVIND DIS GERHARD SE BIOLOGIESE 
MA) sit stil en luister.  Rudi se oe” bly op haar vir ‘n 
sekond of twee, maar hy gaan dan aan.

RUDI (cont’d)
...draai ‘n man die ander wang 
wanneer sy vrou en kinders in sy 
eie huis en voor sy eie oe” 
aangerand word? En die antwoord, 
my liewe broers en susters, die 
antwoord kry ons by ons liewe 
Jesus Christus... vergifnis.



Hannes kom agter in die kerk ingestap.  

Rudi gewaar hom.



Hannes gaan sit heel agter alleen.
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Rudi kyk af na sy notas, weer op na Hannes...



Rika se oe” is op Rudi.

RUDI (cont’d)
Die antwoord kry ons by onse 
liewe Jesus Christus...Dit is 
moeilik om te vergewe...dit is... 
moeilik...uh... moeilik...

Rudi begin aarsel...verloor sy draad...



Rika let op iets is nie reg nie.

RUDI (cont’d)
Vergifnis...veral as jy...as jou 
siel...verkrag word...jou 
geliefdes...



Hy raak weer stil.

Weer reaksie Rika.

Hannes kyk stil na Rudi.



Rudi neem ‘n sippie water uit ‘n glas langs hom op die 
kansel.



RUDI (cont’d)
Om te vergewe is moeilik...(begin 
herstel) ...maar sonder vergifnis 
is ons almal verlore.



Hannes kyk na Rudi.



Rudi vermy Hannes se oe”.



Hannes staan op en stap weer uit.



Rudi vee sweet van sy bo-lip af met sy sakdoek.



RUDI (cont’d)
Want verginis...en liefde...vir 
jou naaste...is die kern van...is 
die kern van die onse Jesus 
Christus se boodkskap. 

Eindig op Rika.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

OUMA EN OUPA VENTER is saam met Adriaan, Antoinette, 
Elisabeth en Vlooi in die sitkamer.  Antoinette bedien 
koffie.  Sy wil suiker skep.
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ANTOINETTE



Pa neem mos drie suikers, ne?



OUMA VENTER



Twee vir hom.

ANTOINETTE



Twee?

OUPA VENTER



Jou Ma het my nou op ‘n streng 
“minder suiker” plan.



OUMA VENTER



Dit sou geen suiker wees as ek 
hom kon kry om na my te luister 
nie.

OUPA VENTER



Adriaan, hoe verduidelik ‘n man 
vir sy vrou dat as hy met drie 
suikers sy middel-sewentigs 
gehaal het, sy waarskynlik sy 
lewe gaan verkort as sy dit 
skielik van hom wegneem?



ADRIAAN



Nee Pa, Pa moenie vir my vra nie. 
Inderdaad, was dit nie Pa wat vir 
my gese^ het dat ‘n man ‘n 
gelukkige huwelik sal he^ as hy 
weet wanneer om vir sy vrou “Ja” 
en wanneer om vir haar “Nee” te 
se^ nie?

ANTOINETTE



Soos in: Ja-nee my vrou, jy’s 
reg.

ADRIAAN



Daar het Pa dit, uit die perd se 
bek.

OUPA VENTER



(aan Ouma Venter)  Ja-nee my 
vrou, jy’s reg.



OUMA VENTER



Goed so.  En buitendien, hy’s so 
sterk soos ‘n os.  Hy gaan my nog 
begrawe.

Adriaan se selfoon lui in sy sak.



ADRIAAN



‘Skuus tog julle.
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(MORE)

Adriaan haal die foon uit sy sak...kyk wie dit is.

ADRIAAN (cont’d)



Dis Jan.  Verskoon my ‘n oomblik.

Adriaan stap uit.

ANTOINETTE



Gaan Ma-hulle by ons wees vir 
aandete?

OUMA VENTER



O nee my skat.  Vanaand is mos 
die konsert.  Ons moet non-nou ry 
Pappa.  Stort. Aaantrek. Konsert.

OUPA VENTER



Julle moet sien wat het hierdie 
Ouma van julle met daai 
straatkindertjies reggekry.  Ek 
se^ jou, hulle ogies blink sommer 
op daai verhoog.



OUMA VENTER 



Ag man, dis vir my so lekker. 
(aan Elisabeth) En julle twee?  
Wat is julle planne vir die jaar?

ANTOINETTE



Vlooi gaan sy derde jaar met 
onderskeiding klaarmaak... 

VLOOI
Ma wens.

ANTOINETTE



Nie wens nie.  Ek weet. 



OUMA VENTER



(aan Elisabeth)  En jy, my 
meisie?



ELISABETH
Wel, aangesien Ouma vra...ek het 
eintlik gedink dat ek dalk vir ‘n 
paar maande by Tannie Elna en Oom 
Bertus in Kanada sal gaan kuier.

Antoinette kyk verbaas op.

ANTOINETTE



Dis die eerste wat ek daarvan 
hoor.

ELISABETH
Ek en Neil het gisteraand daaroor 
gepraat.  
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ELISABETH(cont'd)
Ma weet mos ek wil nie nou gaan 
swot nie...(aan Ouma 
Venter)...eintlik wil ek gaan 
backpack, Ouma, maar Pa het gese^ 
oor sy dooie liggaam.



OUPA VENTER



Presies wat ek sou se^. ‘n Jong 
ding soos jy kan nie alleen in 
die wildernis gaan rondwandel 
nie.  Die we^reld is ‘n 
gevaarlike plek.



ELISABETH
Dis orals gevaarlik, Oupa.  Pa en 
Vlooi moan gedurig oor die 
misdaad in die land en hoe 
gevaarlik dit hier by ons is.

OUPA VENTER



Ja, maar hier by ons weet ons ten 
minste wat die tekens is.



Adriaan kom die kamer weer binne.



ANTOINETTE



En toe?



ADRIAAN



Ma en Pa sal my moet verskoon.  
Jan het ‘n vergadering by die 
kantoor bele^.

ANTOINETTE



Nou?!  Op ‘n Sondag?  Ons het nou 
net klaar gee”et.

ADRIAAN



Hy’t gese^ hy’s jammer, maar dis 
belangrik.



Antoinette is sommer vies.

ANTOINETTE



Die koning ontbied...



ADRIAAN



Ek is regtig jammer.  Ek’s seker 
dit sal nie lank wees nie.

OUPA VENTER



Nee, maar ‘n man moet doen wat hy 
moet doen, veral as dit by sy 
besigheid kom.

ANTOINETTE



Jy sorg dat jy terug is voor Ma 
en Pa ry.
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ADRIAAN



Ja-nee my vrou.



Adriaan uit.



ANTOINETTE



Partykeer maak dit my so vies, 
Pa.  Hy werk al twintig jaar vir 
Jan maar besit nog steeds nie ‘n 
enkele aandeel nie.



Ouma en Oupa Venter drink hulle koffie...Ouma Venter lig ‘n 
wenkbrou, maar se^ niks nie.



ELISABETH
So wat dink Ma van my idee?

ANTOINETTE



Ons sal later daaroor praat.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: BUITE DIE KERK - DAY



Kort na die kerkdiens.

Rika staan buite die kerk en wag.  

Rudi kom ontsteld uit.

Hulle stap in stilte in die rigting van die konsistorie.



RIKA
Wat het in die kerk gebeur?

RUDI
Hoe bedoel jy?

RIKA
Kom nou Rudi, in al die jare van 
ons huwelik het ek nog nie een 
van jou dienste gemis nie.  Jy 
weet wat ek bedoel.



Rudi is stil...wil nie vertel nie.  Kan nie vertel nie.



Maar Rika gaan nie opgee nie.  Haar oe” bly op Rudi.

Hy besef hy gaan moet praat.



RUDI
Ag, ek weet nie hoe om dit te 
verduidelik nie...maar hierdie 
storie met die man wat gister na 
my gekom het...



RIKA
Hannes...?
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RUDI
(knik) Dit het my op ‘n vlak 
ontstel wat ek nie mooi kan 
verduidelik nie...en toe, terwyl 
ek preek, dink ek aan hom, en toe 
verloor ek my konsentrasie.  Dis 
al.



RIKA
Hy’s nie die eerste mens wat na 
jou toe kom met sulke probleme 
nie.

RUDI
Ek weet.  Daarom se^ ek, ek 
verstaan dit self nie mooi nie.

Rika kyk versigtig na Rudi.

RIKA
Wat het hy alles gese^?

RUDI
Ag jy weet...dieselle ou storie.  
Gesukkel met sy lewe, sy werk, sy 
huwelik, toe begin hy drink...en 
dit lei toe na dwelms.  Alles 
verloor...sy werk, sy vrou, sy 
kinders...en op die ou end...sy 
geloof.  Ek dink dis wat my die 
meeste onststel.



RIKA
En hy wil he^ jy moet hom help.

Rudi beduie ja.



RIKA (cont’d)
Was hy ‘n lid van jou gemeente?

Rudi skud sy kop nee.



RIKA (cont’d)
Hoekom dan vir jou?  Hoekom kom 
hy dan na jou?

RUDI
Die wee” van die Here, my vrou...

RIKA
Ek verstaan dit, maar hoekom dink 
jy sal die Here hom na jou stuur?

RUDI
Net die Here alleen weet.



Rika knik stadig kop...nie heeltmaal oortuig nie.
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INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Jan, Maria, Zweli, Adriaan, Boetjan, Elna en Bertus is in 
die raadsaal.

Gedurende Jan se openingsrede, reaksieskote van almal wat 
daar sit.

JAN



Ek wil jammer se^ dat ek julle, 
op hierdie dag...’n Sondag...en 
my verjaarsdag... bymekaar moes 
roep, maar omstandighede het my 
so ‘n bietjie vooruitgeloop, en 
ek wil die saak nou uitklaar voor 
daar op maniere bespiegel word 
wat later net twis kan 
veroorsaak.  Ek het die 
vergadering hier bele^ omdat ek 
nou oor besigheid wil praat en ek 
neem nie graag besigheid huis toe 
nie.  Soos julle weet, het ek my 
lewe gewy aan die bou van die 
besigheid wat ek en Zweli se Pa 
gedurende die donker jare van 
Apartheid gestig het.  Ons het 
daarin geslaag om African Queen 
Cosmetics tot ‘n stewige, 
winsgewende onderneming uit te 
bou - ek met my toegang as wit 
man tot navorsing en kapitaal, en 
Zweli se Pa met sy toegang tot, 
en kennis van die swart mark.  My 
50% van hierdie besigheid is my 
nalatenskap.  En as ek nou een 
laaste wens mag he^, dan is dit 
dat die beheer van my aandeel in 
die besigheid, na my dood, in 
hierdie familie se hande bly.

BERTUS



Pa wil nie verkoop nie.

JAN



Nee. Dit het ek en Zweli reeds 
bespreek en ek het sy volle 
ondersteuning.

Zweli knik.



JAN (cont’d)



Adriaan, jy sal steeds jou pos as 
hoof van operasies behou. 
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JAN(cont'd)
Wat my aandele betref: my plan 
was om hulle eweredig tussen 
Boetjan en Elna te verdeel...vyf-
en-twintig persent van die 
besigheid elk.

Bertus luister aandagtig.



Elna ook.

JAN (cont’d)



...en om jou te vra, Bertus, 
weereens met Zweli se 
goedkeuring, om die pos as hoof-
uitvoerende beampte oor te neem; 
en om Boetjan op die raad aan te 
stel as nie-uitvoerende 
direkteur.  



Adriaan kan nie glo wat hy nou hoor nie.

Elna begin nou bekommerd raak. 

Bertus sit strak, sy oe” op die tafel voor hom.  Hy weet 
wat nou gaan kom.

Adriaan onderdruk sy gevoelens.

ELNA
Wat van Ma?



JAN



Vir Ma, Ouma en my suster, Rika, 
het ek reeds in my testament 
gesorg. Waaroor ek nou praat is 
die besit en die beheer van my 
aandele in die maatskappy.

Elna kyk na Bertus.



Bertus voel haar oe” op hom, maar kyk nie na haar nie.



JAN (cont’d)



Nou ja, dit was my plan, maar as 
julle seker is dat julle nie 
terugkom nie, Bertus - ‘n besluit 
wat ek heeltemal sal verstaan en 
respekteer - dan gaan ek my plan 
wat Elna se aandeel betref, moet 
verander.

Nou is Elna regtig bekommerd.



BOETJAN



Pa, ek weet julle het dit deur 
die jare heen al baie keer 
oorweeg om my as julle seun af te 
skryf...
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Reaksie Maria.

JAN



Dis nie waar nie.

BOETJAN



Dit is, Pa, en ek sou verstaan 
het.  En gevolglik, toe Elna en 
Bertus ge-emigreer het, was dit 
asof julle nie meer kinders gehad 
het nie.

Reaksie Maria.

Reaksie Jan.



BOETJAN (cont’d)



Maar ek wil se^ dit sal vir my ‘n 
voorreg wees om by die besigheid 
betrokke te wees.  Ek het nie 
Bertus se geleerdheid nie, maar 
in my omswerwinge het ek 
agtergekom dat ek ten minste ‘n 
gesonde verstand het.  En ek 
reken dis ‘n goeie begin.

JAN



Wat het jou Pa altyd gese^, 
Zweli?  

ZWELI
Gee my liewers een man met ‘n 
gesonde verstand as drie manne 
met ‘n graad.

Zweli glimlag.

BERTUS



Ek wil vir Pa dankie se^ vir die 
aanbod.  Ek is regtig gevlei. 
Maar soos Pa weet bou ek nou my 
eie besigheid in Kanada...

JAN



Natuurlik, en ek respekteer dit.

Elna kak basies in haar broek maar hou haar in.
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(MORE)

JAN (cont’d)



Daarom is my besluit om nog 
steeds my aandele eweredig tussen 
Boetjan, en Elna te verdeel, maar 
om die stemreg van twaalf-en’n-
half persent van Elna se vyf-en-
twintig persent vir Boetjan te 
gee, en stemreg oor die ander 
twaalf-en’n-half vir jou, my 
broer.



Adriaan knik beleefd.



Elna is bleek.

Bertus kyk onderlangs na Elna.



ELNA
As ek mag vra, Pa, en alle respek 
aan Boetjan en Oom Adriaan, maar 
hoekom kry hulle stemreg oor my 
aandele?

JAN



Die beheer van die besigheid kan 
nie in die buiteland le^ nie.



ELNA
‘n Besigheid so groot soos 
hierdie het iemand met ‘n gesonde 
verstand en behoorlike 
bestuurservaring en kennis nodig.  
Nie waar nie, Pa?

JAN



Beslis.  Zweli erken self dat hy 
nog nie reg voel om die pos as 
hoof-uitvoerende beampte oor te 
neem nie.  Ek het een of twee 
manne in gedagte, maar ek wou 
eers seker maak waar julle staan.

ELNA
Bertus?!

BERTUS



My “gesonde verstand” se^ vir my 
daar’s g’n manier dat ek my seun 
in hierdie land gaan grootmaak 
nie.  (aan Jan terwyl hy opstaan) 
Dankie vir die aanbod, Pa, ek’s 
jammer om dit van die hand te 
moet wys.  Ek’s seker die 
besigheid sal van krag tot krag 
gaan...met of sonder my.  
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BERTUS(cont'd)
En nou moet julle my asseblief 
verskoon...Neil sit alleen daar 
by die huis.  Kom, Elna.

Hy stap uit.



Elna het nie ‘n keuse nie.  Sy staan op en volg Bertus uit.

JAN



Het ek nou onmin gesaai?



MARIA
Het jy ‘n keuse gehad?

Jan is vir ‘n oomblik stil, dan kyk hy op na Adriaan.



JAN



Adriaan, ek hoop jy’s tevrede.



ADRIAAN



Natuurlik, my broer.  Dankie.



Zweli staan op, bied sy hand vir Boetjan aan.



ZWELI
Boetjan, ek sien uit daarna om 
saam met jou te werk.



BOETJAN



Dankie.  Ek ook.



JAN



Nou ja toe.  Daar is dit dan.



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: INRIT - DAY



Bertus en Elna trek in voor die huis en parkeer, met spoed.  
Bertus klim met mening uit die voertuig.  Elna klim ook 
vinnig uit haar kant. Hulle is in die middel van ‘n 
argument.  Sy gryp hom van agter soos hy na die voordeur 
probeer stap, draai hom na haar toe.

ELNA
Dis die kans van ‘n leeftyd, 
Bertus!



BERTUS



Het jy om jou gekyk?!  Toe ons 
van die lughawe hiernatoe gery 
het, het jy om jou gekyk?!  Dis 
alles omgekeer - die beskaafde 
mense lewe agter tralies en die 
kriminele loop op straat.



ELNA
Ek verstaan hoekom jy voel soos 
jy voel, maar...
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BERTUS



Vergewe my, Elna, maar jy 
verstaan nie hoe ek voel nie!  
Gaan jy na ‘n vergadering toe 
waar jy verwag om die raad van ‘n 
maatskappy bevroder te word, om 
dan te hoor dat jy nie net 
daardie bevordering nie kry nie, 
maar dat jy afgedank word om plek 
vir ‘n swart aanstelling te maak, 
en kom se^ dan vir my jy weet hoe 
ek voel.

ELNA
Maar hierdie is anders.  Dis my 
Pa se maatskappy.  Jy kan nie 
afgedank word nie.

BERTUS



Vir hoe lank?  Huh?  Vir hoe 
lank?  As jy nie kan sien 
waarheen hierdie land gaan nie, 
dan is jy blind.  Het jy daardie 
plakkaat teen die paal gesien - 
“The South African list of 100% 
black owned companies”.  Ek sien 
nie enige plakkate vir 100% white 
owned companies nie!  En dan 
praat ek nie eers van die feit 
dat hierdie land een van die 
hoogste misdaadsyfers in die 
we^reld het nie!

ELNA
Dis nie asof ons in Kanada in die 
paradys leef nie.

BERTUS



Ek se^ dit weer - daar’s g’n 
manier wat ek my seun in hierdie 
land gaan grootmaak nie.



ELNA
Hy is my seun ook!  Of het jy dit 
vergeet?

BERTUS



Gaaf.  As jy hom hier wil 
grootmaak is jy welkom, maar ek 
gaan terug na my huis in Kanada.

ELNA
Bertus, kan jy nie verstaan nie?!  
Wat Pa aanbied is nie net ‘n 
gulde geleentheid nie, dis ‘n 
deel van my Pa se lewe.  
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ELNA(cont'd)

(MORE)

Dis nie net ‘n erfporsie 
nie...dis my erfenis.



BERTUS



En as ek Pa reg verstaan het, dan 
sal jy dit nog steeds kry: sonder 
stemreg oor jou aandele, ja, maar 
jy sal nog steeds jou erfenis 
kry.

ELNA
Jy weet hoe jy in Kanada sukkel. 
Dit gaan jou nog jare neem om jou 
besigheid op te bou tot ‘n vlak 
soos wat Pa jou nou aanbied.



BERTUS



Ten minste sal ek nie in vrees 
lewe terwyl ek dit doen nie.  
Klaar!



Hy stap weg.  Elna staan verslae in die inrit.



WEEREENS - REVEAL:  Neil staan om die hoek van die huis in 
sy swemklere.  Hy het alles gehoor.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi sit alleen.



‘n KLOP AAN DIE DEUR.  

RUDI
Binne.



Gerhard kom in.



GERHARD



Jammer om Pa te pla.



RUDI
Gerhard, as jy nie omgee nie, 
ek’s besig op die oomblik.

GERHARD



Ek weet Pa, maar ek wil net gou 
vir Pa vertel van ‘n eienaardige 
ding wat met my gebeur het 
vandag.



RUDI
Soos ek gese^ het, ek’s besig...

GERHARD



Ja Pa, maar dit het my ‘n bietjie 
ontstel en ek het Pa se raad 
nodig.  
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GERHARD(cont'd)
Toe ek vanoggend na die diens na 
my kar toe stap was daar ‘n 
vreemde vrou naby my kar...sy het 
oorkant die straat gestaan en na 
my gestaar...toe stap ek oor na 
haar...



RUDI
(ontplof)  My magtag Gerhard!  
Jy’s nie meer ‘n kind nie.  
Watter deel van “ek is besig” 
verstaan jy nie?!!

Gerhard is absoluut verstom.



GERHARD



Jammer Pa...ek het nie gedink...

RUDI
Wel miskien is dit tyd dat jy 
begin dink!!



Gerhard stap uit met ‘n laaste verstomde kyk na Rudi.



Rudi bedaar, vee sy hande oor sy gesig...voel nou sleg oor 
sy uitbarsting.



Rika kom die studeerkamer binne.

RIKA
As jy my nie nou vertel wat 
aangaan nie, gaan daar 
moeilikheid wees.

Rudi kyk met moee” oe” op na Rika.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Adriaan stap die sitkamer binne.

Antoinette sit met ‘n drankie in die hand en wag.

ANTOINETTE



Ek het jou gevra om terug te wees 
voor Ma en Pa waai.



ADRIAAN



Moenie my nou druk nie, 
Antoinette.



ANTOINETTE



Waaroor was die vergadering?



ADRIAAN



(skink vir homself ‘n dop) Jan 
het kanker...en sy dae is getel.
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ANTOINETTE



Se^ weer?!



ADRIAAN



Jan het kanker.  Hy gaan nie meer 
lank lewe nie.

Antoinette is verstom, neem ‘n ruk om die nuus te verwerk.

ANTOINETTE



Hoekom is ek nie na die 
vergadering genooi nie.

ADRIAAN



Want dis nie waaroor die 
vergadering gegaan het nie.

Nou verstaan Antoinette glad nie.



ADRIAAN (cont’d)



Ek weet al vir die laaste paar 
weke.  Jan het gevra dat ek dit 
met niemand bespreek nie...nie 
eers met jou nie.

ANTOINETTE



Hoekom nie?!



ADRIAAN 
Hy wou eers vir Elna en Bertus 
vertel en hy wou nie vir hulle 
deur ‘n email laat weet nie.  Jy 
kan dit tog sekerlik verstaan.



Weereens verwerk Antoinette die situasie.

ANTOINETTE



Okei, dit verstaan ek.  Ek’s in 
die gesig gevat, maar ek 
verstaan.  Waaroor was die 
vergadering dan?



ADRIAAN



Om die toekoms van die maatskappy 
te bespreek...na sy dood.



ANTOINETTE



En...?



ADRIAAN



En...hy’t vir Bertus die pos van 
hoof-uitvoerende beampte 
aangebied...



ANTOINETTE



En...?
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ADRIAAN



Bertus het dit van die hand 
gewys.



‘n Oomblik sitlte...dan raak Antoinette opgewonde.

ANTOINETTE



Adriaan...wil jy vir my se^ 
dat...



ADRIAAN



Nee. Hy’t een of twee ander manne 
in gedagte vir die pos.  Ek bly 
hoof van operasies. En hy’t sy 
aandele eweredig tussen Boetjan 
en Elna verdeel, en stemreg oor 
Elna se aandele vir my en Boetjan 
gegee.



ANTOINETTE



En vir jou?



ADRIAAN



Ek se^ mos:  hy’t my stemreg oor 
die helfte van Elna se aandele 
gegee.



ANTOINETTE



Stemreg shmah shmah!  Ek praat 
van aandele.



ADRIAAN



Nee.

ANTOINETTE



Wil jy my vertel dat na al 
hierdie jare se bloed en sweet en 
opoffering hy jou nie ‘n enkele 
aandeel gaan gee nie?!

ADRIAAN



Nee, en hy’s ook nie verplig om 
dit te doen nie.  

ANTOINETTE



Ek’s jammer, maar dis vir my 
onaanvaarbaar.

ADRIAAN



En dis vir my onaanvaarbaar dat 
jy sommer dadelik aanneem dat ek 
nie ‘n plan het nie!



Antoinette raak stil voor hierdie toorn.
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ADRIAAN (cont’d)



As Bertus die pos aanvaar 
het...ja, dan sou ons ‘n probleem 
gehad het.  Hy’s familie.  Maar 
as Jan ‘n vreemde ou aanstel kan 
ek jou nou se^ gaan daardie ou 
nie lank na Jan se dood in 
daardie pos oorleef nie.  
Niemand, anders as Jan, ken die 
besigheid so goed soos ek nie.  
Nie eers Zweli nie. Ek het al 
vergeet wat daai mannetjie nog 
moet leer. Ek sal Boetjan aan my 
kant kry en tussen die twee van 
ons sal ons baie gou vir Zweli 
oortuig dat ek die beste mens vir 
die job is.  En as ek eers aan 
die hoof van die besigheid 
staan...dan, my vrou, sal ons ons 
waarde kry of ek nou aandele 
besit of nie.

Antoinette beweeg onderdanig nader, sit haar arms om 
Adriaan se nek.



ANTOINETTE



Ek’s jammer my skat...dit was nie 
my bedoeling om jou te onderskat 
nie...maar jy weet hoe beskermend 
ek oor jou voel.  As dit nie vir 
jou was nie, was daai maatskappy 
nie ‘n skadu van wat hy vandag is 
nie.  Ek wil net die beste vir 
jou he^, dis al.



ADRIAAN



En ek vir jou.

ANTOINETTE



My kryger.



Sy soen hom.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Rika sit, Rudi staan.  Rika is uit die veld geslaan.

RUDI
En dit, Rika, soveel soos wat dit 
my spyt, is wat gebeur het.

RIKA
Ek kan nie verstaan hoe jy ooit 
so iets vir ‘n jong man kon gese^ 
het nie.
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RUDI
Ek was self jonk.

RIKA
Ja, maar jy was reeds geletterd 
en geleerd.  Jy was sy dominee, 
die een wat daardie jong soldate 
se siele moes koester as hulle na 
jou uitgereik het.

RUDI
Dit was ‘n ander tyd.



RIKA
My magtag Rudi...

RUDI
My vrou, jou taal asseblief.



RIKA
Moenie met my oor taal praat nie. 
“’n Ander tyd”?!  In die sake van 
die siel is daar nie “’n ander 
tyd” nie.  Dis ewig en 
dieselfde...was dit nie jou eie 
woorde ‘n paar weke gelede in die 
kerk nie?!  Verander die Here sy 
wet en gebod van tyd tot tyd?!  
Die tien gebooie staan soos hulle 
staan sedert Moses hulle van die 
berg afgedra het.  Hulle verander 
nie “van tyd tot tyd” nie.  “God 
is liefde” - verander dit van tyd 
tot tyd??

RUDI
Ek kan nie met jou praat as jy 
histeries is nie.

RIKA
Histeries?!  Jy’t my getug omdat 
ek gister by Jan en Maria se 
braai ‘n tweede glasie wyn wou 
he^, maar jy se^ vir ‘n 
agtienjarige seun om ‘n 
krygsgevangene in die naam van 
God te martel!

RUDI
Dit was in negentien twee-en-
tagtig, my magtag!

RIKA
Taal, my man.

Rudi trek homself terug...het homself vergeet.
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RUDI
Ek’s jammer.



Rika staan op.

RIKA
Al hierdie jare het ek jou en jou 
gemeente gedien, maar om jou die 
eerlike waarheid te se^, Rudi, is 
ek nou nie seker wat ek gedien 
het nie.

Rika begin uitstap.



RUDI
Rika...Rika ek...

RIKA
(draai terug)  Die vraag is:  sal 
jy die bloed van sy hande kan 
afwas?...om nie eers te praat van 
die bloed op joune nie.

Sy stap uit.



RUDI
(roep agterna) Ek het gedoen wat 
ek moes doen!  Ek het nie ‘n 
keuse gehad nie!



Rika verksyn weer in die deur.



RIKA
Dis wat Pontius Pilatus gese^ 
het.

Sy stap weer uit.

Rudi staan verslae.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SLAAPKAMER - DAY



Maria sit op die kant van die bed, met ‘n papier in haar 
hand.  Sy sit stil...voel saggies aan die papier.

Jan kom die kamer binne...sien haar waar sy sit.  

JAN



En as jy nou so alleen sit?

MARIA
Ek dink aan Francois.



Hy gaan sit langs haar.  ‘n Oomblik se stilte.
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MARIA (cont’d)
Dink jy hy sal my kan vergewe?



JAN



Wie?

MARIA
Boetjan.

JAN



Hopelik sal hy ons albei vergewe.

Stilte.



MARIA
Hoe maak mens jou kinders groot 
sonder om hulle seer te maak?



JAN



G’n idee nie. 

MARIA
Dis my skuld dat hy gedrink het.

JAN



Dit was ons skuld.

Stilte.



MARIA
Ek wens ek het vroee”r geweet wat 
gebeur het.



JAN



Ek wens ek het jou vroee’r 
vertel.



Stilte.



MARIA
Jan...ek wil jou vra...dink jy... 
dink jy jy maak die regte besluit 
wat Adriaan se aandeel van die 
besigheid betref?

JAN



Maria...Adriaan het wat hy het 
omdat Ma my gevra het...nee, 
aangedring het, dat ek hom onder 
my vlerk neem.  Hy’s my broer, en 
daarom het ek hom lief, maar die 
man wat hy is...daardie man kan 
ek nooit lief he^ nie.

MARIA
Jy weet hy gaan jou verwyt.
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(MORE)

JAN



Hy verwyt my al die afgelope vyf-
en-twintig jaar. En sy karakter 
is van so ‘n aard dat hy dink ek 
weet dit nie. (Stilte.  Hy neem 
die brief by haar)  Die kapelaan 
se brief...?



Maria knik.



MARIA
(kyk in stilte na die brief) Weet 
jy...maak nie saak hoe Francois 
gesterf het nie...of hy tentpenne 
ingeslaan het, of oor ‘n slagveld 
gestorm het, hy was daar omdat 
ons geglo het dat dit die regte 
ding was om te doen.



JAN



Ons het dit almal geglo.

Maria begin huil.  Jan trek haar kop saggies teen sy bors.  
En daar sit hulle.

‘n Telefoon begin lui...



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Die TELEFOON LUI.  Ons bly op die telefoon vir ‘n ruk voor 
Antoinette se hand die hoorbuis optel.



ANTOINETTE



Hallo...(luister)...ja, dit 
is...(luister)...ja, hulle 
is...(luister weer, ‘n lang ruk - 
haar gesig raak bleek)...ek’s 
jammer, se^ weer...



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Adriaan en Elisabeth sit in die sitkamer.

ELISABETH
Maar Pa het altyd gese^ die rede 
hoekom Pa nie wil he^ dat ek gaan 
backpack nie is omdat Pa bang is 
iets gebeur met my.  Wat kan met 
my gebeur as ek by Tannie Elna en 
Oom Bertus bly?



ADRIAAN



Gaaf, ek aanvaar jou punt, maar 
dit gaan nie net om backpack of 
nie backpack nie.  
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ADRIAAN(cont'd)

(MORE)

Daar’s jou toekoms om aan te 
dink.  ‘n Witmens sonder ‘n graad 
het nie ‘n kans in hierdie land 
nie.

ELISABETH
Ek kan daarna ‘n graad doen, Pa. 
Ek het nie gese^ ek wil nie 
‘varsity toe gaan nie.  Ek soek 
net ‘n breek tussen skool en 
verder swot...om die we^reld ‘n 
bietjie sien.

ADRIAAN



Wel ons sal dit met jou Ma 
bspreek, en dan...

Hy kyk op...sien vir Antoinette wat pas die kamer 
binnegekom het.  Sy lyk asof sy ‘n poltergeist gesien het.

ADRIAAN (cont’d)



My vrou...?



ANTOINETTE



Dit was die polisie.  Hulle is by 
my Pa en Ma se huis...

Adriaan wag vir die res van die sin...



ANTOINETTE (cont’d)



Daar was ‘n inbraak by hulle 
huis...net na hulle van ons af 
daar aangekom het...



ADRIAAN



En...

ANTOINETTE



Hulle’s albei vermoor...in hulle 
slaapkamer...execution-
style...met Pa se eie geweer.



Adriaan en Elisabeth staar na Antoinette.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: HOOFSLAAPKAMER KREDIETSEKWENS - 
DAY



Maria het haar selfoon teen die oor.  Sy luister stil na 
slegte nuus.  In stilte druk sy die foon dood.  Kyk stadig 
op.



MARIA
Soveel keer in die verlede, toe 
die seuns nog jonk was, het ek by 
hulle skool gestaan en gekyk hoe 
die ou landsvlag gehys word, die 
volkslied saam gesing.  
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MARIA(cont'd)
Dit was vir my altyd ‘n roerende 
melodie.  Maar eers toe ek 
daardie brief van die kapelaan 
vasgehou het, het ek besef wat ek 
al daai jare gesing het:  Ons sal 
antwoord op jou roepstem, ons sal 
offer wat jy vra.  Toe het ek 
besef:  oorlewing en opoffering 
voed mekaar soos die hemel en die 
aarde mekaar voed... ...en dat 
vooruitgang - van klip, tot 
spies, tot geweer, tot mortierbom 
- niks meer is nie as die 
gedaantewisseling van wat nog 
altyd agter dieselfde berg gele^ 
het.  My man het ‘n besigheid 
gebou; ek...het drie kinders vir 
‘n volk gebaar.  En ek sukkel nou 
om ‘n volkslied te sing.
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(MORE)

Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: DIE LAPA - DAY

Bertus, nog steeds in begrafnisklere, stap met drankie in 
die hand dei lapa binne. Sy das is losgetrek, hang om sy 
nek, sy boonste knoop losgemaak. Terwyl hy die hele 
monoloog doen sny ons tussen sy gesig en die 
openingskrediete volgens regisseur se diskresie. 

BERTUS



Ek het nooit verstaan wat die 
woord “diaspora” beteken 
nie...totdat ek ge-emigreer het.  
Dis soos die Jode...hulle 
tuisland is Israel, maar as volk 
is hulle oor die we^reld 
gesaai...nes die Afrikaner 
vandag.  En keer jy terug na die 
land van jou geboorte, is die 
eerste vraag altyd: “Oorweeg jy 
dit om terug te kom?”  En die 
antwoord is so moeilik want dit 
begin met die sterre. Volgens 
wetenskaplike navorsing het dit 
ongeveer een biljoen jaar geneem, 
na die ontstaan van die heelal, 
vir hierdie Aarde om van ‘n 
vurige gasbol tot soliede massa 
af te koel.  Daarna het die 
eerste lewe begin vorm.  
Bakteriee” was eerste, gevorm uit 
kosmiese elemente wat van 
verbygaande komete en 
verskietende sterre of die aarde 
neergestort het.  Sterrestof:  
die saad van alle lewe op aarde. 
Teen drie punt vier biljoen jaar 
later - ongeveer ‘n honderd 
miljoen jaar gelede - het die 
dinosourus die aarde oorheers, 
met die gevolg dat soogdiere, 
waaruit die mens soos hy vandag 
is, sou ontstaan, nie kans gekry 
het om veel te ontwikkel nie.  
Maar toe gebeur ‘n merkwaardige 
ding:  ‘n massiewe meteoriet tref 
die aarde en saai verwoesting 
gelyk aan die’ van duisende 
atoombomme.  
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BERTUS(cont'd)
Die weerpatrone verander, die 
dinosourus sterf uit, die klein 
soogdiere kry kans om te 
ontwikkel, en die pad le^ oop vir 
die tyd van die soogdier...en die 
ewolusie van Homo Sapiens...die 
mens.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Adriaan staan by die voordeur met Jan en Maria en ook 
Zweli.  Hulle groet.  Almal dra swart...was pas by 
begrafnis.



ZWELI
(neem Adriaan se hand, en praat 
baie opreg)  Ek wil vir jou se^ 
my hart bloei vir jou en vir 
Antoinette. Die mense wat hierdie 
ding gedoen het...hulle is nie 
ons mense nie...hulle het vergeet 
wie ons is, en ek is skaam 
vandag.  Ek is baie jammer. 



Adriaan knik “Dankie”.

Zweli stap uit.



JAN



My broer...jy moenie huiwer om te 
se^ as daar...

ADRIAAN



Dankie.  Ek sal.



Daai stilte volg wat ons almal so goed ken...almal wil iets 
se^ maar daar’s niks om te se^ nie.

Maria gee vir Adriaan ‘n drukkie en ‘n soentjie op die 
wang.

MARIA
Enig’iets.



Adriaan knik.

Jan en Maria stap weg.

Adriaan stoot die deur stadig toe...staan vir ‘n omblik met 
sy kop teen die deur.  Dan haal hy diep asem, trek homself 
op, en stap na...
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INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Antoinette sit, ook in swart, op die rusbank.  Die sitkamer 
is gesaai met die oorblyfsels van die nabegrafnis 
teekoppies en half lee” borde versnaperings.



Te veel trane se sakke hang onder haar oe”.  Sy staar na 
niks.

Adriaan kom die kamer binne...gaan staan ‘n oomblik en kyk 
na Antoinette, wat hom nie eers gewaar nie.  Dan stap hy 
nader en gaan sit langs haar op die bank.  Stilte.

ADRIAAN



Diere.  Ons is omring deur diere.

Stilte.



ANTOINETTE



Ek wil he^ hulle moet gehang 
word.

ADRIAAN



My skat...jy weet mos...daar is 
nie meer ‘n doodstraf in hierdie 
land nie.

ANTOINETTE



So daai twee moordenaars gaan op 
ons onkoste in die tronk sit 
terwyl my ma en pa in ‘n koue 
graf le^.

ADRIAAN



(sug) Ja.  Dis presies wat gaan 
gebeur.



ANTOINETTE



Dis nie regverdig nie.

ADRIAAN



Dit, my vrou, is die nuwe Suid-
Afrika.



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - DAY

Bertus, soos voorheen, sit alleen, maar nou met ‘n whisky 
in die hand.  

Neil, ook netjies aangetrek, sluit by hom aan...gaan sit 
langs Bertus.

NEIL
Pa...is dit waar wat Vlooi my 
vertel het...?
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BERTUS



Wat het hy jou vertel?

NEIL
Dat die twee ouens sy ouma en 
oupa kaal uit die badkamer 
gesleep het, en toe op die grond 
laat kniel het en hulle van agter 
in die kop geskiet het.

BERTUS



Dit spyt my dat hy jou dit vertel 
het.

NEIL
Maar is dit waar?  En was hulle 
huishulp ook betrokke?

BERTUS



Die polisie het bepaal dat die 
een ou ‘n vriend van die huishulp 
se boyfriend was en dat sy die 
sekuriteitshek vir hulle 
oopgesluit gelos het, sodat hulle 
sonder om ‘n geraas te maak, kon 
inkom.



NEIL
Maar wat ek nie verstaan nie, Pa, 
is:  hoekom het hulle nie net die 
geld wat in die kluis was gevat 
en gewaai nie?  Hoekom het hulle 
hulle geskiet?

BERTUS



Dis ‘n lang storie, my 
seun...meer as drie honderd jaar 
oud.  Maar nou verstaan jy hoekom 
ek vir jou en jou Ma Kanada toe 
geneem het.



Neil knik sy kop soos hy dit probeer verwerk.



NEIL
Is hulle almal so?

BERTUS



Wie?

NEIL
Die swartmense.



BERTUS



Nee, my seun.  Die meeste is 
goeie mense...maar die wat sleg 
is...is baie sleg.
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NEIL
En witmense?  Is daar slegte 
witmense?

BERTUS



Ja.



NEIL
Is hulle so sleg soos die slegte 
swart mense?



BERTUS



(pouse) Ja.



NEIL
Hoekom stop die goeie mense hulle 
nie?

BERTUS



Want om slegte mense te keer, my 
seun, moet jy self bereid wees om 
slegte dinge te doen...en dan 
word jy nes hulle.

NEIL
So die goeie mense is die bokke 
en die slegte mense is die 
roofdiere, en al wat die bokke 
kan doen is om waaksaam te 
bly...en te hardloop as hulle 
kan.

BERTUS



Ek kon dit nie beter gestel het 
nie.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Rudi, Rika, Gerhard en Esme sit in die sitkamer, hoofde 
gebuig in gebed.  Hulle is ook in begrafnis klere.

RUDI
...en laastens, onse Heer, wil 
ons, as gesin, dankie se^ dat U 
in U genade dit goed gedink het 
om ons deur al hierdie jare as 
gesin te spaar.  Ons vra dat U U 
liefde en troos oor Antoinette en 
Adriaan en hulle kinders sal laat 
daal, om hulle in hierdie 
moeilike tyd van worsteling met 
die bose, die krag sal gee om 
steeds U lig te volg.  Ons vra 
dit...
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Die interkomstelsel se klokkie lui by die voordeur...Rudi 
kyk vlugtelings op maar maak dan weer sy oe” toe.

RUDI (cont’d)
Ons vra dit in U heilige 
naam...amen.  (aan Gerhard)  
Gerhard, gaan kyk asseblief wie 
dit is.



Gerhard staan op en stap uit.



RUDI (cont’d)
Nou ja toe...laat daar g’n twyfel 
wees dat die bose magte van 
hierdie we^reld dag en nag hulle 
kans afwag om die kinders van God 
te vernietig nie.

RIKA
Ja, en dis snaaks hoe daai bose 
magte dikwels in ‘n goeie mens se 
siel wegkruip.

Rudi kyk na Rika...soek ‘n dieper betekenis in haar woorde.

RUDI
Hoe bedoel jy nou?

RIKA
Wel, dit was hulle huishulp wat 
die sekuriteitshek oopgelaat het.

Rudi hou sy oe” op haar...vermoed dat sy ook na iets anders 
verwys.



RIKA (cont’d)
Soos jy mos eenkeer gese^ het:  
Die duiwel se horings sien mens 
selde, want hy dra gewoonlik ‘n 
pak en ‘n das.  (beat)  Selfs ‘n 
wit das.

Rudi se oe” is op Rika.

Esme se oe” is op Rudi en Rika.

GERHARD (O.S.)
Pa...

Gerhard staan in die deur.

GERHARD (cont’d)



Pa, dis ‘n man wat Pa wil sien.

RUDI
Wie is dit?
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GERHARD



Hy se^ sy naam is Hannes en Pa 
weet waaroor dit gaan.

Rudi staan op en stap uit.

Rika se oe” is op hom soos hy uitstap.



GERHARD (cont’d)



Ma, ek gaan keffie toe.  Is daar 
iets wat Ma nodig het?

RIKA
O...ja...twee liter melk en ‘n 
brood.  Dankie.



Gerhard uit.



ESME
Ma...wie’s hierdie Hannes ou?



RIKA
‘n Spook...uit jou Pa se verlede.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Rudi se vinger druk die interkom se knoppie.

RUDI
Ja...?



HANNES (DISTORT)



Hallo Dominee...dis Hannes.

RUDI
Ja, ek weet.  Wat wil jy he^?



HANNES (DISTORT)



Jy weet wat ek wil he^.

Stilte.  Rudi sug...weet nie wat om te se^ nie.



HANNES (cont’d)



Dominee...?  Dominee...?



RUDI
Ek is jammer, Hannes.  Dis ‘n 
ongerieflike tyd vir my.  My 
gesin en ek het pas van ‘n 
dubbele begrafnis teruggekeer.



HANNES (DISTORT)



Was hulle dood?



RUDI
Wat se^ jy?!
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HANNES (DISTORT)



Ek vra:  was hulle dood?



RUDI
Natuurlik was hulle dood!  
Waarvan praat jy?!

HANNES (DISTORT)



Ons weet mos albei, Dominee...op 
die grens het ons mense lewendig 
begrawe.

RUDI
Jy bly weg hier of ek bel die 
armed response!!



Rudi draai weg van die interkom en loop hom amper vas in 
Rika.

RIKA
Jy kan nie daardie man wegjaag 
nie.

RUDI
Ek kan en ek sal!

Hy stap met mening weg na...



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi kom vinnig ingestap.  Hy gaan staan met sy hand oor sy 
mond...diep ontsteld en onseker.

Rika kom agter hom die kamer binne.

RUDI
Rika, ek wil nie hieroor praat 
nie!

RIKA
Daardie man het...

RUDI
Daardie man, Rika, behoort aan ‘n 
ander tyd.  Hy’s nie die enigste 
een wat swaar gekry het nie.  
Daar was duisende jong manne op 
daardie grens!  Ek was een van 
hulle.  Maar daardie tyd is 
verby!   Hoor jy my?  Verby!



RIKA
Nie vir hom nie...en waarskynlik 
nie vir die duisende manne wat 
daardie “ander tyd” deurgemaak 
het nie.
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RUDI
En wat wil jy he^ moet ek doen?!  
Huh?!  Hulle almal se kruis dra?!

RIKA
Nee, nie almal nie...net die wie 
se kruis jy help bou het...en jou 
nou om hulp vra omdat hulle nog 
steeds op daardie kruis hang.

Met ‘n laaste kyk na Rudi stap Rika uit.

Rudi het nie woorde nie.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Jan skink ‘n paar glasies Cognac.



Maria, Boetjan, Elna, Bertus, Ouma (in haar rolstoel) en 
Neil is saam met Jan in die sitkamer. Almal nog in hulle 
bergrafnisklere.



Almal sit stil met hul eie gedagtes terwyl Jan skink.  



JAN



(in ‘n poging om die swaar 
atmosfeer te breek) Wat het Pa 
altyd gese^, Ma?...whisky maak 
jou frisky, maar vir die pyn 
drink brandewyn.



MARIA
Haai nee my man, nie voor die 
kinders nie.



JAN



Ek sien nie kinders in hierdie 
kamer nie.



Hy begin die glasies Cognac uitdeel.

BOETJAN



Nie vir my nie, dankie Pa.

Jan erken Boetjan met ‘n gebaar van die hand.



OUMA
As ek reg onthou was dit Cane vir 
die pyn en brandewyn vir die 
samesyn.

JAN



O ja Ma’s reg.

OUMA
En sherry makes you merry.
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JAN



Ja-ja-ja, nou onthou ek.



OUMA
En rum makes you...



MARIA
Nee genoeg!  Albei van julle!



JAN



(soos hy ‘n drankie vir Neil gee) 
En vir jou, jongman, net ‘n 
klein, klein sopie, of anders is 
ek in die moeilikheid by jou Pa 
en Ma. (lig sy glas) Ons drink op 
Pieter en Francina Venter.  Hulle 
was goeie mense en ons gaan hulle 
mis.

Almal lig hulle glase.  Boetjan lig ‘n hand sonder glas.



ALMAL
(saggies)  Pieter en Francina.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: ELISABETH KAMER - DAY

Elisabeth sit (ook in haar begrafnisklere) op haar bed, met 
‘n kussing op haar skoot.  Haar oe” is rooi gehuil.

Vlooi staan en praat.



VLOOI
Ek se^ jou nou, sussie...gee my 
‘n kans...gee my net ‘n halwe 
kans, en ek skiet daai twee 
swernote dood...’n hele magasyn 
elk.

ELISABETH
Ek het nie eers vir Oupa en Ouma 
gesoengroet toe hulle gery het 
nie.

VLOOI
En ek weet presies wat gaan 
gebeur...hulle gaan vir ‘n paar 
jaar in die tronk sit en dan gaan 
hulle weer op straat wees.  In 
hierdie land het die kriminele 
meer regte as die beskaafde 
burgers.

ELISABETH
Kan jy dink hoe bang hulle moes 
gewees het...toe hulle daar op 
die vloer gekniel het.
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VLOOI
Ja...en jy moet weet, Ouma en 
Oupa join nou net die duisende 
ander wie se kruise in die grond 
van hierdie land geplant staan.  
Elke dag word Boere vermoor, op 
die plase, in die stede...en dis 
alles okei.  Hoekom? Omdat ons 
hande gebind is...baklei ons 
terug dan’s ons rassiste wat na 
die “goeie ou dae” van Apartheid 
verlang.

ELISABETH
Het jy gesien hoe Ma by die graf 
gehuil het?



VLOOI
Natuurlik het ek gesien, en ek 
se^ jou nou...hulle gaan betaal 
vir elkeen van Ma se trane wat in 
daardie grafte geval het.  Elke 
laaste een.



ELISABETH
En wat presies kan jy doen om 
“hulle” te laat betaal?  Hmm?



Vir ‘n oomblik is Vlooi nie seker hoe om te antwoord nie.



VLOOI
Ek weet nie.  Maar watch my.



Ons bly op Vlooi...sy oe” vasbeslote en deurtrek met die 
donker lig van wraaksugtigheid.

AD BREAK # 1



EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: BUITE DIE VOORHEK - DAY

Gerhard se kar trek voor die hek in.  Hy druk die knoppie 
om die sekuriteitshek oop te maak.  Die hek begin oopgaan.  
Net dan trek iets Gerhard se aandag uit die hoek van sy 
oog.  Hy kyk om na...



...’n voertuig wat so ‘n entjie in die pad af geparkeer 
staan. ’n VROU, middel-veertigs sit agter die stuurwiel en 
kyk na Gerhard. 



Gerhard kyk stip na die vrou...

GERHARD



Dis wragtag weer daai vrou...

Gerhard maak sy deur oop en klim uit...begin na die kar toe 
stap.
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Die vrou sien hoe Gerhard nader kom.  Sy skakel haar kar 
aan.

GERHARD (cont’d)



Hei!  



Die vrou begin wegtrek...in Gerhard se rigting.  Sy gaan by 
hom verby ry.

Gerhard begin hardloop om die kar voor te keer, maar sy’s 
te vinnig vir hom.

GERHARD (cont’d)



Hei!

Die vrou ry verby Gerhard.  



GERHARD P.O.V. - SLOW MOTION: Gerhard sien duidelik haar 
gesig soos sy na hom kyk terwyl sy verby ry.  



VROU SE P.O.V. - SLOW MOTION: Gerhard wat in die pad staan 
terwyl sy verby ry.



Dan’s ons weer in die straat.  Gerhard kyk hoe die kar 
wegjaag.  Hy verstaan nie wat de hel hier aangaan nie.



Gerhard stap terug na sy motor voor die hek.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA - DAY



Jan, Maria, Boetjan, Elna, Bertus, Ouma en Neil.  Uitgetrek 
en nie meer in kerkklere nie.  Jan sny ‘n waatlemoen.



JAN



...die probleem was dat ek nog ‘n 
ou padkaart gehad het van voor 
hulle die dekselse name verander 
het. En daar sit ek en Ma toe 
voor Orpen se hek...meer as ‘n 
uur na hulle die ding gesluit 
het.  En nou moet ek ‘n boete 
betaal.  Ek wou nog vir daardie 
wag se^: “As julle nie al die 
name van elke dorpie in die 
Limpopo provinsie verander het 
nie, het ek nie soos ‘n immigrant 
in my eie land verdwaal nie.”  
Maar gelukkig het Ma my gekeer, 
of anders het ons heel nag buite 
daai hek in ons kar gesit.

Almal lag.



MARIA
Julle ken mos julle Pa se humeur.
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JAN



Net as dit onregverdig is, my 
vrou.  Net as dit onregverdig is.

BOETJAN



Ek moet julle se^:  ek het gedink 
dat die wildtuin na ‘94 dieselfde 
pad sou gaan as baie van die 
ander dienste in die land, maar 
die bestuur daarvan is 
uitstekend. Om die waarheid te 
se^, die geriewe is nou baie 
beter as wat hulle ooit gedurende 
Apartheid was.

BERTUS



Ook maar net omdat die wildtuin 
een van die min dinge is wat 
buitelanders na die land toe lok.

Elna reaksie.

BOETJAN



Weet jy Swaer...ek weet dit gaan 
nou snaaks klink...gegewe die 
droewe dag wat ons vandag gehad 
het, maar dinge is nie so erg 
soos wat jy dink nie.



Bertus kyk na Elna, en dan af na sy glas terwyl hy praat.



BERTUS



Ek wil nie nou teenstrydig klink 
nie, maar jy se^ dit waarskynlik 
omdat jy daaraan gewoond geraak 
het.  Jy sien dit nie meer raak 
nie.

BOETJAN



Die ding van Suid-Afrikaner wees, 
Bertus, is...hierdie land is 
miskien hel, maar dis ook die 
paradys.

BERTUS



Ja, en met tienvoetmure omhein.

BOETJAN



Die paradys was nog altyd 
omhein...vra maar vir Adam en 
Eva.

OUMA
Hulle paradys het selfs ‘n 
sekuriteitshek gehad en twee 
wagte met vlammende swaarde.
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(MORE)

ELNA
Bertus, ek weet dat onder die 
omstandighede jy nou voel dat...

BERTUS



Ons het klaar hieroor gepraat, 
Elna.  Ek wil nie weer daaroor 
praat nie.



ELNA
Nee, maar miskien wil ek.



Almal se oe” is nou op Bertus en Elna...besef dat ‘n klein 
“domestic” besig is om los te bars.

BERTUS



Jy weet waar ek staan.

ELNA
Ja ek weet waar jy staan, maar 
ongelukkig is jou standpunt nie 
die enigste een wat tel nie.



BERTUS



Gaan jy my nou wragtag voor almal 
uittrap?!

OUMA
Nou’s daar moeilikheid.

Maria besef dis moeilikheid wat kom.  Probeer die situasie 
ontlont.

MARIA
My kind, as jou man nie met ‘n 
oop gemoed ‘n lewe in hierdie 
land...



ELNA
Nee, Ma!  Dit gaan nie net oor 
wat my man wil he^ nie.  Dis hoe 
Ma geleer is hoe ‘n vrou moet 
wees.

JAN



Elna! Pasop hoe jy met jou Ma 
praat.



ELNA
Dit tref my dat Pa die ander dag 
vir Bertus die pos van hoof 
uitvoerende beampte, en vir 
Boetjan ‘n plek op Pa se 
besigheid se raad aangebied het, 
maar nie vir my nie. Ek het 
dieselfde graad as Bertus.  
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ELNA(cont'd)
Om die waarheid te se^, ek het 
selfs beter punte as hy gekry.  
Net omdat ek my loopbaan 
prysgegee het om my kind groot te 
maak...



BERTUS



Neil...gaan kamer toe asseblief.

ELNA
Nee, los hom.  Hy’s nie meer ‘n 
kind nie. 



OUMA
Op sy ouderdom was Francois en 
Boetjan reeds op die grens.

ELNA
Presies.  Net omdat ek ingestem 
het om moeder te wees, beteken 
dit nie dat ek my brein prysgegee 
het en vergeet het wat ek geleer 
het nie.  Maar nee, ek is ‘n vrou 
- wat weet ek van besigheid?  En 
as my man se^ nee, dan moet ek 
se^ “ja en amen”.

OUMA
Dis hoe dit in my dae was.

JAN



My meisie, ek’s jammer, ek het 
nie gedink dat...

ELNA
Dis juis die probleem hier, Pa.  
Dis asof julle mans die we^reld 
soos ‘n koek opdeel en nie vir ‘n 
sekonde dink wat julle vrouens 
wil he^ nie.



JAN



(trek hom effens op)  Ons praat 
hier van ‘n groot besigheid, een 
wat ek en Mabuzo oor dertig jaar 
opgebou het, wat Apartheid en die 
Nuwe Suid-Afrika oorleef het.  As 
julle in die buiteland gaan bly, 
is daar g’n manier dat jy...



ELNA
Daardie besluit is nog nie geneem 
nie, Pa.  Ek weet waar Bertus 
staan, maar daardie besluit is 
nog nie geneem nie.



Reaksies een na die ander van almal in die kamer deur 
Bertus se volgende monoloog.





HARTLAND Episode 3   bl. 16

(MORE)

BERTUS



Kyk, as Pa en Ma en jy, Boetjan, 
in hierdie land wil bly, dan is 
dit julle saak.  

OUMA
Moenie van my vergeet nie...ek en 
Oom Paul gaan ne^rens nie.

BERTUS



Jammer Ouma.  As dit julle keuse 
is - ek wens julle alles van die 
beste toe.  Maar ek kan julle dit 
se^:  Kyk ‘n bietjie van buite af 
na die wit man in hierdie land en 
al wat jy sien, is ‘n padda in ‘n 
pot water.  Dis mos ‘n feit van 
‘n padda - gooi hom in ‘n pot 
kokende water en hy sal spartel 
om uit te kom, maar sit hom in ‘n 
pot koue water en maak dan 
daardie water geleidelik warmer 
en hy sal tjoepstil daar bly sit 
totdat hy doodgebrand het.  Die 
water word warmer vir die wit man 
in hierdie land....maar so 
geleidelik dat julle dit nie eers 
agterkom nie.  En ek praat nie 
eens van wat met die twee mense 
wat ons vandag begrawe het, 
gebeur het nie.  Noem dit 
affirmative action, redressing 
the injustices of the past, 
B.E.E. of B.B.B.E.E. met soveel 
bleddie “B’s” as wat julle 
wil...hulle gaan nie ophou totdat 
hulle alles gevat het nie.  En as 
hulle dit klaar gevat het, sal 
daar nog steeds miljoene wees wat 
honger ly terwyl ‘n elite groepie 
magtiges met alles sit.  Business 
as usual.  En daar sal nie ‘n 
enkele wit man onder hulle wees 
nie.  Apartheid Deel 2.  Spring 
nou uit daardie pot terwyl julle 
nog kan.  

Weereens reaksies van almal in kamer terwyl Boetjan praat.

BOETJAN



Jy vergeet waar ek vandaan kom, 
Swaer.  Jy vergeet wie my 
voorouers was. Die stof van 
hierdie land is in elke been van 
my lyf. 
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BOETJAN(cont'd)
Ek het vir drie jaar met ‘n 
rugsak op my rug vanuit die 
buiteland na hierdie land gekyk, 
en ek se^ jou om van buite af in 
te kyk is nie dieselfde as om 
hier binne te leef nie.  As hulle 
kom, dan moet hulle kom.  As 
hulle my jaag, jaag ek terug. As 
hulle my onderdruk, dan druk ek 
terug, en as hulle slim raak, dan 
raak ek slimmer, want ‘n boer 
maak ‘n plan en hy leef nie in 
vrees nie.  Ek het respek vir al 
die mense van my land en ek 
verwag dat hulle aan my dieselfde 
respek moet betoon, en enige mens 
wat nie my bestaansreg kan 
aanvaar nie, of nie wil erken 
nie, sal ongelukkig op die harde 
manier moet leer wat dit beteken 
om die strydbyl teen my op te 
neem.  Ek is nie swak en oud soos 
die twee mense wat ons vandag 
begrawe het nie...ek ken van 
vegter wees, het al baie 
sandsakke gedra.  My lot is hier, 
of dit nou enige ander landgenoot 
pas of nie.  Ek moet hulle 
verduur, hulle kan my verduur.  
En as dit iemand dwars in die 
krop steek, het ek eenvoudige 
raad:  Sluk, boetie, sluk, want 
ek is ‘n Afrikaan, ‘n seun van 
Afrika, en ek gaan ne^rens nie.

Bertus is stil...

Elna knyp die brug van haar neus tussen duim en voorvinger, 
haar oe” toe. 

BERTUS



Ons het reeds ons vlugte 
uitgestel om vandag se begrafnis 
by te woon.  Mo^re is ek en my 
gesin op daai vliegtuig.  Dis 
miskien nie so groot soos Pa s’n 
nie, maar ek het ‘n besigheid wat 
in Kanada op my wag.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Gerhard en Rika is in die kombuis.  Die melk en brood le^ 
op die kombuistafel.  Rika skil aartappels.

GERHARD



Dis die tweede keer dat ek haar 
sien, Ma.
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RIKA
En sy was buite die huis?



GERHARD



Reg hier by die hek, Ma.



RIKA
Dis eienaardig.  Is jy seker dis 
nie dalk iemand wat jou van die 
universiteit ken nie, wat dalk ‘n 
“crush” op jou het?



GERHARD



Kom nou Ma.  Eerstens sy’s 
definitief in haar laat-veertigs, 
en tweedens, as sy my van die 
universiteit af ken, hoekom sou 
sy in ‘n kar buite ons hek sit? 
Sy kan my mos daar afloer.

 RIKA
Ek vra maar net.



GERHARD



(staan op om te loop)  As ek haar 
weer sien gaan ek haar vasvat. 
(stap na deur maar draai terug) 
En weet Ma wat is die snaakste 
ding...sy kyk na my asof...asof 
sy iets wil se^...maar dan 
hardloop sy weg.



Gerhard stap uit.

Rika staan stil...diep ingedagte...ietwat bekommerd.  Dan 
sit sy die aartappel en skiller neer, vee haar hande af en 
stap uit.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi sit voor sy lessenaar...lees sy Bybel.

Rika kom ingestap en gaan sit in die stoel voor sy 
lessenaar.  Hy kyk op soos sy inkom...hou haar dop terwyl 
sy gaan sit.



RUDI
Ek weet wat jy gaan se^ en ek 
moet jou vra om my toe te laat om 
hierdie saak self te hanteer.



RIKA
Ek dink ons het ‘n probleem.



RUDI
Net as jy een daarvan maak.
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RIKA
Ek verwys nie na Hannes nie.



Rudi raak stil...vraagteken op sy gesig.

RIKA (cont’d)
Gerhard het nou al twee keer ‘n 
vrou betrap...’n vrou in haar 
veertigs...wat vir hom sit en 
kyk...na hom staar.



RUDI
Mense kyk of staar gedurig na 
mekaar.



RIKA
Hoe ken jy jou seun?  Hy sou nie 
‘n punt daarvan maak om dit met 
my te bespreek as dit net ‘n 
terloopse insident was nie.  Die 
vrou was hier, buite die 
huis...in haar kar.

RUDI
Hy’t nog niks vir my daarvan 
gese^ nie.



RIKA
Hy het probeer...maar jy’t hom 
weggejaag.



Rudi stil...getug.

RIKA (cont’d)
Hy se^ sy kyk na hom asof sy hom 
iets wil vertel, maar as hy 
nadergaan, dan hardloop sy weg.

Rudi stil.  Nou dink hy.



RIKA (cont’d)
Dink jy dis dalk...



RUDI
Onmoontlik.



RIKA
Enig’iets is moontlik.

RUDI
Ek het persoonlik vir die 
papierwerk gesorg.  Daar’s g’n 
manier dat sy kon uitgevind het 
wie hom gekry het nie.
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RIKA
(nie oortuig nie)  Ek hoop jy’s 
reg.

Rika stap uit.  Rudi sit, dink.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Adriaan en Vlooi sit in die sitkamer.



VLOOI
Wat my pla, Pa, is...is dit die 
toekoms vir ons?...om te sit en 
wag, hande agter ons ru^e 
vasgebind, terwyl ons een vir een 
uitgevat word.

ADRIAAN



Vlooi, ons volk veg al om 
oorlewing sedert Jan van Riebeeck 
die eerste keer sy voet op 
hierdie grond gesit het.



VLOOI
Dis my hele punt Pa.  Ons veg 
sedert die begin, maar nou veg 
ons nie.  Ons staan en wag soos 
skape by die slagpale.

ADRIAAN



Tye het verander.

VLOOI
Al wat verander het, is ons trek 
nie meer laer nie, laai nie meer 
ons roers nie.  In fact, hulle’t 
die wet verander sodat ons nie 
meer roere kan he^ nie.

ADRIAAN



Ek weet my seun, maar dis hoe 
dinge nou is.  Daar’s niks wat 
ons daaraan kan doen nie.



VLOOI
Pa moet die websites sien wat ek 
al uitgecheck het.  Daar’s baie 
ouens wat iets probeer doen.



ADRIAAN



Hulle sal nie ver kom nie.



HARTLAND Episode 3   bl. 21

VLOOI
Wel Pa, as die eerste 
Voortrekkers so gedink het, het 
ons nou nog in die Kaap gesit met 
Engeland vir ‘n baas.



Antoinette stap die kamer binne.

ANTOINETTE



Ek wil na Ma en Pa se huis toe 
gaan.

ADRIAAN



(onkant betrap)  Nou?



ANTOINETTE



Nou.

ADRIAAN



Antoinette, ek dink nie dis...



ANTOINETTE



(afgemete)  Ek wil nou na Ma en 
Pa se huis gaan.  Is dit teveel 
om te vra?!



INT - OUMA EN OUPA VENTER SE HUIS: SLAAPKAMER - DAY

Ons is binne die slaapkamer.  Die deur word stadig 
oopgestoot en Antoinette kom in, gevolg deur Adriaan, Vlooi 
en Elisabeth.  Hulle stap in stilte die kamer binne.

Antoinette betrag die kamer...kyk na die mure waar daar 
foto’s van haarself en Adriaan hang, van Vlooi en 
Elisabeth, van Ouma en Oupa Venter in ‘n groot 
familieportret saam met Adriaan, Antoinette, Vlooi en 
Elisabeth.



Dan kyk Antoinette af na die tapyt.  Daar is nog twee groot 
bruin vlekkolle waar die bloed in die tapyt droog geword 
het.

Antoinette gaan kniel stadig voor die vlekke...raak liggies 
met haar vingers daaraan.  Trane loop oor haar wange.



ANTOINETTE



Mamma...Pappa...



Sy begin diep en innig huil...op haar kniee” vooroor 
gebuig.



Adriaan weet nie wat om te doen nie.  Hy gaan hurk langs 
haar, arm om haar skouers.
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Elisabeth klou aan Vlooi vas.  Vlooi se gesig is strak, 
hard, vasbeslote.

DOOF NA 
DONKER:

AD BREAK # 2



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

‘n Paar tasse staan reeds in die sitkamer.  Ouma sit in 
haar rolstoel en kyk.  Maria sit op die bank.  Langs haar 
sit Elna, met sakdoekie in die hand.  Sy vee elke nou en 
dan ‘n traan weg.

Jan, gevolg deur Neil, kom die kamer binne.  Hulle sleep 
elk ‘n tassie op wiele.

Almal is stil.

Bertus kom die kamer binne, met Elna se grimeertassie in 
die hand en ‘n ander drasak.

BERTUS



Raait.  Ek dink dis die lot.



JAN



Nou ja, kom ons kry die goed in 
die kar.

Maria staan op om te help.  Elna bly sit.

Almal neem ‘n stuk begasie en begin na die deur beweeg.  
Maar Elna bly sit.

Bertus gewaar dat Elna nie beweeg nie.



BERTUS



Elna...?

ELNA
(kyk op met diep verdriet in haar 
oe”)  Ek’s ongelukkig daar, 
Bertus.



Bertus is verstom.  Hy kyk na Jan en dan na Maria.

OUMA
Ek het dit gesien toe sy die 
eerste dag hier instap.

BERTUS



Wat het jy gese^?!
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ELNA
Ek is ongelukkig daar.

BERTUS



Dis die eerste wat ek daarvan 
hoor.

OUMA
Dis daai wortels.

BERTUS



(sit sy tas neer)  Toe ons 
besluit het om te emigreer het jy 
nie ‘n woord daarteen gese^ nie.

ELNA
Jy’t besluit om te emmigreer, 
Bertus, nie “ons” nie.

BERTUS



Ons is nog net vyf jaar daar.  
Mens kan nie soos ‘n blaar in die 
wind van land tot land waai nie.

ELNA
Die lewe staan nie in klip 
geskryf nie.  Dinge verander.  
(aan Jan)  Pappa, ek het gedink 
dat ons ‘n gelukkige lewe daar 
sou kon maak.  En ek het probeer, 
maar ek sukkel...ek sukkel.

BERTUS



Neil...gaan kar toe.  (aan Elna) 
En hierdie keer het jy niks 
daaroor te se^ nie.  (aan Neil) 
Kar toe.  Nou!

Neil uit.

JAN



As my aanbod hierdie onmin gesaai 
het, dan is ek regtig baie 
jammer.



BERTUS



Inteendeel Pa, dis goed so.  As 
‘n man moet uitvind dat sy vrou 
hom nie in sy lewenskeuses 
ondersteun nie, dan’s dit beter 
dat hy dit vroee”r uitvind, 
eerder as later.



MARIA
Sy’t nie gese^ dat sy jou nie 
ondersteun nie, Bertus, sy’t 
gese^ sy’s ongelukkig.
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BERTUS



Sy’s ongelukkig daar en ek’s 
ongelukkig hier.  Wat stel Ma 
voor?

MARIA
Miskien sal dit help as jy haar 
toelaat om in haar eie huis 
Afrikaans te praat.

Bertus is stomgeslaan.  Kyk van Maria na Elna.



BERTUS



Ek sien daar was ‘n gsprek 
waarvan ek nou eers verneem.



OUMA
Jy sal nog leer mannetjie, tussen 
ma en dogter is daar nie geheime 
nie, veral nie as daardie dogter 
eers ‘n kind gebaar het nie.



BERTUS



(gaan staan voor Elna)  Dit spyt 
my, Elna, dat jy so maklik uit 
ons huis praat.



ELNA
Ek moes met iemand praat.  Iemand 
wat verstaan.  Die mense in 
Kanada is nie my mense nie.

Intussen probeer Jan agter die kap van die byl kom.

JAN



Waarvan praat ons nou?  Hoekom 
kan julle nie julle moedertaal 
praat nie?  Bertus?



Maria kyk af...ken haar man se humeur.



Bertus wil nie die saak bespreek nie.



JAN (cont’d)



Bertus, ek vra:  hoekom kan...



BERTUS



(vinnig) Ek wil he^ my seun moet 
Kanadees grootword, Pa.

JAN



Maar hy kan tweetalig wees, 
drietalig as hy Frans ook leer.

MARIA
Bertus wil nie he^ Elna moet met 
Neil Afrikaans praat nie.
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(MORE)

Stilte.  Jan kan nie glo wat hy hoor nie.

JAN



Maar ek het dan self gehoor hoe 
hy met Neil Afrikaans praat.



ELNA
Hier Pa, maar nie daar nie.

JAN



Bertus?



BERTUS



Ek wou nie ‘n issue daarvan maak 
nie.

JAN



Wel ongelukkig is dit nou ‘n 
issue. Kyk, ek verstaan dat ouers 
nie met hulle kinders se huwelike 
moet inmeng nie, maar dis my 
dogter en kleinseun waarvan ons 
praat.  Jy kan nie jou herkoms 
ontken nie, Bertus, en ook nie 
jou vrou of kind s’n nie.  ‘n 
Mens is wie jy is.  En al bly jy 
nou in Kanada of in ‘n tent in 
die Sahara, is jy wie jy is omdat 
jou taal jou so gemaak het.

OUMA
Dis die lat ‘n boom staan waar hy 
staan.



BERTUS



(sukkel nou om homself te beheer)  
Elna...ek gaan oor ‘n paar uur op 
daai donnerse vliegtuig klim, 
maar as jy by jou familie wil bly 
dan is dit jou keuse.

JAN



Stadig seun...

BERTUS



Jammer Pa, maar moenie vir my se^ 
stadig nie.  Julle weet nie wat 
in my hart aangaan nie, wat ek 
voel nie.

JAN



Ek weet genoeg om te weet dat jou 
seun eendag sal opstaan en sy 
herkoms sal kom soek juis omdat 
jy hom dit ontken het.  
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JAN(cont'd)
Ek ken jou as ‘n redelike man, 
Bertus, maar daar is syfers hier 
wat nie klop nie.  Hoe kan jy jou 
kind sy moedertaal...



BERTUS



(bars los) Want as ek Afrikaans 
praat dan sien ek Zoeloes in die 
nag, sien ek bloed en vere en 
kinders waarvan die koppe teen 
wawiele vergruis is; sien ek 
Antoinette se Ma en Pa wat 
execution-style vermoor word!  Ek 
sien polisie met sambokke en 
mense wat soos koring afgemaai 
word. En asof dit nie genoeg is 
nie...daardie moedertaal waarvan 
Pa so maklik praat, is die taal 
waarin my eie leiers my verraai 
het.  Boetjan en Francois was nie 
die enigste seuns op daai grens 
nie!  Ek was ook daar...het twee 
jaar en baie maande in kampe my 
opoffering gemaak. En waarvoor?!  
Nou sit daai einste leiers met 
vet bankbalanse en die res van 
ons met die sak patats.  En 
hoekom?  Want as ek Afrikaans 
praat, hoor ek ‘n dominee op ‘n 
kansel - “want Ek, die Here jou 
God, is ‘n jaloerse God, wat die 
misdaad van die vaders besoek aan 
die kinders, aan die derde en 
vierde geslag van die’ wat my 
haat”! Ek wil nie he^ dat my seun 
daardie dinge moet sien of hoor 
nie, of dat die misdaad van sy 
vaders aan hom besoek sal word 
nie.  (pouse)  Klop die syfers 
nou, Pa?

JAN



Ja, dit klop.  Maar Hy het ook 
gese^:  “Ek bewys barmhartigheid 
aan duisende van die wat my 
liefhet”.

BERTUS



Vertel dit vir Antoinette se 
ouers.

Stilte.



BERTUS (cont’d)



Elna...?
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ELNA
Anders as jy...is ek bereid om 
die juk van die sondes van my 
vaders te dra...want dan weet ek 
ten minste wie ek is.



BERTUS



As ons nie nou ry nie, gaan ons 
laat wees.



ELNA
Ek sal graag nog ‘n paar weke 
hier bly...as jy nie omgee nie.

BERTUS 



(pouse)  Gaaf.  Wat van Neil?



ELNA
Hy’s klaar met skool en sy 
universiteit begin eers oor ‘n 
paar maande.  Ek reken hy is oud 
genoeg om vir homself te besluit.

Stilte.  Bertus knik stadig sy kop.

OUMA
(sing saggies)  O Boereplaas, 
geboorte grond, jou het ek lief 
bo alles...



Bertus stap oor na Elna en gee haar ‘n soentjie op die 
wang.

BERTUS



Dan sien ek jou oor ‘n paar weke. 
Laat weet wanneer jy reg is.



Elna beweeg nie.



Bertus neem sy tas en stap.

Jan en Maria weet nie wat om te doen nie.

Elna sit, vasbeslote, alleen op die bank.

DOOF NA 
DONKER:

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SLAAPKAMER - NIGHT



Jan le^ klaar in die bed.  Maria, in nagklere, kom in met 
glas water en Jan se pilletjies in die hand. Sy gee dit vir 
hom aan. Hy drink dit. Sy klim in langs hom.  Hulle le^ in 
stilte met hulle ru^e teen die kussings opgeprop. 
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JAN



(terwyl hy pilletjies) Ek’s 
bevrees daar het nou ‘n ding hier 
gebeur wat ek nie in my wildste 
scenario-beplanning sou kon 
voorsien het nie.

MARIA
Wat is jou woorde altyd? - “My 
vrou, in besigheid maak mens 
planne sodat jy kan weet hoe min 
jy geweet het.”



JAN



Ja.  Maar dis ‘n moeilike 
besigheid hierdie.

MARIA
Die lewe was nog altyd ‘n 
moeilike besigheid.



JAN



Ek gaan tot die einde van my 
dae...en gaaf, gegewe my toestand 
is dit nou nie veel nie...maar ek 
sal tot die einde van my dae 
nooit die hartseer in Bertus se 
oe” vergeet nie toe Neil gese^ 
het hy wil hier saam met Elna 
bly.

MARIA
Dis net vir ‘n paar weke.



JAN



Dis die plan op die oomblik, ja, 
maar...soos ek en jy nou van 
planne weet...  Ek het beplan om 
tot tagtig te leef.



Vir die eerste keer draai Maria op haar sy en kyk na 
Jan...diep in sy oe”.  Sy vat liggies aan sy gesig.

MARIA
Jan...my man...ek wens 
dat...(woorde faal haar)



JAN



(raak aan haar gesig) My 
liefling...soos my Pa altyd gese^ 
het:  wens in die een hand en 
tjorts in die ander...dan het jy 
nog steeds niks.
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MARIA
(trane stoot spontaan uit haar 
oe)  Ek gee nie om wat jou Pa 
gese^ het nie...ek wens.



JAN



Ek ook.



Hulle soen teer.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SLAAPKAMER - NIGHT



Rika le^ reeds in die bed, op haar sy, haar rug na Rudi se 
kant gedraai.

Rudi klim in die bed...kyk na Rika se rug.  Hy dink vir ‘n 
oomblik...en reik dan uit na haar, plaas sy arm oor haar 
lyf.

RIKA
(sonder om na hom te kyk) Nie nou 
nie.  Ek’s moeg.



Rudi trek stadig sy arm terug, le^ op sy rug, oe” op die 
plafon.



RUDI
Lekker slaap, Rika.



RIKA
Lekker slaap.

Rudi skakel sy bedlampie af.  Die maanlig val oor sy gesig.  
Ons sien hoe hy daar le^...oe” wawydoop...starend na die 
plafon.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: HOOFSLAAPKAMER - NIGHT

Antoinette sit in haar nagklere voor haar spieelkas.  Sy 
maak haar vel met ‘n stukkie watte en ‘n cleanser stadig 
skoon.



Adriaan, in sy nagklere, kom staan agter haar, plaas sy 
hande saggies op haar skouers.



ADRIAAN



My skat...jy sit nou al vir meer 
as ‘n halfuur hier.  Kom bed toe.

ANTOINETTE



Dink jy ons het ‘n fout gemaak?

ADRIAAN



Watse fout?
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ANTOINETTE



Om na ‘94 hier te bly.  As ons, 
soos baie ander...

ADRIAAN



“As” is verbrande hout.  En 
buitendien...waar sou ons gegaan 
het?  Ons is te oud om ‘n nuwe 
lewe in ‘n vreemde land te begin.

ANTOINETTE



Waar is die kinders?



ADRIAAN



Elisabeth is in haar kamer en 
Vlooi het iewers ‘n dop gaan 
drink met ‘n meisie wat hy op die 
internet ontmoet het.



ANTOINETTE



Watse toekoms is daar vir die 
kinders hier?

ADRIAAN



(sug)  Wel...jou en my voorouers 
het waarskynlik in hulle 
hartebeeshuisies gesit en 
dieselfde vraag gevra.  Hulle’t 
dit gevra toe die Impi’s oor die 
berge gestroom het, hulle’t dit 
gevra toe hulle teen Majuba 
opgeklouter het, hulle’t dit 
gevra in die konsentrasiekampe, 
in die krotjies en skagte van die 
myne, in die chaos van die 
Sestigs en die opstande van die 
Sewentigs, en in die Tagtigs toe 
hulle seuns in bodybags van die 
grens af teruggekom het, en tog, 
hier is ons nog steeds.

Stilte.



ANTOINETTE



Ek kan nie ophou dink hoe hulle 
laaste paar minute moes gewees 
het nie.  Mammie was in die bad 
en Pappa in die stort...



Sy begin huil.  Hy trek haar kop teen sy maag vas, streel 
haar hare.



ANTOINETTE (cont’d)



Die stort se krane het nog geloop 
toe die polisie daar aangekom 
het. Hoekom?  Hoekom moes dit met 
hulle gebeur?  
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ANTOINETTE(cont'd)
Hulle’t nooit in hulle lewens ‘n 
ander mens seergemaak nie.

Adriaan het nie woorde nie.  Hy streel haar kop saggies.  
Sy huil diep en innig.  En so staan hulle.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - NIGHT



(Hierdie kroeg sal ‘n hele paar keer gebruik word.  Die 
kroeg het ook ‘n privaat area waar die lede van die Wit 
Brigade vergader.)

Teen die mure van die kroeg is daar ou Suid-Afrika 
memorabilia - vierkleur, ou Suid-Afrikaanse vlag, prente 
van Boere-generaals, ens.   Daar is nie ‘n enkele swart 
mens in die kroeg nie.  Die kelnerinne is ook wit.

Vlooi kom ingestap.  Dis duidelik hy ken nie die plek nie, 
sy eerste keer hier.  Hy gaan sit by die kroeg.  WILLIE, 
die kroegman staan nader.



WILLIE



Wat’s jou gif, my vriend?



VLOOI
Uh...Klippies en Coke.

WILLIE



Dubbel of single?

VLOOI
Maak’it maar ‘n dubbel.

WILLIE



(terwyl hy die drankie skink) Ek 
het jou nog nooit hier gesien 
nie.  Jou eerste keer?

VLOOI
(knik) Iemand het my genooi? Nice 
plek.

WILLIE



Nie “nice” nie, my maat.  Die 
beste. Beste pryse, beste 
geselskap en beste girls.  En 
laat ek raai...dis nie ‘n ou wat 
jy hier ontmoet nie. 



VLOOI
(glimlag beskeie)  Wat kan ek 
se^.

KROEGMAN sit die Klippies en Coke op die toonbank neer.
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WILLIE



Nee, maar dis goed so.  ‘n Man 
moet doen wat ‘n man moet doen.

‘n MAN roep na Willie.

MAN IN KROEG



Willie!  Nog twee daar.

WILLIE



(aan Vlooi) Soos jy sien staan 
ons nie hier op seremonie nie. 
Roep as jy iets nodig het.

Willie beweeg weg om die ander man te bedien.



Vlooi neem ‘n sluk van sy drankie en draai dan met sy rug 
na die toonbank...kyk na die kamer.  Daar is nie baie mense 
in die kroeg nie, maar die wat daar is is duidelik Stoere 
Boere in kleredrag en baarde, ens.



Vlooi se oog gaan na die ingang waar...



‘n mooi meisie van so 21 ingestap kom.  Dit is SUSAN.  Sy 
kyk in die kamer rond, op soek na iemand, en sien dan vir 
Vlooi by die kroeg.  Sy glimlag en kom oorgestap.

SUSAN
Vlooi?



VLOOI
(staan op van sy stoel)  Susan.

Hy bied sy hand aan...

SUSAN
Ag nee wat, wat is jy nou so 
formeel?

Sy gee hom ‘n drukkie.

SUSAN (cont’d)
Nice om jou in die vlees te sien. 
Jy lyk nes in jou Faceboek foto.

VLOOI
Jy ook.



SUSAN
(gooi haar ogies) Ek hoop dis ‘n 
goeie ding.



VLOOI
Dit is.  Wat gaan jy drink?
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SUSAN
(skuif in op ‘n kroegstoel)  Wat 
drink jy? (sy tel sy glas op en 
sip aan sy drankie)  Aha, ‘n man 
na my eie hart.  Ek sal dieselle 
vat.

Vlooi roep na Willie.



VLOOI
Willie...nog een van dieselfde 
asseblief.



Vlooi skuif nou ook in op sy stoel.

VLOOI (cont’d)
So, wat soek ‘n oulike meisie 
soos jy in ‘n plek soos hierdie?

SUSAN
Dis my boetie se gunsteling- 
kroeg.  En jy, wat soek ‘n oulike 
outjie soos jy in ‘n plek soos 
hierdie?

VLOOI
‘n Oulike meisie wat ek op die 
Internet raak getik het, het my 
genooi.



SUSAN
Ek hoop sy’s so oulik in die 
vlees as wat sy op die Internet 
was.

VLOOI
Ouliker.

SUSAN
Verskoon my, hy’s nie net 
aantreklik nie, hy’s supersmooth 
ook.

Willie sit die drankie op die toonbank neer.



WILLIE



Hei ou maat, as jy my vertel het 
dat jy saam met Susan gaan kuier 
het ek vir jou jou eerste drankie 
op die huis gegee.

SUSAN
Weet jy Willie, as jy nie oud 
genoeg was om my Pa te wees nie 
het ek lankal met jou getrou.
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WILLIE



Ja, ja, ja, en as jy nie jonk 
genoeg was om my dogter te wees 
nie het ek jou al lankal gewys 
waar Dawid die wortels begrawe 
het.

SUSAN
Dis nie “begrawe” nie, Willie, 
dis “gegrawe”.  



WILLIE



Dawid het dalk sy wortels 
gegrawe, meisie, maar ek begrawe 
myne.

Susan lag.



SUSAN
(aan Vlooi) Jong, jy moet oppas 
vir hierdie man.



WILLIE



(aan Vlooi)  En jy moet oppas vir 
haar.  Net een mens gevaarliker 
as hierdie wyfie en dis daai 
broer van haar.



Willie stap weg.



VLOOI
Maak jy ‘n gewoonte daarvan...om 
ouens te ontmoet wat jy op die 
Internet raakloop?

SUSAN
Net as ek van hulle hou...en jy 
moet weet, ek het baie streng 
kriteria.

VLOOI
En wat sou dit wees?



SUSAN
Wel, eerstens moet hulle handsome 
wees...regmerkie daar...en 
tweedens is daar net sekere sites 
waar ek ouens ontmoet.  En jy was 
op een van daai sites.  Twee 
regmerkies en nou sit ons hier.

VLOOI
Ek het nie gedink meisies kuier 
op sulke sites nie.  Ek was 
verbaas om jou daar te kry.
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SUSAN
(tik met haar voorvinger teen sy 
ken)  Laat ek jou herinner, my 
boerseun, dit was die vrouens wat 
gesorg het dat die manne van die 
Boereoorlog dag na dag daai 
oorlog baklei het.  Die man dra 
dalk die roer, maar sy vrou laai 
hom.  Soos Willie tereg se^ - my 
boetie is ‘n gevaarlike boertjie, 
maar oppas vir sy sussie. (neem 
‘n sluk van haar drankie)  Die 
vraag is:  hoe gevaarlik is jy?

AD BREAK # 3



INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

Jan sit en werk deur papiere.  ‘n KLOP aan die deur.

JAN



Binne.



Adriaan kom ingestap.



ADRIAAN



Jammer om te pla, Jan...



JAN



Glad nie.  Glad nie.  Hoe gaan 
dinge daar by die huis?

ADRIAAN



Bietjie rof, maar ons kap aan.  
Antoinette sukkel ‘n bietjie...jy 
weet...



JAN



Maar natuurlik.  Dis ‘n geweldige 
slag.

ADRIAAN



(knik)  Maar nou ja, mens moet 
maar seker optel en aangaan.  Wat 
anders kan mens doen?



JAN



Ek weet presies waarvan jy praat 
my broer.

Adriaan maak ‘n kop gebaar - “En jy sou weet.”  Vir ‘n 
oomblik sit hulle albei in stilte.



JAN (cont’d)



Nou ja, jy’t my kom sien...is 
daar ‘n probleem?
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ADRIAAN



Nee, nie ‘n probleem 
nie...uhm...ek wou graag net 
vra...uhm...is daar ‘n rede 
hoekom jy nie vir my as die 
volgende hoof uitvoerende beampte 
van African Queens oorweeg het 
nie?

Jan betrag vir Adriaan...weet hy moet nou versigtig trap.



JAN



Wel, Adriaan, daar’s nie baie 
manne wat die operasies van die 
maatskappy so goed soos jy ken 
nie.  En soos jy self weet, is 
die C.E.O. se pos meer 
korporatief-strategies as 
operasioneel uitvoerend.  En 
daar’s min ouens wat kan uitvoer 
soos jy.

ADRIAAN



Dankie, ek waardeer dit dat jy 
dit se^ maar ek het gereken ek 
kan vir Zweli oplei om my pos te 
behartig.  Hy’s ‘n slim 
mannetjie, en hy’s, wat my 
betref, reg vir meer 
verantwoordelikheid.



Jan word nou in ‘n hoek gedryf...verplig om te se^ wat hy 
nie graag wil se^ nie.

JAN



Die ding is...’n mens het ‘n 
sekere...’n sekere disposisie, as 
ek dit so mag stel, wat jou in 
staat stel om een ding baie goed 
te doen en ‘n ander nie.  As hoof 
van operasies kan ek nie aan ‘n 
beter man as jy dink nie.



ADRIAAN



So wat jy eintlik se^ is dat jy 
nie glo dat ek die “disposisie” 
het om hierdie maatskappy te lei 
nie.

JAN



Aangesien jy dit so stel...ja.  
Anders sou ek per slot van sake 
die pos vir jou aangebied het.



ADRIAAN



Dit spyt my dat jy so voel.
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JAN



Hierdie is besigheid, Adriaan.  

ADRIAAN



Een wat ek die afgelope twintig 
jaar al dien.

JAN



Ja, maar ‘n besigheid nietemin. 
Ek kan nie toelaat dat die feit 
dat jy my broer is, my oordeel 
vertroebel nie.



ADRIAAN



Ek’s jammer Jan, maar onder die 
omstandighede...



JAN



En watse omstandighede sou dit 
wees, Adriaan.

ADRIAAN



(wil dit nie se^ nie, maar...) 
Kom nou, ons is nie meer kinders 
nie...



JAN



Inderdaad, ons is nie meer 
kinders nie...

ADRIAAN



Oor ‘n paar maande is jy...gaan 
jy...

JAN



...dood wees. Ja. (pouse) 
Adriaan, ek wil jou een ding vra, 
en ek wil he^ jy moet absoluut 
eerlik wees met my: toe ek jou al 
daai jare gelede, toe jy niks 
gehad het nie, ‘n pos in hierdie 
maatskappy gegee het, jou opgelei 
het, jou voor enige ander 
bevorder het, sou jy, as ek dit 
nie gedoen het nie, die lewe 
gehad het wat jy vandag het?



Adriaan is stil.



JAN (cont’d)



Jy werk vir hierdie maatskappy 
net soos jy vir enige ander 
maatskappy sou werk, met een 
groot verskil - dat jy oor die 
jare al die foute wat jy gemaak 
het, vergewe is, en ‘n salaris bo 
enige ander ontvang het. 
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JAN(cont'd)
Jy is my broer, maar hierdie is 
my besigheid, en my kinders se 
erfenis.

Adriaan knik sy kop en begin na die deur stap.  Hy loop hom 
amper vas in...



...Elna, wat die kantoor binnekom.  Adriaan steek vas.



ELNA
‘Skuus, ek hoop nie ek onderbreek 
iets nie...?



ADRIAAN



(hou sy “pose”) Glad nie.  Die 
baas en ek was net besig om ‘n 
paar kinkels in ons distribusie- 
pyplyn uit te stryk. Ek was juis 
oppad uit.



Adriaan stap uit.

ELNA
Jammer Pa, ek moes seker eers 
gebel het.  Ek het vanoggend 
wakker geword toe dink ek ek gaan 
‘n bietjie kom kyk of Pa regtig 
so hard werk as wat Ma altyd se^ 
Pa doen.

JAN



Ag my kind, jy ken mos jou Ma, sy 
oordryf alles.

ELNA
Ek wil nie op Pa se tyd aanspraak 
maak nie.  Ek’s seker daar’s 
iemand wat my ‘n klein toer of so 
iets kan gee.

JAN



En ek weet presies wie.

Jan tel sy foon op...



JAN (cont’d)



Marelize...vra asseblief vir 
Zweli om na my kantoor toe te 
kom.

Hy sit die foon neer.



JAN (cont’d)



Wat van ‘n koppie koffie?
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ELNA
Weet Pa...ek het nog nooit ‘n 
koppie koffie saam met Pa in Pa 
se kantoor gedrink nie.

JAN



Nou ja...daar’s ‘n eerste keer 
vir alles.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: ELISABETH KAMER - DAY

Neil is by Elisabeth in die kamer.  Hulle sit langs mekaar 
op die grond met hulle ru^e teen die voetenend van die bed.

ELISABETH
Ek kan jou nie se^ hoe bly ek is 
dat jy besluit het om nog ‘n 
rukkie aan te bly nie.

NEIL
My Pa was baie upset, maar ek wou 
regtig nie teruggaan nie.  My Ma 
ook nie.  En anyway, die ‘varsity 
daar begin eers oor twee maande.

ELISABETH
Wel, ek moan nie.  Dit gee ons ‘n 
bietjie meer tyd om mekaar beter 
te leer ken.



Sy streel haar vingers liggies oor sy wang en lippe.

NEIL
Jy weet, Elisabeth...

ELISABETH
Noem my Lizzie.  My beste pelle 
noem my Lizzie.



NEIL
Jy weet Lizzie...ek hou regtig 
baie van jou, maar die ding is...

ELISABETH
Ek weet wat die ding is, okei, en 
ek het jou klaar gese^:  al is 
hulle amper dieselfde ouderdom is 
my Pa jou Ma se Oom.  My Pa is 
jou Oupa se broer.  Ons is klein- 
neef en -niggie...ek bedoel, die 
prinse en prinsesse van Europa 
trou met hulle niggies en 
neefies, nevermind hulle klein- 
niggies en -neefies nie!  
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ELISABETH(cont'd)
En besides, hierdie is net 
pret...dis nie asof ons gaan trou 
nie. (trek weg, vou haar arms) 
Maar as jy nie hier gemaklik voel 
nie...



NEIL
Ek het nie gese^ ek voel nie 
gemaklik nie.  Ek’s baie 
gemaklik...ek hou van jou.

ELISABETH
Nou ja, wat’s die probleem dan?  
My Pa is by die werk, my Ma le^ 
en slaap, en my stupid broer is 
by sy pelle.  Ons is alleen.  En 
dis nie asof ons iets hoef te 
doen nie.  Ons gesels net lekker.

NEIL
Cool.

Stilte.



ELISABETH
Hoeveel meisies het jy al gesoen?

NEIL
Drie.

ELISABETH
Soos in regtig soen...soos in ‘n 
French Kiss?



NEIL
Ek’s nie seker wat jy bedoel met 
‘n French Kiss nie, maar soos ek 
dit verstaan...twee.



ELISABETH
Kom ek wys jou...

Sy omhels hom en soen hom hartstogtelik.  Hy is eers 
onseker, maar dan soen hy terug...



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Die plek is feitlik leeg.  Susan, Vlooi en ALBERT, Susan se 
broer, sit in ‘n hoek by ‘n tafel. Albert is so 25 en lyk 
na ‘n taai, gevaarlike stukkie man.

ALBERT



My sussie se^ vir my sy watch jou 
al vir die laaste paar weke op 
ons volk se websites.
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VLOOI
Ek stel belang, dis al.

ALBERT



Stel belang?  Die vraag is:  
waarin stel jy belang, broer?



VLOOI
In wat die ouens te se^ het, jy 
weet, oor die toekoms van die 
witmens in hierdie land, die 
Afrikaner, sulke goed.

ALBERT



En hoekom sou jy daarin 
belangstel?



VLOOI
Ek het my redes.



ALBERT



Redes. (lag saggies)  Luister 
maatjie, in hierdie land is manne 
soos ek nie welkom nie, nevermind 
‘n gewone witman.  Jy gaan moet 
beter doen as dit.

VLOOI
(aan Susan)  Ek het nie gekom om 
in ‘n ander ou se kruisverhoor te 
sit nie.

Vlooi begin opstaan.  Albert vlieg soos ‘n weerligstraal 
uit sy stoel en gryp vir Vlooi teen die bors vas.  Hy praat 
met sy mond amper teen Vlooi se neus.



ALBERT



Luister jy na my maatjie, en 
luister mooi. Ek ken van die 
taktieke van hierdie regering, en 
as jy dink jy gaan deur my sussie 
ons organisasie infiltreer dan 
het ek nuus vir jou wat meer as 
net jou ore gaan seermaak.

Maar Vlooi hou sy cool, kyk vir Albert direk in die oe” 
terwyl hy praat.



VLOOI
En hoe weet ek jy’s nie ‘n spy 
nie, huh?  Hoe weet ek jou 
website word nie eintlik deur die 
polisie beheer nie?  My oupa en 
ouma is nou net die ander dag 
vermoor, koelbloedig agter in die 
kop geskiet, in hulle eie 
slaapkamer, kaal langs mekaar!!  
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VLOOI(cont'd)
Moenie jy my oortuiging 
bevraagteken nie.  My familie het 
reeds met hulle bloed betaal.  
Wat het joune betaal?



Albert kyk hom vir ‘n paar sekondes stil aan en laat gaan 
dan sy hemp.  

ALBERT



My Pa sit in die tronk...sit in 
die tronk omdat hy geveg het vir 
sy volk.

Vlooi kyk na Susan.



SUSAN
Hy’t drie manne wat vriende van 
ons op ‘n plaas vermoor het, 
opgespoor en doodgeskiet.



ALBERT



En nou sit hy in die tronk omdat 
hy koelbloedige moordenaars tot 
rekenskap gebring het.

Vlooi gaan sit weer by die tafel.



VLOOI
Wie is julle, en wat doen julle?

Albert huiwer, kyk na Susan.



SUSAN
Hy’s cool, Albert.  Glo my, sy 
hart is op die regte plek.

Albert oorweeg Susan se woorde...draai dan na Vlooi.

ALBERT



Ons is die Wit Brigade. Ons het 
nie ‘n website nie, ons deel nie 
pamflette uit nie, en ons doen 
nie onderhoude op kykNET nie. Wat 
die regering betref, bestaan ons 
nie.  En dis hoe ons daarvan hou.  
Is jy in, of is jy uit? 

VLOOI
Na jy my dit vertel het, het ek 
‘n keuse?

ALBERT



Nee.

VLOOI
Goed so...want ek wil nie een he^ 
nie.  (bied sy hand aan) Ek’s in.
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ALBERT



(terwyl hy sy hand vashou)  En 
onthou, as jy in is, is daar nie 
so ‘n ding soos uit nie.



VLOOI
Ek’s in...tot die dood.

Susan glimlag en plaas haar hand op die twee manne se 
hande.



EXT - ‘N STRAAT IEWERS - DAY



Gerhard kom met ‘n paar pakkies in sy hande na sy kar 
aangestap.  Iets vang sy oog oorkant die straat.



GERHARD



Wragtag!

Hy sit die pakkies sommer op sie sypaadjie neer en begin 
hardloop.

Die VROU probeer haar kar aanskakel, maar hierdie keer is 
Gerhard te vinnig.  Hy pluk haar deur oop en gryp die 
sleutels uit die skakelaar en smyt hulle op die sypaadjie 
neer.

GERHARD (cont’d)



Wat is jou storie?!  Huh?!  Wie 
is jy?  Hoekom agtervolg jy my?

VROU
Gee my my sleutels asseblief,  Ek 
wil ry.



Hy vat haar aan die arm en trek haar uit die voertuig.



GERHARD



Nie voor jy my vertel wat hier 
aangaan nie.



VROU
Los my.  Ek sal die polisie roep.

GERHARD



Nee, ek sal die polisie roep.  
Wie de donner is jy?!!

Die VROU kyk lank na Gerhard.



GERHARD (cont’d)



Ek vra:  Wie. Is. Jy?



VROU
Ek is jou Ma.
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Gerhard kyk na haar...verstaan nie wat hy hoor nie.

KRUISDOOF NA:

INT - BERTUS SE HUIS IN KANADA: VOORPORTAAL - NIGHT

Die deur gaan oop.  Bertus kom alleen ingestap.  Hy sleep 
sy tas. Hy het ‘n dink jas aan. Daar is sneeu vlokkies op 
die jas se skouers en in sy hare. Hy staan vir ‘n 
oomblik...kyk na die lee” huis.

Hy stap deur na... 



INT - BERTUS SE HUIS IN KANADA: SITKAMER - NIGHT



Bertus stap die kamer binne.  Laat staan sommer sy tas half 
in die deur.  Deur die donker venster sien ons hoe die 
sneeu buite warrel. Hy trek sy jas uit en gooi dit oor die 
tas. Hy sug.  Hy is moeg, uitgemergel. Hy gaan sit op die 
rusbank...haal sy selfoon uit en druk ‘n speedial nommer. 
Hy wag vir ‘n ruk, dan hoor ons Elna se stem:



ELNA (DISTORT)
Hi, this is Elna, I’m out of the 
country at present, please leave 
a message.



Hy druk die foon dood. En kyk dan in kamera...



Krediete rol terwyl Bertus praat.



BERTUS



En dis wat so merkwaardig 
is...ons het ons bestaan te danke 
aan ‘n groot stuk rots wat uit 
die hemele op die aarde 
neergestort het.  En tog...so 
onherbergsaam soos die tyd van 
die dinosourus vir soogdiere was, 
veral as gevolg van monsters soos 
die Tyrannnosourus Rex, vra ek 
myself dikwels af:  is die tyd 
van die soogdier enigsins beter?  
Soos daardie monsterdiere die tyd 
van die dinosourus oorheers het, 
so oorheers die mens die tyd van 
die soogdier.  Soos daardie 
monster die lewe om hom verskeur 
en verslind het, so is daar 
mensemonsters wat die lewe om 
hulle verskeur en verslind; 
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BERTUS(cont'd)
en soos soogdiertjies in bome en 
gate vir die Tyrannosourus Rex 
weggekruip het, so kruip 
beskaafde mense agter tralies en 
elektriese heinings vir die 
mensemonsters weg.  Daarom sal ek 
nie na Suid-Afrika teruggaan nie, 
want terwyl daar wel ook 
mensemonsters bestaan waar ek 
hier in Kanada woon, is daar 
baie, baie minder hier as daar..  
My seun is ‘n soogdiertjie gebore 
uit sterrestof, en ek gaan hom 
die beste kans gee wat ek kan, om 
tot beskaafde Homo Sapiens te 
ontwikkel.
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Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: TITELSEKWENS MONOLOOG - DAY



GERHARD



William Shakespeare het in Romeo 
en Juliet gevra:  “Wat is in ‘n 
naam? -   ‘n roos met enige ander 
naam ruik nog steeds net so 
soet.”  Eeue later het Gertrude 
Stein hom geantwoord: “’n Roos is 
‘n roos is ‘n roos.”  ‘n Ding is 
wat hy is, ‘n mens ook...en sy 
naam is net so diep verweef met 
sy “is-wees” as die reuk van ‘n 
roos se bloeisels of die kleur 
van ‘n mens oe”.  Die eerste 
woord wat ‘n mensekind leer is, 
ironies genoeg, ‘n naam: Mamma.  
Daardie naam gebruik hy vir die 
res van sy lewe...tot die dag van 
sy dood. En vir die kind is dit 
‘n naam wat baie dieper verweef 
is met wie daai vrou is as haar 
voornaam - Maria, Antoinette... 
Rika.  Dit voel snaaks - amper 
soos om met ‘n vreemdeling te 
praat - om jou Ma op haar 
geboortenaam te noem, al is jy 
reeds volwasse, maar absoluut reg 
om haar Mamma, Mammie, Ma of 
Moeder te noem.  Want vir jou is 
sy nie Maria, Antoinette of Rika 
nie.  Vir jou is haar “is-wees” 
haar “Mamma-wees”...die warm 
veiligheid van haar bors, die 
sagte raak van haar hande deur 
jou hare, en haar oe”...haar oe” 
wat soos g’n ander mens op aarde 
na jou kyk en nie net vir jou wat 
daar staan, sien nie, maar jou 
siel sien...die mens wat jy 
regtig is.  As sy na jou kyk sien 
sy nie “Gerhard” nie...sy sien ‘n 
mens wat sy by die naam “my kind” 
ken...en net so min as wat ‘n 
roos ‘n strelitzia of ‘n eikeboom 
is, so min is jy enige iets 
anders vir haar as “my kind”. 
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GERHARD(cont'd)
Dis hoekom ouers hulle kinders op 
hulle geboortename noem as hulle 
vir hulle kwaad is...want in 
daardie oomblik wil hulle van die 
kind verwyder wees...asof die 
kind ‘n vreemdeling is. (stilte) 
Wat is in ‘n naam?  Alles.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Gerhard en Rika sit in die sitkamer.  Kamera is op 
Rika...sy sit tjoepstil...verwerk iets.



Gerhard sit ook stil...kyk na Rika.

Na rukkie praat Rika.



RIKA
Jy weet, my kind, daar is mal 
mense in hierdie we^reld.



GERHARD



Ek weet Ma.  Mens kan nie 
tokkolok swot en filosofie 
studeer en dit nie besef nie.  
Maar hierdie vrou...toe sy vir my 
se^ “Ek is jou Ma”... het nie mal 
gelyk nie.  Daar was ‘n 
dringendheid in haar oe”...’n 
soort...ek weet nie hoe om dit te 
stel nie...’n soort opregtheid, 
wat my tot in my siel geruk het.

RIKA
Weet jy, Gerhard, ek weet nie wat 
om vir jou te se^ nie.  Jy’t 
seker al gelees van daardie mense 
in Amerika wat tot so ‘n mate ‘n 
obsessie met die een of ander 
filmster ontwikkel dat hulle 
hulself oortuig dat die filmster 
hulle liefhet...of dat hulle 
onregverdig deur daardie ster 
ge”ignoreer word...en dan gaan 
hulle sover as om ‘n sluipmoord 
op daardie ster te beplan. 
Intussen weet die ster niks 
daarvan nie totdat hulle, of 
besete briewe ontvang, of geskiet 
word.  Mense doen snaakse dinge.

GERHARD



Ek verstaan dit, Ma en dit het 
deur my kop gegaan.  Maar weet Ma 
wat is die snaakse ding?...dit 
het vir my gevoel asof ek haar 
ken...veral haar stem.
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Rika is stil.

GERHARD (cont’d)



Wie dink Ma is sy?

RIKA
Soos ek se^:  die we^reld is vol 
mal mense.



Gerhard knik...maar bly diep ingedagte.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rika kom ingestap. 



Rudi sit voor sy lessenaar...werk aan ‘n preek.



Rika gaan staan voor Rudi se lessenaar.



Rudi kyk op...wag vir haar om verder te praat.



RIKA
Jy’t gese^ dat jy, deur jou 
kontakte met welsyn, dinge so 
geree”l het dat sy ma nooit sou 
kon uitvind wie hom gekry het 
nie.

Rudi kyk stil na Rika.

RIKA (cont’d)
Wel...sy het.  En hy’t haar 
voorgekeer.  Nou wil hy weet 
hoekom ‘n vreemde vrou vir hom 
se^ dat sy sy Ma is.



RUDI
Dis onmoontlik.



RIKA
Onmoontlik?  Dis vir my 
verstommend hoe jy die vermoe” 
het om dit, wat nie in jou 
prentjie pas van hoe die we^reld 
moet wees nie, eenvoudig kan 
ontken.  Op watter stadium van 
jou opleiding om dominee te word 
het hulle dit vir jou geleer? Jou 
eerste jaar...jou tweede jaar?



RUDI
Ek moet eerlik wees, Rika, ek 
raak nou moeg vir jou aggressie.
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RIKA
En wanneer het hulle vir jou 
geleer om dit vir jou vrou te 
se^...saam met die Geledere van 
Dordrecht?



Rudi ignoreer die belediging.



RUDI
Daar is g’n manier wat daai vrou 
die spoor na Gerhard kon volg 
nie.

RIKA
Volgens jou, natuurlik nie, maar 
dis wat klaarblyklik gebeur 
het...tensy hy besig is om 
verstommend-akkurate 
hallusinasies te ervaar.



RUDI
Ek sal ‘n bietjie navraag doen.

RIKA
Ek stel voor jy begin by God.



RUDI
En wat presies bedoel jy daarmee?

RIKA
My we^reld, Rudi...ek het net een 
woord met meer as een lettergreep 
gebruik - “begin”.  As jy navraag 
wil doen “be-gin by God”.



RUDI
Rika, en jou sarkasme is beide 
onwelkom en godslasterlik.

RIKA
As jy van godslaster wil praat, 
praat met jouself - jy wat ‘n 
onskuldige jong seun in God se 
naam gedwing het om sy medemens 
te martel.



RUDI
Rika!  Ek het gese^ ons praat nie 
weer daaroor nie.

RIKA
Ja, en soos al die jare, wanneer 
jy bedoel jy wil nie oor iets 
praat nie, dan se^ jy “ons”.  Dat 
jy nie daaroor” wil praat nie is 
duidelik, maar miskien wil ek. 
Hoekom nou, he’?  
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RIKA(cont'd)
Hoekom gebeur hierdie ding met 
Gerhard nou?! Want die god aan 
wie se Heilige Woord jy jou lewe 
gewy het, is besig om hierdie 
gesin vir jou sondes op daai 
grens te straf.  En as jy nie met 
daardie man regmaak wat jy 
gebreek het nie, gaan nie net jy 
nie, maar ek en jou kinders 
kruise na Golgotha dra wat jy, en 
jy alleen, in die naam van 
Christus vir Sy kinders op 
daardie grens gemaak het.  Toe 
Christus gese^ het “laat die 
kindertjies na my toe kom” het hy 
nie bedoel in ‘n gat in die grond 
met elektriese drade op hulle 
vingers nie!

RUDI
(staan verontwaardig agter sy 
lessenaar op) Nee wraggies, nou 
het ek genoeg gehad!



RIKA
Genoeg?!  Dit het maar pas met 
Gerhard en sy biologiese Ma 
begin.  Jy...en ons...gaan nog 
dra lank na ons “genoeg” gehad 
het!  Jy gaan moet mooi dink wat 
jy vir hom gaan se^.



Sy begin na die deur toe stap.



RUDI
Moenie jy vir my veroordeel 
nie...jy wat jou rug op jou man 
in sy bed draai wanneer hy 
toenadering soek.

RIKA
(draai terug) Soos ek gese^ het:  
ons gaan nog lank dra.

Rika uit.

Rudi staan en kyk hoe sy uitstap.  Die woede stoot in hom 
op.  Hy probeer homself beheer...dan slaan hy die Bybel wat 
voor hom op sy lessenaar le^ met sy plat hand.  Eers daarna 
besef hy wat hy gedoen het.  Hy buk vooroor, sy hande gevou 
oor die Bybel, sy voorkop teen sy hande:

RUDI
Vader...vergewe my.
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INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Elisabeth en Neil kom ingestap.  Elisabeth het ‘n 
swemsakkie oor die skouer, en dra kort broekie, T-hempie en 
plakkies. 



ELISABETH
Hallo Tannie Maria. 



Maria en Ouma (in haar rolstoel), is in die sitkamer.



MARIA
Hallo Elisabeth my kind.  Hoe 
gaan dit met jou?

ELISABETH
Goed, dankie, Tannie.  Hallo 
Ouma.

OUMA
Dagse^ my kind.



MARIA
En met jou Ma?  



ELISABETH
Dit gaan maar swaar daar, Tannie.

MARIA
Sies tog, dis te verstane.  Ai, 
mens weet ook nie wat mens kan 
doen om iemand wat so ‘n verlies 
gely het, te kan help nie.

ELISABETH
Ja, Tannie.



NEIL
Ten minste het die polisie die 
ouens gevang.

MARIA
Ja, maar tot watter mate hulle 
gestraf gaan word is natuurlik ‘n 
ander vraag. 

OUMA
In die ou dae sou hulle gehang 
het.

ELISABETH
Vlooi se^ dis wat my Ma die 
meeste pla, Tannie.  Tannie ken 
mos vir Vlooi...hy wil daai twee 
ouens met sy kaal hande doodmaak.
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MARIA
Ek twyfel of dit haar beter sal 
laat voel.



OUMA
Dit sou my beter laat voel.

ELISABETH
En toe my Pa uitvind dat Ouma en 
Oupa se huishulp by die ding 
betrokke was het hy sommer vir 
Patience en Moses gefire.



OUMA
Ook maar goed so.

ELISABETH
Hy’t hulle ses maande se salaris 
gegee en koebaai gese^.  Hy se^ 
hy soek nie meer mense op sy erf 
wat nie van sy eie bloed is nie.  

OUMA
In my dae het mens g’n bediende 
geld gegee as jy hulle in die pad 
gesteek het nie.



ELISABETH
Ons huis is nou soos ‘n fort en 
ek moet my eie bed opmaak en elke 
aand skottelgoed was.



MARIA
(met ironie) Ons moet maar seker 
almal die een of ander tyd leer 
om dit te doen.



ELISABETH
(die ironie is op haar verlore) 
Vertel dit vir daai broer van my, 
Tannie. Maar gelukkig moet hy nou 
elke week die gras sny en in die 
tuin werk.



OUMA
Hy moenie kla nie.  Dit sal hom 
mooi spiere gee en dan sal die 
meisies dink hy’s oulik.



MARIA
Ag nee, Mammie. 



OUMA
Wat?!  Dis mos waar.  ‘n Vrou hou 
van ‘n man met ‘n mooi lyf.  Dis 
hoe dit in my dae was.  
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OUMA(cont'd)
Ek onthou hoe Dirk gelyk het die 
eerste dag wat ek hom gesien het, 
hy’t...



MARIA
Ja, Mammie, ja.  Ons gaan nie nou 
daaroor praat nie.  (aan Neil en 
Elisabeth) Nou ja toe.  Ek het 
vir jou Pa gese^ ek sal jou 
terugbring huis toe.  Moenie laat 
ek vergeet nie, ek wil ‘n mooi 
bossie blomme vir jou Ma koop.  

ELISABETH
Ek sal Tannie herinner.

MARIA
En wat gaan julle tweetjies doen?

NEIL
Ag, sommer gesels, miskien ‘n 
bietjie in die jacuzzi sit.

MARIA
Nou maar geniet dit.  Vakansies 
hou nie vir ewig nie.



Neil en Elisabeth stap uit.

MARIA (cont’d)
Nee regtig Mamma.  Ma kan mos nie 
voor die kinders oor sulke goed 
praat nie.



OUMA
Hulle’s nie meer kinders nie. Toe 
ek hulle ouderdom was, was ek 
reeds getroud.

MARIA
Tye het verander, Ma.



OUMA
Die tye miskien, maar die mensdom 
nie.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: HOOFSLAAPKAMER - DAY



Dit is dag, maar Antoinette le^ op haar bed.  Sy is wakker, 
en erg teneergedruk.  Haar oe” het donker kringe.  Die 
gordyne is toegetrek.



Vlooi kom die kamer binne...staan ‘n oomblik en kyk na sy 
Ma, wat hom nie gewaar nie.  Dan gaan sit hy op die kant 
van die bed langs haar.



HARTLAND Episode 4  bl. 9.

VLOOI
Ma...Ma kan nie vir die res van 
Ma se lewe agter toe gordyne in 
Ma se kamer le^ nie.



Stilte.  Antoinette antwoord nie.



VLOOI (cont’d)
Ek weet Ma se hart is gebreek 
Ma...ons almal se harte is 
gebreek.  Ons was almal lief vir 
Ouma en Oupa.  Maar as ons soos 
lewende dooies gaan le^, dan het 
daai diere meer as net Ouma en 
Oupa se lewens geneem...dan het 
hulle ons lewens ook geneem.



ANTOINETTE



(stil, monotoon) Hulle het my 
lewe geneem.



VLOOI
Nie vir lank nie, Mamma.  Ek het 
‘n interessante ou ontmoet...deur 
hierdie meisie wat ek op ‘n 
website ontmoet het.  Susan. Sy’s 
nogal oulik. Hy’s haar 
broer...Albert.  Ek dink ek en hy 
gaan goeie pelle wees - ons dink 
dieselfde.



ANTOINETTE



Ek’s bly vir jou.

VLOOI
Ma moet wees.  Hy gaan my help om 
Ma se lewe terug te neem.

Hy gee haar ‘n soentjie op haar voorkop, en staan op om uit 
te stap.

ANTOINETTE



Is sy mooi?



VLOOI
Wie?

ANTOINETTE



Susan.



VLOOI 



Baie.

AD BREAK # 1
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INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Jan, Adriaan, Zweli en Elna sit om die raadstafel.  Adriaan 
praat met ‘n effense neerhalende glimlaggie.  Jan hou beide 
Adriaan en Elna versigtig dop soos hulle stry.



ADRIAAN



Met alle respek, Elna...en jy 
moet verstaan - ek weet jy het ‘n 
besigheidsgraad ensovoorts - maar 
African Queen Cosmetics is ‘n 
besigheid, nie ‘n chat group nie.

ELNA
Dis my hele punt.  Hierdie soort 
bemarking is die nuutse ding 
vandag...wel, die nuutste ding in 
Kanada en Amerika en Europa.  Dis 
selfs by Google verby.  Hulle 
noem dit social marketing.  Mense 
vertrou hulle vriende en sosiale 
netwerke se opinies oor ‘n produk 
baie meer as wat hulle ‘n 
besigheid se advertensies 
vertrou. Dis die ou begrip van 
word-of-mouth, maar teen die 
spoed van lig. Dit neem nie weke 
of maande om die mark te 
penetreer nie, dit neem 
dae...soms ure, as ‘n produk 
regtig goed is.



Jan hou sy dogter dop...sien homself in haar.



ADRIAAN



Ja, maar wat jy vergeet is:  ons 
is in die swart mark.  En hierdie 
is Afrika.  Meeste van ons 
klie”nte het nie eers internet 
nie. Vra maar vir Zweli.



ZWELI
Nee, maar hulle het selfone.



ELNA
Almal het selfone. Sosiale 
netwerke is nie net tot die 
internet beperk nie, dit 
infiltreer alle 
kommunikasieplatforms.
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ADRIAAN



Die feit bly staan ons het ‘n 
bemarkingsmodel wat...en Jan, se^ 
my as ek verkeerd is...’n 
bemarkingsmodel wat hierdie 
maatskappy uitgebou het tot die 
maatskappy wat hy vandag is.  Wat 
se^ die Engelse:  If it ain’t 
broke, don’t fix it.  En dan 
praat ek nie eers van die ekstra 
onkoste, veral in vandag se 
ekonomise klimaat, wat so ‘n plan 
na ons begroting sal bring nie.

ZWELI
Dis die cool ding van viral 
marketing - jy dra nie die 
onkoste nie...jou klie”nte dra 
dit.

ELNA
En nie net dit nie, maar hulle 
self het ook feitlik geen 
onkostes nie, want sosiale 
netwerk software kry hulle 
verniet.  Jy laai dit net af en 
daar gaat jy. 

JAN



Elna en Zweli is reg, Adriaan.  
Die bykomende onkoste is 
marginaal.



Adriaan sien dat hy hierdie debat verloor en wil beslis nie 
vir Jan tee”praat nie.

ADRIAAN



Wel, ek se^ maar net.  Toe jy en 
Mabuza die besigheid nog 
gedurende die ou jare gebou het, 
het hy die produkte in die 
townships uit die boot van sy kar 
aan die haarsalonne verkoop.  Die 
mense het hom geken. Daar’s niks 
so kragtig in verkope as die 
persoonlike verhouding wat 
verkoopsagente met hulle klie”nte 
opbou nie.  Dit het toe gewerk, 
en dit werk vandag nog steeds.



ZWELI
Dis waar, maar in die geval van 
sosiale netwerke is die 
verkoopsagent jou klie”nt se 
vriend. Verkoopsagente kos 
geld...
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JAN



Baie geld.



ZWELI
...en vriende kos niks.

Adriaan gooi sy hande in die lug.



ADRIAAN



Nou maar gaaf...ek wil nie stry 
nie.  Maar laat ek julle net op 
rekord herinner dis nie net geld 
wat geld is nie...tyd...tyd is 
ook geld, en hierdie “sosiale 
netwerk” ding gaan tyd kos om in 
werking te stel.



ELNA
Baie minder as die opleiding van 
‘n verkoopsagent.

ADRIAAN



Ek kan sien julle gaan ‘n 
antwoord he^ vir alles wat ek 
se^.  (staan op)  Doen wat julle 
moet doen.  Ek het stoorkamers 
vol produkte wat by 
verkoopsagente moet uitkom.

ELNA
En ons gaan nog steeds daardie 
stoorkamers nodig he^...maar 
miskien net meer...en groter.



ADRIAAN



Elna, moet asseblief nie dink ek 
waardeer nie jou insigte nie, 
maar jy moet weet - een ding 
verander nie: ‘n balansstaat bly 
‘n balansstaat, ‘n inkomstestaat 
bly ‘n inkomstestaat, en jou 
klie”nt moet jy ken, en in ons 
geval moet jy haar ‘n produk gee 
wat werk en teen die beste prys 
in die mark.



ELNA
En daarmee stem ek saam.



ADRIAAN



Goed so.  Verskoon my.

Adriaan stap uit.
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ELNA
Ek’s jammer, Pa, ek hoop nie ek 
het Oom Adriaan nou in die gesig 
gevat nie.



JAN



My dogter, aangesien jy nou vir 
‘n paar ekstra weke hier is, kan 
jy maar netsowel ‘n paar mense in 
die gesig vat.  Ek het iewers 
gelees dis glo goed vir ‘n 
besigheid.



ZWELI
Hoekom neem dit altyd ‘n vrou om 
te se^ wat die manne te bang is 
om te se^?



JAN



Omdat Eva die moed gehad het om 
daai appel te pluk.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - NIGHT



Vlooi stap die kroeg binne...sien vir Susan wat alleen by 
‘n tafel sit.  Hy stap oor na haar en gaan sit teenoor 
haar.

VLOOI
Ek het gese^ ek’s in...so wat 
gebeur nou?



SUSAN
Is dit hoe jy jou meisie groet?

VLOOI
Ek het nie besef jy’s my meisie 
nie.

SUSAN
Dis obvious, maar toe ek die 
ander aand instap en ek sien jou 
by die kroeg...toe weet ek jy’s 
my ou.  In fact, ek het dit al 
geweet toe ons op die website 
gepraat het...die ontmoeting by 
die kroeg was net bevestiging.

VLOOI
In daardie geval...



Hy staan op, leun oor die tafel, en soen haar op die mond.  
Dis ‘n lang, sagte, sensuele soen...geen hande nie...net 
lippe.  Dan gaan sit Vlooi weer.
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VLOOI (cont’d)
So...wat nou?

SUSAN
Volg my.

Susan staan op en stap deur die kroeg.  Vlooi volg haar.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: ‘N GANG MET ‘N DEUR - NIGHT



Susan, met Vlooi kort op haar hakke, kom by ‘n deur.  Sy 
klop ‘n kode:  “Klop. Klop-klop. Klop-klop-klop-klop.”



‘n Paar sekondes, en dan gaan die deur oop.

Albert staan in die deur.  Hy knik en beduie vir Susan en 
Vlooi om in te kom.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - NIGHT

Prominent, in die middel van die kamer, hang ‘n banier met 
‘n besonderse legende.  Dis ‘n moerse groot rooi banier, 
soos die Nazi’s, maar die wit sirkel van die Nazi’s is 
vervang met ‘m swart vierkant in die middel van die rooi, 
met ‘n wit gebalde vuis teen die swart vierkant se 
agtergrond...met ander woorde:  black power omgedraai...wit 
vuis, swart agtergrond, in ‘n see van rooi.

Om die tafel in die middel van die kamer sit ‘n paar jong 
manne...harde manne...en almal in hulle middel-20er jare. 
Op hulle skouers dra hulle “badges” met dieselfde wit vuis 
teen swart agtergrond teen rooi.

Almal is stil...oe” op Vlooi.  Hy stap die kamer binne en 
gaan staan waar Albert vir hom beduie hy moet staan.

ALBERT



Vuiste van die Wit Brigade...ons 
het ‘n aansoek vir lidmaatskap... 
gewerf deur Susan. Sy naam is 
Adriaan Jan Cilliers. Hy word 
geken as “Vlooi” - seker omdat hy 
weet hoe om weg te kruip en te 
byt wanneer hy bloed soek. (aan 
Vlooi) Jy het die reg om jou 
krygsnaam te kies.

VLOOI
My krygsnaam?

ALBERT



Die naam waaraan ons jou as ‘n 
kryger van die brigade sal ken. 
Jou vegnaam.
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VLOOI
(dink vir ‘n oomblik) Roofdier.

Albert knik.



ALBERT 



Volgens Susan is Roofdier se hart 
op die regte plek, en ek moet 
erken, volgens my eie oordeel, 
dink ek Susan is reg.  Ek vra 
julle, met die wys van hande, of 
ek ‘n nuwe wit vuis tot die 
geledere van die wit brigade kan 
inwei.



Die manne om die tafel is vir ‘n oomblik stil.  Dan steek 
een man sy hand in die lug, en kort daarna volg al die 
ander hande.



Albert knik, en draai dan na Vlooi.

ALBERT (cont’d)



Die antwoord, broer, is ja.  Is 
jy bereid om te doen wat gedoen 
moet word?



VLOOI
Ja, ek is.



Albert knik. 

ALBERT



Die Wit Brigade is ‘n span wit 
vuiste...ons veg teen onreg, 
onderdrukking en die swart 
sameswering teen ons volk.  As 
ons slaan, slaan ons hard...al is 
die prys die dood.  En ons het 
een leuse:  as jy nie wil hoor 
nie, dan moet jy voel.  Bloed in, 
bloed uit. Hoor jy wat ek se^?



VLOOI
Ja.



ALBERT



Aanvaar jy wat ek se^?

VLOOI
Ja.



ALBERT



Bal jou wit vuis.

Vlooi lig sy gebalde vuis langs sy kop.
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ALBERT (cont’d)



Sweer jy om jou broers met jou 
lewe te beskerm?



VLOOI
Ek sweer.

ALBERT



Sweer jy om jou lewe neer te le^ 
vir die oorlewing van jou volk?

VLOOI
Ek sweer.

Albert trek dan ‘n moerse paddaslagter mes uit sy gespe aan 
die kant van sy heup.



ALBERT



En sweer jy dat die bloed wat jy 
nou gaan stort, die eerste is, 
maar nie die laaste nie, van die 
bloed wat jy bereid is om vir die 
Wit Brigade te stort?



VLOOI
Ek sweer.

Albert le^ die punt van sy dolk teen die bo-punt van Vlooi 
se oor...

ALBERT



As jy nie wil hoor nie, dan moet 
jy voel...



...en sny dan vinnig die rand van Vlooi se oor. Vlooi druk 
sy hand teen sy oor.  Die bloed loop tussen sy vingers teen 
sy gewrig af.

ALBERT (cont’d)



Dra jou letsel met trots.  (draai 
na die nader)  Manne, ons het ‘n 
nuwe vuis.  Sy naam is Roofdier. 

Een vir een staan die manne om die tafel op en omhels vir 
Vlooi.  Hulle druk elk op hulle beurt hulle voorvinger in 
die bloed wat nou oor Vlooi se hand en wang en nek stroom, 
en verf daarmee ‘n bloedkol op hulle voorkoppe, elke keer 
met die woorde: “Welkom broer.”  Hulle gaan staan almal 
weer agter hulle stoele om die tafel.



Albert neem‘n geweer op - (‘n R4) - en hou dit uit na Vlooi 
- die geweer le^ oor Albert se twee hande.
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ALBERT (cont’d)



Daar staan net een naam op 
hierdie geweer geskryf, Roofdier, 
en dis jou naam.  Dra hom met 
trots.



Vlooi neem die geweer stadig uit Albert se hande.

Dan lig Albert sy gebalde vuis en lei die koor:



ALBERT (cont’d)



Bloed in!

AL DIE WIT VUISTE
Bloed in!  



ALBERT



Bloed uit!



AL DIE WIT VUISTE
Bloed uit.



ALBERT



Wit vuis!  Wit Brigade!

AL DIE WIT VUISTE
Wit vuis.  Wit brigade.

ALMAL SAAM MET ALBERT



Vir ons land, vir ons volk, vir 
ons God!

Vlooi staan trots en regop, die geweer half omhoog.  Sy oe” 
flits na...



Susan.  Sy glimlag vir hom, haar oe” vurig, fanaties, 
trots.



ALBERT



(aan Vlooi)  Jy sal ‘n oproep 
ontvang.  Jou opleiding begin 
binnekort.



Albert stap uit die vertrek, gevolg deur al die ander 
manne.  Net Susan en Vlooi bly agter.  Susan stap oor na 
Vlooi, neem versigtig die geweer uit sy hande en plaas dit 
op die tafel.

Vlooi hou haar stil dop.



Susan draai terug na Vlooi, plaas haar hande op sy skouers.

SUSAN
Jou “opleiding”, vuis van die Wit 
Brigade, begin hier.  Nou.

Sy soen hom passievol.  
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SUSAN (cont’d)
Jy se^ jou naam is Roofdier.  Wys 
my hoekom.



Hulle sak uit die skoot na die grond.  Die skoot beweeg 
opwaarts, en eindig op die Wit Brigade banier.

EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ‘N PATIO AREA - DAY



Esme sit en lees, met ‘n pen in die hand...maak notas.



Gerhard verskyn agter haar in die skoot.  Hy staan vir ‘n 
oomblik stil...kyk na haar.  Dan stap hy nader en gaan sit 
op die sonstoel oorkant haar....kyk in stilte na haar.



ESME
En nou, my broer, as jy so vir my 
sit en kyk?



GERHARD



Dink jy ons lyk na mekaar?

ESME
Hallo?  Waaroor praat ons nou?



GERHARD



Ek vra:  Dink jy ons lyk na 
mekaar?



ESME
Nee, ek is van Ma se kant van die 
familie en jy is van Pa se kant.

GERHARD



Dink jy regtig so?

ESME
Ja, my broer, en dis wat almal 
nog al die jare se^.



GERHARD



Miskien is almal oor die jare 
verkeerd.

ESME
Wat gaan nou aan?  Het jy skielik 
‘n indentiteitskrisis ontwikkel? 

GERHARD



Snaaks dat jy dit so stel.  ‘n 
Eienaardige ding het met my 
gebeur...
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EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: ‘N PATIO IN DIE SON - DAY



Neil en Elisabeth le^ langs mekaar op handdoeke en tan.  
Hulle oe” is toe.

ELISABETH
Weet jy wat le^ ek nou en dink?

NEIL
Hoe sal ek nou weet?



ELISABETH
Sal dit nie cool wees as ek en jy 
na dieselfde universiteit toe 
gaan nie?

NEIL
Jy is nie ‘n Kanadese burger nie.  
Jy kan nie by ‘n Kanadese 
‘varsity swot nie.

ELISABETH
(maak haar oe” oop, draai na hom) 
Ja, maar jy kan by ‘n Suid-
Afrikaanse ‘varsity swot.



Neil is vir ‘n oomblik stil.



NEIL
My Pa sal dit nooit toelaat nie.

ELISABETH
Jou Pa wou ook nie he^ jy moes 
saam met jou Ma hier gebly het 
nie.

NEIL
Dis anders.  Oor ‘n rukkie is ons 
weer in Kanada.



ELISABETH
Jou Ma miskien...maar jy hoef 
nie.  Jy kan vir hulle se^ dat jy 
hier wil swot.

NEIL
Ek se^ mos...my Pa sal dit nooit 
toelaat nie.



ELISABETH
Jy’s agtien.  Jy kan vir jouself 
besluit.
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NEIL
Maar nie betaal nie.  En in any 
case, hoekom wil jy he^ ek moet 
hier swot?



Elisabeth rol oor en gaan le^ bo-op Neil, haar borste styf 
teen sy bors.

ELISABETH
Is dit nie obvious nie?

NEIL
Oppas jong, netnou sien Ouma ons.

ELISABETH
(voel vere) Ek vra:  Is dit nie 
obvious nie?



Hulle kyk mekaar vir ‘n paar sekondes diep in die oe”.



NEIL
Jy, Elisabeth, is wat my Ma ‘n 
stoute meisie sou noem.

ELISABETH
En jy, Neil, hou daarvan.  Erken 
dit.

NEIL
Ek se^ jou, as Ouma...

ELISABETH
Erken dit.  (sy begin hom kielie)  
Erken dit.  



Neil spartel om van die kielie af weg te kom.  



ELISABETH (cont’d)



(terwyl sy hom harder kielie) 
Erken dit!



Die spartel omskep tot ‘n gestoeiery.



MARIA (O.S.)



En as julle twee nou so stoei?



Maria staan met twee glase lemoensap in haar hande.

Elisabeth rol van Neil af en maak asof niks aangaan nie.



ELISABETH
Neil het gese^ seuns is sterker 
as meisies, Tannie...en nou wys 
ek hom.
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MARIA
Oppas dat julle nie te erg brand 
nie.  Neil, jy veral...Kanada se 
son is nie Afrika se son nie. 
(sit die twee glase lemoensap 
langs hulle op die grond neer) 
Kry vir julle...ek het dit self 
uitgedruk.



NEIL
Dankie, Ouma.

ELISABETH
Dankie, Tannie.



MARIA
(met die wegstap)  En moenie se^ 
ek het julle nie oor die brand 
gewaarsku nie.

Hulle hou dop soos Maria wegstap.



Elisabeth lag agter haar hand.



NEIL
Ek het jou gese^!  Ons was nou 
amper in die moeilikheid.



ELISABETH
(terwyl sy haar voorvinger stadig 
oor sy bors en af na sy maag soos 
‘n pen trek) Jy, Meneer, woon in 
boring Kanada.  Jy weet nie eers 
wat moeilikheid is nie.

Haar voorvinger kom tot stilstand in sy naeltjie, en draai 
dan in ‘n sirkel asof dit in ‘n kolk gevang is.



NEIL
En wat dink jy doen jy nou?

ELISABETH
Dis ‘n traffic circle...ek dink 
oor watter exit om te vat.

Neil se oe” is op haar vinger...

EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ‘N PATIO AREA - DAY



Gerhard en Esme soos voorheen.



ESME
Ag nee wat, my broer, sy’s 
waarskynlik ‘n mal ou tannie wat 
tien keer per dag vir iemand se^ 
sy’s hulle Ma.
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GERHARD



Dis wat Ma gese^ het.



ESME
In daai geval, as jy nie omgee 
nie, ek het ‘n berg leeswerk om 
te doen...



Esme tel haar boek op en begin weer lees.

Gerhard stap weg...draai terug.

GERHARD



Wat as julle verkeerd is?



ESME
(laat sak die boek ietwat 
gei”rriteerd) As een persoon vir 
jou se^ jy’s verkeerd, is hulle 
dalk verkeerd.  As twee persone 
dit vir jou se^, is jy 
waarskynlik verkeerd.  Maar as jy 
nog steeds wonder...kry ‘n derde 
opinie. Gaan praat met Pa. (met 
sarkasme) En boonop is hy ‘n man.  
Een man se opinie is mos baie 
meer werd as die van twee 
vrouens.

GERHARD



Ek’s nie ‘n chauvinis nie.

ESME
Alle mans is chauviniste, veral 
die wat dit ontken.



Esme lees verder.  Klaar gepraat.



GERHARD



Lief vir jou ook, sussie.



ESME
(sonder om op te kyk van haar 
boek) En vir jou, boetie.



AD BREAK # 2



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VOORPORTAAL - NIGHT



Vlooi kom in by die voordeur.  Hy het nou ‘n pleister oor 
sy oor waar hy deur Albert gesny is. Hy maak die deur toe 
en wil stap in die rigting van sy slaapkamer, wanneer 
Antoinette in daardie rigting verskyn.



VLOOI
Hei Ma, Ma’s op.
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(MORE)

ANTOINETTE



(praat nog redelik stil, bedeesd) 
Wat het met jou oor gebeur?

VLOOI
Wat?  O, my oor.  (lieg) Ek het 
uh...Ma sal my nie glo nie, maar 
daai meisie waarvan ek Ma vertel 
het, Susan...ons het in die pad 
gestap en gesels, en ek het so 
aandagtig na iets wat sy besig 
was om te vertel, geluister, dat 
ek nie gekyk het waar ek loop 
nie, toe loop ek in ‘n 
telefoonpaal vas, en toe sny ‘n 
skroef of ‘n ding wat in die paal 
was my oor. Die ding het soos ‘n 
waterval gebloei.

ANTOINETTE



So jy’s verlief op haar.



VLOOI
Hoe kry Ma in ‘n paal vasloop by 
verlief uit?



ANTOINETTE



Want g’n man hou sy oe” so op ‘n 
vrou tensy hy op haar verlief is 
nie.

VLOOI
Wel, ek weet’ie Ma, ons sal maar 
sien.

ANTOINETTE



Het jy al haar ouers ontmoet?



VLOOI
Nee, Ma, ek ken haar skaars.



ANTOINETTE



Jy moet haar bring, dat ek haar 
ontmoet.  Is sy ordentlik?

VLOOI
Natuurlik is sy ordentlik, Ma.  
Sou ek van ‘n meisie hou wat nie 
ordentlik is nie?

ANTOINETTE



Is sy mooi?



VLOOI
Ma’t klaar gevra en ek het Ma 
klaar gese^.  En sy’s nie net 
mooi nie.  
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VLOOI(cont'd)
Sy’s ‘n volbloed Afrikaner, in 
murg en been...ingeval Ma 
gewonder het.

ANTOINETTE



In daai geval is sy die sny in 
jou oor werd.

VLOOI
Meer as.

Antoinette stap weg.



VLOOI (cont’d)
Ek’s bly Ma voel beter.

ANTOINETTE



(draai terug) Jy was reg.  Ek 
gaan nie toelaat dat daai 
moordenaars my lewe ook vat nie.  
My ma en pa sou dit ook nie wou 
he^ nie.

VLOOI
Ma moet weet...hulle gaan met 
bloed vir Oupa en Ouma se dood 
betaal.



ANTOINETTE



My seun, daar’s nie genoeg bloed 
in hulle are om vir Oupa en Ouma 
se dood te betaal nie.

Antoinette stap weer weg en verdwyn om ‘n hoek of deur ‘n 
deur.

VLOOI
(saggies) Daar is baie swartes in 
hierdie land, Ma, en baie bloed 
in hulle are...en betaal sal 
hulle betaal.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - NIGHT



Rudi en Gerhard in medias res.



RUDI
Seun, as ek geweet het waarvan 
daai vrou praat, het ek vir jou 
gese^. Maar, uhm...



Lig sy hande - “Ek het nie ‘n antwoord nie”.



Gerhard is vir ‘n oomblik stil.
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GERHARD



Dankie, Pa.  Maar sjoe, ek moet 
Pa se^, dit het my ontstel.

RUDI
Ek kan my net indink.  Maar jy 
weet wat Onse Here Jesus Christus 
sou gese^ het...

GERHARD



Bid vir haar.

RUDI
Presies.

GERHARD



Ek sal.



Gerhard stap uit.

Rudi is erg bekommerd.  Dan lui die landlyn op sy 
lessenaar.  Hy antwoord.



RUDI
Hallo...(luister, sy oe” 
verdonker)...weet jy wat, moenie 
verder praat nie...ek weet jy 
weet waar my kerk is...kry my 
daar.

EXT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: DIE GRASPERK - DAY



Vlooi stoot kaalbolyf die grasnyer deur die gras.  Hy gaan 
staan stil, haal sy selfoon uit sy sak.  Hy skakel af die 
grasnyer en antwoord die foon.



VLOOI
Hallo...

ALBERT (DISTORT)



Roofdier...



Vlooi se gesig trek skielik ernstig.

VLOOI
Ja?



ALBERT



Tyd vir jou opleiding. 

Vlooi glimlag tevrede.

VLOOI
Se^ net waar en wanneer...
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INT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi staan en wag voor die kansel.



Hannes kom aangestap en kom voor Rudi te staan.  Rudi 
beduie na die kansel.



RUDI
Sien jy daardie kansel?  Ek 
verkondig die woord van God al 
vir baie jare van daardie kansel 
af.  In hierdie kerk het ek die 
wysheid en liefde van Christus 
aan duisende gebring en dit het 
duisende hoop gegee, hulle uit 
wanhoop en hopeloosheid gered.  
Nou kom jy na my en eis dat ek 
jou jou geloof teruggee, dit 
iewers in ‘n gat op die grens 
gaan uitgrawe omdat ek dit in 
daai gat begrawe het.  Wel laat 
ek vir jou se^:  die enigste rede 
hoekom jy, of ek, of enige ander 
witmense nog in hierdie land kan 
lewe is omdat ons daardie tyd 
gedoen het wat ons moes doen.



HANNES



Korreksie.  Die enigste rede 
hoekom jy, of ek, of enige ander 
witmens nog in hierdie land kan 
lewe is omdat ek, en derduisende 
ander seuns van sewentien en 
agtien - sewentien en agtien! - 
in Ovamboland en Angola geloop en 
mense vermoor het wat ons nie 
eers geken het nie.  Verkondig jy 
dit van daai kansel af?!  Dit is 
wat ons moes doen - om ‘n 
verdomde politieke stelsel te 
verdedig wat ons Pa’s uitgedink 
het en julle, die dominees, soos 
Bybelstories in ons kinderkoppe 
ingepraat het.  En as ons dit nie 
wou doen nie, het mense soos jy 
van kansels soos daai ons 
verraaiers genoem, het julle ons 
DB toe gestuur, ons met sandsakke 
so laat suffer dat ons na die 
dood verlang het.

RUDI
Dit was vir die oorlewing van ons 
volk!
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HANNES



‘n Volk wat net ten koste van ‘n 
ander volk kan oorleef, is nie ‘n 
volk nie. ‘n Volk wat krygs-
gevangenes martel is nie ‘n volk 
nie!

RUDI
Wat die marteling van terroriste 
betref...ja, dit het waarskynlik 
nie Christus se goedkeuring 
weggedra nie, maar dit het vir 
ons informasie gegee wat duisende 
Christen-soldate se lewens 
gespaar het.  Daar is tye wanneer 
selfs ‘n donker ding soos geweld 
die lig dien - Christus het per 
slot van sake die sweep opgeneem 
om hulle, wat die tempel vir ‘n 
basaar wou gebruik, uit te jaag.

HANNES



Juis!

RUDI
Juis wat?!



HANNES



Christus het die sweep opgeneem 
om die tempel weer heilig te 
maak, nie om ‘n politieke stelsel 
wat driekwart van ‘n land se 
bevolking tot slawerny verdoem 
het, te beskerm nie.



RUDI 
Jy vergeet, ons kon elke swarte 
in hierdie land uitgemoor het as 
ons wou, maar ons het nie.

HANNES



En julle sou julle seuns 
ingestuur het om dit te doen.



RUDI
Maar ons het nie!  Ons het die 
land gebou en toe kommunisme val, 
net so aan die swartes oorhandig.  
Waar het ‘n swart regering op 
hierdie kontinent ooit ‘n land 
soos hierdie gee”rf?



HANNES



En waar het ‘n volk, met die 
woord en daad van hulle dominees, 
so ‘n kruis van skuld gee”rf?
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Vir ‘n oomblik is Rudi so kwaad hy kan skaars praat, en 
dan:

RUDI
(beheersd) Ek het nie vandag 
hiernatoe gekom om met jou oor 
die reg of verkeerd van iets wat 
meer as twintig jaar, in ‘n ander 
tyd en ander era, gebeur het te 
redeneer nie.  Jou optrede het my 
vrou verskriklik ontstel.  Nou 
se^ ek jou - en ek vra nie, ek 
se^ jou - bly weg van my, bly weg 
van my gesin, en bly weg van my 
huis en my kerk.  Jy’s nie die 
enigste een wie se siel op 
daardie grens gewond is nie.  
Daar is duisende ander, en hulle 
het uitgewerk, soos Job, hoe om 
hulle geloof te behou ten spyte 
van die verskriklike dinge wat 
met hulle gebeur het.  Jy’s ‘n 
man!  Dra wat jy moet dra!

Met ‘n laaste kyk na Hannes, draai Rudi weg en stap weg.



Hannes hou hom stil dop, die hele pad totdat hy hoor hoe 
die kerk se voordeur toegeslaan word.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - SUNSET



Antoinette sit op die rusbank in die sitkamer. Haar oe” het 
nog effens donker kringe, maar sy is aangetrek, en haar 
hare is netjies.



Adriaan gee vir haar ‘n glas met whisky op ys.  Hy gaan sit 
langs haar, trek sy das los, maak sy hemp se boonste knoop 
los en strek sy voete op die koffietafel uit.



ADRIAAN



Miskien moet ons more ‘n bossie 
blomme op jou Ma en Pa se graf 
gaan sit.

ANTOINETTE



(stil) Dit sal goed wees.



Hulle neem elkeen ‘n sippie van hulle whiskey.  Stilte.



ANTOINETTE (cont’d)



Hoe gaan dit by die werk?
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(MORE)

ADRIAAN



(sug) Ag jong.  Ek moes geweet 
het toe Elna besluit het om nog 
‘n paar weke aan te bly dat dit 
nie lank sou wees voor sy by daai 
kantoor se voordeur sou instap 
nie. En nou’s sy elke dag daar en 
probeer sy vir my vertel hoe om 
daai besigheid te laat werk.



ANTOINETTE



Jy moet oppas vir haar.  Sy’s 
haar Pa se kind.



ADRIAAN



Ek’s nie bang vir haar nie. 
Tussen ‘n graad wat sy jare 
gelede ontvang het en nooit 
gebruik het nie, en my ervaring, 
is daar nie ‘n vergelyking nie.  
Sy soek nie ‘n job nie, sy soek 
haar Pa se aandag.

ANTOINETTE



My liewe man, hoe is dit moontlik 
dat jy op jou ouderdom nog so 
naief kan wees?

Adriaan kyk ietwat verbaas na Antoinette.

ANTOINETTE (cont’d)



Hoekom op aarde sou jy dink dat 
ek dink dat Elna ‘n bleddie job 
soek?  Natuurlik soek sy nie ‘n 
job nie - sy hoef nie!  Na Jan se 
dood gaan sy en Boetjan tussen 
hulle die helfte van die 
maatskappy besit!  Sy soek ook 
nie haar Pa se aandag nie...dit 
het sy in elk geval - sy’s die 
appel van sy oog.  Elna het haar 
man alleen terug na Kanada 
gestuur - dink wat dit beteken - 
en by daai kantoor se voordeur 
ingestap omdat sy vir agtien jaar 
haar lewe on hold gesit het om 
vrou te wees vir Bertus en Ma vir 
Neil.  Vra vir my, ek weet.  Sy’t 
by daai deur ingestap om haarself 
te kom soek, nie ‘n job nie. 
Hoekom dink jy het Jan vir jou 
gese^ hy soek jou nie vir die pos 
nie? - dit het niks met jou 
leierskapvermoe” uit te waai nie - 
dis net ‘n smokescreen. Hy ken sy 
dogter, en hy’t geweet dat sy by 
daai voordeur sou instap. 
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ANTOINETTE(cont'd)
Dis mos ‘n ou storie wat die Jode 
en Indie”rs en Zoeloes goed 
verstaan:  keep it in the family. 
Dis hoekom hulle almal so ryk 
is...hulle sorg vir hulle eie.



Adriaan sit stil...verwerk Antoinette se woorde, en dan...

ADRIAAN



Hmf.

Antoinette draai na Adriaan, streel sy wang.



ANTOINETTE



As jy wil he^ wat wat jou toekom 
na al jou opofferings, gaan jy 
baie slimmer te werk moet gaan. 
Bloed is dikker as water.  Ja, 
hy’s jou broer, maar sy is sy 
dogter.



Sy gee hom ‘n soentjie.

ANTOINETTE (cont’d)



En nog een ding:  ek kan nie vir 
die res van my lewe sonder ‘n 
huishulp klaar kom nie.

ADRIAAN



Ek soek nie vreemdelinge op my 
erf nie.

ANTOINETTE



En ek maak lankal nie meer 
toilette skoon nie.  Ek gaan 
iemand aanstel wat daagliks kom, 
en nie op die erf woon nie.

ADRIAAN



Gaaf.  Waar is Vlooi?



ANTOINETTE



G’n idee nie.

ADRIAAN



Ek sien die grasperk staan 
halfpad gesny en die de^m 
grassnyer net daar waar hy 
opgehou het.  Kan o^k niks 
klaarmaak nie.

ANTOINETTE



Se^ vir Zweli om dit klaar te 
sny...dis mos in sy gene.
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ADRIAAN



(nie erg gepla nie) My vrou, moet 
net nooit so iets in die publiek 
kwytraak nie.

ANTOINETTE



My man, ek kan my net indink wat 
daai volk agter ons ru^e oor ons 
kwytraak.  Daar’s nie ‘n mens op 
aarde, swart of wit,  wat nie ‘n 
rassis is nie, dis net nie 
aanvaarbaar om dit te erken nie.

EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - AFTERNOON



Jan, Ouma, Boetjan, Elna, Neil en Zweli is reeds daar.  
Zweli staan in die middel van die geselskap en vertel ‘n 
storie.



ZWELI
And aish, he was so strict!  Toe 
hy my op daai dak van die huis 
sien...he got out of his car in 
the driveway.  (aap sy Pa na met 
voorvinger wat roep) “Kom 
hier...”  Ek klim toe af.  “Did I 
not tell you never to climb on 
that roof?!”  Me, I’m standing 
there, shivering in my pants. 
“Yebo Baba”.  “Then why were you 
on that roof?”  “I don’t know, 
Baba.”  “Then I must help you 
remember.”  (klou aan sy boude) 
Eina!  My boud het nog die 
volgende dag gebrand.

Almal begalwe Ouma lag.

OUMA
In my dae sou jou boude vir ‘n 
week gebrand het, want jy sou ‘n 
loesing met ‘n kweperlat gekry 
het.

JAN



Wat bedoel Ma “in Ma se dae?”  Pa 
het my met ‘n kweperlat 
deurgeloop.  (aan Boetjan, Elna 
en Zweli) Ek se^ jou, Boetjan, 
julle manne weet nie van pakslae 
nie..
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BOETJAN



Pa moenie vergeet nie...toe ons 
op skool was het die onnies ons 
nog ses van die beste met ‘n 
rottang gegee.

ELNA
En die meisies se hande met ‘n 
liniaal geslaan.



JAN



Dis waar.  Dis waar.



OUMA
Sien jy Neil...dis die’ dat julle 
kinders van vandag so stout is.

ELNA
Neil is nie stout nie, Ouma.



OUMA
‘n Tiener is mos ‘n tiener.  G’n 
mens kan met hulle redeneer nie 
hulle luister mos na niks en 
niemand nie.  Maar gee hom ‘n 
goeie loesing...dan luister hy.  
As jy nie wil hoor nie, dan moet 
jy voel.

NEIL
In Kanada, as ‘n ouer ‘n kind 
slaan, kan die polisie hulle 
arresteer.



OUMA
Ja, en kyk watse soort kinders 
het hulle.



Maria kom met ‘n bak vleis ingestap.

MARIA
Mensdom Jan, ek dink ek het die 
afgelope week nog nie eenkeer 
daai oond van my aangeskakel nie.

JAN



Dis somer, ek’s ‘n Suid-
Afrikaner, een plus een is twee. 
Buitendien, terwyl Elna en Neil 
nog hier is moet ons hulle 
toelaat om die heerlike weer te 
geniet.  Ek sien nou die aand op 
TV dis minus 20 daar.



Reaksie Elna.



HARTLAND Episode 4  bl. 33.

OUMA
En kyk, as ‘n man die braaie wat 
vir hom oorbly op sy vingers kan 
beginne tel, dan moet hy maar 
braai.



Ongemaklike stilte.  Niemand weet mooi waar om te kyk nie. 
Maria is baie vies, maar steek dit weg.



JAN



(breek die spanning) Presies Ma.

Weer stilte.  Nou probeer Elna.

ELNA
Boetjan, noudat Ma ook by is, 
hoekom vertel jy nie vir hulle 
jou nuus nie?

MARIA
Watse nuus?



BOETJAN



Ek het aansoek gedoen vir ‘n pos 
as Hoof-wildbewaarder by ‘n 
privaatreserwe net hier buite die 
stad...



JAN



Ja...?



Terwyl Boetjan verduidelik hou ons ook vir Elna dop.

BOETJAN



Ek het gereken, aangesien Pa my 
op die besigheid se raad 
aangestel het, dit beter sal wees 
as ek nader aan die stad is sodat 
ek makliker vergaderings en dinge 
kan bywoon.



MARIA
En...?



BOETJAN



Toe kry ek dit.



JAN



My we^reld, Boetjan, dis 
fantasies!  Kom ons drink daarop.

OUMA
Moenie vir hom ‘n dop aanbied 
nie.  Hy’s nou voorman...hy moet 
nugter bly.





HARTLAND Episode 4  bl. 34.

MARIA
Maggies Ma, ons weet mos almal - 
Boetjan drink al maande lank 
sodawater.



JAN



(lig sy glas)  Boetjan, ons drink 
op jou nuwe aanstelling en 
bevordering, en op die bydrae wat 
jy tot die toekoms van die 
maatskappy gaan maak, ‘n bydrae 
waarin ek glad nie twyfel nie.



Almal lig hulle glase - “Cheers”.



ZWELI
En Ouma, ons gaan die kompetisie 
‘n kweperlat-loesing gee!



OUMA
So praat ‘n boer.

Elna is diep ingedagte.

EXT - DIE VELD IEWERS - LATE AFTERNOON



Vlooi doen guerilla-opleiding.  Hy dra paramilite^re 
kamoklere, black is beautiful op sy gesig, en leopard crawl 
deur die gras, sy R4 oor sy elmboe”. Albert loop langs hom 
en skreeu instruksies.  Albert het ook ‘n R4 in die hande.

ALBERT



Kry jou gat laag!  Teen die 
grond!  Geweer plat oor jou 
elmboe”!

Albert trek ‘n skoot in die grond af, so ‘n entjie weg van 
Albert se lyf...dan nog een.  Vlooi huiwer vir ‘n oomblik, 
gesig teen die grond.



ALBERT (cont’d)



Beweeg!  Beweeg!  Jy kan nie gaan 
stil le^ omdat die vyand 
terugskiet nie!!  Beweeg!



Vlooi kruip weer vorentoe.

ANGLE ON:  ‘n Teiken in die veld omtrent vyftig meter voor 
waar Vlooi tans kruip.

ALBERT (cont’d)



Raait.  Vyand voor jou...twee-
uur...vyftig meter... vuur!

Vlooi le^ aan...en skiet.  DWAH!  DWAH!  DWAH!
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Albert stap na die teiken.  Daar is drie gate in die 
teiken...twee naby die middel, en een effens na die kant.



Vlooi kom aangestap.  Albert voel met sy voorvinger oor die 
gate.

ALBERT (cont’d)



Nie sleg nie, Roofdier, nie sleg 
nie.  Lyk my jy’s ‘n natural.



AD BREAK # 3



EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: TUIN - DAY



Rudi sit op ‘n bankie in die tuin, maak notas.  Sy Bybel 
le^ langs hom op die bankie.



Rika, strak en ontsteld, kom aangestap.  Sy gaan staan voor 
Rudi.  Hy kyk op.

Rika hou haar hand uit.  Twee dogtags aan ‘n ketting val 
uit haar gebalde vuis en hang aan haar voorvinger.

RUDI
En nou?



RIKA
Dis wat ek by jou wil weet.

RUDI
Wat is dit?



RIKA
Ek sou reken jy behoort te weet.

RUDI
(stil vir ‘n oomblik)  Waar kry 
jy dit?



RIKA
Dit het aan die voorhek gehang.

Rudi neem stadig die dogtags by Rika.  Hy kyk daarna, skud 
sy kop moedeloos.

RIKA (cont’d)
Hierdie ding gaan nie weggaan 
nie.

RUDI
Hy’s klaar weg.



RIKA
(beduie na die dogtags) Hoe 
verduidelik jy dan dit?
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RUDI
Ek se^ jou nou dis klaar.  Dis 
verby.  Hierdie is sy vaarwel.



RIKA
Sy vaarwel? Hy kom hier aan, vra 
jou om hom te help om sy verlore 
geloof te vind, en nou’s dit 
vaarwel?

RUDI
(dink vir ‘n oomblik, wil nie se^ 
nie, maar besluit dan wel om te 
praat) Ek het hom belet om ooit 
weer hiernatoe te kom, of na die 
kerk toe.

Rika doen een van daardie “Excuse me, come again” dinge met 
haar oe”.

RUDI (cont’d)
Hy’s nie al een wat op daardie 
grens seergekry het nie.  Ons 
almal het.  Hierdie hele land is 
vol lopende gewondes...en die 
oorgrote meerderheid van hulle 
het nie hulle geloof verloor nie.

Rika kyk hom stil aan en stap dan weg.



Rudi kyk moeg hoe sy wegstap.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Weereens sit al die manne om die tafel, met Albert aan die 
hoof van die tafel.  Vlooi staan en rus, hande agter rug 
soos ‘n soldaat, aan die voetenend van die tafel.  Almal se 
oe” is op hom.

ALBERT



Elke man om hierdie tafel is deur 
‘n vuurdoop om sy lojaliteit aan 
die Wit Brigade te bewys.  Jy 
doen dit, en jy doen dit alleen.  
Slaag daarin en ons verwelkom jou 
as ‘n wapenbroer op die slagveld. 
Is jy reg daarvoor?



Vlooi knik.



ALBERT (cont’d)



Jou opdrag, Roofdier, is as 
volg...
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INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Jan, Elna, Zweli en Adriaan sit by die tafel in die 
raadsaal.

ZWELI
Ek’s jammer, maar daar kan geen 
ander rede daarvoor wees nie.



JAN



Kom ons wees eerlik, Adriaan.  
Daar was net een nuwe 
veranderlike in ons 
bemarkingsplan, en dit was die 
social network ding wat Zweli en 
Elna voorgestel het.  Hierdie 
onverwagse beweging in ons 
verkope, en oor so ‘n kort 
tydperk, kan tog sekerlik aan 
niks anders toegeskryf word nie.

ADRIAAN



Oor die jare het jy en ek al 
geleer daar’s baie veranderlikes 
waarvan ‘n mens nie eers weet 
nie. Volgens statistieke is dit 
gevaarlik om iets sommer so uit 
die vuis uit aan ‘n spesifieke 
veranderlike toe te skryf.

ELNA
Behalwe ons het ‘n 
terugvoerkanaal by die veldtog 
ingesluit.  Terugvoer van die 
mark dui onteenseglik daarop dat 
mense ons produkte gekoop het 
omdat lede van hulle sosiale 
netwerke die produkte aanbeveel 
het.

Terwyl Elna praat sien ons hoe Jan se bo-lip begin sweet.  
Hy raak bleek en sukkel om op die gesprek te fokus.

ZWELI
Now if you want to talk stats, 
those are stats.



ELNA
En nie net stats nie, die beste 
soort stats, want die data kom 
direk na ons van die verbruiker.  
Suiwerder as dit kry jy nie 
maklik nie.



Nou is Jan diep in die moeilikheid. Hy haal diep en moeilik 
asem.
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ADRIAAN



Julle hoef my nie ‘n lesing oor 
statistiek te gee nie.  Maar ek 
se^ nog steeds...

ELNA
Pa...?



Die sweet loop nou oor Jan se gesig.  Hy sien hulle nie 
eers meer nie.  Hy is besig om ‘n beroerteaanval te he^.



ELNA (cont’d)
Pappa?!



Elna spring op...gaan na Jan.  Jan is ‘n gonner.  Sy oe” 
rol terug en hy begin uit sy stoel aan die hoof van die 
tafel op die grond neersak.  Elna gryp na hom, probeer hom 
ophou.



ELNA (cont’d)
Zweli, bel die ambulans!



Jan is bewusteloos.  Adriaan probeer Elna help om hom terug 
op die stoel te trek.  

Zweli het sy selfoon in sy hand en druk franties nommers.



INT - HOSPITAAL - SUNSET



Elna, Boetjan, Zweli, Adriaan, Antoinette, Maria, Rika en 
Rudi staan in die wagkamer en wag.  ‘n Dokter stap na 
hulle.

DOKTER



Ek’s jammer, maar dis nie goeie 
nuus nie.  Ek het nog nooit so 
iets gesien nie - hy’t ‘n 
beroerte-aanval gehad, en 
voorlopige toetse dui aan dat 
daar ‘n versnelling in die 
pankreas karsinoom is.

Almal is verstom.  



Elna se oe” is rooi gehuil.  Boetjan se arm is om haar 
skouers.  Zweli staan langs Boetjan en Elna.



Adriaan is strak.  Antoinette toon geen emosie nie.

Rika is verslae.  Rudi staan langs haar, maar hy hou haar 
nie vas nie.



Maria huil nie...vee net haar hand oor haar voorkop..weet 
die einde is in sig...wag al lank vir hierdie oomblik.
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INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: BUITE IEWERS - SUNSET

Elisabeth en Neil sit langs mekaar.

NEIL
Ook maar ‘n goeie ding my Ma het 
besluit om langer te bly.



ELISABETH
Ja, kan jy dink hoe sy sou gevoel 
het as sy nou in Kanada gesit 
het?

Stilte.



ELISABETH (cont’d)



Hoe lank gaan jy hier by ons bly?

NEIL
Weet nie.  Seker maar tot hulle 
weet wat aangaan.

Stilte.



ELISABETH
Ek hou van Oom Jan.  Hy’s ‘n cool 
oom.

NEIL
En ‘n cool oupa.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: OUMA SLAAPKAMER - NIGHT

Ouma le^ op haar bed, ‘n kombers oor haar bene.



Rika kom stadig ingestap.  Hulle kyk stil na mekaar.

OUMA
Is hy dood?



MARIA
Nee Ma, maar dit lyk nie goed 
nie.

Ouma knik.



Maria stap na die kant van Ouma se bed...gaan sit.

MARIA (cont’d)
Ek het geweet hierdie dag gaan 
kom, maar...mens hoop...mens 
wens...



OUMA
My oorle’ man het altyd gese^...
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MARIA
Ek weet Ma, ek weet wat hy gese^ 
het.

Ouma krap haar krugerrand uit die sakdoekie uit, hou dit 
tussen duim en voorvinger.

OUMA
As jy hom weer gaan sien, sit dit 
in sy hand...laat Oom Paul hom 
help.

Maria neem die muntstuk, vou dit in haar hand toe.

DOOF NA 
DONKER:

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: KOMBUIS - DAY

ANGLE ON:  Voorblad van Die Rapport.  Die hoofopskrif lees:

MONUMENT GESKEND



ADRIAAN (O.S.)
Kyk nou watse ding gaan nou weer 
hier aan.

Adriaan, Antoinette, Elisabeth en Neil sit en eet ontbyt.  
Hulle is almal reeds aangetrek vir kerk.

ELISABETH
Het Steve alweer ‘n nuwe vrou?



ADRIAAN



Iemand het met ‘n kan verf die 
woorde: ONS SAL OFFER WAT JY VRA 
teen die muur by die voorhek van 
Freedom Park geverf.



Maar Antoinette is besig met management en niemand gee 
regtig om nie.

NEIL
Wat is Freedom Park, Oom?



ADRIAAN



Man, dis ‘n monument wat die 
swartes op die berg langs die 
Voortrekker Monument opgerig het.

ANTOINETTE



Julle moet gou eet of ons gaan 
laat wees.
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ELISABETH
Wat ek nie kan verstaan nie, is 
hoekom hulle kerkdienste altyd so 
vroeg hou.



ADRIAAN



Elisabeth, nege dertig in die 
oggend is nie vroeg nie.



ELISABETH
Dit is op ‘n Sondag.



Vlooi kom ingestap.  Hy dra jeans en ‘n T-hempie, met die 
woorde voorop as volg:  EK IS...  Oor sy skouer ‘n drasak.

ADRIAAN



En waar de hel was jy die hele 
nag?

VLOOI
By pelle.

Vlooi se oog vang die koerant wat op die tafel le^.

ANTOINETTE



Jy kon ons ten minste laat weet 
het jy gaan nie huis toe kom nie.

VLOOI
Jissie Ma, ek’s nie meer ‘n 
laaitie nie.



ADRIAAN



Jy kan nie in daardie klere kerk 
toe gaan nie.

VLOOI
Ek gaan nie kerk toe nie.  Ek het 
net vars klere kom haal.



ANTOINETTE



Wat bedoel jy jy gaan nie kerk 
toe nie.

VLOOI
Die kerk het ons volk verraai.  
Ek gaan nie meer kerk toe nie.



Hy draai om en stap uit.  Nou lees ons die volgende woorde 
agter op die T-hempie geskryf:  ... ‘N VOLBLOED AFRIKANER.

Adriaan kyk verstom na Antoinette.



ANTOINETTE



Moenie na my kyk nie.  Hy’s jou’ 
seun.



HARTLAND Episode 4  bl. 42.

ADRIAAN



Hmf.  (sluk weg sy laaste stukkie 
eier) Ek en Ma gaan na kerk 
hospitaal toe.  (aan Neil en 
Elisabeth)  Ons gaan julle twee 
by die huis aflaai voor ons ry.  
Hy mag nie baie besoekers ontvang 
nie.

NEIL
Dis reg so, Oom.



ELISABETH
Ek haat hospitale.

ANTOINETTE



Ons almal haat hospitale, 
Elisabeth, maar dis nie nodig om 
dit te se^ nie...veral nie as dit 
jou oom is wat daar le^ nie.



ELISABETH
‘Skuus.



INT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi preek.  Teenwoordig in die kerk is Rika, Gerhard, 
Esme, Maria, Elna, Neil, Adriaan, Antoinette, Elisabeth.  

Ons fokus veral op Rika, wat strak na die preek sit en 
luister.

RUDI
...en daarom, as gelowiges, moet 
ons dit aanvaar:  die wee” van 
die Here is onbekend; daarom moet 
ons as Christene nederig kniel en 
Christus dank vir sy opoffering, 
Hy wat as Seun van God mens 
geword het om ons sondes op sy 
skouers te neem, sodat ons, ons 
wat deur ons menswees uit die 
paradys geval het, gered kan wees 
en die genade van onse Hemelse 
Vader kan ontvang.  Kom ons bid.

Almal maak hulle oe” toe.



RUDI (cont’d)
Onse Hemelse Vader, ons vra U 
vandag om ons ons menswees te 
vergewe, en ons dank U vir U Seun 
wat U gestuur het om ons weer die 
kans te gee om deur die poorte 
van U paradys te kan stap.



HARTLAND Episode 4  bl. 43.

Terwyl hy bid is ons op Rika, wie stadig haar oe” oopmaak.  
Haar oe” raak vasbeslote...haar mond trek styf...

RUDI (cont’d)
Ek wil ook vandag bid vir my vrou 
se broer, Jan Cilliers, wat op 
hierdie oomblik in ‘n hospitaal 
le^.  In U hande, en U hande 
alleen, le^ hy nou.  Ons bid dat 
U U liefde en krag en U Heilige 
Gees, na hom sal bring.

Rika staan op en stap in die rigting van die deur.

Gerhard en Esme voel aan dat sy opstaan, maak hulle oe” oop 
en sien hoe sy uitstap.  Hulle kyk op na Rudi, wat verder 
bid, en maak weer hulle oe” toe.

RUDI (cont’d)
Ons vra ook, Here, dat U U troos 
sal bring na sy vrou, Maria, en 
sy kinders Boetjan en Elna, en sy 
kleinseun Neil...

Ons hoor die klank van ‘n deur wat agter in die kerk 
oopgaan.  Rudi kyk op, en sien...



Rika, wat pas die deur oopgetrek het.  Sy draai vir ‘n 
oomblik terug...kyk met verwyt na Rudi, en stap uit.  Maar 
Rudi moet aangaan.

RUDI (cont’d)
Ons vra dit in U naam, en in die 
naam van U Seun, Jesus 
Christus...amen.



Gerhard en Esme kyk na mekaar en dan na...

Rudi.  Hy raak bewus daarvan dat hulle na hom kyk.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Al die manne soos tevore.  Albert staan voor Vlooi, met 
twee Wit Brigade skouerbadges in sy hand.  

Teen die muur agter hulle is die koerant se hoofopskrif 
vasgeplak.



Susan kyk trots na Vlooi.



ALBERT



Jou daad het reg oor die land 
weergalm, Roodfier. Dra hierdie 
kentekens en dra hulle met trots.

Vlooi neem die kentekens by Albert.
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ALBERT (cont’d)



Bloed in!

AL DIE WIT VUISTE
Bloed in!  



ALBERT



Bloed uit!



AL DIE WIT VUISTE
Bloed uit.



ALBERT



Wit vuis!  Wit Brigade!

AL DIE WIT VUISTE
Wit vuis.  Wit brigade.

ALMAL SAAM MET ALBERT



Vir ons land, vir ons volk, vir 
ons God!

EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: TUIN - DAY



Rika stap met mening na die huis, gevolg deur Rudi.

RUDI
Rika!   Rika!

RIKA
(terwyl sy aanhou stap)  Ek wil 
nie nou praat nie!

Hy hardloop tot by haar, vang haar aan die arm.  Sy kyk met 
dooie oe” na hom.

RUDI
Jy is my vrou.  Jy kan nie uit ‘n 
kerkdiens stap nie!



RIKA
Ek kan en ek het.

RUDI
Die lede van my gemeente sal...

RIKA
As die lede van jou gemeente, 
Rudi, geweet het wat ek weet, het 
hulle almal saam met my 
uitgestap!



Gerhard en Esme kom aangehardloop, kom ‘n paar tree” weg 
tot stilstand.  Kyk verstom hoe Rudi en Rika stry.
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RUDI
Hoe durf jy so iets se^?!



RIKA
Hoe durf jy my so iets vra?!  Jy 
wat ‘n leuen lewe!  Jy wat die 
dade van Satan self die see”n van 
onse Heilige God gegee het?!!



Rudi raak nou bewus van Esme en Gerhard wat staan en kyk.



RUDI
Nou gaan jy te ver!



RIKA
Ek sal nie meer jou leuens lewe 
nie!  Met Gerhard se aanneming 
het ek dit nog ondersteun, omdat 
ek so graag nog ‘n kind wou he^. 
Ek berou dit nou!

Reaksie Gerhard.



RIKA (cont’d)
Maar wat jy aan daardie man 
gedoen het, en waarskynlik aan 
honderde ander...ek sal dit nie, 
kan dit nie ondersteun nie!  Ek 
voel vuil...besoedel!



Rudi weet nie wat om te se^ nie.

GERHARD



Ma...?



Rika draai doelbewus na Gerhard.

RIKA
Daardie vrou was nie mal nie.  Sy 
is jou Ma.  Ek is jammer, my 
kind.

Rudi laat sak sy kop.



Gerhard sukkel om haar woorde te verwerk.

GERHARD



Pa...?



Rudi lig sy hande in ‘n gebaar van hopeloosheid.



Esme se mond hang oop.

Gerhard draai weg, en begin hardloop.
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INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: ELISABETH KAMER - DAY

Elisabeth en Neil is nog steeds in hulle kerkklere, maar 
Neil het sy baadjie en das reeds uitgetrek. 



Elisabeth sit suggestief op die kant van die bed.

ELISABETH
Dis nou perfek...my Ma en Pa is 
by die hospitaal, en my broer is 
wie weet waar.

NEIL
Ek weet nie of dit nou die tyd is 
om...

ELISABETH
Moenie maak asof jy nie dink wat 
ek dink nie.



NEIL
Ja, maar...ek meen...



Elisabeth tik die bed langs haar met haar plat hand.

ELISABETH
Kom sit hier en dan vertel jy my 
wat jy meen.



Neil gaan sit langs Elisabeth.  Elisabeth val agteroor op 
die bed.

ELISABETH (cont’d)



Le^ hier langs my.

Neil huiwer ‘n oomblik, en gaan le^ dan langs Elisabeth.



ELISABETH (cont’d)



Vir al wat ons weet, sien ek en 
jy mekaar vir die volgende paar 
jaar nie.  Mens weet nooit wat 
gaan gebeur nie.  En besides, dis 
net innocent fun. (draai na hom, 
haar mond ‘n duim weg van sy 
mond) Of hoe?

NEIL
Seker maar.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: GANG BUITE ELISABETH 
SE KAMER - DAY

Vlooi stap met die gang af.   Hy het die kentekens in sy 
hand.  Kyk tevrede daarna terwyl hy stap.  Hoor dan iets.  
Gaan staan...luister...
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(MORE)

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: ELISABETH KAMER - DAY

Elisabeth staan op en staan voor Neil wat nog op die bed 
le^.  Sy begin haar bloes losmaak.



ELISABETH
Ek weet jy wil sien...

Sy trek haar bloes uit.  Staan nou in bra.

Neil staar na haar borste en bra.



Van agter sien ons hoe Elisabeth haar bra losmaak.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: GANG BUITE ELISABETH 
SE KAMER - DAY

Vlooi stap na Elisabeth se kamerdeur...luister ‘n 
oomblik...en maak dan die deur oop.  Ons bly buite die 
deur, en hoor...



VLOOI
My donner!!



EXT - ‘N STRAAT IEWERS - DAY



Gerhard, nou uitgeput, hardloop ‘n laaste paar tree” en kom 
dan tot stilstand.  Hy haal swaar asem.  Hy staan vir ‘n 
oomblik, hande op heupe, draai doelloos rond, weet nie waar 
om te gaan nie.  Dan gaan sit hy op die rand van die 
sypaadjie...sy kop in sy hande, en dan kyk hy op in kamera:

GERHARD



‘n Roos is ‘n roos...ja, en ‘n 
mens ‘n mens. ‘n Paar maande 
gelede het ek ‘n boek gelees.  In 
die boek verduidelik die skrywer 
dat hoe jy na hierdie we^reld kyk 
bepaal word deur wat jy weet. In 
die boek wys hy ‘n skildery deur 
die een of ander klassieke 
skilder. “Kyk na hierdie 
skildery”, het hy geskryf, “dink 
hoe jy daaroor voel...en blaai 
dan die bladsy om”.  Vir my was 
dit nie juis ‘n merkwaardige 
skildery nie, beslis nie iets 
waarvoor ek in ‘n tou sou staan 
om te koop nie.  
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GERHARD(cont'd)
Maar toe blaai ek die bladsy om 
en daar staan die woorde:  
“Hierdie skildery is vir vyftien 
miljoen dollar verkoop.”  En ek 
moet erken, toe sien ek daardie 
skildery in ‘n ander lig. ‘n Roos 
is ‘n roos, maar ‘n mens is nie 
‘n roos nie, want anders as ‘n 
roos, weet ‘n mens hy’s ‘n mens. 
Dis daai weet wat die verskil 
maak. En wat maak jy dan as jy 
uitvind dat die roosboom waarop 
jy geblom het, nie die roosboom 
is waaruit jy gegroei het nie?  
Wat beteken die naam “Mamma” 
dan...? En wat beteken dit as sy 
vir jou se^:  “my kind”?
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Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - DAY

Ons ontdek vir Elna wat alleen in die lapa sit.  Sy sit met 
die bokant van haar neus geknyp tussen duim en voorvinger - 
diep ingedagte.  Sy begin praat terwyl sy so sit, haar oe” 
nog nie in kamera nie.

ELNA
Dis seker moeilik in vandag se 
we^reld om te kan glo dat ‘n jong 
tienermeisie net een droom gehad 
het, en dit was om ‘n goeie vrou 
vir haar man te wees, soos wat 
haar Ma was, en ‘n goeie ma vir 
haar kinders, weer eens soos wat 
haar ma was.  (pouse) Toe ek en 
Bertus getrou het, het die 
dominee in sy preek gese^ dat ‘n 
huwelik is soos ‘n huis wat twee 
mense saam bou. En miskien is dit 
waar...maar wat gebeur as jy 
eendag na die huis van jou lewe 
kyk en besef dat daar ‘n probleem 
is - nie met die fondament, of 
die mure, of the dak nie, maar 
dat daar hele kamers is wat nooit 
gebou is nie?  Wanneer twee mense 
trou, trou hulle, as’t ware, met 
die huis wat daar langs hulle 
voor die kansel staan, en verwag 
hulle dat daardie huis so sal 
bly...tot die einde. As die 
een...of albei... later begin 
kamers aanbou, kamers waarvan die 
ander nie weet nie, dan staan die 
een, of albei, verstom... 
vervreemd...en bang. Hoe se^ 
mens: “Jammer, ek weet hierdie 
kamer was nie daar toe ons getrou 
het nie, maar as ek nog “ek” wil 
wees, dan moet ek hom nou 
aambou”? Almal vrees die 
onbekende, veral in die mens wat 
hulle lief het...en nog meer, die 
onbekende in hulleself. (beat) Om 
nie eers te praat van die 
onbekende in hulle kinders nie...
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INT - JAN EN MARIA SE HUIS: NEIL SE SLAAPKAMER - DAY

Neil sit stil op die rand van sy bed.



Elna kom die kamer binne, maak die deur agter haar toe. 



Neil kyk op...se^ niks nie.  Kyk weer skuldig weg.

Elna stap nader en gaan sit langs hom op die rand van die 
bed.

ELNA
(na ‘n ruk)  Ons kan of hier in 
stilte sit tot in lengte van dae, 
of jy kan my vertel wat gebeur 
het.

NEIL
Ek’s jammer Ma.



ELNA
Ek is seker jy is, maar ek’s 
bevrees jy gaan moet beter doen 
as dit.



Stilte.  Neil sukkel. Elna wag geduldig.

NEIL
Ons het nie...dit was net...Ma 
weet mos...



ELNA
Nee, ek weet nie.  Dis hoekom ek 
vra.

NEIL
Ma weet mos ons sou nie...dit was 
net pret...vir ons albei.



ELNA
Sy’s jou niggie.



NEIL
Sy’s my kleinniggie Ma.

ELNA
Ja, maar sy’s familie, en as 
julle...

NEIL
(vinnig)  Ons sou nie, Ma.  Ek’s 
mos nou nie so stupid nie.
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ELNA
Volgens Tannie Antoinette was 
Elisabeth kaal bolyf toe Vlooi 
die kamer ingestap het.

NEIL
Jislaaik, Ma, dis nie die eerste 
keer dat ek kaal borste sien nie.

ELNA
(onkant betrap) O?

NEIL
Ons woon in Kanada, Ma!  Daar’s 
pornografie kanale op TV.



ELNA
(hou haar “pose”) Wel...ja...maar 
dis nie waaroor ek en jy nou 
praat nie.



NEIL
Sou Ma so ontsteld wees as dit ‘n 
ander meisie was?  



Elna soek na woorde.



NEIL (cont’d)
As Ma kwaad is omdat Ma bang is 
dat ek met haar ‘n kind sou maak, 
onderskat Ma die seun wat Ma 
grootgemaak het.  Ek’s agtien.  
Op my ouderdom het Oom Boetjan al 
mense op die grens doodgeskiet en 
waarskynlik lankal seks gehad.  
Ek het nie, en sal ook nie totdat 
ek weet die meisie is iemand wat 
ek werklik lief het nie.  Dis mos 
wat Ma my geleer het.  Het Ma 
seks gehad voor Ma vir Pa ontmoet 
het?

Elna is stil...op die agtervoet.

ELNA
Dis nie waaroor dit gaan nie.  
Die probleem hier is...

NEIL
Ek het nou net vir Ma gese^ ek 
sou dit nooit gedoen het nie.  
Het Ma seks gehad voor Ma...



ELNA
Net een keer.  (voeg vinnig by) 
En ek het hom liefgehad.
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NEIL
Nou ja, ek is nie eers lief vir 
Elisabeth nie.  Sy’s my 
kleinniggie, wat ek skaars kan 
onthou, basies ‘n vreemdeling, en 
ek hou van haar.  Dis al.



ELNA
Ja, maar sy’s familie.

NEIL
Die prinse van Europa het met 
hulle niggies getrou...nevermind 
hulle kleinniggies.



ELNA
Gelukkig is ons nie hulle 
nie...en buitendien, kyk hoe lyk 
hulle tande.



Stilte.



ELNA (cont’d)
Jy verstaan ek gaan met Tannie 
Antoinette en Oom Adriaan moet 
praat.  

NEIL
Ja Ma.



ELNA
En ek weet nie wat hulle gaan se^ 
of doen nie.



NEIL
Ja Ma.



ELNA
Hopelik kan ek hulle oortuig om 
dit net tussen ons te hou.  (sy 
staan op en stap na die deur, 
draai terug)  Dit gebeur nie weer 
nie.  Nie met Elisabeth nie.



Neil knik. Elna wil uitstap maar dan vra Neil...



NEIL
Het Ma vir Pa nog lief?

ELNA
(draai weer terug)  Ja...ek het.

NEIL
Hoekom is Ma dan nie by hom in 
Kanada nie?
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(MORE)

ELNA
(beat) Omdat my huis kamers het 
waarvan ek nie geweet het nie.



Elna stap uit.  Neil sit en dink.



EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: BUITE KERK - DAY



Gerhard sit alleen.



Rudi kom staan voor hom.



GERHARD



Hoekom het julle my nooit gese^ 
nie?

RUDI
My seun...



GERHARD



Ek is nie jou seun nie.

Rudi verwerk dit vir ‘n oomblik.

RUDI
Wat jy moet verstaan...

GERHARD



Moenie jy vir my se^ wat ek moet 
verstaan nie!

RUDI
Met wie dink jy praat jy?!  Jy 
se^ nie vir my “jy” nie!



GERHARD



Wat moet ek se^?!  Pa?!

RUDI
Ja!  Pa!

GERHARD



Jy is nie my Pa nie.



RUDI
(dringend) Luister jy nou na my 
en luister mooi.  Jou ouers is 
nie die mense wat jou in die 
we^reld bring nie.  Selfs diere 
kan dit doen.  
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RUDI(cont'd)
Jou ouers is die mense wat nagte 
deur met jou op hulle skoot sit, 
jou deur masels en waterpokkies 
en oorpyn troos, jou leer praat 
en lees en skryf en tel, jou 
lewenswaardes vir jou gee en jou 
liefhet soos hulle die liefde 
verstaan. 



GERHARD



Watse waardes het julle vir my 
geleer? Huh? Dat dit okei is om 
vir ‘n kind te jok!  Om sy hele 
biologiese erfenis van hom te 
weerhou!

RUDI
Ons het dit gedoen omdat ons 
gedink het dit sou die beste wees 
vir jou, nie vir ons nie.



GERHARD



Die beste vir my?  Hoe sou jy 
gevoel het as jy op my ouderdom 
moes uitvind dat jou Pa nie 
regtig jou Pa is nie, en jou Ma 
nie jou Ma nie? - dat daar nie ‘n 
druppel van hulle bloed in jou 
are loop nie.

RUDI
G’n vrou gee haar kind weg omdat 
sy net wil nie...omdat sy dink 
dis ‘n goeie idee nie.  ‘n Vrou 
gee haar kind op omdat sy 
haarself in moeilike, indien nie 
haglike, omstandighede bevind 
nie.  Jou biologiese ma het 
gedoen wat sy gedink het die 
beste vir jou sal wees, en ek en 
jou...ek en jou Ma het gedoen wat 
ons gedink het die beste sal 
wees.  Nie vir ons nie!  Vir jou!  
(pouse)  As dit nie vir jou goed 
genoeg is nie...nou ja, dan moet 
jy maar doen wat jy moet doen.



GERHARD



(pouse) En Esme?



RUDI
(pouse) Jou suster is ons 
biologiese kind...maar ons het 
geen onderskeid getref nie.

Met ‘n laaste kyk na Gerhard stap Rudi weg, maar dan tref 
‘n laaste gedagte hom.
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RUDI (cont’d)
En moenie dink daar was nie baie 
tye nie, baie tye, dat ek, soos 
enige ander ouer met hulle 
biologiese kinders, vir jou en 
jou suster by die kar se venster 
wou uitgooi omdat julle vir my en 
Ma so gei”rriteer het.  Maar ek 
het nie.

GERHARD



Het al die ander mense geweet?



RUDI
Nee.  En hulle weet nog steeds 
nie. Net ek en...(kies die woorde 
moedswillig)...jou Ma.  En nou jy 
en Esme.

GERHARD



Ek’s nie stupid nie...jy kan nie 
maak asof jy verwagtend is sonder 
dat mense iets agterkom nie.



RUDI
Ons was vir ‘n jaar sendelinge in 
Namibie”.  Ons het jou daar 
gekry.



Nou stap Rudi finaal weg.



Gerhard stoot sy hand deur sy hare...onseker, deurmekaar.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Antoinette, Adriaan en Elna.



ELNA
Al wat ek se^ is dat ek dink dis 
belangrik dat ons nie oorreageer 
nie.

ADRIAAN



“Oorreageer nie”?

ANTOINETTE



Mensdom, Elna, hulle is niggie en 
neef.

ELNA
Ek weet.  Kleinniggie en -neef.  
Maar, ja, ek verstaan.  En ek ken 
my seun...hy sou nooit so ver 
gegaan het as om....julle weet...

Antoinette en Adriaan is vir ‘n oomblik sonder woorde.
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ELNA (cont’d)
Natuurlik het ek hom die dood 
voor die oe” gesweer as so iets 
ooit weer gebeur...dis vanself-
sprekend, maar ek reken ons sal 
dinge net erger maak as ons nou 
‘n groot familie issue daarvan 
maak.

Elisabeth verskyn in die kamer se deur.



ELISABETH
Ma...

ADRIAAN



Jy’ meisie, is gehok!  Kamer toe!

ELISABETH
Ek wou net vra of...



ADRIAAN



Nou!

Elisabeth met dikbek uit.



Elna ietwat embarrassed.



ANTOINETTE



(dun lippies) As ek mag vra:  wat 
se^ Bertus?



ELNA
Om die waarheid te se^, ek het 
hom nog nie vertel nie. 



Antoinette se wenkbroue praat:  “O re^rig?!”



Adriaan hou die volgende teefgeveggie net dop.



ELNA (cont’d)
Onder die omstandighede het ek 
gereken dit sal beter wees om dit 
later met hom te bespreek.

ANTOINETTE



En die omstandighede is...?

ELNA
(verstaan maar al te goed dat 
Antoinette haar druk) Ek’s 
jammer, ek verstaan nie die vraag 
nie.

ANTOINETTE



Ek sou reken as Neil se Pa het hy 
die reg om te weet wat in sy seun 
se lewe aangaan.
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ELNA
En hy sal, wanneer ek hom van 
aangesig tot aangesig kan vertel. 

ANTOINETTE



En wanneer dink jy sal dit wees?

ELNA
Ek is nie seker nie...veral nie 
nou dat my Pa in die ICU le^ nie. 
Feit is, dis ook ‘n groot deel 
van die “omstandighede”, 
aangesien jy nou vra - ons 
familie het genoeg om te dra 
sonder dat ons nou van hierdie 
insident ook ‘n verdere las vir 
almal maak...veral vir my Ma.



ANTOINETTE



(aan Adriaan) Ek weet nie hoe jy 
voel nie, Adriaan, maar ek is 
bereid om dit voorlopig tussen 
ons te hou op voorwaarde dat 
altwee die kinders vir berading 
na Rudi toe gaan.

Adriaan maak gebaar:  “So be it.”



ELNA
Na Rudi?

ANTOINETTE



Ja.  Hy’s ons dominee.  Jy’t tog 
sekerlik nie ‘n probleem daarmee 
nie?

Nou’s Elna tussen ‘n rots en ‘n harde plek.

ELNA
Nee.  Glad nie.



ANTOINETTE



Nou maar gaaf.  So gereel dan.



Elna en Antoinette staan op, gevolg deur Adriaan.

ANTOINETTE (cont’d)



Nog een ding, Elna...ek wil nie 
voorbarig wees nie, maar ek wil 
voorstel dat jy dalk aan Neil 
verduidelik dat hy in die toekoms 
‘n bietjie meer diskresie gebruik 
wanneer dit by sy...fisiese... 
nuuskierigheid kom.
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ELNA
Natuurlik, soos ek ook aanneem 
dat julle dit vir Elisabeth sal 
verduidelik.  Soos die Engelse 
dit stel:  It takes two to tango.

Antoinette glimlag geforseerd.



ANTOINETTE



Natuurlik.



ELNA
Gaaf.  (aan Adriaan)  Dan sien ek 
jou by die kantoor.  Gegewe my Pa 
se toestand het ons ‘n paar 
besluite om te neem.  Boetjan sal 
ook daar wees.

Adriaan knik.

ELNA (cont’d)
Ek sal myself uitlaat.

Elna stap uit.

ANTOINETTE



Arme Bertus...daar sit hy alleen 
in Kanada.  Miskien moet ek hom 
‘n luitjie gee...

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Rika skil aartappels.  Rudi kom kwaad ingestap.



RUDI
Jy’t geen reg gehad om hom, 
sonder om my te raadpleeg, van sy 
verlede te vertel nie.

RIKA
Ek het alle reg.  Ek wou in die 
eerste plek nooit vir hom gejok 
het nie...vir almal gejok het 
nie.

RUDI
Jy weet so goed soos ek ons het 
nie ‘n keuse gehad nie.

RIKA
Mens het altyd ‘n keuse, Rudi.



RUDI
Nie in die geval van Gerhard se 
aanneming nie!  En nou gaan almal 
weet en vrae begin vra.
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(MORE)

RIKA
Miskien is dit tyd dat almal vrae 
begin vra.



RUDI
Besef jy wat kan gebeur as sy 
ma...

RIKA
(vinnig)  Ja, Rudi, ek weet!  En 
miskien is dit wat ek wil 
he^...sodat ek die las van wat ek 
toegelaat het, omdat ek te swak 
was om jou tee” te staan, na al 
hierdie jare van my skouers kan 
afkry.



RUDI
Jy’t ‘n ding hier ontketen wat ek 
nie weet waar dit gaan eindig 
nie.

RIKA
Hopelik op ‘n plek waar ek 
uiteindelik met ‘n oop gemoed op 
my kniee” voor God kan gaan.



Rudi het nie woorde nie...is amper wit van woede.  Beheer 
homself net-net.  Hy wil die tafel met sy hand slaan, maar 
beheer homself...

RUDI
Die Here help my...



RIKA
Dit kan jy weer se^.



Rudi stap uit.

Vir ‘n oomblik staan Rika tjoepstil, dan gooi sy ‘n 
aartappel teen die muur.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - NIGHT



Susan, Vlooi en Albert sit in ‘n hoek by ‘n tafel.  

ALBERT



Om ‘n momument se hek te verf, is 
goed vir ‘n vuurdoop, en dit maak 
‘n statement, maar dit verander 
niks nie.  Wat het die ANC gedoen 
toe hulle besef dat die regering 
nie na hulle wil luister nie, 
huh? 
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ALBERT(cont'd)
Hulle’t gese^: “Raait, as daai 
boere nie wil hoor nie, dan moet 
hulle voel.”  Toe stig hulle 
Umkhonto we Sizwe en toe die land 
weer kyk toe’s daar bomme in 
winkelsentrums en restaurante.  
Dis wat die IRA gedoen het, om 
nie eers te praat van wat Al 
Quaeda aan die Amerikaners gedoen 
het nie.

SUSAN
Wat stel jy voor?

ALBERT



Voor ons enig’iets kan doen het 
ons geld nodig.  Baie geld, en 
ons gaan dit nie, soos die ANC in 
daai jare, by die Swede en ander 
lande kry nie.

VLOOI
Hoe baie?

ALBERT



Miljoene.  



SUSAN
Daar’s net een manier om sulke 
geld in die hande te kry.



Albert sluk die laaste van sy bier weg en staan op.

ALBERT



Ek het ‘n plan.  Ek sien julle by 
die vergadering.



Albert stap weg.



SUSAN
En toe?  Staan jy nog reg om te 
doen wat gedoen moet word?

VLOOI
(kyk haar diep in die oe”) Jy sal 
my nog leer ken...daar loop 
Afrikaner bloed in hierdie are, 
my oupagrootjie was ‘n 
bittereinder in die Boereoorlog. 
As ek eers begin, hou ek nie op 
nie.

SUSAN
(bedoel nou iets anders) Ek 
weet...dis wat jou so sexy maak.

Sy soen hom, trek dan net effens terug.
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SUSAN (cont’d)
Jy weet wat ek nou wil doen, ne’?

VLOOI
(knik)  En daarna wil ek jou aan 
my Ma voorstel.



SUSAN
Jou Ma?



VLOOI
Jy’s ‘n tawwe meisie, maar wag 
tot jy my Ma ontmoet het.



SUSAN
(glimlag en soen hom weer, staan 
dan op en neem sy hand)  
Kom...sover ek weet is daar 
niemand in die agterkamer nie.



Susan lei vir Vlooi weg.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS/BERTUS SE HUIS IN 
KANADA - DAY/NIGHT

INTERCUT: TELEFOONGESPREK TUSSEN ANTOINETTE EN BERTUS



ANTOINETTE



Hallo, Bertus...?

BERTUS



Yes, who is this?

ANTOINETTE



Dis ek, Antoinette...



BERTUS



Antoinette?  Hi, how are you?  Ek 
bedoel hoe gaan dit met jou?  Dis 
‘n verrassing.

ANTOINETTE



Ek hoop nie ek het jou wakker 
gebel nie...ek kan mos nooit die 
tydsverskil tussen julle en ons 
uitwerk nie.



BERTUS



Is daar ‘n probleem?



ANTOINETTE



Nee, nee, ek het net hier gesit 
en toe ewe skielik het ek aan jou 
gedink en toe tref dit my - sies 
tog, die arme man sit 
stoksielalleen daar in die koue 
wildernis. Hoe gaan dit daar?
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(MORE)

BERTUS



Ag jong, soos jy jou kan 
voorstel, is die huis maar ‘n 
bietjie leeg. 

ANTOINETTE



Ek kan my net indink.



BERTUS



Hoe gaan dinge daar?



ANTOINETTE



Jy weet mos hoe gaan dit 
hier...op en af.  Mens weet nooit 
wat gaan gebeur nie.  En nou met 
die ding met Neil en Elisabeth...

BERTUS



Wat se ding?



ANTOINETTE



Jy weet...die ding.



BERTUS



Nee, ek weet nie.  Wat se ding?

ANTOINETTE



‘Skuus man, ek het gedink Elna 
sou dit lankal met jou bespreek 
het...jammer, ek moes seker nie 
gese^ het nie.

BERTUS



Wat het gebeur?



ANTOINETTE



Miskien moet ons dit maar los 
sodat Elna jou self kan vertel. 
Ek wil nie nou moeilikheid 
veroorsaak nie.



BERTUS



Antoinette, wat het gebeur?!



INT - HOSPITAAL: PRIVAATKAMER - NIGHT



Jan le^ bewusteloos in die bed.  Maria rangskik blomme in 
‘n blompot langs sy bed.



MARIA
So ja...die geles is mos jou 
gunsteling. Kyk hoe pragtig is 
hulle.  Die dame by die bloemiste 
het hulle een vir een tussen al 
die ander uitgekies.  
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MARIA(cont'd)
Dit gaan nie lank wees nie dan 
ruik hierdie hele kamer na ‘n 
roostuin.

Sy raak stil, kyk na Jan wat doodstil le^.  Sy gaan sit op 
die bed se rand, neem sy hand in hare.



MARIA (cont’d)
Nou luister jy na my, Jan 
Cilliers.  Jy is dalk die 
besturende direkteur van jou 
maatskappy, maar ek is die 
besturende direkteur van ons 
lewe, en ek wil dit duidelik op 
rekord stel dat as jy dit oorweeg 
om te bedank, ek nie jou 
bedanking sal aanvaar nie.  Daar 
is projekte wat jy nog nie 
voltooi het nie, onder andere, om 
vir my behoorlik tot siens te 
se^.  Dit staan ne^rens in jou 
kontrak opgeteken dat jy sommer 
net so inmekaar mag sak en 
verdwyn nie. (nou begin die trane 
deur haar stem stoot)  Om die 
waarheid te se^, jou optrede is 
van so ‘n aard dat ek dit nou 
ernstig oorweeg (sy huil) om jou 
bonus terug te hou...

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Elna, Adriaan, Boetjan en Zweli sit om die raadstafel.



BOETJAN



Ek stem saam met Zweli...totdat 
ons weet watter kant toe met Pa, 
moet ons geen besluite neem nie.

ADRIAAN



En daarmee stem ek ook saam, maar 
as Jan hier was sou hy self gese^ 
het die lewe gaan aan. Hierdie 
bly ‘n besigheid en besluite moet 
geneem word.  En daarom stel ek 
voor dat totdat Jan weer bykom en 
in staat is om sy opvolger te 
nomineer, ek as tussentydse 
aangestel word.



ZWELI
My voorstel is dat ons as raad 
alle belangrike besluite saam 
neem totdat Oom Jan gesond genoeg 
is om ‘n besluit te kan maak.
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(MORE)

ADRIAAN



‘n Skip kan net een kaptein he^, 
Zweli...oudste besigheidsbeginsel 
in die boek.



ELNA
En as ek my nie misgis nie, het 
hierdie skip ‘n kaptein.



Adriaan kou maar swaar aan Elna se “dig” maar wys dit nie.

ADRIAAN



Gaaf.  As julle wil he^ die raad 
moet gesamentlik besluit, dan 
aanvaar ek dit.  As ek reg 
onthou, Elna, het jou Pa vir 
Boetjan op die raad aangestel, 
maar nie vir jou nie.



Nou’s dit Elna se beurt om te kou.



ADRIAAN (cont’d)



 (aan Zweli en Boetjan)  Die drie 
van ons sal dus alle besluite 
gesamentlik neem tot verdere 
kennisgewing.

Adriaan staan op om uit te stap.

ELNA
As ek reg onthou het my Pa in sy 
testament sy 50% aandeel in die 
maatskappy aan my en Boetjan 
nagelaat, en vir Boetjan stemreg 
oor al daardie aandele gegee, 
behalwe twaalf en ‘n half persent 
wat hy vir jou gegee het.  Is ek 
reg?

ADRIAAN



Ja.



ELNA
Met ander woorde, Zweli en 
Boetjan het ‘n meerderheid 
stemreg.

Adriaan se lippe trek styf.

ELNA (cont’d)
Ek stel voor, Boetjan, Zweli, 
julle roep hier en nou ‘n 
buitengewone aandeelhouers- 
vergadering met die oog op my 
aanstelling op die raad as ‘n 
tydelike raadgewer.  
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ELNA(cont'd)
Dit is per slot van sake ook my 
erfenis waarvan ons hier praat.  
Tussen die twee van julle het 
julle stemreg oor ‘n honderd 
persent van die maatskappy se 
aandele.

Adriaan is nou in ‘n hoek.

Zweli kyk na Boetjan.  Hy knik.

BOETJAN



Hiermee roep ek dan ‘n 
buitengewone aandeelhours-
vergadering en le^ die mosie ter 
tafel dat Elna as tydelike 
raadgewer op die raad aangestel 
word.  Almal ten gunste, lig 
asseblief julle hand.



Zweli en Boetjan lig hulle hande.



BOETJAN (cont’d)



So aanvaar.



Adriaan stoom.

INT - RUDI SE KERK - DAY



Die kerk is leeg, behalwe vir Rika, wat alleen daar sit.  
Sy is diep ingedagte.



ESME (O.S.)



Ma...

Rika kyk op...sien vir Esme wat naby staan.  Esme gaan sit 
langs Rika.



ESME (cont’d)
Ma, hoekom het Ma en Pa vir 
Gerhard aangeneem?

RIKA
Ons wou nog ‘n kind gehad het.



ESME
Nee, ek vra hoekom het julle hom 
aangeneem?  Hoekom het julle nie 
‘n tweede kind van julle eie 
gehad nie?



RIKA
(pouse)  Ons kon nie.



ESME
Maar julle’t dan vir my gehad.





HARTLAND Episode 5   bl. 18

RIKA
Daar was komplikasies met jou 
geboorte...met my baarmoeder...ek 
kan nie die mediese terme onthou 
nie...



ESME
En toe...?



RIKA
Toe moes hulle my ‘n 
noodhisterektomie gee.

ESME
Hulle’t Ma se baarmoeder 
verwyder?

RIKA
Ja.



ESME
Na my geboorte?



RIKA
Ja.



Stilte.



ESME
So die prys van my geboorte was 
dat Ma nooit weer kinders sou kon 
baar nie.

RIKA
‘n Prys wat ek nie sou huiwer om 
weer te betaal nie.



Hulle sit in stilte langs mekaar...Esme nou diep ingedagte.

ESME
Hoekom baklei Ma en Pa deesdae so 
baie?

RIKA
Ons sukkel net ‘n bietjie.

ESME
Waarmee?

Rika se oe” is op die kansel.  ‘n Wynrooi fluweellap hang 
voor die kansel, met die volgende woorde in goud borduur:  
GOD IS LIEFDE.

RIKA
Die sondes van die vaders...
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INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Antoinette sit, Adriaan stap vererg op en af.



ADRIAAN



...en daar sit ek toe, soos ‘n 
poephol! My hande vasgebind.

ANTOINETTE



Ek het jou oor haar gewaarsku.



ADRIAAN



Moet asseblief net nie met daai 
“ek het jou gese^” deuntjie by my 
kom nie.

ANTOINETTE



Feit bly staan ek het jou gese^.  
As sy bereid is om haar man te 
los dat hy alleen teruggaan 
Kanada toe, dan is daar niks wat 
sy nie bereid sal wees om te doen 
nie.

ADRIAAN



Ek sweer ek moes jare gelede al 
my eie maatskappy gestig het.



ANTOINETTE



Ja, maar jy het nie, en jy het 
nie omdat dit nie jou forte is 
nie.

ADRIAAN



Wil jy vir my se^ jy glo nie dat 
ek my eie maatskappy sou kon bou 
nie?

ANTOINETTE



Ja.



ADRIAAN



Wel baie dankie.  Nou voel ek 
sommer beter.

Staan op, stap oor na hom.

ANTOINETTE



Kom nou Adriaan, dis belangriker 
vir ‘n man om sy swakhede te ken 
as sy kragte...sy kragte sal hom 
dalk ryk maak, maar sy swakhede 
sal hom beslis arm maak.  Jan was 
‘n briljante entrepreneur, jy 
nie, maar jou krag is om die mag 
agter die troon te wees.
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ADRIAAN



As ek my nie misgis nie, is dit 
jou krag, nie myne nie.

ANTOINETTE



Dis waarom ek dit kan herken as 
ek dit sien.  Jou broer het die 
talent gehad om maatskappye te 
begin, maar jou talent is om 
hulle te bou en aan die gang te 
hou.  Hoekom dink jy het hy jou 
al hierdie jare aan sy sy gehou?  
Teen die tyd dat hierdie storie 
sy verloop neem, gaan jy nie die 
hoof van die maatskappy wees nie, 
jy gaan hom besit.

ADRIAAN



Hoe de hel gaan ek dit doen?



ANTOINETTE



G’n idee nie, maar die eerste 
stap is om van Elna ontslae te 
raak, en daardie saadjie het ek 
reeds geplant.  Waar daai seun 
van haar gaan, sal sy gaan, en na 
my oproepie aan Bertus, gaan hy 
beslis terug Kanada toe.



VLOOI (O.S.)



Ma...Pa...



Vlooi en Susan staan in die deur.



VLOOI (cont’d)
...ek wil graag he^ julle moet 
vir Susan ontmoet.

Adriaan en Antoinette verander dadelik in die perfekte 
gasheer en -vrou.  Hulle is baie bei”ndruk met wat hulle 
sien.

ANTOINETTE



Uiteindelik.  Ons het so baie van 
jou gehoor Susan.  Gaaf om jou 
uiteindelik te ontmoet.

SUSAN
Aangename kennis, Tannie.  Vlooi 
het my ook baie van julle vertel.

ADRIAAN



Alles goed, hoop ek.
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SUSAN
Ja-nee, Oom, genoeg om my te laat 
wens dat ek ouers soos Oom en 
Tannie gehad het.

ADRIAAN



(grappie) Vrou, gee dadelik vir 
hierdie jongman ‘n duisend rand 
meer sakgeld per maand.

VLOOI
Wat het Pa my geleer? - ‘n 
Mondelingse ooreenkoms met 
getuies is bindend.



ADRIAAN



Moenie jy nou probeer om vir ‘n 
ou bul besigheid te leer nie.



ANTOINETTE



So, Susan, wat doen jy vir ‘n 
lewe?

‘n Kykie tussen Vlooi en Susan.

SUSAN
Ek’s ‘n P.A. Tannie.



ANTOINETTE



O, vir wie nogal?

SUSAN
Vir die hoof van ‘n 
kultuurorganisasie, Tannie.

ADRIAAN



Nee, maar dis gaaf.  Afrikaans, 
hoop ek?

SUSAN
O ja, Oom.  



ANTOINETTE



Is julle lede van die F.A.K.?



SUSAN
Nee, Tannnie, ons het nog nie 
aansoek gedoen nie.  En ek dink 
nie ons sal nie...ons het ander 
doelwitte as hulle.



ANTOINETTE



Hoeveel lede het julle? 
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VLOOI
Dis ‘n geslote organisasie, Ma.  
Nie enige ou kan aansluit nie.



ADRIAAN



Dit laat my dink aan die 
Twintigerjare, toe die Afrikaners 
van hierdie land hulleself vir 
die eerste keer onder die juk van 
die Engelse begin organiseer het.

SUSAN
So iets, Oom.  



ANTOINETTE



Nou maar goed so.  Met jou 
invloed sal hierdie seun van ons 
hopelik uiteindelik ‘n bietjie 
kultuur inkry.

VLOOI
Ma!



ANTOINETTE



Jy weet mos wat hulle se^:  
sonder vrouens in hulle lewens 
sou mans barbare gewees het. Vra 
maar vir jou Pa.



ADRIAAN



(aan Vlooi en Susan) As ek nou 
stry, is ek in die moeilikheid.

ANTOINETTE



Nou maar welkom.  Ek’s bly jy’t 
kom hallo se^.

SUSAN
Gaaf om Oom en Tannie te ontmoet.

Vlooi en Susan stap uit.



ADRIAAN



Uiteindelik.  ‘n Oulike meisie.

ANTOINETTE



En een met kultuur.  Dankie 
Vader.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Neil staan voor Rudi se lessenaar.  Rudi staan teenoor.
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RUDI
Voor ons praat...laat ons bid. 
(oe” toe)  Ons Hemelse Vader, lei 
ons in U wysheid in die gesprek 
wat ons nou gaan voer.  Ons weet 
ons is almal sondaars wat ten 
spyte van ons beste bedoelings 
deur die versoekenings van die 
vlees verlei word.  Ons vra dat U 
ons die krag sal gee om ons 
sondes te bely en om rein te leef 
volgens U wet en U wil.  Ons vra 
dit in U naam en uit U genade. 
(oe’ oop) Sit gerus.



Hulle sit aan weerskante van die lessenaar.

RUDI (cont’d)
Jou Ma het my gevra om met jou te 
praat, maar miskien moet jy eers 
vir my se^ hoekom jy dink jy hier 
is.



NEIL
Ek...(hy aarsel)



RUDI
Die Here is alwetend.  Hy weet 
wat in jou hart is.



Oom Rudi...



RUDI (cont’d)
Op hierdie oomblik is ek nie ‘n 
Oom nie.  Ek praat met jou as 
dominee.

NEIL
Skuus, dominee.



RUDI
Ons weet wat gebeur het, maar 
hoekom dink jy het jou Ma gevra 
dat ons praat?

NEIL
Omdat Tannie Antoinette daarop 
aangedring het.



RUDI
(onkant betrap) Hoe nou?



NEIL
Dis wat my Ma gese^ het, 
Oom...Dominee.

Rudi is ‘n oomblik van stryk af gebring.
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RUDI
Maar uh...jou Ma sou seker ook as 
Christen graag wou he^ dat ons 
hierdie saak bespreek, dink jy 
nie?

NEIL
Ja, seker maar.



RUDI
Jy moenie dink ek verstaan nie 
wat dit is om jong man te wees 
nie.  Ek was self een...en ek het 
‘n seun...van my eie...

NEIL
Ek weet wat ons gedoen het was 
verkeerd...



RUDI
Bloedskande is ‘n sonde...’n 
groot sonde.



NEIL
Ek verstaan dit, Dominee, maar 
wat ek nie verstaan nie is:  sou 
dit nog ‘n sonde gewees het as ek 
haar iewers ontmoet het en nie 
geweet het sy’s my kleinniggie 
nie?

RUDI
(soek vir ‘n oomblik na ‘n 
antwoord)  Die feit bly staan, 
dat julle dit wel geweet het...

NEIL
Nee dit verstaan ek, maar wat as 
ons nie geweet het nie?  Is ‘n 
mens ‘n sondaar as jy nie weet 
jy’s besig om te sondig nie?  Oom 
Boetjan het nou die dag vir my 
gese^ hy voel nie skuldig oor die 
mense wat hy op die grens geskiet 
het nie omdat hulle daardie tyd 
vir hom gese^ het dat hy die 
regte ding doen.



Sake verloop nie nou soos Rudi verwag het nie.



RUDI
Jong...



NEIL
En daar’s nog iets wat my pla...

Rudi is nou op die agtervoet.
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RUDI
Ja...?



NEIL
As die Here alles weet...



RUDI
Ja...

NEIL
...en Hy is ook almagtig...

RUDI
Ja...

NEIL
...watter ander keuse het Eva 
gehad as om daai appel te pluk?  
Want nog voor sy dit gepluk het, 
moes die Here mos geweet het sy 
gaan dit doen.  En omdat alles 
wat die Here weet, moet gebeur -  
aangesien Hy ook almagtig is - 
moes sy die appel pluk, anders 
sou sy die Here verkeerd bewys 
het.  En net so moes die Here 
geweet het dat ek en Elisabeth 
sou doen wat ons gedoen het. So: 
of die Here kan nie alles weet en 
almagtig wees nie, of ek en 
Elisabeth het geen ander keuse 
gehad as om te doen wat ons 
gedoen het nie.  Soos Eva.

RUDI
(pouse)  My seun...kom ons bid.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Elna kom die sitkamer ingestap.   Sy steek vas, haar mond 
gaan effe oop, verbaas...



Bertus staan in die kamer.

BERTUS



Ek het my gesin kom haal.



AD BREAK # 2



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Elna en Bertus soos voorheen.



ELNA
Wanneer het jy hier aangekom?
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BERTUS



Nou net.

ELNA
Hoekom het jy nie laat weet jy 
kom nie?

BERTUS



Hoekom het jy nie laat weet dat 
ons seun en sy niggie na mekaar 
vry nie?

ELNA
(weet sy moet nou baie versigtig 
wees)  Ek wou jou nie ontstel 
nie.  Niks ernstig het gebeur 
nie.

BERTUS



Jy wou my nie ontstel nie?  Ek 
sit daar alleen in Kanada in 
goedertrou dat ons seun veilig by 
sy Ma is, en dan moet ek van 
Antoinette hoor dat die seun 
dinge hier aanvang wat groot 
probleme kon veroorsaak het. En 
jy dink dis nie ersntig nie?!  
Se^ jy dit omdat jy dit werklik 
glo, of omdat jy nie ‘n rede wil 
he^ om jou seun terug na sy huis 
te moet neem nie?

ELNA
Jy onderskat my.



BERTUS



Gee my ‘n rede om dit nie te doen 
nie.

‘n Lae hou.  Elna maak ‘n jakkalsdraai, hande op heupe, 
haal diep asem.



BERTUS (cont’d)



Jy pak nou daai tasse.

ELNA 
Ek’s bevrees dis iets wat ek nie 
nou kan doen nie.

Bertus draai vir ‘n oomblik weg, bring homself onder 
beheer.  Dan draai hy terug na Elna...wys met sy voorvinger 
na haar.

BERTUS



Jy moet nou versigtig wees, Elna.  
Jy maak nou keuses wat jy later 
kan berou.
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Maar Elna is self nie ‘n “push-over” nie.

ELNA
My Pa le^ bewusteloos in daardie 
hopsitaal, Bertus.  Ons weet nie 
of hy ooit weer sy bewussyn sal 
herwin nie.  My Ma sit hier 
alleen met my Ouma om voor te 
sorg, en daar’s besluite wat by 
die besigheid geneem moet word.  
Dit sou onmenslik van jou wees om 
te verwag dat ek nou saam met jou 
moet teruggaan.



BERTUS



(verwerk dit vir ‘n oomblik) 
Gaaf.  Maar ek neem Neil saam met 
my.



ELNA
Miskien is dit iets wat jy vir 
hom moet vra.  Ek reken as hy oud 
genoeg is om te stem en te drink, 
en, durf ek dit se^, na sy niggie 
te vry, is hy oud genoeg om self 
te besluit wat hy wil doen.

BERTUS



Die mannetjie is skaars agtien 
jaar oud!

ELNA
Presies!  Haal hom uit die watte 
of jy gaan hom versmoor.  Net 
omdat jy hom teen die we^reld wil 
beskerm, beteken nie dis wat hy 
wil he^ nie.  Een of ander tyd 
moet hy die we^reld leer ken, 
moet hy sien dat dinge nie altyd 
presies verloop soos sy Pa se^ 
dit sal nie!



BERTUS



Ek se^ dit weer...moenie nou 
keuses maak wat jy later sal 
berou nie.



ELNA
Al wat ek berou is dat ek nie 
lankal die keuse gemaak het wat 
ek nou eers oorweeg om te maak 
nie.

BERTUS



Dit sal joune wees om te dra.
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(MORE)

ELNA
Weet jy, dit verstom my hoe die 
lewe draaie loop.  Hier staan ek 
nou en ek gaan wraggies weer se^ 
wat ek onlangs vir Antoinette 
gese^ het.



BERTUS



(uitdagend)  En wat is dit?

ELNA
It takes two to tango.

Elna stap uit.  Bertus staan alleen.

EXT - IEWERS OP WILLIE SE PLAAS - DAY



Die manne staan in ‘n kring.  Albert staan in die middel.



Hy beduie na ‘n kaart wat in die sand gebou is - klippe is 
karre, stukke hout is geboue.  Die sandkaart wys die strate 
van die stadsgebied waar die transitoroof gaan gebeur.  
Albert beduie met ‘n stok na die sandkaart.

ALBERT



Niemand beweeg totdat die teiken 
in die doodsakker is nie.



Dan kyk hy op na die manne.

ALBERT (cont’d)



Dit gaan moeilik wees.  Soos 
julle almal weet, die polisie 
skiet deesdae om dood te skiet.  
Dis ‘n in-uit operasie of ons 
gaan swaar verliese ly. (aan een 
man by die tafel)  Koevoet...jy 
behartig die oefening van die 
aanval op die cash-in-transit 
voertuig, gebruik die kamp op 
Willie se plaas (Koevoet knik);  
Buffel, jy hanteer die 
kommunikasies en die tracking van 
die voertuig totdat hy in die 
doodsakker aankom (Buffel knik); 
Drie-twee, jy en Hardehout blaas 
die deure en kry die geld in my 
kar (Drie-twee en Hardehout 
knik).  (aan Vlooi) En jy, 
Roofdier, is saam met my.  Ons 
bring die geld hiernatoe. As 
dinge verkeerd loop...elke ou na 
sy eie safehouse...so nie, kry 
ons mekaar hier.  Raait.  Kry 
julle gatte in rat. 
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ALBERT(cont'd)
En onthou...ons laat niks aan die 
noodlot oor nie.  Meet tien keer, 
sny een keer. Oefen, oefen, 
oefen!

EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ‘N PATIO AREA - DAY



Nabyskoot op ‘n foto van GERHARD SE BIOLOGIESE MA toe sy 
jonk was.

RIKA
Dis hoe sy gelyk het toe sy jonk 
was...toe ons jou gekry het.



Rika en Rudi sit langs mekaar by die patiotafel. Op die 
tafel voor Rika is daar ‘n skoendoos vol papiere. Gerhard 
kyk lank en hard na die foto.



GERHARD



Wat is haar naam?

RIKA
Haar getroude naam was Christine 
Swanepoel, haar noeiensvan was 
Els.

Gerhard is weer stil vir ‘n oomblik.

GERHARD



En my Pa?

RIKA
Hy was nie haar man nie.  Ek weet 
nie wat sy voorname is nie, maar 
sy van is...of was...Olivier.  Ek 
weet nie of hy nog leef nie.  Hy 
was ‘n offisier in die 
weermag...getroud met ‘n ander 
vrou.

GERHARD



So hy en my biologiese Ma het ‘n 
affair gehad.

RIKA
Ja.  Haar man was ‘n boer naby 
Windhoek.

Rika grawe in die skoendoos en bring ‘n ou groen 
geboortesertifikaat tevoorskyn.

RIKA (cont’d)
Dis jou oorspronklike 
geboortesertifikaat...

Gerhard neem die sertifikaat en kyk daarna.
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GERHARD



So my regte naam is Marius Els.

RIKA
Ja...wel, nee.  Dis jou 
geboortenaam.  Ons het dit 
verander toe ons jou aangeneem 
het.  (neem nog ‘n papier uit die 
skoendoos)  Dis jou 
aannemingssertifikaat.  (sy lees)  
“Dit word hiermee gelas dat die 
naam van die kind Marius Els 
verander word na Gerhard Rudi 
Naude.”  

GERHARD



My naam was Marius Els.

Rika knik.



GERHARD (cont’d)



Hoekom nie Olivier nie...na my 
Pa?



RIKA
Hy was getroud. Sy wou sy 
reputasie beskerm...toe 
registreer sy jou onder haar 
nooiensvan.



Gerhard kyk na die papier.

GERHARD 
En net so word mens iemand anders 
se kind.

RIKA
(knik)  En daarna verander hulle 
alles, tot by jou 
geboortesertifikaat. 



Sy gee hom ‘n tweede geboortesertifikaat. 

GERHARD



(lees)  Gerhard Rudi Naude.  
Moeder:  Rika Francina Naude; 
Vader:  Rudi Pieter Naude.

Gerhard dink weer.

GERHARD (cont’d)



So: sy was getroud, sy’t ‘n 
affair gehad, toe raak sy 
verwagtend, en toe gee sy my weg.
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RIKA
Om die waarheid te se^, sy wou 
jou nie weggee nie.  Maar dis ‘n 
lang storie.



GERHARD



Ek het tyd...

INT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi en DIE KOSTER staan in die kerk.  Rudi beduie na ‘n 
venster hoog teen die muur.

RUDI
Sien jy daardie een...

KOSTER



Die groot venster...?



RUDI
Nee, die kleiner een, links...



KOSTER



O ja.

RUDI
Sien jy daar’s ‘n kraak daar.  Ek 
weet nie hoe dit kon gebeur het 
nie, maar ons moet dit laat 
regmaak.  En kry ook sommer ‘n 
kwotasie vir die verf van die 
buitemuur by die saal.

KOSTER



Ek maak so, Dominee.



Gerhard kom ingestap.  Rudi sien hom, praat verder met die 
Koster.



RUDI
En dan oorweeg ek dit ook om ‘n 
nuwe mikrofoon vir die kansel te 
kry.  Daar’s elke nou en dan ‘n 
gekrappery in die ou een.



KOSTER



Ek kan hom laat diens, Dominee, 
dan spaar dit ons dalk die ekstra 
geldjies.

RUDI
Goed so.

Gerhard staan nou voor Rudi.
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GERHARD



Kan ek met jou praat.



Rudi weet hy kan nie hierdie gesprek vermy nie.



RUDI
(aan die Koster)  Ag man, sal jy 
ons vir ‘n oomblik verskoon?



Die Koster knik. Kyk na Gerhard wat nie eers gegroet het 
nie.

KOSTER



(om die punt te maak) Dagse^, 
Gerhard.

GERHARD



Dagse^ Oom.



Koster stap uit.



GERHARD (cont’d)



Is dit waar?



RUDI
Is wat waar?



GERHARD



Dat jy my Ma afgepers het om my 
weg te gee?



Rudi staar net stil na Gerhard.

GERHARD (cont’d)



Moenie maak asof jy nie weet 
waarvan ek praat nie.  Is dit 
waar?!



RUDI
Ek weet nie wat jou Ma jou vertel 
het nie, maar...



GERHARD



Sy’t my alles vertel, en ek wil 
by jou weet:  Is dit waar?

RUDI
As sy jou alles vertel het dan 
sal jy weet dat jy ‘n buite-
egtelike kind was.

GERHARD



Dis nie wat ek vra nie.
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RUDI
Jou biologiese Pa was ‘n getroude 
man wat ‘n getroude vrou 
verwagtend gemaak het.

GERHARD



Met ‘n kind wat sy wou gehou het.

Rudi draai weg, maar Gerhard gaan nie nou ophou nie.

GERHARD (cont’d)



Selfs haar man het ingestem om my 
soos sy eie groot te maak...so 
graag wou hy ‘n seun gehad het.  
Is dit waar?!

Rudi probeer wegstap.



GERHARD (cont’d)



Antwoord my!!

RUDI
(draai vinnig terug)  Ja dis 
waar! Orraait!

GERHARD



En omdat jou vrou nie meer 
kinders kon baar nie, en julle so 
graag nog een wou he^, toe 
gebruik jy jou mag as dominee om 
haar en haar man te oortuig dat 
dit teen God se wet en wil sou 
wees om daardie buite-egtelike 
kind te hou.



RUDI
Jy was uit haar sonde gebore!



GERHARD



Ons is almal in sonde gebore!  Is 
dit nie wat jy elke Sondag van 
daardie kansel af preek nie?!  Is 
dit nie wat ek elke dag in my 
teologie klasse leer nie?!  En 
toe gebruik jy jou invloed met 
die welsynswerker om eerste op 
die waglys vir ‘n wit kind 
geplaas te word.  Eers steel jy 
my by my Ma, en toe steel jy my 
by ander wat vir jare op daardie 
lys gewag het.  Is dit waar?!



RUDI
Ons het jou ‘n baie beter lewe 
gegee as wat jy ooit by hulle sou 
gekry het.  Hy was ‘n donnerse 
sersant in die weermag.
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GERHARD



En jy ‘n kapelaan.

KOSTER (O.S.)
Dominee...



Die Koster staan ‘n paar tree” weg, met ‘n kleinerige bruin 
pakkie in die hand.



KOSTER (cont’d)



Jammer om te pla...iemand het 
hierdie by die hek afgelaai.



RUDI
Ek’s besig.



KOSTER



Hulle’t gese^ dis belangrik.



Rudi huiwer ‘n oomblik...beduie dan na die Koster om die 
pakkie aan te gee.

Gerhard staan stil, intens.

Rudi skeur die pakkie oop.  Binne die papier is daar ‘n 
boksie.  Rudi maak die deksel van die boksie oop en haal 
uit ‘n glas botteltjie.  Hy kyk daarna en steier dan terug 
in skok...laat val die botteltjie.



Die botteltjie skiet aan skerwe op die harde vloer. Wat lyk 
soos water (eintlik formaldehide) spat oor die vloer.  In 
die middel van die skerwe en formaldehide le^ ‘n swart mens 
se oor.



Gerhard staar verstom na die oor.



Die Koster staar na die oor.



Rudi se vuis is half in sy mond, hy kan skaars kyk.

Gerhard kyk stadig op na Rudi.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: NEIL SE SLAAPKAMER - DAY

Neil sit op die rand van die bed, kop af.

Bertus staan voor Neil, hande op heupe.



BERTUS



Dertig jaar gelede, as ek gesit 
het waar jy nou sit en my Pa het 
hier voor my gestaan, sou my 
agterent so gebrand het dat ek 
nie sou kon sit nie.  Verstaan jy 
my?
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NEIL
Ja, Pa.



BERTUS



Jy kan dankbaar wees die tye het 
verander.  Wat het jou besiel om 
dit te doen?



NEIL
Ek weet nie, Pa.  Dit het soort 
van net gebeur.



BERTUS



Soort van?  Het sy jou verlei?



NEIL
(huiwer, dink)  Nee Pa. Dit het 
net gebeur. 



BERTUS



Besef jy wat se moeilikheid daar 
sou gewees het as julle...as 
julle te ver gegaan het?



NEIL
Ja Pa.  Maar ons sou nie.



BERTUS



Mensdom Neil, jy weet mos 
hoe...nee, hoe sal jy nou weet? 
Wanneer dit by sulke goed kom, 
lei een ding na die ander...’n 
mens se oordeel raak...’n mens 
dink nie meer mooi oor wat jy 
doen nie.

NEIL
Ek’s jammer Pa.



BERTUS



Ja, wel, ek is seker jy is.(stap 
vir ‘n ruk rond, dink)  Ek weet 
nie wat jou Ma se planne is nie, 
maar een ding is seker:  jy kom 
huis toe saam met my.



NEIL
Maar Pa...



BERTUS



G’n maar nie.  Jy kom huis toe 
saam met my en dis klaar.



NEIL
Ek wil nie teruggaan Kanada toe 
nie, Pa.
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BERTUS



Op hierdie oomblik is wat jy wil 
en nie wil nie, nie ter sprake 
nie.  Die tye het dalk verander, 
maar ook nie soveel nie.

Neil sit ietwat dikbek.

BERTUS (cont’d)



En raak onstlae van daardie lang 
gesig, of ek gee jou ‘n 
behoorlike rede om een te he^.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Elna staan voor Antoinette.

ELNA
Hoe durf jy, Antoinette?!  Hoe 
durf jy?

ANTOINETTE



Dit was nie my bedoeling om...



ELNA
O, laat ek dit nou mooi verstaan - 
jy bel, uit die bloute, vir 
Bertus...iets wat jy wanneer laas 
gedoen het??...en dan vertel jy 
hom “per ongeluk” van Elisabeth 
en Neil?  Kom nou...ek’s nie 
gister gebore nie.

ANTOINETTE



Wel dit is wat gebeur het, of jy 
my nou wil glo of nie.  Ek het 
aangeneem dat jy ten minste vir 
jou man sou vertel wat in sy seun 
se lewe aangaan.



ELNA
Ek het jou gese^ ek wou dit van 
aangesig tot aangesig met hom 
bespreek.

ANTOINETTE



(verontwaardig)  Ek het aangeneem 
dat jy hom kort na ons gesprek ge-
skype het!  Dis mos van aangesig 
tot aangesig.  Ek kon my nie vir 
een oomblik indink dat jy dit vir 
hom sou wou wegsteek totdat jy 
fisies weer in Kanada is nie.



Vir ‘n oomblik is Elna van stryk af gebring.
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Antoinette sien haar kans...”goes in for the emotional 
blackmail kill”.



ANTOINETTE (cont’d)



Se^ my as ek verkeerd is, maar ek 
het aangeneem dat jou en Bertus 
se verhouding sterk staan.  
Gevolglik was dit vir my 
vanselfsprekend dat jy so gou as 
moontlik die saak met hom sou wou 
bespreek. 



Elna is nou in ‘n hoek.  Sy trek haarself op.



ELNA
My en Bertus se verhouding is 
niemand anders se besigheid nie, 
maar vir jou informasie staan ons 
verhouding so sterk soos altyd.  
Hy moes teruggaan om sy besigheid 
te behartig en ek wou graag nog 
‘n rukkie by my ouers 
kuier...veral gegewe my Pa se 
toestand.  En nou is dit duidelik 
dat ek die regte besluit gemaak 
het.

ANTOINETTE



Absoluut.

ELNA
In die toekoms sal ek dit 
waardeer as jy dit eers met my 
uitklaar voor jy my gesin se 
persoonlike sake met my man of my 
seun wil bespreek.

ANTOINETTE



(formeel) Natuurlik.



ELNA
(ewe formeel) Dankie.



AD BREAK # 3



EXT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi kom uit die kerk gehardloop.  In die hek van die kerk 
se inrit staan Hannes.

Rudi storm op Hannes af.



RUDI
Jou swernoot!!! Ek het jou gese^ 
jy kom nie weer hier nie!!!
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Rudi is besete.  Hy slaan vir Hannes met die vuis.  Hannes 
sak neer.  Rudi staan oor hom.



RUDI (cont’d)
Kom weer hier of doen weer so 
iets en die toorn van God self 
sal my nie keer nie.



Hannes vee die bloed van sy mond af.

Rudi tree” weg, raak dan daarvan bewus dat Gerhard en die 
Koster ‘n entjie weg vir hom staan en kyk.

Rudi stap vinnig weg in die rigting van die konsistorie.



Hannes spoeg nog bloed en begin stadig orent kom.

Gerhard kyk hoe Rudi wegstap, en stap dan oor na Hannes, 
wat nou opgestaan het.

GERHARD



Wie is jy?



HANNES



Die verlore seun.  En jy?



GERHARD



(pouse) Ek ook.



INT - IN DIE VELD - DAY

Albert, Vlooi en die res van die manne is daar.  Hulle dra 
almal swart combat overalls en swart bullet proof webbing.  
Agterop die overalls is a maatskappy se naam:  SCORPION 
TRANSIT SECURITY.  Hulle is almal strak en tjoepstil.  Nie 
‘n woord word gepraat nie.  

Dan hoor ons ‘n stem oor ‘n walkie-talkie radio:



STEM OOR RADIO (DISTORT)
Wit Vuis, Buffel oor.



ALBERT



(gryp radio) Wit Vuis go (Engels)

STEM OOR RADIO (DISTORT)
Die voe”ltjie het gevlieg.

ALBERT



Het jou.  Uit.  (aan die manne)  
Kom!

Die manne staan vinnig op.  Soos hulle opstaan gryp hulle 
elkeen swart toerustingsakke en beweeg dan uit.
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(MORE)

EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: ‘N SONPLEKKIE IEWERS - DAY



Ouma sit in haar rolstoel.  Elna sit op ‘n tuinstoeltjie 
teenoor haar.

ELNA
Wat sou Ouma gedoen het, Ouma?



OUMA
My meidjie...as ‘n mens nou een 
ding oor die jare leer, dan is 
dit dat g’n mens ‘n ander mens se 
lewe kan lei nie, en dat raad 
maar net ou foute is wat as 
wysheid opgedis word.



ELNA
Ek is in twee geskeur, Ouma.



OUMA
Wag maar tot jy kleinkinders en 
agterkleinkinders het...dan is 
mens sommer in drie en vier 
geskeur.

ELNA
Ek voel soos ‘n slegte vrou...en 
‘n slegte ma, maar...ek weet nie 
hoe om dit te verduielik 
nie...daar’s hierdie stem in 
my...’n binnestem wat nie wil 
stilbly nie.  Die land roep na 
my, Ouma...en ek weet dit klink 
simpel, maar ek het die diepste 
oortuiging dat ek ‘n belangrike 
bydrae kan maak om Pa se 
lewenswerk te bewaar, en selfs 
uit te bou.



OUMA
Jy moenie vergeet nie, toe 
daardie impi’s oor die koppies en 
vlaktes van Bloedrivier aaangekom 
het, het hulle vrouens die roers 
gelaai.  Toe die Boersoldate huis 
toe gekom het omdat hulle te moeg 
was om verder te veg, het hulle 
vrouens hulle terug na die 
slagveld toe gestuur. En toe die 
swartes uiteindelik teen 
Apartheid opgestaan het, was dit 
hulle vrouens wat die swaarste 
kruise gedra het.  
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OUMA(cont'd)
Die vrouens van hierdie aarde is 
die rots van hierdie aarde, en 
elke mens het ‘n binnestem; as jy 
nie daarna luister nie, is jy 
verlore.

ELNA
Wat van Neil?

OUMA
Kinders, my meidjie, is baie 
taaier as wat mens dink.  En 
buitendien...hy’s nie meer ‘n 
kind nie.

Elna knik, glimlag effens.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: NEIL SE SLAAPKAMER - DAY

Neil le^ op sy bed, sy arms gevou oor sy bors.



Hy HOOR ‘N KLOP maar dis nee aan sy kamerdeur nie.  Hy kyk 
rond.

Nog ‘N KLOP.



Neil kyk na die venster...en sien ‘n hand wat teen die ruit 
klop.

Hy gaan na die venster en sien...



Elisabeth staan in die blombedding buite die venster.



Neil maak die venster oop.

NEIL
Wat maak jy hier?!  Hoe’t jy hier 
gekom?



ELISABETH
My pasola.  Sy’s daar anderkant.

NEIL
En die sekuriteit?

ELISABETH
Ag asseblief, hulle ken my al vir 
jare.

NEIL
Jong, as hulle jou hier kry...



ELISABETH
Ek hoor jy gaan terug huis toe.

Neil knik.
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ELISABETH (cont’d)



En jy kom se^ nie eers koebaai 
nie.

NEIL
Hy’t my gehok, totdat ons 
waai...(kyk na sy horlosie) en 
dis binnekort.

ELISABETH
My Pa het my ook gehok, maar dit 
het my nie gekeer nie.

NEIL 
(knik)  Ek dink hy sou my 
doodgeslaan het as dit nie teen 
die wet was nie.  Jy moet gaan 
voor iemand jou sien.



ELISABETH
Nie voor ek vir my favourite 
outjie in die hele we^reld ‘n 
goodbye kiss gegee het nie.

NEIL
(kyk oor sy skouer) Lizzie, as 
hulle...

Sy gryp hom agter die kop en plak ‘n lang, warm soen op sy 
lippe.



BERTUS (O.S.)
Neil...



Neil trek vinnig terug en Elisabeth sak af onder die 
venster.

Neil staan met sy rug na die venster, kyk na die kamerdeur.  
Net betyds.

Die deur gaan oop.

BERTUS (cont’d)



Bring jou tas.  Ons groet, en dan 
ry ons.



NEIL
Ja, Pa.



Bertus los die deur oop en stap weg.  Neil wag ‘n paar 
sekondes om seker te wees, en draai dan vinnig terug na die 
venster.  Hy steek sy kop deur die venster.

NEIL (cont’d)
(fluister)  Ons praat op die 
Internet.
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ELISABETH
(suggestief)  Ons kan meer doen 
op die internet as net praat.



NEIL
(glimlag skaam) Baai.



Elisabeth blaas vir hom ‘n soentjie.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: OUMA SLAAPKAMER - DAY

Ouma le^ op haar bed, haar oe” toe.  ‘n KLOP AAN DIE DEUR.

OUMA
(hou haar oe” toe) Binne.



Bertus en Neil kom ingestap.



BERTUS



Jammer om te pla, Ouma, ons kom 
net gou groet.

OUMA
(oe” toe) As jy moet gaan dan 
moet jy gaan.  Dit spyt my net 
dat jy my kleindogter en 
agterkleinkind saamvat.

BERTUS



Elna kom nie saam nie, Ouma.  Net 
Neil.

OUMA
So...sy’t ‘n sterker wil as wat 
jy gedink het.

BERTUS



(in die gesig gevat) Tot siens, 
Ouma.  Kom seun.



OUMA
Neil...



Neil draai terug, Bertus ‘n tree” of twee verder weg.



OUMA (cont’d)
As jy daar in Kanada gaan seks 
he^ moet jy onthou...kinders is 
duur...in tyd en geld. Gebruik ‘n 
kondoom.

NEIL
(met ‘n effense glimlag) Ja, 
Ouma.
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(MORE)

Bertus lig sy oe”, skud sy kop. Hulle stap weg sonder om te 
soengroet.



OUMA 
(aan haarself) Ons sal sien hoe 
lank jy daardie seun van sy Ma 
kan weghou. En sy Ma, kan ek jou 
nou se^, sit nie weer haar voet 
in Kanada nie.

EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: INRIT - DAY



Bertus laai die laaste tas in die kar.



Elna omhels vir Neil.



Maria staan en kyk...pik ‘n traan weg.



ELNA
Ek sien jou binnekort.

NEIL
Hoe lank gaan Ma hier bly?

ELNA
Ek weet nog nie.  Nog een soen.

Sy gee vir Neil ‘n soen.



BERTUS



Okei, dis die lot.  Ons moet ry 
of ons gaan laat wees.

Neil groet vir Maria.



NEIL
Ta-ta Ouma.



MARIA
Tot siens my kind.  Jy kyk na jou 
self, ne’.



NEIL
Ek sal, Ouma.

Neil klim in die kar.



Bertus kom staan voor Maria.



BERTUS



Tot siens Ma.  Dit spyt my dat...

MARIA
Bertus, jou gesin is jou gesin.  
Ek meng my nie daar in nie.  
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MARIA(cont'd)
Jy’s my dogter se man en ek het 
jou lief.

BERTUS



Dankie, Ma.



Hulle soengroet.  Maria weet dis nou tyd om Elna en Bertus 
alleen te laat.



MARIA
Verskoon my, ek gaan kyk hoe dit 
met Ouma gaan.

Maria stap weg.



Bertus en Elna kyk na mekaar.



BERTUS



Nou ja...dan uh...dan praat ons 
later.



ELNA
Ja.



Bertus stap nader.  Hulle soengroet, maar ietwat 
ongemaklik.



Bertus stap in stilte na die voertuig.  Hy maak die deur 
oop, en dan, net voor hy inklim...



BERTUS



Ek het jou lief, Elna.

ELNA
En ek vir jou.

En op daardie oomblik kom Maria weer aangestap vanuit die 
voordeur se rigting.  Trane stroom oor haar wange.  Sy het 
‘n selfoon in haar hand, wat sy half soos ‘n vreemde “ding” 
in haar hand voor haar hou.

Elna en Bertus gewaar vir Maria.

ELNA (cont’d)
Mamma...?

MARIA
Dis die dokter...hy’s dood.  
Pappa is dood.

Reaksie Elna.

Reaksie Bertus.
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(MORE)

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert en Vlooi kom ingestrompel.  Albert het Vlooi se arm 
oor sy skouers.  Daar is smere bloed op hulle hande en ook 
oor Vlooi se gesig.



Susan is kort op hulle hakke.  Sy help Albert om Vlooi se 
lyf op die tafel te kry.  

ALBERT



Se^ vir Willie hy moet vir Dokter 
Vorster gaan haal.

Susan haas uit.



Vlooi kreun.



INT - HOSPITAAL - DAY



Elna is in die kamer waar Jan voorheen gele^ het.  Die bed 
is nou weer netjies opgemaak.  Daar is ‘n groterige boks op 
die bed.  Elna pak al Jan se persoonlike besittings, die 
blomme, kaartjies, sy klere uit die kassie, ens. in die 
boks.

ELNA
Die mens vrees die onbekende, 
maar dis juis die onbekende wat 
sorg vir die vooruitgang van die 
mens.  Bokke en zebras en 
kameelperde word elke dag, soos 
elke vorige dag, deur ‘n roofdier 
betrap.  En die rede is eenvoudig 
- hulle het geen besef van die 
toekoms, of die verlede nie.  Het 
hulle dit gehad, het hulle ook, 
soos die mens,  begin planne 
uitdink en tegnologie ontwikkel 
om daardie onverwagse aanval te 
voorkom.  Dis juis omdat mens 
onthou wat in die verlede gebeur 
het dat jy jou kan verbeel wat in 
die toekoms gaan gebeur...maar 
met een belangrike voorbehoud:  
die verlede herhaal homself, maar 
nie op presies dieselfde manier 
nie.  Soos my Pa altyd gese^ het: 
“Elna, besigheidsbestuur het net 
een doel - die bestuur van 
risiko”. 
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ELNA(cont'd)
En daarom is daar versekering, 
daarom het ons Plan A, plan B, 
plan C, en daarom bestee” ons 
meer tyd aan die oorlewing in die 
mo^re as die leef in vandag, want 
anders as bokke en zebras en 
kameelperde weet ons dat mo^re ‘n 
roofdier kan bring...inderdaad, 
weet ons dat mo^re ‘n roofdier 
sal bring.



Eindig op die lee” bed.
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Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Die deur gaan oop en Vlooi kom in.  Hy kyk versigtig rond, 
en stap, ietwat sukkelend, met sy hand oor sy hemp oor sy 
sy waar hy gewond is.  Daar is nou geen tekens van bloed 
nie, en hy dra gewone klere.  Hy beweeg in die rigting van 
sy kamer.

ANTOINETTE (O.S.)
En waar was jy?



Vlooi draai om, sien Antoinette.

VLOOI
Waar dink Ma?  By Susan, Ma.



ANTOINETTE



Die hele nag?

VLOOI
Ja, Ma.  Sy’s my girl. 

ANTOINETTE



O.



VLOOI
Het Ma ‘n probleem daarmee?

ANTOINETTE



(retireer nou) Nee, nee glad nie.  
Sy’s oulik.  Ek hou van haar. Ek 
het maar net gewonder.

VLOOI
Cool.

Vlooi wil nie wys dat hy seer het nie.  Hy staan regop en 
stap weg.  Sy gesig wys die pyn wat Antoinette nie kan sien 
nie.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VLOOI SE KAMER - DAY



Vlooi stap die kamer binne.  Hy maak die deur toe, haal ‘n 
botteltjie pille uit sy sak...gooi een op die palm van sy 
hand en sluk dit weg.  Hy gaan staan voor sy spiee”l en 
trek sy hemp uit.  Daar is ‘n dik verband om sy middel en 
op die regterkant van sy maag stoot ‘n kol bloed deur.  Hy 
raak liggies aan die verband waar die bloed deurstoot.
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VLOOI
Bliksem.  (in kamera)  Hulle se^ 
mos - as jy regtig oortuig is van 
‘n saak, sal jy bereid wees om ‘n 
koee”l daarvoor te vat.  En dis 
die probleem met ouens van my 
ouderdom vandag:  hulle het nie 
meer ‘n saak nie.  Die enigste 
ding waaroor hulle worrie is hoe 
hulle verby die B.E.E. gaan kom, 
of hoe hulle ‘n job oorsee gaan 
kry.  Daar’s niks waarvoor hulle 
bereid is om te sterf nie.  En 
wat hulle nie verstaan nie - dis 
net as jy iets het om voor te 
sterf, dat jy ‘n rede het om 
regtig te leef.  (Pouse)  Ek’s 
een van daai ouens wat nou nie 
juis graag gedigte en sulke snot 
lees nie.  Maar Susan gee my nou 
die dag ‘n gedig geskryf deur die 
een of ander digter. (hy trek ‘n 
laai oop en krap rond in die 
laai)  Ek lees toe die ding...ek 
het hom hier iewers... (Hy haal 
‘n vel papier uit waarop daar 
woorde in langskrif geskryf is. 
Hy lees):                       
Wat sal ek praat of skryf in die 
duister/ om hierdie volk, gestort 
uit die stof moer/ van Afrika - 
nuutste kind, jongste broer -/ in 
die bek te ruk? Iets wat se^: 
Luister!/ Daar's 'n groot ding 
aan die kom, 'n yster/ 
doodmaakding wat geen God, gebed 
of roer / sal keer.  Hoekom die 
verlore stryd voer?/ Maar dan 
praat 'n ander stem, wat my 
verbyster,/ 'n ander stem, diep 
in my bloed, die raad:/ "Dis 'n 
ou storie my vriend en te laat/ 
Vir woord of pen of dinge van die 
kop,/ dit is hartland die, so hoe 
sal ons stop?/
Daardie broer oorkant wat so dans 
en raas…/
veg hom of verdwyn, net een erf 
die plaas."  (vou die papier toe) 
Ek’s nie ‘n gedig-ou nie, maar 
toe ek dit lees, toe weet ek:  
hierdie is Afrika - die enigste 
rede hoekom ek vandag leef, is 
omdat my voorouers bereid was om 
vir die plaas te veg...tot die 
dood. Hulle...het ‘n saak gehad.
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(MORE)

INT - RUDI SE KERK - DAY



Die kansel vanuit die gemeente se perspektief. Die kerk is 
leeg.  Op hierdie oomblik lyk dit asof die kansel ook leeg 
is, maar soos ons beweeg, ontdek ons vir Rudi wat in die 
stoel, bo-agter in sy kansel, sit. Hy sit met sy gesig in 
sy regterhand, elmboog op die arm van die stoel.



GERHARD (O.S.)
(roep) Hoeveel ander is daar?!



Rudi kyk op...

GERHARD (O.S.) (cont’d)
Ek vra:  hoeveel ander is daar?

Gerhard staan in die kerk voor die kansel.  Hy kyk op na 
die lee” kansel.



Rudi verskyn op die kansel.  Hy kyk af na Gerhard.  Vir ‘n 
oomblik kyk hulle in stilte na mekaar.



GERHARD (cont’d)



(stil)  Hoeveel ander mans is 
daar wat vir jou ore wil bring?

Rudi kyk hom net stil aan.  Gerhard bly onder staan en 
praat op na Rudi wat op die kansel staan.

GERHARD (cont’d)



Van ek klein was, was daar net 
een ding wat ek in my lewe wou 
wees...’n dominee...soos jy. Ek 
dink nie daar was ‘n ander man in 
hierdie we^reld wie se seun so na 
hom opgesien het nie -  
letterlik...elke keer as sy Pa 
gepreek het, en figuurlik 
gedurende die res van die week.  
Vir die gemeente was jy die stem 
van God, maar vir my was jy ‘n 
god.  En laat ek jou vertel, daar 
is niks...niks so hartverskeurend 
in hierdie we^reld nie, as om te 
sien hoe ‘n god val, en mens 
word...minder as mens.  Dit was 
vir my reeds genoeg om uit te 
vind dat jy ‘n vrou haar kind 
ontneem het, en daai kind sy hele 
verlede, sy herkoms...dit alleen 
het reeds die god tot mens laat 
val; 
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GERHARD(cont'd)
maar om te hoor dat jy die ware 
God en onse Jesus Christus se 
naam gebruik het om jong seuns 
tot diere te omskep...toe val die 
mens tot laer as dier...toe val 
die mens tot monster. Hoeveel 
ander mans is daar wat vir jou 
ore wil bring?  Ek vermoed hulle 
sou hierdie kerk tot teen sy dak 
vol pak.

Rudi staan roerloos.  Daar is niks wat hy kan se^ nie.



Met ‘n laaste kyk van afsku draai Gerhard weg en begin 
uitstap.

RUDI
Boesman...



Gerhard draai halfpad in die gang af terug.  Hy is diep 
ontroerd...huil amper.

GERHARD



Tot onlangs...as jy my “Boesman” 
genoem het, het ek geweet jy het 
my lief.  Moenie ooit weer vir my 
Boesman se^ nie.  Julle’t 
Boesmans op daai grens geleer om 
mense te vermoor.

Gerhard stap uit die kerk.  Weer eens hoor ons hoe die 
toeslaan van die kerk se deur deur die kerk weergalm soos 
wat dit gedoen het toe Rudi voorheen van Hannes weggestap 
het.

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Elna, Zweli en Boetjan sit om die raadstafel.  Adriaan 
staan, elke nou en dan leun hy op die agterkant van sy 
stoel, die tafel, ens. om sy punt te beklemtoon.



ADRIAAN



Voorheen was dit ‘n kwessie van 
gesamentlike besluitneming omdat 
ons nie geweet het hoe dinge met 
my broer sou uitwerk nie.  Nou is 
dit ‘n hele ander ball game.  ‘n 
Maatskappy kan nie deur ‘n 
komitee bestuur word nie. Daar 
moet ‘n leier wees.



BOETJAN



Ek het ‘n gevoel ek weet wat jy 
gaan se^...





HARTLAND Episode 6  bl. 5.

ADRIAAN



O re^rig.  En hoe sal jy weet wat 
ek gaan se^?



BOETJAN



Jy gaan voorstel dat aangesien my 
Pa sy beroerte gehad het voor hy 
‘n opvolger kon nomineer, en nou 
oorlede is, dat jy as hoof van 
die maatskappy aangestel word.



Vir ‘n oomblik, stilte.  Elna sit met ‘n halwe glimlaggie 
om die hoeke van haar mond - stem saam met Boetjan.

Zweli kyk met stil oe” na Adriaan.



ADRIAAN



Inteendeel...ek wou voorstel dat 
ons Zweli as hoof aanstel...



Reaksie Zweli, Boetjan, Elna:  “Hallo...?”

ADRIAAN (cont’d)



En nie vir P.C. of B.E.E. redes 
nie, Zweli, maar omdat jy onder 
beide Jan en jou pa as’t ware in 
hierdie maatskappy groot geword 
het, en sedert jy jou graad 
ontvang het, vir die maatskappy 
werk. Jy’s jonk - relatief 
gesproke teen ‘n ou ballie soos 
ek - maar oud genoeg om respek by 
banke en besigheidskollegas af te 
dwing. Jou jeug, relatief 
gesproke, gee jou ‘n competitive 
edge, soos hulle dit in die 
besigheidsliteratuur stel en soos 
die sukses van die nuwe social 
networking bemarkingsveldtog wat 
jy saam met Elna ontwikkel het, 
bewys.  Ek reken is jy oud genoeg 
en slim genoeg om in ‘n raadsaal 
jou man te kan staan.

Stilte.  Die ander drie kyk na mekaar, heeltemal uit “left 
field” onkant betrap.



ZWELI
Wel uh...dis nie vir my om te 
besluit nie.



ELNA
Persoonlik dink ek, en ek’s seker 
jy sal saamstem Boetjan, dis ‘n 
uitstekende voorstel.
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ADRIAAN



(aan Zweli)  Aanvaar jy die 
nominasie?



ZWELI
As almal saamstem...



BOETJAN



Ek dink ons stem saam.

ADRIAAN



Nou ja, daar is dit dan.  Julle 
moet my verskoon, die fabriek 
roep.

Adriaan stap uit.

Elna, Zweli en Boetjan bly sit.  Hulle verstaan nie wat nou 
gebeur het nie.



ZWELI
Did I miss something?



ELNA
Wys jou net, mens moet nooit die 
oumense onderskat nie.

BOETJAN



Veral nie as hulle met hulle ru^e 
teen die muur staan nie.



INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: IEWERS IN DIE GEBOU/ADRIAAN 
EN ANTOINETTE SE HUIS - DAY

INTERCUT TUSSEN TONELE.

Direk na vorige toneel.  Adriaan het pas nommers in sy 
selfoon gedruk, en bring dit na sy oor terwyl hy stap.



Antoinette antwoord haar selfoon.



ANTOINETTE



En toe...?



ADRIAAN



Soos soetkoek opgevreet.



ANTOINETTE



Sien jy nou?  En nou gaan hulle 
mekaar dophou, en nie vir jou 
nie.  Welgedaan my man, ek’s 
trots op jou.

ADRIAAN



Se^ vir my dankie as ek vanaand 
by die huis kom.
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ANTOINETTE



O ek sal.  En moenie laat wees 
nie.

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Hier word die speurders DE WET en DAVIDS vir die eerste 
keer voorgestel.  De Wet is ‘n witman in sy laat 40’s, 
Davids is ‘n kleurlingvrou, in haar 30’s.  Beide is 
intelligente mense.  Davids is mooi, en De Wet is 
aantreklik - maar nie ‘n cliche’ SWAT polisieman met spiere 
en sulke kak nie.  Hy’s ‘n denker, en sy ook.  Hierdie twee 
sekuriteitspolisielede los dinge op met hulle koppe, nie 
hulle lywe nie.

Gevolglik is hulle kantoor ietwat buitengewoon - lyk glad 
nie na ‘n polisiekantoor nie.  Bo en behalwe die onverwagse 
prentjies en dinge teen die mure, is daar, in die hoek van 
hulle kantoor, ‘n papagaai in ‘n groot hok, ‘n African 
Grey.  Sy naam is GROOTBEK. 



Ons open op ‘n nabyskoot op die papagaai.

PAPAGAAI
Dink voor jy doen, De Wet. Dink 
voor jy doen.

Nou sien ons dat De Wet voor die hok staan met ‘n 
grondboontjie tussen voorvinger en duim.

DE WET



Ja, ja, Grootbek, moenie vergeet 
wie’t dit vir jou geleer nie.



PAPAGAAI
Voertsek.

DE WET



Of jy vat nou die de^m ding of ek 
eet hom self.

Grootbek neem die grondboontjie by De Wet...



PAPAGAAI
Dankie...

De Wet draai weg...



PAPAGAAI (cont’d)
...poephol.



De Wet draai terug...wys met sy voorvinger na Grootbek, 
soos in:  “Oppas, maatjie, jy sal klippe kak.”



PAPAGAAI (cont’d)
Dink voor jy doen.
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(MORE)

DE WET



Grootbek, jy weet ek hou van 
hoender ne’!



PAPAGAAI
Skaam jou.  Skaam jou.

De Wet gaan sit in sy stoel voor sy lessenaar, sit sy voete 
op die lessenaar.

DE WET



Wat my pla is:  hierdie heist- 
poging voel nie soos ander heists 
nie.

Nou sien ons vir die eerste keer vir DAVIDS.  Sy sit by 
haar lessenaar, en werk voor haar rekenaar.  Sy kyk nie op 
na De Wet as sy antwoord nie.



DAVIDS



Besef jy dit nou eers?

DE WET



Hei, moenie jy met my cheeky raak 
nie, daai voe”l gee my reeds 
genoeg...

DAVIDS



(vinnig)  Oi, moenie die Baas se 
memo vergeet nie - geen gevloek 
in die kantore nie.



DE WET



En daarmee het hy die kanse dat 
sake in hierdie kantore opgelos 
word met die helfte verminder.  
Ek praat nie oor die R4 doppies 
by die crime scene nie.  Dis 
obvious, - ‘n swart gang kon R4’s 
in plaas van AK’s gebruik het.  

DAVIDS



Onwaarskynlik.

DE WET



Maar moontlik.  Ek praat van 
hulle modus operandi.  Dit voel 
nie soos die normale ding nie.



Nou stel Davids belang.

DAVIDS 



In watter opsig?



DE WET



Ek weet nie, maar iets voel 
anders.  
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DE WET(cont'd)
Die manier hoe die aanval gedoen 
is...dit laat my dink aan 
aanvalle wat ons in die eighties 
op die grens gedoen het.



DAVIDS



En wat laat jou so dink?



DE WET



Dit was soos ‘n hinderlaag.

DAVIDS



Meeste heists is ‘n hinderlaag.

DE WET 



(diep ingedagte) Ja, maar hierdie 
een was anders. Daar was ‘n 
duidelike doodsakker.  En dit 
voel...dit voel...nuut.  Iets wat 
ek nog nie gesien het nie.

PAPAGAAI
Grootbek.

De Wet gooi ‘n boksie vuurhoutjies na Grootbek se hok.  Hy 
mis die hok.



PAPAGAAI (cont’d)
(lag)  Ha-ha-ha-ha.



DE WET



Ek maak nou-nou daai vuur!

PAPAGAAI
Skaam jou.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: OUMA SLAAPKAMER - DAY

Ouma sit regop in haar bed, ‘n kombe^rs oor haar bene.  
Maria kom die kamer binne.

MARIA
En as Ma nou so regop sit?

OUMA
Ek dink.

Maria stap nader, gaan sit op rand van bed langs Ouma.  
Maria hou die Krugerrand uit na Ouma.



MARIA
Ek het gedink Ma sou hierdie wou 
terug he^.  Dit was in Jan se 
hand toe hy oorlede is.

OUMA
Hoe?  Ek dag hy was in ‘n koma.
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MARIA
Ma’t gese^ ek moet dit vir hom 
gee, toe sit ek dit in sy hand en 
ree”l met die verpleegster dat 
dit daar bly.  En hulle was 
eerbaar genoeg gewees om te sorg 
dat niemand dit steel nie.  
Hulle’t dit vir Elna gegee toe sy 
die kamer opgepak het.

OUMA
Wys jou net...daar’s nog eerlike 
swartes in hierdie we^reld.

MARIA
(stil)  Die meeste van hulle is 
eerlik Ma.  Mens hoor net nie van 
hulle nie want hulle maak nie die 
koerante of die nuus nie...nes 
eerlike wittes.



‘n Oomblik se stilte.

OUMA
En nou?  Gaan jy Frankryk toe?



MARIA
Ek het Ma mos gese^ - terwyl Ma 
leef gaan ek ne^rens nie.



OUMA
Moenie jou oor my bekommer nie.  
Ek het Oom Paul.



MARIA
Jammer om dit te moet se^, Ma, 
maar in vandag se we^reld dink ek 
nie Oom Paul sal genoeg wees nie.

Stilte.



OUMA
Ek wil nie na die begrafnis toe 
gaan nie.  (Pouse)  Ek dink nie 
ek sal dit oorleef nie.

MARIA
(knik stil haar kop)  Ek ook nie.

OUMA
So nou’s dit ek en jy.

MARIA
Ja, Ma.
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OUMA
Ek’s nie so moeilik as wat jy 
dink nie.

MARIA
Nee Ma...Ma’s baie moeiliker as 
dit.

OUMA
Dankie.  Ek beskou dit as ‘n 
kompliment.



MARIA
En so bedoel.  Ma het per slot 
van sake die man gebaar wat ek 
vir meer as veertig jaar 
liefgehad het...en sal he^, tot 
die dag van my dood...en hy was 
nie maklik nie.



OUMA
Hy was ‘n goeie seun.



MARIA
En ‘n goeie man.



Maria laat sak haar kop en huil stil.  Ouma sit haar hand 
op Maria se kop om haar te troos.



OUMA
Ai, die lewe tog...al die 
dinge...dis nie maklik om mens te 
wees nie.

EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: TUIN - DAY



Gerhard en Rika sit in die tuin.

GERHARD



Wat ek wil weet is, sal dit jou 
seermaak as ek dit doen? 



RIKA
Daar’s ietsie wat ek wil he^ jy 
baie mooi moet verstaan:  al spyt 
dit my dat ek toegelaat het dat 
my man sy invloed as dominee 
misbruik het om jou te kry, is ek 
nie spyt dat ek jou gekry het 
nie. As jy jou biologiese Ma en 
Pa wil gaan soek...nee, dit sal 
my nie seermaak nie, inteendeel, 
ek sal jou met graagte help om 
dit te doen. Ek wou van die begin 
af vir jou vertel het dat jy ‘n 
aangenome kind is.  



HARTLAND Episode 6  bl. 12.

RIKA(cont'd)
Maar weet net dit: daardie vrou 
is die vrou wat jou gebaar het;  
ek was...is...jou moeder, en ek 
sal altyd vir jou lief wees asof 
ek jou self in hierdie we^reld 
gebring het.

Gerhard knik.  Vir ‘n oomblik, stilte.



GERHARD 
Onthou Ma toe ek verlede jaar op 
daai kerktoer na Eisleben in 
Duitsland na Luther se 
geboortedorp gegaan het...?

RIKA
Was dit nie Calvyn nie?

GERHARD



Hy ook, maar hy was in Frankryk.  
Luther was Duits.

RIKA
O ja.

GERHARD



Toe moes ek daardie 
versekeringsvorms invul: het 
enige van jou ouers die volgende 
siektes gehad - hartaanval, 
suikersiekte, kanker?...en baie 
ander siektes.  Toe se^ ek nee 
vir al die siektes...maar nou 
weet ek nie.  Dit voel asof my 
hele verlede ‘n lewe is wat 
iemand anders gelewe het.  Kan Ma 
dit verstaan?

RIKA
Ja...vir heeltemal ander redes as 
joune...maar ja, ek verstaan 
presies wat jy bedoel.

Stilte.



GERHARD



Ek wil my biologiese Pa vind, en 
al manier hoe ek hom kan vind is 
deur haar.



RIKA
Begin by die Departement van 
Welsyn.  Hulle sal al haar 
details he^. (beat) En joune.



GERHARD



Selfs nou nog?
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RIKA
My seun...die land het dalk 
verander, maar daar is een ding 
wat niemand kan verander nie...en 
dis wie jy is en waar jy vandaan 
kom.

AD BREAK # 1



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - DAY

Elna en Bertus is sit ver verwyder van mekaar.  Die 
atmosfeer tussen hulle is so dik jy kan dit met ‘n mes sny.

BERTUS



Dis asof daar ‘n kosmiese 
sameswering is.



ELNA
My Pa se dood is nie deel van ‘n 
kosmiese sameswering nie, Bertus. 
Maar aangesien jy dit nou so stel 
- miskien probeer die kosmos vir 
jou iets vertel.



BERTUS



Daar is g’n manier wat ek Neil 
hierdie keer hier gaan los nie.

ELNA
Ek praat nie oor Neil nie.  My Pa 
het vir jou ‘n pos by die 
besigheid aangebied, en 
miskien...



BERTUS



Ag asseblief, moet asseblief nie 
nou vir my kom vertel dat ek voor 
die een of ander brandende bos 
staan nie.  Jy weet net so goed 
soos ek dat daar ‘n baie beter 
toekoms vir Neil in Kanada is as 
hier.

ELNA
Volgens jou, ja, maar miskien nie 
volgens hom nie.



BERTUS



Ek gaan nie toelaat dat daardie 
seun, met die oordeel van ‘n 
agtienjarige, sy lewe weggooi 
nie.
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ELNA
As jy hom liefhet, sal jy ten 
minste...

BERTUS



Dis juis omdat ek hom liefhet!  
Kan jy dit nie sien nie?  Kan hy 
dit nie sien nie?!  Hy kan my 
haat soveel as wat hy wil, dit 
pla my glad nie.  Ek het ook 
dikwels my Pa gehaat.  Maar as 
dit die prys is wat ek moet 
betaal om hom teen sy onkunde te 
beskerm, sal ek dit met graagte 
betaal.



ELNA
En wat gaan jy maak as hy jou wel 
eendag haat?



BERTUS



As daar nou een ding is wat ek 
van ‘n kind weet, dan is dit dit: 
gee hom te veel liefde en hy sal 
jou haat omdat jy hom ingeperk 
het en ‘n bleddie Hitler was; gee 
hom die vryheid wat hy wil he^ en 
hy sal jou haat omdat jy hom nie 
lief genoeg gehad het nie.  Maak 
nie saak watter kant toe nie, ‘n 
ouer is verlore voor hy begin.



ELNA
Hy is ongelukkig in Kanada, 
Bertus.  Jy kan dit tog sekerlik 
sien.

BERTUS



Elna, ek sou verwag dat jy my in 
hierdie saak ondersteun. Die 
helfte van sy steeksheid ontstaan 
juis uit die aanmoediging wat jy 
hom gee.

ELNA
Omdat ek verstaan hoe hy voel!  
Daardie seun, of jy nou daarvan 
hou of nie, is ‘n Suid-Afrikaner 
in murg en been.  Hy wil nie in 
Kanada woon nie.



BERTUS



Ek het my gat afgewerk om hom na 
‘n land toe te neem waar hy, as 
witman, ‘n toekoms kan he^, waar 
hy keuses sal he^ om sy lewe te 
leef soos hy wil.
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(MORE)

ELNA
As daar nie ‘n toekoms vir hom in 
hierdie land was nie, sou daar 
lankal nie meer ‘n enkele witmens 
hier gewees het nie. Ja, daar’s 
probleme hier, maar wys my ‘n 
land in die we^reld waar daar nie 
probleme is nie.

BERTUS



Gaaf!  Se^ nou maar ek laat hom 
toe om hier te bly, en dan, na ‘n 
paar jaar kom hy na my toe en 
se^: “Pa was reg.  Daar is nie ‘n 
lewe vir my in Suid-Afrika nie. 
Jammer Pa.”  Wat sal ek dan voel?  
He?! - “Jippie, ek was reg!”  Ek 
wil nie later, ten koste van sy 
lewensgeluk, reg bewys word nie.  
Dis nie ‘n donnerse kompetisie 
nie.  Dis my seun, my enigste 
seun, se lewe waarvoor ek baklei.  
Is dit so moeilik vir julle om te 
verstaan?!



ELNA
Baklei jy vir sy lewe, of 
projekteer jy jou eie vrees?



BERTUS



My vrees?!



ELNA
Die lewe staan nie, soos die tien 
gebooie, in klip geskryf nie.  
Dinge verander, mense ook.  Jy is 
bang vir hierdie land, hy nie.  
En as hy dan na ‘n paar jaar van 
mening verander - besluit dat hy 
nie meer hier wil wees nie, dat 
jy “reg” was -  dan is dit wat 
gebeur.  Maar dit help nie jy 
werk jou...alie...af om hom 
keuses te gee op voorwaarde dat 
hy keuses maak wat jou pas nie. 
Dis nie ‘n keuse nie. 

BERTUS



My magtag, Elna, hy’s agtien!  
Wat weet hy?!

ELNA
Nie veel nie.  Maar soos ek ouer 
word besef ek dat niemand veel 
weet nie.  
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ELNA(cont'd)
Dis alles ‘n geraaiery...en aan 
die einde kyk jy terug na jou 
geraaiery en se^:  dit was my 
lewe.

Bertus gaan sit...sy kop in sy hande.  Hy sug diep, en dan 
kom hy skielik orent - gefokus en vasbeslote.



BERTUS



Na die begrafnis kom hy terug 
saam met my.  Klaar.



Bertus stap uit die lapa.



Elna se oe” raak koud, maar sy weet ook dat stry nie nou ‘n 
opsie is nie.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Die lede van die Wit Brigade, Albert en Vlooi en Susan. 
Albert kyk na die mense in die kamer.



ALBERT 



Hoe’t hulle geweet?



Stilte in die kamer.



ALBERT (cont’d)



Ek vra, hoe’t hulle geweet?

Stilte.



HARDEHOUT
Miskien was dit ‘n toeval.

ALBERT



Moenie na my toe kom met “toeval” 
nie.  Ek het self daardie transit 
trok se bewegings uitgecheck.  
Nie een keer in al daai kere het 
‘n ander trok, gelaai met armed 
response, per “toeval” by hom 
aangesluit nie.



BUFFEL



Ek se^ ons is verraai.

Alle oe” op Buffel.



BUFFEL (cont’d)



Wat is die kanse dat die transito 
ouens skielik, uit die bloute, 
backup na daai spesifieke deel 
van die roete sou stuur?  Nul.  
Hulle’t geweet.
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ALBERT



En hoe sou hulle geweet het?



BUFFEL



Iemand het hulle vertel.



ALBERT



Niemand anders, behalwe die mense 
in hierdie kamer, het van die 
operasie geweet nie.



BUFFEL



Dan het iemand in hierdie kamer 
hulle ‘n tip off gegee.

Stilte.  Nou kyk almal na almal.

Vlooi voel nou skielik kwesbaar.

Susan is bekommerd.



BUFFEL (cont’d)



Ek wil nie die een wees om dit te 
se^ nie, maar daar’s net een ding 
in hierdie kamer wat in die 
afgelope tyd verander het.

Buffel kyk na Vlooi.



Alle oe” op Vlooi.

Albert kyk na Vlooi.



VLOOI
Dit was nie ek nie.  Ek sweer.



ALBERT



Bring hom.



Soos blits spring Buffel en ‘n ander man op en sleep vir 
Vlooi na ‘n stoel waar hulle sy hande agter die stoel 
vasbind en sy voete teen die bene van die stoel.

Albert kom staan voor Vlooi.



Susan spring op, maar...



...Albert lig sy hand om haar te keer.



ALBERT (cont’d)



Wag jy.  Laat ek hierdie hanteer.

Susan gaan sit weer in haar stoel.



ALBERT (cont’d)



My maatjie, is daar iets wat jy 
my dalk wil vertel?
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VLOOI
Dit was nie ek nie, Albert.  Ek 
sweer.  Ek’s dan die een wat 
gewond is.



ALBERT



Goeie cover



WHACK!  Albert slaan vir Vlooi in die gesig.



ALBERT (cont’d)



Ek vra:  is daar iets wat jy my 
wil vertel?



Die bloed loop nou uit Vlooi se mond.



Buffel glimlag.



VLOOI
Ek sweer dit was nie ek nie.



Albert pluk sy paddaslagter dolk uit sy heup (waarmee hy 
voorheen Vlooi se oor gesny het).



ALBERT



Bloed in, bloed uit.  Ek soek ‘n 
volunteer.



Buffel staan en strek sy hand na Albert uit.



BUFFEL



Dit sal my plesier wees.



Albert beduie met die dolk vir Buffel om vorentoe te kom.  
Hy oorhandig die dolk aan Buffel.



ALBERT



Is jy bereid om te doen wat 
gedoen moet word?

BUFFEL



As hulle nie wil hoor nie, dan 
moet hulle voel.



Albert knik.  Buffel gaan staan voor Vlooi.

BUFFEL (cont’d)



As jy wil bid, dan’s dit nou die 
tyd.

VLOOI
Dit was nie ek nie.



Buffel trek sy arm terug, gereed om vir Vlooi met die dolk 
te steek.
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DWAH!!!! ‘n Skoot.  Buffel val dood neer.  Albert staan met 
‘n rewolwer in sy hand, pas vir Buffel geskiet. Hy gaan 
staan oor Buffel se lyk.



ALBERT



Vir hoeveel stukke silwer het jy 
ons siele verkoop?

Die ander lede en Susan en Vlooi kyk verstom na Albert.  
Albert draai na almal daar vergader...



ALBERT (cont’d)



My Pa het my geleer:  eerste 
geruik het die botteltjie gebruik 
- die man wat te gretig is om een 
van sy broers te beskuldig, is 
waarskynlik die skuldige.  (aan 
Vlooi)  Jammer, jy was die lok-
aas...en ek kon baie harder 
geslaan het as ek wou.

Vlooi sit, verstom, sy mond bebloed.

Susan slaak ‘n sug van verligting.



ALBERT (cont’d)



As enige van julle dink dat ek 
hier is omdat ek boertjie-
boertjie wil speel, moet julle 
nou julle lidmaatskap van die Wit 
Brigade heroorweeg.  Ek gaan my 
volk en my land van die juk van 
swart slawerny bevry.  Of julle 
stap die pad met opregte harte 
saam, of julle moet nou waai. 



Stilte.  Albert kyk die manne in die oog. Niemand se^ ‘n 
woord nie.



ALBERT (cont’d)



Onthou, ek het julle die kans 
gegee om te waai. (beduie na 
Buffel se lyk) Raak ontslae van 
hierdie Judas.

Vlooi kyk af na...

Buffel.  Hy le^ in ‘n poel bloed.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Rika en Maria sit oor mekaar, koppies tee op die tafel voor 
hulle.





HARTLAND Episode 6  bl. 20.

Die kamera is op Maria.  Sy het pas iets gehoor wat haar 
heeltemal uit die veld geslaan het.  Sy praat eers na ‘n 
ruk...



MARIA
En Gerhard...hoe het hy reageer?

RIKA
Soos jy kan dink...hy uh...dis 
moeilik...vir hom en vir Esme.



MARIA
Rika...ek weet nie wat om te se^ 
nie.

RIKA
Daar’s niks om te se^ nie.  Dis 
hoe ons hom gekry het. Ek wou jou 
vertel omdat, na alles wat gebeur 
het, jy die een of ander tyd dit 
in elk geval sou gehoor het.



MARIA
Wie anders weet?



RIKA
Rudi en die kinders en nou jy.  
Ek sal self vir my Ma vertel, 
maar ek sal dit waardeer as jy 
vir Elna en Boetjan vertel.

Maria knik.



RIKA (cont’d)
Ek wil nie ‘n groot issue daarvan 
maak nie...



Maria knik weer.



RIKA (cont’d)
Dis moeilik genoeg.



MARIA
Ek verstaan.



INT - AFRICAN QUEENS COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

Boetjan sit en lees finansie”le state.



‘n KLOP AAN DIE DEUR.



BOETJAN



Binne.



Die deur gaan oop.  Rudi staan in die deur.
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BOETJAN (cont’d)



My mensdom, Rudi, kom binne.  Kom 
binne.



Rudi kom die kamer binne.  Hy dra swaar aan iets in die 
hart.  Boetjan bied sy hand aan.

BOETJAN (cont’d)



Gaaf om jou hier te sien.



RUDI
Ek het gehoor jy’s in die stad.

BOETJAN



Net vir die dag.  Kom sit.  Wat 
kan ek vir jou aanbied?

RUDI
Niks vir my nie, dankie.



Hulle gaan sit teenoor mekaar in die armstoele in die 
kantoor.

BOETJAN



En waaraan het ek hierdie 
onverwagse kuier te danke?  
(stilte) Is dit besigheid, of...?

RUDI
Ek wou jou graag iets vra.

Boetjan beduie: “Ja...?”



RUDI (cont’d)
Toe jy op die grens was...

Boetjan besef hierdie is heeltemaal ‘n ander gesprek as 
besigheid.



RUDI (cont’d)
Toe jy op die grens was...het jy 
ooit...was jy ooit betrokke by...

Boetjan sit nou doodstil, hou Rudi dop.



RUDI (cont’d)
...was jy ooit betrokke 
by...dade...waaroor jy vandag 
spyt is?

BOETJAN



As jy wil weet of ek terrs 
geskiet het...
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RUDI
Nee.  Nee.  Ek verstaan, dis wat 
julle moes doen...hoekom ons daar 
was.  Ek bedoel eintlik...uhm... 
ek bedoel eintlik ander dade...

BOETJAN



Ek’s jammer, ek verstaan nie.



RUDI
Jammer, ek stel dit nie duidelik 
nie.  (pouse) Het jy ooit dinge 
op die grens gedoen wat teen die 
Geneefse Konvensie sou wees, 
byvoorbeeld?

Boetjan raak stil.  Hy vertel die volgende nie maklik nie.

BOETJAN



O.  Wel, een keer het ons ‘n 
hinderlaag opgestel...en toe stap 
‘n ou Ovambo deur die 
doodsakker... ons het hom nie 
geskiet nie, maar my bevelvoerder 
wou hom nie toelaat om verder te 
stap nie...ingeval hy ons posisie 
sou weggee...toe gee my 
bevelvoerder vir my opdrag om hom 
teen ‘n boom vas te bind... en 
teen daai boom het hy die hele 
nag deur gesit.  Die volgende 
oggend het ons hom losgemaak - 
die terrs het toe nie daar 
deurgestap nie - en toe ons hom 
losmaak het dit verskriklik 
gestink, want hy het deur die nag 
in sy broek...jy weet...



Rudi knik.



BOETJAN (cont’d)



Dit was vir my te veel, toe trek 
ek my onderbroek uit en gee dit 
vir hom.  Ek weet nie wat die 
Geneefse Konvensie daaroor te se^ 
gehad het nie, maar nou ja...



Stilte.



RUDI
Het jy ooit ‘n krygsgevange 
gemartel?

BOETJAN



Nee. Hoekom vra jy?
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RUDI
Nee, ek het...uh...net gewonder.  
Sou jy dit gedoen het as jy ‘n 
bevel gekry het om dit te doen?

BOETJAN



Jy moet verstaan, in daardie dae 
was die keuse: gehoorsaam, of 
verduur jare in die D.B.  En dit 
was nie eintlik ‘n keuse nie, 
want, soos ons almal verstaan 
het, was die D.B. hel op 
aarde...en jou naam, jou familie 
se naam, was daarna tottie.  
So...ja...ek sou dit waarskynlik 
gedoen het.



RUDI
Wat van gewetensbeswaar?



BOETJAN



Gewetensbeswaar?  In oorlog is ‘n 
gewete ‘n duur ding.  Een dag 
voor ‘n oorlog verklaar word is 
moord en doodslag ‘n strafbare 
oortreding, een dag na oorlog 
verklaar word, is moord en 
doodslag jou plig vir volk en 
vaderland.  (pouse) Ek’s jammer, 
maar ek verstaan nie mooi hoekom 
jy vra nie.

RUDI
Wel, soos jy weet, was ek ‘n 
kapelaan...’n jong kapelaan...in 
daardie oorlog, en ek dink maar 
so ‘n bietjie daaroor.  Toe reken 
ek, ek sal met jou kom praat, 
want jy was daar...het per slot 
van sake ‘n broer daar verloor.

Boetjan besef hier is nou baie meer aan die gang as wat hy 
besef het.



BOETJAN



Het jy spoke?

Rudi knik, ietwat ongemaklik.



BOETJAN (cont’d)



Weet jy, daar word meer lewens 
per jaar aan padongelukke in 
hierdie land afgestaan, as wat 
daar in die hele drie-en-twintig 
jaar van daardie oorlog gesterf 
het. 
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Stilte...Rudi wil praat, amper asof hy die nood het om te 
bieg.

RUDI
Ek het...ek het...as Kapelaan op 
Ogongo...was jy ooit op 
Ogongo...?



BOETJAN



(knik) So twintig-dertig clicks 
Suid van die grens...



RUDI
Ek het ‘n soldaat daar beveel om 
‘n krygsgevange te martel.  
(begin huil)  In die naam van 
God.  In die naam van God.

Stilte.  Boetjan kyk stil na Rudi.



BOETJAN 
Ek’s jammer...maar daarmee kan ek 
jou nie help nie. Miskien moet jy 
met God praat.

RUDI
Ek het probeer, maar ek sukkel om 
Sy stem te hoor.



Boetjan kyk stil na Rudi.



AD BREAK # 2



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Antoinette se arms is om Adriaan se nek.

ANTOINETTE



En...?



ADRIAAN



Jy moes hulle gesigte gesien het. 

ANTOINETTE



Ek kan my net indink.  Hulle’t 
verwag jy gaan fight vir die pos, 
en toe’s  daar nie ‘n fight nie.

ADRIAAN



Ek sweer dit het gelyk asof hulle 
al drie tegelyk dieselfde spook 
gesien het.



Sy soen hom.
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ANTOINETTE



Sien jy nou?  Jou broer was dalk 
‘n formidable entrepreneur, maar 
my Pa was self nie ‘n man om te 
onderskat nie.  Hy’t my geleer:  
Kom altyd uit die son...waar jou 
kompetisie jou nie kan sien nie.  
En dan slaan jy toe.



ADRIAAN



As jy nie my vrou was nie, sou ek 
bang gewees het vir jou.



ANTOINETTE



Hulle moenie met hierdie wyfie se 
man lol nie...sy baklei hand en 
tand vir hom.

Hulle soen weer.



Elisabeth in.

ELISABETH
Ma...

ADRIAAN



As ek reg onthou, Elisabeth, mag 
jy slegs uit jou kamer kom vir 
kos en die badkamer.



ELISABETH
Dis waaroor ek wil praat, Pa.  
Ma?  Ek’s gehok, fine, maar 
hoekom moet ek in my kamer bly?  
Die hele huis kan mos my tronk 
wees.  Ek’s moeg vir my kamer.

Antoinette kyk na Adriaan.

ANTOINETTE



Miskien kan sy...

ADRIAAN



(aan Antoinette) Moenie jy nou 
begin retireer nie.  (aan 
Elisabeth) Kamer toe.  Nou.

ELISABETH
Dis onregverdig.  Vlooi was nog 
nooit so gehok nie.



ADRIAAN



Vlooi het ‘n pak slae gekry.  Jy, 
meisie, kan dankbaar wees jy’s 
nie ‘n seun nie.  En so gepraat, 
waar is Vlooi?
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ELISABETH
(dikbek) In sy kamer.



ADRIAAN



Se^ vir hom, voor hy vanaand 
uitgaan, soek ek daai gras gesny.  
En die tuinslang opgerol en in 
die garage.  Daar gaat jy.

Elisabeth stap vies uit.  Met die uitgaan...



ELISABETH
Nou’s ek sommer ‘n slaaf ook. 
(draai terug) En net vir julle 
informasie...ek’s nie meer ‘n 
kind nie.

Stap uit soos net ‘n bedonnerde tienermeisie kan.

ADRIAAN



Jong, daai kind...

ANTOINETTE



Eerstens, sy’s nie meer ‘n kind 
nie, en tweedens...



ADRIAAN 
...moet dit nie eers se^ nie.  Sy 
aard nie na haar Pa nie.  Sy aard 
na haar Ma.



ANTOINETTE



Dis die’ dat sy so oulik en 
intelligent is.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VLOOI SE KAMER - DAY



Vlooi staan in sy kamer.  Hy is besig om sy ou verband af 
te haal.  Ons sien die wond aan sy regter sy soos hy die 
laaste van die verband aftrek.  Daar is drie of vier steke 
oor die wond.  Hy staan en kyk in sy spiee”l na die wond.



VLOOI
Vir volk en vaderland, pappa, vir 
volk en vaderland.

Dan gaan die deur skielik oop. Dis Elisabeth.



ELISABETH
Vlooi, Pa se^...(dan sien sy die 
wond)...

Vlooi gryp na ‘n hemp om die wond te bedek en weg te steek.

ELISABETH (cont’d)



En nou...?!
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VLOOI
En nou niks nie!  Klop voor jy in 
my kamer instap.



ELISABETH
Hoekom het jy ‘n...wat is daai?!!

VLOOI
Man, dis niks.

ELISABETH
Weet Ma en Pa?

VLOOI
Nee, en hulle hoef o^k nie.

ELISABETH
Maaaaaa!!!  Paaaaa!!!



VLOOI
Hei!  Wat de donner dink jy doen 
jy?!  Bly stil!



ELISABETH
Bly stil?  Ek?!  Excuse me!  Wie 
het my by Ma en Pa verklik toe ek 
en Neil net ‘n bietjie pret gehad 
het?  Hallo??

VLOOI
Elisabeth...!

ELISABETH
Moenie jy my “Elisabeth” nie.  
Maaaaaa!   Paaaaaaa!  (dan skreeu 
sy - sit‘n groot show op)



VLOOI
Elisabeth, ek sweer, as jy...



Adriaan en Antoinette kom vinnig ingestap.

ANTOINETTE



Wat gaan aan?!

VLOOI
Niks Ma, Elisabeth gooi net al 
weer ‘n tantrum.



ELISABETH
Hy’t ‘n wond, Ma.  ‘n Groot wond.

ANTOINETTE



Wat?

ADRIAAN



Waarvan praat ons nou?
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VLOOI
Ek se^ mos, sy’s histeries.

ELISABETH
(beduie teen haar eie sy) Hier 
aan sy sy, Ma...aan sy sy.

ADRIAAN



Waarvan praat sy? Vat weg daai 
hemp.

Vlooi huiwer...



ADRIAAN (cont’d)



Moenie dat ek twee keer praat 
nie.  Vat weg daai hemp!



Vlooi ontbloot die wond.



Antoinette se hande gaan oor haar mond.



ANTOINETTE



O, my magtag!

ADRIAAN



Vlooi!  Wat de hel het gebeur?!

VLOOI
Dis niks nie, Pa.

ADRIAAN



Dit lyk nie vir my soos niks nie.

VLOOI
Ek’s geskiet, okei.



ANTOINETTE



Geskiet?!

VLOOI
Hulle’t my probeer highjack, Ma.  
Maar ek’s okei.



ANTOINETTE



Hospitaal toe, nou!



VLOOI
Ek’s fine, Ma, ek’s fine.  Ek was 
klaar by die casualty gewees.



ADRIAAN



Wat de hel het gebeur?!
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VLOOI
Ek het in my kar by ‘n 
verkeerslig gestop toe probeer 
twee ouens my highjack toe baklei 
ek terug en toe trek die een ‘n 
skoot af en toe kom ‘n paar 
security guards aangehardloop, 
toe hardloop die highjackers weg 
en toe neem ‘n ou my na die 
casualty en nou’s ek fine. 

Antoinette is ietwat histeries.

ANTOINETTE



Ek se^ jou, Adriaan, as die 
regering nie iets aan die geweld 
in hierdie land doen nie gaan 
daar binnekort geen beskaafde 
mense hier oorbly nie.

ADRIAAN



Ja-ja, bly net kalm.  Mense word 
elke dag ge-highjack.  Hy’s nie 
dood nie.  Alles is okei.

ANTOINETTE



O, nou moet ek dankbaar wees hy’s 
nie dood nie.  Sou jy dit vir my 
se^ as hulle hier ingebreek het 
en my verkrag het? - “Wees 
dankbaar, ten minste is jy nie 
dood nie”?!!



ADRIAAN



(aan Vlooi) Hoekom het jy ons nie 
dadelik kom se^ nie?



VLOOI
Ek wou nie vir Ma ontstel nie.  
Maar nou ja...(aan 
Elisabeth)...te danke aan jou, is 
sy nou.



ADRIAAN



As so iets gebeur, wil ek weet.  
Dadelik weet.  Hoor jy my?

VLOOI
Ja, Pa.



ADRIAAN



Het jy dit aan die polisie 
gerapporteer?

VLOOI
Wat sal dit help, Pa?  
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Adriaan het nie hiervoor ‘n antwoord nie.

ADRIAAN 
Nou ja toe, kry jou gat in die 
badkamer, laat Ma na die ding kan 
kyk en seker maak jy’s okei.



Adriaan draai na die deur.

ADRIAAN (cont’d)



(aan Elisabeth)  En jy meisie, in 
jou kamer.



ELISABETH
Pa’t gese^ ek moet vir Vlooi se^ 
om die gras te gaan sny.  Dis al 
hoekom ek hier ingekom het, en as 
dit nie daarvoor was nie...

ADRIAAN



Jy’t ook ‘n antwoord vir alles.  
Ek se^ jou wat - jy’t gese^ jy’s 
moeg vir jou kamer...nou ja toe.  
Die grassnyer staan in die 
garage...ek soek daai gras kort 
en netjies voor sononder.



ELISABETH
Pa...?!



ADRIAAN



Of jy bly in jou kamer vir die 
volgende jaar!

ELISABETH
Pa????!



ADRIAAN



Jy’s mos nie meer ‘n kind nie.



Elisabeth trek haar op en met ‘n laaste vurige kyk na 
Vlooi, stap sy uit.



Vlooi is lekker smug.



INT - WELSYNWERKER SE KANTOOR - SUNSET



Die WELSYNWERKER is ‘n dame van omtrent vyftig.  Sy sit 
agter haar lessenaar en blaai deur ‘n le^er.  Gerhard sit 
oorkant haar.
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WELSYNWERKER



Een ding moet jy verstaan, Meneer 
Naude - jy is as aangenome kind 
geregtig op die info in hierdie 
le^er, maar jy is nie geregtig 
om, sonder haar toestemming, jou 
biologiese ma te kontak nie.  Dit 
staan hier aangeteken dat dit ‘n 
private aanneming was, en daardie 
privaatheid werk wedersyds.

GERHARD



Sy’t my reeds gekontak...sonder 
my toestemming.



WELSYNWERKER



Dit mag sy nie gedoen het nie.



GERHARD



Hoe het sy geweet waar ek woon, 
wie my aangeneem het?



WELSYNWERKER



Dit weet ek nie, want sy behoort 
onder geen omstandighede toegang 
tot daardie informasie te gehad 
het nie.

GERHARD



Wel sy het, en nou wil ek met 
haar kontak maak.

WELSYNWERKER 
(kyk hom stip aan, en dan af na 
die papiere)  Die enigste adres 
op le^er hier is die adres waar 
sy gewoon het toe jy gebore 
is...en dit was in Windhoek.



GERHARD



Ek weet.

WELSYNWERKER



O.  (pouse)  Nou ja, ek sal dat 
my sekretaresse ‘n kopie van al 
hierdie dokumente maak, en dan 
wens ek jou alle sterkte toe.



GERHARD



Dankie.
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WELSYNWERKER



Net een ding...ek het baie 
ervaring met hierdie soort 
situasies...ek wil he^ jy moet 
onthou, daar is ‘n groot verskil 
tussen gebore word en grootgemaak 
word.

GERHARD



Ek verstaan dit.



WELSYNWERKER



Baie aangenome kinders neig om 
hulle biologiese ouers te (soek 
die woord)  romantiseer...veral 
in die sin dat hulle wil glo dat 
hulle biologiese ouers die 
besluit om hulle weg te gee deur 
al die jare berou het.

GERHARD



In my geval is dit inderdaad die 
geval.



WELSYNWERKER



Jy sien, dis juis waarvan ek 
praat, en die teleurstelling 
wanneer jy...

GERHARD



Verskoon my, Mevrou, ek verstaan 
wat u se^, maar in my geval is 
dit juis die punt dat sy my nie 
wou weggee nie.



Die Welsynwerker glimlag stil vir haarself, het hierdie 
storie al so dikwels gehoor.



WELSYNWERKER



Ek is seker sy wou nie, maar dis 
my plig om jou te waarsku.

GERHARD



Dankie.  (uiters formeel) Jou 
inset word hoog op prys gestel.

Welsynwerker besef dat die gesprek nou tot ‘n einde gekom 
het.

WELSYNWERKER



Goed so. (vou die le^er toe)  
Ek’s nou terug...

Sy stap, met die le^er in hand, uit.

Gerhard sit alleen...kyk op na ‘n muur.  Teen die muur is 
‘n plakkaat.  
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Dit beeld uit ‘n voorstelling van Christus, sy kop omring 
met lig en sy voete met klein kindertjies.  Die woorde 
onderaan die prentjie op die plakkaat lees:  “LAAT DIE 
KINDERTJIES NA MY TOE KOM.”

AD BREAK # 3



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GERHARD SLAAPKAMER - NIGHT



Gerhard en Esme sit in die kamer.  Die papiere wat Gerhard 
by die Welsynwerker gekry het le^ op die bed tussen hulle 
uitgesprei.



GERHARD



Die probleem is daar’s nie veel 
meer inligting hier as wat Ma my 
reeds gegee het nie.  Ek het 
gehoop om my biologiese Pa se 
volle naam te kry, selfs sy 
laaste adres of so iets, maar 
volgens die welsynwerker was sy 
nie verplig om die pa se naam te 
verklaar nie...omdat ek ‘n buite-
egtelike kind was. 



ESME
Hoe weet jy dan dat sy van 
Olivier was?



GERHARD



Dis iets wat Ma op haar eie 
uitgevind het.  So die enigste 
manier wat ek hom kan vind is om 
Christine Els of Swanepoel op te 
spoor.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SLAAPKAMER - NIGHT



Rudi en Rika sit in hulle nagklere, elk op die rand van 
hulle eie kant van die bed, ru^e na mekaar.  Hulle praat 
terwyl hulle so sit, maar eers is daar stilte, terwyl hulle 
so sit.



RUDI
Ek wil he^ jy moet verstaan...ek 
het nie destyds geweet wat ek 
doen nie. Inderdaad, ek was 
daarvan oortuig dat ek die regte 
ding doen

RIKA
Vader vergeef hulle, want hulle 
weet nie wat hulle doen nie.



RUDI
So iets...ja.
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Stilte.



RIKA
Ek wil he^ jy moet weet dat ek my 
bes doen om vrede daarmee te 
maak.

RUDI
Ek weet. (pouse)  En ek’s jammer.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GERHARD SLAAPKAMER - NIGHT

ESME
Een ding is verseker, jy weet 
sy’s hier in die stad, nie in 
Windhoek nie.

GERHARD



Ja, maar dis soos om ‘n naald in 
‘n hooimiet te soek.



ESME
Begin dan in Windhoek.  As 
hierdie man, Swanepoel, met wie 
sy getroud was, ‘n boer was, dan 
is die kanse baie goed dat hy nog 
steeds ‘n boer is, indien hy nog 
lewe.  Boere hop mos nie rond 
nie...bly vir geslagte op 
dieselfde plaas.  Hoeveel boere 
met die van Swanepoel kan daar 
naby Windhoek wees?



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SLAAPKAMER - NIGHT



Stilte.



RUDI 
Dit het my baie seergemaak dat jy 
vir Gerhard die waarheid van sy 
verlede vertel het sonder om my 
te raadpleeg.

RIKA
Ek weet.  (pouse) Ek’s jammer.



Stilte.



RIKA (cont’d)
Dink jy daar’s nog hoop vir ons?

RUDI
Terwyl ons hulp van bo het, is 
daar altyd hoop.
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RIKA
Hoe seker is jy dat daai hulp 
werklik bestaan?



RUDI
Oor God en Sy genade is ek 
doodseker.  Twyfel jy?

RIKA
Nee.  Ek vra.

RUDI
Ek is doodseker.  Anders het ek 
my lewe op in ‘n lugkasteel 
gebou.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GERHARD SLAAPKAMER - NIGHT



Gerhard pak die papiere op en vou die le^er toe.



GERHARD



Cool.  Ek koop mo^re vir my ‘n 
vliegkaartjie.

ESME
My broer, een of ander tyd gaan 
ek jou op ‘n “get with the 
program” kursus moet sit.  As jy 
minder met jou neus in jou 
filosofie-en teologieboeke gesit 
het, sou jy weet dat jy elke 
Swanepoel in Windhoek se 
telefoonnommer op die internet 
kan kry.

Maar terwyl sy gepraat het, het Gerhard in ‘n ander we^reld 
ingegaan - direk na sy gese^ het “My broer...”.  Hy kyk 
stip na Esme.

ESME (cont’d)
(let op dat hy na haar staar)  
Ja...?



GERHARD



Is mens regtig broer en suster as 
jy nie dieselfde ouers se bloed 
deel nie?   As hulle my nie 
aangeneem het nie, kon ek en jy 
dalk mekaar iewers op ‘n 
straathoek raakgeloop het en 
verlief geraak het.



ESME
Ek sou nooit op jou verlief 
geraak het nie.
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GERHARD



O, en hoekom nie?

ESME
Omdat ek nie ‘n dominee vir ‘n 
man soek nie. Jy moet jou 24 
seven gedra.  Om ‘n dominee se 
dogter te wees is reeds heavy 
genoeg, vra my ek weet.  Ek kan 
my nie eers indink hoe dit vir Ma 
moet wees nie.

GERHARD



Wat sou jy se^ as ek vir jou se^ 
dat ek dit oorweeg om nie meer 
dominee te word nie?



ESME
Dit sal Ma en Pa se harte breek.

GERHARD



Hulle’s jou Ma en Pa...en die 
mense wat my grootgemaak het.



Esme is diep getref deur hierdie laaste woorde.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: HOOFSLAAPKAMER - NIGHT

Rudi staan op, loop om die bed na Rika, gaan staan voor 
haar.

RUDI 
Genoeg gepraat.  Ek het jou lief 
en ek mis jou.

Hy buk af...soen haar saggies...eers op die voorkop en dan 
op die lippe.  Net na hy haar op die lippe gesoen het...



RIKA
So jy is “doodseker” omdat die 
alternatief - ‘n lewe in ‘n 
lugkasteel - onaanvaarbaar is?

RUDI
(dink nog hy gaan die situasie 
red)  Ek is doodseker omdat ek 
doodseker is.

Hy probeer haar weer soen, maar sy trek effens terug.



RIKA
Hoe gaan jy die kerk reinig?



Rudi verstaan nie mooi wat sy vra nie.
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RUDI
Die kerk reinig?



RIKA
Van daardie oor...al daardie ore.

Rudi steier terug soos van ‘n slang wat hom wil pik.  Hy 
staar na Rika...het nie woorde nie.

RIKA (cont’d)
Ek het met Maria gepraat, en sy 
het my herinner dat ‘n huwelik op 
vergifnis staan, en ek weet dit 
is waar...maar ek kan nie die 
woorde uit my kop uit kry nie: 
“Jy moet die Here jou God liefhe^ 
met jou hele hart en met jou hele 
siel en met jou hele verstand.  
Dit is die eerste en groot gebod.  
En die tweede wat hiermee 
gelykstaan:  Jy moet jou naaste 
liefhe^ soos jouself.”  Die seuns 
in daardie oorlog het in die naam 
van volk en kerk geveg, hulle was 
julle dissipels, maar kan jy die 
ore terugsit wat jou dissipels in 
daardie verwronge tuin van 
Getsemane in die naam van onse 
Here Jesus Christus afgesny het?  
Hoe gaan jy daardie ore terugsit, 
Rudi?

Rudi is trane verby...kyk as’t ware in die poorte van die 
hel.

RUDI
Gaan jy nou waaragtig die kruis 
van daardie hele oorlog op my 
skouers laai?

RIKA
Nee...ek is seker daar is baie 
ander wat saam met jou moet dra, 
maar jy is die een wat ek ken, 
met wie ek getrou het, met wie ek 
een kind gebaar het en ‘n ander 
aangeneem het...en as ek na jou 
kyk weet ek nie meer wie jy is 
nie.

RUDI
(amper ‘n kreet)  Ek is Rudi 
Naude, die man vir wie jy ja 
gese^ het toe hy jou op sy knie 
gevra het om met hom te trou!
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RIKA
Ek het nie geweet met wie ek trou 
nie!!

RUDI
(loop in ‘n sirkel, sy hande op 
sy kop) O Here help my.  Here 
help my!

Hy sak op sy kniee” neer, kop onderstebo.

Rika sit stil...kyk na Rudi op die vloer.  Sy vat haar 
kussing van die bed af en staan op.

RIKA
Ek gaan in die spaarkamer slaap.  
Moenie vergeet nie...mo^re 
begrawe jy my broer.



Rika stap uit met die kussing in haar arms.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: PORTAAL BUITE SLAAPKAMERS - 
NIGHT

Rika kom uit die slaapkamer, loop haar amper vas in Esme.



ESME
Ma...?



RIKA
Gaan slaap.



ESME
Is dit my skuld?



Rika kyk met ‘n vraagteken na Esme.

ESME (cont’d)
...dat julle so baklei.

RIKA
Nee.

Rika stap na die slaapkamer.  Esme hou haar dop soos sy 
wegstap.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VLOOI SE KAMER - NIGHT

Susan le^ op Vlooi se bed.  Vlooi sit op die grond met sy 
rug teen die bed.  Susan speel met sy hare terwyl hulle 
praat.



VLOOI
En toe glo hulle my.
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SUSAN
Ook maar goed so.  Die krag van 
die Wit Brigade is juis dat 
niemand van ons weet nie.  As jou 
Ma en Pa uitgevind het...



VLOOI
Hulle sal nie.

SUSAN
Jy’t gesien wat met Buffel gebeur 
het.

VLOOI
Hei...as ons cover geblaas word 
sal dit nie deur my wees nie.



Stilte.



SUSAN
En nou, as jy so stil is.



VLOOI
Ek dink.

SUSAN
Waaroor?

VLOOI
Hoe om geld te kry.



SUSAN
Dis maklik - kry vir jou ‘n swart 
vel.

VLOOI
Nie vir my nie, vir die Wit 
Brigade.

SUSAN
Ons sal ‘n nuwe roof moet beplan.

VLOOI
As jy my vra is ‘n heist te 
gevaarlik.  Daar’s al so baie van 
die goed gewees dat die security 
ouens en die polisie heavy 
undercover operasies aan die gang 
het.

SUSAN
Enigste manier om groot geld 
vinnig in die hande te kry.

VLOOI
Daar’s ‘n ander manier.
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SUSAN
Soos wat?

VLOOI
Jy’t dit nou net self gese^...as 
ons geld wil he^ dan moet ons vir 
ons ‘n swart vel kry - en deesdae 
is hulle mos nie net swart velle 
nie, hulle’s swart diamante.  Hoe 
laat is dit nou?



SUSAN
Half-twaalf.



Vlooi pluk uit sy selfoon, druk ‘n nommer.

VLOOI
Hi, waar’s jy nou?  Cool.  Ek kry 
jou daar.  (druk foon dood)  Kom.

SUSAN
Waarheen?

VLOOI
Die Ploegskaar.  Ek wil met 
Albert praat en nie oor die foon 
nie.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - NIGHT



Albert, Vlooi en Susan sit by ‘n tafel.  ‘n Paar laat aand 
kuiergatte is ook nog daar, lekker gesool.

VLOOI
Ek lees nou die dag in  die 
koerant een of ander swart 
mynbaas het onlangs ‘n 
swartwitpensbul vir vier-punt-vyf 
miljoen rand op ‘n veiling 
gekoop.  ‘n Enkele bok.

ALBERT



En jou punt is...?

VLOOI
Hulle’s mos die nuwe rykes van 
die land.  Die res van die 
swartes leef in armoede en ‘n 
paar van hulle sit met al die 
geld.

ALBERT



Wat stel jy voor?...ons gaan klop 
aan ‘n deur en se^:  Hei, jy’t 
biljoene, ons soek net ‘n paar 
miljoen?
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VLOOI
Nee, maar as een van hulle bereid 
is om vier-punt-vyf miljoen vir 
‘n bok te betaal...dink wat hy 
bereid sou wees om te betaal vir 
sy kind.

ALBERT



Se^ jy dat ons...

VLOOI
Dis presies wat ek se^:  Operasie 
Swart Diamant.

Susan kyk letterlik met diamante in haar oe” na Vlooi.



Albert knik sy kop.



Die dronkgatte begin sing:

DRONKGATTE



“Kent gij dat volk vol 
heldemoed...”

INT - DE WET SE KANTOOR - NIGHT

De Wet en Davids is nog steeds in die kantoor.   De Wet sit 
in sy stoel, voete op sy lessenaar, oe” toe.



Davids staan op agter haar lessenaar, neem haar baadjie of 
jas.

DAVIDS



Raait, that’s it.  Dis middernag 
verby en ek kan nie onthou 
wanneer laas ek overtime gekry 
het, nevermind ‘n ordentlik 
salaris nie.

GROOTBEK
Voetsek, Davids.



DE WET 



(oe” toe)  Dis ‘n wit bende.



DAVIDS



Hulle’t handskoene, balaklavas 
aangehad.  Niemand het ‘n wit vel 
gesien nie.



DE WET



Ek se^ jou nou...dis ‘n wit 
bende.  En ek sal ‘n maand se 
salaris wed dat hulle boertjies 
was.
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DAVIDS



‘n Maand se salaris?  Great.  Dan 
kan ek vir my ‘n ekstra pakkie 
slaptjips kry.  



DE WET



Jy moet verstaan, Speurder 
Davids, ek is jou senior.  Ek 
verdien meer as jy.  Jy sal vir 
jou ‘n bier ook kan kry.



DAVIDS



Nou’s ek opgewonde. Sien jou 
mo^re.



Davids stap uit.



De Wet bly vir ‘n paar sekondes so sit en dan staan hy op, 
rek, en stap oor na Grootbek.



DE WET



(aan Grootbek)  Se^ my Grootbek, 
waarvoor dink jy het ‘n groep 
boertjies so baie geld nodig?



GROOTBEK
Dink voor jy doen, De Wet.

DE WET



Ek is besig om te dink.

GROOTBEK
Voetsek.

DE WET



(wys met sy vinger dreigend na 
Grootbek)  Hoender...met peri-
peri sous!



De Wet stap na die deur.  Skakel die lig af.



GROOTBEK
Poephol.

DE WET



(met die uitstap)  Poephol 
jouself.

De Wet trek die deur toe.



GROOTBEK
(stem in die pikdonker - sing die 
FAK liedjie)  “Wie is die dapper 
generaal, De Wet, De Wet...”.
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(MORE)

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VLOOI SE KAMER - NAG



Die donker van die vorige toneel word skielik lig as Vlooi 
sy slaapkamer lig aanskakel.



Hy maak saggies en versitig die deur agter hom toe.  Dan 
neem hy ‘n stoel wat in sy kamer staan en plaas dit voor 
die klerekas.  Hy klim op die stoel en voel bo-op die kas, 
waar hy sy R4 afhaal.  Hy klim van die stoel af en gaan sit 
op sy bed.  Hy voel met sy hand oor die geweer en begin dit 
dan uitmekaar haal en skoonmaak.  Teen die einde van die 
monoloog het hy die geweer weer aanmekaar, en bring dit tot 
by sy skouer en mik direk in kamera.

VLOOI
My ouma het op ‘n plaas in die 
Vrystaat groot geword.  (le^ die 
geweer oor sy bene, kyk in 
kamera.)  Sy het my vertel van 
haar ma en tannies wat gedurende 
die Boereoorlog in die 
konsentrasiekampe was, hoeveel 
vrouens en kinders in daardie 
kampe van siektes en honger 
gesterf het. Hulle se^ dat as 
daardie Boerevrouens en kinders 
nie in daardie kampe gesterf het 
nie, die Afrikaner vandag een van 
die grootste bevolkingsgroepe van 
Suid-Afrika sou gewees het. Sy’t 
my ook vertel hoe ons mense na 
die oorlog op die myne moes werk, 
en hoeveel meer van ons ook daar 
gesterf het. So ek reken die lot 
van die Afrikaner was nog altyd 
om vir sy voortbestaan te veg.  
En so van Afrikaner gepraat...’n 
paar weke gelede vul ek ‘n vorm 
by die ‘varsity in, in Engels, en 
dit vra daar: Race: Black, White, 
Indian, Asian, en ek weet nie wat 
nog nie.  Toe skryf ek:  
Afrikaner.  Toe se^ die ou wat my 
die vorm gegee het - hy was self 
‘n Afrikaner - “Ek’s jammer, 
meneer, maar in die Nuwe Suid-
Afrika is dit nie polities- 
korrek om jouself “Afrikaner” te 
noem nie.  Se^ liewers “Wit 
Afrikaans-sprekende”.  Toe se^ ek 
vir hom:  “Hoor hier, maatjie.  
Ek is nie ‘n ‘Wit Afrikaanse-
sprekende’ nie, ek is ‘n 
Afrikaner, my volk het in baie 
oorloe” met bloed vir hulle 
bestaansreg betaal.  
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VLOOI(cont'd)

(MORE)

As Zoeloes hulleself Zoeloes kan 
noem en Xhosas hulleself Xhosas 
kan noem, kan ek myself noem wat 
ek is.” (hy bring weer die geweer 
na sy skouer, mik direk in 
kamera)  Julle kan maar kom...ek 
het vir julle net een woord:  
Bloedrivier.
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(MORE)

Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi sit op die vloer van die kerk, sy rug teen die muur 
van die kansel, sy elmboe” op sy kniee”.  Hy dra sy 
domineepak en wit das, maar die das is om sy nek effens 
losgetrek, die boonste knoop van sy hemp, oop.  Aan 
weerskante van die kansel is daar nog groot bosse wit 
blomme, getuienis van ‘n begrafnis wat pas in die kerk 
gehou is.

RUDI
Ek het eenkeer ‘n kind gedoop.  
Die kind se familienaam was 
Treurnicht...en toe gee sy ouers 
hom die voornaam “Smartryk”.  
Smartryk Treurnicht.  Kan jy jou 
indink? Toe ek die water oor sy 
kop gooi was ek nie seker of ek 
moet huil of lag nie.  In plaas 
van die woorde van die 
doopformulier, wou ek uitroep:  
“Kind ryk aan smart, o moenie 
huil nie, o moenie treur nie, 
want die Stellenbosch se boys kom 
weer!”  Maar ek het natuurlik 
nie.  Ek het hom in die naam van 
Christus gedoop met die dieptste 
oortuiging dat as hy, in die 
oomblikke na sy doop, sou sterf, 
hy gered sal wees uit die kloue 
van Satan - sy plek in die hemel 
soos ‘n sitplek op ‘n vliegtuig 
bespreek.  (pouse)  Ek het my 
aangenome seun, Gerhard, gedoop.  
Onder ander omstandighede sou ek 
waarskynlik ‘n kollega gevra het 
om die seremonie waar te neem, 
met myself net as die ouer, maar 
ek was die enigste dominee in die 
sendingstasie en vir myle in 
enige rigting. 
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RUDI(cont'd)
En om eerlik te wees...as ek nou 
daaraan terugdink...wou ek dit 
self doen, nie net om hom 
persoonlik uit die kloue van 
Satan te red en sy plekkie in die 
hemel te verseker nie, maar om 
hom, met daardie heilige water, 
werklik myne te maak, en om enige 
sondes wat aan die manier hoe ek 
hom gekry het verbonde was, met 
daardie water weg te spoel.  Maar 
daar is sekere dinge wat water 
nie van jou hande kan afwas 
nie...nie eers die heilige water 
waarmee kinders gedoop word nie.

EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - DAY

Die hele familie, met die uitsondering van Rudi, is 
vergader, almal in begrafnisklere.



Maria, Ouma (in rolstoel), Boetjan, Elna, Neil, Bertus, 
Zweli, Adriaan, Antoinette, Elisabeth, Vlooi, Rika, Gerhard 
en Esme.  



Van hulle staan met ‘n koppie tee in die hand, ander met ‘n 
glasie wyn.  BELANGRIK:  Rika het ‘n glasie wyn in die 
hand.

Ons vind Ouma tussen die groepie.  Sy draai na Maria:



OUMA
Gaan ons nou heeldag hier sit of 
gaan iemand iets se^?



MARIA
Ons wag net vir Rudi, Ma.



OUMA
Maar hy’t dan die begrafnis 
behartig.  Hoekom is hy nie hier 
nie?

MARIA
Hy moes wag tot al die gaste by 
die saal weg is, Ma.  Hy kom nou.

OUMA
So was ‘n dominee toe ek kind 
was, en so sal hulle wees tot in 
lengte van dae - hulle sit altyd 
op die verkeerde stoel as hulle 
huisbesoek doen en ‘n mens moet 
altyd vir hulle wag.  As dit 
iemand anders was het ons lankal 
ons se^ gese^ en kon ek gaan le^ 
het.
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MARIA
As Ma wil, sal ek Ma kamer toe 
neem en kom haal as hy hier is.

OUMA
Nee, want sodra ek hier uit is, 
gaan hy inkom en dan gaan ek van 
voor af in hierdie dekselse 
draadkarretjie moet klim.



Rudi stap die lapa binne.



RUDI
Jammer mense, ek hoop nie julle 
het te lank gewag nie.

OUMA
Sien jy nou?!

Rudi vang Rika se oog.  Sien dat sy ‘n glasie wyn in die 
hand het.  Rika sien dat hy die wyn oplet. Sy drink 
moedswillig haar wyn.  Rudi kyk weg, gaan nie nou soontoe 
nie, weet hy’s op dun ys met Rika.



Elisabeth staan langs Antoinette en Adriaan.  Sy kyk 
onderlangs na...



Neil, wat langs Bertus en Elna staan.  Neil voel aan dat sy 
vir hom kyk. Hy loer vinnig na haar en kyk dan weer weg.

Elisabeth glimlag effens, en kyk dan weg.

ELISABETH
Ma, kan ek ‘n glas wyn kry?

ANTOINETTE



Nee.

ELISABETH
Ek’s agtien, Ma.



ADRIAAN



Jy’s agtien en jy’s gehok. Wees 
dankbaar ons het jou toegelaat om 
saam te kom.



Elisabeth trek langgesig.



Maria gaan staan langs Boetjan.  Hy het ‘n koppie tee in 
die hand.

MARIA
Boetjan, sal jy vir my ‘n glasie 
tik asseblief.

Boetjan neem die teelepel in sy piering en tik die kant van 
die teekoppie met die teelepel.
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Almal raak stil, draai na waar Maria staan.

Maria raak nou effens bewoe”.



MARIA (cont’d)
Elna, kom staan ook hier langs 
my, toe.

Elna gaan staan langs Maria - sy eenkant en Boetjan aan die 
ander.



MARIA (cont’d)
Julle sal my vergewe as ek my 
twee kinders vra om by my te kom 
staan, ons is per slot van sake 
almal familie, maar in ‘n oomblik 
soos hierdie het ek ‘n bietjie 
ondersteuning nodig van die twee 
mense in wie se are my geliefde 
Jan se bloed nog loop. Hulle se^ 
mos nie verniet nie - as dinge 
swaar gaan dan vind mens uit - 
bloed is dikker as water.



Reaksie Gerhard. Hy kyk half onderlangs na...



Rika.  Rika vang Gerhard se oog, kyk weg na...



Esme.  Esme vang Rika se oog en kyk dan weg na...

Rudi.  Hy staan effens alleen, oe” op die grond.



MARIA (cont’d)
Ek wil vir julle almal dankie se^ 
vir julle ongelooflike 
ondersteuning, nie net in die dae 
na Jan se dood nie, maar ook 
nadat ons uitgevind het dat hy 
nie meer lank het om te leef nie.  
Ek is ook dankbaar dat hierdie 
man, wat ek so lief gehad het - 
en moenie dit onderskat nie:  ‘n 
man wat ‘n besigheid soos syne 
gebou het, is nie altyd ‘n 
maklike man om lief te he^ nie...

Almal lag beleefd, knik hulle koppe...



Rudi kyk na Rika.  Sy voel dit aan maar hou haar oe” 
moedswillig op Maria en neem ‘n slukkie wyn.
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MARIA (cont’d)
...ek is ook dankbaar dat hy nie 
lank gely het nie, want soos jy 
self weet, Adriaan, jou broer was 
nie ‘n man wat dit sou kon 
verduur het om lank bedle^end te 
wees nie.

ADRIAAN



(lig sy glas, vals) Hy was a 
kryger tussen krygers en dit was 
vir my, as sy laatlammetjie 
boetie, ‘n eer om onder sy 
leierskap sy maatskappy te dien.  
Is nog steeds.  Sy gees sal altyd 
deur daardie gange loop.



Boetjan en Elna glimlag beleefd, want hulle moet.

Antoinette het ‘n vriendelike glimlaggie wat soos ‘n masker 
op haar gesig vasgeplak is.

MARIA
Dankie.  Dan is daar nog iets.  
Aangesien ons vandag met die 
verdriet van vaarwel besig is, en 
aangesien ons almal bymekaar is, 
wil ek graag he^ julle moet weet 
dat ons vir geliefde lewendes ook 
vandag vaarwel se^.  Bertus, en 
Neil en Elna vlieg binnekort 
terug Kanada toe.  



Verstomde reaksie Adriaan en Antoinette.

Elna glimlag beskeie, maar effens strak.

Bertus glimlag beleefd, hou sy pose.

Neil kop onderstebo.



Vlooi glimlag smug vir...



Elisabeth.  Sy trek vir hom “Fok jou” gesig”.



Boetjan is stil...hy het geweet.

MARIA (cont’d)
Dit breek my hart, maar nou ja, 
die lewe gaan aan.

OUMA
Wanneer kom julle terug?



Elna kyk vlugtig na Bertus.
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ELNA
Ons weet nog nie, Ouma.  So gou 
as moontlik.



OUMA
Onthou daai wortels.



BERTUS



Ons sal hulle baie water gee 
Ouma.

MARIA
En nou moet julle die tee los en 
iets sterker drink. Jan sou my 
erg kwalik neem as hy moes weet 
dat mense net tee by sy begrafnis 
gedrink het.  Sy gunsteling- 
aanhaling was mos Uys Krige:  
“Die lewe is alleen draaglik as 
‘n mens ‘n bietjie dronk is.”

BOETJAN



Met die klem op “bietjie”!

Weer eens lag almal beleefd...hulle ken Boetjan se 
geskiedenis met drank.

RIKA
Nou ja, in daardie geval sal ek 
my broer se wense eer met ‘n 
brandewyn en water as ek mag.



MARIA
Bertus, Boetjan, kan ek op julle 
staatmaak om drankies te bedien?

BERTUS



Natuurlik, Ma.

BOETJAN



Rika, hoeveel vingers innie glas?

RIKA
Jong, begin maar eers met 
een...maar een van myne, ne’, nie 
joune nie.



BOETJAN



(geniet die grappie) Ek se^ ons 
split  die  difference?

RIKA
(glimlag) Nou maar gaaf.



Rudi is strak, maar se^ niks nie.
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Antoinette lyk soos die kat wat die room gekry het - 
glimlag onderlangs vir Adriaan.

ADRIAAN



(saggies aan Antoinette)  Wat sal 
jy drink, my skat?

ANTOINETTE



Sjampanje.



ADRIAAN



(uit die hoek van sy mond)  Ons 
sal dit by die huis drink. Ek 
bring vir jou ‘n whisky.



EXT - DIE VELD IEWERS - DAY

De Wet en Davids staan en kyk stip af in die kamera na...



Buffel se lyk.   Die lyk le^ in die gras, gesig teen die 
grond.



‘n Polisiefotograaf neem fotos van die lyk.

DE WET



Hy’s nie hier geskiet nie.

DAVIDS



Besef jy dit nou eers?

Davids, met rubberhandskoene aan, buk af en voel in Buffel 
se gatsak en ander sakke.



DE WET



Jy sal niks kry nie.  As hulle 
die moiete gedoen het om hom te 
dump, sou hulle die moeite gedoen 
het om sy sakke leeg te maak.



Davids voel nietemin in al die sakke wat sy kan.  Kry niks.  
Sy kom weer orent.

DAVIDS



‘n Highjack?



DE WET



Miskien.  Ons kyk wat se^ die 
vingerafdrukke.



De Wet draai in ‘n sirkel, kyk na die veld.

DE WET (cont’d)



Wat ek wil weet...hoekom sou 
hulle ‘n boertjie se lyk hier kom 
dump?  
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DAVIDS



Omdat dit in die middel van 
ne^rens is.



DE WET



Maar hoekom hierdie middel van 
ne^rens?

DAVIDS



Waarskynlik omdat dit ‘n middel 
van ne^rens is wat hulle ken.

DE WET



Besef jy dit nou eers?

DAVIDS



Hoe weet jy hy’s ‘n boertjie?



DE WET



Gatgevoel.  Ek wed jou ‘n maand 
se salaris.



DAVIDS



Ons het klaar ‘n maand se salaris 
op die “boertjie-status” van die 
heist ouens.  

DE WET



En daai roof het skeefgeloop 
omdat iemand die transit 
maatskappy ‘n tip-off gegee het.

Davids kyk weer af na Buffel se lyk.

DAVIDS



Dis ‘n long shot, De Wet.  ‘n 
Baie long shot.  

DE WET



Weet jy hoekom Kasparov die beste 
skaakspeler in die we^reld was?  
Omdat hy tien bewegings vooruit 
kon dink.  Meeste mense sukkel om 
by drie uit te kom.



DAVIDS



Die odds se^ die heist was ‘n 
swart groep se werk.  Ek stuur 
vir jou solank my bankdetails.



Davids begin wegstap.



DE WET



Ek het met die ou by die transito- 
maatskappy wat die tip-off oproep 
ontvang het, gepraat.
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DAVIDS



Ek het klaar die transcript van 
daardie onderhoud gelees. Die ou 
het twee keer gebel - eers om 
geld te praat, en ‘n paar dae 
later met tyd en plek.

DE WET



Daai transcript was wat hy gese^ 
het.  Niemand het gevra hoe hy 
dit gese^ het nie.  Ek het weer 
met die ou wat die oproep ontvang 
het, gaan praat...

Davids frons...



DE WET (cont’d)



Die man wat gebel het, het Engels 
gepraat...



Davids beduie “presies” en begin weer wegstap.



DE WET (cont’d)



...met ‘n Afrikaanse aksent.



Davids draai terug.  Nou stap De Wet by haar verby.

DE WET (cont’d)



(met die verbygaan)  Ek stuur vir 
jou solank my bankdetails.

Davids kyk hom vies aan.



DE WET (cont’d)



(sonder om terug te kyk)  Tien 
stappe, Davids, tien stappe.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: ELNA EN BERTUS SLAAPKAMER - DAY

Die tasse le^ op die bed, nog oop maar reeds gepak.  Elna 
vou ‘n laaste kledingstuk en pak dit in die tas.  Sy kyk op 
as Bertus die kamer binnekom, en gaan dan weer aan met die 
tas.

BERTUS



Ek wil nie he^ dit moet gese^ 
word dat ek jou gedwing het om 
saam te kom nie.



ELNA
Wat wil jy he^ moet gese^ word?

BERTUS



Dat jy die eerste keer hier gebly 
het omdat jou Pa baie siek was, 
en dit kon ek verstaan.
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ELNA
En nou’s hy dood.

Bertus kyk stil na haar, maar ja, haar Pa is dood en haar 
rede om te bly saam met hom.



ELNA (cont’d)
(maak die tas toe)  My man en 
seun woon in Kanada.  My plek is 
daar, by hulle.



BERTUS



Solank dit jou besluit is.

ELNA
(draai na hom)  Nie eers ‘n 
persoon wat stoksielalleen in die 
middel van ‘n woestyn staan, met 
geen verpligtinge teenoor enige 
ander persoon, dier of ding, se 
besluite is hulle eie nie.  Soos 
my Pa altyd gese^ het - alle 
besluite word deur die 
veranderlikes van die besluit-
nemingsmodel bepaal. As jy en 
Neil nie in my lewe was nie, sou 
ek nooit in Kanada gewees het 
nie.  Maar julle is in my lewe en 
ons woon in Kanada.



BERTUS



Ek wil nie net ‘n veranderlike in 
‘n model wees nie.

ELNA
Ons is almal veranderlikes in 
mekaar se modelle, Bertus.  Dis 
hoekom hulle dit ‘n verhouding 
noem.

Stilte vir ‘n oomblik.

BERTUS



Die mense staan reg om te groet.

ELNA
(beat)  Ek’s nou daar.

Bertus knik stadig, en stap uit.

Elna gaan sit op die rand van die bed...sug diep.  Een ding 
is duidelik, sy doen wat sy moet doen, nie wat sy wil doen 
nie.

AD BREAK # 1
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INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Adriaan en Zweli is in die raadsaal.  Adriaan lees ‘n email 
wat uitgedruk is.  



Zweli sit met ‘n ietwat self-ingenome glimlaggie en wag dat 
hy klaar lees.

ADRIAAN



Wie is hulle?

ZWELI
Amerikaners.



ADRIAAN
Ons het nog nooit besigheid met 
Amerikaners gedoen nie.  Hoe weet 
hulle van ons?

ZWELI
Die social marketing veldtog.



ADRIAAN



En hulle wil wat...ons produkte 
verkoop?

ZWELI
(knik)  Hulle soek die exclusive 
franchise vir die States.  Om en 
by twintig persent van die 
bevolking van die States is 
swart.



ADRIAAN



Ja, en daar’s baie ander 
cosmetics maatskappye wat reeds 
daardie mark bedien.



ZWELI
Maar nie een wie se produkte in 
Afrika gemaak word nie.  Hierdie 
ouens reken dit sal hulle 
competitive advantage wees:  
African cosmetics for African-
Americans.  Jy weet mos hoe’s 
daai swart Amerikaners...hulle 
soen die grond as hulle vir die 
eerste keer in Afrika kom...asof 
hulle uiteindelik by die huis is.

ADRIAAN



En dan hardloop hulle ‘n week 
later terug na die eerste we^reld 
met hulle sterte tussen hulle 
bene.
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ZWELI
Ja, maar gelukkig kom die meeste 
van hulle nooit in Afrika nie, so 
African Queen Cosmetics se 
produkte sal ‘n manier vir hulle 
wees om Afrika te soen, net soos 
ouens wat muesli eet wat dink dat 
hulle nader aan die natuur lewe.

ADRIAAN



Wat verwag hulle van ons?



ZWELI
‘n Eerste aflewering op 
consignment.



ADRIAAN



(skud sy kop) Dis ‘n hoe” risiko.

ZWELI
Maar aanvaarbaar.  As dit werk, 
is ons in die grootste en rykste 
mark ter we^reld.

ADRIAAN



Sjina is die grootste mark ter 
we^reld.

ZWELI
Maar nie die rykste nie...en 
sover ek weet is daar nie baie 
swartes in Sjina nie.



ADRIAAN



Wel...wat kan ek se^ - jy’s die 
CEO, dis jou besluit.  As dit 
werk en ons maak geld, sal dit 
fantasties wees.



ZWELI
(lees die onderliggende 
dreigement)  En as dit nie werk 
nie...?

ADRIAAN



Kom ons wees positief.  Ek 
vertrou jou oordeel.  Buitendien, 
dis jou slim social marketing 
ding wat hierdie deur oopgemaak 
het.

ZWELI
Ek en Elna.



ADRIAAN



Ja, maar Elna is nie meer hier 
nie.  Dis nou joune.
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(MORE)

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert, Vlooi, Susan en die ander W.B. Raadslede hou 
vergadering.



ALBERT



...tien miljoen...niks minder 
nie.  Ons noem dit Operasie Swart 
Diamant.

SUSAN
Wat gebeur as die ou weier om die 
geld te betaal?



ALBERT



Waar sal ‘n ou wat miljoene vir 
‘n bok vir sy wildsplaas kan 
betaal, huiwer om nog meer vir sy 
kind se lewe te betaal?

SUSAN
Ja, maar wat as...(laat dit 
hang)?



Vir ‘n oomblik is daar stilte.



ALBERT



Dan sien hy nooit weer sy kind 
nie.

VLOOI
Dis ook hoekom ek voorgestel het 
dat ons ‘n meisie vat.  Ouers is 
lief vir hulle kinders, maar vra 
my - ‘n pa en sy dogter?...hy sal 
enig’iets betaal om haar terug te 
kry.

SUSAN
‘n Hoe”-profiel ou soos hierdie 
sal baie kontakte in die regering 
he^, die polisie.  Jy mors jou 
tyd om vir so ‘n ou te waarsku 
dat hy nie die polisie moet 
kontak nie, want hy sal.



ALBERT



En...?



SUSAN
Ons watch mos almal crime channel 
op TV.  As die polisie eers 
betrokke raak, gaan hulle probeer 
om ons aan ‘n lyntjie te hou, om 
tyd te wen om haar op te spoor.  
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SUSAN(cont'd)
Hulle gaan se^ hulle’t tyd nodig 
om die geld bymekaar te kry en 
weet nie watse ander verskonings 
nie.

ALBERT



Die enigste rede hoekom ouens in 
situasies soos hierdie gevang 
word, is omdat hulle onderhandel. 
Ons gaan nie onderhandel nie. As 
die geld nie teen die spertyd is 
waar ons gese^ het dit moet wees 
nie, verdwyn ons.  En die kind 
ook.  Is ons akkoord?



Almal knik kop.



ALBERT (cont’d)



Onthou mense...hierdie is nie 
speletjies nie...dis oorlog.  Ons 
is die wit vuiste van die Wit 
Brigade en ons veg vir die 
oorlewing van ons volk.  (roep 
skielik hard, en lig sy vuis soos 
in WB Vlag agter hom teen die 
muur)  Bloed in!

ALMAL SAAM MET ALBERT



(lig hulle vuiste) Bloed uit!!!

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Nabyskoot op ‘n rekenaarskerm.  Die skerm wys hoe die 
rekenaar duisende vingerafdrukke deursoek, en dan 
uiteindelik kom Buffel se gesig op die skerm.



De Wet en Davids sit voor die rekenaar.



DAVIDS



Marthinus Hendrik Basson.



DE WET



‘n Boertjie.



GROOTBEK
Grootbek.

DAVIDS



Okei, okei, De Wet, nou’s jy 
Kasparov, maar daar’s g’n bewyse 
van ‘n connection tussen hierdie 
Marthinus Basson en die heist- 
bende nie.  En ek gee nie om wat 
jou...



GROOTBEK
O^-o^...
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DAVIDS



...agterent se gevoel is nie.



DE WET



Twee insidente binne ‘n paar dae: 
‘n heist wat soos ‘n 
grenshinderlaag voel, en skeef 
geloop het omdat iemand met ‘n 
Afrikaanse aksent die teiken ‘n 
tip off gegee het, en ‘n boertjie 
wat van baie naby in die rug deur 
die hart geskiet is en toe in die 
veld gedump is.  As dit twee 
maande uitmekaar was, sou ek se^:  
hei, dinge gebeur, maar binne ‘n 
dag of twee van mekaar...



Davids staan op en stap oor na ‘n witbord.  Sy neem ‘n 
viltpen en skryf die woord “ASSUME” op die bord.  Dan, soos 
sy praat, trek sy strepies as volg tussen die letters:  
ASS/U/ME.

DAVIDS



Don’t assume anything, because 
you will make an ASS (trek eerste 
skuinsstrepie) out of U (trek 
tweede skuisstrepie) and ME.  Jy 
dink jy’s ‘n supercop, maar my 
Oom Jan was ‘n supercop, en dis 
die eerste ding wat hy my geleer 
het.  En nou gaan ek vir my iets 
kry om te eet.

Davids stap uit.



DE WET 



( kyk na witbord) Supercop? You 
said it baby.

GROOTBEK
Poephol.

DE WET



(met sy oe” nog op die skerm) 
Grootbek!  Sing!  Of ek maak nou 
daai vuur!



GROOTBEK
(sing) “Wie is die dapper 
generaal, De Wet, De Wet...”



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GERHARD SLAAPKAMER - DAY

‘n Nabyskoot op ‘n lys name en telefoonnommers uitgedruk 
van die internet se telefoongidsdiens.  
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Daar is agt name onder mekaar met die van: SWANEPOEL.  Die 
eerste vier is reeds doodgetrek.

Gerhard druk ‘n nommer in sy selfoon, en wag terwyl dit 
lui.

GERHARD



Hallo.  Jammer om te pla...dis 
Gerhard Naude wat praat...ek bel 
uit Suid-Afrika.  Ek wonder of u 
my kan help?...ek is besig om 
navorsing te doen oor die familie-
geskiedenis van die Swanepoels in 
Namibie”, en veral die Swanepoels 
in die Windhoek omgewing. 
(luister)  Ja...ja...akademiese 
navorsing, stambome 
ensovoorts...ja.  Ek is veral 
gei”interesseerd in die Swanepoel 
boere in die kontrei... 
(luister)...O...O... nee maar 
dankie...(hy wil die foon van sy 
oor wegneem, maar die persoon aan 
die anderkant het iets verder 
gese^)...skuus?... ja?...en sy 
voornaam is?...



Hy trek ‘n sirkel om die sewende naam op die lys.  Die 
voorletters en van daar lees:  S.J. Swanepoel.



GERHARD (cont’d)



Nou maar baie dankie.  Ek 
waardeer u hulp.  Ja-nee, as my 
skripsie klaar is, stuur ek vir u 
‘n kopie.  Baie dankie vir die 
hulp.  Totsiens.



Hy druk die foon dood.  Kyk na die naam waarom hy die 
sirkel getrek het.  Hy haal diep asem en druk dan die 
nommer in sy sel, bring foon teen oor en wag...



GERHARD (cont’d)



Hallo...is dit Schalk 
Swanepoel...?  My naam is Gerhard 
Naude...ek doen navorsing oor die 
stamboom van die Swanepoels in 
die Windhoek area en ek verstaan 
dat u die enigste Swanepoel is 
wat in die area ‘n plaas het...

INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: SITKAMER - NIGHT



Elna sit op die bank, drink ‘n glasie wyn, diep ingedagte.

Neil kom ingestap.



HARTLAND Episode 7  bl. 17.

(MORE)

NEIL
Ma...daar het ‘n email van Ouma 
ingekom.  Moet ek dit vir Ma 
print?



ELNA
Nee, nie nodig nie, ek sal sommer 
op die skerm lees.  Ek’s nou 
daar.

Neil wil uitstap.

ELNA (cont’d)
Neil...



Hy draai terug, kyk met ‘n “Ja?” na haar.

ELNA (cont’d)
Kom sit hier.  Ek wil jou iets 
vra.

Neil gaan sit oorkant Elna op ‘n ander stoel of bank.



ELNA (cont’d)
Toe ons nou in Suid-Afrika 
was...het jy ooit bang gevoel?



NEIL
Nee.

ELNA
Jy besef dat dit baie gevaarliker 
daar is as hier.



NEIL
Ja, Ma.  Hierdie is die eerste 
we^reld.  Daar is dit ‘n snaakse 
mengsel tussen eerste en derde.

ELNA
Dan is daar mos rede om daar 
banger te wees.



NEIL
Ja, Ma, maar dis ook meer 
opwindend daar as hier.

ELNA
Opwindend?



NEIL
Een van die eerste grappies wat 
ek gehoor het toe ons in Kanada 
aangekom het was:  Hoekom het die 
Kanadees die pad oorgesteek?...om 
in die middel te kom. 
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NEIL(cont'd)

(MORE)

Ek het nooit regtig die grappie 
verstaan nie, totdat ons nou in 
Suid-Afrika was.  Hier in Kanada 
is die lewe so...in die 
middel...in Suid-Afrika is dit op 
en af.  Ek weet nie hoe om dit te 
verduidelik nie, en ek weet dis 
baie gevaarliker daar, maar ek 
het meer...(soek die woord)... 
lewendig gevoel daar.  Hier kan 
ek reeds my lewe sien totdat ek 
tagtig is...daar is ek nie seker 
of ek die volgende dag nog sal 
lewe nie.  En ek weet dit klink 
snaaks, maar dit het my nie bang 
gemaak nie, dit het my meer 
lewendig laat voel.  In fact, ek 
is banger om te weet hoe en wat 
ek gaan wees as ek tagtig is, as 
wat ek daarvoor is om soos 
Elisabeth en Vlooi se ouma en 
oupa geskiet te word.



BERTUS (O.S.)
Until someone puts a bullet 
through your head...



Bertus staan in die sitkamerdeur.

BERTUS (cont’d)



...then you might think 
differently about it.  In fact, 
you won’t be thinking at all.



NEIL
Hi Dad.



BERTUS



Neil, if you don’t mind, I’d like 
to have a word with your mother.

Neil stap uit.

Bertus gaan staan teenoor Elna.

BERTUS (cont’d)



I thought we agreed that we speak 
English in this house.

ELNA
Yes, we did.  Maar jy sien, ek 
het besluit dat terwyl ek uit my 
eie na Kanada teruggekom het, dat 
dit “my besluit” was, soos jy dit 
gestel het, ek ‘n paar 
veranderlikes gaan verander, en 
een van hulle is dat ek met my 
seun sy moedertaal gaan praat.  
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ELNA(cont'd)
En met my man.  As daar Ierse en 
Skotse en Italiaanse Kanadese kan 
wees, kan daar Afrikaanse-
Kanadese ook wees.

Bertus wil antwoord, maar Elna is op ‘n roll.



ELNA (cont’d)
Verder gaan ek die reg toe-eien 
om in Suid-Afrika te gaan kuier 
wanneer ek wil, en dat ek vir 
Neil sal saamvat indien hy wil 
saamkom.  Jy is natuurlik ook 
welkom om saam te kom - solank 
dit “jou besluit” is om dit te 
doen.

Bertus het nie woorde nie.

ELNA (cont’d)
Ek het jou baie lief, Bertus, 
maar ek gaan jou nie vir baie 
langer lief kan he^ as ek nie kan 
wees wie ek moet wees nie. Suid-
Afrika is my vaderland, en my 
vader le^ nou letterlik in die 
grond van daardie land.  My lewe 
is hier, maar my wortels is daar, 
en, soos wat ek kan aflei, ons 
seun s’n ook.  (beat) Jy moet my 
verskoon, daar’s ‘n email van my 
Ma wat ek moet lees.



Elna stap uit.

Bertus kyk verstom na haar terwyl sy uitstap.   En dit is 
dit.

EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ‘N PATIO AREA - DAY



Esme, soos altyd, sit en lees ‘n boek.  Gerhard kom haastig 
aangestap, gaan sit voor haar, baie opgewonde.

GERHARD



Schalk Jakobus Swanepoel...

Esme kyk op...

GERHARD (cont’d)



En jy was reg...hy boer nog 
steeds op dieselfde plaas. 
Hulle’t ‘n jaar gelede geskei, en 
sy woon nou in Suid-Afrika, hier, 
in die stad.  Hy weet waar sy is 
want hy betaal nog onderhoud.
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‘n Stilte.  Esme kyk lank na Gerhard, dan weg, en dan terug 
na hom...het iets op die hart.



ESME
Gerhard...



GERHARD



Ek weet wat jy gaan se^...

ESME
Nee, luister na my.  Jy weet ek 
ondersteun jou, maar verstaan jy 
dat...



GERHARD



Ek verstaan, glo my ek 
verstaan...



ESME
Nee, verstaan jy wat dit dalk aan 
Ma en...

GERHARD



Moenie met emotional blackmail 
kom nie.

ESME
Ek se^ net dat...

GERHARD



Maklik vir jou om te se^...jy’t 
nie so pas uitgevind dat jou Ma 
en Pa nie jou Ma en Pa is nie, en 
nog erger, dat die persoon wat jy 
gedink het jou gebaar het, dit 
berou dat sy toegelaat het dat 
haar man sy invloed gebruik om 
jou te kry.



ESME
Hei, moenie defensive raak nie.  
Ek judge  jou nie.  



GERHARD



Ons...Ma...het aangebied om my te 
help om my biologiese Ma te vind, 
en ek verstaan presies hoekom.



ESME
Omdat sy jou lief gehad het... 
lief het...asof jy uit haar eie 
maag gekom het.  Ek se^ net - 
moenie vergeet dat sy ook 
gevoelens het nie.
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GERHARD



Sy wil my help omdat sy skuldig 
voel oor hoe hulle my gekry het, 
en ek reken jy trek nou terug 
omdat jy skuldig voel oor jy die 
rede was dat hulle my op daai 
manier moes kry.



ESME
Excuse me?!  Hallo?!  

GERHARD



Jy’t my gehelp om uit te figure 
hoe om my Ma, my biologiese Ma, 
op te spoor deur die man met wie 
sy getroud was, en nou worrie jy 
ewe skielik dat my aangenome Ma 
gaan seerkry as ek dit doen?!  
Worrie jy oor haar, of worrie jy 
oor jouself?!

ESME
Waarvan praat jy?!

GERHARD



Jy het ook nie geweet dat ek ‘n 
aangenome kind is nie...



Reaksie Esme...



GERHARD (cont’d)



...dat ek nie regtig jou broer is 
nie...



Reaksie Esme...



GERHARD (cont’d)



...dat ek hier is omdat, na sy 
jou gehad het, die vrou wat ek Ma 
noem en jou Ma is, nie meer 
kinders kon he^ nie...

‘n Traan stoot uit Esme se oog en loop oor haar wang...



GERHARD (cont’d)



...en omdat Pa...jou Pa...sy 
status as dominee gebruik het om 
my biologiese Ma te oortuig om my 
weg te gee, juis omdat jou Ma, as 
gevolg van jou geboorte, nie meer 
kinders kon he^ nie.
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ESME
(huil nou)  Eerstens - dit 
beteken vir my niks dat jy ‘n 
aangenome kind is nie, selfs 
biologiese ouers moet vat wat die 
Here hulle gee, en daar’s geen 
guarantees nie - hulle kry wat 
hulle kry, ‘n reject of iets 
aanvaarbaar, en as hulle gelukkig 
is, ‘n wenner; tweedens - jy is 
my broer, ons het saam groot 
geword en gespeel en baklei en 
beddens gedeel...ek het jou 
geleer hoe om ‘n koek te bak en 
jy’t my geleer hoe om ‘n kettie 
te skiet; derdens - ek was ‘n 
baba toe ek gebore is...ek het 
geen se^ gehad oor die feit dat 
ek my Ma se baarmoeder vernietig 
het nie; en vierdens - ek is bly 
dat Pa..my Pa, aangesien jy dit 
nou so stel...sy invloed gebruik 
het om jou te kry, want anders 
sou ek nie ‘n broer soos jy gehad 
het nie!  Ek het jou net so lief 
as wat ek ‘n broer van my eie 
bloed sou gehad het. In fact, ek 
weet nie eers wat die verskil sou 
wees nie. Jy breek my hart, 
Gerhard, jy breek my hart.

Sy gooi haar boek neer en stap weg.

Gerhard bly sit...onseker.  Hy’t sy sussie nou erg gekwes.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: IEWERS BINNE - DAY



Direk na vorige.



Esme, trane oor haar wange, stap deur die huis na haar 
kamer toe, en loop haar vas in Rika.

RIKA
En nou...?  Esme...?



Esme reageer nie, stap net aan.  Rika kyk haar verbaas 
agterna...kyk dan ook in die rigting (die patio area) 
waarvandaan sy gekom het...dan terug na Esme soos sy om ‘n 
hoek verdwyn.

RIKA (cont’d)
Esme...?!
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EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ‘N PATIO AREA - DAY

Volg direk.



Gerhard sit nog waar hy gesit het.  Rika kom aangestap.



RIKA
Gerhard...was Esme nou by jou 
gewees?



Gerhard knik.

RIKA (cont’d)
Hoekom huil sy?



Gerhard beduie met sy hande, moedeloos.



RIKA (cont’d)
Wat het gebeur?



Gerhard staan op om weg te stap.

RIKA (cont’d)
Gerhard, moenie jy wegstap nie.  
Ek vra:  wat het gebeur?



GERHARD



Ons het gepraat...oor my...oor my 
biologiese Ma...



Rika trek haar effens op, staal haarself vir wat sy gaan 
hoor.

GERHARD (cont’d)



Dis al.



Hy probeer by haar verbystap.  Sy vat sy arm vas.

RIKA
Wat het jy gese^?

Terwyl sy nog sy arm vashou draai hy terug na haar...



GERHARD



Meer as wat ek moes.



Hy wil wegtrek, maar sy hou hom vas.

RIKA
Gerhard, jy weet dat jy en jou 
suster die twee kosbaarste dinge 
in my lewe is.



HARTLAND Episode 7  bl. 24.

GERHARD



Een vraag Ma:  hoe kry Ma dit reg 
om sleg te voel oor hoe Ma my 
gekry het en terselfdertyd te se^ 
dat ek een van die kosbaarste 
dinge in Ma se lewe is?

Hy breek finaal weg en stap die huis binne.

Rika is verslae.



AD BREAK # 2



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ESME SLAAPKAMER - DAY

Esme staan in haar kamer, haar hand op haar kop, sy weet 
nie watter kant toe nie.



‘n KLOP aan die deur.   Esme antwoord nie.

RIKA (O.S.)



Esme...?

ESME
(na ‘n desperate oomblik of twee) 
Ek’s besig om te swot, Ma.

RIKA (O.S.)



En ek’s die pous.  Kan ek inkom?

ESME
(begin weer huil)  Ek wil net vir 
‘n oomblik alleen wees Ma.

RIKA (O.S.)



Jy weet ek gaan hier staan totdat 
jy die deur oopmaak.



Esme loop ‘n klein jakkalsdraai, vee die trane uit haar 
oe”, haal diep asem...en dan maak sy die deur oop.  Rika 
staan in die deur.

RIKA (cont’d)
Watookal Gerhard gese^ het, ek’s 
seker hy het dit nie bedoel nie. 
Hy’s deurmekaar, ontsteld...

Esme stap draai weg, gaan staan by die venster.



ESME
Was daar ooit ‘n tyd toe Ma my 
gehaat het?
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RIKA
Mensdom, kind, waarvan praat jy 
nou?

ESME
(draai terug na Rika) Was daar 
ooit ‘n tyd toe Ma my gehaat het?

RIKA
(stap die kamer binne)  Jy...en 
jou broer...is die beste dinge 
wat ooit met my in my hele lewe 
gebeur het.



ESME
Ma antwoord nie my vraag nie.  Na 
Ma my gekry het en hulle Ma se 
baarmoeder moes verwyder, het Ma 
my ooit daarvoor gehaat?



RIKA
Jy ken my goed genoeg om te weet 
dat ek nog nooit die wee” van die 
Here bevraagteken nie.

ESME
Praat Ma nou van dieselfde Here 
wat Pa in daai oorlog gedien het?

RIKA
Nee, ek praat van die Here wat 
liefde is.



ESME
Hoe is dit liefde om my te 
gebruik om Ma die vermoe” om 
enige ander kinders te he^, te 
ontken?



RIKA
Sodat ek kon leer om ‘n kind, wat 
nie myne was nie, soos my eie 
lief te he^.  En as ek ‘n keuse 
gehad het, sou ek dit nie anders 
wou he^ nie.



ESME
Maar sou Ma...as Ma kon...sou Ma 
graag nog ‘n kind van Ma se eie 
gehad het?



Nou is Rika in ‘n hoek.  Sy sy soek na ‘n antwoord.

RIKA
My kind...
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ESME
Ek is nie meer ‘n kind nie, Ma. 
Ek vra...

RIKA
Ja, ek verstaan wat jy vra, maar 
jou vraag is te eenvoudig vir die 
kompleksiteit van die situasie.  
Natuurlik sou ek graag nog ‘n 
kind van my eie wou gehad het, 
maar dit was nie die Here se plan 
vir my nie. 



ESME
Hoekom het Ma dan toegelaat dat 
Pa sy invloed gebruik om Gerhard 
se ouers te oorreed om hom weg te 
gee?  Hoe was dit die Here se 
plan?  Miskien was dit die Here 
se plan dat Ma en Pa net een kind 
moes gehad het.



Nou het Rika nie woorde nie.



Esme kyk haar stil aan.

ESME (cont’d)
Die feit dat Ma hom die waarheid 
vertel het, sal nie die feit dat 
ek die rede is hoekom julle teen 
die Here se wil opgetree” het, 
afwas nie.  



Esme stap uit die kamer, maar draai dan terug by die deur.

ESME (cont’d)
Om nie eers te praat van die feit 
dat Ma vir die afgelope paar 
aande in die spaarkamer slaap 
nie.

Esme uit.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Maria staan en smeer botter op ‘n broodjie.  Tamaties le^ 
klaar gesny langs die broodjie. Sy hou skielik op...voel 
iets aan...kyk op...luister...asof sy iets gehoor het...en 
draai dan om en kyk baie spesifiek na ‘n lee” hoek van die 
kombuis.

MARIA
Jan...?



Sy hou haar oe” op die lee” hoek...
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MARIA (cont’d)
Jan...?

Daar is niks nie.

Ouma stoot haarself in haar rolstoel in die kombuis in.



OUMA
En nou, as jy so met die mure 
praat?



MARIA
Niks nie Ma.  (pak tamatie op die 
broodjie) Ma het laas gese^ Ma 
hou nie meer van peper nie.

OUMA
Toe my man sy afskeid geneem het, 
het ek vir maande daarna gedink 
ek hoor hoe hy na my roep....



Maria kyk stil na Ouma.

OUMA (cont’d)
...dit was so duidelik dat ek 
uiteindelik eendag ‘n koppie na 
die plek in die kamer gegooi het 
waar ek seker was hy gestaan het 
omdat hy my nie geantwoord het 
nie.  Op die ou end was daar nie 
meer ‘n enkele de^m koppie in die 
huis oor nie.  Nee, nie peper 
nie, maar sout, ja.



Maria gooi sout oor die tamaties op die broodjie.

OUMA (cont’d)
En na al die koppies stukkend 
was, se^ ek vir hom:  “Ek weet 
nie of jy daar is, en of dit net 
my verbeelding is nie, maar net 
soos met die mens en God, wil ek 
glo dat jy uit die hiernamaals na 
my kyk...want anders is menswees 
niks beter as dierwees nie.”  Toe 
koop ek nuwe koppies, en maak 
seker ek praat net met die mure 
as niemand anders my kon hoor 
nie.

MARIA
(stil) Dit was so duidelik asof 
hy net daar gestaan het (beduie 
na die hoek waar sy gekyk het).
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Ouma kyk na die hoek.  Maria gee vir haar die 
tamatiebroodjie op ‘n bordjie aan.  Ouma plaas dit op haar 
kniee”.



OUMA
(aan die lee” hoek) Ek gaan jou 
straf as ek daar aankom, 
mannetjie.  Jy het g’n reg gehad 
om voor my te gaan nie...maar ten 
minste kan ek nog ‘n tamatie-
broodjie geniet.



Ouma draai haar stoel na die deur en stoot haarself uit.   
Met die uitgaan, en sonder om terug te kyk...



OUMA (cont’d)
Na ‘n jaar of twee kwyn dit weg, 
soos mis voor die son.  Geniet 
dit maar terwyl jy kan, en se^ 
vir hom om vir my ‘n mooi plek 
daar anderkant te bou...soos die 
plaashuis toe hy ‘n kind was.

Ouma uit.

Maria staan ‘n oomblik tjoepstil.  Dan stap sy na die 
middel van die kombuis, haar oe” op die hoek.  Sy lig haar 
hande, verbeel haar dat Jan teenoor haar kom staan.

MARIA
Ek’s jammer, maar my Ma en Pa het 
gese^ ek moet tienuur by die huis 
wees.  Maar daar is nog tyd vir 
een dans...en hierdie is juis een 
van my gunsteling liedjies...hou 
jy van Jim Reeves?...(sy lig haar 
hande om syne te neem en terwyl 
sy Jim Reeves se “From a Jack to 
a King” sing, dans sy ‘n jive met 
‘n denkbeeldige Jan terwyl sy 
sing) “From a Jack to a King, 
From loneliness to a wedding 
ring, I played an ace and I won a 
queen, And walked away with your 
heart...”

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Antoinette en ‘N PROKUREUR sit in die sitkamer. Antoinette 
is uit die veld geslaan.



ANTOINETTE



Laat ek hierdie mooi 
verstaan...my Pa en Ma het...wil 
jy my se^ hulle het...?
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(MORE)

PROKUREUR
Dis presies wat ek se^.  



Hy gee haar ‘n vel papier.  Sy kyk verstom daarna.

PROKUREUR (cont’d)



Na all rekeninge vereffen is, is 
dit die finale bedrag...



Antoinette kan nie glo wat sy sien nie.



INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: NEIL SE KAMER - 
DAY/ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: ELISABETH SE KAMER - 
NIGHT

INTERCUT BETWEEN SCENES:



Neil en Elisabeth praat op Skype - webcams op rekenaars et 
al.



ELISABETH
Gelukkig is my Pa so outyds hy 
dink Skype is iets wat jy deur 
die snailmail moet bestel, anders 
sou hy my computer ook gehok het.

NEIL
Hoor hier, Lizzie, dis cool om 
met jou te gesels, maar dinge 
gaan ‘n bietjie moeilik hier 
tussen my Ma en Pa.  As my Pa 
uitvind dat ons praat, gaan hy 
nog meer rede he^ om my Ma te 
grind oor wat gebeur het, en...

ELISABETH
Hei, chill...dis nie asof ons in 
dieselfde kamer is nie.

NEIL
Jy verstaan nie.  My Pa sal enige 
rede gebruik om my Ma te wys 
hoekom ons in Kanada moet bly, 
veral omdat my Ma haar eie klein 
war of independence aan die gang 
het hier.  Sy praat nou net 
Afrikaans in die huis, met 
my...en my Pa.

ELISABETH
Jou Pa het ‘n stok wat hy 
sooooooooo moet uithaal.



NEIL
Ja, maar hy’s my Pa en hy’s 
eintlik ‘n cool ou.  
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NEIL(cont'd)
Hy’t net issues met Afrika.  En 
wat ek en jy gedoen het...

ELISABETH
Fair enough.  Obviously gaan 
hulle nie verstaan dat ons net 
pret gehad het nie...veilige pret 
by the way...en as jy se^ dat jy 
dit regret...

NEIL
Dis nie wat ek se^ nie...



ELISABETH
Cool, want as dit is hoe jy voel 
sal ek terrible voel.  Ek wou vir 
my Pa se^: “Hei Pa, ten minste is 
ek nie agter in ‘n kar met ‘n 
vreemde ou nie”, maar ek’t 
gereken dit sal hom net ‘n maand 
of twee aan my hok laat bylas.  
Wees eerlik, wou jy nie ook ‘n 
bietjie experience he^ nie?

Neil se oe” is genael op die skerm. Hy knik, sonder om te 
besef dat hy knik.

ELISABETH (cont’d)



Nou ja, ek ook.  En jy’s die nice-
ste ou wat ek tot dusver ontmoet 
het with no strings attached. Al 
die ander ouens wil kuis en 
exclusive wees en my besit. Ek 
weet ouens dink meisies wat ‘n 
bietjie pret wil he^ is slette, 
maar dis net chauvisnistiese 
rubbish.  As seuns rondspeel, is 
hulle studs, as meisies ‘n 
bietjie speel, is hulle slette.  
Hoe werk dit? 

NEIL
Ek dink nie jy’s...



ELISABETH
Dankie.  En dis hoekom ek veilig 
voel om met jou...’n bietjie pret 
te he^...(sy raak stil, kyk oor 
haar skouer om seker te maak sy 
alleen is)...kan ek jou iets 
wys...?



NEIL
As jy wil...



ELISABETH
Wil jy he^ ek moet...?
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Neil knik.



Elisabeth begin haar bloes oopknoop...



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: HOOFSLAAPKAMER - NIGHT

Adriaan en Antoinette is reg vir bed.  Adriaan is reeds in 
die bed.  Antoinette, met pragtige neglige’ aan, stap na 
die bed, maar aan Adriaan se kant. 

ANTOINETTE



Verskoon my, mijn heer, maar dis 
so ver na my kant toe ek het 
gewonder of ek die kasteel hier 
kan binnegaan?

Adriaan lig die duvet om haar in te laat.  Sy klim in langs 
hom en druk haar kop onder sy ken, met haar wang teen sy 
bors.

ANTOINETTE (cont’d)



Ek kan jou nie se^ hoe bly ek is 
dat julle daardie aanbod van 
Amerika gekry het nie.  Ek dink 
nou al ‘n rukkie daaroor.  Maar 
voor ek verder daaroor praat, gee 
ek jou drie kanse om te raai wat 
vandag met my gebeur het.



ADRIAAN



Jy’t jou kar in die hek 
gereverse.



ANTOINETTE



Dit was gister. Probeer weer.



ADRIAAN



Jou kredietkaart is geweier omdat 
die arme ding reeds so gestraf 
is.



ANTOINETTE



Ek het ‘n man wat hom gereeld 
afbetaal, so dis nie moontlik 
nie. Laaste kans.

ADRIAAN



Ek haat raai as ek rus, want dit 
voel soos werk...soos wanneer jy 
my vra om jou met 
blokkiesraaisels of daardie 
dekselse Sudoku te help...veral 
net voor ek wil slaap.

ANTOINETTE



Raai.
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ADRIAAN



Jy’t die lotto gewen.



ANTOINETTE



Nee, maar nou’s jy warm.  (sy lig 
haar kop, kyk in sy oe”)  Ek was 
by ‘n prokureur vandag.

ADRIAAN



O hel, wat het nou gebeur...?



ANTOINETTE



My Pa se prokureur.  Hulle het my 
Pa en Ma se boedel 
gefinaliseer...belasting betaal, 
krediteure betaal, water, 
ligte... (dramatiese pouse)  En 
soos jy weet het hulle alles aan 
hulle enigste kind nagelaat...



ADRIAAN



Wel, my vrou, as jy ‘n bietjie 
spandeergeld as vergoeding vir 
die pyn wat jy moes verduur, 
gekry het, dan is ek bly vir jou.

ANTOINETTE



Jy weet dit was nie net jou broer 
wat ‘n talent vir geld maak gehad 
het nie...my Pa het self talente 
in daardie rigting gehad.

ADRIAAN



Behalwe g’n mens kon hom ooit kry 
om oor sy besigheid te praat nie.

ANTOINETTE



En nou vertel die prokureurs my 
dat, bo en behalwe sy spaargeld 
en beleggings,  hy ook twee groot 
versekeringspolisse gehad het



ADRIAAN



So nou kan jy self daardie 
kredietkaart afbetaal.  Dankie 
tog.

ANTOINETTE 



Sestien miljoen.



ADRIAAN



(beat) Sestien miljoen wat?

ANTOINETTE



Rand.

Adriaan le^ tjoepstil.  Sy oe” knip ‘n paar keer.
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(MORE)

ADRIAAN



Jou ouers het jou...



ANTOINETTE



...sestien miljoen rand!



Adriaan spring uit pure skok uit die bed uit, asof hy ‘n 
gevaarlike gogga in die bed ontdek het.  Hy stap in sirkels 
rond.

ADRIAAN



(na ‘n ruk en na hy sy kop geskud 
het om sy brein te reboot)  Se^ 
dit net weer...



ANTOINETTE



Sestien.  Miljoen.

ADRIAAN



Wanneer het jy gehoor?!

ANTOINETTE



Vandag.



ADRIAAN



En jy se^ my nou eers!

ANTOINETTE



Ek het gewag vir die regte tyd.

ADRIAAN



Die regte tyd?!  Hoe de donner 
gaan ek nou slaap?

ANTOINETTE



Dis hoekom ek gewag 
het...(bedroom eyes)...juis om 
jou wakker te hou...



ADRIAAN



(stap suggestief nader)  Jy besef 
ons sal kan aftree...



ANTOINETTE



Inteendeel, ons werk begin nou 
eers...



ADRIAAN



(dink sy bedoel seks)  En wat se 
werk sal dit wees...?



ANTOINETTE



(trek hom nader) Geld maak geld. 
Sestien miljoen is baie, maar 
niks in vergelyking met wat ons 
kan he^ nie.  



HARTLAND Episode 7  bl. 34.

ANTOINETTE(cont'd)
Ons gaan my Pa se geld gebruik om 
die besigheid waaraan jy jou 
bloed en lewe oor die afgelope 
twintig jaar gegee het, te koop.

ADRIAAN



(le^ op haar - gee haar soentjies 
tussen die woorde) Jou erfgeld is 
‘n klein fortuin, my vrou, maar 
as jy daardie besigheid wil besit 
gaan jy meer as dit moet uithaal.

ANTOINETTE



Nie as die besigheid bankrot is 
nie...



Adriaan trek effens terug, kyk met ‘n vraagteken na 
Antoinette.



ANTOINETTE (cont’d)



...dan koop ons hom vir sy skuld 
en niks meer nie. En ons begin 
met daardie mannetjies in 
Amerika. (tik hom liggies op sy 
neus)  Jy moenie dink net omdat 
ek ‘n huisvrou is, ek nie so ‘n 
ding of twee van besigheid weet 
nie. En so van besigheid 
gepraat...wil jy nie ‘n bietjie 
geld by hierdie bank kom leen 
nie?

ADRIAAN



Ek sal eerder ‘n deposito maak...

Sy trek sy kop nader en soen hom.



AD BREAK # 3



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert, Vlooi en Susan sit om die tafel.  Verskeie foto’s 
le^ op die tafel uitgesprei - dit is foto’s van ‘n groot 
dubbelverdiepinghuis; van ‘n duur 4 x 4 wat uit die huis se 
voorhek ry; van ‘n skool se voorhek.

Albert beduie na een van die foto’s van die huis...

ALBERT



Die huis is ‘n Fort Knox...g’n 
manier hoe ons daar gaan inkom 
nie - beams, honde, security 
guards...

SUSAN
Ek stem.  Die enigste gat in 
hulle stelsel is die skool.
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Vlooi trek die foto van die 4 x 4 wat uit die voorhek uitry 
nader.



VLOOI 



Nie die skool nie, die pad na die 
skool.  Elke oggend om sewe-
dertig...en dis soos klokslag, 
neem die Ma die meisie skool toe. 
Ons kan obviously niks buite 
hulle hek doen nie, maar sy ry ‘n 
klomp paaie deur die 
woonbuurt...en daai paaie is 
stil, min verkeer...voor sy by 
die besige strate kom.

SUSAN
Die woonbuurt het sy eie security 
patrollies.



ALBERT



Dis nie ‘n probleem nie...ons pos 
twee manne by elk van die ingange 
tot die straat waar ons dit doen.  
As hulle kom, looi ons hulle.

VLOOI
Die moeilike deel is om haar te 
kry om te stop.  Ons wil nie soos 
cowboys haar kar deur die 
woonbuurt jaag nie.  



ALBERT



Dit, Susan, is waar jy inkom...

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



‘n TANNIE in haar laat 50’s sit oorkant De Wet en Davids.  
Die Tannie se oe” is rooi gehuil en sy vee gedurig trane 
uit haar oe” met ‘n sakdoekie.  Haar klere en voorkoms 
praat van armoede en ‘n harde lewe.  



De Wet hou haar stil dop terwyl Davids die vrae vra.

TANNIE



Marthinus was so ‘n goeie 
seun...met die sagste hart.  Ek 
kan nie dink hoekom iemand hom 
sou seermaak nie.

DAVIDS



Dis wat ons wil uitvind, Tannie.  
Kan Tannie ons se^ wie sy naaste 
vriende was?
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TANNIE



Hy was ‘n stil seun.  Jy weet sy 
Pa is mos oorlede toe hy dertien 
was...dis die dat hy nog by my in 
die huis gebly het.



GROOTBEK
Ag shame.

De Wet beduie met ‘n gevaarlike vinger na Grootbek.

GROOTBEK (cont’d)
‘Skuus.



DAVIDS



Dan het hy tog seker vriende huis 
toe gebring.



TANNIE



Nooit nie.  



DAVIDS



Wil Tannie my se^ dat Tannie 
nooit sy vriende ontmoet het nie?

TANNIE



Ek dink hy was skaam.



DAVIDS



Skaam?



TANNIE



Om hulle na ons plekkie te bring. 
Julle moet verstaan, ons is nie 
ryk nie...en na die Here my man 
geneem het, het dit maar moeilik 
gegaan. (begin weer huil) En nou 
sal dit net erger gaan. Hy was my 
enigste redding. Die wee” van 
Onse Here is onbekend, maar o, 
mensdom, hulle is ook swaar.  Dis 
die la’t ek verstaan hoe Jesus 
gevoel het toe hy daardie kruis 
deur die strate van Jerusalem 
moes dra.

GROOTBEK
(sing) “Voorwaarts Christen 
stryders...”



De Wet beduie weer met voorvinger.

GROOTBEK (cont’d)
‘Skuus.





HARTLAND Episode 7  bl. 37.

TANNIE



Ek kan sien julle’s goeie 
Christene..selfs julle papagaai 
ken onse Redder.  

DAVIDS



Ja, Tannie.



TANNIE



Nou ja, julle moet my verskoon, 
ek moet met die pastoor oor die 
begrafnis gaan praat.  (sy staan 
op) Ek weet julle gaan die mense 
vang wat my Marthinus se lewe 
gevat het.  Ek sal vir julle bid.

GROOTBEK
Dink voor jy doen, De Wet.

DE WET



(onverwags)  Waar het hy gedrink?

TANNIE



(trek haar effens op) Hy was nie 
soos sy Pa nie.



DE WET



Ek’s seker hy was nie, maar soos 
enige goeie boer het hy tog 
sekerlik ‘n plekkie gehad waar hy 
‘n biertjie kon geniet.

TANNIE



Daai seun van my was ‘n goeie 
seun.

DE WET



Ons weet dit Tannie.  Waar het hy 
gedrink?

TANNIE



By die Ploegskaar...maar net op 
Vrydagaande...en partykeer op ‘n 
Dinsdag.

Sy begin uitstap, met Davids wat haar deur toe vergesel.  
By die deur draai sy terug na Davids...



TANNIE (cont’d)



Weet jy wat die ergste is?...’n 
paar dae voor hy...(huil weer) 
voor hulle hom...het hy vir my 
gese^ ons dae van lyding en 
armoede is verby.

DAVIDS



Hoe so, Tannie?
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TANNIE 



Hy wou nie se^ nie.  Dit was sy 
geheim...soos daardie show wat 
hulle in die ou dae op TV gehad 
het.

Tannie uit.



De Wet sit en dink.



Davids kom weer die kamer binne.

DE WET



Hy wou sy mammie help.   



DAVIDS



Jy’t g’n bewyse van ‘n connection 
tussen hom en die heist ouens 
nie.

DE WET



Die transito-maatskappy het 
ingestem om ‘n belonging vir die 
tip off te betaal...maar niemand 
het die beloning kom haal nie.



DAVIDS



Miskien was hy te bang...



DE WET



...of te dood.  Kom ons gaan 
drink ‘n bier.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Willie, die kroegman is agter die kroeg.  Hy vee die 
kroegtoonbank af.

De Wet en Davids kom ingestap, kyk vir ‘n oomblik 
rond...registreer die ou Transvaal Vlag en ander ou Suid-
Afrika memorabilia...en stap dan oor na Willie.



DE WET



Nice plek.



WILLIE



Dankie.  Wat kan ek vir julle 
kry?

De Wet wys sy Polisie ID.



Willie trek effens terug, maar gee niks weg nie.



WILLIE (cont’d)



Waarmee kan ek help?
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De Wet neem ‘n foto van Buffel (Marthinus Basson) uit sy 
sak en plaas dit op die toonbank.



DE WET



Ken jy hierdie man?



Willie moet nou versigtig wees...hy weet nie wat De Wet 
weet nie.

WILLIE



Ja.  Dis Buffel.



DE WET



Buffel?



WILLIE



Dis hoe ek hom ken.  Wat het hy 
gedoen?



DE WET



Hy’s dood.



WILLIE



Se^ weer?!



DE WET



In die rug geskiet en in die veld 
gedump.



WILLIE



My donner.  



DE WET



Sy Ma se^ hierdie was sy 
watergat.

WILLIE



Elke Vrydagaand, en Dinsdae...as 
hy geld gehad het.

DAVIDS



So hy was ‘n regular?



WILLIE



Almal wat hier kom is regulars.

DE WET



Wie was sy maatjies?



WILLIE



In Die Ploegskaar is ons almal 
maatjies.

De Wet staan met sy rug teen die kroeg, kyk weer na die 
kamer.
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DE WET



Interessante naam vir ‘n kroeg.

WILLIE



Ek kon verduidelik, maar nie voor 
die dame nie. (hy knipoog vir De 
Wet - grappie tussen manne)

DE WET



(haal pen uit sy sak en skryf ‘n 
telefoon nommer op die agterkant 
van ‘n coaster)  Dis my nommer.  
Ek sal dit waardeer as jy vir al 
die maatjies sal se^ om my te bel 
as hulle iets weet wat my kan 
help om die man...of mense...wat 
dit gedoen het, op te spoor.



WILLIE



Hy was ‘n goeie ou...ek sal met 
almal praat...en as ek iets hoor, 
bel ek self.



DE WET



Dankie.



De Wet en Davids stap uit.  Willie hou hulle dop.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi sit by sy lessenaar, werk aan iets.

Gerhard kom in, aarsel in die deur.

Rudi kyk op.  Vir ‘n paar sekondes kyk hulle stil na 
mekaar.



GERHARD



Ek het gedink ek skuld dit ten 
minste om te vertel dat ek 
uitgevind het waar my biologiese 
Ma bly...en dat ek haar gaan 
sien.

RUDI
As dit is wat jy wil doen, kan ek 
jou nie keer nie.

GERHARD



Dis nie my bedoeling om julle 
seer te maak nie.

Stilte.  Ongemaklik.
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GERHARD (cont’d)



In elk geval...ek wou net se^.  
(pouse)  Ek wou ook vertel dat ek 
besluit het om nie met my graad 
aan te gaan nie.



Nou dit is iets wat Rudi nie verwag het nie.



GERHARD (cont’d)



Ek wil nie meer ‘n dominee wees 
nie.

RUDI
Jy maak ‘n fout.



GERHARD



Ek het geweet jy gaan dit se^, 
maar ek het diep daaroor gedink, 
en ek is oortuig dat ek reg is.

RUDI
As jy jou biologiese Ma wil 
ontmoet...gaaf met my.  Ek was 
naief gewees om te dink dat 
daardie dag nooit sou kom nie.  
Maar ek gaan nie toelaat dat jy 
jou lewe verongeluk omdat jou 
oordeel deur buitengewone 
emosionele omstandighede belemmer 
word nie.

GERHARD



Ek het klaar besluit...

RUDI
Nee jy het nie! Nou luister jy na 
my...

GERHARD



...en ek was vandag by die 
‘varsity se admin om my 
inskrywing vir die jaar te 
onttrek.

RUDI
Ek verbied jou om dit te doen!



GERHARD



Klaar gedoen.

RUDI
Jy gaan terug na daardie 
universiteit en jy se^ vir 
hulle...

GERHARD



Ek sal nie.
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RUDI
(staan op agter sy lessenaar) 
Gerhard Naude...ek se^ vir jou...

GERHARD



My naam is Marius Els.

RUDI
Jou naam is Gerhard Naude en 
volgens die wet is ek jou Pa en 
ek se^ vir jou...

GERHARD



In die oe” van die wet is ek jou 
seun, maar God se wil is hoe”r as 
enige mens se wet en Hy het nog 
voor ek gebore was, my Pa gekies.

Gerhard begin uitstap.

Rudi is desperaat...roep agterna.



RUDI
Eer jou vader en jou moeder!!!



Gerhard draai terug in die deur.

GERHARD



(stil) Dis juis wat ek doen.



Gerhard uit.



Rudi staan agter sy lessenaar...spraakloos.  Hy sak 
moedeloos weer in sy stoel neer.

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

Jan se kantoor is nou Zweli se kantoor.  Zweli staan voor 
die venster, sy hande op sy kop...baie onsteld.



ADRIAAN



Jy wou my sien...

Zweli draai na Adriaan.

ZWELI
Het jy met die Amerikaners 
gepraat...?



ADRIAAN



Nee.  Hoekom?

ZWELI
Hulle’t die aanbod teruggetrek.
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ADRIAAN



Om watter rede?



ZWELI
Hulle wou nie se^ nie.  Daarom 
vra ek of jy met hulle gepraat 
het.

Adriaan lig sy hande in ‘n “Nee hel, g’n clue nie” gebaar.

Zweli draai weer na die venster, skud sy kop...



ZWELI (cont’d)
De^mmit!

Adriaan hou Zweli van agter dop.  Hy weet iets.



ADRIAAN



Jy weet hoe’s daai Amerikaners... 
vat en doen net wat hulle wil.



EXT - ‘N STIL STRAAT IN ‘N DUUR WOONBUURT - DAY



‘n DEFTIGE SWART VROU en haar DOGTERTJIE van so 7 jaar, ry 
in ‘n duur 4 x 4 in die straat af.



Die Swart Vrou briek skielik as sy...



Susan se lyk sien wat in die straat le^.

Die voertuig kom tot stilstand.

DEFTIGE SWART VROU



Oh my God!  Oh my God!!  (aan die 
kind)  Wait here!  Stay in the 
car!

Die Deftige Swart Vrou spring uit haar voertuig, los die 
deur oop en hardloop na Susan.



Susan se bebloede hare le^ oor haar gesig, sodat mens haar 
nie maklik sou herken nie as jy later probeer onthou het 
hoe sy gelyk het.

Die vrou pluk ‘n selfoon uit haar sak en begin haastig ‘n 
nommer skakel, en dis wanneer sy van agteraf oor die kop 
geslaan word.  Die Deftige Swart Vrou sak op die teer neer.  
Met die wegsak, REVEAL - dis Vlooi wat haar geslaan het.



Susan spring op.



Terseldertyd trek ‘n ander kar langs hulle in.  Albert 
bestuur, sy venster oop.  
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ALBERT



Vlooi, bring die kind! Susan , in 
die kar, le^ plat.

Vlooi hardloop na die 4 x 4, pluk die voordeur oop en gryp 
die kind, wat nou gil.  Hy sit sy hand oor die kind se mond 
en hol met haar in sy arms na Albert se kar.  



Susan is reeds agter in Albert se kar.  Vlooi stop die kind 
in die kar en hardloop dan terug na die vrou se kar en klim 
agter die stuurwiel.  

Beide karre rev en laat waai.



Die Deftige Swart Vrou le^ stil op die teer.  ‘n Hond BLAF 
iewers.  Voe”ltjies SING in die bome.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi sit met sy voorkop teen sy gevoude hande, amper asof 
hy bid.



RIKA (O.S.)



Rudi...



Hy kyk op.



Rudi kyk haar stil aan.

RIKA (cont’d)
Ek het besluit dat ek nie meer in 
die spaarkamer wil slaap nie.



Rudi staan op, stap in stilte om sy lessenaar tot voor 
Rika.  Hy reik uit en plaas sy hande saggies op haar wange.

RUDI
Ek is so bly om dit te hoor.



RIKA
Ek gaan vir ‘n ruk by my Ma en 
Maria bly.  Ek het reeds met 
Maria gepraat.

Rudi laat sak stadig sy hande...sy oe” stip op Rika.

RIKA (cont’d)
Ek sal dit waardeer as jy nie 
probeer om my anders te oortuig 
nie.

Rudi stil.



Rika stil.
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(MORE)

RIKA (cont’d)
Dankie.



Sy stap uit.



EXT - ‘N MEENTHUIS OF ‘N WOONSTEL IEWERS - DAY



‘n Hand klop aan ‘n deur.



Wyer skoot wys dis Gerhard wat aan die deur klop.  Die deur 
word oopgemaak deur  CHRISTINE ELS, Gerhard se biologiese 
Ma, wat ons in die vorige episodes op straat gesien het.  
Sy staar verstom na Gerhard.



Vir ‘n paar sekondes kyk hulle stil na mekaar.



GERHARD



Ek’s nie nou seker of ek 
Mevrou...of Tannie...of Ma moet 
se^ nie.

INT - RUDI SE KERK - DAY



‘n Lang skoot oor die lee” kerk vanaf die kansel se kant na 
die voordeur toe.  Die voordeur word oopgemaak en sonlig 
stroom in.



Rudi, met die sonlig amper wit agter hom, stap in en af met 
die loopgang, totdat hy reg voor die kamera staan.  Rudi is 
stukkend.

RUDI
Wat my by die doop van klein 
Smartryk Treurnicht getref het, 
was dat, anders as die meeste 
kindertjies by die doop, en ten 
spyte van sy naam, hy glad nie 
gehuil het nie.  Om die waarheid 
te se^, ek kon sweer hy't 
geglimlag. En nou wonder ek - 
miskien het sy ouers, toe hulle 
hom daardie naam gegee het, iets 
besef wat ek nie besef het nie - 
dat die mens in trane gebore 
word, en deur trane vergesel die 
hiernamaals tegemoet gaan...en 
tussen geboorte en dood doen ons 
ons bes om, soos daardie outjie 
by sy doop, soveel as moontlik te 
glimlag.  
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RUDI(cont'd)
Miskien het die Here, toe hy sy 
asem in daardie stukkie klei 
geblaas het en die eerste mens 
gemaak het, lankal besluit dat, 
ongeag die naam wat mense hulle 
kinders gee, die mensdom net een 
ware naam het:  Smartryk 
Treurnicht.



Nou is ons agter Rudi.  Hy stap verder af in die loopgang, 
en kyk op na die massiewe kruis teen die muur agter die 
kansel.  Hy lig sy arms, asof hy gekruisig is.  Ons is nog 
steeds agter hom.

RUDI (cont’d)
(amper ‘n kreet)  My God, my God, 
waarom het U my verlaat!!!

FINALE KREDIETE
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(MORE)

Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: ELNA EN BERTUS SLAAPKAMER - DAY

Vir die volgende paar episodes sal hierdie slaapkamer nou 
Rika se slaapkamer wees.



Rika sit op die bed.  Sy voel met haar hande oor die 
bed...dit is per slot van sake ‘n bed waarin sy nog nooit 
geslaap het nie, ook nie die kamer nie.  Sy kyk na die 
kamer...’n vrou alleen op ‘n heeltemaal nuwe pad.

RIKA
My seun het my eenkeer ‘n 
uittreksel uit een of ander 
Amerikaanse filosoof se werk 
gegee om te lees.  Die man het 
homself in ‘n klein huisie langs 
‘n meer gaan afsonder, vir redes 
wat net filosowe waarskynlik sal 
verstaan.  Al wat ek van die 
uittreksel onthou, was toe die 
man geskryf het:  “Two roads 
diverged in a wood, and I, I 
chose the road less travelled by, 
and that has made all the 
difference.”  Ek weet nie hoekom 
ek dit onthou het nie...miskien 
omdat iewers, diep in my 
agterkop, ek geweet het dat ek in 
my lewe nie die “road less 
travelled by” gekies het nie.  
Toe ek jonk was, het ‘n vrou 
geweet dat sy net een pad het - 
om ‘n goeie man te kry en kinders 
te baar.  En die Afrikaanse 
vrouetydskrifte van daardie dae 
het nie oneindige rubrieke gehad 
oor sielkunde en hoe om jou man 
seksueel te bevredig, en veral 
nie “Wees die vrou wat jy wil 
wees” nie.  Dit het gegaan oor 
hoe om jou huis goed te behartig, 
hoe om ‘n goeie Ma te wees vir 
jou kinders, en hoe om die lewe 
makliker te maak vir jou man 
terwyl hy sy man-ding doen en kos 
op die tafel sit.  En daar was 
beslis nie enige rubrieke oor wat 
jou lewe sal wees as jy met ‘n 
dominee trou nie.  
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RIKA(cont'd)
Inderdaad, toe ek negentien was, 
was daar vier belangrike mense in 
die samelewing - die skoolhoof, 
die dokter, die prokureur...en 
die dominee.  En ek het 
gedink...nee, nie gedink nie, 
geglo...dat ek een van die 
uitverkorenes was omdat ek ‘n 
dominee gekry het.

MARIA (O.S.)



Rika...



Rika kyk na die deur waar Maria pas ingestap het.

MARIA (cont’d)
Die kos is reg.



RIKA
Dankie.



Maria kan sien dat Rika swaar dra.  Maria stap na Rika en 
gaan sit langs haar op die bed se rand.



RIKA (cont’d)
Ek wil vir jou dankie se^ dat...

MARIA
Jy hoef nie.  Jy is my geliefde 
skoonsussie en in my huis sal 
daar altyd ‘n kamer vir jou wees. 
Ek is jammer vir jou pyn, en ek 
sou dinge tussen jou en Rudi net 
so (klap haar vingers) regmaak as 
ek kon, maar dis ‘n plesier om 
jou hier te he^.  Die huis voel 
so leeg soos die Kango Grotte 
noudat Jan nie meer hier is nie.

RIKA
(pouse) Jy’t nie gevra hoekom ek 
hier is...hoekom ek hom gelos het 
nie.

MARIA
Wel...ek het gereken dis nie my 
besigheid nie.

RIKA 
Ek weet nie of ek die regte ding 
doen nie.

MARIA
Net jy sal weet...maar as dit is 
wat in jou hart is, dan is dit 
wat in jou hart is.
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RIKA
Dit is.



MARIA
Nou ja, totdat jy anders 
voel...dan is dit die regte ding.

RIKA
Ek het vir hom ‘n week se kos, 
wat ek klaar gekook het, in die 
vrieskas gelos.



MARIA
Rika, my sus, as hy die 
verantwoordelikheid kan aanvaar 
vir ‘n hele gemeente se pad na 
die hiernamaals, kan hy ook die 
verantwoordelikheid aanvaar om 
kos te loop soek as hy honger is.  
(staan op) En daarvan 
gepraat...kom, ons kos raak koud.  
En jy ken jou Ma as dit by koue 
kos kom...



Maria reik haar hand uit na Rika, wat Maria se hand neem en 
opstaan.

MARIA (cont’d)
(met die uitstap)  Ten minste kan 
ek en jy nou opvang op al die 
gesprekke wat ons die afgelope 
hoeveel jare nie gehad het 
nie...en kan ek jou ‘n paar dinge 
van jou broer vertel wat jy nie 
geweet het nie.

EXT - ‘N RUSBANKIE IEWERS IN ‘N PARK - DAY

Gerhard en sy biologiese ma, Christine, sit langs mekaar op 
die bankie.



CHRISTINE
Ek het hom belowe dat ek nooit sy 
indentiteit sal weggee nie.

Gerhard dink hieroor.



GERHARD



Ek’s nie seker of dit ‘n belofte 
is wat...(kies doelbewus die 
“jy”)...wat jy...die reg gehad 
het om te maak nie.



CHRISTINE
Hy’t daarop aangedring.
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(MORE)

GERHARD



Wat ook nie sy reg was nie.  
(stilte)  Weet hy dat jy my 
weggegee het?

CHRISTINE
Ja.  Dis die laaste keer wat ek 
hom gesien het...om hom te vertel 
dat ek dit gedoen het.

Stilte.



GERHARD



Hoekom, na al hierdie jare, het 
jy my kom opsoek?

CHRISTINE
Omdat ek dit elke dag van my 
lewe, elke dag sedert ek jou laat 
gaan het, berou het.  As ek kon 
sou ek tyd terugdraai en...

GERHARD



Jy kan nie.



CHRISTINE
Ek weet, maar as ek kon...

GERHARD



Daar is een ding wat ek wil he^ 
jy baie goed moet verstaan:  daar 
is ‘n vrou op hierdie aarde, haar 
naam is Rika Naude;  sy het nagte 
deur met my op haar skoot gesit, 
sy het Sondagaande my ore 
skoongemaak en my naels geknip, 
sy’t my geleer om te lees en 
somme te doen.  Sy was by elke 
rugbywedstryd wat ek op laerskool 
gespeel het...inderdaad sy’t op 
en af langs die kantlyn 
gehardloop en “gee die bal aan, 
seun, gee die bal aan!” geskreeu 
en halftyd lemoene aangedra; sy 
was daar toe ek in eisteddfods 
gesing het en in skoolkonserte 
opgetree het; sy was daar toe ek 
my arm gebreek het en vyftien 
steke in my been moes kry; vir 
die twaalf jaar van my skooljare 
het sy in die snoepie gewerk, en 
toe ek nog op agt jaar my bed 
natgemaak het, het sy, sonder ‘n 
woord, my matras in die son laat 
sit en nie ‘n woord daaroor gese^ 
nie.  
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GERHARD(cont'd)

(MORE)

Daardie vrou het my nie gebaar 
nie, maar sy was, en is nog 
steeds, my Ma.  Jy is die vrou 
wat my gebaar het, maar ek ken 
jou nie en jy is nie my Ma nie.

CHRISTINE
Ek weet, maar ek sou gewees het 
as sy jou nie by my gesteel het 
nie.

GERHARD



(stil, met diepste oortuiging en 
insig) Sy’t my nie by jou gesteel 
nie, jy’t my weggegee...omdat jy, 
uit jou geloof, my aangenome Pa 
geglo het dat die enigste manier 
om jouself van die sonde van jou 
affair met my biologiese Pa te 
verlos, was om my weg te gee...en 
dit terwyl die man met wie jy 
getroud was jou reeds die affair 
vergewe het en bereid was om my 
soos ‘n eie kind groot te maak.

Christine begin saggies huil.



Gerhard kyk vir ‘n paar sekondes hoe sy huil, sit dan in 
die bankie terug, staar uit oor die park.

GERHARD (cont’d)



Jy moet weet...ek sal jou graag 
leer ken...ek is seker my Ma ook, 
maar dit gaan nie gebeur tensy jy 
my vertel wie my biologiese Pa is 
nie.

CHRISTINE
(deur haar trane) Ek het hom 
belowe...

GERHARD



...en my gebaar. 

Stilte.



CHRISTINE
Hy was ‘n offisier...op die 
grens...‘n jaar of twee voor die 
einde van die oorlog.  Dinge 
tussen my en my man het nie goed 
gegaan nie.  Ek het hom in ‘n 
kroeg in Windhoek ontmoet... 
Kaptein Marius Olivier.  
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CHRISTINE(cont'd)
Ons het mekaar daarna oor die 
volgende twee jaar aan en af 
gesien toe hy op pas was...en 
gedurende daardie twee jaar het 
ek en my man weer reggekom, maar 
net voor dinge weer reg was, toe 
raak ek verwagtend...met jou. 



GERHARD



Lewe hy nog?



CHRISTINE 



Ek weet nie...het hom nooit weer 
daarna gesien nie.

Stilte.



GERHARD



En toe, op die ou end, het dinge 
in elk geval nie vir jou en jou 
man uitgewerk nie.

CHRISTINE
Ons het ons bes probeer.



Gerhard staan op...stap ‘n paar tree” weg...draai dan na 
Christine.



GERHARD



As jy my kom soek het omdat 
“dinge” nie tussen jou en jou man 
uitgewerk het nie, moet jy nou 
weet, jy sien my nooit weer nie.

CHRISTINE
Dinge het nie uitgewerk 
nie...omdat ek en hy nie kinders 
kon he^ nie - hy was onvrugbaar.  
Daarom was hy bereid, na ek hom 
vertel het dat ek ‘n ander man se 
kind dra, om jou soos ‘n eie kind 
groot te maak...hy wou, meer as 
enige iets anders, ‘n kind 
he^...maar ek het jou weggegee om 
my siel te red...en op die ou end 
het dit ons verhouding geknak.



GERHARD



Dit spyt my dat jou siel so duur 
gekos het.



Gerhard stap weg.

Christine sit verslae.
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INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert, Vlooi en Susan is in die kamer.  

ALBERT



Hier’s hoe dit gaan werk - geen 
selfone of landlyne wat hulle na 
ons toe kan trace nie. Hardehout 
ken van telefone en sukke goed en 
hy se^ die enigste manier om 
caller ID en waar jy is te 
beskerm, is om een van daai 
kaarte te koop wat jy in ‘n 
tiekieboks kan gebruik, of om by 
‘n Internet-kafee deur Skype te 
bel...maar ‘n Internet-plek is 
vanselfsprekend nie privaat nie.  
So dis die tiekieboks.

VLOOI
Ek het nie eers geweet daar is 
nog sukke goed nie.



ALBERT



(stoot die lys sodat Vlooi en 
Susan dit kan sien) Hy’t vir my 
‘n lys van al die tiekies geprint 
wat te naby is aan waar ons is.  
Enige ander een is fine, hoe 
verder hoe beter. As hulle 
polisie toe gaan en hulle trace 
die foon wat jy gebruik het, sal 
hulle ‘n foon kry wat nie naby 
ons is nie. Geen onderhandeling 
nie - een oproep aan haar ouers:  
“Hallo...tien miljoen, dis die 
bankrekening, doen die transfer 
teen hierdie tyd of julle sien 
haar nooit weer nie. Gaan polisie 
toe en julle sien haar nooit weer 
nie. Koebaai.”  Drie-twee het my 
ge-guarantee dat daar g’n manier 
is dat hulle daai geld se pad 
deur hierdie rekening sal kan 
trace nie...soos ek dit verstaan, 
gaan die geld binne ‘n sekond of 
twee drie-kwart om die we^reld 
deur weet nie hoeveel lande en 
bankrekeninge nie, voor dit in 
die ware rekening, wat net ons 
ken, gestort word.

Vlooi trek die lys nader.



VLOOI
Een oproep.





HARTLAND Episode 8  bl. 8.

(MORE)

ALBERT



Een oproep.  (stoot ‘n papiertjie 
na Vlooi) Se^ vir die Tata, as hy 
sy dogter wil he^, tien miljoen 
in daardie rekeningnommer. Praat 
so kort as moontlik. Hy skryf 
neer, en jy sit neer.  Hulle gaan 
dink dis ‘n highjack.  Teen die 
tyd dat jy bel sal daai rykgat so 
dankbaar wees dat sy dogtertjie 
nog leef dat sy vingers sal brand 
om die geld oor te plaas.



Vlooi neem die lys en papiertjie en staan op.



VLOOI
Hierdie is vir my Ouma en 
Oupa...execution-style 
vermoor...nou is dit payback 
time.

SUSAN
Nie net vir jou Ouma en Oupa 
nie...



Susan staan op, stap oor na Vlooi, en sit haar arms om sy 
nek...



SUSAN (cont’d)
...vir elke boer op elke plaas, 
vir elke Afrikaner man en vrou en 
kind wat vermoor is...execution 
style. 



ALBERT



En ons gaan hierdie geld gebruik 
om ons onderdrukkers, en die 
we^reld, te herinner dat hulle 
ons volk kan skop, ons volk kan 
slaan, maar dat ons volk deur die 
Here na hierdie beloofde land 
gelei is, en nooit...nooit!!... 
sal gaan le^ nie!

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Zweli, Boetjan en Adriaan is in die raadsaal.



ZWELI
Die consignment produkte was 
klaar in die containers en op die 
see.

ADRIAAN



Dit gaan weke neem om dit weer 
terug te kry. 
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ADRIAAN(cont'd)
Intussen verteenwoordig die 
produkte in daardie containers ‘n 
helse lot werkskapitaal wat geen 
inkomste genereer nie.

BOETJAN



Hoeveel?

Adriaan kyk na Zweli vir die antwoord.



ZWELI
Om en by twee miljoen.

BOETJAN



Dis nie te sleg nie.



ZWELI
Dollar.



Boetjan registreer die implikasie.



Adriaan knik sy kop - “Sien jy nou?!”



BOETJAN



Okei, dit is nie goed nie.

ADRIAAN



En die probleem is, ek moes ons 
voorrade hier dun trek om daai 
containers vol te maak.  Dis so 
goed of iemand twee miljoen 
dollar se voorrade uit ons store 
gesteel het.  So, gegewe dat die 
produkte in die containers geen 
inkomste genereer nie,  moet ons 
nou nog kontant uithaal om ons 
voorrade hier weer op te bou 
sodat ons distribusiepyplyn nie 
leegloop nie.  Want dan kan ons 
nie op huidige bestellings 
deliver nie, wat beteken ons 
verloor ook hier verkope, en as 
dit gebeur gaan ons kontantvloei 
beslis onder druk wees.  African 
Queens is ‘n sterk besigheid, 
maar ons het nie oneindige 
toegang tot kontant nie, veral 
nie na wat die resessie aan 
verlede jaar se verkope gedoen 
het nie.  En soos julle weet, is 
die banke deesdae tight.

Zweli stap ontsteld op en af.



Boetjan dink vir ‘n oomblik.
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BOETJAN



Zweli, ek het die notules van 
daardie vergadering weer gelees 
voor ek vandag hiernatoe gery 
het.  Adriaan het gese^ dat hy 
bekommerd was oor die risiko van 
hierdie deal met die Amerikaners, 
maar jy’t gese^...

ZWELI
Ek het hulle uitgecheck, okei! 
Ons het vyf, ses video-
konferensies gehad, hulle’s ‘n 
groot, soliede maatskappy.  Die 
vraag is nie of dit ‘n 
aanvaarbare risiko was nie - geen 
besigheid groei sonder om verdere 
risko te aanvaar nie - die vraag 
is:  hoekom het hulle ewe skielik 
besluit dat ons...African Queen 
Cosmetics!...vir hulle ‘n te 
groot risko is.  Dis wat ek wil 
weet.

Adriaan sit poker face.

ADRIAAN



Ek reken dis wat ons almal wil 
weet.

Zweli gaan staan ‘n oomblik voor die venster, hande op 
heupe...dink.  Praat met sy rug na hulle...

ZWELI
Kry die pyplyn vol en sorg dat 
ons bestaande bestellings ge-eer 
word.  Hier’s iets nie lekker 
nie, en ek gaan uitvind wat dit 
is.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Willie is agter die kroeg.  Daar is net een of twee mense 
in die kroeg.  Albert kom uit rigting van die gang wat na 
die geheime kamer lei, aangestap.



ALBERT



Jy’t gese^ jy’t iets om my te 
vertel.



Adriaan gaan staan by die kroeg teenoor Willie.   Willie 
kyk links en regs om seker te maak hulle’s veilig.

Willie gee vir Albert die coaster waarop De Wet sy nommer 
geskryf het.
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WILLIE



(leun vorentoe, praat saggies) Sy 
naam is De Wet.  Polisie.  Gevra 
dat ek al die ouens vra om hom te 
bel as hulle enige informasie het 
oor wie vir Buffel getik het.



ALBERT



(dink vir ‘n omblik) Hoe’t hy 
geweet om hier te kom vra?

WILLIE



Buffel se ma.

ALBERT



Shit.  Ons moes daaraan gedink 
het. (dink weer ‘n oomblik)  Bel 
vir Drie-Twee, se^ vir hom om 
haar dun te maak en haar lyk moet 
verdwyn.  As hulle nie ‘n lyk het 
nie, het hulle net ‘n vermiste 
persoon.

Willie knik en stap weg.



Albert kyk weer na die nommer op die coaster.



ALBERT (cont’d)



De Wet...  Hmf.  Jy sal ‘n lang 
pad stap voor jy my kry, maatjie.

AD BREAK # 1



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ESME SLAAPKAMER- DAY



Esme sit in die middel van haar bed, haar bene gekruis, 
haar arms styfgevou oor haar bors.  Sy staar na niks terwyl 
tienduisend gedagtes deur haar kop maal.

‘n KLOP aan die deur.  Sy reageer nie.  Nog ‘n KLOP aan die 
deur.

ESME
(sonder om na die deur te kyk) 
Ek’s besig.



RUDI (O.S.)



Esme...



ESME
Ek wil nie nou praat nie.



RUDI (O.S.)



Ek verstaan, maar daar’s iets wat 
ek vir jou moet se^.
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Stilte.  Sy antwoord nie.



RUDI (cont’d)
My kokkerot...asseblief...

Uiteindelik staan Esme van die bed af op en stap na die 
deur.  Sy maak die deur oop.  Rudi staan aan die anderkant.  
Sy beduie nie vir hom om in te kom nie, kyk net na hom met 
dooie oe”.

RUDI (cont’d)
Ek wil he^ jy moet weet...hierdie 
moeilikheid tussen Ma en my...dis 
net tydelik...alles sal weer 
regkom.



Esme reageer nie, kyk net stil na Rudi.



RUDI (cont’d)
Ek wil nie he^ dit moet 
jou...moet jou...(soek die 
woorde)...van stryk af bring nie, 
as jy weet wat ek bedoel...veral 
jou studies.  Die meeste huwelike 
gaan maar die een of ander tyd 
deur ‘n...’n rocky patch soos die 
Engelse dit stel...maar hulle kom 
daardeur.

ESME
Ek reken dit hang af van watse 
soort rotse in daardie patch is - 
‘n man in ‘n gat op die grens; 
dat Pa God se naam gebruik het om 
‘n vrou se kind by haar te vat; 
of die feit dat my Ma, as gevolg 
van my geboorte, nie meer kinders 
kon he^ nie.  Is dit die soort 
“rocky patch” waarvan Pa praat?

RUDI
My kind, dis nie waar nie.

ESME
Watter deel is nie waar nie - die 
gat op die grens, die onetiese 
optrede, of die baarmoeder wat 
iewers op ‘n ashoop le^?



Rudi is stil.

Esme stoot die deur stadig toe.
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INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GANG BUITE ESME SE KAMERDEUR - 
DAY



Rudi staan buite die deur wat Esme pas toegemaak het.  Na 
‘n paar sekondes, le^ hy sy voorkop moedeloos teen die 
deur.  Stil. Alleen.



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - DAY

Boetjan en Gerhard sit in die lapa.

BOETJAN



Het sy jou sy nommer gegee?

GERHARD



Nee.  Sy weet nie eers of hy nog 
lewe nie, nevermind hoe om hom te 
kontak nie.

BOETJAN



Ek bedoel nie sy telefoonnommer 
nie...sy nommer...hel, noudat ek 
daaraan dink kan ek nie onthou 
wat die formele naam daarvoor was 
nie.

Gerhard verstaan nie.



BOETJAN (cont’d)



(aap die manier na hoe dit in die 
weermag vir troepe gevra is) 
Nommer, rang en naam?!!  (dan 
antwoord hy as homself as 
troepie) 84479227 BG Skutter 
Johannes Hendrik Cilliers! 
Korporaal!  (terug na hede) In 
die armie het elke soldaat ‘n 
nommer gehad.  Om die waarheid te 
se^, jy was nie ‘n mens nie, jy 
was ‘n nommer.

Boetjan voel binne sy hemp om sy nek en bring twee dogtags 
wat aan hulle metaal toutjie hang, tevoorskyn.



GERHARD



Wat is dit?



BOETJAN



My dogtags.  Een vir die bodybag 
en een aan jou groottoon 
vasgebind - as jy op die grens 
dood is.

Gerhard neem die dogtags in sy hand en lees wat daarop 
gedruk is:
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GERHARD



84479227 BG;  Cilliers, J.H; B-
pos.

BOETJAN



B positief.  My bloedgroep.

GERHARD



Jy onthou nog jou nommer.



BOETJAN



Dis ‘n nommer wat jy nooit 
vergeet nie.  (pouse) Daar sal 
baie M... Olivier’e oor die jare 
in die weermag gewees het...in my 
kompanie, byvoorbeeld, was daar 
twee J.H. Cillier’s.  Maar daar 
sal net een M. Olivier wees met 
sy nommer... en net een le^er wat 
iewers in ‘n kommandement se 
argief le^ met daai nommer bo-op 
geskryf. Daar was baie 
persoonlike informasie in daardie 
le^ers.



Gerhard is stil.



Boetjan is ook stil...sy gedagtes in die verlede.

GERHARD



Hoekom dra Oom nog die dogtags?

BOETJAN



My broer, Francois, is op daai 
grens oorlede.  (sit die dogtags 
weer binne sy hemp) Syne was aan 
sy lyf en bodybag. Myne hou ek 
hier...dis hoe ek hom naby my 
hart hou.

Gerhard knik, staan op.

GERHARD



Dankie vir die raad, Oom Boetjan.

BOETJAN



Jy’s welkom. 

Gerhard begin wegstap.

BOETJAN (cont’d)



(amper aan homself) Ses, triple- 
agt, vier, vyf.



Gerhard draai terug.



Boetjan kyk op na Gerhard.
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BOETJAN (cont’d)



My geweer se nommer...die ander 
nommer wat jy nooit vergeet nie.

INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: SITKAMER - NIGHT / 
INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

CUT BETWEEN LOCATIONS:

Zweli en Elna praat via Skype.



ZWELI
...die containers was al halfpad 
oor die see toe ek hulle mail 
kry.

ELNA
Maar hulle het tog sekerlik ‘n 
rede gegee.



ZWELI
Dis wat ek nie verstaan 
nie...maak nie saak hoe hard ek 
hulle gedruk het nie, hulle het 
net gese^ omstandighede het 
verander en die deal is af. Ek 
wou oorvlieg vir ‘n face-to-face 
vergadering, maar hulle’t my 
geblok.



Elna dink vir ‘n oomblik.



ZWELI (cont’d)
En nou lyk ek soos ‘n poephol 
want dit was my eerste groot 
besluit as CEO.



ELNA
Laat ek kyk wat ek van hierdie 
kant kan doen.  Ons praat later.

ZWELI
Okei, baai.



ELNA
Baai.

Elna click die Skype af en Zweli se beeld verdwyn van die 
skerm.



Elna sit en dink.  



NEIL (O.S.)



Ma...

Elna word uit haar diep gedagtes gepluk.



HARTLAND Episode 8  bl. 16.

ELNA
Mm?



NEIL
Is Ma besig...?



Elna skud kop nee.

NEIL (cont’d)
Daar’s iets wat ek met Ma wil 
bespreek...iets wat ek baie graag 
wil doen, maar ek weet al klaar 
Pa gaan nee se^.



INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Begin op Grootbek.

GROOTBEK
(sing uit volle bors) 
Ooooooooooo, ryperd...

‘n Boksie vuurhoutjies bons van sy hok af.

GROOTBEK (cont’d)
Aaaak!  Aaaak!

DE WET



Grootbek!  As jy nog eenkeer 
vandag daardie bleddie liedjie 
sing, bel ek vir Nando’s.



GROOTBEK
Skaam jou.



DE WET



Jy maak so ‘n lawaai ek kan nie 
dink nie.

GROOTBEK
Dink voor jy doen, De Wet.

De Wet sit weer terug in sy stoel en dink.

Davids kom die kantoor binne.



DE WET



Waar’s die vrou?



DAVIDS



Weg.

DE WET



Weg soos in “nie daar nie” of weg 
soos in “weg”?
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DAVIDS



Weg soos in haar bure se^ sy’t 
eenvoudig verdwyn, weg.

DE WET



Sy was ‘n dag of twee gelede in 
hierdie kantoor.



DAVIDS



En nou is sy weg.

GROOTBEK
Weg.

De Wet staan op, loop rond, dink.



DE WET



En haar huis...?



DAVIDS



Wasgoed op die draad...geen teken 
van moeilikheid nie.



DE WET



Ek wed jou ‘n maand se salaris 
daai tannie is nie net weg nie, 
sy’s regtig weg, soos in weg-weg. 
Haar seun se lyk word in ‘n veld 
gedump en ‘n paar dae later is sy 
“weg”.



DAVIDS



Ek wed nie meer nie.  Maar totdat 
ons ‘n lyk het, is sy net weg, 
soos in missing person weg. 



DE WET



En die huis is skoon?



DAVIDS



Ja...(haal ‘n plastieksakkie uit 
haar sak)...maar ek het hierdie 
in die huis gekry.

Sy gooi die sakkie op De Wet se lessenaar.  De Wet tel die 
sakkie op. Dit bevat een of ander armband, ons kan nog nie 
mooi sien wat dit is nie.  De Wet gebruik ‘n pen om die 
armband uit die sakkie te haal sonder dat sy vingers 
daaraan raak.

Nou sien De Wet dis ‘n armband met die WB kenteken - rooi 
agtergrond, swart sirkel, wit vuis teen die swart 
agtergrond.



DE WET



Dis ‘n nuwe een.
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DAVIDS



Ja.



DE WET



Voel vir my soos ‘n paar ander 
wat ek oor die jare gesien het.

DAVIDS



Ja.



DE WET 



Nou hoekom dink jy sou Mevrou 
Basson so iets in haar huis he^?

DAVIDS



Miskien moet ons haar seun vra.

DE WET



Haar seun wat in die lykshuis 
le^?

DAVIDS



Ja...maar hy’t maatjies wat nog 
lewe...en soos ek dit verstaan is 
hulle manne wat ‘n vrou kan 
bevredig.

DE WET



En hoe sou jy dit weet?

DAVIDS



Hulle ploeg diep.

GROOTBEK
(sing)  Oooooooooooo, ryperd...

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Adriaan het reeds sy skoene uitgetrek en is besig om sy das 
los te trek.



Antoinette stap nader en sit ‘n whisky op die koffietafel 
voor Adriaan neer.

ANTOINETTE



En...?



ADRIAAN



Al ooit ‘n Parktown prawn in ‘n 
bottel sien rondspring?  Dis hoe 
hy lyk. Dis verstommend wat mens 
met een oproep kan vermag.

ANTOINETTE



Wat het jy vir hulle gese^?
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ADRIAAN



This call is confidential, but, 
as a director of African Queens, 
I am morally obliged to inform 
you that our CEO is not being 
quite honest with you.  The world 
recession has placed the 
company’s cash flows under severe 
pressure.  Insolvency is a real 
possibility. En dit was dit.



ANTOINETTE 



Maak net seker dat nie hy, of 
Boetjan of Elna of enig’iemand 
anders ooit jou spoor na daai 
Amerikaners kan volg nie.



ADRIAAN



My skat, ek het daardie 
kommunikasie so diep begrawe dat 
nie eers die Skerpioene of die 
Hawks dit sal kan volg nie, 
nevermind ‘n laaitie van dertig 
wat hom verbeel dat hy die 
besigheid wat hy by sy Pa gee”rf 
het, soos ek kan bestuur.



ANTOINETTE



En die manna wat my Pa en Ma uit 
die hemele na ons gestuur het, 
bly ons geheim....

ADRIAAN



...totdat ons dit gebruik om wat 
ek gebou het, uiteindelik te 
besit.  Dan gaan almal weet, en 
glo my, ek gaan seker maak hulle 
weet.  Laatlammetjie staan altyd 
agter in die tou, maar nie meer 
vir lank nie.

ANTOINETTE



(gaan sit langs hom)  Nou ja, jy 
weet mos wat hulle se^ - geld 
maak jou nie gelukkig nie, maar 
dis baie lekkerder om omgelukkig 
en ryk te wees as ongelukkig en 
arm.

ADRIAAN



Cheers.



ANTOINETTE



Cheers.



Hulle klink hulle glase.
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Elisabeth stap die kamer binne.

ELISABETH
Ma...Pa...hoe lank gaan ek nog 
gehok wees?



ADRIAAN



Weet jy wat? - jou hok is klaar.

ANTOINETTE



Adriaan...?!



ADRIAAN



Wat help dit mens het ‘n bietjie 
sukses in die lewe en mens deel 
dit nie met jou kinders nie?

Antoinette gee hom ‘n lief-klappie teen sy bo-arm.

ELISABETH
Dankie Pa!



ADRIAAN



Ek stel voor jy neem my kar en 
gaan vier dit met jou vriende. My 
sleutels is in die voorportaal. 
(hy haal sy wallet uit sy gatsak 
en gooi driehonderd rand op die 
koffietafel)  Sorg net dat jy nie 
drink en bestuur nie.



Elisabeth raap die geld op, en omhels Adriaan.



ELISABETH
Pa is my hero!

ADRIAAN



Ek sou so bleddie-wel hoop.

Elisabeth hardloop uit.

ANTOINETTE



Jy weet daai meisie draai jou om 
haar pinkie...van sy gebore is.

ADRIAAN



Wat kan ek se^? - sy’s haar Ma se 
kind en haar Ma het my lankal om 
haar pinkie.



Antoinette beweeg nader...

ANTOINETTE



Daar is niks so aantreklik soos 
‘n man wat verstaan hoe die 
we^reld werk nie...
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Sy byt sy oor en knor.

INT - ‘N KLEIN KELDER IEWERS - NIGHT

Die KLEIN SWART DOGTERTJIE sit op ‘n matras op die vloer.



Susan, wat ‘n balaklava dra, gaan hurk voor die dogtertjie, 
en gee vir haar ‘n bordjie met slaptjips en tamatiesous.



SWART DOGTERTJIE



I want my Mommy.



SUSAN
Don’t worry, you’ll see your 
Mommy soon.  Eat.

SWART DOGTERTJIE



I don’t like chips.



SUSAN
If you want to see your mommy 
again, you better eat those 
chips.



Die Swart Dogtertjie vat ‘n tjip en sit hom in haar mond.



SUSAN (cont’d)
Good girl.  (kyk vir ‘n oomblik 
stil na die dogtertjie - en praat 
dan met ‘n vriendelike Mammie-
teenoor-kind stem, in kontras met 
die woorde wat sy praat)  Snaaks 
hoe die lewe werk, ne?  Voor vier-
en-negentig sou jy in ‘n kaya 
agter in ‘n witmens se erf saam 
met jou Mammie gebly het en 
geleer het hoe om ‘n bediende te 
wees, en nou is jy ‘n klein 
prinsessie wat in ‘n paleis woon 
terwyl die wit mense en hulle 
kinders in die kayas woon. 

SWART DOGTERTJIE



I don’t understand that language.

SUSAN
(tik haar liefies op die neus) 
Eendag sal jy, my meidjie, eendag 
sal jy.



Susan stap uit.



AD BREAK # 2
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INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: SITKAMER - DAY



Bertus sit in die sitkamer en werk deur besigheidspapiere.

Elna kom in, kyk vir ‘n oomblik in stilte na hom, haal 
saggies diep asem, en stap dan nader en gaan sit oorkant 
hom.  Hy kyk nie op van sy papiere nie.



ELNA
Neil wil teruggaan Suid-Afrika 
toe...en sy graad daar doen.



Bertus hou op werk en kyk stil op.



Elna kyk hom stil aan.

BERTUS



(gaan weer aan met sy werk)  
Buite die kwessie.

Elna het natuurlik hierdie reaksie verwag.

ELNA
Aangesien jy moet weet dat ek 
geweet het dit jou antwoord sal 
wees, moet jy jouself afvra 
hoekom ek, ten spyte daarvan, 
besluit het om dit met jou te 
bespreek.

BERTUS



Omdat jy, om die een of ander 
rede, glo dat jy my kan oortuig.

Elna kyk af, glimlag effens, kyk weer op.

ELNA
Weet jy Bertus, my Pa was ‘n 
streng Pa...ons was almal bang 
vir hom toe ons kinders was, en 
my broers nog banger...banger as 
wat Neil vir jou is.  

BERTUS



Hy’s nie vir my bang nie.
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ELNA
(’n klein laggie - mans verstaan 
so min) Maar die een ding wat ek 
en my broers altyd geweet het, en 
wat hy ons goed laat verstaan 
het, is dat, anders as wat hy 
groot geword het, hy wou he^ dat 
ons elkeen ons eie pad in die 
lewe moes kies, en dat ons doen 
wat ons regtig graag wil doen, 
nie wat ons dink hy of my Ma wil 
he^ ons moet doen nie.  Ek het 
met jou getrou en ‘n kind gehad 
omdat dit is wat ek daardie tyd 
wou doen.  Ons seun voel ‘n pad 
aan, ‘n pad wat hy wil stap, en 
dis nie ons reg om ons pad op hom 
af te forseer nie.

BERTUS



Daardie seun, Elna, voel nie “’n 
pad” aan nie...hy is agtien en 
vol testosteroon.  Hy dink met 
die verkeerde kop.

ELNA
Jy onderskat hom as jy dink hy 
wil daar wees omdat Elisabeth 
daar is.  Hy hou van Suid-Afrika.

Bertus het nie hierdie antwoord verwag nie.

Elna staan op.

ELNA (cont’d)
En ja, hy is agtien en vol 
testosteroon...dankie vader 
daarvoor.  Dis wat hom ‘n man 
maak.  Jy kan hom nie vir die res 
van sy lewe teen die lewe beskerm 
nie.  En wat die gefoefel tussen 
hom en Elisabeth betref...daar 
kan nie baie mense op hierdie 
aarde wees wat nie, toe hulle 
jonk en vol testosteroon was, met 
‘n nefie of ‘n niggie of die 
buurman se kind for that matter, 
nie hulle seksuele selwe ontdek 
het nie. Ek het, en ek’s seker jy 
ook...al was dit net in ‘n 
fantasie.

Elna stap uit.
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INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Albert sit by die kroeg, drink ‘n bier.  Willie oorkant hom 
agter die kroeg, ook met ‘n bier voor hom.

WILLIE



...die wat?



ALBERT



Aryan Soldiers of God...hulle’s 
meestal in Amerika, maar hulle 
het kontakte in ‘n klomp ander 
lande ook, veral Engeland en 
Europa.  Ek het hulle manifesto 
op die internet gelees...daai 
ouens se harte is reg, en hulle’s 
hardcore.  Wat ons hier wil 
bereik, wil hulle dwarsoor die 
we^reld bereik.



WILLIE



Hoe praat mens met hierdie ouens?

ALBERT



Ek het vir hulle ‘n briefie deur 
hulle website gestuur.  Ons kyk 
wat gebeur.  Ek reken as ons...

Willie kyk op, sien...

De Wet en Davids wat nader stap.

WILLIE



(aan Albert, praat moedswillig 
hard)  Kyk swaer, as die Bulle 
nie nou hulle sokkies optrek nie, 
dan word ek sommer ‘n Sharks man.

Albert besef iets het verander, draai om in sy kroegstoel.  
De Wet en Davids is nou by die kroeg.



DE WET



Dagse^ manne.

ALBERT



Dagse^.



WILLIE



Dagse^. Albert, hierdie is die 
speurders waarvan ek jou...en al 
die ander manne vertel het.

ALBERT



(steek hand uit) Aangename 
kennis.  Welkom.
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Albert skud blad met De Wet en dan met Davids.



WILLIE



Hoe gaan dit daar met die 
ondersoek?  



DE WET



Ons kap aan.  Ons kap aan.

WILLIE



Nee, maar ek’s bly om dit te 
hoor.  Waarmee kan ek help?

DE WET



Snaakse ding...Marthinus se Ma...

ALBERT



Van wie praat ons nou?

WILLIE



Buffel. 

ALBERT



O...sorrie...ons het hom as 
Buffel geken...Buffel 
Basson...soos Vleis Visagie en Os 
Durandt, jy weet...ek betaal ‘n 
honderd rand vir iemand wat my 
kan se^ wat hulle regte name is.

De Wet glimlag en knik.

DAVIDS



Was sy ooit hier?

WILLIE



Wie?

DAVIDS



Sy Ma.



WILLIE



Nie sover ek weet nie.

ALBERT



Hel, ek weet nie eers of sy 
geweet het dat hy hier gekuier 
het nie.

DE WET



Dit was sy wat ons van hierdie 
plek vertel het...

Albert maak ‘n “my donner, kan jy dit glo” gesig vir 
Willie.
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DE WET (cont’d)



...en nou het sy verdwyn?



WILLIE



Hoe bedoel jy verdwyn?

DE WET



Verdwyn.  Vermiste persoon.

ALBERT



Shit Willie, as dinge so aangaan, 
gaan die ouens vir hulle ‘n nuwe 
watergat loop soek, en ek saam 
met hulle.



DE WET



(aan Willie)  So jy’t niks gehoor 
nie?  Ons weet mos hoe dit 
gaan...’n kroegman hoor alles.



WILLIE



As ek iets gehoor het, het ek 
dadelik gebel.  Die nommer wat jy 
my gegee het le^ net daar (beduie 
na die rak agter die kroeg).

DE WET



Gaaf.  Ek sal dit waardeer as 
julle julle ore oop hou. Hoe 
vinniger ek hierdie saak oplos, 
hoe minder kans is daar dat die 
ouens ‘n ander watergat sal loop 
soek.

WILLIE



En dit kan ek nie bekostig nie, 
glo my.



De Wet knik.  Hy en Davids begin wegstap.  De Wet draai 
terug.



DE WET



Terloops, het julle dalk hierdie 
al vantevore gesien?



De Wet hou die WB armband tussen duim en voorvinger op.  
Ons sien dit duidelik.

Albert en Willie staar na die armband, knip nie ‘n oog nie.

ALBERT



Wat is dit?



DE WET



‘n Kenteken wat jy om jou arm 
dra.
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ALBERT



Dit kan ek sien, maar wie dra 
dit?

DE WET



Dis wat ek gehoop het julle vir 
my kan se^.



WILLIE



Nog nooit so iets gesien nie.



Albert beduie “Ek ook nie, no clue”.

De Wet knik.  Hy en Davids stap uit.

Albert en Willie kyk hoe hulle uitstap.



ALBERT



Ons het daai vroumens net betyds 
minder gemaak.

WILLIE



Hy’s gevaarlik, daai ou. 



ALBERT



Teen die tyd dat hy uitfigure wat 
met Buffel gebeur het, indien hy 
dit ooit uitfigure, sal hy baie 
groter dinge he^ om oor te worrie 
as ‘n lyk in ‘n veld.



EXT - ‘N RUSBANKIE IEWERS IN ‘N PARK - DAY

Dieselfde park waar Gerhard en Christine voorheen ontmoet 
het.

Christine het ‘n pakkie ou briewe, so tien of twaalf van 
hulle, wat met ‘n toutjie vasgebind is, in haar hand.



CHRISTINE
Ek weet nie hoekom ek hulle gehou 
het nie...miskien omdat hulle die 
enigste dinge was waaraan ek kon 
vat, wat my na aan jou laat voel 
het. 

Sy oorhandig die pakkie briewe aan Gerhard.  Hy neem dit, 
voel dit asof die raak daaraan die raak aan sy biologiese 
Pa is.   

Hy draai die pakkie om.  



NABYSKOOT:  Die agterkant van die onderste brief.  Agterop 
staan geskryf in blou ink:

76346628 BG
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M. Olivier (Kpt.)

Privaatsak X 63



Grootfontein



GERHARD



Wat se soort werk het hy in die 
weermag gedoen?



CHRISTINE
Ek weet nie.  Hulle mag mos nie 
gepraat het oor wat daar aangaan 
nie.

Gerhard draai die pakkie briewe in sy hand.

GERHARD



Dankie.



CHRISTINE
Ek wil he^ jy moet weet...dat al 
was hy en ek albei getroud...het 
ons mekaar baie lief gehad.  Dis 
vir my moeilik om hieroor te 
praat, maar jy...ons...dit was 
nie net ‘n seks-affair nie...ons 
het mekaar liefde gegee in ‘n tyd 
toe ons albei liefde nodig gehad 
het...en in daardie liefde is jy 
gemaak.  En so sal ek altyd aan 
jou dink...my liefdesbaba.

Gerhard se oe” gaan toe...trane stoot uit sy oe”.  Hy sit, 
kop na onder, en huil, sonder om ‘n enkele klank te maak, 
net sy skouers wat skud.



Christine sit haar arm om sy skouers.



LANGSKOOT:  Gerhard en Christine, met haar arm om sy 
skouers, sit op die bankie in die middel van die wye park.  
‘n Vrou en man, met ‘n seuntjie van ses of sewe wat vooruit 
hardloop, stap in die voorgrond verby, besig met hulle eie 
lewens - die visuele verwysing hier:  W.H.Auden se gedig: 
“Muse’e des Beaux Arts” - “About suffering they were never 
wrong, /The Old Masters; how well, they understood /Its 
human position; how it takes place /While someone else is 
eating or opening a window or just walking dully along...”

INT - RUDI SE KERK - DAY



NOTA:  Met die uitsondering van Rudi, is al die mense in 
hierdie toneel ekstras.  Die toneel gaan oor Rudi.

‘n Paartjie staan voor die kansel.  Rudi is op sy kansel.
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Agter die paartjie, die gaste.



RUDI
...en wat vertel hierdie verse 
ons? - hulle vertel ons dat die 
huwelik nie net ‘n aardse belofte 
is nie...maar ‘n belofte voor 
God.  Soos wat Jesus Christus een 
is met die kerk, so word man en 
vrou een...dit is ‘n heilige 
belofte voor die gemeenskap, 
opgeteken in die wet, en 
bowenal...(kan skielik nie praat 
nie, oorweldig deur emosie)...en 
bowenal gesee”n...(laat sak sy 
kop, sukkel om homself onder 
beheer te bring)...gesee”n deur 
God. 

‘N VROU wat tussen die gaste sit, pik ‘n paar trane weg met 
‘n sakdoekie.  Sy fluister aan die man wat langs haar sit.

VROU IN KERK



Sies tog, kyk hoe ontroer is hy.

Trane loop oor Rudi se wange, maar sy stem is onder beheer.

RUDI
Kom ons bid...

INT - ‘N DEFTIGE VOORPORTAAL - DAY



Nabyskoot op ‘n fancy telefoon wat lui.  Na drie of vier 
luie, tel ‘n swart hand die gehoorbuis op.

‘n DEFTIGE SWART MAN staan by die foon.



DEFTIGE SWART MAN
Hallo...?

VLOOI (DISTORT)



Have you got a pen...?

DEFTIGE SWART MAN
Who is this...?



VLOOI (DISTORT)



The man who’s got your daughter.  
Have you got a pen?



Die Deftige Swart Man snak na sy asem en gryp na ‘n pen.
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VLOOI (DISTORT) (cont’d)
You are going to transfer ten 
million rand to the account I’m 
going to give you or you will 
never see your daughter 
again....talk to the police, she 
dies, miss the deadline, she 
dies...you will not hear from us 
again.  We will not negotiate.  
Now write this down...

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Rika was ‘n paar borde in die wasbak.  Haar gesig is strak, 
geen grimering nie.



Maria kom met energie die kombuis binne.  Sy het ‘n groot 
plat boks in haar hande.



MARIA
My sus...ek het jou gese^ as ek 
jou weer met jou hande in daardie 
wasbak vang, stuur ek jou terug 
huis toe.

RIKA
Ek kan nie net sit en niks doen 
nie.

MARIA
Dis jou probleem, Rika, jy was 
vir so lank die hoof-dienaar van 
jou man se kerk dat jy vergeet 
het dat daar buite daardie mure 
‘n we^reld is waar mense elke nou 
en dan ‘n bietjie pret het.

Maria maak die boks oop en haal ‘n pragtige rok uit, wat sy 
met fanfare omhoog hou.

MARIA (cont’d)
Ta-raaaaa! 



Rika kyk net na die rok terwyl sy haar hande droogmaak.



MARIA (cont’d)
En?  Wat dink jy daarvan?



RIKA
Dis pragtig.



MARIA
Dis joune.



RIKA
Myne?!
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(MORE)

MARIA
Ek en jy, suster, gaan vanaand by 
die heerlikste restourant eet en 
drink en lekker kuier, want as 
ons nog ‘n dag langer in sak en 
as in hierdie huis sit gaan ons 
albei binnekort soos twee ou 
hekse lyk.

RIKA
Maria...

MARIA
Ek vat nie nee vir ‘n antwoord 
nie.

OUMA (O.S.)



En wat van my?

Ouma is in die kombuis se deur in haar rolstoel.



OUMA (cont’d)
Moet ek nou alleen hier bly?



MARIA
Nee, ek het Elisabeth twee 
honderd rand aangebied om by Ma 
te wees terwyl ons weg is.

OUMA
Nou hoekom sal ek die heel aand 
met ‘n agtienjarige flerrie wil 
sit en gesels?

MARIA
Eerstens, omdat Ma nie ‘n keuse 
het nie, en tweedens omdat, 
volgens die stories wat ek oor 
die jare oor Ma gehoor het toe Ma 
jonk was, Ma waarskynlik vir 
daardie agtienjarige flerrie ‘n 
paar tips oor pret en plesier sou 
kon gee.

OUMA
Skaam jou.  Ek was nooit ‘n 
flerrie nie.  Ons het pret gehad, 
maar ek was nie ‘n flerrie nie.

MARIA
Elisabeth ook nie.  Sy’s ‘n sexy 
jong meisie soos Ma was, sy’s Ma 
se kleinkind, en miskien kan Ma 
haar die geheim leer van hoe om 
pret te he^ sonder om ‘n vlerrie 
te wees. 
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MARIA(cont'd)
En terwyl Ma dit doen, gaan ek en 
Rika vir ‘n paar uur ons vlerke 
sprei.  Kom Rika, ek kan nie wag 
om te sien hoe jy in die rok lyk 
nie.

Maria, nog met rok in hand, lei vir Rika verby Ouma uit die 
kombuis.  Ouma bly alleen agter.  ‘n Herinnering uit haar 
diep verlede oorweldig haar.



OUMA
Oooooooe...ek wens julle kon die 
rok gesien het wat ek aangehad 
het toe ek hom die eerste keer 
ontmoet het...(maak ‘n kring met 
haar vingers - duim teen duim en 
middel vinger teen middel 
vinger)...hy kon sy vingers so om 
my middel sit...



INT - ‘N DEFTIGE SITKAMER IN ‘N HUIS - DAY

Die Deftige Swart Man en die Deftige Swart Vrou staan 
teenoor mekaar in die sitkamer.  Hulle is in ‘n hewige 
argument betrokke.

NOTA:  Ek wil he^ dat hierdie dialoog in Zoeloe vertaal 
moet word, en dat die toneel in Zoeloe gespeel word met 
onderskrifte.

DEFTIGE SWART VROU



I’m telling you, we must go to 
the police!



DEFTIGE SWART MAN
We were already at the police!



DEFTIGE SWART VROU



Yes!  After it happened!  But 
then we thought it was a 
highjack!

DEFTIGE SWART MAN 



He said that if I go to the 
police or miss the deadline, they 
will kill her!

DEFTIGE SWART VROU



I’ve seen this stuff on TV.  
That’s what they always say!  Use 
your influence. You are a captain 
of industry.  They’ll bring in 
the best men they have.
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DEFTIGE SWART MAN
This is not TV!  This is real! We 
transfer the cash before the 
deadline or she dies.



DEFTIGE SWART VROU



This is my daughter we are 
talking about!!



DEFTIGE SWART MAN
(quietly) Ma...she is my daughter 
too.

Die Deftige Swart Vrou loop in desperate sirkels rond, haar 
hande op haar kop.

DEFTIGE SWART MAN (cont’d)



(stiller) We pay or she dies.



Die Deftige Swart Vrou kom uiteindelik tot ongemaklike rus.

DEFTIGE SWART VROU



How do you know that they won’t 
kill her anyway, even if we pay?

DEFTIGE SWART MAN
I don’t, but if we don’t pay, 
she’s dead for sure.



Stilte.



DEFTIGE SWART VROU



Pay them....and God help us.



AD BREAK # 3



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: INRIT - NIGHT

Maria en Rika kom vrolik uit die voordeur na die inrit 
aangestap.  Rika dra die rok wat Maria vir haar gekoop het. 
Albei lyk pragtig, hare en grimering gedoen tot perfeksie.

MARIA
...en dis toe my Pa vir hom se^: 
“Verskoon my, jongman, maar as jy 
die opsitkers by my dogter wil 
brand, sal jy baie meer geld as 
dit moet verdien!” 



Hulle lag lekker.

RIKA
So hy’t eintlik die besigheid 
begin om met jou te kan trou.





HARTLAND Episode 8  bl. 34.

Hulle lag saam, en steek dan vas.  Die lag verdwyn.

Rudi staan in die inrit.  Hy lyk nie goed nie.



Stilte.



MARIA 



Miskien moet ek binnegaan...

RIKA
Nee.  Ek sal dit verkies as jy 
bly.

Maria knik...in ‘n moeilike situasie.



RIKA (cont’d)
Ek het jou gevra om nie te 
probeer om my te oortuig om terug 
te kom nie.



Rudi knik, weerloos, Ja.



RIKA (cont’d)
En jy’t ingestem...



Rudi knik weer, weerloos, Ja.



RIKA (cont’d)
Hoekom is jy dan hier?

RUDI
Om jou te oortuig om terug te 
kom.

Dis vir Maria uiters ongemaklik om deel van hierdie intieme 
gesprek te wees.



MARIA
Rika...jy weet dat ek jou in 
enige keuse wat jy maak, sal 
ondersteun, maar ek het julle 
albei lief, en ek sal verkies om 
nie by hierdie gesprek betrokke 
te wees nie.



Maria stap terug na die huis.



Rika en Rudi staan en kyk na mekaar.

RUDI
Rika...ek is nie hier vir myself 
nie...ek is hier vir ons gesin. 
Ek weet dat jy...
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RIKA
Voor jy verder praat...ek wil he^ 
jy moet verstaan:  ek le^ nie die 
manier hoe ons Gerhard gekry het 
voor jou deur alleen nie.  Ek het 
geweet wat jy doen en ek het 
toegelaat dat jy dit doen.  En 
ten spyte daarvan het ek in al 
die jare daarna geglo dat ons 
“verkeerd” baie minder as ons 
“reg” was, en dat ek ‘n soort van 
heilige bediende was in ‘n 
heilige huis.  Maar ek glo dit 
nie meer nie. Ek het nie geloop 
om jou te straf nie...ek het 
geloop omdat ek nie skynheilig 
wil leef nie.

RUDI
As jy huistoe kom kan ons saam...

RIKA
Nee, ons kan nie.

RUDI
Ons kinders...

RIKA
...is nie meer kinders nie...en 
hulle weet waar ek is.

RUDI
Is daar geen manier wat ek...



RIKA
(baie kalm) Nee.  (pouse)  Ons 
het albei ‘n gat, Rudi, iewers op 
‘n grens, jy joune en ek myne, en 
totdat ons dit wat ons in daardie 
gate begrawe het, opgrawe en 
daarmee vrede maak, sal ons nooit 
weer ‘n gesin kan wees nie.  En 
nou moet ek jou vra om my te 
verskoon; ek en Maria het ‘n 
tafel bespreek, by haar en Jan se 
gunsteling restourant, en ek wil 
nie die rede wees hoekom ons laat 
is nie.

Rudi knik stil...aanvaar daar’s niks meer wat hy kan doen 
nie.

RUDI
Dis ‘n mooi rok.



RIKA
Dankie.
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INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: ‘N KAMER - DAY / 
INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - NIGHT



Zweli en Elna op Skype soos vorige toneel.

ZWELI
(blaas sy asem uit, groot stress) 
Hel, Elna, dis ‘n groter risiko 
as wat ek met die Amerikaners 
gevat het...en kyk wat het daar 
gebeur.



ELNA
Dis waar, maar hierdie keer is 
dit met iemand aan hierdie kant 
van die we^reld wat jy goed ken, 
en met ‘n persoonlike belang by 
die sukses van die onderneming.

ZWELI
Ek weet nie hoe ek dit verby Oom 
Adriaan gaan kry nie.



ELNA
Jy hoef nie.  Jy’s die CEO...en 
jy besit vyftig persent van die 
maatskappy.



ZWELI
As hierdie nie uitwerk nie sal ek 
vyftig persent van niks besit.



ELNA
Ek ook, maar weet jy wat?...jou 
Pa en my Pa het die besigheid in 
die donkerste jare van Apartheid 
begin, uit die boot van jou Pa se 
kar.  Hulle’t niks gehad nie, net 
‘n visie, en ‘n aanvoeling vir 
die tyd.  Jou instink was om 
Afrika aan Afrikaanse-
Amerikaners... (dan tref dit 
haar)...hmf...dit klink 
snaaks!...wat noem mens ‘n 
African-American in Afrikaans...?

ZWELI
Afrikaanse-Amerikaners.

Vir ‘n oomblik, stilte, en dan bars albei uit van die lag.

ZWELI (cont’d)
Hey sister, maybe we can use that 
as an angle to sell to the boere 
girls here at home!
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(MORE)

ELNA
And why not?  Ons is mos 
Afrikaners...’n volk van 
Afrika...so hoekom kan die wit 
girls nie ook African Queens wees 
nie?!

Hulle raak albei stil...want die besef kom na albei dat 
hulle dalk nie net ‘n grappie maak nie.



ZWELI
Hoekom dink ek nou dat jy dink 
wat ek dink...?



ELNA
Omdat ons waarskynlik dieselfde 
ding dink.



Weer stilte.



ZWELI
Jy besef dat as jou Kanada plan 
nie werk nie, ons twee miljoen 
dollar gaan verloor.



ELNA
(beat)  As jou Pa en my Pa hier 
was...wat dink jy sou hulle gese^ 
het?

ZWELI
(beat) Wie nie waag nie, wen nie.

ELNA
Presies.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GERHARD SLAAPKAMER - DAY

Gerhard sit op sy bed.  Agt of nege van die briewe wat 
Christine vir hom gegee het is reeds oopgemaak.  Hulle le^ 
oor sy bed versprei.  Hy is besig om nog ‘n brief uit ‘n 
koevert, wat reeds oopgeskeur was, te haal.  Hy vou die 
brief oop.  Die brief is op SAW skryfpapier geskryf in blou 
ink en langskrif. Dis ‘n kort brief, net een bladsy lank. 

GERHARD



(lees hardop) “My liefste 
Christine. Ek weet nie wat om te 
se^ nie.  Is jy seker? Was jy by 
die dokter?  Het jy toetse laat 
doen?  Jy moet weet ek het 
hierdie brief met ‘My liefste 
Christine” begin omdat ek jou 
lief het, maar omstandighede is 
so dat ek nooit my vrou sal kan 
los nie.  
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GERHARD(cont'd)

(MORE)

My twee kinders is alles vir my, 
en as ek my vrou los om by jou te 
wees, of as sy van ons verhouding 
uitvind, sal ek hulle verseker 
verloor. Ek’s nie seker wat ons 
nou moet doen nie.  Met liefde - 
en ek bedoel dit, Marius.”

Gerhard le^ die brief neer, dink...staan dan op.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Direk na vorige.  

Rudi in een van die stoele in sy studeerkamer, nie agter sy 
lessenaar nie.  Hy is amper ‘n spiee”lbeeld van Rodin se 
“Thinker”.

Gerhard stap in.



GERHARD



Wat het jy vir haar gese^?

RUDI
(sonder om sy posisie in die 
stoel te verander of om op te 
kyk) Weet jy, ek verstaan dat jy 
vir my kwaad is, maar as jy nie 
met respek met my kan praat nie, 
dan moet jy maar soos jou Ma jou 
tasse pak en jou lewe iewers 
anders gaan soek.

Gerhard staan tjoepstil...’n reaksie wat hy nie verwag het 
nie.

Rudi staan nou op uit sy stoel.

RUDI (cont’d)
Ek verstaan...na alles wat gebeur 
het...dat dit vir jou moeilik is 
om “Pa” te se^ as jy met my 
praat, maar antwoord vir my 
hierdie, jy wat filosofie geswot 
het en hopelik iets van die 
kompleksiteit van menswees begin 
verstaan het, se^ vir my: as jy 
na die vrou kyk wat haar lewe 
gegee het om jou die beste 
opvoeding te gee wat sy kon, sien 
jy nou ‘n vreemdeling, of sien jy 
‘n vrou wat, al was jy nie haar 
biologiese kind nie, in alle 
ander opsigte jou Ma was?  
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RUDI(cont'd)
En jy hoef dit nie te antwoord 
nie, want as jy enigsins ‘n hart 
en ‘n siel en ‘n verstand het, 
kan jy net een antwoord he^.  En 
ja, ek weet ek is nie meer die 
man wat jy al die jare gedink ek 
is nie, maar nes daardie vrou jou 
Ma is en altyd sal wees, so is 
ek, en sal ek altyd, jou Pa wees.

Gerhard kyk stil na Rudi.



Rudi gaan staan agter sy lessenaar.

RUDI (cont’d)
As jy sukkel om my Pa te noem, 
se^ dan gerus “jy”, maar nie met 
daardie stemtoon nie. (stilte - 
Rudi kyk stip na Gerhard) Na 
watter “haar” verwys jy?



GERHARD



My biologiese Ma.

RUDI
Dat as sy jou in my en my vrou se 
sorg laat, jou siel van haar 
sonde gered sal wees.



GERHARD



In watter teologiese teks staan 
dit geskryf?



RUDI
Dit staan ne^rens geskryf nie, 
maar hoeveel Christene ken jy wat 
‘n dominee se wysheid sal 
betwyfel?

GERHARD



Jy’t haar geloof misbruik.

RUDI
Ja, en as ek se^ dat ek daaroor 
spyt is, sal jy my verwyt omdat 
ek jammer is dat ek jou gekry 
het, en as ek se^ dat ek nie spyt 
is nie, dan sal jy my verwyt 
omdat ek haar geloof misbruik 
het. So se^ jy nou vir my wat ek 
moet se^ sonder dat ek veroordeel 
word.
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GERHARD



Die vrou wat my grootgemaak het, 
het dit klaar gese^...God...en op 
hierdie oomblik glo ek nog steeds 
daar is ‘n God...het jou eerste 
kind gebruik om jou vrou se 
baarmoeder weg te neem sodat ek 
en jy, nou...in hierdie oomblik, 
hier kan staan, en jy, soos baie 
ander dominees in hierdie land, 
dit wat jy aan mense soos daai 
man Hannes gedoen het, in die oe” 
moet kyk en jou pad moet vind om 
daardie onreg, reg te maak.  
Dankie dat jy my vraag eerlik 
beantwoord het.



Gerhard stap uit.

Rudi lyk asof sy siel sy lyf verlaat het.

EXT - ‘N STIL STRAAT IN ‘N DUUR WOONBUURT - DAY



‘n Voertuig ry in die straat, kom skielik tot stilstand.  
‘n  Deur word oopgemaak en die Swart Dogtertjie, met 
blinddoek oor haar oe” en haar hande vasgebind agter haar 
rug, word deur iemand met ‘n balaklava afgelaai in die 
straat.



Die kar ry weg.



Die dogtertjie staan alleen in die straat.

INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: NEIL SE KAMER - 
NIGHT

Neil weer voor sy Skype.  Elisabeth se gesig is op die 
skerm.



ELISABETH
Dis soooooooo super cool, Neil.

NEIL
Maar jy moet weet...na wat gebeur 
het...is ek nie seker of...

ELISABETH
Ag chill man.  Hulle sal nie eers 
weet ons sien mekaar nie.

‘N KLOP aan sy kamerdeur.



NEIL 
Ek moet gaan.
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Neil click die Skype-konneksie en dan die Skype homepage 
weg.  Hy maak dan die kamerdeur oop.  Bertus staan in die 
deur.

BERTUS



Is jy besig...?



NEIL
Nee Pa.  Le^ maar en dink oor al 
die goed wat ek moet doen voor ek 
gaan.

BERTUS



Ek wil graag met jou oor iets 
praat.  Kom ons sit.



Neil gaan sit op die kant van sy bed.



Bertus trek die stoel, wat voor Neil se rekenaar/lessenaar 
staan, nader en gaan sit teenoor Neil.



Dan staan hy weer half op...voel met sy plat hand op die 
stoel se sitplek...voel dat dit warm is.

BERTUS (cont’d)



Jy bedoel “sit” en dink.



NEIL
Ja, Pa.



Bertus gaan sit weer. Neil kyk vraend na Bertus...verwag 
die ergste.



BERTUS 



Moenie worrie nie, ek het nie my 
mind oor Suid-Afrika verander 
nie...



Neil ontspan effens.



BERTUS (cont’d)



Ek wil jou iets vra, en ek wil 
he^ jy moet eerlik antwoord.



Neil kyk stil, maar versigtig na Bertus.  As jou Pa wil he^ 
jy moet eerlik antwoord is dit ernstig...en gevaarlik.



BERTUS (cont’d)



Hoekom is jy bang vir my?



Neil kyk af, weg, weet nie hoe om te antwoord nie.
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(MORE)

BERTUS (cont’d)



Het ek jou ooit...bo en behalwe 
die twee of drie keer wat ek jou 
met die plat hand op jou boud ‘n 
pakslae gegee het toe jy jonk 
was...het ek jou ooit geslaan?



NEIL
Nee Pa.



BERTUS



Het ek ooit jou Ma geslaan?

NEIL
Nee Pa.



BERTUS



Se^ dan vir my - hoekom is jy 
bang vir my?



NEIL
(met moeite)  Pa is my Pa.

BERTUS



Ek’s jammer, maar as jy oud 
genoeg is om alleen terug te gaan 
na Suid-Afrika, dan wil ek ‘n 
beter antwoord he^ as dit.

NEIL
Was Pa bang vir Pa se Pa?

Dis nie die antwoord wat Bertus verwag het nie, maar hy 
moet nou eerlik antwoord.



BERTUS



Ja...ek was, maar toe jou Ma my 
vertel het dat sy verwag, en toe 
ons uitvind dat dit ‘n seun gaan 
wees, het ek gesweer dat ek nie 
die soort Pa sou wees vir wie sy 
seun bang is nie. Hoekom is jy 
nie vir jou Ma bang nie?



NEIL
(trek sy skouers op) Sy’s Ma.  
Miskien is dogters bang vir hulle 
Ma’s en seuns vir hulle Pa’s.



BERTUS



(knik stadig sy kop) Miskien, ja. 
(pouse) Ek wil he^ jy moet weet 
dat ek baie graag wou gehad het 
dat jy hier swot, maar dat ek ook 
weet dat jy nou oud genoeg is om 
jou eie pad te kies...en dat ek 
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BERTUS(cont'd)
vertrou dat jy slim en volwasse 
genoeg is om die regte pad te 
kies.

NEIL
Dankie Pa.



BERTUS



Nou ja...ek neem aan jy het nog 
baie dinge om oor te dink, of jy 
nou sit of le^,  voor jy gaan.



Bertus staan op en stap na die deur.

NEIL
Pa...

Bertus draai in die deur terug.

NEIL (cont’d)
...ek dink nie dis “bang” nie, 
Pa.  Ek dink dis net respek.



BERTUS



(knik stil) En eendag, as jy ‘n 
vrou het, sal jy leer dat ‘n man 
vir ‘n vrou kan bang wees.

Bertus stap uit.



Neil verstaan glad nie wat Bertus nou gese^ het nie.

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

Adriaan staan voor Zweli se lessenaar.  Zweli sit agter sy 
lessenaar.



ADRIAAN



‘n Wat?!

ZWELI
Nuwe maatskappy...in Kanada...en 
van daar distribusie na Amerika.  
Die containers is klaar op pad 
soontoe.  Ons reken daai 
Amerikaners het ons ‘n guns 
gedoen...hulle’t ons die mark 
gewys en toe weggeloop.

ADRIAAN



Moenie my verkeerd verstaan nie, 
maar Elna het nog nooit ‘n 
maatskappy bestuur nie.
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ZWELI
Dis waar, maar voor Oom Jan en my 
Pa African Queens Cosmetics begin 
het, het hulle ook nog nooit ‘n 
maatskappy bestuur nie.

ADRIAAN



Wel...(dramatiese pouse)...dis 
jou besluit.



ZWELI
Ja, dit is...en ek wil ook praat 
oor ons planne vir die wit 
mark...hier...in Suid-Afrika.



Adriaan se mond hang oop.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - NIGHT

Albert, Susan, Vlooi en al die manne is daar. 



ALBERT



Manne...’n vuis vir Roofdier, wat 
Operasie Swart Diamant voorgestel 
het.

Almal lig hulle regter vuis in die lug.



Vlooi aanvaar trots die erkenning.



Susan kyk trots na Vlooi.



ALBERT (cont’d)



Met hierdie geld gaan ons die 
saad koop om die lande van 
hierdie land te saai en ‘n oes te 
kweek wat die vyand met hulle 
bloed sal maai.  

ALMAL
(slaan die tafel) Hoor-hoor!



ALBERT



Ons gaan haal wat ons Pa’s en 
Ma’s vir ‘n appel en ‘n ei 
verkoop het.



ALMAL
Hoor-hoor!
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ALBERT



...en ons kinders se kinders sal 
eendag oor die berge en dale van 
Kanaan kyk en se^: “Dit is die 
Kanaan wat ons vaders vir ons 
gegee het!!!” (lig sy vuis bo sy 
kop) Bloed in...



ALMAL
Bloed uit!!!



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: ELNA EN BERTUS SLAAPKAMER - 
NIGHT

Rika is in die bed, maar sit regop, haar rug teen twee 
kussings teen die kopstuk van die bed.



RIKA
Dis ‘n vreemde gevoel om alleen 
in ‘n bed te le^ nadat jy jou bed 
vir vyf-en-twintig jaar met ‘n 
ander persoon gedeel het...dis 
asof ‘n stuk van jou eie lyf nie 
daar is nie, asof jy dit deur die 
loop van die dag iewers verloor 
het, en dit eers agterkom as jy 
in die bed inklim.  Ek het nooit 
verstaan hoekom hulle altyd se^ 
dat daar drie ervarings is wat 
vir ‘n mens die mees traumatiese 
is:  die dood van ‘n geliefde, 
die trek na ‘n nuwe huis, en 
egskeiding.  Dit het vir my so 
uiteenlopend geklink - die dood, 
ander huis, egskeiding, maar dit 
tref my nou...nie net die dood is 
die dood nie, hulle is almal ‘n 
soort dood...die dood van ‘n 
mens, die dood van jou aardse 
ruimte en sekuriteit, en die dood 
van daardie stuk van jouself wat 
langs jou in die bed gele^ het.  
En miskien is dit die punt:  dat 
totdat jy, as mens, leer en 
miskien belangriker, aanvaar dat 
jy alleen gebore word, en alleen 
doodgaan, jy nooit sal leer hoe 
om jou eie pad, as onafhanklike 
mens, te stap terwyl jy daardie 
pad met ander mense deel nie.
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(MORE)

Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

Zweli staan in die kantoor, met rug na kamera, kyk by die 
venster uit.  Begin praat terwyl sy rug nog na ons gedraai 
is.



ZWELI
Coconut.  Swart buite, wit binne.  
Toe Nelson Mandela in ‘94 
president geword het, was ek op 
hoe”rskool...maar nie in ‘n 
township nie.  Teen daardie tyd 
het my Pa en Oom Jan alreeds 
African Queen Cosmetics van ‘n 
kar se boot tot ‘n groot 
maatskappy gebou.  Ek was in ‘n 
Engelse privaatskool, die soort 
skool waarheen al die ryk 
witmense se kinders gegaan het.  
Net ‘n paar swart kinders se 
ouers kon beskostig om hulle na 
sulke skole te stuur.  So it 
would be easier for me to say 
this in English, want dis die 
taal waarin ek my matriek gekry 
het...soos baie Afrikaners se 
kinders.  Op skool het ons hulle 
“Dunglish” genoem - Dutchmen who 
speak English.  En ek sal nooit 
vergeet nie...by my 
matriek...(soek die woord)... 
prysaand...prizegiving...het ‘n 
Afrikaanse ou die prys vir Engels 
gewen - een van die min 
Afrikaners in die skool, maar hy 
kon die beste Engels praat, beter 
as die Engelse ouens in die skool 
- Chris Viljoen.  
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ZWELI(cont'd)
Chris het my vertel, toe hy klein 
was, het sy Pa vir hom gese^:  
“My seun, ons is Afrikaners, in 
ons huis praat ons ons 
moedertaal, maar as jy in hierdie 
we^reld in besigheid ‘n leier wil 
wees, moet jy Engels 
praat...beter as die Engelse 
self.”  Toe vertel ek hom wat my 
Pa in ‘94 vir my gese^ het: 
“Zweli, in hierdie land is dit 
vandag beter om ‘n swart vel te 
he^ as ‘n witte, maar die man wat 
regtig mag in besigheid wil he^, 
veral internasionaal, is die man 
wat swart buite is, en wit binne - 
witter as die witmense self.” En 
ek reken hy was reg.  Barack 
Obama is ‘n coconut...en hy’s die 
CEO van die grootste besigheid 
ter we^reld.

‘n KLOP aan sy deur.



ZWELI (cont’d)
Ja...?



Die deur gaan oop, Adriaan kom ingestap...hy het iets op 
die hart.

Zweli hou hom stil dop.

ADRIAAN



Ek wou nie te vinnig praat nie, 
nie voor ek eers ‘n bietjie gaan 
dink het nie.  Ek het gedink en 
ek voel dis my plig, as ‘n 
direkteur van hierdie maatskappy, 
om te se^ dat ek ernstige 
bedenkinge het oor jou planne om 
via Kanada, onder Elna se 
bestuur, die Amerikaanse mark te 
penetreer.  En ook oor jou plan 
om ons produkte hier aan wit 
vrouens te probeer bemark.

ZWELI
(dink ‘n oomblik)  I’m going to 
say this in English:  Is this 
because you are afraid that the 
business will take a knock, or 
because you are afraid that I 
will succeed?

Adriaan is vir ‘n oomblik verstom...het nie woorde nie.



ZWELI (cont’d)
No offense intended.
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ADRIAAN



Hoekom op aarde sal ek bang wees 
dat ons sukses het daarmee?!  My 
magtag, Zweli. Jy is maar ‘n paar 
jaar in hierdie besigheid, ek het 
my hele lewe aan hom gewy.  En 
hoekom sou ek wou he^ jy moes 
faal?! Moenie vergeet nie, dit 
was ek wat voorgestel het dat jy 
as CEO aangestel word.

ZWELI
Dan wil ek vra dat jy die man wat 
jy voorgestel het, jou volle 
vertroue en ondersteuning sal 
gee.

ELNA (O.S.)



Jy kan op myne staatmaak.



Elna staan in die deur.

Zweli glimlag as hy haar sien.



Adriaan is weer eens verstom.



ELNA (cont’d)
Dagse^ manne.

ZWELI
(aan Adriaan)  Ek het vergeet om 
te se^ - Elna is terug.

Adriaan is heeltemaal onkant betrap.

ELNA
Met goeie nuus...

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



GROOTBEK
Hiep-hiep hoeraaah!



De Wet en Davids is in die kantoor.  De Wet sit, soos 
altyd, agteroor in sy stoel, voete op lessenaar.  Hy het 
die WB kenteken in sy hande.  

Davids loop rond terwyl sy praat.



DAVIDS



‘n Man wil sy Ma uit armoede red.  
Vir die belofte van ‘n beloning 
gee hy die transit security ouens 
die waar en wanneer van ‘n heist 
op een van hulle voertuie.  
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(MORE)

DE WET



Yup.

DAVIDS



Die heist-poging faal, maar die 
bende ontsnap en die ou wat die 
tip-off gegee het kom haal nie sy 
beloning nie.

DE WET



Yup.

DAVIDS



Paar dae later kry ons die lyk 
van ‘n boertjie in die veld, van 
agter en naby deur die hart 
geskiet.  Die transit ouens se^ 
die ou wat die info wou verkoop, 
het ‘n Afrikaanse aksent 
gehad...so die bende was heel 
moontlik Afrikaans.



DE WET



Yup.

DAVIDS



Ons praat met die lyk se Ma en 
kort daarna verdwyn sy, en 
wanneer ons dan haar huis 
deursoek, kry ons iets wat soos 
‘n neo-Nazi kenteken lyk.



De Wet maak sy mond oop om “Yup” te se^, maar word 
voorgespring deur Grootbek...



GROOTBEK
Yup.

De Wet kyk half verontwaardig oor sy skouer na Grootbek.



DAVIDS



Hier’s jou probleem: (sy trek ‘n 
sirkel op die witbord om te 
illustreer - sirkel 1: in middel 
van sirkel ‘n swastika en ‘n 
stokmannetjie om Buffel te 
verteenwoordig) Daar is honderde 
boertjies wat lede van neo-Nazi 
organisasies is en wat om een of 
ander rede deur hulle maatjies, 
of enige iemand anders,  gewhack 
kon word; 
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DAVIDS(cont'd)
(trek ‘n aparte sirkel aan 
teenoorgestelde kant van bord - 
sirkel 2: skryf “Heist-bendes” in 
sirkel) daar is ‘n helse klomp 
bendes wat heists beplan, en 
sekerlik nie almal net swart of 
Engels nie.  (beduie met pen na 
sirkel 2) Net omdat die ou wat 
die tip off vir die heist gegee 
het ‘n Afrikaanse aksent gehad 
het, beteken dit nie dat hy 
(beduie na sirkel 1 na 
stokmannetjie) Marthinus Basson, 
aka “Buffel” was wat aan (beduie 
na kenteken in De Wet se hande) 
daardie neo-Nazi groep behoort 
het nie. (sy trek ‘n 
dubbelpuntpyl tussen die twee 
sirkels met ‘n groot vraagteken 
oor die middel van die pyl.)  
Sonder bewyse daarvoor het ons 
net ‘n lyk, ‘n heist gone wrong, 
en ‘n armband.

De Wet staan op en stap in stilte oor na die witbord.  Hy 
neem die viltpen by Davids en skryf die syfers: 10 000 000 
onder die vraagteken en stap dan na die deur.



DAVIDS (cont’d)



Tien miljoen.

DE WET



Yup.

Wys met sy vinger na Grootbek - “Gotcha!!!”

DAVIDS



Tien miljoen wat?

DE WET



(met die uitstap) Lees vanoggend 
se koerant.



GROOTBEK
Poephol.

Davids kyk dolke na Grootbek.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi en Hannes sit in die russtoele teenoor mekaar.
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RUDI
Ek wil vir jou dankie se^ dat jy 
bereid was om te kom...veral na 
wat ek laas...hoe ek my laas 
gedra het.  Ek vra om verskoning 
daarvoor.

Hannes kyk stil na Rudi.



RUDI (cont’d)
Na jy vir die eerste keer hier 
was, moet ek eerlik wees, wou 
ek...kon ek myself nie sover kry 
om te begin dink dat die 
ervarings wat jongmanne op die 
grens gehad het, dalk ‘n 
vernietigende impak op die res 
van hulle lewens gehad het nie.

HANNES



Dit begin met nagmerries.  Dan 
begin jy drink om te vergeet, 
maar jy kan nie vergeet nie. My 
vrou het my kinders gevat en 
geloop...en ek kon haar nie 
kwalik neem nie.  Teen daardie 
tyd het ek al swaar gedrink.  Na 
sy geloop het, het ek sterker 
goed begin gebruik...toe verloor 
ek my werk.  Ek het eers ‘n jaar 
gelede myself in daardie donker 
gat gaan soek, om myself daar uit 
te haal, en dit was nie maklik 
nie...is nog steeds nie maklik 
nie.  Daar is duiwels en monsters 
onder in daardie gat en hulle 
laat jou nie maklik los nie.



RUDI
Ek kan my net indink.



HANNES



Nee, jy kan nie.



RUDI
Dis waar.  Ek kan nie...maar ek 
het die afgelope paar weke iets 
begin verstaan van hoe diep en 
donker daardie gat kan wees. My 
vrou is weg...en ek weet nie of 
ek my kinders meer het nie...

HANNES



Ek’s jammer...maar wat wil jy he^ 
moet ek daaraan doen?
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RUDI
(stilte)  Ek wil he^ jy moet my 
vergewe.

HANNES



(beat) Sodat jy jou vrou en 
kinders terug kan kry.

Rudi knik stil en nederig sy kop.



HANNES (cont’d)



(staan op) Laat ek iets mooi 
duidelik maak, dominee...ek het 
jou lankal vergewe.  Ek het jou 
nie opgespoor omdat ek wou sien 
hoe jy op jou kniee” om vergifnis 
smeek nie.  Ek het jou kom sien 
omdat totdat ek weer in God kan 
glo, ek nooit regtig uit daai gat 
sal kom nie.  Jy het my geloof by 
my gevat, en net jy kan dit vir 
my teruggee.



RUDI
Hoe moet ek dit doen?  Se^ my en 
ek sal dit doen.



HANNES



(stilte) Ek weet nie.



Rudi laat sak sy kop.



Hannes stap uit.



EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: STOEP EN GRASPERK VOOR DIE 
VOORDEUR - DAY

Hannes stap af met die stoep se trappies.

Esme kom van die inrit na die voordeur aangestap.

HANNES



Hi.



ESME
(beat) Hi...jy’s Hannes.



Hannes knik.



ESME (cont’d)
(gedemp) Ons het nog nie formeel 
ontmoet nie. (steek haar hand 
uit)  Aangename kennis. Ek’s 
Esme.

Hulle skud hande.
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HANNES



Seker nie aangenaam nie, maar ek 
weet wat jy bedoel.  Ek’s jammer 
as ek...

ESME
Daar’s niks om voor jammer te se^ 
nie.  Ek weet wat gebeur het en 
ek’s jammer dat jy rede gehad het 
om te kom. (besef dat dit ietwat 
sleg kan klink - vinnig:)...nie 
jammer dat jy gekom het nie, 
jammer dat jy so ‘n rede gehad 
het om te kom.

HANNES



Ek ook.



Stilte.  

HANNES (cont’d)



In elk geval...nice om jou te 
ontmoet.

ESME
Selle.



Hannes stap verby Esme in die rigting van die hek.

Esme stap na die voordeur, steek vas, draai terug...

ESME (cont’d)
Jy wil nie dalk ‘n koppie koffie 
he^ nie...?

Hannes draai terug...



ESME (cont’d)
Daar’s ‘n lekker plekkie in die 
tuin hier agter...

HANNES



(dink) Okei.



INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Zweli, Elna, Adriaan en Boetjan besig met vergadering.



ELNA
Die realiteit is dat - al mag jy 
dit nooit vir ‘n Kanadees se^ nie 
...hy sal jou kop af byt - Kanada 
is Amerika se een-en-vyftigste 
staat.
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BOETJAN



So die entiteit wat jy daar 
geregistreer het...



ELNA
...met die aandele presies 
dieselfde verdeel as die aandele 
hier...



BOETJAN



...daardie entiteit het nou die 
Noord-Amerikaanse regte tot 
verspreiding soos wat die 
Amerikaners wat ons gedrop het 
sou gehad het.

ELNA
Presies.  En omdat daar g’n 
manier is dat ons vinnig genoeg 
‘n distribusienetwerk in die VSA 
sou kon of selfs sou wou vestig 
nie, het ek Young ‘n’ Beautiful 
benader om ons produkte, vir ‘n 
kommissie, deur hulle netwerk te 
versprei. Een van Bertus se 
kollegas het my aan een van hulle 
direkteure voorgestel, ‘n baie 
nice vrou.  Sy was mal oor die 
idee...African cosmetics for 
African-American women.

ADRIAAN



Ek’s seker sy was.  Hulle dra 
amper geen risiko nie.

ZWELI
Hulle moet nog steeds hulle 
distribusiekostes uit hulle 
kommissie verhaal.

ADRIAAN



Jammer om dit te moet noem, maar 
as Amerikaners, wat Amerika ken, 
reeds na die idee gekyk het en 
besluit het dat ons produkte nie 
daar sal werk nie, hoekom dink 
ons dit sal werk?

ZWELI
Omdat ek dink hulle het gedink 
dit sal werk.  Iets anders het 
hulle laat wegloop.



BOETJAN



Miskien het hulle probleme gehad 
wat hulle nie met ons wou deel 
nie.
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(MORE)

ELNA
Waarskynlik.  So...my werk is dus 
om met Hoofkantoor hier te werk 
om die produkte daar te kry, en 
om die produkte daar te 
bemark...en gelukkig was 
bemarking een van my hoofvakke, 
so ek is nie heeltemal in die 
donker nie.



BOETJAN



Dit het ons reeds met die social 
marketing veldtog agtergekom, 
sus.

ELNA
Dankie, maar dit was net soveel 
Zweli s’n as myne.

ZWELI
Ek stel voor jy begin met presies 
dieselfde soort veldtog daar. Nou 
ja, dit klink vir my alles goed.  
Welgedaan, Elna.

ELNA
Dankie vir die geleentheid...(aan 
Adriaan)...en julle vertroue.



Adriaan kyk stil na Elna...was dit ‘n “dig”?



EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ‘N PATIO AREA - DAY



Esme het pas na iets geluister wat ‘n diep impak op haar 
gehad het.



HANNES (O.S.)
...en dis die storie.



Esme en Hannes sit by die tuintafeltjie, drink koffie.  
Hannes sit met sy hande om sy koppie, sy oe” op die koppie.

ESME
Ek kan nie glo dat die mense van 
Suid-Afrika dit toegelaat het 
nie.

HANNES



Hulle’t nie geweet wat aangaan 
nie.  En as jy hulle probeer 
vertel het, het hulle gedink jy’s 
bossies.  
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HANNES(cont'd)
Ek het eenkeer in daardie tyd ‘n 
vrou ontmoet, en dit het regtig 
gebeur, wat vir my met oortuiging 
vertel het dat sy vir ‘n feit 
weet dat ouens in die armie nie 
vloek nie want haar seun vloek 
nie.

ESME
Het julle gevloek?

HANNES



Ek sal jou eendag ‘n demonstrasie 
gee.

Stilte.



ESME
Nog koffie?



HANNES



Weet jy, dankie, maar ek moet 
gaan.

ESME
(knik) Dankie dat my vertel het.

HANNES



Dankie dat jy geluister het.



Nes hulle opstaan kom Rudi vanuit die huis op die patio 
uitgestap. Hy steek vas as hy hulle saam sien staan.

Vir ‘n oomblik stilte...dan draai Rudi weg en stap weer die 
huis binne.



ESME
Jy moet my Pa vergewe...



HANNES



Ek het.



INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Nabyskoot op koerant:  Die hoofopskrif lees:



OUERS BETAAL R10 MILJOEN VIR KIND



‘n Wyerskoot wys Davids wat by haar lessenaar sit en die 
koerant lees.  De Wet staan naby die witbord waarop die 
sirkels nog geteken staan.

DE WET



Lees die laaste paragraaf...
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DAVIDS



(lees) “Volgens die kind het ‘n 
vrou wat Afrikaans praat vir haar 
kos gegee.”

Davids kyk op na De Wet.



De Wet kyk na die witbord en die vraagteken tussen die twee 
sirkels waaronder hy 10 000 000 geskryf het.



DE WET



Weet nie van jou nie, maar voel 
vir my die boertjies is baie 
besig op die oomblik.



GROOTBEK
(sing)  “O boereplaas...”



AD BREAK # 1



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Vlooi en Susan sit by ‘n tafel ietwat afgesonder in ‘n 
hoekie...elkeen met ‘n bier.



VLOOI
Ek reken dit help nie ons mors 
die geld op ‘n klein aksie hier 
en ‘n klein aksie daar nie.

SUSAN
Ek stem.

VLOOI
Ons sal soos vlooie wees wat ‘n 
hond laat krap maar nie doodmaak 
nie.

SUSAN
Jy moet onthou, Albert is nie 
gister gebore nie.  Voor hy die 
WB gestig het, was hy lankal by 
weerstandsbewegings betrokke, van 
hy ‘n laaitie was.

VLOOI
Ek bevraagteken nie sy leierskap 
nie, glad nie - wat my betref is 
hy ‘n ware kryger, my role model, 
maar ek dink ons moet geduldig 
wees, dophou wat gebeur daar 
buite, ons tyd versigtig kies, en 
dan ‘n ding doen wat die hond se 
kop afblaas.
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SUSAN
(skuif nader) Jy’s sexy as jy so 
praat...weet jy dit?



VLOOI
Jy moet my girl ontmoet. As jy 
van sexy wil praat...



SUSAN
Iiiiiis dit?  Wie is sy?



VLOOI
Ek gaan nie vir jou se^ nie.



SUSAN
Se^ jy vir haar as sy weer aan my 
ou raak, kan sy maar haar dae 
begin tel.



VLOOI
Jy kan jou dae begin tel.



SUSAN
Een, twee, drie...

Sy soen hom vol op die mond.



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - DAY

Boetjan, Neil en Ouma is reeds in die lapa.  Die vuur is 
reeds kole.  Neil is besig om die grid met ‘n ysterborsel 
af te borsel.

OUMA
Maak seker daai ding is goed 
skoon, ek soek nie laaskeer se 
brandsels op my tjop nie.

NEIL
Ek maak so, Ouma.

BOETJAN



Sien jy hierdie tang, Neil? (het 
‘n braaitang in die hand)  
Hierdie was jou Oupa se 
gunsteling-braaitang.  Tegnies 
gesproke hoort ek nou hierdie 
braaitang oor te neem, maar ek 
reken jou Oupa sou baie graag sy 
kleinseun as meester van die 
braai aangestel het.  Hierdie 
braaitang is nou joune.  Gebruik 
hom met trots.

NEIL
Jislaaik, dankie Oom Boetjan.





HARTLAND Episode 9  bl. 14.

OUMA
Toe ek jonk was het ‘n Oupa sy 
kleinseun ‘n pyp en twak en ‘n 
roer gegee; nou kry hy ‘n 
braaitang.



NEIL
Rook is mos deesdae uit die mode 
uit, Ouma.



OUMA
‘n Man kan nie behoorlik dink as 
hy nie ‘n pyp in sy mond het nie; 
en hoe sal hy sy vrou en kinders 
beskerm as hy nie ‘n roer het 
nie?

NEIL
Daarom het ons armed response 
Ouma.

OUMA
Ja-nee, ek kan sien jy’s Jan se 
kleinkind...altyd ‘n antwoord vir 
alles.



Neil glimlag.

Maria, Rika en Elna kom van die kombuis se kant die lapa 
binne.  Hulle dra bakke met vleis, en slaaie, ens. alles 
bedek met lappe.  Hulle sit dit op die tafel neer.

MARIA
Hoe lyk daai vuur, manne?



NEIL
(hand bo die kole)  Ek dink hy’s 
reg.

BOETJAN



Ek wil he^ julle dames moet weet 
dat Neil so pas formeel as die 
braaimeester van hierdie familie 
aangestel is.

MARIA
Veels geluk!  Dis ‘n groot eer.

ELNA
(terg) En ook ‘n manier hoe die 
ouer mans dit regkry om die jong 
manne te oortuig om die vuil werk 
te doen.

BOETJAN



(glimlag) Ja-ja sussie, moenie 
nou al die geheime weggee nie.





HARTLAND Episode 9  bl. 15.

MARIA
So jy het nou die braaitang, 
Neil.

NEIL
Hierdie is nie net ‘n braaitang 
nie, Ouma, dis ‘n roer.

BOETJAN



‘n Mauser.  En mo^re kry hy sy 
pyp en twak.

ELNA
Verskoon my?!

BOETJAN



Dit was Ouma se voorstel.



ELNA
Dit sal die dag wees.  Skaam Ouma 
dat Ouma die seun so in die 
afgrond wil lei.



OUMA
Dis al pret wat ‘n ouma of oupa 
oor het - om hulle kinders te 
treiter deur hulle kleinkinders 
in die afgrond te lei.

MARIA
Goeie punt Ma.  Neil, ek en jy 
moet later ‘n bietjie privaat 
gesels...

ELNA
Dis nou genoeg.  Albei van julle.

Gerhard verskyn in die ingang tot die lapa.

MARIA
Gerhard!  Welkom...



GERHARD



Hallo julle.  (kyk na Rika) Hallo 
Ma.



RIKA
Hallo, my seun.  

MARIA
Haai, weet jy, nou voel ek sleg.  
Ek moes vir Gerhard en Esme 
genooi het.



RIKA
Ek het hulle genooi maar hulle’t 
albei gese^ hulle’s besig.
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GERHARD



Ja, ek’s jammer om sommer so in 
te val, veral na ek gese^ het ek 
kan nie hier kan wees nie.

MARIA
Wel, noudat jy hier is...



GERHARD



Ek het eintlik gewonder of ek gou 
met Oom Boetjan kon praat?

‘n Oomblik van effense ongemak.

BOETJAN



Natuurlik.  Enige tyd.

Boetjan stap na die ingang.

GERHARD



Neil...ek en ‘n paar pelle gaan 
vanaand na ‘n nuwe band luister.  
Jy’s welkom om saam te kom as jy 
wil.

NEIL
Dit sal cool wees.

Boetjan en Gerhard uit.

OUMA
In my dae was die enigste “cool” 
‘n ding wat jy in ‘n geweer gesit 
het.

NEIL
Deesdae is alles cool, Ouma, en 
as dit regtig cool is, dan’s dit 
awesome...soos hierdie braaitang.

MARIA
Nou hoekom sou so ‘n ou ding 
awesome wees?

NEIL
Omdat hy so oud is.



Maria en Elna maak gesigte vir mekaar:  “Go figure!”

EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: DIE TUIN - DAY

Volg direk op vorige.



Gerhard en Boetjan sit teenoor mekaar by die tuintafeltjie.  
Boetjan het een van die koeverte van die briewe wat Marius 
aan Christine geskryf het in sy hand.  
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Hy kyk na die terugadres - nommer, naam en rang, ens (wat 
ons al voorheen gesien het) agter op die koevert.

GERHARD



Ek het weet nie hoeveel nommers 
by die weermag gebel, maar ek kry 
net swart ouens wat nie ‘n clue 
het waarvan ek praat nie.  Ek 
word elke keer na ‘n ander 
departement verwys.



BOETJAN



Die weermag het verander, maar 
daar’s sekere rekords wat ‘n 
regering nooit vernietig nie, 
veral nie rekords oor wie hulle 
vorige vyand was nie. (kyk weer 
na die naam) As hy ‘n kaptein 
was, was hy ‘n PF.

GERHARD



PF?



BOETJAN



Permanent force. Voltydse 
soldaat, nie ‘n nasionale 
dienspligtige nie. (beduie na 
koevert) Kan ek hierdie vir ‘n 
ruk hou?

Gerhard knik.

BOETJAN (cont’d)



Ek het ‘n pel wat tot onlangs nog 
PF was.  Hy’t na ‘94 aangebly toe 
die res van die ouens gewaai het. 
Ek’s seker hy sal nog sy kontakte 
daar he^. Glo dit of nie daar is 
nog wit ouens in die weermag.  
Laat ek kyk wat ek kan doen.



GERHARD



Dankie Oom.



BOETJAN



(dink ‘n oomblik, sy oe” op die 
koevert)  Jy weet Gerhard...as hy 
nog lewe...en as jy hom kry...jy 
sal dalk...



GERHARD



Ek weet Oom.  Maar as ek dit nie 
doen nie, sal ek nooit weet nie.
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BOETJAN



Meeste van die dienspligtiges het 
na daardie grens toe gegaan omdat 
hulle moes, en die dienspligtiges 
wat re^rig paraat was het 
kortdiens aangesluit;  maar die 
PF’s was ‘n ander klomp - hulle 
wou na daardie grens toe gaan, en 
hulle sou vir die res van hulle 
lewens daardie oorlog baklei het 
as hulle moes.

Oomblik stilte.



GERHARD



Wou Oom na die grens toe gaan?



BOETJAN



Ja...maar ek was jonk en ek was 
stupid.  ‘n Man van dertig wat 
kies om oorlog toe te gaan is 
besig met iets heeltmal anders.  
(staan op)  Kom...braai saam 
totdat jy en Neil die dorp op 
horings neem.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: EETKAMER - NIGHT

Rudi sit alleen aan tafel.  Net een plek is gedek.  Hy eet 
in stilte.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: EETKAMER - NIGHT



Adriaan en Antoinette sit en eet.  Vlooi en Elisabeth is 
nie daar nie.

ADRIAAN



Ek se^ jou nou ons kop is deur. 
Dit het gewerk soos ‘n bom - hoe 
meer ek hulle probeer oortuig het 
om dit nie te doen nie, hoe meer 
vasbeslote was hulle om my 
verkeerd te bewys.  In minder as 
‘n jaar gaan die maatskappy op sy 
kniee” wees.



ANTOINETTE



Inteendeel, die maatskappy gaan 
groter en sterker wees as ooit.

ADRIAAN



Waarvan praat jy nou?





HARTLAND Episode 9  bl. 19.

ANTOINETTE



Jy het die deal met die 
Amerikaners gekelder omdat jy ook 
geglo het dat julle produkte daar 
sal verkoop. Ek glo ook dit sal 
daar verkoop.  En ek glo ook dat 
die produkte wat julle vir wit 
velle hier gaan ontwikkel, gaan 
verkoop.  Hoekom kan ‘n wit vrou 
in Afrika haarself nie as ‘n 
African Queen beskou nie.  Dis ‘n 
bemarkingsfoefie wat die regte 
knoppies kan druk.  Ek kan al 
klaar die advertensie op TV sien - 
‘n pragtige jong wit vrou smeer 
room op haar gesig en die stem 
se^: “African Queen Day Cream: 
for sensitive skins in the 
African sun.”

ADRIAAN



In daardie geval kan ek maar 
netsowel bedank en dan gebruik 
ons die geld wat jou Pa en Ma vir 
jou gelos het om iewers op ‘n 
bleddie eiland te gaan aftree.



ANTOINETTE



As ons nou sewentig jaar oud was, 
ja, maar ek kan jou nou se^ ons 
gaan baie meer as sestien miljoen 
nodig he^ as ons vir die volgende 
vyf-en-twintig jaar op ‘n eiland 
wil gaan leef.  Om nie eers te 
praat van iets om vir ons kinders 
na te laat nie.



Adriaan is nou gei”rriteerd.  Hy kyk na die lee” tafel.

ADRIAAN



Waar is die kinders?!



ANTOINETTE



Elisabeth is nie meer gehok nie, 
hoef ek meer te se^?...en Vlooi 
sleep vlerk by Susan.



ADRIAAN



Ek sien hom amper nooit nie.  Hy 
moet net sorg dat hy nie sy 
studies, waarvoor ons ten duurste 
betaal, verwaarloos nie.



Hulle eet vir ‘n oomlik in stilte.
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(MORE)

ANTOINETTE



Jy moet die boom se wortels 
vergiftig.



Adriaan kyk vraend na Antoinette.



ANTOINETTE (cont’d)



Die nuwe tak in Kanada is presies 
net dit - ‘n tak.  Die wortels is 
hier.  Vrek die wortels, vrek die 
tak.  



ADRIAAN



Wat help dit die ding is dood 
teen die tyd wat ons hom koop?



ANTOINETTE



Het jy al gesien hoe ‘n dooie 
stam weer wortel skiet en blare 
uitstoot as hy water kry?  Elna 
en Boetjan en Zweli se rykdom sit 
op papier, in aandele.  Ons s’n 
is in kontant waarvan hulle niks 
weet nie. Wanneer die droogte die 
besigheid tref, sal ons die 
enigste met die water wees.  My 
Pa het altyd gese^: Omset is 
verwaandheid, profyt is ‘n 
opinie, maar kontantvloei is ‘n 
feit. (begin opstaan) Ek het die 
heerlikste broodpoeding gemaak.  
Wil jy he^?



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - NIGHT

Albert, Vlooi, Susan en die manne soos gewoonlik.  Almal, 
behalwe Albert, lees ‘n email hardcopy.



ALBERT



Wat dink julle?



WILLIE



Klink vir my goed.

Die ander manne knik kop, maar nie Vlooi nie.



ALBERT



Soos ek dit sien gaan ons net ons 
doelwitte behaal as ons 
affiliasies met ouens soos 
hierdie het.  Hulle’s 
internasionaal, en hulle kan vir 
ons toegang gee tot wapens en 
tegnologie wat ons andersins 
nooit in die hande sal kry nie, 
en waarskynlik dollars ook.  
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ALBERT(cont'd)
Ons gaan baie meer geld nodig he^ 
as wat ons uit die Swart 
Diamantjie gemaak het.

VLOOI
Wie is hulle?

ALBERT



Aryan Soldiers of God.

VLOOI
Ja, maar wie is hulle?

ALBERT



Ouens met dieselfde doelwitte as 
ons.

VLOOI
Wat is die prys van affiliasie?

ALBERT



Vyfhonderdduisend dollar.



VLOOI
Dis vier miljoen rand.

ALBERT



Ons het tien.

VLOOI
Wat kry ons daarvoor?



ALBERT



Toegang, ondersteuning...’n 
internasionale netwerk.

VLOOI
Wat ons sal help om wat te doen?  
Wat weet hulle van die Afrikaner 
se stryd?  Wat se toegang of 
netwerk het hulle in Suid-Afrika?

ALBERT



Ons sal hulle eerste netwerk tak 
in Suid-Afrika wees.



VLOOI
Dan behoort hulle ons te betaal.

Nou is Albert in die gesig gevat.



ALBERT



Laat ek hierdie mooi verstaan, 
Roofvoe”l...se^ jy ek weet nie 
wat ek doen nie?
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VLOOI
Nee, ek wonder net hoekom ons 
geld, geld wat ons kan gebruik om 
iets groot hier te doen, aan ‘n 
Amerikaanse organisasie moet 
stuur. My Pa het my vertel hoe 
die Amerikaners ons aan die begin 
van die grensoorlog ondersteun 
het, maar toe dinge 
internasionaal te warm geword 
het, ons net so gedrop het. Ons 
weet nie wie hierdie ouens is 
nie.  En ons weet ook nie wie 
hulle dophou nie.  Vir al wat ons 
weet kan hulle ‘n front wees vir 
Amerikaanse sekuriteitsdienste om 
juis ouens soos ons op te spoor.

Albert verwerk hierdie antwoord.

ALBERT



Laat dit nooit gese^ word dat 
enige man in hierdie kamer nie 
die reg het om sy se^ te se^ nie.  
Is daar enige iemand anders wat 
iets het om te se^?



Albert kyk na elke om die tafel.  Almal is stil.



ALBERT (cont’d)



Nou ja, dan stem ons.  Almal ten 
gunste van die affiliasie...?



Albert lig sy hand.  Al die ander hande gaan op behalwe 
Vlooi en Susan.

ALBERT (cont’d)



Gaaf.  Ek sal hulle laat weet.  
Kom ons gaan drink ‘n bier.

Die manne staan op en stap uit.  Vlooi en Susan bly ‘n 
bietjie langer sit, en stap dan laaste uit.  Nes Vlooi by 
die deur kom, Susan net agter hom, kom Albert weer met ‘n 
spoed binne.  Hy vat Vlooi teen die bors en stoot hom oor 
die kamer en teen die muur, sy voorarm teen Vlooi se nek.



ALBERT (cont’d)



As jy ooit weer my leierskap 
bevraagteken, sal ek jou minder 
maak, mannetjie, hoor jy my?!!  
Ek sal jou minder maak!

SUSAN
Albert...!



ALBERT



Bly stil, jy!
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VLOOI
Ek het nie jou leierskap 
bevraagteken nie.  Ek dink net 
ons kan daardie geld beter 
gebruik.  Jy’t gese^ dat ons ‘n 
oes gaan saai wat hulle met hulle 
bloed gaan maai.



ALBERT



En hulle sal.  Glo my hulle sal -   
en jy saam met hulle as jy ooit 
weer in hierdie kamer so iets aan 
my doen.

Albert los vir Vlooi...check hom vir ‘n sekonde of twee 
uit, en stap dan uit.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: VOORPORTAAL - NIGHT



Neil maak die deur saggies oop en so saggies as moontlik 
toe.  Hy is lekker getrek.  Hy trek sy skoene uit en voeter 
amper om soos wat hy dit doen.  Dan beweeg hy saggies in 
die rigting van sy kamer.



MARIA (O.S.)



Hallo Neil...

Neil draai om, hou bietjie aan die muur vas...



Maria, in haar japon en slippers, staan vir hom en kyk.



MARIA (cont’d)
Het jy ‘n lekker tyd gehad?

NEIL
Ja, dankie Ouma.  En Ouma?

MARIA
(hou haar lag in, besef hy is 
dronk) Wel, ek was hier by die 
huis, maar ja, ek het ‘n lekker 
tyd gehad, dankie.  Hoe was die 
band?

NEIL
Awesome.  



MARIA
So goed?!  En waar is Gerhard?



NEIL
Hy’t my afgelaai.

MARIA
Was hy nugter?
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NEIL
So nugter soos die pous.



MARIA
En jy?  Hoeveel het jy gedrink?

NEIL
(beduie met duim en voorvinger) 
Net ‘n klein bietjie.



MARIA
Nou maar goed so.  Miskien moet 
jy maar sorg dat jy in die bed 
kom voor jou Ma jou raakloop en 
teleurgesteld is dat sy so min 
gedrink het.



NEIL
Goeie idee, Ouma. Goeie idee.



Hy stap weg in die verkeerde rigting.



MARIA
Dis die sitkamer daardie. Jou 
kamer is soontoe.

Neil steier weg in die rigting van sy kamer.  Maria kan 
haar lag nie hou nie.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: VOORPORTAAL - NIGHT



Nes Neil in die vorige toneel, kom Gerhard saggies binne.  
Hy maak die deur saggies toe, trek ook sy skoene uit.  Hy 
is self gedrink, maar nie so erg soos Neil nie.  Hy stap na 
sy kamer...



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GANG BUITE GERHARD SE KAMER - 
NIGHT

Gerhard kom by sy deur, wil ingaan...



RUDI (O.S.)



Gerhard...



Rudi staan, soos Maria, in sy japon en slippers.



Gerhard draai na hom, maar se^ niks nie, kyk net stil na 
hom.

RUDI (cont’d)
Is jy gedrink?

GERHARD



Ja...maar moenie worrie nie, dit 
was nie die nagmaalwyn nie.
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Hy stap sy kamer binne.  Maar Rudi volg hom...



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GERHARD SLAAPKAMER - NIGHT



Gerhard skakel die lig aan en stap die kamer binne.  Rudi 
kom ook die kamer binne.



RUDI
Gerhard...



Maar Rudi kom niks verder as dit nie.  Gerhard vlieg om, 
woedend.

GERHARD



As jy my uit die huis uit wil 
skop, skop my uit die huis uit! 
Maar ek is gatvol daarvoor om die 
goeie seuntjie te wees.  Ek was 
dit my hele lewe lank - beste 
punte in die klas, elke prys 
gewen, nie ‘n enkele reel gebreek 
nie...  

RUDI
Gerhard, bedaar...

GERHARD



...nooit laat uitgegaan nie, 
nooit gedrink nie, nooit gerook 
nie. Gerhard Naude, elke ouer se 
droomseun! Dis nie ek nie! Dis 
die seun wat jy wou gehad het, 
wat jy gemaak het! 

RUDI
Ek gaan nie weer praat nie!

GERHARD



Jy’t die stuk klei wat ‘n ander 
vrou tussen haar bene uitgestoot 
het, gesteel, en toe vorm jy dit 
soos God in ‘n beeld van jouself!

Rudi is nou so kwaad hy kan homself nie inhou nie.  Hy stap 
na Gerhard, lig sy hand om hom te slaan...

GERHARD (cont’d)



Slaan maar...en as jy klaar 
geslaan het..sal ek die ander 
wang draai.



Rudi laat sak stadig sy bewende hand...draai weg.

GERHARD (cont’d)



Weet jy wat wou ek eintlik gewees 
het?
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Rudi steek vas, maar draai nie terug nie...staan met sy rug 
na Gerhard.



GERHARD (cont’d)



Ek wou in die kunste wees...ek 
wou ‘n akteur wees, maar ek het 
nooit die moed gehad om dit te 
se^ nie, want ek het geweet ek 
sal jou bitter teleurstel.  Maar 
toe reken ek - wel, dominee-word 
is nie ‘n slegte opsie nie, want 
dis ook toneelspel...en die 
gehoor betaal om jou performance 
te sien...nes in die teater.  En 
die toneelstuk is ‘n goeie een, 
want hy speel al vir tweeduisend 
jaar.

RUDI
(draai nog steeds nie terug nie) 
As dit is wat jy wil doen, dan 
moet jy seker maar dit loop doen.

Rudi stap uit.

AD BREAK # 2



INT - ‘N DEFTIGE SITKAMER IN ‘N HUIS - DAY

Die Deftige Swart Man en Vrou se sitkamer.  De Wet en 
Davids is saam met die Deftige Swart Man en Vrou en hulle 
dogtertjie in die sitkamer.  Die dogtertjie sit tussen haar 
Ma en Pa.

DAVIDS



Did you ever see the lady?

SWART DOGTERTJIE



No, she wore a black thing over 
her head.

DAVIDS



What did she say to you?



SWART DOGTERTJIE



She told me to eat or I will 
never see my Mommy again.



DAVIDS



What else did she say?

SWART DOGTERTJIE



I don’t know, because she spoke 
in Afrikaans like my friend 
Marelize sometimes does at 
school.





HARTLAND Episode 9  bl. 27.

DAVIDS



What was in the room?



SWART DOGTERTJIE



It was dark.  I sat on a matress.  
I was cold.



DAVIDS



You’re a very brave little girl.  
Did you ever see anything like 
this in the room...or maybe on 
her arm...?



Davids hou die WB armband uit vir die dogtertjie om na te 
kyk.

Die dogtertjie skud haar kop - nee.

DAVIDS (cont’d)



Thank you very much for talking 
to us.



Davids kyk op na die Deftige Swart Vrou.  Knik dat die 
onderhoud met die kind klaar is.

DEFTIGE SWART VROU



Come, my baby.

Die Deftige Swart Vrou lei die dogtertjie uit die kamer.



DAVIDS



(aan die Deftige Swart Man) Thank 
you very much for allowing us 
this interview.

DE WET 



Can I ask why you didn’t call the 
police?



DEFTIGE SWART MAN
He gave me twelve hours to 
transfer the money - no 
negotioations, and I knew the 
police would try to negotiate. I 
wasn’t prepared to take the 
chance.



De Wet en Davids begin uitstap.  De Wet draai terug.

DE WET



I’m assuming the caller had an 
Afrikaans accent.

DEFTIGE SWART MAN
The woman spoke Afrikaans to my 
daughter. What would your guess 
be?
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De Wet knik en hy en Davids stap uit.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Esme kom by die voordeur ingestap.  Sy maak die deur toe en 
wil in die rigting van haar kamer stap.



RUDI (O.S.)



Esme...



Rudi staan oorkant die voorportaal.

RUDI (cont’d)
Ek weet dis nie my besigheid 
nie...maar ek wil jou waarsku dat 
Hannes baie pyn in sy lewe gehad 
het.  Hy’t ‘n vrou en kinders 
gehad, en ek’s bang dat as jy...

ESME
Pa is reg...dit is nie Pa se 
besigheid nie.

RUDI
Jy is nog steeds my dogter.

ESME
Jou mondige dogter...maar dankie 
vir die raad.  Ek sal op my hoede 
wees vir mans met pyn wie se 
vrouens hulle gelos het.



Esme stap weg.

Rudi staan verslae.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Adriaan en Antoinette sit en eet ontbyt by die 
kombuistafel.  ‘n Koerant le^ langs Adriaan op die tafel.



Vlooi kom in kort broek en T-hemp ingestrompel, kaalvoet, 
hare deurmekaar, nog half aan die slaap.  Die woorde voor 
op sy T-hemp lees:  TOT SO VER...



ADRIAAN



My we^reld, vrou, die verlore 
seun het teruggekom.  Kry die 
vetgemaakte skape, vanaand hou 
ons paartie.



Vlooi val half in ‘n stoel by die tafel.

VLOOI
Mo^re Pa, mo^re Ma.
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ANTOINETTE
(skink vir hom ‘n glas lemoensap) 
Lekker om jou weer by die huis te 
he^.  Is Susan uitstedig?



VLOOI
Ek’s nie altyd by Susan nie, Ma.  
Partykeer is ek by my pelle.



ADRIAAN



Hel, toe ek by jou Ma aangele^ 
het, het ek nie meer pelle gehad 
nie.  Dis mos wat ‘n meisie aan 
‘n ou doen - klap die pelle soos 
vliee” weg. Is jy seker julle’s 
ernstig?

VLOOI
Baie ernstig.

ADRIAAN



(klaar ge-eet - vee sy mond af) 
Nou ja, anders as die jong mense 
van hierdie huis, het ek werk om 
te doen...(aan Vlooi)...sodat jy 
kan laat slaap en meisies kan...

ANTOINETTE



Adriaan!

ADRIAAN



Geniet dit maar terwyl jy nog 
kan.

ANTOINETTE 



Onthou wat ons bespreek het.



ADRIAAN



My vrou, dis al waaraan ek dink.

Adriaan uit.



Vlooi drink van sy lemoensap.  Oor die rand van die glas 
sien ons hoe sy oog iets vang.  

Hy sit die glas neer en trek die koerant nader, maak dit 
oop sodat hy beter kan lees.  NB:  ONS SIEN NIE WAT HY LEES 
NIE.

Nou is Vlooi wakker.  Hy lees vir ‘n paar sekondes die 
artikel en staan dan vinnig op en stap uit die kombuis.



ANTOINETTE



Jy’t nog nie ge-eet nie.



VLOOI
Ek’s nie honger nie.
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Agter op sy T-hemp lees ons die woorde:  ...EN NIE VERDER 
NIE.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: OUMA SLAAPKAMER - DAY

Rika het pas vir Ouma gehlp om aan te trek.  Nou help sy 
vir Ouma om in haar rolstoel te klim.



OUMA
Weet jy wat is die ergste?...na 
ek met hierdie dekselse 
draadkarretjie klaar is, gaan 
hulle my in ‘n kis toespyker.



RIKA
Gelukkig sal Ma nie weet Ma is in 
‘n kis nie.



OUMA
Dis waar.  Maar o wat ek sou gee 
om nog eenkeer ‘n polka te dans. 
Moenie Oom Paul vergeet nie.

Rika vat die Krugerrand wat op Ouma se bedkassie le^ en gee 
dit vir haar.

RIKA
Hoekom be^re Ma nie daardie 
muntstuk in die kluis nie.

OUMA
Hierdie my kind, is nie net ‘n 
muntstuk nie, dis die goue 
herinneringe van my lewe. As ek 
hom in my hand het, dans ek en 
jou Pa ‘n polka net wanneer ek 
wil.  En la’t ek jou se^, 
partykeer is die polka wat jy in 
jou kop dans baie beter as die 
een wat jy in die regte lewe kon 
dans.  Miskien moet jy vir jou 
ook een kry.



RIKA
Miskien is Ma reg.

Rika wil die rolstoel begin stoot.  Ouma plaas haar hand op 
Rika se hand.

OUMA
Daar is natuurlik net een reel 
wanneer dit by so ‘n muntstuk 
kom...jy mag hom eers kry as jy 
nie meer ‘n polka kan dans 
nie...en jou bene lyk vir my asof 
hulle nog baie lewe in hulle het.
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(MORE)

Rika stoot Ma uit die kamer.  Ouma sing die beroemde polka 
van The King & I se “Shall we dance”- soos Rika haar 
uitstoot. “Shall we dance, ta ta ta, on a bright cloud of 
music shall we fly, ta ta ta...”

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Vlooi kom vinnig ingestap met die koerant in sy hand.



Albert sit by die kroeg.  Willie is doenig agter die kroeg.

Vlooi gaan staan voor Albert. 



VLOOI
Ek het iets wat ek jou wil wys.

Albert sien dat Vlooi baie ernstig is.



ALBERT



Nie hier nie...



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Vlooi plak die koerant op die tafel neer.

VLOOI
Dis waarvan ek praat!



Albert kyk af na die koerant, sien die opskrif:  AFRIKA-
LEIERS KOM NA SA.

VLOOI (cont’d)
Hulle gaan ‘n groot kongres hou.  
Elke president van elke Afrika-
staat gaan hier wees.  Al die 
leiers in een plek. As ons vir 
hulle ‘n bloed-oes wil plant, 
hoekom nie die hele Afrika nie?   
Hoekom nie die hele kontinent 
laat bloei nie...na alles wat 
hulle aan die witman gedoen het?

ALBERT



Nie eers die Amerikaners kan die 
hele Afrika laat bloei nie.

VLOOI
Ek weet...maar ons kan die 
swartes help om dit self te doen.  
Die een ding wat ons van Afrika 
weet - elke keer as hulle ‘n nuwe 
leier soek, dan loop die bloed in 
die strate.  
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VLOOI(cont'd)
Dink wat sal gebeur as die mense 
van feitlik elke staat in Afrika 
mekaar tegelyk begin uitmoor.  
Dink hoeveel sal doodgaan.  Dink 
watse chaos daar sal wees.  Die 
we^reldmedia sal nie weet waar om 
te kyk nie. En in daardie chaos 
kan ons ons move maak om dit wat 
aan ons behoort, terug te vat, en 
met goeie rede. Die we^reld sal 
waarskynlik dankbaar wees dat die 
land weer in ons hande is. Ek se^ 
bo^gger daai Aryan ouens.  Jy ken 
mos van Afrikaner-organisasies 
soos ons.  Laat weet hulle die 
tyd kom vir ons almal om saam te 
staan...en die wit vuiste van die 
Wit Brigade sal die eerste skoot 
vuur.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Ouma, Maria en Elna sit en eet ontbyt.  Dis ‘n rukkie na 
ons Ouma en Rika in die kamer gesien het.  ‘n Vierdie plek 
is gedek vir Neil, maar hy’s nie daar nie.  



ELNA
Het Ma vir Tannie Rika geroep?



MARIA
Sy’s netnou weg.  Sy’t ‘n paar 
goedjies gehad wat sy wil gaan 
doen.

Ouma kou aan ‘n stuk brood, kyk na Neil se stoel terwyl sy 
kou...en dan...



OUMA
En waar is Neil?



ELNA
Hy slaap nog Ouma.

Maria glimlag stilletjies.

OUMA
Hy kan dankbaar wees hy’t nie in 
my dae geleef nie.  Dan was hy al 
vieruur in die stal met ‘n 
melkemmer tussen sy bene.



ELNA
Ek vermoed hy was laat uit 
gisteraand.  Gelukkig was hy saam 
met Gerhard, so hy was in veilige 
hande.
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MARIA
(met ironie) En nugter hande, wat 
belangriker is.



ELNA
Presies.  En in elk geval, hy 
moet maar slaap terwyl hy kan 
want binnekort begin sy kursus en 
ek hoor die werkslading is uiters 
swaar. Ma, ek wil vir Ma weer 
dankie se^ dat...

MARIA
My kind, dit sal ‘n plesier wees 
om hom by ons te he^.  Ten minste 
is ons dan nie net twee ou 
tannies wat soos spoke hier 
rondsweef nie.

OUMA
As ek maar net kon sweef.



MARIA
Dit sal soos die ou dae wees, toe 
jy nog uit die huis geswot het.

ELNA
Ma moenie huiwer om te bel as hy 
hand-uit ruk nie.

MARIA
Ek dink ek sal hom kan hanteer.  
Ek het mos twee seuns groot 
gemaak.  Hoe laat moet jy by die 
lughawe wees.?

ELNA
Ek wil so vyfuur daar wees.

MARIA
Ek wens jy kon vir nog ‘n dag of 
twee aanbly.



ELNA
Ma gaan my nou gereeld sien, 
veral in die volgende paar maande 
terwyl ons die nuwe besigheid aan 
die gang kry.

MARIA
Dink jy dit gaan werk?

ELNA
Ek weet dit gaan werk.

Maria kyk vir ‘n oomblik na Elna...raak dan bewoe”.  Vat 
Elna se hand oor die tafel.
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MARIA
Pa sou so trots gewees het.

ELNA
(ook bewoe”)  Dankie Ma.



Maria vat teer aan Elna se wang.  Dis ‘n oomblik...maar dis 
gaan verlore op Ouma wat met haar roosterbrood besig is.



OUMA
Hoekom is daar nie marmelade op 
die tafel nie?!



Die oomblik is verby.



MARIA
Ek sal vir Ma kry.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: VOORPORTAAL EN SITKAMER - DAY



Rika en Rudi staan in die voorportaal.  Hulle praat 
formeel.  Rika het twee tasse aan weerskante van haar bene.

RIKA
Dankie dat jy my toegelaat het om 
hierdie paar goedjies te kom 
haal.

RUDI
Enige tyd.



RIKA
As jy nie omgee nie sal ek oor ‘n 
paar dae nog een of twee dinge 
kom haal.

RUDI
Nes jy wil.



RIKA
Dankie.



Gerhard kom ingestap.  Hy dra ‘n T-hemp en kort broek.



GERHARD



Hallo Ma.  Ek dag ek hoor Ma se 
stem in die huis.  Ek het eers 
gedink ek droom...

RIKA
Ek wou jou nie wakker maak nie.  
Het jy en Neil lekker gekuier?



GERHARD



Ja, ons het.
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Rudi kyk af, besef dis beter dat hy stilbly.



RIKA
Ek’s bly hy’s terug in Suid-
Afrika.  Nou kan jy en hy mekaar 
beter leer ken, en ek’s seker 
Elna en Bertus sal baie beter 
voel om te weet dat jy daar is om 
hand oor hom te hou.



Rudi kyk na Gerhard.



GERHARD



Ek help Ma met die tasse.



Sonder om te wag vat Gerhard beide tasse en stap uit.  Rika 
begin hom volg.



RUDI
Daar’s een ding wat ek graag wil 
vra...



RIKA
Ja...?



RUDI
Dinge gaan nie te goed tussen my 
en Esme op die oomblik nie, om 
die waarheid te se^ dinge gaan 
nie te goed tussen my en Esme en 
Gerhard nie...maar die ander dag 
het Esme vir Hannes ontmoet... 
hulle’t buite gesit en gesels... 
koffie gedrink...en ek’s bang 
dat...ek’s bang dat...

RIKA
...hy dinge nog moeiliker tussen 
julle sal maak.



RUDI
Nee.   Dat hy haar sal seermaak.

Rika verwerk dit.

RIKA
(beat) Is dit moontlik om deur 
die lewe te gaan sonder om seer 
te kry?  (pouse) Ek moet gaan.



Rudi knik.



Rika stap uit by die voordeur.



Rudi bly staan.
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EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: INRIT - DAY



Gerhard het die tasse in die boot gepak.  Hy maak die boot 
toe soos Rika by die motor aankom.



RIKA
Dankie Gerhard.



GERHARD



Plesier Ma.



RIKA
Het jy al gedink wat jy wil doen?

GERHARD



Nee...maar Ma weet ek wou altyd 
graag voor ek ‘varsity toe gegaan 
het, ‘n jaar afgevat het om die 
we^reld ‘n bietjie te sien...en 
om te kyk of die band wat ek en 
Christoff op skool gestig het 
ietsie meer kon word...

Rika knik.



GERHARD (cont’d)



Ek’t gedink ek sal Christoff vra 
of hy weer lus is om te traai. 
Ek’t vir my ‘n werk as waiter 
gekry soadt ek myself kan 
onderhou.

RIKA
Ek dink dit sal goed wees vir jou 
om dit te doen.



Gerhard knik.  Rika gee hom ‘n soen op die wang en stap dan 
na die drywerskant van die voertuig.  Sy trek die deur 
oop...



GERHARD



Daar’s iets anders wat ek Ma wou 
vra...



Rika klim nie in nie.  Gerhard stap na haar by die deur van 
die voertuig.

GERHARD (cont’d)



Ek het gewonder of ek Ma aan my 
biologiese Ma kan voorstel...



Rika het hierdie nie verwag nie...



GERHARD (cont’d)



...ek het haar onlangs opgespoor.
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Nog nuwe nuus vir Rika.

GERHARD (cont’d)



Ek het haar goed laat verstaan 
dat ek net een Ma in hierdie 
we^reld het, en dis Ma...



Rika sukkel nou om haar trane terug te hou.

GERHARD (cont’d)



...en dat sy nooit my Ma sou kon 
wees nie.  Maar sy is ‘n nice 
vrou...en sy is die vrou wat my 
gebaar het...my genetiese 
verlede...ek weet nie wat mens 
dit noem nie - my 
stamboomvrouepersoon...en ek sou 
dit baie waardeer as Ma haar 
ontmoet.  Om die waarheid te se^ - 
ek wil graag he^ sy moet sien hoe 
gelukkig ek was.



Nou kan Rika nie haar trane terughou nie. Dit loop oor haar 
wange.



RIKA
Dit sal vir my ‘n eer wees.

GERHARD



Dankie Ma.



Hy omhels haar saggies...en daar staan hulle.



In die agtergrond sien ons Rudi wat die gordyne opsy 
gestoot het en deur ‘n venster van die huis na...

Gerhard en Rika kyk - hulle staan nog in die inrit in 
mekaar se arms.  

Rudi laat sak die gordyne.

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



‘n Sirkel word op ‘n witbord getrek.

De Wet is nou by die witbord waarop die twee sirkels van 
vroee”r nog geteken staan.  Hy trek ‘n derde sirkel en 
skryf: SWART KIND R10 MIL in die sirkel.  Nou is daar ‘n 
driehoek van sirkels op die witbord.

Davids hou hom dop.



Grootbek hou hom dop.
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Dan neem De Wet ‘n lap en vee die vraagteken, die syfers 10 
000 000 en dubbelpyltjie tussen die vorige twee sirkels 
uit.  Daar is nou net drie sirkels wat ‘n driehoek op die 
witbord vorm.

Dan trek hy ‘n afsonderlike pyltjie van elke sirkel na die 
oop ruimte in die middel van die driehoek.  



Hy draai na Davids.



DE WET



Een gemene deler...



In the oop stukkie waar die drie pyltjies in die middel 
ontmoet, skryf hy:  AFRIKAANS.



DE WET (cont’d)



Afrikaner transitoroof... 
Afrikaner neo-Nazi se lyk... 
Afrikaner ontvoering...almal 
binne ‘n baie kort tydperk.

GROOTBEK
(sing)  “Afrikaners is plesierig, 
dit kan julle glo...”



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert staan aan die hoof van die tafel.

Om die tafel sit daar nou agt ANDER MANNE - oud en jonk, 
grysbaarde en bruinbaarde.  Almal dra sivvies.  Ons is 
besig hier met ‘n soort “The Godfather meeting of the heads 
of all the families at the Commission”.



Susan is hierdie keer nie in die kamer nie.

Vlooi en ‘n ander WB lid staan aan weerskante van die groot 
WB vlag wat agter Albert hang.  Verder is daar niemand 
anders in die kamer nie.



ALBERT



...en as dit eers gebeur...dan 
staan ons almal, soos een man op, 
en vat oor.  Elke groep hier 
verteenwoordig sal ‘n teiken he^ - 
die SAUK, die hoofkwartier van 
die weermag, die 
Presidentswoning, ensovoorts.



HARDEBAARD 1



Wat ek wil weet...hoekom sou ek 
my mense wou oortuig dat hulle 
onder die leierskap van die Wit 
Brigade moet dien?
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ALBERT



Ek neem aan julle wil almal 
daardie vraag vra.  Die antwoord 
is eenvoudig:  omdat julle hier 
sit...en nie ek in een van julle 
hoofkwartiere nie...en omdat dit 
WB manne gaan wees wat onder in 
daardie gebou met kratte vol 
plofstof gaan wees.

CRONJE



Wat my betref kan ek en my mense 
dit self doen.

ALBERT



Jy en jou mense?  Bedoel jy nou 
dieselfde mense wat jaar na jaar 
byeenkomste roep, in kakieklere 
met armbande groot toesprake 
maak, ‘n paar boerewors-
rolletjies eet, en dan huis toe 
gaan?  Bedoel jy die mense wat 
sedert ‘94 al dreig om in opstand 
te kom en nog niks gedoen het 
nie?  Bedoel jy die mense wat van 
‘n Afrikaner tuisland praat en in 
‘n dorre hoekie van die land laer 
wil trek terwyl hierdie hele land 
hulle beloofde land is?  Want as 
dit jou mense is, moet jy maar 
hierdie kamer verlaat, want dis 
nie die soort mense waarvan ek 
praat nie...of onder my bevel wil 
he^ nie.

Die manne is stil...veral Hardebaard 2.



ALBERT (cont’d)



Grootpraat is een ding...’n groot 
daad iets anders.  Wie is saam 
met my?



Om die tafel gaan die hande een vir een op, en laastens 
Hardebaard 2.

Albert knik met gravitas sy kop.

ALBERT (cont’d)



(stil, intens) Hulle het die wind 
gesaai...nou gaan hulle die 
warrelwind maai.



EXT - ‘N RUSBANKIE IEWERS IN ‘N PARK - DAY

Dieselfde bankie in die park waar Gerhard en Christine 
ontmoet het.
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Christine sit alleen op die bankie en wag.  Sy is ‘n 
bietjie bang, onseker.  Sy vat-vat aan haar klere, aan haar 
hare...wil so goed as moontlik lyk.

Gerhard en Rika kom aangestap.



Christine sien hulle...staan op.

Rika en Gerhard kom voor Christine te staan.



GERHARD



Christine...hierdie is my 
Ma...Rika.



CHRISTINE
Hallo, Rika.



RIKA
Hallo, Christine.

GERHARD



En nou gaan ek julle alleen 
laat...



Rika kyk benoud na Gerhard.

GERHARD (cont’d)
Two’s company...as ek hier is, 
sal julle nie regtig ontmoet nie.

Gerhard stap weg.

Rika en Christine hou hom vir ‘n ruk dop, en kyk dan terug 
na mekaar.



CHRISTINE
Is hy ‘n goeie seun?



RIKA
(wil eers iets anders se^) 
Christine...(verander dan van 
plan)...ja, hy’s ‘n goeie 
seun...en ek het my bes gedoen om 
hom...



CHRISTINE
Hy sou my nie gese^ het dat jy sy 
enigste Ma is, as dit nie die 
geval was nie.

Rika gaan sit op die bankie.



RIKA
Wat destyds gebeur het...
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CHRISTINE
Ek het ingestem.  (gaan sit langs 
haar op die bankie) Ek sal lieg 
as ek nie se^ dat ek dit elke dag 
daarna berou het nie, maar ek het 
ingestem.

RIKA
Hierdie is nie vir my ‘n maklike 
situasie nie, en ek’s seker ook 
nie vir jou nie.  Ek wil he^ jy 
moet weet dat destyds...destyds 
toe ons hom gekry het...ons wou 
bitter graag ‘n kind gehad het...

CHRISTINE
Na Esme...



Rika onkant betrap...



RIKA
Ja...na Esme...



Rika kyk na Christine, het nie verwag dat sy sulke intieme 
kennis het nie.



CHRISTINE
Hy’t my vertel.



RIKA
Na Esme kon ek nie meer kinders 
he^ nie.  Ek het geweet wat my 
man doen is verkeerd...om jou te 
oortuig om hom weg te gee...maar 
ek wou so graag nog ‘n kind, en 
veral ‘n seuntjie, he^, dat ek 
hom nie tee”gegaan het nie.  En 
toe vind ek myself in die jare 
daarna in die situasie waar ek, 
soos jy, my besluit berou het, 
maar anders as jy, wat hom 
verloor het, dit nie berou het 
dat ek hom gekry het nie.



Stilte.



CHRISTINE
Na julle hom gevat het, het ek 
teruggegaan na my man wat 
onvrugbaar was.  Ons het nooit 
kinders gehad nie.

RIKA
Ek’s jammer.
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(MORE)

CHRISTINE
Ek het dit geweet toe ek 
teruggegaan het.



Stilte.



RIKA
Ek en my man is op die oomblik 
nie saam nie.

CHRISTINE
Ek’s jammer.



RIKA
Dankie...maar ek dink dis dalk 
die prys wat ons nou betaal vir 
wat ons gedoen het.



Stilte.



CHRISTINE
Ek moes hom gehou het.

RIKA
Ja, jy moes...maar ek is so bly 
jy het nie...en ek weet nie hoe 
om die twee te vereenselwig nie.  
Ek is tegelyk jammer...en 
dankbaar dat ek daardie rede het 
om jammer te wees.

CHRISTINE
Dan’s jy gelukkig...want ek is 
net jammer.



Rika weet nie wat om te doen nie...plaas dan stadig haar 
hand op Christine se hand.  Hulle hou styf hande vas.  Sit 
so vir ‘n paar sekondes.



RIKA
Dit het my getref, toe ek hier 
aankom, hoe baie hy na jou lyk.

CHRISTINE
Dit het my getref, na ek die 
eerste keer met hom gesels het, 
hoe baie hy na sy Pa aard...sy 
manier...hoe hy praat...die blik 
in sy oe”...



RIKA
Wat se soort man was sy Pa?

CHRISTINE
Hy was ‘n offisier...’n 
kaptein...aantreklik...vol self-
vertroue...en uiters sjarmant.  
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CHRISTINE(cont'd)
Ek het hom in ‘n kroeg in 
Windhoek ontmoet...hy was op 
verlof van die grens...dit was ‘n 
karaoke-aand...en hy’t die een of 
ander ding gesing...en al was hy 
‘n offisier in die armie, o, kon 
hy sing.

RIKA
Dan aard ons seun beslis na sy 
pa.



Christine kyk vraend na Rika.



CHRISTINE
“Ons”?



RIKA 
Jy’t hom gebaar, ek het hom 
grootgemaak.  Ek ken hom beter as 
jy...maar hy’s die seun wat “ons” 
gemaak het.



EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: INRIT EN VOORHEK - DAY

Gerhard arriveer by die voorhek van die huis.  Maar daar is 
reeds ‘n bakkie wat voor die hek wag om in te ry. Die hek 
is nog nie oop nie. Gerhard stop en klim uit.  



Tegelyk klim Boetjan uit die bakkie.

GERHARD



Oom Boetjan.



BOETJAN



Hoe lyk’it swaer?  Ek wou nou net 
die knoppie druk.

GERHARD



Wag net, ek het ‘n remote.

BOETJAN



Weet jy, ek is eintlik haastig om 
terug by die wildsplaas te kom.  
Wou net gou hierdie vir jou kom 
gee.

Boetjan buk in sy bakkie se kajuit in en bring ‘n groot, 
dik A4 bruin le^er tevoorskyn. Dit word deur ‘n strikkie 
aan die oopkant toegehou. Hy hou dit uit na Gerhard.

BOETJAN (cont’d)



My pe^l se^ jy skuld hom ‘n 
bottel single malt.
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Gerhard neem die le^er asof dit ‘n heilige ding is.  Die 
bruin le^er is redelik dik, so 4 cm, en mens kan sien dis 
baie oud. Voorop staan daar met swart viltpen geskryf:



76346628 BG



M. Olivier (Kpt.)

Inligtingskorps



BOETJAN (cont’d)



Sterkte.  Ek hoop jy kom reg.



GERHARD



Dankie, Oom Boetjan.



BOETJAN



Ek dink ek moet hom vra om sommer 
myne ook op te spoor...sodat ek 
die de^m ding kan verbrand.  



GERHARD



Sal dit die le^er in Oom se kop 
uitwis?



BOETJAN



(glimlag ironies) Nee. (pouse)



Mooi loop.



Boetjan klim in sy bakkie, reverse, en ry weg.  Gerhard 
staan met die le^er in sy hand.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: GERHARD SLAAPKAMER - DAY

Gerhard trek die le^er se strikkie los en maak die le^er 
oop.  Aan die binnekant van die voorblad van die le^er is 
daar ‘n swart en wit foto van ‘n man van om en by dertig 
vasgekram.  Hy het ook donker hare, soos Gerhard.  Dit is 
Gerhard se biologies Pa, Marius Olivier, op ouderdom 30.  
Dis ‘n kop en skouers, maar ons kan sien hy het SAW browns 
aan, en drie pips op sy skouer.

Gerhard kyk vir die eerste keer na sy biologiese Pa.

INT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi preek.



Die kerk is maar ‘n derde vol, maar wat belangrik is, is 
dat die bank waar Rika, Esme en Gerhard sou gesit het, leeg 
is.  Mense sit in die bank agter hierdie bank, maar nie ‘n 
enkele mens in die dominee se gesin se bank nie.
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(MORE)

RUDI
...en dink ‘n bietjie, broers en 
susters, dink ‘n bietjie wat dit 
moes geneem het, hoe diep Abraham 
se geloof moes gewees het, om sy 
geliefde seun, Isak, aan daardie 
rots vas te bind...sy mes uit te 
trek.  Hy het nie geweet dat God 
‘n engel gaan stuur om hom te 
keer nie.  God het gese^: “Bewys 
jou liefde vir my en offer jou 
seun op aan My...(iets tref 
Rudi)...offer jou seun op aan 
my.... (aarsel)... hoeveel Pa’s 
is daar wat hulle geliefde seuns 
sou opoffer... om...hulle seuns 
sou opoffer...hulle seuns souop 
offer...

Rudi raak stil...laat sak sy kop.



Die lede van die gemeente is onseker.



Rudi kyk op na hulle...met iets anders in sy oe”.

RUDI (cont’d)
Ek’s jammer...ek kan dit nie meer 
doen nie...ek kan nie meer nie.

Hy stap af van die kansel, nog in sy mantel, en stap op in 
die loopgang tussen die geemente deur na die ingang tot die 
kerk.  Soos hy stap trek hy sy mantel uit en laat val dit 
in die loopgang.



Die gemeente kyk verstom soos hy verby-en uitstap.

DWAH!  Weer eens hoor ons die kerk se deur toeslaan en 
weergalm deur die kerk.

‘n Ma wat langs haar agtjarige seuntjie sit, klap hom op 
die bo-been...

MA IN KERK



(klap sy bo-been) Sien jy nou?!  
Ek het jou gese^ jy moet stilsit!

INT - BEGRAFPLAAS: ZWELI SE PA SE GRAF - DAY



Op die grafsteen, as ons dit wil wys, staan twee name: 
MABUZO SIBANYONI  12.10.1944 - 15.3.2008, THANDI SIBANYONI  
5.11.1948 - 6.7.2007



ZWELI
My mense het 'n gesegde:  
Ngakubona ngamehlo entiziyo - Ek 
sien jou met die oe" van my hart.  
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ZWELI(cont'd)

(MORE)

Dis wat twee mense vir mekaar se^ 
as hulle mekaar regtig sien en 
verstaan.  My Pa het altyd gese^ 
dat die Afrikaner en die Zoeloe 
mekaar met die oe" van hulle 
harte gesien het.  Ons is 
dieselfde soort mense, het hy 
gese^.  So miskien is ons almal 
coconuts op 'n manier.   Thabo 
Mbeki het altyd gepraat van die 
African Renaissance - wat vir my 
altyd so ironies was, want 
"renaissance" is 'n totale 
Europese begrip, maar hy het dit 
gebruik om na die heroplewing van 
Afrika-kulktuur te verwys. Go 
figure.  Maar miskien is dit wat 
coconuts doen...hulle gebruik die 
beste van wit Europa en die beste 
van swart Afrika, om 'n nuwe 
we^reld te bou.  En dis wat ek 
met Elna en Boetjan gaan 
doen...hierdie mense...hierdie 
Afrikaners, wat ek lankal met die 
oe" van my hart gesien het, en 
wie se Pa, my Pa, met die oe” van 
sy hart gesien het. Ngakubona 
ngamehlo entiziyo.
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(MORE)

Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: TUIN - DAY



Esme sit afgesonder iewers in die tuin.  In die agtergrond 
sien ons die toring van die kerk, indien moontlik.

ESME
‘n Paar maande gelede het my Ma 
met so ‘n bruin tassie na my toe 
gekom en gese^:  “Ek dink dis nou 
tyd dat jy hierdie kry.”  Die 
tassie was vol papiere - die 
eerste prentjie wat ek ooit 
geteken het, my kleuterskool- 
rapporte, my laerskool en 
hoe”rskool rapporte, 
verjaarsdagkaartjies wat ek vir 
my Ma gemaak het, briewe aan 
Kersvader...en ‘n blikkie met al 
my melktande wat die tandmuis uit 
my pantoffel langs my bed kom 
haal het.  En terwyl ek my 
kinderjare stukkie vir stukkie 
uit daai tas pak, tref dit my - 
my ouers het my sien mensword 
lank voor ek die verstand gehad 
het om te besef wat dit beteken 
om mens te word en wees.  Eeue 
gelede het ‘n filosoof geskryf: 
“Gee my die kind tot die ouderdom 
van sewe, en ek sal jou die 
volwasse mens wys.” Gedoen en 
gedaan teen die ouderdom van 
sewe. En ek kan dit glo.  In die 
tassie kry ek die juffrou se 
verslag oor my vordering in my 
eerste jaar op kleuterskool.  Om 
haar opmerkings oor my geaardheid 
te lees...my temprament, wat my 
kwaad maak, my gelukkig maak...sy 
kon dit net sowel gister geskryf 
het. In daai klein dogtertjie was 
die fondament vir die volwasse 
vrou klaar gele^.  Daarom ken 
ouers hulle kinders baie beter as 
wat hulle kinders hulle 
ken...ouers kan vir hulle kinders 
‘n tassie gee, gevul met wie 
hulle was en nog steeds is, maar 
kinders kan nie so ‘n tassie vir 
hulle ouers gee nie.  
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ESME(cont'd)
En nou, vir die eerste keer in my 
lewe kyk ek na my Ma...my Pa...en 
ek wonder...wie is julle?

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi sit teenoor ‘n OUDERLING, GERT GREYLING, van sy kerk.  
Hulle sit in die gemakstoele, nie by die lessenaar nie.



Rudi lyk rof...’n dag of twee laas geskeer.

GERT
Rudi...en ek gaan nou “Rudi” se^, 
nie dominee nie, want ons ken 
mekaar al vir soveel jare ek wil 
he^ jy moet my woorde as die van 
‘n vriend hoor, en nie die van ‘n 
ouderling nie.  Ons het ‘n 
vergadering gehad en eenstemmig 
besluit dat jy rus nodig het. Dit 
spyt my dat jy en Rika deur ‘n 
moeilike tyd gaan. Ek kan my net 
indink wat se emosionele druk dit 
op jou plaas.  Ons het vir 
Dominee Coetser geroep om vir die 
volgende maand jou werkslading en 
verpligtinge te behartig.



RUDI
Dankie.



GERT
(plaas sy hand op Rudi se hand)  
Broer, ons dien almal saam, en ek 
is daarvan oortuig dat, soos met 
Job, die Here sy genade oor jou 
sal uitstort.  Staan vas in jou 
geloof en hou moed.  Ek het self 
al deur dale van donker skaduwee 
geloop, en net een ding was my 
redding...gebed.



Gert staan op...plaas sy hand op die sittende Rudi se 
skouer.



GERT (cont’d)
En weet die gemeente bid ook vir 
jou.

Rudi knik stil sy kop.

Gert stap uit.

Rudi sit vir ‘n ruk tjoepstil, dan staan hy op, draai om, 
en sak op sy kniee” voor die stoel, sy elmboe” op die 
stoel, hande in gebed.
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RUDI
(bid) Onse Vader wat in die hemel 
is, laat U naam...(hy raak 
stil)...Onse Vader wat in die 
Hemel is...(lang stilte, skud sy 
kop effens, kyk dan op na die 
hemele, sy mond teen sy gevoude 
hande)...

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY

Nabyskoot op ‘n foto van die Oklahoma City Federale Gebou 
nadat dit deur Timothy McVeigh opgeblaas is.



Albert, Susan en Vlooi is alleen in die kamer.  Op die 
tafel voor hulle is foto’s van die Oklahoma City Bombing.



VLOOI
Daai ou het nie dinamiet of sulke 
plofstowwe gebruik nie.  Hy’t sy 
eie bom met kunsmis en ander 
chemikalie”, wat mens maklik in 
die hande kan kry, gemaak.  Ek 
het ‘n bietjie gaan surf...daar’s 
baie info op die Internet 
beskikbaar.  Check hierdie...



Hy skuif ‘n pak papiere wat van die internet uitgedruk is, 
na Albert en Susan.



VLOOI (cont’d)
Dis soos kookresepte...maar vir 
tuisgemaakte bomme.



ALBERT



Jy moet oppas...hierdie soort 
sites word dopgehou.



VLOOI
En elke dag deur honderde 
duisende mense besoek. Teen die 
tyd dat my footprint iewers op ‘n 
lys verskyn, is dit lankal te 
laat.

SUSAN
Hoeveel sal ons nodig he^?

VLOOI
McVeigh het dit...(druk met 
vinger op foto)...met een enkele 
trok vol kunsmisbomme 
gedoen...seker so agt of tien 
vier-en-veertig gallon dromme.  
Dink wat kan twintig of dertig 
doen...
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SUSAN
Genoeg om die Uniegebou tot in 
die hiernamaals te blaas.



ALBERT



En elke Afrika-leier daarmee 
saam.

VLOOI
McVeigh het die trok in die 
straat voor die gebou geparkeer.  
Ons s’n sal binne die gebou wees.  
Tien keer erger.



ALBERT



Nie binne nie.  Onder.  In die 
kelder.  Susan, praat met 
Langhoring.  As ek reg onthou het 
hy nog maatjies in die stadsraad.  
Ek soek die planne van die 
Uniegeboue.  As ons hierdie ding 
gaan doen, moet ons hom reg doen. 
Ons het net een kans.



Albert staan op en stap na die deur.

VLOOI
Nog een vraag...is jy seker dat 
ons op die ander groepe kan 
staatmaak?

ALBERT



My vriend, ek is oor niks seker 
nie behalwe dat God aan ons kant 
is. Maar hulle keuse is eenvoudig 
- of hulle kom saam, of hulle 
maak toesprake en eet boerewors 
rolletjies totdat daar nie ‘n 
enkele Afrikaner in hierdie land 
oorbly nie.



SUSAN
Ek’s bekommerd oor Cronje.

ALBERT



Cronje is ‘n grootprater.



SUSAN
Jy’t hom voor die ander verneder.

ALBERT



Hy’t homself verneder...maar hy 
sal saamtrek, want anders staan 
hy alleen.



Albert uit.
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(MORE)

SUSAN
(aan Vlooi)  Jy besef dat hierdie 
pad geen afdraaie het nie.  As 
ons hom ry, dan ry ons hom tot 
die einde.



VLOOI
My ouma en oupa se moord was net 
twee van duisende.  As ons nie 
hierdie pad stap nie, is ons in 
elk geval by die einde.

Susan kyk Vlooi diep in die oe”.

SUSAN
Jy’s ‘n kryger.



VLOOI
Jy ook.



Vlooi plaas sy elmboog op die tafel, sy gebalde vuis in die 
lug tussen hom en Susan.  Susan maak ook so, sodat haar 
vuis teen syne druk.  Dan maak hulle stadig hulle hande oop 
totdat hulle vingers met mekaar verweef is.

SUSAN
Tot die dood.

VLOOI
Tot die dood.

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Zweli, Adriaan en Boetjan is in die raadsaal.



ADRIAAN



My magtag, Zweli, ons kan nie 
sulke geld waag nie!



ZWELI
Ons praat hier van ‘n 
bemarkingsveldtog in Amerika, nie 
in Suid-Afrika nie.



ADRIAAN



Dis hoekom ek in die eerste plek 
teen die hele idee gekant was.



BOETJAN



Bottom line is:  ons het ingestem 
om na Noord-Amerika uit te brei.  
Die containers is klaar in 
Kanada. 
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BOETJAN(cont'd)

(MORE)

Ons het Elna bemagtig om die 
begrotings en veldtog te hanteer, 
en dis wat sy se^ sy nodig het om 
die produkte daar te bemark.



ADRIAAN



Besef julle wat daardie soort 
geld aan ons reserwes gaan doen?  
Ons sal geen backup he^ as ons 
kontantvloei hier, om die een of 
ander rede, onder druk kom nie.

ZWELI
Hoekom sal dit gebeur?  African 
Queen Cosmetics is an established 
brand in South Africa, the 
company is a cash cow.

ADRIAAN



Ja, en jy weet wat met ‘n koei se 
melk gebeur wanneer sy weiveld 
opdroog...?



ZWELI
Die rede, Adriaan, hoekom ek die 
besigheid probeer groei is juis 
om daardie risiko te verminder! 
Hoe meer markte ons in wei, hoe 
minder die kanse dat ‘n droogte 
in een van hulle die maatskappy 
kan kelder.



BOETJAN



Ek stem saam met Zweli.

Adriaan gooi sy hande op.



ADRIAAN



Ek se^ net:  totdat...en indien 
ons ooit...dit regkry om in die 
VSA te wei, is ons kwesbaar... 
veral as ons die soort geld 
waarvan Elna praat, uithaal. 
(staan op om te loop, aan Zweli)  
Maar...(loop in stilte na die 
deur, draai terug)...jy’s die 
baas...dis jou besluit.

Adriaan uit.



Zweli sug gefrustreerd.

BOETJAN



Jy moet eintlik vir hom dankie 
se^.  Ten minste is hy nie ‘n ja-
broer nie.  
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BOETJAN(cont'd)
My Pa het eenkeer vir my gese^ 
dat die beste raadgewer die een 
is wat nie bang is om vir die 
koning te se^ hy’s verkeerd nie.

ZWELI
Hy’t dit vir my ook gese^, maar 
volgens Adriaan is alles wat ek 
doen verkeerd.  En in hierdie 
geval, is hy verkeerd...en ek 
gaan hom wys.

BOETJAN



Wel, ek het nie die ervaring of 
kwalifikasies wat jy het nie, 
maar een ding weet ek:  doen wat 
jy doen omdat jy glo dis die 
regte ding om te doen...nie om 
iemand anders verkeerd te bewys 
nie.

ZWELI
Ek weet dis die regte ding.  Ek 
voel dit hier (hy slaan sy hart).

BOETJAN



Se^ dan vir Elna die geld is op 
pad. (staan op) En nou moet jy my 
verskoon...die eienaar van die 
wildsplaas is in die stad en ons 
gaan by my ma ‘n broodjie breek.

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



De Wet staan voor die witbord met die drie sirkels en pyle 
soos in vorige episode.  Hy staan en dink...oe” op die 
bord.

Davids sit by haar lessenaar en lees die koerant.  Ons sien 
nooit wat sy lees nie en dis beslis nie dieselfde koerant 
as wat Vlooi in vorige episode gelees het nie.



DAVIDS



(met verwysing na die koerant) 
Wat ek nou wil weet...as al die 
leiers van Afrika klaar gepraat 
het, en ‘n helse klomp 
belastingbetalers se geld 
opgedrink en opgee”et het, om nie 
eers te praat van die kostes van 
die sekuriteit en karre en 
hotelle, wat presies gaan 
verander?
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DE WET



Dis hulle werk om om tafels te 
sit en praat.  Dis hoe hulle 
hulle salarisse verdien.



DAVIDS



En dis hoekom die B.A. 
departemente van die 
universiteite vol is en die B.Sc 
en wetenskapsdepartemente leeg. 
In ‘n B.Sc moet jy leer om iets 
te doen wat gemeet kan word, in 
‘n B.A. leer jy om k...

DE WET



Taal...



DAVIDS



...snot te praat.

DE WET



Sodat jy dan ‘n politikus kan 
word en belastingbetalers se geld 
kan uitgee.



GROOTBEK
Peanuts!

De Wet kyk na Grootbek.

GROOTBEK (cont’d)
Peanuts!!

De Wet kyk na sy horlosie.

DE WET



Soos klokslag.

De Wet stap oor na Grootbek. Hy vat ‘n grondboontjie (nog 
in sy dop) uit ‘n sakkie en hou dit na Grootbek uit.

DE WET (cont’d)



Ja-ja jou krimineel.



Grootbek neem die grondboontjie by De Wet.

DAVIDS



Ek sweer as daai voe”l nie vere 
gehad het nie, was hy ‘n mens 
soos my oupa - in die oggend op 
die voorsstoep, in die middag op 
die agterstoep, en sy middag 
toebroodjie presies om twaalfuur.  
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DE WET



Wees dankbaar mense het 
gewoontes, Davids, anders was 
hulle nie voorspelbaar nie en dan 
was daar nie een krimineel agter 
tralies nie.

‘n Lig gaan aan in De Wet se kop.  Davids praat voort.



DAVIDS



Watch nou...nou’s die peanut 
klaar...nou gaan hy sy vlerke rek 
en “lekker” se^...

Grootbek rek sy vlerke...



GROOTBEK
Lekker.



Davids beduie “Sien jy?”



De Wet draai stadig na Davids.  Hy’s met iets anders besig.  
Hy stap na die witbord...kyk daarna en tik dan met sy 
vinger op die stokfiguurtjie wat Buffel se lyk 
verteenwoordig.



Davids hou hom dop.



DE WET



Ons het gewonder hoekom hulle die 
lyk juis in daardie stuk veld 
gedump het...

DAVIDS



Omdat hulle hom ken.



DE WET



Ja...maar hoekom ken hulle hom?

Hy kyk na Davids...



DE WET (cont’d)



Tien stappe, Davids...

DAVIDS



Omdat hulle dit vantevore gebruik 
het...



DE WET



As jy iets doen wat jy vantevore 
gedoen het...

DAVIDS



...dan is dit ‘n gewoonte.

De Wet beduie met sy voorvinger en duim soos ‘n geweer na 
Davids:  “Presies” en maak ‘n klapgeluid met sy tong.
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DAVIDS (cont’d)



Wat was die area se naam?



DE WET



Doringspruit.  Ek wed jou ‘n...

Davids stap na haar lessenaar en gaan sit agter haar 
rekenaar.

DAVIDS



No deal.  Ek maak nie bets wat ek 
weet ek gaan verloor nie.  Hoe 
ver moet ek teruggaan?

DE WET



Begin met die laaste vyf jaar.



Davids begin tik.

De Wet draai terug na die witbord...praat met die 
stokfiguurtjie.



DE WET (cont’d)



Hoe lyk’it Buffel...het jy 
geselskap?



INT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi sit in die voorste bankie...diep ingedagte.  Dan besef 
hy dat iemand naby hom kom staan het.  Hy kyk op en sien...

Gerhard.  Gerhard staan met ‘n groot sak in die een hand, 
en ‘n kitaar in die ander.

GERHARD



Ek het net kom groet.

Rudi verstaan nie wat de hel nou aangaan nie.



GERHARD (cont’d)



Ek het dit oorweeg om te waai 
sonder om koebaai te se^, maar 
toe reken ek - net omdat ek nie 
meer dominee gaan wees nie, 
beteken dit nie dat ek nie meer 
maniere hoef te he^ nie.



RUDI
Waarheen gaan jy?

GERHARD



Ek trek in by Christoff.  Hy’t ‘n 
spaarkamer in sy woonstel.
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RUDI
Hoe gaan jy...hoe gaan jy 
oorleef...eet...betaal...?

GERHARD



Dit sal jou dalk verbaas, maar 
ten spyte van die feit dat jy my 
nooit aangemoedig het om vir 
myself te dink nie, het ek tog 
geleer om dit te doen...en om 
selfstandig te wees.  Ek het 
reeds vir my ‘n werk by ‘n 
restourant gereel, en ek en 
Christoff gaan weer ons band 
begin.



RUDI
Mensdom Gerhard...dis nie ‘n 
toekoms nie.



GERHARD



(beduie na die kansel) En hierdie 
is?  Net die Here ken die 
toekoms...die mens moet hom uit 
vrye wil gaan soek.  En ja, 
daar’s ‘n groot kans dat jy op 
die verkeerde plekke sal gaan 
soek, maar ten minste sal ek dan 
weet...eerder as om vir die res 
van my lewe te wonder of ek die 
lewe wat ek eintlik moes gelewe 
het, nooit geleef het nie...omdat 
ek na jou geluister het...en nie 
na my eie hart nie.  En soos ek 
dit verstaan, praat die Here met 
‘n mens deur sy hart...nie deur 
sy ouers se vrese nie.

Gerhard stap af met die loopgang.



Rudi kyk stil...verstom.  Dan staan Rudi op...



RUDI
Jy weet ek het my bes gedoen!



GERHARD



Ek ook.



Gerhard stap uit.

Rudi staan alleen in die enorme ruimte van die kerk.

AD BREAK # 1
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INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Rika neem ‘n glasie wyn by Boetjan wat voor haar staan.



RIKA
Ag dankie, Boetjan.



Nou sien ons dat Maria en RICHARD MEYER (uitgespreek 
“Rigard”) ook in die sitkamer is.  Richard is ‘n man van 
50.  Hy’s een van daardie mans wat rykdom en die lewe soos 
‘n gemaklike pak klere dra.  

Boetjan het ‘n tweede glasie wyn in die hand.  Hy gee dit 
vir Maria.



Rika is gemaklik en lyk pragtig.  Deurgans sien ons hoe sy 
aandagtig na Richard luister.



MARIA
Dankie seun. Bietjie vroeg in die 
dag vir ‘n drankie, maar ek 
verbeel my ek het ‘n Boeing hoor 
oorgaan, so ons is okei.  En 
buitendien, dis ‘n spesiale 
geleentheid. (beduie na Richard) 
Baie lekker om jou uiteindelik te 
ontmoet, Richard.

RICHARD



En vir julle.

BOETJAN



Richard, wat kan ek vir jou gee?

RICHARD



Weet jy, aangesien daardie Boeing 
reeds oorgegaan het sal ek ‘n 
klein brandewyn vat...skoon...op 
ys.



MARIA
Boetjan se^ vir my julle beplan 
groot uitbreidings daar by julle.

RICHARD



Ja...dit sal jou verstom wat die 
Amerikaners en Europee”rs sal 
betaal om by ‘n private 
wildsplaas te kuier...vyf, 
sesduisend rand per aand...maar 
dan moet die geriewe, en die 
wild, die prys regverdig.



RIKA
Mensdom...vyf, sesduisend rand 
per aand?
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RICHARD



Per persoon, en selfs meer as jy 
die Groot Vyf kan aanbied.

MARIA
Lyk my jou Pa was in die 
verkeerde besigheid, Boetjan.  
Miskien moet ek my aandele in 
African Queen verkoop en vir my 
‘n wildsplaas aanskaf.

Boetjan gee vir Richard sy drankie.  Boetjan het ‘n glas 
sodawater in sy ander hand.

RICHARD



(beduie na die glas sodawater in 
Boetjan se hand, maar praat met 
die dames) Raar...’n 
wildbewaarder wat nie drink nie.  
Dis die dat ek hom ten alle koste 
by my wil hou.

Maria glimlag...



MARIA
Hy’s ‘n voorbeeld vir ons 
almal...maar gelukkig ‘n 
uitmuntende barman.



BOETJAN



Ma praat so van wildsplaas 
koop...(aan Richard)...is dit 
okei as ek vertel...?

Richard beduie dis okei.



BOETJAN (cont’d)



(aan Maria)  Die uitbreidings wat 
ons wil aanbring...ons praat hier 
van groot geld...Richard, miskien 
moet jy verder verduidelik.

RICHARD



Ek wil 25% van die wildsplaas aan 
beleggers verkoop om die 
uitbreidings te finansier.

MARIA
So hierdie is nie net ‘n 
kuiertjie nie.

BOETJAN



Nee, Ma.  Ek het vir Richard 
gevra om, voor hy met ander 
beleggers praat, om vir Ma die 
eerste opsie te gee.
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RICHARD



En dit beteken glad nie dat jy 
onder enige verpligting is nie.  
Ek het ‘n paar mense wat reeds 
aangedui het dat hulle sal koop.

MARIA
Ek is gevlei, maar ek neem aan jy 
ken die mense wat reg staan om te 
koop...hoekom hulle hierdie 
geleentheid om my onthalwe 
ontse^?



BOETJAN



Omdat ek gevra het...



RICHARD



...en omdat dit in my eie belang 
is.  As my hoofbewaarder se Ma ‘n 
aandeel in die plaas het, weet ek 
dat hy baie meer as net my 
hoofbewaarder is.  Hy is, as’t 
ware, die bewaarder van sy Ma se 
belegging.



MARIA
Dankie vir jou eerlikheid, 
Richard.  Jy en my oorlede man 
sou goed oor die weg gekom het. 
(aan Rika)  Wat se^ jy Rika?  
Moet ek ‘n stukkie van Afrika 
koop?

RIKA
Jong, ek’s die laaste persoon wat 
jy moet vra. Van B.Coms en MBA’s 
se slim planne weet ek maar min.

RICHARD



In my ervaring is dit juis 
daardie mense wat die beste 
besighede bedryf.  Die manne wat 
te veel weet raak te bang om 
kanse te vat juis omdat hulle 
weet wat alles verkeerd kan gaan. 
Die ongeleerdes soos ek duik oor 
die rand van daardie loopgraaf en 
worrie later oor die koee”ls wat 
om ons koppe klap.

MARIA
(weer aan Rika)  Daar het jy dit.  
So wat se^ jy?

RIKA
Jan het nooit in vrees geleef 
nie...
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MARIA
(aan Richard) Ek weet nie of 
Boetjan jou vertel het nie...sy 
Pa was Rika se ouer boetie.

RICHARD



Hy het dit genoem, ja.

MARIA
(dink ‘n oomblik) Weet jy, Rika, 
jy’s reg.  Jan sou oor die rand 
van die loopgraaf gespring 
het...veral hierdie een.  (aan 
Richard)  Wat vra jy per aandeel?

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: NEIL SE SLAAPKAMER - DAY

Neil praat op sy sel.



NEIL
Dit sal cool wees.  Hoe laat?  
Cool. Check jou later...baai. 
(onthou dan iets wat hy wou vra, 
praat vinnig voor Gerhard 
neersit)...Gerhard...Gerhard... 
wat moet ek saambring?  Okei 
sharp. Baai.



Hy druk die foon dood.

EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: INRIT EN VOORHEK - DAY

Die hek is besig om oop te gaan.  Esme staan aan die 
binnekant en Hannes staan buite en wag vir die hek om oop 
te gaan.

ESME
(deur die hek terwyl dit oopgaan) 
Wil jy nie jou kar inbring nie?

HANNES



Ek het gedink dis miskien wys om 
hom buite te laat ingeval ek ‘n 
vinnige get-away moet maak.

ESME
Toe ek agtien was, ja.  



Esme druk die remote.  Die hek gly weer toe.  Hulle begin 
na die huis stap.

ESME (cont’d)
Toe moes die ouens camoflage dra 
en deur die blombeddings kruip om 
by my uit te kom.
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(MORE)

HANNES



Ongelukkig het ek nie meer 
camoklere nie.

ESME
En gelukkig is ek nie meer agtien 
nie.

HANNES 



Ek kan dink daar was baie van 
hulle.



ESME
Aaah...Vroumensvlei eerste jaar: 
se^ vir haar al die mans in die 
we^reld le^ aan haar 
voete...hulle swaarde in diens 
net van haar.

Hannes gaan staan...kyk na Esme.

HANNES



Hoekom?



ESME
Hoekom wat?



HANNES



Hoekom het jy my gebel?

ESME
Omdat ek die gesprek wat ons laas 
gehad het geniet het, en ek nog 
wou praat.



HANNES



Ek het twee keer gedink voor ek 
ja gese^ het. (pouse - dis 
moeilik vir hom) Esme, jy moet 
verstaan dat ek nie iemand is wat 
jy wil ken nie.  Ek’s...(vang 
homself)...as jy nie so ‘n 
ordentlike vrou was nie, het ek 
nou ander woorde gebruik... maar 
kom ons se^ net, ek’s 
opgedinges...en jy moet verstaan 
dis al klaar ‘n groot stap vir my 
om dit te kan erken.  Jy’s ‘n 
nice mens, en ek’s seker daar’s 
‘n nice man wat deur razor-wire 
sal leopard crawl om by jou uit 
te kom.



ESME
Hannes, ek het jou nie hiernatoe 
genooi omdat ek ‘n verhouding met 
jou wil he^ nie.  
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ESME(cont'd)
Ek wou net nog praat.  As jy 
tweekeer gedink het voor jy ja 
gese^ het, hoekom het jy my 
uitnodiging aanvaar?



HANNES



(stil) Omdat ek die gesprek wat 
ons laas gehad het geniet het, en 
ek nog wou praat.

Esme kyk hom vir ‘n paar sekondes stil aan.

ESME
As ek reg onthou, is dit swart 
met twee suikers.

Hannes glimlag en knik.

INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: SITKAMER - NIGHT



Elna en Bertus in die sitkamer.  Bertus staan, Elna sit.  
Bertus vee met sy hand oor sy gesig, pas iets absurd 
gehoor.



BERTUS



Jy kan nie ernstig wees nie!



ELNA
Ek is doodernstig.

BERTUS



As jy my probeer toets om te sien 
of ek...

ELNA
Jou toets?  Dink jy werklik ek 
sou so verwaand wees om jou te 
“toets”? 

BERTUS



Hoekom op dees aarde sou ek die 
besigheid waarvoor ek, sedert ons 
in Kanada aangekom het, bloed 
gesweet het om te bou, net so 
laat gaan?!



ELNA
Omdat jy nog steeds bloed sweet 
om daardie besigheid te 
bou...nee, ek’s jammer maar ek 
moet dit se^...kom nou, Bertus, 
wees eerlik - na al hierdie jare 
se bloed sweet...

BERTUS



Rome is nie in ‘n dag gebou nie!
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(MORE)

ELNA
Jammer om dit te moet se^, maar 
as dit nie vir die geld was wat 
my Pa oor die afgelope jare elke 
maand vir my gestuur het nie, sou 
ons...jy’t amper vir twee jaar 
feitlik geen salaris getrek nie, 
en selfs nou is die...

BERTUS



Om ‘n nuwe onderneming te vestig 
neem tyd!

ELNA
Twee, drie jaar, ja...maar vyf, 
ses...?  En moenie my verkeerd 
verstaan nie, ek kritiseer jou 
nie, maar die ding waarmee ek nou 
besig is, kan groot word, baie 
groot, en ons kan dit saam doen.  
My Pa het jou so vertrou dat hy 
jou as die hoof van sy maatskappy 
wou aanstel, en as daar nou een 
man is wie se oordeel ek vertrou, 
dan is dit my Pa.

Bertus draai weg, gaan staan stil met sy rug na haar.  Elna 
stap oor na hom.



ELNA (cont’d)
Dis die beste van twee we^relde - 
ons bly in Kanada soos jy wou 
gehad het, en ons bou my erfenis 
uit soos ek wou gehad het.

Bertus draai stadig na haar en kyk na haar met koue oe”.



BERTUS



Jy’t reeds my seun van my 
weggeneem...en nou wil jy my 
besigheid ook wegneem.  My 
antwoord is nee.



Hy stap na die deur.



ELNA
Demmit Bertus, hoekom is julle 
mans altyd so hardkoppig?



BERTUS



Om te verhoed dat julle vrouens 
nie dit, wat ons mans maak, van 
ons wegneem en op ‘n silwer 
skinkbord wegdra en ons dan minag 
omdat ons nie meer mans is nie.  
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BERTUS(cont'd)
En jammer as ek dit nie goed 
genoeg gestel het nie, maar soos 
jy weet sukkel ek deesdae met my 
Afrikaans.



Bertus uit.



Elna het nie ‘n antwoord nie.



INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - NIGHT



Gerhard en CHRISTOFF sit altwee met hulle kitare in die 
sitkamer.  Christoff is dieselfde ouderdom as Gerhard.  
Hy’s ‘n vriendelike ou, en aantreklik...en uiters “muso” 
cool en laid back. Hulle speel die laaste paar akkoorde van 
‘n song...en doen dan ‘n high five.

GERHARD



Ek kan nie glo jy onthou nog die 
ding nie.

CHRISTOFF
Dude, daar’s baie songs wat ek 
nie meer kan onthou nie, maar 
daai een sal ek kan speel al le^ 
ek in ‘n koma.  Dit was een van 
jou beste songs ooit.



Stilte.  Gerhard kyk na Christoff.



GERHARD



Ek moet jou se^, Christoff, dis 
donners lekker om weer hier te 
wees...”hier”, as jy weet wat ek 
bedoel.



CHRISTOFF
Jy is die een wat ons droom ge-
abandon het.  Ek het nooit ophou 
glo nie.

GERHARD



(beat) Ek wil jou iets wys.

Gerhard staan op, voel in sy sak rond, en bring die bruin 
le^er van sy biologiese Pa tevoorskyn.  Hy gaan sit weer 
langs Christoff...

GERHARD (cont’d)



Toe ek jou die ander dag gebel 
het en gese^ het “hoe lyk’it 
broer, sal ons ons ding weer 
probeer doen?” het ek een ding 
nie genoem nie...ek het onlangs 
uitgevind my Pa en Ma is nie my 
Pa en Ma nie.
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CHRISTOFF
Sorrie...hierdie kop kry nie 
lekker wat jy nou se^ nie.

GERHARD



Ek is ‘n aangenome kind.  

Christoff doen so ‘n rondgewaaiery-ding met sy hande en 
arms - “Hallo?  Excuse Me?  Come again!!!”

GERHARD (cont’d)



Die Pa en Ma wat jy geken het toe 
ons op skool was is nie my 
biologiese Pa en Ma nie.



CHRISTOFF
Okei.  Wo. Nou raak ons heavy. 
Great content vir ‘n song, maar 
waaroor praat ons nou?

GERHARD



Ek het onlangs uitgevind dat ek 
‘n aangenome kind is.  Ek het my 
biologiese Ma opgespoor, en nou 
soek ek my biologiese Pa. (hy 
maak die le^er oop en wys die 
foto wat aan die binnekant van 
die voorblad vasgekram is) Dis my 
Pa...my biologiese Pa.

Christoff kyk na die foto.

CHRISTOFF
Hoe weet jy?



GERHARD



My Ma...my biologiese Ma...het my 
briewe met sy armie nommer 
agterop gegee, toe help my Oom my 
om hierdie...(beduie na die 
le^er)...in die hande te kry.

CHRISTOFF
Jissie, dude, dis hardcore. Ek 
meen, is jy seker jy wil hom 
ontmoet?...sorrie om dit te se^ 
maar afterall, hy’t jou weggegee.

GERHARD



Maklik vir jou om te se^...jou 
ouers is jou ouers...



CHRISTOFF
Hel, nou’s ek nie seker nie, ek 
sal met hulle moet check.
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(MORE)

GERHARD



Jou ouers is jou ouers - jy’t jou 
Ma se mond en jou Pa se neus.



CHRISTOFF
Moenie nou personal raak nie.



GERHARD



Ek se^ net...jy ken die mense wat 
jou gemaak het...jy weet waar jy 
vandaan kom.



CHRISTOFF
Dis nie altyd ‘n advantage nie. 
My Ma is bedonnerd en my Pa is ‘n 
loser.



GERHARD



Ten minste weet jy.



‘n KLOP aan die woonsteldeur.



GERHARD (cont’d)



Dis Neil.  Ek hoop nie jy mind 
dat ek hom genooi het nie...hy’s 
‘n cool ou...na jare terug in 
Suid-Afrika.



CHRISTOFF
Me casa su casa...veral omdat jy 
nou helfte van die rent betaal.

Gerhard stap deur toe...maak oop.



Elisabeth staan in die deur.  Sy is asemrowend verby 
aangetrek.



ELISABETH
Het jy enige idee hoeveel airtime 
ek moes gebruik om uit te werk 
waar jy gaan wegkruip het?

AD BREAK # 2



INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - NIGHT



Volg direk op einde van toneel voor ad break.



GERHARD



Hei Lizzie...

ELISABETH
(stap verby hom in die woonstel) 
Moenie jy vir my “hei” se^ nie. 
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ELISABETH(cont'd)
Die minste wat jy kon gedoen het 
is om vir jou niggie te laat weet 
jy trek in jou eie plek in.  Ek 
is so jealous jy kan met my toor.

Dan sien sy vir Christoff.

ELISABETH (cont’d)



Hallo!  Ek neem aan jy is 
Christoff. 



CHRISTOFF
Hoezit?



GERHARD



Dis my niggie, Elisabeth.



ELISABETH
(aan Gerhard) Ek het jou sel 
probeer, maar jou nommer bestaan 
nie meer nie...



GERHARD



Ek het ‘n nuwe een.



ELISABETH
Eers toe ek uiteindelik by jou Ma 
uitgekom het, het ek uitgevind 
wat met jou gebeur het. En toe 
moes ek hoor dat jy (vinger teen 
Gerhard se bors) vir Neil vir 
julle housewarming oorgenooi het 
en nie vir my nie.

GERHARD 
Dis nie ‘n housewarming nie...dis 
net die drie van ons.



ELISABETH
Wel nou’s dit vier...tensy julle 
wil he^ ek moet waai...?



CHRISTOFF
Hel nee, jy’s welkom.  Dude, 
hoekom het jy my nie gese^ jy’t 
so ‘n sexy niggie nie?

ELISABETH
(slaan hom speels teen die bors) 
Ag asseblief!

GERHARD



Omdat toe ons in graad twaalf 
was, was sy in graad sewe.

ELISABETH
Hallo?  Graad agt!
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(MORE)

GERHARD



Jammer...graad agt.



CHRISTOFF
Op skool is jy ‘n babysnatcher as 
jy in graad twaalf ‘n graad agt 
date, maar na skool is alles fair 
game.  My Pa is nege jaar ouer as 
my Ma.



Elisabeth beduie met gesig en mond na Gerhard: “Hallo??????  
Need I say more???”



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - NIGHT



Hulle’t nog hulle dagklere aan, maar gemaklik losgemaak.  
Sy streel deur sy hare terwyl hulle praat.

ANTOINETTE



...toe jy se^ jy stem glad nie 
saam nie.

ADRIAAN



...en toe weet ek hy gaan daardie 
geld na Elna stuur...om my 
verkeerd te bewys. Daardie 
mannetjie vergeet ek ken hom van 
hy in nappies rondgekruip het.



ANTOINETTE



Mooi. Dan’s ons reg vir die 
volgende stap.

ADRIAAN



African Queen het ‘n baie hoe” 
operating leverage...enige val in 
omset gaan feitlik direk na die 
bottom line...en dan’s die 
kontantvloei onder druk.



ANTOINETTE



In daardie geval, my slim man, 
moet ons sorg dat daardie omset 
‘n knock vat.  Jy het die 
Amerikaners gebel...ek sal 
hierdie een hanteer.  Dan’s jou 
hande skoon. 

ADRIAAN



Wat gaan jy doen?

ANTOINETTE



Julle mans het mos julle man-
netwerk, ons vrouens het die 
Mamma-netwerk. Onthou jy vir 
Estelle van Niekerk...? 
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ANTOINETTE(cont'd)
Haar man werk mos vir julle 
kompetisie...in bemarking.  Hulle 
kinders was saam met Elisabeth en 
Vlooi op skool. Jy weet mos hoe 
dit werk: as jy wil he^ ‘n man 
moet iets weet, dan vertel jy dit 
vir sy vrou en vra haar dan om 
dit met niemand te deel nie.  Ek 
wou haar al lankal vir ‘n koppie 
tee uitnooi.



Adriaan gooi sy hande in die lug.

ADRIAAN



(kyk na haar met bewondering)  Jy 
weet hulle se^ mos dat agter elke 
suksesvolle man is daar ‘n vrou, 
maar wat ek weet is dat ve^r voor 
elke suksesvolle man is daar ‘n 
vrou wat lankal die pad gesien 
het en geduldig wag dat haar man 
hom moet stap.

Antoinette glimlag stout, raak aan sy lippe...



ANTOINETTE



Die kinders is albei uit vir die 
aand...dis net ek en jy.  Is jy 
honger...?



ADRIAAN



Ja...maar nie vir kos nie.

En net soos hulle begin soen hoor hulle iemand in die 
voorportaal.  Hulle trek vinnig terug nes...



Vlooi die sitkamer binnekom.



VLOOI
Hallo Ma...Hallo Pa...

ADRIAAN



Naand seun.



ANTOINETTE



Hallo Vlooi.



ADRIAAN



Ek dag jy’s uit met jou pelle 
vanaand.

VLOOI
Ek is.  Ek’t net gou kom bad en 
aantrek.
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ADRIAAN



Sien jy vrou? As jou kinders 
klein is, is jy hulle bediende en 
as hulle ouer is, is jy die 
eienaar van die bed and 
breakfast. 



ANTOINETTE



Hoe gaan dit met Susan?

VLOOI
Great.



ANTOINETTE



Jy moet haar oornooi vir ‘n 
braai.  Ek wil haar graag beter 
leer ken.

VLOOI
Sy’s ‘n bietjie besig op die 
oomblik, maar ek sal haar vra.



Vlooi uit.



ANTOINETTE



Ons sal ons...”besigheid”...’n 
bietjie moet uitstel.



ADRIAAN



Die lekker waarvoor jy moet wag, 
is altyd die soetste. (sing) 
“Suikerbos ek wil jou he^...”



Sy klap hom speels teen die arm.

INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - NIGHT



Volg op vorige.



Christoff, Gerhard en Elisabeth is in die sitkamer.

ELISABETH
Hoe lank speel jy al kitaar?



CHRISTOFF
Ek’s met ‘n kitaar gebore.  Jy 
moes my Pa se gesig gesien het 
toe die dokter my in daardie 
kraamsaal vang en se^:  Dis ‘n 
muso!  Hy wou so graag ‘n normale 
seun gehad het - goed en 
gehoorsaam, hoofseun, eerstespan 
rugby, B.Com of advokaat, oulike 
vroutjie, twee-punt-vyf kinders, 
mooi huis en ‘n BMW. Maar toe kry 
hy my.
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‘n KLOP aan die deur.



Gerhard staan op en stap na die deur.



Terwyl Gerhard na die deur toe stap...



ELISABETH
Na my gap jaar wil ek drama gaan 
swot en dan wil ek op Villa Rosa 
wees. My ouers support my totaal.

CHRISTOFF
Hoekom nie 7de Laan nie?



ELISABETH
My Ma se^ kykNET is die beste 
kanaal om ‘n Afrikaanse gehoor te 
bereik, en hulle produce mos 
Villa Rosa.  Een ding van my Ma 
en Pa moet jy weet - hulle’s 
passionate oor Afrikaans.



Gerhard kom teruggestap gevolg deur Neil. Neil het ‘n 
plastieksak in die hand met ‘n six pack biere daarin.



GERHARD



Christoff...my nefie Neil.

ELISABETH
Klein-nefie.



Neil bied hand sy aan Christoff, maar sy oe” flits na 
Elisabeth, wie hy nie verwag het om hier te sien nie.



NEIL
Hi.



CHRISTOFF
Welkom broer. Enige family van 
Gerhard is family van my.  
(beduie na die plastieksak in 
Neil se hand.) Verbeel ek my of 
is daar ‘n six pack in daai sak.

Neil glimlag en knik “Ja”.  Hy oorhandig die sak aan 
Christoff.



ELISABETH
Groet jy nie?

NEIL
Hi, Elisabeth...



Elisabeth maak “Verskoon my?!” ogies en mond...



NEIL (cont’d)
Lizzie.
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ELISABETH
Dis beter. 



NEIL
Ek het nie geweet jy kom vanaand 
nie.

ELISABETH
(beduie na Gerhard en Christoff) 
Hulle o^k nie.  Maar as julle 
twee (Neil en Gerhard) dink julle 
my gaan sideline, het ek nuus vir 
julle.  Ek’s nie meer in graad 
agt nie.  En wat so cool 
is...(dan aan Neil)...ons het nou 
‘n plek waar ons kan kuier sonder 
dat die old folks back home ons 
pla.

Neil glimlag flou.

CHRISTOFF
En gaan ons kuier. Dankie vir die 
biere, dude.  Ek se^ ons straf 
hulle nou en dan gaan soek ons 
die antwoorde tot die universe en 
existence in daardie bottel 
tequila wat ek in die kombuis 
het.

Elisabeth glimlag onderlangs vir Neil.



CHRISTOFF (cont’d)



Gerhard, my vriend, vanaand 
celebrate ons jou ontsnapping uit 
die tronk.  Onthou jy die einde 
van Braveheart?  

Gerhard knik.

CHRISTOFF (cont’d)



Se^ agter my:  Freeeeeeedom!!!!!!

GERHARD



Freeeeedom!!!!

ELISABETH
(aan Christoff, met “bedroom 
eyes”)  Jy, meneer, is ‘n 
hooligan.

Christoff vat half suggestief aan haar wang,



CHRISTOFF
Jy’t nog niks gesien nie, Gerhard 
se sexy niggie.  
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CHRISTOFF(cont'd)
Muso’s speel nie net musiek 
nie...hulle speel die lewe...en 
hierdie man...(beduie na 
Gerhard)...het lanklaas gespeel.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - NIGHT



Antoinette sit alleen.

Vlooi kom ingestap, nuwe klere aan, hare gekam ens.

VLOOI
Baai Ma.  Sien Ma mo^re.  Waar’s 
Pa?



ANTOINETTE



‘n Paar oproepe in sy studeer-
kamer gaan maak.



VLOOI
Ek slaap vanaand hier, maar ek 
gaan laat wees.  Sien julle 
mo^re.



Hy wil uitstap.



ANTOINETTE



Voor jy gaan...kom sit hier. 
(beduie met ‘n tikkie van haar 
plat hand op die bank langs haar)

Vlooi sug.



VLOOI
O hel, as Ma so tik dan weet ek.  
Ma moet weet: ek weet lankal wat 
“elke seun moet weet”.

ANTOINETTE



Ek sou myself as ‘n mislukte ouer 
ag as jy dit nie teen jou 
ouderdom geweet het nie. (tik 
weer die bank) Kom.



Vlooi sug weer en gaan sit langs haar omdat hy weet hy nie 
nou kan stry nie.

ANTOINETTE (cont’d)



Hoe ernstig is julle?



VLOOI
Ma moet my verskoon maar daar’s 
g’n manier dat ek oor my sekslewe 
met Ma gaan praat nie.
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ANTOINETTE



Dis nie wat ek vra nie.  Ek vra:  
hoe ernstig is julle?



VLOOI
Ons staan nie op trou nie, as dit 
is wat Ma wil weet.



ANTOINETTE
Ek sou so hoop, julle’s nog glad 
nie lank genoeg bymekaar nie.  
Maar ek het lank genoeg geleef om 
te weet mens kry “boyfriend en 
girlfriend” en dan kry jy “ek 
dink jy’s die mens met wie ek die 
res van my lewe wil deurbring”.

VLOOI
Susan is die coolste meisie wat 
ek nog ooit ontmoet het.



ANTOINETTE



So dis ernstig.



VLOOI
(pouse) Sy’s twee jaar ouer as 
ek.



ANTOINETTE



Wel dan sal die seks goed wees.

VLOOI
Ma!!!

ANTOINETTE



Wat??? 



VLOOI
Ma embarass my.



ANTOINETTE



My seun, jy sal nog leer...al is 
‘n vrou jonger in jare as haar 
man, is vrouens van nature ouer 
as mans. Hoekom dink jy date 
meisies in Graad 10 seuns in 
graad 12...of selfs uit die 
skool.  Dis hoekom Pa’s 
haelgewere het.  En as ‘n man nog 
boonop een kry wat in jare effens 
ouer is, dan het hy die Lotto 
gewen, want dan weet sy beter as 
die man wie sy is en wat sy wil 
he^ - uit die lewe...en in die 
bed.
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Stilte vir ‘n oomblik...dan kyk Vlooi direk op na 
Antoinette.



VLOOI
Wat sal Ma se^ as ek Ma vertel 
dat Susan nie net weet wat sy wil 
he^ nie, maar dat sy bereid is om 
daarvoor te veg? Tot die dood, as 
dit moet.

ANTOINETTE



Ek sal se^ jy’t vir jou ‘n vrou 
gekry wat nes jou Ma is.



VLOOI
Wel Ma...dis die soort vrou wat 
sy is.



ANTOINETTE



(vat liefdevol aan sy wang) Dan, 
my seun, het jy vir jou ‘n goeie 
een gekry.



Vlooi knik.  Stilte.  Hy staan op...

VLOOI
Ma moet weet...ek het nie Ouma en 
Oupa se moord vergeet nie.

Antoinette kyk af na haar glas whisky.



ANTOINETTE



Die dag as ek moet hoor dat 
daardie mans in die tronk vermoor 
is, sal ek ‘n partytjie hou soos 
hierdie huis lanklaas gesien het.

VLOOI
(stil) Hulle gaan betaal, Ma.  En 
nie net hulle nie...hulle gaan 
almal betaal.

ANTOINETTE



(beat) Die rede, Vlooi, hoekom 
jou Pa so hard werk om geld te 
maak, is sodat hy...en ek...vir 
jou en jou suster ‘n agterdeur 
kan gee. Toe ek jou ouderdom was, 
was daar nog hoop vir die 
Afrikaner hier, maar ek’s jammer 
om dit te se^, daar is nie meer 
hoop nie.  Pa en ek werk nie meer 
vir ons lewens nie...ons werk 
sodat jy en Elisabeth eendag ‘n 
nuwe lewe, in ‘n land waar ons 
mense welkom is, kan begin.
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VLOOI
Ma hoef nie te worrie nie...dit 
gaan nie lank wees nie, dan’s die 
land wat my voorvaders gebou het, 
weer ‘n land waar ons mense 
welkom is.



ANTOINETTE



(’n Laggie) En wat gee jou rede 
om dit te dink?



VLOOI
Ek voel dit Ma...(hand op sy 
hart)...ek voel dit hier.  Sien 
Ma later.

Vlooi stap uit.



Vir ‘n oomblik sit Antoinette stil, dan lig sy haar glas...

ANTOINETTE



(sing) “Nooit hoef jou kinders 
wat trou is, te vra, wat beteken 
jou vlag dan Suid-Afrika...”



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - NIGHT



Rudi alleen in sy studeerkamer.  Hy sit by sy lessenaar.  
Op die lessenaar voor hom is ‘n bottel brandewyn wat nog 
nie oopgemaak is nie.  Langs die bottel staan ‘n lee” glas.  
Hy sit en kyk stip na die bottel...in ‘n innerlike stryd 
betrokke.  Dan besluit hy.  Hy draai die bottlel se dop af 
en skink ‘n stywe dop.  Hy sluk dit alles weg, klap die 
lee” glas op die lessenaar neer...en kyk dan stip na die 
niet iewers in die kamer voor hom.



INT - DE WET SE KANTOOR - NIGHT

Leeslampies op altwee lessenaars.  Baie skaduwee.  Film 
noir.

Davids sit voor haar rekenaar, tik soos ‘n besetene.

De Wet sit, soos altyd, versprei oor sy stoel, sy voete op 
sy lessenaar.  Hy lyk asof hy aan die slaap is, oe” toe.



DE WET



(met toe oe”) Weet jy wat wens 
ek...

Davids kyk vir ‘n sekond op, maar se^ niks en tik voort.
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DE WET (cont’d)



...ek wens dat my lewe re^rig 
soos die Crime Channel se shows 
was...stap rond, kry clues, stuur 
‘n sample vir DNA toetse, uit 
gaan die SWAT teams, arresteer 
die suspect, ondervra hom, hy 
crack, case closed, volgende.  As 
die mense daarbuite moes weet 
hoeveel crimes nie opgelos word 
ni, sou hulle baie minder rustig 
slaap.



DAVIDS



Ka-ching!

De Wet maak sy oe” oop.

DAVIDS (cont’d)



(haar oe” op die skerm wat ons 
nie kan sien nie)  Twee en ‘n 
half jaar gelede.  Doringspruit.

DE WET



En laat ek raai...dit was ‘n wit 
man.

DAVIDS



Benjamin Le Roux.

DE WET



‘n Boertjie.



DAVIDS



‘n Boertjie.



DE WET



Hoe dood?

DAVIDS



(oe” op skerm) Geskiet.

DE WET



Surprise, surprise.



DAVIDS



Een skoot...deur die kop. Reg 
daar in die veld.  Hulle’t die 
koee”l in die grond gekry.

DE WET



Hulle’t geleer.



Davids verstaan nie.
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DE WET (cont’d)



‘n Kopskoot maak baie meer gemors 
as ‘n lyfskoot...veral as jy ‘n 
forty-five gebruik.  Wat was die 
kaliber?

DAVIDS



Forty-five.



DE WET



Die exit gat in Buffel se bors 
was nie ‘n punt twee-twee nie.



DAVIDS



Thirty-eight of forty-five. 
Autopsy reken dit was waarskynlik 
‘n forty-five.

DE WET



So nou het ons ‘n mafia cemetery 
op ons hande.

DAVIDS



Wat de hel het die mafia hiermee 
uit te waai?



DE WET



Daar’s plekke in Amerika, veral 
in die omgewing van New York, wat 
as mafia cemeteries geken word.  
Dumping grounds...veral as hulle 
juis wil he^ die lyk gevind moet 
word...waarskuwing vir al die res 
wat nog leef.  As jy wil he^ ‘n 
man moet verdwyn, gee jy hom ‘n 
paar sementskoene, maar as jy hom 
vir PR wil gebruik, dump jy sy 
lyk waar hy gevind sal word.  Die 
koerante sit dit op die voorblad 
en jy kry free publicity.

DAVIDS



Aan wie stuur hierdie ouens ‘n 
boodskap?

DE WET



‘Selfde as die mafia - hulle 
maatjies.  En nou, kollega, gaan 
ek huis toe. Ek het reeds twee 
huwelike op die altaar van 
hierdie job opgeoffer.  My vrou 
le^ in die bed vir my en wag en 
soos daai einste Amerikaners se^:  
three strikes and you’re out.
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(MORE)

DAVIDS



Sy’s nie jou vrou nie, De Wet,   
sy’s jou girlfriend.



DE WET



Op my ouderdom, Davids, het jy 
nie meer girlfriends nie. Dis of 
‘n vrou, ring of nie...(lig sy 
oop hand)...of Mevrou Palm-van-
jou-hand en haar vyf dogters.



De Wet trek die deur agter hom toe.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - NIGHT



Rudi sit agter sy lessenaar,’n hele paar happe agter die 
blad.  Die bottel is ‘n derde uitgedrink.  Hy hoor ‘n klank 
in die voorportaal.  Hy staan op...

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: VOORPORTAAL - NIGHT



Esme maak die voordeur toe en sluit die ander slotte.



RUDI (O.S.)



Ek weet jy’t gese^ dis nie my 
besigheid nie...



Rudi staan agter haar.  Esme laat sak haar kop teen die 
voordeur, moedeloos en nie lus vir hierdie gesprek nie.



RUDI (cont’d)
...maar jy is my dogter en ek het 
jou lief...



Esme draai na Rudi, vou haar arms oor haar bors, haar 
houding soos in “Ja...en?”

Rudi is effens getrek, maar nie opsigtelik nie.  Hy praat 
vinnig en feitlik aanmekaar, sonder komma’s of punte.



RUDI (cont’d)
...en ja, ek weet jy’s ‘n 
volwasse vrou wat haar eie 
besluite kan neem, en nee, 
hierdie is nie iets persoonlik 
teen Hannes nie, maar my 
meisie...my kokkerot...jy is in 
jou middel twintigs...Hannes is 
in sy veertigs...indien niks 
anders nie, is dit klaar ‘n rooi 
vlag.  
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RUDI(cont'd)
En moenie vir my se^ daar’s niks 
aan die gang hier nie, want ek 
het gesien hoe julle weer sit en 
gesels, en al dink jy en Gerhard 
dat ek my reg verpand het om 
enigsins met julle te praat oor 
hoe om ‘n goeie en ‘n gelukkige 
lewe te leef, is ek nog steeds 
die man wat saam met julle Ma 
julle albei grootgemaak het om 
die mooi mense te wees wat julle 
vandag is.

ESME
(stil, amper in trane) Ek weet 
nie meer wie ek is nie.  Ek weet 
nie meer wie julle is nie. Ma is 
weg.  Gerhard is weg.  En as dit 
nie vir die feit was dat my 
studies my so besig hou dat ek 
nie tyd het om deeltyds te werk 
om geld te verdien nie, was ek 
ook weg.  



Sy stap weg, maar draai dan terug...

ESME (cont’d)
Ek het gisteraand op my kniee” 
voor my bed vir die Here dankie 
gese^ dat hy my ‘n vrou geskape 
het, en dat die kerk so 
chauvinisties is, want anders het 
ek, soos Gerhard, my hele 
kinderjare myself voorberei om 
dominee te word.  Om jou te word.

Sy stap weg.



Rudi laat sak sy kop.



AD BREAK # 3



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Maria maak die deur oop.  Richard Meyer staan in die deur.

MARIA
Richard...kom binne.



Richard hou ‘n A4 koevert na Maria uit.



RICHARD



Ek wou hierdie vir jou bring. 
Laat jou prokureurs dit deur 
werk, en dan praat ons.

Maria neem die koevert by Richard.
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MARIA
Dankie.  Maar kom binne.  Ek 
verbied jou om te loop voor jy ‘n 
koppie koffie gehad het.



RICHARD



Om eerlik te wees, Maria, as jy 
my nie vir koffie ingenooi het 
nie, sou ek vir een gevra het.



Maria verstaan nie nou mooi nie.

RICHARD (cont’d)



Ek weet hierdie gaan dalk...hoe 
sal ek dit nou stel?...snaaks 
klink, maar...(sukkel ‘n 
bietjie)...mensdom nou voel ek 
selfbewus...ek het gewonder of ek 
dalk vir ‘n oomblik of twee met 
Rika...



MARIA
(snap dadelik, beduie dat hy moet 
inkom) Richard, ek het nou net ‘n 
vars pot koffie gemaak, maar jy 
sal my verskoon as ek nie saam 
kan drink nie...ek het ‘n paar 
goedjies om te doen wat nie tot 
later kan wag nie. Die kombuis is 
soontoe.

Hulle stap in die rigting van die kombuis.

INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - DAY



Gerhard sit met die SAW lee^r van sy biologiese Pa op sy 
skoot.  Papiere le^ om hom op die bank.  Hy neem ‘n 
dokument uit die lee^r.  Bo-aan die dokument staan daar in 
groot letters:  PERSOONLIKE DETAILS

Hierdie dokument is met die hand ingevul, by uitstek deur 
Marius Olivier.  Verskeie details is daar, onder andere:



NAAM:  Marius Olivier



NOMMER:  76346628 BG



RANG:  Kaptein

KORPS:  Inligting

NAASBESTAANDE:  Sandra Mari Olivier

VERWANTSKAP VAN NAASBESTAANDE:  Vrou

WOONADRES:  Proteastraat 23, Verwoerdburg, Transvaal
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Gerhard lees deur die details en omsingel dan die woonadres 
met ‘n pen.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Richard sit by die kombuistafel.  Maria skink nou net sy 
koffie in sy beker klaar. Sy plaas die pot koffie op die 
tafel neer.



MARIA
Daar’s melk...en daar’s suiker.  
Help jouself.  En as jy nog wil 
he^...(beduie na pot)...kry vir 
jou.

RICHARD



Dankie.



MARIA
En nou moet jy my verskoon. 
Dankie vir die dokumente, ek sal 
bel sodra ek dit deurgewerk het.  
Een ding moet jy verstaan, 
Richard, my oorlede man het my 
geleer:  nes mens in houtwerk 
twee keer meet en eenkeer sny, so 
moet mens twee keer lees en 
eenkeer teken.

RICHARD



Ek wens ek het hom geken.



MARIA
Ek ook.



Maria uit.



Richard sit vir ‘n hele rukkie alleen.  Hy skep suiker en 
gooi melk in sy koffie.

Rika kom ingestap.  Sy’s effens onseker...

Richard staan dadelik op.



RICHARD



Rika.  Dagse^. 



RIKA
Hallo Richard.
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RICHARD



(verduidelik heeltemaal teveel 
omdat hy senuweeagtig is) Ek het 
vir Maria die kontrak vir die 
aandele gebring en toe was sy 
gaaf genoeg om my in te nooi vir 
‘n koppie koffie, jy weet, voor 
ek weer wildsplaas toe ry, en toe 
se^ sy sy sal jou vra om gasvrou 
te speel omdat sy ‘n paar dinge 
het om te doen...wat nie kan wag 
nie...(kyk af na pot koffie, gryp 
dit en begin skink in tweede 
koppie)  Kry vir jou.

RIKA
Dankie.



Rika gaan sit oorkant Richard terwyl hy koffie skink.



RICHARD



Melk?

RIKA
Dankie.



RICHARD



Suiker?



RIKA
Een...’n plat een...net om die 
bitter te breek.



RICHARD



Ek hou ook nie van soet koffie 
nie.

Richard gaan sit weer waar hy gesit het.  Hy is nie seker 
hoe om te se^ wat hy wil se^ nie.  Neem ‘n sluk van sy 
koffie.  Maar dan staal hy homself.

RICHARD (cont’d)



Weet jy...ek beroep myself altyd 
daarop dat ek ‘n reguit man 
is...wat jy sien is wat jy 
kry...maar nou moet ek erken ek 
voel soos ‘n laaitie wat vir die 
eerste keer...(pouse)



Rika hou hom stil dop.
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RICHARD (cont’d)



Nou die dag...na al die “hallo’s: 
en “kry vir jou ‘n drankie” 
dinge...toe ons...na ons klaar ge-
eet het en so...en ons gepraat 
het...ek en jy...en ek wil weer 
se^ ek’s jammer dat dinge nie vir 
jou en jou man...dat dinge, jy 
weet, skeefgeloop het...(sukkel, 
haal diep asem)...wat ek eintlik 
wil se^ is dat ek baie bly was om 
rede te he^...die kontrak en 
als...om terug te kom...hier... 
want ek het gewonder...ek wou 
graag vra...en jy’s natuurlik 
onder geen druk om te aanvaar 
nie...maar ek het gewonder of jy 
dit sou oorweeg...no strings 
attached...om ‘n naweek by die 
wildsplaas deur te bring. Jy sal 
natuurlik jou eie suite he^ - en 
al se^ ek dit self dis nogals 
mooi...en daar’s ook baie ander 
mense daar, maar ek het 
gewonder...



RIKA
(stil en direk) Ja, Richard. Ek 
sal dit graag doen.



Vir ‘n oomblik weet Richard nie wat om te se^ nie.

RICHARD



En ek wil he^ jy moet weet dat...

RIKA
Ek weet.  Ek sou niks minder van 
jou verwag nie.



RICHARD



Okei. (beat) Great. (beat) Goed 
so dan.  Ek sal jou kom haal. Nog 
koffie?



RIKA
(kyk na haar beker) Hy’s nog vol.

RICHARD



En om te dink ek ken kastig die 
bosveld en kan ‘n leeu ‘n myl weg 
sien.

Rika glimlag.
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(MORE)

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert, Vlooi, Susan en ‘n ou wat ons nog nooit vantevore 
gesien het nie - JANNIE THERON - is om die tafel. Jannie is 
jonk - so 22 jaar oud. 

Hierdie keer is daar fotostate op groot velle papier van 
die oorspronklike argietekstekeninge van die Uniegeboue oor 
die tafel versprei.



Soos in enige rolprent wat sulke diagramme wys waar 
karakters slim planne beraam, het ons nie eintlik ‘n clue 
wat die tekeninge wys nie, maar die karakters het.  Wat ons 
(die kyker) help, is dat die eerste tekening wat ons sien, 
die bekende facade van die Uniegebou is.

Jannie trek dan daardie vel weg en stryk ‘n ander vel bo-op 
die res.  Praat soos hy dit doen.



JANNIE THERON
So dis die view van voor, en 
hierdie...(plaas die volgende vel 
bo-op die ander)...is wat onder 
die gebou aangaan.

ALBERT



My donner Jannie, al wat ek sien 
is ‘n klomp strepe.



JANNIE THERON
Omdat jy nie by die tech 
argitektuur swot nie.



ALBERT



(trek hom op) Ek swot nie by die 
tech nie, Jannie, omdat ek my 
graad in “Hoe sal ek my volk red” 
swot. En omdat ek dit doen, kan 
ouens soos jy lekker student-
student speel.

SUSAN
Albert, moenie so vinnig jou 
stert wip nie.

ALBERT



Ek het nie ‘n stert nie en ek wip 
niks nie.  Ek se^ net.

JANNIE THERON
Hei broer...ons veg vir dieselfde 
saak.  Ek ken van hierdie 
planne...(beduie na 
tekeninge)...en jy ken van planne 
om ons volk te red.  
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JANNIE THERON(cont'd)
Bloed in, bloed uit, en my oor 
het jy self gesny.

Albert bedaar.

ALBERT



Fine.  Sorrie.  Fine.



VLOOI
Is dit die kelders?



JANNIE THERON
Ja...en daar’s baie...soos julle 
kan sien, maar hierdie 
een...(beduie na middel van 
tekening)...hierdie een is in die 
middel van die gebou, en 
belangriker...in hierdie een is 
daar tien moerse pilare.  Val 
hierdie pilare, dan val die 
meeste..indien nie die hele, 
gebou...soos die World Trade 
Centre...maar net baie 
vinniger...want hy word onder 
geblaas, nie bo nie.



Stilte vir ‘n oomblik.

ALBERT



Dan’s ons job straight-forward. 
Ons moet daai kelder van voor tot 
agter met McVeigh se bomme pak.

VLOOI
Dit gaan nie maklik wees nie.  
Ons praat nie hier van toegang 
kry tot ‘n stripclub nie.



ALBERT



Nee...in ‘n strip club het die 
meeste girls ‘n limit op wat 
hulle vir geld sal doen.  Die 
ouens wat in hierdie plek gaan 
wees, sal enig’iets doen as jy 
genoeg betaal. En wat toegang kry 
betref...as jy in ‘n fancy klub 
wil kom, dan moet jy die bouncer 
by die deur ‘n paar rand onder 
die tafel gee. Elke man het sy 
prys, en ons het oorgenoeg om te 
betaal.  Ek ken nie baie ouens 
wat verdien wat die poepholle wat 
hierdie gebou watch, verdien, wat 
nie vir ‘n miljoen in die ander 
rigting sal kyk nie.  En die 
mooiste is dat daardie einste 
poephol saam met die gebou sal 
verdwyn.
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INT/EXT - ‘N LAER-MIDDELKLAS HUIS (IN CENTURION) - DAY



Nabyskoot op ‘n huis se straatnommer op die hek: 23

Gerhard stap na die huis se voordeur.  Hy haal diep asem, 
en klop dan aan die deur.  ‘n Paar sekondes gaan verby, en 
dan maak ‘n jong man die voordeur oop. Hy herken nie vir 
Gerhard nie.



JONG MAN
Ja...?



GERHARD



Jammer om te pla...uh...my naam 
is Gerhard Naude...en ek het 
gewonder of Meneer Marius Olivier 
hier bly?

JONG MAN
Marius Olivier?  Sorrie swaer, ek 
dink jy’t die verkeerde adres.  
Ons bly al vir die laaste tien 
jaar hier.



GERHARD



So, julle is nie Olivier nie.



JONG MAN
As ons Olivier was, hoekom sou ek 
se^ jy’t die verkeerde adres?



GERHARD 
O.  Ja. Jammer.  Dankie.  (wil 
wegdraai) Skuus...jy weet nie 
dalk wie die huis voor julle 
besit het nie?

JONG MAN
Ek was laaitie toe ons hier 
ingetrek het.  Miskien moet jy my 
Ma vra.



GERHARD



Is sy hier?



JONG MAN
Nee.

GERHARD



Wanneer sal sy terug wees?

JONG MAN
Weet nie.

Gerhard weet nie wat om volgende te se^ of doen nie.
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(MORE)

GERHARD



Okei.  Uhm...dankie. Jammer om te 
pla.

Hy begin wegstap.

JONG MAN
My Pa en my Ma het geskei, en 
sy’t die huis gekry, omdat ek en 
my sussie nog laaities was, jy 
weet, maar sy’s nou meer by haar 
nuwe ou as wat sy hier is. Maar 
ek moet jou waarsku, die ou dink 
hy’s Tarzan. Ek kan vir jou se^ 
waar sy boomhuis is as jy wil.



Gerhard kyk na die ou en knik.



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: TUIN IEWERS - DAY



Esme en Rika sit by ‘n tuin-tafeltjie.



RIKA
Ek’s jammer...maar op hierdie 
oomblik kan ek nie daardie vraag 
beantwoord nie.  Ek wens ek kon, 
maar ek kan nie.



ESME
Ma kan tog nie vir die res van Ma 
se lewe hier by Tannie Maria bly 
nie.

RIKA
Nee...maar net soos ek nie kan 
se^ of ek en jou Pa weer sal 
saamwees nie, kan ek ook nie se^ 
wat ek in die toekoms gaan doen 
nie.

ESME
Een of ander tyd gaan Ma moet 
besluit.

RIKA
Ek weet.  Maar weet jy...my 
dogter...vir die eerste keer in 
my lewe voel ek asof ek wakker 
is, asof ek uit ‘n diep slaap 
wakker geword het. En jy weet hoe 
dit is as jy uit ‘n diep slaap 
wakker word...dit neem jou ‘n 
rukkie om by die wakker-wees aan 
te pas. 
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RIKA(cont'd)
Jy bad, jy borsel jou tande, jy 
trek aan...en dan...dan stap jy 
die we^reld binne en se^: Nou’s 
ek hier...wat gaan ons vandag 
doen?

‘n Stilte.



ESME
Dink Ma ek is aan die slaap?



RIKA
My skat...dis nog ‘n vraag wat ek 
nie kan antwoord nie. Maar dis 
goed dat jy vra, want jy vra dit 
op ‘n ouderdom wat ek nie eers 
gedink het om dit te vra nie.



Esme verwerk die antwoord.

ESME
Is Ma nie bang nie?



RIKA
Verskriklik.  (stilte) Kom jy 
vanaand?

ESME
Ja.  Ek wou nie.  Hy’t my baie 
seergemaak.



RIKA
Net omdat hy so seergekry het.



ESME
Ek weet.  Dis hoekom ek kom.



INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Zweli, Adriaan en Boetjan is in die kantoor.  Daar is ook 
‘n skerm opgestel in die kamer.  ‘n Projector gekoppel aan 
‘n laptop is op die tafel.  Elna se beeld is op die skerm.  
Hulle projekteer haar Skype-sein dus op die skerm.

BOETJAN



Wat ek wil weet is:  hoe?!  Hoe 
de hel is dit moontlik dat ons 
kompetisie, ons enigste 
kompetisie in die Suid-Afrikaanse 
mark, per “toeval” kan besluit om 
hulle brand na die wit mark, en 
veral die jong wit mark, uit te 
brei?!



ADRIAAN



Jy is nie die enigste een wat dit 
wil weet nie.
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ELNA (DISTORT)
Die enigste mense wat van ons 
strategie geweet het was die vier 
van ons wat nou praat. Ons het 
nog nie eers begin om dit te 
implementeer of met bemarking te 
bespreek nie.

ADRIAAN



Wel gegewe dat hierdie letterlik 
‘n familie-besigheid is, gaan ek 
swaar sluk aan die idee dat een 
van ons dit uitgelek het.



ZWELI
Okei. Let’s calm down. Bottom 
line is - hulle gaan nou first 
mover advantage he^. Dis die 
realiteit.  Ons weet almal daar’s 
twee paaie wat ‘n besigheid kan 
volg: of jy kry first mover 
advantage, of jy los jou 
competition om die risiko van 
nuwe produkte na ‘n nuwe mark te 
bring, en as dit werk, en hy het 
die pad klaar deur die woud 
gekap, dan gebruik jy sy pad en 
kom jy in met al jou kennis en al 
jou mag en jy colonise die land 
wat hy ontdek het.

BOETJAN



So ons wag en kyk wat gebeur.



ZWELI
Wie weet?  Miskien werk dit nie.  
Miskien was ons verkeerd.



ELNA (DISTORT)
Hou net duim vas dat dit nie te 
goed en vinnig werk nie. Dit kos 
baie meer om ‘n brand, wat top of 
mind is, uit sy troon te stoot.

ADRIAAN



Nie so baie soos ‘n 
bemarkingsveldtog in Amerika nie.

ELNA (DISTORT)
(sy “dig” is nie op haar verloor 
nie) Dis waar, maar dan weer, die 
Amerikaanse mark is tot die mag 
tien groter as die mark in Suid-
Afrika.



Boetjan glimlag stil.





HARTLAND Episode 10  bl. 46.

(MORE)

ZWELI
Fine  Dan is dit wat ons gaan 
doen.

ADRIAAN



Ek wil nog steeds weet hoe de hel 
hulle ons een vooruit was.

ZWELI
Ek se^ jou wat, hoekom probeer jy 
nie uitvind nie?



ADRIAAN



Ek sal.



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - NIGHT

In die lapa - Maria, Rika, Esme, Ouma (in rolstoel), Neil, 
Gerhard en Christoff.



Die dames en Neil sit en kyk na Gerhard en Christoff wat 
teenoor hulle sit, elk met hulle kitare. 

‘n Houtvuur brand in die braai en gee ‘n warm lig af.



GERHARD



Ons wil vir julle dankie se^.  
Julle’s ons eerste gehoor.  Ons 
doelwit is om ‘n soort Simon & 
Garfunkel duo te wees, maar 
obviously vir ‘n moderne gehoor.  
Ons het nog nie ‘n naam nie, maar 
hierdie is ons eerste song...ek 
het die lirieke geskryf en ons 
het saam die musiek geskryf...



Gerhard en Christoff begin speel - unplugged, acoustic.  
Gerhard sing. Terwyl hulle sing fokus ons een vir een op 
almal daar, elkeen van hulle op hulle eie grens...

GERHARD (cont’d)



Hier op die grens,
tussen wie ek was en nog sal wees
hier op die grens
tussen glo ek kan en donker vrees
staan ek stil en kyk ek
na ‘n onbekende land
hier op ‘n grens
reik ek uit na jou hand.
As ek kon dan sou ek
die heelal oor begin,
En as ek daarmee klaar is
en alles maak weer sin,
sal ek vir jou my liefling
my eie lig kan bring
(gepraat) Maar tot dan...
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GERHARD(cont'd)
(sing) Sal ek hier op die grens
hier op ‘n grens,
hier op die grens
my drome vir jou sing.

Nou is ons op Esme, wat stil na Gerhard kyk.  Dan kyk sy 
direk in kamera.  Gerhard se sang doof uit, maar die 
melodie speel onder haar monoloog.



ESME
En na jy daardie tassie uitgepak 
het en van ver af gekyk het, soos 
wanneer jy deur die verkeerde 
kant van ‘n ve^rkyker kyk, na die 
mens wat jy so lank gelede was en 
tot jou verbasing nog steeds is, 
begin jy besef...stadig...bietjie 
vir bietjie...dat dit nie net jou 
Ma en jou Pa is wat jy nog nooit 
regtig geken het nie, maar dat jy 
eintlik niemand regtig ken 
nie...jou Ma, jou Pa, jou broer, 
jou suster, jou beste vriend of 
vriendin...en veral...jouself.  
Net die digters kon dit nog ooit 
verwoord: “Maar weet, soos vele 
pionier met ruie baard, die 
streke van die gees bly 
ongekaart.” D.J. Opperman. 
Digter. Hy’t verstaan.
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Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: HOOFSLAAPKAMER - DAY



Antoinette sit voor haar spiee”lkas, besig met haar 
grimering vir die dag.  Sy praat terwyl sy mooimaak...



ANTOINETTE



Toe ek in matriek was, of “Graad 
Twaalf” soos hulle dit deesdae 
noem...vader weet, ek moet elke 
keer op my vingers tel om uit te 
werk watse standerd ‘n kind in is 
as hulle in hierdie of daai 
“graad” is...toe ek in matriek 
was, het ons onnie ons vertel ‘n 
goeie drama het altyd ‘n 
“protagonis” en ‘n “antagonis”.  
Die “protagonis” is die goeie ou, 
wat almal van hou, en wat 
uiteindelik wen.  Die “antagonis” 
is die een wat die lewe vir die 
“protagonis” moeilik maak, maar 
uiteindelik verloor. “Want op die 
ou end”, het hy gese^, “is die 
groot dramas van die we^reld ‘n 
uitbeelding van die stryd tussen 
goed en kwaad, reg en verkeerd, 
inderdaad, die stryd tussen God 
en Satan, uitgespeel in die 
alledaagse aardse-lewe van die 
mens.  Sepies is nie verniet so 
popule^r nie - die lyn tussen die 
protagonis en die antagonis is 
duidelik - sy is nice, en ons bid 
dat alles vir haar sal uitwerk; 
en sy is ‘n bitch, en ons sit en 
wag om te sien wanneer sy 
uiteindelik val en kry wat haar 
toekom.  Maar wat ek oor die jare 
agtergekom het, is dat dit juis 
die antagoniste in ‘n sepie 
is...die bose bitches of 
bastards...wat die gewildheid van 
‘n sepie bepaal.  Dink maar aan 
Joan Collins in Dynasty, of J.R. 
in Dallas.  Kom ons wees 
eerlik...Bobby was boring.  Ons 
het Dallas gekyk om te sien wat 
se bose ding J.R. volgende gaan 
doen.  
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ANTOINETTE(cont'd)
Die mens is gefassineer deur 
sonde - mens hoef net elke dag te 
kyk na wat die koerante op die 
telefoonpale plak:  moord, 
skandaal, bedrog, krises en ramp. 
Maar in die regte lewe, anders as 
in ‘n drama of ‘n sepie...

Sy vee versigtig met ‘n pluise die hoeke van haar mond om 
haar lipstiffie perfek af te rond.



ANTOINETTE (cont’d)



...is dit dikwels die bitches en 
bastards wat wen.

Sy aanskou haarself in die spiee”l en is tevrede met wat sy 
sien.

ELISABETH (O.S.)



Ma...

Elisabeth staan in die kamerdeur.



ELISABETH (cont’d)



...ek het geld nodig.



ANTOINETTE



Dis hoekom jy sakgeld kry, 
Elisabeth.



ELISABETH
Ek weet nie hoe Ma en Pa dink ek 
op my sakgeld moet uitkom nie.  
Ek koop al my eie cosmetics, my 
klere, my petrol en alles. Na ek 
dit betaal het, het ek basies 
genoeg oor om ‘n pakkie tjips te 
koop.

ANTOINETTE



Dan stel ek voor jy koop 
goedkoper cosmetics, goedkoper 
klere, en ry minder rond.  Mens 
noem dit “binne jou perke leef”.

ELISABETH
Ma...!



ANTOINETTE



Moenie my “Ma” nie.  As ek reg 
onthou was ons ooreenkoms dat jy 
‘n gap-jaar kan vat indien jy vir 
jou ‘n werk kry en jou eie geld 
begin verdien. 
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ELISABETH
Ek soek nog, Ma.  Ek wil iets 
doen waarvan ek hou, nie net 
enige ding nie.



ANTOINETTE



Dan stel ek voor jy soek harder 
en bring minder tyd by Gerhard en 
Christoff en hulle musikant-
maatjies deur.

ELISABETH
(langgesig) Oor minder as ‘n jaar 
gaan ek swot, dan kry ek werk, 
trou, he^ kinders, en suffer vir 
die res van my lewe. Een jaar van 
‘n bietjie pret...terwyl ek nog 
jonk is...is dit te veel om te 
vra?

Innerlik verstaan Antoinette.  Sy gee toe.

ANTOINETTE



My handsak is in die sitkamer.  
Vat vir jou driehonderd rand.  
Driehonderd, en nie ‘n sent meer 
nie.

ELISABETH
Dankie Ma.



Elisabeth haas uit.



ANTOINETTE



(agterna) En wees versigtig vir 
daardie musikante.

ELISABETH (O.S.)



(reeds weg) Ja, Ma.



EXT/INT - ‘N  LAER-MIDDELKLAS WOONSTEL OF ‘N HUIS IEWERS - 
DAY



Weer eens staan Gerhard voor ‘n voordeur.  Hy het reeds 
geklop.  Die deur word oopgemaak deur ‘N VROU in haar 
middel-veertigs...haar klere en voorkoms getuig van haar 
laer-middelklas status.

GERHARD



Aangename kennis...ek is Gerhard 
Naude...

Die vrou staar net na hom.
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GERHARD (cont’d)



U ken my nie...ek het u adres by 
u seun gekry...by u 
huis...uh...in Centurion...

TARZAN (O.S.)
(in die gang) Wie is dit baby?



‘N VROU



Ken hom nie.



GERHARD



Ek het gewonder of u my dalk kan 
se^ wie u huis besit het voor 
u...en u vorige man...hom gekoop 
het.

TARZAN kom staan langs die Vrou.  Tarzan is kaal-bolyf, ‘n 
harde man, met ‘n boepens, maar jy sou nie met hierdie ou 
‘n fight in ‘n kroeg wou he^ nie.



GERHARD (cont’d)



Hallo...

TARZAN



Ek gee nie om wat jy verkoop nie, 
ons soek’it nie.



‘N VROU



Hy’s nie ‘n salesman nie.  Hy 
soek by wie ek en Kennie die huis 
gekoop het.



TARZAN



Ons se^ nie daai man se naam in 
my huis nie.



‘N VROU



Ek weet baby! Maar dis wat hy 
gevra het.  (aan Gerhard)  Hulle 
van was Van Rensburg...kannie 
onthou wat hulle name was nie.



Dis nie die van wat Gerhard gehoop het om te hoor nie.



GERHARD



U weet nie dalk waar hulle nou 
woon nie?

TARZAN



“Woon”? Excuse me?! Mense “woon” 
nie, maatjie, hulle “bly”.

‘N VROU



Wag nou baby, gee hom ‘n break.
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GERHARD



Skuus...u weet nie dalk waar 
hulle nou bly nie?

‘N VROU



Ons praat van tien jaar gelede.  
Vir al wat ek weet is hulle 
lankal dood.



GERHARD



(knik) Nou maar dankie.  Jammer 
om te pla.



TARZAN



Hoekom soek jy hulle?



GERHARD



Ou vriende...familie eintlik, wat 
ek nog nooit ontmoet het nie.

TARZAN



Vat dit van my, maatjie, familie 
wat jy nog nooit ontmoet het nie, 
is familie wat jy nie nou wil ken 
nie.  Ek het een keer ‘n nefie 
ontmoet wat...

‘N VROU



Ja-ja, dis mos nou nie nodig om 
die outjie jou life story te 
vertel nie.



TARZAN



(aan die vrou) Hei!  Moenie my 
tune nie.

‘N VROU



Ek tune jou nie...

Gerhard besluit dis beter om so gou as moontlik weg te kom.

GERHARD



Nou maar dankie.  Weereens jammer 
om te pla.



Gerhard stap vinnig weg.



TARZAN



(aan vrou) Baby, jy weet hoe word 
ek as jy my tune...



‘N VROU



(raak suggestief aan hom)...en 
dis wat jou so sexy maak...
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Tarzan versag. In een beweging tel hy haar op en gooi haar 
oor sy skouer en dra haar weer binne, skop die deur agter 
hom met sy voet toe.  Die vrou gil.

EXT - DIE STRAAT BUITE DIE LAER-MIDDELKLAS HUIS OF WOONSTEL 
- DAY

Volg direk op vorige.



Gerhard staan, hande op heupe.  Hy sug.  Vee met sy hand 
oor sy gesig... “Wat nou?”

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Ons begin op Grootbek.

GROOTBEK
(sing) “De la Rey, De la Rey...”

De Wet en Davids is in die kantoor.

DAVIDS



Hoekom leer jy nie vir daai 
bleddie voe”l om ‘n ordentlik 
song te sing nie?

DE WET



Soos wat?  (sing) “January, 
February March...”

DAVIDS



Hei!  Moenie my culture insult 
nie.

DE WET



(tart haar nou - sing weer en 
dan’s Kaapse klopse) “Da’ ko^ ‘n 
hoenerhaan met ‘n pe^rs bloemer 
aan, wat sal jou Mamma daarvan 
se^...?”

DAVIDS



Ek sal jou report, De Wet!

GROOTBEK
(raak opgewonde, klap vlerke en 
sing) “Wie is die dapper 
generaal, De Wet, De Wet...?”



Die telefoon lui op De Wet se lessenaar.  Hy antwoord.



DE WET
De Wet...(luister)... wanneer? 
Goed so.  Dankie.
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Hy sit die foon neer.



DE WET (cont’d)



Hulle’t Buffel se maatjie in die 
veld, se Pa opgespoor.  Hy’t 
ingestem om in te kom.

De Wet stap oor na die witbord.  Hy teken ‘n tweede 
stokfiguurtjie langs Buffel se stokfiguurtjie.



DE WET (cont’d)



Nou ja toe, Benjamin le Roux, kom 
ons kyk wat se^ jou Pappa oor 
hoekom jy en Buffel juis in 
Doringspruit vir die aasvoe”ls 
gevoer is.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Rudi en Gert Greyling, die ouderling van episode 10, is in 
die sitkamer.

GERT
Dis ‘n gevaarlike vraag wat jy 
nou vra, broer.



RUDI
Ek het my hele lewe gewy aan die 
bediening van Onse Hemelse Vader 
soos hy homself in die Heilige 
Woord openbaar het.  Ek het my 
bes as gevalle mens gedoen om Sy 
wet te gehoorsaam.  Ek het nie 
gesteel nie, ek het nie egbreek 
gepleeg nie, ek het nie 
doodgeslaan nie, ek het niks van 
my naaste begeer nie, nie eers my 
vrou se broers wat soveel meer as 
ons het nie.  Rika se^ ek word 
gestraf omdat ek as Kapelaan op 
die grens gedien het en troepe 
oorreed het dat die vyand op 
daardie grens ook die vyand van 
Jesus Chrsitus was.



GERT
Hulle was. Daar was Kubane en 
Russe op daardie grens, broer, 
wat g’n god of Christus gedien 
het nie.  Atei”ste, wat die kerk 
in hulle eie lande onderdruk het.

RUDI
Hoekom word ek dan gestraf?
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GERT
Die wee” van die Here...



RUDI
Nee!  Moenie dit vir my kom se^ 
nie!  Ja, die wee” van die Here 
is onbekend, maar hulle moet ook 
regverdig wees!  Die we^reld is 
vol kriminele wat tot die einde 
van hulle lewens die vrugte van 
hulle boosheid geniet. Hoekom sal 
‘n regverdige God die mense wat 
Hom liefhet en sy gebooie 
gehoorsaam, straf, maar mense wat 
plunder en breek en moor, 
ongestraf laat leef?! 

GERT
Omdat hulle die kinders van Satan 
is, en totdat hulle hulle sondes 
bely en die Almagtige om 
vergifnis smeek, is hulle verlore 
en sal hulle nooit deur die 
poorte van die hemel stap nie. 
Die Here stort Sy genade oor Sy 
kinders uit, nie oor die kinders 
van Satan nie.

RUDI
Genade?  Wat se genade?  ‘n 
Honderd jaar gelede het hulle 
iemand wat ‘n eier gesteel het 
gehang.  Toe werk die mense baie 
vinnig uit dat as jy vir ‘n eier 
gehang gaan word, kan jy maar net 
sowel die hoender steel.  Ten 
minste eet jy lekker voor hulle 
die tou om jou nek sit.

GERT
Wat se^ jy presies, broer?

RUDI
As ek gestraf word vir sondes wat 
ek nie gepleeg het nie, behoort 
ek daardie sondes te gaan pleeg 
sodat ek ten minste kan verstaan 
hoekom ek gestraf word.

Stilte.



GERT
Al wat ek kan se^, is: moenie God 
vervloek nie.
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RUDI
Ek vervloek hom nie!!  Ek vra: 
hoekom?!!

Weer stilte.



GERT
Ek’s jammer, maar dit kan ek nie 
antwoord nie.  Bid.  Bid en Hy 
sal jou antwoord.

RUDI
(stil)  Ek kan nie meer bid nie.

Gert kyk bekommerd na Rudi.

RUDI (cont’d)
Ek hoor Hom nie meer nie.



GERT
Onthou Jesus op die kruis...Hy 
het ook in daardie donker uur 
gedink dat Sy Vader Hom verlaat 
het.

RUDI
(kyk met moee” oe” na Gert) 
Ongelukkig is ek nie die Seun van 
God nie.  (laat sak sy kop) Ek is 
net ‘n mens...net ‘n mens.

Nou het Gert nie meer raad nie.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Boetjan, Maria en Ouma.

BOETJAN



Ek wil vir Ma dankie se^ dat Ma 
dit goed gedink het om die 
aandele in Richard se wildsplaas 
te koop.  Ek glo vas dis ‘n 
belegging waaroor Ma nie sal spyt 
wees nie.

OUMA
Wat ek nie kan verstaan nie, is 
hoe mens ‘n dieretuin ‘n “plaas” 
kan noem.

BOETJAN



Dis nie ‘n dieretuin nie, Ouma.

OUMA
Maar die ding het dan ‘n heining 
om.
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BOETJAN



Ja, Ouma, maar...

OUMA
Nou ja, ‘n ding met ‘n heining is 
mos ‘n hok, en in ‘n dieretuin is 
al die diere in hokke.  En hulle 
noem hom ‘n dieretuin omdat, soos 
elke tuin in elke stad, is die 
ding omhein.  Dis g’n wildsplaas 
nie, dis ‘n dieretuin soos in die 
stad, al verskil is die ding het 
groter hokke.  En as jy my nie 
glo nie, gaan praat met Oom Paul, 
hy’t geweet, dis die dat hy die 
Kruger Wildtuin gevestig het, nie 
die Kruger Wildsplaas nie.  ‘n 
Plaas is ‘n plek waar boere boer, 
nie toeriste rondry om 
makgemaakte leeus te sien nie.



Terwyl Ouma haar rant doen, kyk Maria en Boetjan onderlangs 
na mekaar.



BOETJAN



Ons noem dit ‘n plaas Ouma, omdat 
ons met die wild boer.

OUMA
Dan’s hulle nie meer wild nie...

MARIA
(val in die rede) Se^ my Boetjan, 
hoe gaan dinge by African 
Queens...?



BOETJAN



Ons wag om te kyk wat met die 
uitbreiding na die VSA gebeur. 
Die bemarkingsveldtog kos duur.

MARIA
Ek het ‘n voe”ltjie hoor fluit 
dat ons kompetisie in Suid-Afrika 
ons een stap vooruit was met die 
plan om ons produkte aan die wit 
mark te bemark.



BOETJAN



By watter voe”ltjie het Ma dit 
gehoor?
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MARIA
My seun, moenie dink omdat ek 
soos ‘n verlepte ou sakkie bene 
en vel hier by die huis sit, ek 
nie weet wat in die besigheid 
aangaan nie. (geheimsinnige 
glimlaggie) Ek het orals spioene.

BOETJAN



(skud sy kop, terg) En om te dink 
ek het planne begin maak om Ma 
tandarts toe te neem vir ‘n stel 
tande.



MARIA
(terg terug) Oppas jy, jy’s nie 
te groot vir ‘n pak slae nie.



BOETJAN



(stem van sesjarige) Asseblief 
Mammie, moenie my slaan nie, ek 
sal dit nooit weer doen nie.



Sy klap hom speels teen die skouer, en raak dan ernstig.



MARIA
As ek jou een stukkie raad kan 
gee:  Jou Pa het altyd Henry 
Kissinger aangehaal: “If anything 
happens in politics, you can bet 
your bottom dollar it was planned 
that way.”  Wat vir jou soos 
toeval lyk, is dalk iemand anders 
se plan.

Boetjan kyk stil na Maria...knik.



OUMA
Dit kan jy weer ‘n keer se^.  Vra 
maar vir onse ou volkie...die een 
dag het ons ‘n plaas gehad en die 
volgende dag toe’s ons bywoners.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: PATIO OF STOEP - DAY



Adriaan en Antoinette.

ADRIAAN



Een ding moet jy weet, as dit 
ooit uitkom dat ek daardie...
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ANTOINETTE



My liefling, hulle sal nooit in 
‘n honderd jaar ooit kan dink dat 
iemand in die familie, om nie 
eers te praat van hulle broer en 
oom!...iets sou doen om die 
maatskappy seer te maak nie.  En 
as hulle dit uitvind na ons die 
maatskappy verkoop het, dan’s die 
geld in ons rekening en maak dit 
in elk geval nie meer saak nie. 
Ons sal op ons eiland wees met ‘n 
strawberry daquiri in die hand.

Maar iets pla steeds vir Adriaan.



ADRIAAN



Ek weet nie of ek my verbeel nie, 
maar ek kon sweer ek het ‘n soort 
skaduwee...iets...in Zweli se oe” 
gesien toe hy my se^ om uit te 
vind hoe die plan uitgelek het.

ANTOINETTE



“En toe vat Ma my handjie vas en 
lei my deur die gang, Die skelm 
was my eie jas wat aan die 
kapstok hang.” ‘n Mens wat bang 
is, sien skaduwees orals.

ADRIAAN



Ek is nie bang nie.



ANTOINETTE



Jy behoort te wees.  As ons faal, 
is ons verlore.



Antoinette plaas haar hande op Adriaan se wange, praat naby 
sy gesig.

ANTOINETTE (cont’d)



“But screw your courage to the 
sticking place, and we’ll not 
fail” - die enigste stukkie 
Shakespeare wat ek nog kan 
onthou. Jy gaan na Zweli, jy kyk 
hom direk in die oe”, en jy se^ 
vir hom jy’t elke kontak wat jy 
het gebruik, selfs die mense wat 
jy in die kompetitisie se 
personeel ken, en jy kon niks kry 
nie.  Dan kyk ons of daar nog ‘n 
skadu in sy oe” is.



Sy soen hom liggies.



AD BREAK # 1
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(MORE)

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert, Vlooi, Susan en Jannie Theron (argitekstudent van 
vorige episode) sit om die tafel.  Die planne van die 
Uniegebou is oor die tafel versprei, maar nou is daar ook 
groot foto’s van die gebou uit verskeie hoeke geneem, wat 
bo-op die planne le^.



JANNIE THERON
Ek het ‘n paar somme gemaak...ek 
reken as ons veertig dromme 
gebruik, dit genoeg krag sal he^ 
om al hierdie steunpilare weg te 
blaas, en ook die eerste twee of 
drie vloere bokant die 
kelder...presies waar die 
vergaderingsaal is.



SUSAN
Om veertig vier-en-veertig gallon 
dromme vol plofstof daar in te 
kry en uit te pak sonder om 
gesien te word, gaan nie maklik 
wees nie.

JANNIE THERON
Jy moet onthou die plek is basies 
soos ‘n moerse hotel...daar is 
groot service entrances vir 
rommelverwydering, aflewerings en 
al daai goed.

ALBERT



So ons kan deur die loop van die 
dag met ‘n paar trokke daar inry, 
een vir een, dat ons nie soos ‘n 
konvooi lyk wat aandag sal trek 
nie. En dan hoef ons niks uit te 
pak nie.  Ons maak soos McVeigh 
en blaas die trokke saam met die 
gebou op.

VLOOI
Hoekom nie net een nie?

Almal kyk na Vlooi.



VLOOI (cont’d)
Ek dink maar net...plaas dat ons 
so min as moontlik aandag probeer 
trek...hoekom gebruik ons nie een 
groot trok...soos ‘n removals van 
nie?  Hulle se^ mos die beste 
manier om ‘n bank te beroof is om 
soos ‘n klie”nt by die voordeur 
in te stap.  
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VLOOI(cont'd)
Ons probeer nie wegkruip 
nie...”ons bring nuwe meubels wat 
een van die president se vrouens 
bestel het.” 

SUSAN
En dan is ons tyd in die gebou 
tien of vyftien minute teenoor ‘n 
paar uur as ons kleiner trokke 
een vir een inbring.



VLOOI
Veertig dromme, een trok... 
boem!!!



ALBERT



En binne sekondes is dit op elke 
TV skerm dwars oor die we^reld.  
Afrika se 9/11.  Die eerste 
we^reldoorlog het begin omdat een 
man ‘n koning geskiet het.  
Daardie trok is ons een skoot, en 
ons gaan nie net een koning skiet 
nie, met hierdie koee”l gaan ons 
gaan hulle almal skiet.

In stilte lig hy met mening sy vuis bo sy kop.  Die ander 
volg...hulle gesigte strak, vasberade.



INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



De Wet en Davids sit langs mekaar agter De Wet se 
lessenaar.  Teenoor hulle sit MNR LE ROUX (middel 50’s) - 
gewone middelklas Afrikaner, maar met ‘n sterk gesig.  Ons 
sal sien hy’s ‘n man van sterk karakter...in 1899 sou hy 
waarskynlik ‘n Boere-generaal gewees het.

MNR LE ROUX



Ek moet eerlik wees met 
julle...ek het ingestem om in te 
kom, maar eintlik weet ek dis ‘n 
mors van tyd.  Toe hulle Bennie 
se lyk gekry het, het hulle vir 
maande aan die saak gewerk.  Ek 
en my vrou het weet nie hoeveel 
onderhoude gedoen nie. Hulle’t 
met almal wat hy geken het van hy 
basies ‘n stofpoepertjie was, 
gepraat. Geen leidrade nie. Plaas 
dat julle net deur die lee^rs 
gaan, dan hoef julle dit nie 
alles van voor af oor te doen 
nie.

DE WET



Ons het.  Die ding is, Meneer Le 
Roux...
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GROOTBEK
Poephol.

De Wet kyk om na Grootbek, en gaan dan aan...



DE WET



...toe jou seun in Doringspruit 
gevind is, was hy die enigste lyk 
wat in die afgelope weet nie 
hoeveel dekades nie, daar gevind 
is.  Maar nou’t ons nog ‘n lyk 
daar gekry, amper in presies 
dieselfde plek as waar Bennie 
gevind is.

MNR LE ROUX



Gegewe die misdaadsyfers van 
hierdie land is ek nie juis 
verbaas nie.



DAVIDS



Dis waar...maar die lyk wat ons 
nou daar gekry het was ook ‘n wit 
man...



DE WET



...in sy twintigerjare...



DAVIDS



...en Afrikaans...

DE WET



...nes jou seun.



GROOTBEK
Ja, ja, ja.



De Wet hou sy pose, draai hierdie keer nie na Grootbek nie.

Mnr Le Roux kyk hulle stil aan.

DE WET 



Nou ja, ek gee toe dat die 
misdaadsyfers van so ‘n aard is 
dat ons nog baie lyke gaan vind, 
maar die kanse dat twee vermoorde 
boertjies in hulle middel 
twintigs op amper presies 
dieselfde plek gevind word is...

MNR LE ROUX



...amper nul.

DE WET



Presies.
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De Wet trek ‘n laai oop en haal uit Buffel se WB armband.  
Hy hou dit op vir Mnr Le Roux om te sien.

DE WET (cont’d)



Het jy al ooit hierdie kenteken 
gesien?



Mnr Le Roux skud sy kop.



DE WET (cont’d)



In Bennie se lee^r staan dit 
opgeteken dat Bennie ‘n lid van 
die Afrikaner Vryheidsaksie was.

MNR LE ROUX



Dis g’n geheim nie.  Ek was self 
‘n lid.  Dis ‘n wettige 
organisasie.  En dis nie die AVA 
se kenteken daai nie.



DE WET



Jy se^ “was”...



MNR LE ROUX



Ek het onttrek.



DAVIDS



Mag ons vra hoekom?



MNR LE ROUX



(aarsel) Ons het verskille gehad.

DE WET



Waaroor?

MNR LE ROUX



Jy weet mos hoe dit gaan -   
partykeer kom mens met mense oor 
die weg en partykeer nie.  Niks 
spesifiek nie.

Stilte vir ‘n oomblik.

DE WET



So jy’t geen idee of vermoede wat 
met Bennie kon gebeur het nie?



MNR LE ROUX



Soos ek reeds twee jaar gelede 
gese^ het.



DE WET



(staan op, bied sy hand aan) Nou 
maar dankie dat jy gekom het.  
Ons waardeer dit.
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(MORE)

Mnr Le Roux skud blad met De Wet en Davids.  Davids begelei 
hom na die deur.



GROOTBEK
Voetse^k.

DE WET 



O, ek wou nog vra...



Le Roux draai in die deur terug.

DE WET (cont’d)



...wanneer het jy van die AVA 
onttrek?

MNR LE ROUX



(beat) Twee jaar gelede.



DE WET



Net na Bennie se dood.

MNR LE ROUX



Ja.



DE WET



Is dit waaroor die verskille 
gegaan het?



MNR LE ROUX



Ek wil he^ jy moet mooi 
verstaan...ek is ‘n harde man, ‘n 
trotse Afrikaner, en ek is besorg 
oor die toekoms  van my volk...en 
daarom sal sekere mense se^ ek’s 
‘n fanatikus, maar ek’s ook 
eerbaar en ‘n Christen en ek glo 
nie in geweldadige oplossings 
nie. Ek beskuldig ook niemand op 
grond van ‘n “idee” of ‘n 
“vermoede” nie.  Een van die 
moontlikhede wat ek oorweeg het, 
was dat iemand in die AVA by my 
seun se dood betrokke was, maar 
daar was hoegenaamd geen bewyse 
nie.

DE WET



Tog het jy onttrek.



MNR LE ROUX



Ek het onttrek omdat lank voor my 
seun vermoor is, ons reeds 
meningsverskille gehad het oor 
die toekomstige rigting en 
strategie van die AVA.  
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MNR LE ROUX(cont'd)
Daar was faksies wat tot meer 
radikale aksie wou oorgaan en ek 
was daarteen gekant.  Nie alle 
Afrikaners wat trotse Afrikaners 
is, is terroriste wat hulleself 
en almal om hulle wil vernietig 
nie.  En nou moet julle my 
asseblief verkoon.

Mnr Le Roux stap uit.  Davids kom teruggestap.



De Wet het nog die WB kenteken in sy hand.  Hy kyk daarna 
en hou dit dan vir Davids op...

DE WET



Wie dink jy is hierdie ouens?



DAVIDS



(trek haar skouers op)  Wit 
Vuis...?

De Wet stap oor na die witbord en skryf “AVA” bokant die 
stokfiguurtjie wat Bennie verteenwoordig, en “WIT VUIS” 
bokant die figuurtjie wat Buffel verteenwoordig.



DE WET



As die AVA ‘n wettige organisasie 
is, sal hulle ‘n website he^.  
Kom ons kyk bietjie wie’s baas 
van daai plaas.



GROOTBEK
Dink voor jy doen, De Wet.

De Wet stap oor na Grootbek en praat direk in sy gesig.



DE WET



Cripsy wings met per-peri sauce.

GROOTBEK
Skaam jou.

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

Zweli en Adriaan.

ADRIAAN



Bottom line is...ek ken al vir 
twintig jaar hierdie besigheid, 
en nie net hierdie een nie, ons 
kompetisie, die hele bedryf.  
Inderdaad, daar’s ‘n paar ouens 
in die top bestuur van ons 
kompetisie wat hulle loopbane as 
verkoopsmanne by ons begin het.  
Ek het elke kontak gebruik wat ek 
het...niks.
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Zweli loop ‘n draaitjie, skud sy kop.



ZWELI
Dan is dit ‘n ongelooflike 
toeval.



ADRIAAN



Ek lees nou die dag in een of 
ander tydskrif dat twee 
ouens...ek onthou nie die name 
nie...die een in Duitsland en die 
ander in Frankryk...het binne ‘n 
maand van mekaar die rolprent- 
kamera uitgedink.

ZWELI
Ons kompetisie is nie in ‘n ander 
land nie...hulle’s in dieselfde 
stad!...in fact, hulle’s ‘n paar 
kilometers in die straat af.



ADRIAAN



Wel, ek se^ net, ek het diep 
gekrap en niks gekry nie. As jy 
iemand anders op die job wil sit, 
fine met my.  Ek het werk om te 
doen.  Die pyplyn is onder druk 
met alles wat in Kanada en 
Amerika gebeur.



Zweli beduie “Cool”.



Adriaan uit.



Zweli staan en dink.



INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: SITKAMER - NIGHT



Bertus sit op die rusbank, maar op die rand, sy elmboe” op 
sy kniee”.  Hy’s nie ontspanne nie.

Elna kom die kamer binne.  Sy sleep ‘n tas met wiele agter 
haar en het ‘n jas oor die arm.

ELNA
Die taxi gaan nou hier wees.  Ek 
het die vrieskas vol gepak.  Dis 
alles mikrogolf-etes so jy hoef 
nie te worrie om die oond of 
potte te gebruik nie.



BERTUS



(stil) Dankie.
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ELNA
Ek’s nie presies seker wanneer ek 
terug sal wees nie, maar nie 
langer as tien dae nie, miskien 
vroee”r.  Die verspreiders het 
vergaderings met hulle agente in 
New York, Chicago, Atlanta, Los 
Angeles en ek weet nie hoeveel 
ander stede gereel nie.  Ek dink 
ek gaan dood wees voor ek terug 
is.

BERTUS



(stil, kyk nie na haar nie) Is 
dit hoe dinge van nou af gaan 
wees...my seun in Suid-Afrika en 
my vrou meer van die huis af weg 
as wat sy hier is?

ELNA
Bertus, ek het nie nou die krag 
om...

BERTUS



Ek’s seker jy het nie.  Jy’s 
twaalf tot veertien uur elke dag 
op kantoor of in vergaderings.



ELNA
Ek’s besig om ‘n nuwe besigheid 
te stig, Bertus. Toe jy jou 
besigheid hier begin het het ek 
jou ook amper nooit gesien nie.  
Maar ek het jou ondersteun, kos 
wat wag as jy enige tyd van die 
dag of nag hier aankom, jou klere 
gewas en gestryk, jou huis in 
orde en ons seun groot gemaak. 
Nou bou ek ‘n besigheid en ek 
sukkel om te verstaan hoekom jy 
nie nou vir my kan ondersteun 
nie.

BERTUS



Dit was nie ons deal nie.



ELNA
Verskoon my?  Ons deal?  En watse 
“deal” was dit?



Bertus aarsel, beduie ongemaklik.





HARTLAND Episode 11  bl. 21.

ELNA (cont’d)
Wag, laat ek raai.  Jy is die 
besigheidsman en ek is die 
huisvrou wat met jou pantoffels 
en pyp wag totdat jy by die 
voordeur instap en se^: Honey, 
I’m home.

BERTUS



Hoe gaan ons ‘n verhouding he^, 
Elna?!  As ons mekaar nooit sien 
nie, hoe gaan ons ‘n verhouding 
he^?

ELNA
Soos enige ander getroude paar 
wat albei loopbane het...waar en 
wanneer ons kan.



BERTUS



Ek weet ek klink nou soos ‘n 
chauvinis, en ek weet dis hoe die 
we^reld vandag werk, veral hier, 
maar ek kan nie sien hoe so ‘n 
verhouding regtig kan werk nie.

ELNA
Ek se^ jou wat...hoekom verkoop 
jy nie jou besigheid nie en dan 
word jy ‘n huisman?  Dan kan jy 
vir my sit en wag met my slippers 
en ‘n martini...shaken, not 
stirred.

BERTUS



Dis onregverdig.



Die taxi TOET buite.  Elna registreer die toet.

ELNA
Hoe is dit onregverdig?

BERTUS



Omdat toe ons getrou het, het ons 
ander planne gehad.



ELNA
Toe ons getrou het, Bertus, het 
ons ook nie planne gehad om na 
Kanada te emigreer nie.  Die plan 
het toe verander, en nou het dit 
weer verander.  My taxi is hier.  
Ek moet gaan.
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(MORE)

BERTUS



Een ding wat nooit sal verander 
nie...ek is ‘n familieman...en ek 
het nie meer ‘n familie nie.



Elna is stil. Die taxi TOET weer.  Elna knik haar kop, en 
stap dan uit.

Bertus sit alleen.

INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - DAY



Gerhard en Christoff. Christoff sit met sy kitaar op sy 
skoot maar speel nie op die oomblik nie.  Hy pluk elke nou 
en dan aan ‘n snaar of speel ‘n akkoord.

Gerhard se kitaar le^ teen die bank langs hom.



CHRISTOFF
Miskien is dit ‘n teken.



GERHARD



Ek glo nie in tekens nie.



CHRISTOFF
Ek se^ jou dude, as ek jy was sou 
ek net se^ let by-gones be by-
gones.



GERHARD



Dis nie ‘n “by-gone” nie, dude!!!  
Dis my verlede!!



CHRISTOFF
Okei okei, sorrie, chill.



GERHARD



(bedaar)  Hy kan enige plek in 
die hele land wees.



CHRISTOFF
As hy nog lewe.



GERHARD



Dit ook. 

CHRISTOFF
Jy sal dit uitfigure.  En nou is 
dit my beurt om vir jou iets te 
vertel. 
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CHRISTOFF(cont'd)
Ek het met Pine Pienaar 
gepraat...goeie pel van my...hy’t 
sy eie recording studio...hy’t al 
vir ‘n klomp bands geproduce, in 
fact, van die songs wat hy 
geproduce het, het al hits 
geword, en hy se^ hy’s bereid om 
vir ‘n cut van die profits ‘n CD 
vir ons te record.

GERHARD



(nog steeds besig met iets 
anders) Dis cool.

CHRISTOFF
So nou het ek en jy nog twaalf 
songs om te skryf.

GERHARD



My ouma is meer as negentig jaar 
oud.

CHRISTOFF
Cool!!  Ek hoor dit al klaar:  
(sing) “Die lewe ken sy lank,
Meer as negentig jaar...”  
Nostalgie is mos die in ding.



GERHARD



Hy moes tog seker ouers gehad 
het.  Miskien lewe hulle nog.



CHRISTOFF
Waarvan praat ons nou dude?

GERHARD



Ou mense trek baie minder as jong 
mense.



Gerhard staan op.

GERHARD (cont’d)



Se^ vir Pine dis cool.  Ons sal 
die songs skryf.  Sien jou later.

Gerhard stap vinnig uit.



Christoff kyk agterna...wat de donner gaan nou aan?  Dan 
streel hy ‘n akkoord op sy kitaar:



CHRISTOFF
(sing) “Die lewe ken sy lank,
Meer as negentig jaar...
(hy dink, en sing dan verder...)
Sy’s krom gebuk, nie meer slank,
maar sy’s lank nog nie klaar...”
(praat) Cool!!
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(MORE)

AD BREAK # 2



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Rika, mooi aangetrek, sit senuweeagtig in die sitkamer en 
wag.  ‘n Tassie staan langs haar bene. Sy voel-voel aan 
haar hare, vee liggies aan haar wang, haar mond...

Maria, gevolg deur Richard, kom die kamer binne.



MARIA
Rika, Richard is hier.

Rika staan dadelik op.

RICHARD



Hallo, Rika...

RIKA
Hallo, Richard...

RICHARD



Is jy reg?



RIKA
Absoluut.

RICHARD



Mag ek se^ jy lyk pragtig.

RIKA
(beskeie) Dankie.

MARIA
Ek wil net he^ jy moet weet, 
Rika, ek is baie jaloers.  My 
enigste troos is dat ek ten 
minste ‘n hoekie van die bosveld 
waar jy gaan kuier, my eie kan 
noem.

RICHARD



Meer as net ‘n hoekie.

MARIA
So van jaloesie gepraat...ek moet 
jou se^ Richard, as my man my nou 
uit die hemele kan sien, dan weet 
ek dat hy nou baie jaloers op my 
sou wees.  Hy was so lief vir die 
bosveld - “Enigste plek waar ek 
ware rus vir my siel kan vind” 
het hy altyd gese^.  Ons het 
soveel as wat ons kon in die 
Kruger Wildtuin gaan kuier.  
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MARIA(cont'd)
Dit was sy gunsteling, veral 
Orpen kamp.

RICHARD



Om eerlik te wees, die privaat 
wildsplase soos wat ek...en nou 
jy...besit, is goeie 
besighede...’n Swartwitpensbul 
gaan deesdae vir meer as vier 
miljoen...en die toeriste betaal 
premium juis omdat jy hulle kan 
guarantee dat hulle die Groot Vyf 
sal sien, maar vir ons wat hier 
woon en weet, is daar net een 
plek, en dis die Kruger.



MARIA
Want daar gaan dit nie net oor 
die Groot Vyf nie, dit gaan oor 
om in die ongerepte bosveld, soos 
die Here hom geskape het, te 
wees.(aan Rika) Wie weet, Rika, 
miskien kan ons Richard se arm 
draai om ons vir ‘n paar dae na 
die Kruger te neem. Kan jy jou 
indink...’n kenner van die 
bosveld as ons eie gids.



RIKA
Ek was nog nooit in die wildtuin 
nie...of op ‘n wildsplaas nie.



Maria en Richard kyk na mekaar...”Hallo???” en dan terug na 
Rika.

RICHARD



Dan is ek baie bly om te kan se^ 
dat ons daardie fout in die 
volgende paar dae gaan regstel.

Richard neem Rika se tas, en beduie na die deur...

RICHARD (cont’d)



Dames...

Rika en Maria stap na die deur gevolg deur Richard.

EXT - ‘N RUSBANKIE IEWERS IN ‘N PARK - DAY

Christine sit op die bankie, maar Gerhard staan voor haar, 
uiters gefrustreerd.
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GERHARD



Ek gee nie om wat julle mekaar 
belowe het nie!...hy’s my 
biologiese pa en ek het die reg 
om...ek het die reg om die man te 
ontmoet wie se saad my gemaak 
het.

CHRISTINE
Ek het hom belowe...



GERHARD



Jy’t my in ‘n kastige “geslote 
aanneming” weggegee en tog het jy 
my kom soek.  ‘n Geslote 
aanneming is tog sekerlik ook ‘n 
soort belofte wat jy nie net aan 
die ouers wat hom aanneem maak 
nie, maar ook, en veral, aan die 
kind wat jy weggegee het.  Weet 
jy wat dit aan my gedoen het toe 
ek uitvind dat die mense wat ek 
gedink het my Ma en Pa is, nie my 
Ma en Pa is nie?! Hoekom hom 
beskerm en nie vir my nie?! Hy’t 
my gemaak en laat staan.

Christine worstel met ‘n innerlike stryd.

Gerhard let dit op.  Raak stil, gefokus, sy oe” stip op 
Christine.



GERHARD (cont’d)



Wees eerlik, jy weet meer as wat 
jy voorgegee het toe jy my sy 
briewe gegee het.

Stilte.  Gerhard wag.  Na ‘n ruk...

CHRISTINE
Sy Ma en Pa was albei oorlede 
teen die tyd dat ek hom ontmoet 
het...maar...hy’t ‘n suster 
gehad...’n jaar of twee jonger as 
hy.  Ek het haar ontmoet.  Sy was 
‘n baie oulike vrou.  So snaaks 
soos wat dit klink, ons het 
vriende geword...en selfs 
gebly... nadat dit verby was.



GERHARD



Is julle nog steeds vriende?



CHRISTINE
(pouse) Ja.
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GERHARD



Waar woon sy?...of soos ‘n ou wat 
ek onlangs ontmoet het sou se^: 
Waar bly sy?



Stilte.  

GERHARD (cont’d)



Waar bly sy?



CHRISTINE
In die Kaap. 

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Maria maak die deur oop.  Gerhard staan in die deur.

MARIA
Gerhard, dis ‘n verrassing.

GERHARD



Skuus, ek moes seker eers gebel 
het.  Is my Ma hier?



MARIA
Weet jy, sy’s nie op die oomblik 
hier nie.

GERHARD



Ek sal later terugkom.

MARIA
Um...weet jy Gerhard...dit help 
nie kom later terug nie...sy’s 
weg vir ‘n paar dae.



GERHARD



Waarheen?

Maria is nou in ‘n pekel...as sy jok, weet sy dat Gerhard 
wel sal uitvind dat sy gejok het.  As sy die waarheid 
vertel praat sy dalk dinge wat Rika nie wou gedeel het nie.

MARIA
Sy’s um...sy’t op ‘n klein 
avontuur gegaan...in die bosveld.

GERHARD



Die bosveld?



MARIA
Ja, die wildsplaas waar Boetjan 
werk.
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GERHARD



O. (vir ‘n oomblik sonder woorde)  
Sommer net so?  Bosveld toe. 
Alleen.



MARIA
Wel, uhm, wat julle nog nie weet 
nie is dat ek aandele in die 
wildsplaas gekoop het, en toe 
nooi die eienaar van die 
wildsplaas by wie ek die aandele 
gekoop het vir jou Ma om vir ‘n 
paar dae ‘n bietjie te kom kuier 
en die plek te sien.

GERHARD



Hoekom het Tannie nie saamgegaan 
nie?

MARIA
(maak dit op soos sy gaan) 
Om..dat...ek...die...plek reeds 
gesien het voor ek my aandeel 
gekoop het en omdat ek ander 
verpligtinge het.

Gerhard knik...nie heeltemaal oortuig nie.

MARIA (cont’d)
Maar wat staan ons nou hier in 
die deur en gesels?  Kom in.  
Neil sal bly wees om jou te sien.

GERHARD



Dankie, maar ek is ‘n bietjie 
haastig.

MARIA
O.  Nou maar gaaf.

Gerhard stap weg.

Maria kyk hoe hy wegstap en sug ‘n sug van “O hel, hier kom 
kak.”

INT - CRONJE (HARDEBAARD 2) SE SITKAMER - DAY



Daar is horings en ou afdrukke van Voortrekker-waens ens 
teen die mure....en miskien iewers ‘n suggestie van die 
Vierkleur en miskien ‘n bust van Verwoerd.

De Wet en Davids sit op ‘n rusbank teenoor Cronje, wat in 
sy “Pa se stoel” sit.
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CRONJE



Dit was vir ons almal ‘n groot 
skok...en verlies.  Bennie was ‘n 
goeie seun en ‘n getroue lid van 
die AVA. Ons het die polisie 
gedruk om die saak op te los, 
maar nou ja, dis mos die nuwe 
Suid-Afrika, en as ‘n Afrikaner 
vermoor word maak hulle 
waarskynlik ‘n bottel sjampanje 
oop en stel ‘n heildronk in op 
die moordenaars eerder as om 
hulle op te spoor.

Hierdie stelling sit nie gemaklik met De Wet en Davids nie, 
maar hulle sluk dit.



DE WET



Soos jy kan sien en hoor, Meneer 
Cronje, is ek ‘n Afrikaner, en ek 
het beslis geen plan om ‘n bottel 
sjampanje oop te maak nie.

CRONJE



Daarvoor kan ek net dankie se^. 
Jy weet mos hoe dit gaan...bel jy 
‘n winkel of ‘n besigheid dan bid 
jy net ‘n witmens antwoord sodat 
jy met iemand kan praat wat jou 
verstaan.

DE WET



Ek wil vir jou dankie se^ dat jy 
bereid was om met ons te gesels.

CRONJE



Wanneer dit by hierdie saak kom, 
is ek enige tyd beskikbaar.

DE WET



Ons het met Bennie se Pa 
gepraat...



Cronje se oe” verdonker.



DE WET (cont’d)



Soos jy weet het hy kort na sy 
seun se dood van die AVA 
ontrek...

CRONJE



(dooie oe”) Ja.



DE WET



Hy se^ dit was as gevolg van 
beginselverskille wat hy met die 
AVA gehad het.
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CRONJE



Weet jy, nou praat jy oor die 
interne gesprekke van ons 
organisasie, en ongelukkig is ek 
nie bemagtig om dit te bespreek 
nie.

DE WET



Natuurlik.  Maar hy’t gese^ julle 
wou die AVA in ‘n meer...hoe sal 
ek dit stel?...radikale rigting 
neem...



CRONJE



Jy moet verstaan, Le Roux het sy 
idees en ander manne het hulle 
idees.  Wat “radikaal” 
betref...dis ‘n relatiewe begrip.

De Wet glimlag stil, kyk vir ‘n oomblik af en weg, en dan 
kom sy oe” soos twee laserstrale terug na Cronje.

DE WET



(stil, direk en gevaarlik) Ek wil 
nie my tyd mors nie, en ook nie 
joune nie.  Ons is albei manne 
van die we^reld, ons weet hoe 
dinge werk, en ons weet waarvan 
ons praat...en ek is een van daai 
Afrikaners wat jy bid sal 
antwoord as jy bel...veral as jy 
die polisie bel.  Wat ek van jou 
wil he^ is ‘n lys met die name en 
mugshots - want ek weet jou soort 
organisasie het nie net julle 
eie“interne gesprekke” nie, maar 
ook julle eie interne 
sekuriteit...’n lys van al julle 
lede oor die afgelope vier jaar, 
en as jy vir my se^ dis 
onmoontlik omdat dit ‘n “interne” 
saak is, gaan ek soveel oe” op 
die AVA en jou rig dat jy soos 
Adam sal voel toe hy kaal uit die 
paradys gestap het, maar anders 
as Adam sal jy nie eers ‘n 
blaartjie he^ om oor jou tottie 
te hou nie.



Stilte.  Cronje kyk stip na De Wet...



EXT - RUDI EN RIKA SE HUIS: ‘N PATIO AREA - DAY

Esme sit en lees.  Gerhard kom aangestap.  Esme kyk stil op 
na Gerhard.
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(MORE)

GERHARD



Hi...

ESME
Hi...

GERHARD



Is hy hier?



ESME
Nie sover ek weet nie.

Gerhard stap nader en gaan sit teenoor haar.



GERHARD



Ek het uitgevind waar die suster 
van my biologiese Pa bly...woon.

Esme knik, maar bly stil.



GERHARD (cont’d)



Sy’s in die Kaap. (pouse) Ek het 
na Tannie Maria se huis gery om 
Ma vir geld te vra om ‘n 
vliegkaartjie te koop...maar sy 
was nie daar nie. (pouse) Sy’s op 
‘n wildsplaas.

Dis nuus vir Esme.

GERHARD (cont’d)



Die eienaar het haar uitgenooi om 
‘n paar dae daar deur te bring.

ESME
Alleen?



GERHARD



Alleen.



Esme verwerk hierdie inligting.

ESME
Ek’s seker sy weet wat sy doen.

GERHARD



Ek’s nie so seker nie.

ESME
Wat bedoel jy?

GERHARD



Sy’t onlangs vir...sy’t onlangs 
haar man gelos...ons weet mos 
almal van rebound en daardie 
goed.  
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GERHARD(cont'd)
En...(steek vas)...bliksem dis 
vir my so moeilik...ek kan nie 
meer “Pa” se^ nie, maar ek sukkel 
ook om “hom” of “hy” te se^.  Ek 
weet nie meer wat om...wat om...

ESME
...die man wat jou grootgemaak 
het...



GERHARD



...en wat my by my Ma gesteel 
het....



ESME
(sit regop) Iets wat ek nie 
verstaan nie...en jy moet 
verstaan dat ek ook my issues 
het...groot issues...ek sou ook 
uitgetrek het as ek kon...maar 
wat ek nie verstaan nie, is 
hoekom jy so graag die man wat 
jou weggesmyt het wil vind, maar 
nie meer die man wat jy jou hele 
lewe “Pa” genoem het, “Pa” kan 
noem nie.

GERHARD



Maklik vir jou om te se^ - hy is 
jou Pa, of jy nou wil of nie.  Jy 
het nie ‘n keuse nie.  Jy kan dit 
ontken soveel as wat jy wil, maar 
jou Pa sal hy wees, of jy issues 
het of nie. (staan op) Sorrie, ek 
wou eintlik net vir jou kom se^ 
ek’s bekommerd oor Ma.

Gerhard draai weg om weg te stap en steek vas as hy Rudi in 
die deur na die patio sien.

RUDI
Hallo Gerhard...



GERHARD



(uiters ongemaklik) Hallo.

Esme kyk stip na albei.

RUDI
Hoe gaan dit met jou nuwe plek?  
Ek hoop jy’s gemaklik daar.

GERHARD



Ja.  Dankie.
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RUDI
Jy moet my vergewe, maar ek kon 
nie help om te hoor wat jy vir 
Esme gese^ het nie.



GERHARD



Het jy afgeluister?



RUDI
Ek kon vroee”r uitgestap het as 
ek wou. Mens sou dit seker maar 
afluister kon noem.



Gerhard stap verby Rudi uit en weg.  Rudi bly agter. Hy 
stap nader aan Esme.



RUDI (cont’d)
As jy geld nodig het om jou eie 
plek te kry...ek het oor die jare 
‘n paar rand vir ‘n ree”nerige 
dag gespaar...en ek reken daardie 
dag het gekom.

ESME
Skop Pa my uit?



RUDI
Nee.  Maar ek wil nie he^ dat jy 
hier bly net omdat jy nie kan 
bekostig om iewers anders te gaan 
bly nie.

Rudi stap weg.

Esme is: ...!

INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - SUNSET



Voordeur van die woonstel.  Iemand KLOP aan die deur.  
Christoff stap na die deur en maak oop.  Elisabeth staan in 
die deur, sexy soos altyd.

CHRISTOFF
Hei, die sexy niggie.



ELISABETH
Wat ‘n naam het, by the way.



CHRISTOFF
Elisabeth.



ELISABETH
My vriende noem my Lizzie.

CHRISTOFF
Lizzie...kom gerus binne.
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Elisabeth stap verby hom en in na die sitkamer.



CHRISTOFF (cont’d)



Gerhard is nie op die oomblik 
hier nie...



ELISABETH
En hoekom sal ek net kom kuier as 
hy hier is...?

Die implikasie gaan nie by Christoff verby nie.nie. Hy kyk 
met ander oe” na haar.

CHRISTOFF
Kan ek vir jou ‘n glasie wyn 
aanbied?

ELISABETH
Net as ek daardie wyn kan drink 
terwyl jy, Meneer Muso, vir my ‘n 
song sing.



CHRISTOFF
Dit...Lizzie...sal my plesier 
gee.

ELISABETH
Nie so groot soos vir my nie.



Elisabeth glimlag ‘n belofte waarvoor mans by die Lollipop 
Lounge ‘n paar duisend rand betaal.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Vlooi sit alleen in ‘n hoekie by ‘n tafel.  Hy tik die glas 
bier op die tafel voor hom met sy vingers...kyk op sy 
horlosie...drink van die bier.



Susan kom ingestap...sy kyk rond...sien vir Vlooi in die 
hoek.  Sy stap oor na hom en gaan sit.



VLOOI
Wat’s die probleem?



SUSAN
Wie se^ daar’s ‘n probleem?

VLOOI
(haal haar aan, met sy vingers 
teen sy oor soos ‘n foon) “Kry my 
by die Ploegskaar.” “Hoekom?” “Ek 
sal jou se^ as ons daar is.”  
Miskien is dit net ek, maar dit 
klink nie vir my soos “Hei baby, 
wat van ‘n lekker biertjie?” nie.
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SUSAN
(kyk beskeie af) Ek wil jou iets 
vra: (pouse) as die ding wat ons 
gaan doen verby is, en die land 
behoort weer aan ons...sal ek en 
jy ‘n item wees?



VLOOI
Ons is ‘n item.



SUSAN
Ek bedoel nie item soos in “item” 
nie...ek bedoel item soos in man 
en vrou.

VLOOI
(neem haar hand in sy twee hande 
en kyk haar diep in die oe”) Kom 
ek se^ dit so:  as daar ‘n ander 
girl in hierdie we^reld is wat so 
reg vir my is as jy, dan reken ek 
die kanse is een to ses biljoen 
dat ek haar ooit sal ontmoet. So, 
ja...ons sal ‘n item wees...soos 
in man en vrou.



SUSAN
(sonder om te beweeg, stil) Ek 
gaan ‘n baba he^...jou baba.



Vlooi beweeg nie, sy oe” direk in hare...verwerk die info.

Susan hou hom dop...wag vir sy reaksie...onseker.

VLOOI
Die een ding wat ek van ouers 
weet...as jy hulle se^ jy en jou 
girl het ‘n baby gemaak, dan 
kraam hulle self eers vir ‘n 
rukkie, en dan gooi hulle ‘n 
paartie en koop nappies en klere.

SUSAN
Is dit “hel, ek’s happy” of is 
dit “hel, nou’s daar 
moeilikheid”?

VLOOI
Dis “hel, hoe het ‘n ou soos ek 
‘n vrou soos jy gekry”?

Susan omhels vir Vlooi, soen hom. 



SUSAN
Wanneer gaan jy jou ouers vertel?
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VLOOI
Wanneer die tyd reg is.

Dan trek Vlooi terug en staan op...

VLOOI (cont’d)
Willie!!!!  Twee brandewyn en 
Coke...dubbels!!!

SUSAN
Ek mag nie meer drink nie.

VLOOI
Jy mag nie meer hierna drink nie, 
maar hierdie een drink ons saam.

AD BREAK # 3



INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - NIGHT



‘n Kort rukkie na die vorige toneel in hierdie location.



Christoff en Elisabeth is warm aan die vry op die sitkamer 
vloer.  Haar bloes is uitgetrek, net haar bra aan, en 
Christoff is kaal bolyf.



‘n KLOP aan die voordeur.



CHRISTOFF
Agge nee.

ELISABETH
Wie ookal dit is...stuur hulle 
weg.

Christoff staan op en stap na die voordeur.

Elisabeth bly op die vloer le^, strek haarself uit, soos ‘n 
leeuwyfie in die son.



Christoff maak die deur oop.  Dis Neil.  Hy’t ‘n sak in sy 
hand

CHRISTOFF
Hy dude, hoe lyk’it?



NEIL
Nee cool.  Ek was alleen daar by 
die huis toe dink ek, hoekom sal 
ek alleen hier sit.  Ek gaan by 
my nefie en sy maatjie ‘n draai 
gooi.

Terug by Elisabeth.  Sy besef dis Neil se stem.  Sy gryp na 
haar bloes en trek dit haastig aan.
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Terug by die deur.

NEIL (cont’d)
En ek weet mos nou al...(hou die 
sak op)...die entrance fee is ‘n 
six pack.

CHRISTOFF
Gerhard is nie op die oomblik 
hier nie.

NEIL
Ek weet.  Ek het hom so tien 
minute gelede ge-sms en hy’t 
gese^ hy sal nou hier wees.

CHRISTOFF
Cool. Jy’t jou entrance fee, die 
club is oop.  En ons het alreeds 
customers.



Neil verstaan nie mooi die verwysing nie.

CHRISTOFF (cont’d)



Nou net hier aangekom.

Neil stap deur na die sitkamer.  Elisabeth sit heel beskeie 
op die bank en vroetel met Christoff se kitaar.



ELISABETH
Hei Neil.

Neil het nie verwag om Elisabeth daar te sien nie.

ELISABETH (cont’d)



Moenie so verbaas lyk nie, hy’s 
my nefie ook, onthou.



INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



De Wet en Davids blaai deur ‘n dik pak papiere, almal met 
lyste name en ‘n mugshot langs elke naam - mans en vrouens.

DAVIDS



Waarvoor soek ons nou presies?



DE WET



Weet nie.

DAVIDS



Ek wil jou net herinner, ons is 
nie cold case detectives nie. 
Benjamin le Roux se case is meer 
as ‘n jaar gelede toegemaak.
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DE WET



Jy weet obviously nie van die 
vlinder nie.



DAVIDS



Watse vlinder?

DE WET



Die een wat sy vlerke in Sjina 
klap en ‘n tornado en vloede in 
Amerika veroorsaak.  (kyk op van 
die foto’s en name) My eerste 
vrou het my geskei omdat sy 
uitgevind het dat ek ‘n affair 
gehad het.  Dit was nie my skuld 
nie...daai vrou het oor die jare 
regtig nasty geraak, en g’n man 
bly lank by ‘n bitterbek nie...

GROOTBEK
Grootbek.

DE WET



Bitterbek, poephol!



GROOTBEK
Agge nee.

DE WET



Toe ontmoet ek hierdie oulike 
poppie, en dinge gaan soos 
daardie dinge gaan, en toe ek 
weer kyk...turns out die knypie 
oppie kant was die suster van my 
vrou se hairdresser...en jy weet 
hoe praat daai vroumense. Alles 
is geconnect, Davids. Alles is 
geconnect.



Hy blaai weer deur die foto’s en name...en dan steek hy 
vas, blaai terug....en daar, in die middel van die papier, 
is Albert se gesig...sy naam langs die foto:  Albert 
Cornelius Venter.  De Wet druk sy voorvinger op Albert se 
foto...

DE WET (cont’d)



Nou hoekom ken ek daai gesig?



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: TUIN IEWERS - DAY



Esme en Rika.

ESME
Moet my nie verkeerd verstaan 
nie, Ma, maar na alles wat Ma en 
Pa oor die jare...
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RIKA
(val haar in die rede) Weet jy, 
my kind, jy is die pe^rel van my 
hart, maar ek is nie jou maatjie 
nie, ek is jou Ma, en ek dink nie 
ek gaan my optrede of besluite 
aan jou probeer verduidelik nie.

ESME
Ma moet weet, ek’s bly Ma doen 
wat Ma dink Ma moet doen, maar Ma 
is nog steeds my Pa se vrou.  En 
ja, ek weet nie meer op hierdie 
oomblik hoe om met hom te praat 
nie, en of ek ooit weer met hom 
sal kan praat nie, maar hy is Ma 
se man, en totdat Ma hom skei, is 
Ma gebind deur die belofte wat Ma 
in die huwelik voor God gemaak 
het.

RIKA
Hoekom is dit aanvaarbaar om hom 
te skei...gegewe dat ons ‘n 
belofte voor God gemaak het, maar 
nie aanvaarbaar om ‘n paar dae 
saam met ‘n ander man deur te 
bring nie?...‘n man met wie ek 
niks...fisies...gedoen het nie, 
net ‘n heerlike tyd gehad het?



Esme is nou stukkend.  Sy sukkel om haar trane terug te 
hou.

ESME
Omdat...omdat ek wil he^ dat 
alles moet wees soos dit was.



Nou loop die trane.



Rika trek Esme nader, tot teen haar bors.

RIKA
My lieflingkind...die een ding 
wat jy sal leer...niks in hierdie 
we^reld...niks...bly soos wat dit 
was nie.

Daar sit hulle...Madonna and child.

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Zweli, Adriaan, Boetjan en weer eens Elna op die skerm via 
Skype.  
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Maar daar is ‘n vyfde persoon wat staan en die raad 
toespreek,  ‘n “you better take me seriously because I have 
an MBA and I’m a woman who can hold her own against any man 
in the boardroom” corporate ballbreaker (laat 20’s) en 
swart.  Haar naam is Xolile.

Zweli, Adriaan en Boetjan en Elna (op skerm) luister 
aandagtig na Xolile.



XOLILE



I tasked the market research 
department to do a conjoint 
analysis to quantify utility 
preferences as well as a pairwise 
comparison study of critical 
drivers common to us and the 
competition, and both studies 
showed that black women in LSM 8, 
9 and 10 have begun to migrate to 
the competition because they now 
perceive the competition as 
offering a more cosmopolitan 
cosmetic range - one that is not 
targeted at race, but rather one 
that serves women, regardless of 
race.  In fact, their campaign 
slogan “we don’t do race, we do 
women” is currently registering 
the fastest uptake of any 
campaign slogan in the last 
twenty-two months.

Zweli sit met sy gesig in sy hand, elmboog op die 
raadstafel.  Dis ‘n nagmerrie.



XOLILE (cont’d)



And that’s it.

ZWELI
Thanks, Xolile.



XOLILE



The data and results are in the 
boardpacks I put together for 
you.

ZWELI
Great.  Thanks.



Xolile stap uit.



Zweli, Adriaan, Boetjan en Elna is vir ‘n oomblik 
tjoepstil, stomgeslaan.

ADRIAAN



(slaan die tafel) My magtag, dit 
was ons idee!!
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BOETJAN



Dit help nie ons raak nou kwaad 
nie.  Ons weet wat die probleem 
is, wat’s die oplossing?



ELNA (DISTORT)
Zweli, as die migrasie van ons 
klie”nte na die kompetisie 
aangaan soos dit nou begin gebeur 
het, wat’s die implikasie vir ons 
kontantvloei en die kostes 
verbonde aan die VSA?



ZWELI
As die trend aanhou soos hy nou 
loop...net aanhou, nie eskaleer 
nie...en ons hou by ons begroting 
vir die VSA soos ons hom het, sal 
ons kostes...let me say this in 
English...within a few weeks our 
overheads will exceed our gross 
profits.

ADRIAAN



Wat basies beteken dat ons dan 
teen ‘n verlies opereer tensy ons 
onsself en al ons werkers fire. 
En gegewe dat ons ons reserwes 
feitlik opgebruik het vir die 
uitbreiding na die VSA, het ons 
ook nie meer daardie safety net 
om ons deur te sien nie...’n 
safety net waarop...en jammer om 
dit te moet se^ Zweli...’n safety 
net waarop jou Pa en Jan altyd 
aangedring het.



Zweli sit stil en dink...alle oe” op hom. Dan maak hy sy 
besluit, baie kalm.



ZWELI
Hier’s wat ons gaan doen.  Ons 
reserwes is onder stres, ja, en 
ons customers word deur ons 
kompetisie seduce, maar ons 
opereer nog nie teen ‘n verlies 
nie, en ons het nog reserwes.  
Elna, doen jou somme en laat my 
weet wat jy nodig het om ons 
produkte te bemark soos Anton 
Rupert gese^ het:  “Everywhere, 
all the time.”  Adriaan, jy se^ 
vir research and development ek 
soek African Queens Cosmetics se 
wit range op my lessenaar drie 
weke voree’r as die timeline.
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Adriaan se mond hang oop.



ZWELI (cont’d)
(staan op)  Elna, Adriaan, 
Boetjan...sometimes the best form 
of defence is attack.



ADRIAAN



Jy besef dat as dit nie werk nie 
is African Queen Cosmetics 
insolvent.



ZWELI
Jou broer, Adriaan, het my baie 
dinge geleer, maar my Pa was ‘n 
Zoeloe, en hy’t my geleer: As jy 
val, val met jou assegaai in jou 
hand.

BOETJAN



(glimlag) Of jou roer.

Zweli glimlag vir Boetjan en knik een knik...”Yebo”.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Esme maak die deur oop.  Hannes staan in die deur.

ESME
Hallo Hannes.  Kom binne.



Hannes stap in en Esme maak die deur toe.

ESME (cont’d)
Moenie worrie nie, my Pa is nie 
hier nie. Wil jy buite sit, of 
sal ons in die sitkamer sit?



HANNES
Nes jy wil.



Esme stap na die sitkamer. Hannes volg.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Esme kom ingestap, gevolg deur Hannes.  Sy gaan sit op ‘n 
bank en Hannes gaan sit langs haar.  Esme het duidelik iets 
op die hart. Hannes kyk stil na haar, gee haar ruimte om te 
praat.



ESME
Ek neem aan jy’t van my oproep 
afgelei dat ek...dat ek nie net 
oor ditjies en datjies oor ‘n 
koppie koffie wil praat nie.
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Hannes kyk stil na Esme...knik effens sy kop. Esme kyk



ESME (cont’d)
My hele lewe lank, tot onlangs, 
het ek ‘n lewe geleef waarin ek 
regtig geglo het, ‘n lewe sonder 
donker hoekies, of twyfel, of 
onsekerheid. Van ek klein was, 
was aandete altyd om sesuur in 
die somer en halfses in die 
winter. My Pa het altyd na 
aandete vir presies een en ‘n 
half uur in sy studeerkamer 
gewerk, en daarna het hy en my Ma 
in die sitkamer gesit en gesels 
tot elfuur.  Elke aand van my 
lewe het ek aan die slaap geraak 
met die klank van hulle stemme in 
die sitkamer. Dat more net so 
seker soos vandag sou wees was 
vir my so seker as dat die son 
elke dag sou opkom en die sterre 
elke nag sou skyn.  Maar nou is 
ek nie meer seker of die son in 
die oggend sal opkom en of die 
sterre elke aand sal skyn nie. En 
ek weet dis simpel dat ‘n meisie 
van my ouderdom dit nou eers 
besef, maar die waarheid is, ek 
het dit nou eers besef. En wat my 
nou verstom...re^rig verstom, is 
dat ek nie omgee of die son more 
opkom of die sterre more-aand 
skyn nie. Al waaroor ek seker is, 
is dat ek hier is...hier...nou... 
(kyk nou op direk in sy oe”)... 
en dat ek jou wil he^.  En daarom 
het ek gebel.

Hannes raak liggies aan haar gesig, trek saggies sy duim 
oor haar lippe, en dan kom hulle bymekaar, passievol, 
honger, twee mense wat lewe in die ander vind, asof hulle 
siele verruil.

EXT - STOEP EN VOORDEUR VAN ‘N HUIS IN DIE KAAP - DAY



Weer eens staan Gerhard voor ‘n voordeur.  Hy klop...staan 
onrustig en wag...en klop dan weer.  Die deur word 
oopgemaak deur ‘n vrou van omtrent vyftig.  Sy is Marius 
Olivier se suster. Haar naam is MARTIE.  Sy kyk hom vir ‘n 
oomblik stil aan.

MARTIE



En jy is seker Gerhard.

Gerhard knik.
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MARTIE (cont’d)



Christine het my alles van jou 
vertel.  Kom binne.



Gerhard stap in en Martie maak die deur toe.



EXT - DIE VELD IEWERS - DAY

‘n Angle op ‘n vier-en-veertig gallon drom wat in die veld 
staan.  Twee drade kom bo uit die drom.  Ons volg die drade 
af langs die kant vand die drom tot waar dit op die grond 
le^, dan volg ons die draad soos dit deur die veld krul.  
Uiteindelik volg ons die draad totdat dit by twee stewels 
kom en na boontoe gaan.  Ons volg die draad nog steeds, en 
kom uit by ‘n detonator meganisme wat in twee hande 
vasgehou word.

Vlooi, Albert, Susan en ‘n paar van die WB lede staan langs 
mekaar.  Albert het die detonator in sy hande. Vlooi staan 
langs hom en Susan langs Vlooi.

‘n Lang skoot wys dat hulle ten minste 400 meter weg van 
die bom staan.

ALBERT



Raait ho, maatjie...kom ons kyk 
of jy verstaan het wat McVeigh 
gedoen het.



VLOOI
Onthou, die ding is net half vol.  
Ek wou eers sien wat gebeur.



Albert druk die knoppie.



Die drom ontplof met massiewe krag.

Die stof gaan le^.

ALBERT



Wel...as dit ‘n halwe drom is, 
kan jy dink wat veertig vol 
dromme gaan doen.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: HOOFSLAAPKAMER - NIGHT

Antoinette sit voor haar spiee”l.  Hierdie keer is sy besig 
om haar grimering af te haal en haar vel te reinig.  Sy is 
reeds in haar chiffon japon.  Adriaan is agter haar, besig 
om sy das en hemp los te maak en uit te trek.
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(MORE)

ADRIAAN



Ek se^ jou nou, Antoinette...nie 
eers ek, in my wildste drome, het 
ek gedink dat die impak so groot 
en so vinnig sou wees nie.

ANTOINETTE



Ek het jou gese^, my skat, hulle 
idee om ‘n produk aan die wit 
“queens” van hierdie land te 
bemark was ‘n briljante idee.  
Dis die goeie ding van ‘n 
briljante idee - hy werk, maak 
nie saak wie hom ‘n realiteit 
maak nie. Maar briljante idees 
het g’n lojaliteit aan die brein 
wat hulle uitdink nie.

Teen hierdie tyd staan Adriaan in sy onderbroek. Hy kom 
staan agter Antoinette en soen haar van agter in haar nek.

ADRIAAN



En nou gaan ek in die stort 
spring, en dan gaan ek en jy in 
daai bed spring en ons verbeel 
ons ons le^ op die wit sand van 
daai eiland.



ANTOINETTE



Moenie lank maak nie.



Adriaan uit.



Antoinette kyk terug na die spiee”l, en dan beweeg haar oe” 
in die spiee”l na ons, direk in kamera.



ANTOINETTE (cont’d)



Toe ek ‘n tiener was, het ek 
regtig geglo dat as jy vriendelik 
is met almal om jou, as jy altyd 
die beste in iemand anders 
probeer sien, jy omring sou wees 
van goeie vriende wat jy tot die 
einde van jou dae sou ken, en wat 
altyd daar sou wees as dinge 
moeilik gaan of as jy ‘n bietjie 
liefde of aanmoediging nodig het.  
Maar teen matriek... graad 
twaalf...het ek begin besef dat 
jy net gaaf is teenoor ‘n ander 
mens omdat daardie ander mens 
iets het wat jou lewe beter maak.  
Ek weet dit klink wreed, maar as 
jy daaraan dink...hoeveel mense 
is daar werklik in jou lewe wat 
alles sal opoffer om jou te help?  
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ANTOINETTE(cont'd)
En selfs hulle sal net daardie 
opoffering maak omdat dit wat 
hulle betaal presies balanseer 
met dit wat hulle op die een of 
ander manier van jou terugkry. So 
miskien verstaan die bitches en 
bastards iets wat baie nie 
verstaan nie: ons word alleen 
gebore en ons gaan alleen na die 
graf, en tussen-in is dit veg of 
verdwyn.
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(MORE)

Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: BADKAMER - DAY

Adriaan le^ in die bad.  Die oppervalkte van die water is 
bedek met borrelbad skuim.  Ons sien net sy kop bo die 
water.



ADRIAAN



Mens kan se^ wat jy wil, maar die 
een ding wat die Romeinse keisers 
beter as enige ander leiers 
verstaan het, is dat as jy die 
we^reld wil regeer, dan is daar 
geen plek vir sentimentaliteit 
nie...nie eers teenoor jou eie 
familie nie.  Doen wat gedoen 
moet word om die ryk te 
bewaar...en jou beheer daarvan te 
verseker.  As ‘n ander volk jou 
pla of bedreig, verower hulle en 
kap hulle leiers se koppe af; as 
een van jou eie generaals lyk 
asof sy ambisies jou eie troon 
insluit, voer hom vir die leeus; 
en die dag wat jy die mag het en 
op die troon sit, vermoor jou 
broers en enige ander persoon wat 
dalk mag dink dat hulle eintlik 
op daardie troon geregtig is, 
want as jy dit nie doen nie, kan 
jy seker wees dat dit nie lank 
sal wees voor jy een aand gaan 
slaap, en nooit weer wakker word 
nie. Dit klink dalk brutaal, maar 
dis hoe dit werk.  Soos 
Machiavelli eeue later 
verduidelik het - mag en politiek 
is ‘n modderbad. As jy dit nie 
kan aanvaar nie, moet jy liewers 
nie in die eerste plek in daardie 
bad klim nie. Gaan plant mielies 
of verkoop kleipotte.  Raak 
sentimenteel, en jy sal aarsel om 
te doen wat jy moet doen, en dan 
kan jy jou dae begin tel.  Dit 
was my broer se probleem - plaas 
hy my gelos het om my eie lewe te 
vind of my eie besigheid te 
begin, het hy sy laatlammetjie 
kleinboet ‘n toekoms in sy 
maatskappy aangebied...hom 
opgelei en bevorder.  
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ADRIAAN(cont'd)

(MORE)

Maar hier’s die ding...iets wat 
die Keisers baie goed verstaan 
het:  gee vir jou boetie ‘n pos 
van aansien in jou paleis, en al 
waarin jy slaag is om daagliks sy 
neus te vryf in die bittere besef 
dat hy nie die mag het nie. 
Hoeveel mense is daar in hierdie 
we^reld wat werklik juig wanneer 
hulle broer die jackpot slaan of 
die lotto wen?  Hm?  En moenie 
sentimenteel wees nie...wees 
eerlik...

Antoinette kom in.

ANTOINETTE



Ek’s op pad.



Sy buk af en soen hom.

ANTOINETTE (cont’d)



Ta-ta.  (verwys na borrelbad 
skuim) En dit?

ADRIAAN



Die Romeinse keisers het in melk 
gebad. (vat van die skuim in sy 
hand) As ek na die skuim kyk, dan 
verbeel ek my ek bad in 
sjampanje.



ANTOINETTE



Die dag as ons daai maatskappy 
besit, koop ek vir ons ‘n paar 
kratte, en dan sal jy jouself nie 
hoef te verbeel nie.  Sien jou 
later.



Antoinette stap uit.

Adriaan hou sy asem op en sak stadig onder die skuim weg.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Albert sit by die kroeg, Willie agter die kroeg.  Albert 
het nie ‘n bier of ‘n drankie voor hom nie.

ALBERT



Wat ek nou dink, is...aangesien 
ons een groot trok gaan 
gebruik... hoekom die geld mors 
om die wagte by die 
afleweringshek hek om te koop?  
Hulle sal nooit in ‘n honderd 
jaar die ding wat ons gaan doen, 
verwag nie.  
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ALBERT(cont'd)
Ek se^ ons kom daar aan, se^ 
hulle ons het ‘n aflewering vir 
die president se vrou, en dan 
stoot ons ‘n paar koee”ls deur 
twee of drie koppe en ry in.  Vyf 
minute in en uit...en dan druk 
ons die knoppie.



WILLIE



Klink goed.



Willie kyk op, sien iemand...



WILLIE (cont’d)



(uit die hoek van sy mond) 
Geselskap.



Willie maak homself besig agter die kroeg.

De Wet en Davids kom aangestap na Albert.

DE WET



Dagse^...dagse^...

WILLIE



Dagse^.



ALBERT



Dagse^.  Lyk my julle ouens is 
besig om regulars te word.

DE WET



Ons het laas so lekker gekuier 
ons kon die versoeking nie 
weerstaan nie.

DAVIDS



Dis die dekor wat my gevang het.

Haar sarkasme is nie op Albert verlore nie.

WILLIE



Wat kan ek vir julle kry?



DE WET



Ongelukkig is ons op diens, 
anders sou ek ‘n bottel brandewyn 
saam met julle geklap het.

ALBERT



So dis besigheid, nie die dekor 
nie.

Davids glimlag geforseerd.
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DE WET



Julle manne was laaskeer so 
behulpsaam, ons het gewonder of 
julle ons dalk met iets anders 
kan help?

ALBERT



Vir die manne wat ons protect and 
serve...enig’iets. Ne’ Willie?



WILLIE



Mens wens net daar was meer van 
julle.



DE WET



Wat kan julle my vertel van 
Bennie le Roux?



ALBERT



Bennie le Roux? (dink ‘n oomblik) 
Ken jy ‘n Bennie le Roux, Willie?

Willie dink baie diep, trek sy mond...skud sy kop.

WILLIE



Nie by daai naam nie.  Miskien 
het hy ‘n bynaam gehad?...jy weet 
mos, driekwart van die ouens hier 
het ‘n bynaam.

DE WET



Nie waarvan ek weet nie.



De Wet plak ‘n foto van Bennie le Roux op die toonbank 
neer.  Albert en Willie kyk daarna...skud albei kop.

DE WET (cont’d)



(aan Albert) Jy ken hom nie?



Albert skud kop.



DE WET (cont’d)



Dis snaaks, want soos ek dit 
verstaan was jy ‘n lid van die 
Afrikaner Vryheidsaksie toe hy 
een was.

Albert hou sy pose.



ALBERT



Dis ‘n groot organisasie daai.  
Honderde lede.  Hoekom vra jy?



De Wet kyk vir ‘n oomblik stip na Albert.

DE WET



Hy’s twee jaar gelede vermoor.
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ALBERT



Hel...dis heavy.  Deur wie?

DE WET



Cold case.  Nooit opgelos nie.  
As ek mag vra: hoekom het jy van 
die AVA onttrek?



ALBERT



Meningsverskille.

DE WET



Interessant.  Bennie se Pa het 
vir dieselfde redes onttrek.  
Watse meningsverskille was dit?

ALBERT



Toe ek gejoin het, was die AVA se 
doelwit om Afrikaner-kultuur te 
bewaar en bevorder.  Maar toe 
ontstaan daar faksies wat meer 
wou doen as net ons kultuur 
bewaar en bevorder.  Een ding 
moet jy mooi verstaan - ek glo 
daar’s ‘n komplot in hierdie land 
om die Afrikaner se hele 
geskiedenis te kriminaliseer en 
uit te wis, en ek sal my deel 
doen om daardie beweging tee” te 
werk, maar die een ding wat ek 
nie doen nie, is geweld.  Ek stel 
meer belang in dekor...as bomme 
en gewere.



De Wet verwerk Albert se antwoord.  Knik sy kop.



DE WET



Aan watter organisasie behoort jy 
nou?

ALBERT



Hoe bedoel jy?

DE WET



Om Afrikaner kultuur sonder 
geweld te bewaar en bevorder.



ALBERT



(beduie na die vertrek) Aan die 
Ploegskaarklub.  Hier praat ons 
net Afrikaans en niemand neem jou 
kwalik as jy Die Stem sing nie.

De Wet en Davids is stil.
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WILLIE



As jy wil, kan jy die foto by my 
los.  Miskien het een van die 
regulars hom geken.



DE WET



Dit het nie met Buffel gewerk 
nie.  Ek twyfel of dit met hom 
sal werk.  (aan Willie) As jy hom 
nie herken nie, hoekom sal iemand 
anders? Jy’s die grootste regular 
hier van almal.



WILLIE



Ek se^ maar net...

DE WET



Maar dankie. (neem die foto 
terug) Dankie vir julle tyd, 
manne.



ALBERT



Enige tyd.



De Wet en Davids staap na die deur.  Ons gaan saam met 
hulle.



DAVIDS



(soos hulle deur toe stap, 
saggies) Dink jy wat ek dink?



DE WET



‘n Man wat se^ hy weet absoluut 
niks, weet waarskynlik absoluut 
alles.



Uit Albert en Willie se P.O.V. sien ons hoe De Wet en 
Davids by die voordeur uitstap.

WILLIE



Ek se^ jou nou daai ou gaan 
moeilikheid maak.

ALBERT



Nie so groot as wat ons gaan maak 
nie.

INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - DAY



Gerhard en Christoff in die sitkamer.



GERHARD



Sy en haar broer...my biologiese 
pa...het vyf jaar laas gepraat. 
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CHRISTOFF
So sy’s eintlik jou tannie.

GERHARD



Biologies.  



CHRISTOFF
Jissie dude.  Jy’t ‘n aangenome 
Ma, ‘n aangenome Pa, ‘n 
biologiese Ma, ‘n biologies Pa, 
maar jou biologiese Ma was met ‘n 
ander ou getroud so jy’t ‘n 
biologiese stiefpa en jou naam is 
Gerhard Naude maar eintlik is jy 
Marius Els of Olivier, as jy jou 
Pa se van gekry het.  G’n wonder 
jy’s so deurmekaar nie.

GERHARD



Christoff, daar’s ‘n vrou 
daarbuite wat eendag jou 
sensitiwiteit regtig gaan 
waardeer.

CHRISTOFF
Dankie. Jy moet weet...my 
hart...(slaan met diepe 
opregtheid sy hart met sy 
vuis)...is met jou.



Gerhard knik.

GERHARD



Die laaste keer wat sy hom gesien 
het, het hulle baklei...



CHRISTOFF
Van wie praat ons nou...?



GERHARD



Hy en sy suster.  Hy’t by haar 
gekuier in die Kaap...toe pak hy 
sy tasse en loop.  En dit was 
dit.

CHRISTOFF 



So dis back to square one.

GERHARD



Nee.  Sy’t my die adres gegee 
waar hy gewoon het.  En dis hier, 
in die stad.



CHRISTOFF
Okei, now we’re talking. En sy 
nommer?
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GERHARD



Na hulle baklei het, het hy sy 
nommer verander. 

CHRISTOFF
Wel ten minste het jy ‘n goeie 
lead, dude. Wanneer gaan jy hom 
sien?

GERHARD



(stilte) Hulle’t oor my baklei.

Christoff maak ‘n “Se^ weer?!” gebaar.



GERHARD (cont’d)



Haar standpunt, van die begin af, 
was dat hy sy verantwoordelikheid 
teenoor die kind wat hy gemaak 
het, moet eer.  En dat as hy dit 
gedoen het, my Ma...my biolgiese 
Ma, die krag sou gehad het om my 
te hou.  Maar hy’t haar gelos om 
daardie besluit self te maak, en 
toe oorreed my aangenome Pa haar 
om my op te gee.



Stilte.  Christoff dink vir ‘n oomblik.



CHRISTOFF
Kan ek jou iets diep vra, broer, 
en jy hoef nie te antwoord as jy 
nie wil nie...

Gerhard beduie “Gaan aan...”



CHRISTOFF (cont’d)



Dink jy die lewe wat jy sou gehad 
het as sy jou gehou het, beter 
sou gewees het as die een wat jy 
gekry het?



Stilte.



GERHARD



Ek weet nie.



CHRISTOFF
(pouse) Hoekom wil jy hom dan so 
graag ontmoet?

GERHARD



(pouse) Omdat hy my bloed is, en 
ek in die oe” van my bloed-Pa wil 
kyk.

CHRISTOFF
Om wat te sien?
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GERHARD



Wat in my bloed is.



CHRISTOFF
(baie bei”indruk) Besef jy wat jy 
nou net gese^ het, dude?



Gerhard besef nie.

CHRISTOFF (cont’d)



Dit is die titel van ons eerste 
CD...”My Bloed”.



GERHARD



Weet jy Christoff, as jy nie my 
beste pe^l was nie, het ek nou 
vir jou gese^ jy’s ‘n totale...

CHRISTOFF
(maak hom stil) Oi! As daar een 
ding is wat ek weet...’n artist 
se grootste gift...is sy pyn. 



GERHARD
Dankie.  Nou voel ek beter.

CHRISTOFF
Wag tot ons CD nommer een strike 
Dan sal jy op jou kniee” gaan en 
dankie se^.



Gerhard glimlag ironies.



INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: SLAAPKAMER - DAY



Dit is dag, maar Rudi le^ nog en slaap...bo-op die bed, in 
sy klere van die vorige dag.  Hy is ongeskeer, paar dae al.

Esme kom die kamer binne...sien hy slaap..in sy klere.  Sy 
gaan staan langs die bed...sien dat daar...

...‘n bottel whisky langs sy bed staan, driekwart 
uitgedrink.



ESME
Pa...(praat harder)...Pa...

Rudi word wakker, hare deurmekaar, kyk om, sien dat sy daar 
staan.



ESME (cont’d)
Dis tienuur in die oggend, Pa.



Rudi is half deurmekaar, en ook babalas.
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ESME (cont’d)
Pa’t gese^ dat ek nie hier moet 
bly net omdat ek nie kan bekostig 
om uit te trek nie...



Rudi staar na haar...rude awakening...knip sy oe”.

ESME (cont’d)
...ek het ‘n plan gemaak.  Ek 
trek vandag uit.



RUDI
Wat...hoe bedoel jy?



ESME
Ek trek uit die huis.  Vandag. 
Nou.

RUDI
Jy’t ne^rens om te gaan nie.  Hoe 
gaan jy...?



ESME
Ek gaan by Hannes bly.

Rudi dink hy droom dalk nog, vee sy oe” uit.



RUDI
Hannes...?



ESME
Ja.  En moenie dit eers oorweeg 
om vir my ‘n preek af te steek 
nie.

Rudi staan met moeite op.



ESME (cont’d)
Ek wou ook se^...dankie dat Pa 
aangebied het om my finansieel te 
help, maar ek reken Pa gaan Pa se 
spaargeld nodiger kry as ek.



Sy kyk na die bottel whiskey.



Rudi volg haar oe” na die bottel.



ESME (cont’d)
Ek’s seker als sal uitwerk...met 
God se genade.

Esme wil uitstap....



RUDI
Esme...!

Sy steek vas, maar draai nie terug na hom nie.
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RUDI (cont’d)
Ek gaan nie ‘n preek af steek 
nie...ek wil net he^ jy moet 
weet...ek wil he^ jy moet 
weet...ek en Ma...dinge sal 
uitwerk...

Nou draai Esme met mening terug na Rudi.

ESME
Nee!  Dinge sal nie uitwerk nie. 
Ma het aanbeweeg.  Sy het ‘n nuwe 
man in haar lewe! 

Rudi is verstom.



ESME (cont’d)
En sy lyk gelukkiger as wat ek 
haar in jare gesien het.



Rudi gaap soos ‘n vis...kan nie die woorde vind nie.

ESME (cont’d)
Weet Pa wat my verstom...?  Dat 
Pa al hierdie jare met Pa se neus 
in Pa se Bybel kon sit, en nooit 
gewonder het of Ma gelukkig was 
nie...dat Pa net aangeneem het 
dat sy...ons almal...ek en 
Gerhard ook, net dankbaar was dat 
die Here Pa as die hoof van ons 
huis...nee, nie ons huis 
nie...ons lewens, aangestel het.  
En ek neem Pa nie kwalik 
nie...want Pa het regtig geglo 
dat wat Pa gelukkig maak, ons 
almal gelukkig sal maak.  En weet 
Pa wat regtig ironies is?...tot 
onlangs het ek dit ook geglo.  
Maar nie meer nie, Pa...nie meer 
nie. Ek is bang vir die onbekende 
wat ek nou gekies het...maar ek 
is banger, baie banger, vir die 
bekende wat ek tot nou geleef 
het.

Esme wil stap.

RUDI
Daardie man het ‘n donkerte in 
hom.

ESME
En Pa sal weet.



Esme stap uit.
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Rudi lyk asof hy ‘n spook gesien het.



AD BREAK # 1



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Vlooi, Susan en Antoinette sit in die sitkamer.  Antoinette 
is opgewek, maar Susan en Vlooi is ietwat tense.  
Antoinette skink tee.



ANTOINETTE



Ek se^ juis nou die dag vir Vlooi 
ons sien jou hoegenaamd nie 
genoeg nie, Susan.

SUSAN
Dinge was maar ‘n bietjie rof 
daar by die kantoor, tannie.



ANTOINETTE



Vlooi se^ so ja.



Susan kyk na Vlooi.  



Antoinette skink tee.



Susan maak gesigsgebaar... “Gaan ons dit nou doen of nie?”

VLOOI
Daar’s eintlik iets wat ek en 
Susan vir Ma wil se^...

Antoinette kyk op...



VLOOI (cont’d)
...en ons hoop Ma gaan bly 
wees...



ANTOINETTE



(opgewonde) Moenie my se^ julle 
twee...o my we^reld, dis 
fantasties!  Die eerste keer toe 
ek jou ontmoet het, Susan, het ek 
geweet dis iets meer as net ‘n 
boyfriend-girlfriend ding. En al 
is jy ‘n paar jaar ouer as 
Vlooi...vra vir hom, ek het gese^ 
dis die beste ding wat met ‘n man 
kan gebeur.  (aan Vlooi) Jou Pa 
gaan natuurlik se^ jy’s te jonk, 
maar hy was presies jou ouderdom 
toe ons verloof geraak het. Die 
troue sal natuurlik moet wag tot 
na jy jou graad gevang het, maar 
dis ook nie meer lank nie.
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VLOOI
(dis nou of nooit) Ons is nie 
verloof nie Ma.  Susan gaan ‘n 
kind he^.

Antoinette is: ...?!!!

VLOOI (cont’d)
My kind.

Antoinette word ‘n standbeeld.



SUSAN
Ek weet Tannie is geskok...ek sou 
ook wees as ek Tannie was...maar 
ek wil he^ Tannie moet weet - ek 
en Vlooi het ons opsies bespreek, 
en as Christene het ons albei 
morele probleme met aborsie.  Ek 
het ook vir Vlooi gese^ dat hy 
geen verpligting moet voel 
nie...en dat ek nie ‘n man wil 
he^ wat net my man is omdat hy 
verplig gevoel het om met my te 
trou net omdat ek sy kind dra 
nie.  Ek het reeds my Ma vertel 
en sy is baie opgewonde.



Antoinette is ‘n survivor.  Ons kan letterlik sien hoe sy 
alles verwerk en haar selfbeheer weer herwin.



ANTOINETTE



(afgemeet) Ek was bly toe ek 
gedink het julle het my kom 
vertel julle’s verloof.  Dit 
beteken, Susan, my seun, dat ek 
glo dat julle twee reg is vir 
mekaar.  Dit gese^, ek het dit 
nie verwag nie...ek is inderdaad, 
soos jy dit stel, Susan, geskok, 
maar dit sou skynheilig van my 
wees om te glo julle’s reg vir 
mekaar, en dan ‘n probleem te he^ 
met die nuus dat julle twee ‘n 
kind gaan he^.

VLOOI
(aan Susan) Sien jy?  (aan 
Antoinette) Susan was obviously 
bang om vir Ma te kom se^, maar 
ek het haar gese^ dat daar g’n 
ander vrou op hierdie aarde is 
wat die lewe so in haar stride 
kan vat, as Ma nie.
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SUSAN
Ek wil net he^ Tannie moet weet 
ek’s verskriklik lief vir Vlooi, 
en ek verdien genoeg om vir ons 
altwee te sorg totdat hy met sy 
graad klaar is.  Dis vir my baie 
belangrik dat hy sy graad kry, 
veral vir ons toekoms in hierdie 
land.

ANTOINETTE



Dis nie julle toekoms waaroor 
julle julle moet bekommer 
nie...dis julle kind se toekoms 
in hierdie land waaroor julle 
bekommerd moet wees.



SUSAN
Ek is baie optimisties oor die 
toekoms Tannie. (neem Vlooi se 
hand)  Ons is albei optimisties.

ANTOINETTE 



Ek wens ek kon dieselfde se^. 
Waar gaan julle bly?



VLOOI
Ons het nog nie besluit nie, Ma. 
Daar’s nog baie tyd.



ANTOINETTE



Wel...ek dink julle moet dit aan 
my oorlaat om jou Pa te se^.  



VLOOI
Weet Ma...ek waardeer wat Ma nou 
se^, maar ek’s nie meer ‘n 
laaitie nie...en as ek man genoeg 
is om Pa te word, dan moet ek man 
genoeg wees om my Pa self die 
nuus te vertel.



Susan kyk trots na Vlooi.



Antoinette maak ‘n gebaar: “Weet jy, jy’s reg...”

ANTOINETTE



(aan Susan) Ek dink dat Vlooi 
gelukkig is om ‘n vrou van jou 
kaliber te gekry het, Susan, maar 
ek wil vir jou ook se^ ek dink 
jy’s ewe gelukkig.

SUSAN
Dit kan Tannie weer se^.



Susan en Vlooi straal liefde in mekaar se oe”.  
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Antoinette glimlag.



INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: ‘N KAMER - NIGHT / 
INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

Sny tussen die twee soos nodig.

Elna en Zweli praat op Skype, soos voorheen.



ELNA
Hou net ingedagte, Zweli, die VSA 
is nie Suid-Afrika nie.  Elke 
staat is feitlik ‘n land op sy 
eie...met sy eie regulasies en 
red tape.

ZWELI
Ek weet dit, maar dis crucial dat 
ons so gou as moontlik inkomste 
daar genereer, en dit hoef nie 
baie te wees nie.  Dis dollars, 
en ‘n honderd duisend dollar daar 
word amper ‘n miljoen hier.

ELNA
Ek verstaan dit, maar ons 
verspreiders hier het hulle eie 
manier van dinge doen, en hulle 
eie strategie.  Ek het nie die 
mag om vir hulle voor te se^ hoe 
om hulle pyplyn te bestuur nie.

ZWELI
Volgens die syfers wat ek gister 
gesien het, is die migration van 
African Queens se swart customer 
base na die kompetisie besig om 
te eskaleer.  En ons lyn vir die 
wit mark hier gaan eers oor ‘n 
paar maande op die rakke wees.  
Ek gee nie om hoe jy dit doen 
nie, maar jy moet jou 
verspreiders druk om ons top of 
shelf, top of mind te gee, en nie 
mo^re nie, gister.

ELNA
(sug en vee haar gesig) Ek sal 
kyk wat ek kan doen.



ZWELI
Moenie kyk nie.  Doen dit.

ELNA
Fine. Ons praat weer.
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Eindig in Kanada se location.  Elna druk die Skype dood en 
sit vir ‘n oomblik...baie gestres, “wat de donner nou?”  
Dan raak sy bewus van Bertus wat in die deur staan.

BERTUS



Ek het ‘n vergadering vanaand.  
Ek gaan laat wees.

Elna se kop is nog by die gesprek met Zweli. Sy beduie 
“fine, goed so, whatever”.

Met ‘n laaste kyk stap Bertus uit.



Elna laat sak haar kop in haar hand.

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Nabyskoot op ‘n FOTO VAN ALBERT in iemand se hand, soos 
geneem vir die AVA lederegister wat ons voorheen gesien 
het.

De Wet en Davids is in die kantoor, saam met JOHANN 
NEETHLING.  Johann is  ‘n jong man, in sy laat-20’s...’n 
undercover cop. Johann staan met die foto van Albert in sy 
hand.

De Wet staan by Grootbek, voer hom ‘n peanut.



DAVIDS



Die plek se naam is Die 
Ploegskaar...dis ‘n...hoe sal ek 
nou verduidelik?...dis ‘n plek 
waar jy nie baie “nie-blankes” 
sal raakloop nie.

DE WET



Waar jy geen “nie-blankes” sal 
raakloop nie.

DAVIDS



Hulle ken vir my en De Wet, so 
ons kan nie gaan nie.



JOHANN NEETHLING



Waarvoor soek ek?

GROOTBEK
Lekker!



DAVIDS



Ons weet nie.  Jy gaan drink ‘n 
dop...sing Die Stem, en kyk wat 
gebeur.



DE WET



Meer as dit...
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De Wet stap oor na Johann.

DE WET (cont’d)



Jy drink ‘n paar doppe, jy sing 
“Kent gij dat volk” en jy laat 
almal verstaan dat jy ‘n eend van 
hulle dam is, en dan waai jy. 
Gooi die aas in en trek hom weer 
uit. Moenie probeer om iets te 
vang nie. As ons gelukkig is 
sal(wys na Albert se foto) 
daardie vissie aan die aas kom 
ruik.  Volgende keer sal hy byt.

JOHANN NEETHLING



Hoekom is hy die teiken? Wat het 
julle?



DE WET



Niks. (stap oor na witbord) Maar 
iets in my gat se^ vir my hy pas 
iewers in hierdie prentjie.  Ek 
weet net nie waar nie.

GROOTBEK
(sing) “Bobbejaan klim die 
berg...”

JOHANN NEETHLING



Oulike voe”l.

DAVIDS



Jy sal anders dink as jy elke dag 
in hierdie kantoor werk.



DE WET



Jy moet haar verskoon...sy’t a 
probleem met voe”ls.



DAVIDS
Nie alle voe”ls nie, De Wet, net 
joune.



DE WET



(knipoog vir Johann) Veral groot 
voe”ls...sy’s meer die kanarie-
tipe.

DAVIDS



Presies.  En daarom vind ek jou 
so aantreklik.

DE WET



(aan Johann) En dis waarmee ek 
elke dag in hierdie kantoor moet 
werk.
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JOHANN NEETHLING



Nuwe Suid-Afrika, swaer, nuwe 
Suid-Afrika.



DAVIDS



Die nuwe Suid-Afrika is amper 
twintig jaar oud, manne.  Time to 
get with the program.



De Wet en Johann trek “miskien maar beter om stil te bly” 
gesig vir mekaar.

INT - ‘N VOORDEUR/STOEP VAN ‘N HUIS - DAY

Gerhard staan voor die deur op die stoep. Daar is ‘n 
sekuriteitshek voor die deur. Hy aarsel ‘n oomblik...vee sy 
hande oor sy kop en hare...hy is senuweeagtig.  Dan klop hy 
op die deur deur die veiligheidshek.  Hy wag ‘n ruk...en 
nes hy sy hand lig om weer te klop, word die deur oopgemaak 
deur ‘n OULIKE JONG MEISIE van omtrent 18. Sy praat deur 
die veiligheidshek met hom.

Dis nie wie Gerhard verwag het om te sien nie.



OULIKE MEISIE
Ja...?



GERHARD



Skuus, ek weet nie of ek nou die 
regte adres het nie, maar ek’s 
eintlik op soek na Marius 
Olivier.

OULIKE MEISIE
Hy bly nie meer hier nie.



Die wind is uit Gerhard se seile.



GERHARD



Jammer om te pla.

Gerhard begin wegstap.

OULIKE MEISIE
Maar toe ons hier ingetrek het, 
het hulle vir my Pa ‘n adres 
gegee ingeval hulle pos nog hier 
aankom.



Gerhard draai terug...

GERHARD



Wanneer het julle hier ingetrek?
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OULIKE MEISIE
Bietjie meer as ‘n jaar gelede.
As jy ‘n oomblik sal wag dan 
bring ek dit vir jou.  Sorrie, ek 
kan jou nie innooi nie...my Pa 
het gese^ ons mag nooit 
vreemdelinge innooi nie.

Gerhard knik.

Die meisie maak die voordeur toe.



Gerhard is nou in ‘n ander plek...nader aan sy Pa as wat hy 
‘n paar sekondes gelede gedink het.  Hy gaan sit op die 
trappie van die stoep...dink...

Die deur gaan weer oop en die meisie hou haar hand deur die 
veiligheidshek uit...’n papiertjie in haar hand.  Gerhard 
neem die papiertjie.



OULIKE MEISIE (cont’d)
Ek weet nie of hulle nog daar bly 
nie, maar dis waarheen ons die 
pos stuur.



GERHARD



Dankie.



OULIKE MEISIE
Hoekom soek jy hulle?



GERHARD



(pouse)  Hy’s my Pa.



Die meisie sukkel hiermee.

OULIKE MEISIE
Hoekom weet jy nie waar jou ouers 
bly nie?

GERHARD



Dis ‘n lang storie.  Baie dankie 
vir jou hulp.

Hy stap weg.  

Die meisie kyk hoe hy wegstap.



OULIKE MEISIE
(roep agterna)  Het hulle jou 
abandon?

GERHARD



(draai vir ‘n oomblik terug) Ja, 
en toe word ek gesteel.
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OULIKE MEISIE
Sjoe.  Good luck hoor.

GERHARD



Dankie.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Nabyskoot op Adriaan.  Hy het pas ‘n helse stuk nuus 
verwerk...kou nog daaraan.

ADRIAAN



(na ‘n ruk) En hoe presies is 
julle van plan om julle kostes te 
dek?

Antoinette en Adriaan sit langs mekaar op ‘n rusbank en 
Vlooi en Susan sit oorkant hulle.



VLOOI
Teen die tyd dat die kind gebore 
word, sal ek net ‘n maand of wat 
van ‘varsity oor he^.



ANTOINETTE



En Susan het ‘n uitstekende 
werk...



ADRIAAN



Ek het nie vir jou gevra nie, my 
vrou, ek vra vir Vlooi, wat vir 
Susan en die kind sal moet sorg 
wanneer Susan nie meer kan werk 
nie.

VLOOI
Ek sal ‘n plan maak, Pa.



ADRIAAN



‘n Plan?  En wat se plan sal dit 
wees?

SUSAN
Ek wil net se^, Oom, ek het die 
afgelope paar jaar ‘n paar rand 
opsygesit, en ek dink dit sal 
genoeg wees om ons deur te sien 
totdat Vlooi sy graad klaarmaak 
en ‘n werk kan kry.

Adriaan kyk hulle vir ‘n paar sekondes stip aan.



Antoinette kyk na Adriaan en dan na Susan en 
Vlooi...glimlag effens en knip haar oe” om hulle gerus te 
stel - “Moenie worrie nie, dit sal okei wees...”
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ADRIAAN



Ek wil julle albei twee vrae vra, 
en ek wil he^ julle moet my 
absoluut eerlik antwoord...want 
ek sal julle eendag aan dit wat 
julle nou se^, herinner.



Susan en Vlooi kyk stil na Adriaan.

ADRIAAN (cont’d)



Is julle albei seker julle is 
regtig lief vir mekaar...dat 
julle bereid is om julle lewens 
vir mekaar op te offer...?

Vlooi en Susan knik albei.

VLOOI
Ja, Pa.



SUSAN
Ja, Oom.

ADRIAAN



En is julle doodseker dat julle 
hierdie kind, en die 
verantwoordelikheid van Pa en Ma- 
wees, regtig wil he^?



VLOOI
Ja, Pa.



SUSAN
Ja, Oom.

ADRIAAN



Want vra maar vir die vrou wat 
hier langs my sit...die huwelik 
is nie ‘n grappie nie, en kinders 
grootmaak nog minder.



Susan en Vlooi knik weer.



ADRIAAN (cont’d)



(onverwagse verandering in sy 
luim) Nou ja, ek behoort de 
donner in te wees, en ek gaan 
beslis vir ‘n maand of twee vies 
wees omdat julle vir Ma eerste 
vertel het, maar dit gese^...my 
seun...(staan op, bied sy hand 
aan)...veels geluk. (hulle skud 
blad).  

VLOOI
Dankie, Pa.
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ADRIAAN



Susan...(hy soen haar op die 
wang)...welkom in ons familie.  

Antoinette glimlag, skud haar kop...

ADRIAAN (cont’d)



My vrou...oor minder as ‘n jaar 
is ek en jy oupa en ouma.  Ek 
reken dis tyd vir sjampanje.



ANTOINETTE



(staan op) Ek gaan sit dadelik ‘n 
bottel op ys.

SUSAN
Kan ek help?



ANTOINETTE



Weet jy, my skat, hulp het ek nie 
nodig nie, maar daar is ‘n 
klomp...(aan Adriaan en Vlooi)... 
vroue-dinge...(terug na Susan)... 
waaroor ons tweetjies moet 
gesels.



Antoinette en Susan uit na kombuis.  Vir ‘n oomblik staan 
Adriaan en Vlooi in stilte.

VLOOI
Ek wil vir Pa dankie se^ dat 
Pa...

ADRIAAN



My seun...jy sal nog leer...g’n 
Pa op hierdie aarde is regtig de 
donner in as sy seun, wat reeds 
‘n jongman is, sy saad saai en 
vind dat dit op vrugbare grond 
geval het nie; tweedens - jy’t 
vir jou ‘n de^m mooi en oulike 
lappie aarde gevind; en derdens, 
soos die Jode se^: ‘n man word 
eers ‘n man as hy kinders het. En 
wat geld betref...sal ek en Ma 
nou ooit staan en kyk hoe een van 
ons kinders sukkel? (kyk diep in 
Vlooi se oe”, raak amper 
sentimenteel) Ek het jou suster 
baie lief...baie...maar jy is my 
enigste seun, die voortbestaan 
van my naam en bloed, en ek het 
jou liewer as die lewe self.



VLOOI
Ek het groot planne, Pa.  Pa sal 
nog sien. 
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ADRIAAN



Ek is seker jy het, my seun, ek 
is seker jy het.



VLOOI
Ek gaan Pa trots maak.

Adriaan omhels vir Vlooi.



ADRIAAN



Ek is lankal trots.



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Maria maak die deur oop.  Rudi staan in die deur.  Hy lyk 
woes.

MARIA
Rudi...



RUDI
Is Rika hier?

MARIA
Ja, maar ek dink nie dis nou...

RUDI
Ek wil met haar praat.

MARIA
Ek dink nie dis nou ‘n gelee” tyd 
om...

Rudi stoot verby Maria in die voorprtaal in.



MARIA (cont’d)
Rudi, jy het geen reg om...

RUDI
Dis my vrou waarvan ons praat, 
Maria.  My vrou!  Waar is sy?!



MARIA
Ek wil he^ jy moet nou hierdie 
huis verlaat.

RUDI 
Of jy se^ my, of ek stap deur 
elke kamer in hierdie huis...!



Maria is woedend, maar hou haar in.

MARIA
Ek vra jou weer: verlaat 
asseblief my huis of ek bel 
sekuriteit.
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RUDI
Gaaf...dan neem ek die lang 
pad...

Hy verdwyn om ‘n hoek.

Maria tel die handstuk van die interkom op wat teen die 
muur by die voordeur is...

EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - DAY

Rika en Richard sit op stoele teenoor mekaar in die lapa. 
Hulle gesels lekker.



RICHARD



...en toe daardie wildehonde oor 
die gholfbaan aangehardloop kom, 
toe klim hy bo-oor sy vrou om in 
daardie boom te kom!



RIKA
Haai, nee!



RICHARD



En dit na al sy grootpratery.



RIKA
Ek kan dit nie glo nie.

RICHARD



‘n Maand later, toe’s hy 
weg...kon nie daarna sy kop 
tussen die ander bewaarders hoog 
hou nie.

RIKA
En sy vrou...?

RICHARD



Sy’t met die kinders in Skukuza 
gebly...ek dink sy’s nou nog 
daar.

RIKA
Wat ek nie kan verstaan nie, is 
hoekom hulle nie heinings om 
die...



Rudi kom met spoed die lapa ingestap.  Hy steek vas as hy 
hulle sien, neem die situasie in.



Rika kyk verbaas op.



Richard kyk stil na Rudi.
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RUDI
‘n Belofte, Rika!...’n belofte 
voor God!

Rika sit stil.

Richard kyk na Rika, dan terug na Rudi.



RUDI (cont’d)
Dat jy ‘n bietjie tyd op jou eie 
nodig gehad het, kon ek 
aanvaar...maar ne^rens in daardie 
gesprek was egbreek ter sprake 
nie.

Richard staan op.

RICHARD



Ek verstaan dat jy ontsteld is, 
maar laat ek een ding net baie 
duidelik maak...



RUDI
Daar’s niks vir jou om duidelik 
te maak nie, Meneer...ek is 
hierdie vrou se man.  Ek stel 
voor jy stap nou hier uit, voor 
ek...

RICHARD



Voor jy wat?!

Rudi aarsel ‘n oomblik...



RUDI
Rika...ek wil met jou praat.



RIKA
(kyk af) Ek sal verkies om nie te 
praat nie.



RUDI
Rika...!

RICHARD



Ek dink die dame het nee gese^.

RUDI
Die dame?!  Die dame?!  Dis my 
vrou jou bliksem!!!

Soos ‘n luiperd wat ‘n bok uit ‘n boom bespring, spring 
Richard vorentoe en gryp Rudi voor die bors.  



Rika staan op, haar hand oor haar mond.
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Richard stoot Rudi tot teen ‘n muur.  Hy praat met sy mond 
‘n duim van Rudi se mond.



RICHARD



(stil, intens) Die dame het gese^ 
sy wil nie met jou praat nie. 
Nou: of jy luister na haar uit 
vrye wil, of ek help jou.  

Hy kyk dood in Rudi se oe”.

Twee swart sekuriteitswagte kom ingehardloop, gevolg deur 
Maria.



Richard gee vir Rudi ‘n laaste “wees gewaarsku-stamp” en 
staan dan terug.



MARIA
(beduie vir die wagte na Rudi) 
That one.

Die wagte vat Rudi aan weerskante vas en begelei hom na die 
lapa se deur.

RUDI
Ek is jou man, Rika!  Ek is jou 
man!

Rudi en wagte uit.  Maria bly agter saam met Richard en 
Rika.

MARIA
Ek’s so jammer, Rika.  Ek het 
probeer om hom te keer, maar...

RIKA
Jy’t niks om voor jammer te se^ 
nie.  Dis nie jou werk om my teen 
Rudi te beskerm nie.



‘n Ongemaklike stilte, veral Richard.



RICHARD



Rika, as my teenwoordigheid hier 
jou probleme gaan veroorsaak...

RIKA
Richard, as ek reg onthou, hou jy 
van ‘n whisky op ys...

RICHARD



(pouse) Uh...ja.



RIKA
(staan op) En ek hou van ‘n 
glasie wyn.  Maria, wat kan ek 
vir jou bring...?
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Maria is ook onverwags betrap.



MARIA
Ek uh...

RIKA
As ek my nie misgis nie, het ek 
netnou al daai boeing hoor 
oorvlieg.

MARIA
Wyn.  Dankie.

Rika uit.

Maria kyk na Richard.  Hy kyk na haar.



RICHARD



Jy moet my vergewe as ek...

MARIA
Vergewe? (skud haar kop) 
Dankbaar.

Richard glimlag beskeie, sy oe” vol liefde.

AD BREAK # 2



INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - DAY



Christoff en Elisabeth sit op die bank.  Christoff sing ‘n 
liedjie klaar...die einste song wat Gerhard in die lapa aan 
die einde van Episode 10 gesing het.

CHRISTOFF
(sing) “Sal ek hier op die grens
hier op ‘n grens,
hier op die grens
my drome vir jou sing.”

Hy streel die laaste akkoord.  Elisabeth is in vervoering.

ELISABETH
Dis so beautiful.

CHRISTOFF
Dankie.  Sommer net iets wat een 
aand so poef! in my kop gekom 
het.

ELISABETH
Jy’s ‘n genius.  Het jy dit al 
vir Gerhard gespeel?
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CHRISTOFF
Of course.  Dit gaan op ons CD 
wees.

ELISABETH
Ek kan nie glo julle gaan julle 
eie CD maak nie.  Dis so cool.  
(trek diklip vir die effek) En ek 
weet van gaan gebeur...dit gaan 
‘n top seller wees, en dan gaan 
julle famous wees en die meisies 
sal in toue staan om jou 
handtekening te kry en ek sal die 
vaal ou dingetjie wees wat in die 
hoek vir jou staan en wag.

CHRISTOFF
Baby...teen jou is alle ander 
meisies vaal dingetjies in hoeke.

ELISABETH
Jy se^ dit net om my hier te hou 
totdat jy famous is.



CHRISTOFF
Die dag as ek en Gerhard ons Sama-
toekenning vir die beste 
debuutalbum gaan haal, sal jy, en 
net jy, aan my arm wees. 



Elisabeth trek Christoff se kop stadig nader, bring haar 
lippe feitlik tot teen syne, kyk hom diep in die oe”. Nie 
eers Marilyn Monroe was so begeerlik nie.

ELISABETH
Belowe?



Christoff sluk.



CHRISTOFF
Belowe.



‘n KLOP aan die voordeur.  Elisabeth beweeg nie...hou hom 
vas net waar hulle is.

CHRISTOFF (cont’d)
Daar’s iemand by die deur.

ELISABETH
Hulle sal weggaan.

Die persoon by die deur KLOP weer. Nog steeds hou Elisabeth 
hulle albei in dieselfde posisie.



ELISABETH (cont’d)



(fluister) Moenie beweeg nie.  
Hulle sal weggaan.
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Stilte.  Hulle wag om te sien wat gebeur.

Christoff se selfoon lui in sy sak.

Elisabeth se oe” gaan moedeloos toe.

Christoff vis die foon uit sy sak...kyk wie dit is.

CHRISTOFF
Dis Neil.

Elisabeth val terug in die bank.  Christoff antwoord.



CHRISTOFF (cont’d)



Hei Neil, hoe gaan dit dude?  
(luister)  Jy’s waar...?  O.  
Sorrie man, ek het nie gehoor 
nie.  Ek’s nou daar.



Christoff druk die foon dood.



CHRISTOFF (cont’d)



(fluister) Hy’s by die deur.



Elisabeth slaan haar hande oor haar gesig.

Christoff stap na die voordeur.

Elisabeth sug diep, en sit dan regop, maak seker haar hare 
is netjies, en vat dan Christoff se kitaar wat teen die 
bank rus en plaas dit op haar skoot, asof sy die ding 
speel.



Neil en Christoff kom ingestap.

ELISABETH
Hei, Neil.  Nice om jou te sien.

NEIL
Hi, Lizzie.  Ek het nie geweet 
jy’s hier nie.

ELISABETH
Christoff gee my lesse.  
Kitaarlesse.



NEIL
(nie oortuig nie) O, cool. Ek het 
eintlik vir Gerhard kom soek.  Sy 
foon is af.  Julle weet nie dalk 
waar hy is nie?



CHRISTOFF
G’n idee nie. Jy weet mos hoe’s 
hy, vergeet altyd om die ding te 
charge.
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Neil kyk weer na Elisabeth.  Stilte.  Christoff en 
Elisabeth wil he^ hy moet waai, maar Neil se oe” is op 
Elisabeth, iets anders in sy kop. Neil steek sy hand in sy 
sak.

NEIL
Christoff...ek sal graag wil hoor 
wat Lizzie al geleer het...ek 
wonder of ek jou ‘n guns kan 
vra...ek het vergeet om my 
entrance fee te bring, maar ek 
het bucks hier vir net waarvoor 
jy lus is.



Neil hou twee honderd rand na Christoff uit.



CHRISTOFF
Dit lyk vir my soos ‘n bottel 
tequila daai.

Christoff vat die geld by Neil.

CHRISTOFF (cont’d)



Ek’s nou terug...(aan 
Elisabeth)...en onthou wat ek 
gese^ het...werk saggies met daai 
snare.



Christoff uit.

Neil staan stil...oe” op Elisabeth.  Sy raak bewus van hoe 
hy na haar kyk.



ELISABETH
Ek kan jou nie veel wys nie...ek 
het nog net ‘n paar lesse gehad.

Elisabeth speel ‘n paar akkoorde...sy moet hard 
konsentreer, maar sy kry hulle wel reg.



NEIL
Weet jy Lizzie...jy’s miskien 
meer ervare as ek, maar ek is 
ervare genoeg om te weet dat 
hierdie nie jou eerste “les” met 
Christoff is nie.

Elisabeth kyk op na Neil, direk in sy oe”.

ELISABETH
Moenie jy my judge nie, Neil.  Jy 
is die een wat my ewe skielik die 
cold shoulder begin gee het. (sit 
die kitaar neer en staan op) En 
nou staan jy hier en trap my uit 
soos ‘n jealous lover!
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Neil is nou uit sy diepte.

ELISABETH (cont’d)



As jy nie wil he^ dat ek by 
Christoff “lesse” moet neem 
nie...gee my ‘n rede!



Elisabeth stap kop omhoog uit die kamer.  Neil staan stil, 
hoor hoe die voordeur toeslaan...sy eerste les in hoekom ‘n 
man nie met ‘n vrou moet stry nie.



INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: SITKAMER - DAY



Elna praat op haar selfoon.  Sy loop rond terwyl sy praat.

ELNA
I’m sorry, Judd, but I don’t 
understand why it should be such 
a problem...(luister)...yes, but 
when we made the deal you agreed 
that my timeline was feasible... 
(luister)...yes, yes, I 
understand that, but what you 
must understand is that I 
conveyed our undertaking to my 
head office in South Africa, and 
based on that information they 
transferred the capital for the 
marketing campaign, a campaign 
for which I have already paid 
millions and which begins to air 
next week.  I can’t advertise a 
product that is not on the 
shelves!...I am not shouting 
Judd, I want you to understand 
that any delays will have a 
serious impact on my company... 
(luister)...well sorry to be so 
frank, Judd, but that is not my 
problem...and I certainly will 
not accept that my products be 
sidelined because you guys have 
proprietary arrangements with 
other clients...(luister)... 
fine...if that’s the way you want 
to do business, fine, but it’s 
not the way I do business.

Sy druk die foon dood.  Elna is in ‘n nagmerrie. Sy vryf 
haar lippe, weet nie wat om te doen nie.  Dan druk sy ‘n 
ander nommer in haar foon.
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ELNA (cont’d)
Aleisha...cancel my appointments 
for the next three days and book 
me a seat on the first flight to 
South Africa.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - NIGHT



Die plek is nogal besig.



Ons registreer eerste vir Albert, Susan, Vlooi en ‘n paar 
ander WB manne om ‘n tafel.

ALBERT



Manne...(beduie na Vlooi)...toe 
ek hierdie bliksem die eerste 
keer ontmoet het, het ek nooit 
gedink hy sal van my ‘n oom maak 
nie...



Die manne cheer en fluit en stamp Vlooi.

ALBERT (cont’d)



...maar as daar nou een ou is wat 
ek die reg sal gun om van my ‘n 
oom te maak...(kyk diep na 
Vlooi)...dan is dit hierdie man.

Vlooi knik..erken die kompliment.



Susan hou aan Vlooi se arm vas, glimlag warm.



ALBERT (cont’d)



(lig sy glas)  Laat ons vrouens 
die kinders van ons volk se 
toekoms baar, en laat ons manne 
seker maak daar’s ‘n toekoms vir 
die kinders om te erf!

Almal lig glase en cheer.



Nou’s ons aan die ander kant van die vertrek.  Johann sit 
by die kroeg, sy een oog op Albert en sy tafel.  Hy sien 
hoe hulle hulle glase lig...



Johann sluk sy bier weg, en staan op.  Hy stap langs die 
kroeg af, totdat hy voor die Vierkleur staan wat in die 
middel van die kamer hang.  Dan begin hy sing, uit volle 
bors...



JOHANN NEETHLING



“Kent gij dat volk vol 
heldenmoed,
en toch zo lang geknecht,
Het heefd geofferd goed en bloed,
Voor vrijheid en voor recht...
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Albert kyk op na Johann...die ander om die tafel kyk ook 
om.



JOHANN NEETHLING (cont’d)
“Komt burgers! Laat de vlaggen 
wapp’ren,
Ons lijden is voorbij...



Nou kyk baie mense in die kroeg na Johann.  Van die manne 
wat kyk, begin saamsing...

JOHANN NEETHLING (cont’d)
“Roemt in de zege onzer dapp’ren,
Dat vrije volk zijn wij.

Nou sing baie mense in die kroeg saam...

Albert se oe” is stip op Johann, asook Vlooi en Susan s’n.

JOHANN NEETHLING (cont’d)
“Dat vrije volk, dat vrije volk,
Dat vrije, vrije volk zijn wij.”

Almal in die kroeg klap hande en fluit en juig.



JOHANN NEETHLING (cont’d)
(aan die hele kroeg)  Dames en 
Here...Afrikaner broeders en 
susters...



Die kroeg raak stil.

JOHANN NEETHLING (cont’d)
Ek het pas na hierdie pragtige 
stad van julle verhuis...



‘n Paar hande word geklap.

JOHANN NEETHLING (cont’d)
Vanuit die Kaap...

Negatiewe fluite en roepe.

JOHANN NEETHLING (cont’d)
Ten minste het ek uiteindelik tot 
my sinne gekom.



Hande klap en positiewe roepe.
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(MORE)

JOHANN NEETHLING (cont’d)
Dis my eerste keer in 
hierdie...(beduie na die 
vertrek)...ongelooflike plek...en 
ek kan nie vir julle se^ wat dit 
vir my, as trotse Afrikaner, 
beteken om uiteindelik tussen 
mense van my eie volk te staan; 
my moedertaal, en net my 
moerdertaal, om my te hoor; en 
nie ‘n enkele swart bedelaar, nie 
‘n enkele swart kelner, nie ‘n 
enkele swart swernoot! voor my 
oe” te he^ nie. Dankie.

Groot gejuig en geklap.

Albert hou hom steeds dop.

Johann stap terug na die kroeg.  Willie sit ‘n bier op die 
toonbank voor Johann neer.

WILLIE



Welkom, broer.  Dis oppie huis.

JOHANN NEETHLING



Dankie man.  Ek hoop nie jy gee 
om dat ek...(beduie na waar hy sy 
toespraak gelewer het).

WILLIE



Verstaan mooi, my vriend...

JOHANN NEETHLING



(bied sy hand aan oor die 
toonbank) Johann...



WILLIE



(skud blad) Willie....(skud klaar 
blad)...Verstaan mooi Johann, in 
hierdie plek, anders as in 
hierdie land, kan enige man 
opstaan en sy se^ se^.  Ons harte 
is almal op dieselfde plek...en 
jou hart is duidelik ook daar.



JOHANN NEETHLING



(skielik intens, kyk Willie in 
die oe”) Ek sal jou se^ waar my 
hart is Willie...ek kyk na my 
mense in hierdie land en al wat 
ek sien is ‘n klomp slapgat 
joiners wat op hulle kniee” hulle 
onderdrukkers se voete soen sodat 
hulle net ‘n paar rand kan 
verdien en hulle jobs nie aan ‘n 
swarte verloor nie. 
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JOHANN NEETHLING(cont'd)
Daar was ‘n tyd toe ons krygers 
was, maar nou’s ons slawe...en 
wat erger is, dankbaar! dat ons 
‘n meester het om te dien.

WILLIE



Daar is nog krygers in hierdie 
land, my maat.

JOHANN NEETHLING



Ek’s bly jy dink so. Al wat ek 
sien is poepholle soos ekself wat 
voor ‘n vlag staan en ‘n 
volkslied sing wat net die ouens 
in hierdie kroeg nog ken. 
Krygers? Wys my ‘n kryger en ek 
sal hom volg...deur die poorte 
van die hel.



Willie glimlag stil, wetend.



Johann sluk sy bier weg.



JOHANN NEETHLING (cont’d)
En nou, Willie, se^ ek koebaai.  
Ek het vir die wyfie gese^ net 
een...en toe was dit drie.  Sien 
jou weer.

WILLIE



Mooi loop.



Willie hou Johann dop soos hy wegstap.



Albert hou ook nog steeds vir Johann dop...volg hom soos hy 
uitstap, dan gaan Albert se oe” na Willie agter die kroeg.

Willie kyk na Albert.  

Willie knik.



AD BREAK # 3



INT - CHANTEL OLIVIER SE WOONSTELLETJIE: SITKAMER - DAY



Ons begin op CHANTEL OLIVIER, vyftig, en afgemat, vrou van 
Marius Olivier, maar op hierdie oomblik weet ons nie wie sy 
is nie.  Sy het duidelik swaar gedra aan haar lewe, en 
daar’s iets amper neuroties omtrent haar, die manier waarop 
haar hand gedurig aan haar hare raak, haar gesig...

CHANTEL OLIVIER



‘n Vrou weet altyd.  Dis die 
ding, jy sien, ‘n vrou weet 
altyd.
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Nou sien ons dat Gerhard oorkant Chantel in die sitkamer 
sit. Hierdie sitkamer behoort nie aan mense met geld nie.



CHANTEL OLIVIER (cont’d)
En om die waarheid te se^...ek 
was dankbaar toe ek uitvind dat 
sy sy kind verwag. Want as sy nie 
met jou verwagtend geraak het 
nie, het hulle verhouding 
waarskynlik vir jare aangehou. Jy 
was...jy was soos ‘n punt...’n 
groot punt wat gese^ het: stop - 
maak ‘n keuse. En nie oor my 
nie...oor die kinders wat ons 
reeds gehad het, want al het hy 
my nie meer liefgehad nie, sou hy 
sy lewe vir ons kinders neergele^ 
het.  Die liefde kom en die 
liefde gaan, maar die een ding 
wat ‘n vrou mag oor haar man gee, 
is die kinders...veral as hy die 
een is wat ontrou was.  (pouse) 
Dis interessant...jy’t iets van 
hom in jou, maar jy lyk meer soos 
jou Ma.



GERHARD



Het jy haar geken?

CHANTEL OLIVIER



Nee, maar ek het geweet wie sy 
is. Mense praat...mense praat 
graag...veral as dit slegte nuus 
is.

GERHARD



Sal hy onthou?  As ek hom se^ wie 
ek is...sal hy onthou?

CHANTEL OLIVIER



Ek weet nie.  (pouse) Is jy seker 
jy wil hom sien?



GERHARD



(pouse) Ja...ek het gekies om 
hierdie pad te loop, en nou moet 
ek hom loop...tot sy einde.

CHANTEL OLIVIER



Een ding moet jy weet...die 
kinders waarvoor hy jou en jou Ma 
gelos het...op die ou end het 
daardie kinders hom 
gelos...geweier om hom te 
sien...om met hom te praat...
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GERHARD



Hoekom?



CHANTEL OLIVIER



Omdat hulle jare later by my Ma 
gehoor het dat hy by ‘n ander 
vrou ‘n kind gehad het.  Soos ek 
gese^ het...mense praat, veral as 
dit slegte nuus is.



Gerhard kyk stil na Chantel...begin dalk nou vir die eerste 
keer werklik die kompleksiteit van menswees besef.

INT - RUDI SE KERK - DAY



Rudi staan voor Gert, die ouderling.  Gert het ‘n koevert 
in sy hand.



GERT
Broer, jy moet my vergewe, maar 
ek dink jy maak nou ‘n groot 
fout.

RUDI
Ek het lankal ‘n groot fout 
gemaak.



GERT
Kom ek roep ‘n beradingsgroep 
byeen, dan kan ons...



RUDI
Nee. Nee.  Ek is klaar.  Klaar. 
Ek het jou gevra om te kom juis 
sodat ek nie met ander hoef te 
praat nie.  Jy was oor die jare 
‘n goeie vriend, Gert, en nou vra 
ek jou hierdie laaste guns.

Stilte.



GERT
Ek se^ jou wat ek gaan doen...ek 
sal hierdie (die brief) aanvaar, 
maar ek hou hom by my vir ‘n week 
of twee, en as jy dan nog steeds 
oortuig is dat jy nie meer kan 
dien nie, stuur ek hom deur.



Rudi draai weg, sy hande in sy hare, die emosie stoot soos 
‘n golf in hom op.  Hy vat-vat aan die lug, asof hy na iets 
gryp...trane stoot uit sy oe”...en dan draai hy terug na 
Gert...
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(MORE)

RUDI
Verstaan jy nie, Gert?!  My 
sondes het my ingehaal!!!  Kan jy 
nie verstaan nie, my sondes het 
my ingehaal!! My God het my van 
Sy aangesig verban. My vrou en 
kinders het my verlaat. Alles wat 
vir my kosbaar was, is van my 
weggevat. 

Rudi begin aan sy klere ruk en pluk.  Hy skeur sy hemp 
oop...



RUDI (cont’d)
Ek is kaal!  Kaal!

Gert het nou nie woorde nie.



RUDI (cont’d)
(soos hy al sy klere afskeur, 
skoene weggooi, kouse uittrek) 
Wat is hierdie?!  Niks!  Wat is 
hierdie?! Niks!  Dis alles 
niks...blare om die skaamte te 
bedek.



Uiteindelik staan Rudi kaal voor die kansel.



Gert kan nie meer kyk nie.  Hy stap stil weg terwyl Rudi na 
die hemele skreeu.

RUDI (cont’d)
(aan die hemele) Hier is ek!! 
Hier is ek!! Is jy nou tevrede?! 
Ek het niks!  Ek het niks meer om 
te vat nie! 



INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Zweli, Adriaan, Boetjan en Elna.

ADRIAAN



Ek is jammer, maar nou moet ek ‘n 
streep trek.  Onder ons huidige 
omstandighede, met binnelandse 
verkope wat eksponensiee”l daal, 
en dit wat ons reeds op die VSA 
uitbreiding gewaag het, is daar 
g’n manier wat ek kan instem om 
hierdie maatskappy aan nog groter 
risiko bloot te stel vir die 
moontlikheid...die “moontlikheid” 
let wel, dat Elna daarin sou 
slaag om ‘n distribusie-netwerk 
te stig nie.  
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ADRIAAN(cont'd)

(MORE)

Ek’s klaar op rekord dat ek teen 
die hele skema gekant was, maar 
ek was in die minderheid.  Nou 
moet ek daarop aandring dat 
hierdie raad tot sy sinne kom en 
‘n besluit neem wat African Queen 
nie oor die afgrond sal stoot 
nie.

BOETJAN



(stil) Ons is klaar oor die 
afgrond.

Stilte.



ZWELI
Elna...as ons doen wat jy 
voorstel...en jy kry nie die 
verkope wat jy hier projekteer 
nie...wat jy hier voorstel (kyk 
na papiere voor hom)...dit sal 
die laaste van ons reserwes wees, 
en soos ons hier sit is ons 
fasiliteit by die bank tot op sy 
limiet gedruk.

ELNA
Ek het amper elke groot stad in 
die VSA besoek.  Ek het mense 
ontmoet.  Ek het gesien hoe hulle 
distribusiepyplyn werk. Ek 
weet...ek weet in my hart...dat 
daar ‘n mark vir ons produkte 
daar is.  En as ons ons eie 
distribusie beheer, dan betaal 
ons nie kommissie nie.  Ek het 
die agentskap wat ons veldtog 
behartig met ‘n belofte van al 
ons besigheid vir die volgende 
twee jaar oorreed om die veldtog 
uit te stel...en as julle my gee 
wat ek nodig het, sal ek die 
produkte op die rakke kry al maak 
dit my dood.



ADRIAAN



Dit sal meer as jou dood wees, 
Elna, dit sal ons almal se dood 
wees.

ZWELI
(dink) Boetjan...?

BOETJAN



Soos ek dit sien het ons g’n 
ander keuse nie.  
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BOETJAN(cont'd)
Ons gaan nie die skade wat hier 
in Suid-Afrika gedoen is in ‘n 
paar weke regmaak nie.  Maar een 
ding weet ons verseker...ons 
kompetisie het nie hulle vingers 
in die Amerikaanse pie nie.  
Hulle het ons hier voorgespring, 
maar daar is ons voor...en die 
inkomste is in dollar.

ZWELI
So it’s do or die.

BOETJAN



Do or die.



Adriaan gooi sy hande in die lug.



ELNA
(sug van verligting) Dankie.  



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

Johann kom sit by die kroeg.



WILLIE



Dagse^ Johann ou maat. Lekker om 
jou weer hier te sien.

Willie druk skelm ‘n knoppie onder die toonbank.



JOHANN NEETHLING



Soos ek gese^ het Willie, as ‘n 
man eers ‘n holte vir sy hart, 
nevermind sy voet, gevind het...

WILLIE



Ja-nee...en daar’s deesdae nie 
baie holtes oor waar ‘n Afrikaner- 
hart sy rus kan vind nie.



JOHANN NEETHLING



Dit kan jy weer se^.  Jy moet 
oppas, dit gaan nie lank wees nie 
of daar’s wetgewing om plekke 
soos hierdie toe te maak.



WILLIE



Die dag as dit gebeur, haal ek my 
roer uit die solder.

JOHANN NEETHLING



Bel my, ek sal langs jou kom 
staan.



Albert skuif in op ‘n kroegstoel langs Johann.
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ALBERT



Hoe lyk’it?



JOHANN NEETHLING



Nee lekker, en self?



ALBERT



Willie, dis mos die man waarvan 
jy my vertel het. (aan Johann) 
Johann ne’?



JOHANN NEETHLING



(knik) Neethling. 

ALBERT



Albert Venter.

Albert bied sy hand aan.  Hulle skud blad.

ALBERT (cont’d)



Willie, wat gaan hier aan...die 
man sit al lank en hy’t nog niks 
voor hom nie.  (aan Johann) Dis 
op my.



JOHANN NEETHLING



Dankie, man.  ‘n Bier.

ALBERT



(aan Willie) Twee biere. (terug 
na Johann)  Willie se^ vir my 
jy’s ‘n man met sy hart op die 
regte plek.



Johann trek sy skouers op.

ALBERT (cont’d)



Ek se^ jou wat...kom ons drink 
hierdie bier, en dan gaan wys ek 
jou wat se moontlikhede 
beskikbaar is vir ‘n man wie se 
hart op die regte plek is.

Albert hou sy glas op na Johann.  Hulle klink glase. 



JOHANN NEETHLING



(glimlag)  Gesondheid.

Albert klink glase en glimlag, maar daar’s dood in sy oe”.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: ELISABETH KAMER - DAY

Elisabeth le^ op haar bed en praat op haar sel.
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ELISABETH
Ek kan nie vanaand nie, suster, 
ek het klaar planne.  Maar hoekom 
kom jy nie saam nie? Dis die 
coolste plek en jy sal mal wees 
oor Gerhard...

‘n KLOP teen die venster van haar kamer.  Sy kyk op en 
sien...



Neil se gesig aan die anderkant die venster en tralies.



Elisabeth trek ‘n “Wat de donner maak jy hier?!” gesig...



ELISABETH (cont’d)



Hoor hier vriendin, ek bel jou 
later, my Ma soek my al weer. (sy 
maak twee soentjie-geluide en 
druk die foon dood.)



Elisabeth gooi die foon eenkant op die bed neer en gaan oor 
na die venster.  Sy maak die venster oop. Praat deur die 
tralies.

ELISABETH (cont’d)



Wat, as ek mag vra, soek jy buite 
my venster? As iemand jou hier 
sien...



NEIL
Ek het ure buite die hek 
gewag...jou Pa is reeds vanoggend 
weg, jou Ma het vyf minute gelede 
gery en ek sien nie Vlooi se kar 
nie.

ELISABETH
En wat laat jou dink ek wil jou 
sien?

NEIL 
Jy’t eenkeer na my venster by 
Tannie Maria-hulle gekom, nou’s 
ek by joune. Jy’t gese^ ek moet 
myself bewys. Ek bewys myself.



Elisabeth glimlag self-ingenome.

ELISABETH
Kry my by die voordeur.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Elisabeth maak die voordeur oop.  Neil kom in.  Sy maak die 
deur toe.
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ELISABETH
Een ding moet jy mooi verstaan, 
net omdat jy jouself bewys het, 
beteken nie jy’s op iets geregtig 
nie.

NEIL
Cool. 



ELISABETH
Kom...



Sy vat sy hand en hulle beweeg vinnig saam na haar kamer.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: ELISABETH KAMER - DAY

Elisabeth en Neil kom in.  Elisabeth maak die deur toe.  
Neil gaan staan met die agterkant van sy kniee” naby die 
voetenent van die bed.  



Elisabeth stap stadig nader...haar oe” genael op Neil se 
oe”.

ELISABETH
Se^ my Neil...is jy seker jy wil 
hier wees?



NEIL
Nee...maar ek het gereken as ek 
dit nie doen nie, sal ek vir die 
res van my lewe wens ek het.



Elisabeth staan nou met haar lyf teen Neil.  Sy stoot hom 
liggies agtertoe.  Hy val agteroor op die bed.



ELISABETH
Jy se^ jy’t die hele dag buiite 
gewag...

NEIL
Van vanoggend tot nou...



Elisabeth klim bo-op Neil.

ELISABETH
Jy weet wat hulle se^, ne’...



Neil skud sy kop nee.



ELISABETH (cont’d)



Agteros kom ook in die kraal...
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INT - ‘N INRIGTING SOOS GROENDAKKIES: ‘N GANG - DAY

Gerhard volg ‘n VERSORGER in ‘n gang af.  Hulle kom by ‘n 
deur.  Die Versorger maak die deur oop en beduie vir 
Gerhard hy kan maar instap.

VERSORGER
Daar’s niks om oor te worrie 
nie...hy’s nie gewelddadig nie.

Gerhard stap versigtig die kamer binne.



INT - ‘N INRIGTING SOOS GROENDAKKIES: KAMER - DAY

Gerhard kom die kamer binne...sy oe” op...

MARIUS OLIVIER (50’s).  Marius sit tjoepstil op die bed se 
rand.  Hy gewaar glad nie vir Gerhard nie.

Gerhard stap stadig nader.  Daar is ‘n stoel ‘n tree” of 
twee oorkant Marius.  Gerhard gaan sit versigtig in die 
stoel.



Marius se oe” sien niks nie, hy staar net direk na voor.



GERHARD



Hallo, Meneer Olivier...



Oombliklik begin Marius sy hande beweeg en vinnig praat.  
Hy gebruik sy hande asof hy besig is om ‘n 1980’s SAW 
veldtelefoon se slinger te draai.



Gerhard wip in sy stoel soos hy skrik.



MARIUS



Draai draai lekker skok...ja ja 
jou SWAPO hond, hoe voel jy nou 
daar onder in jou gat?  Huh?  
Huh? Zero zero alpha, dis zero 
zero charlie oor...wat se^ die 
bliksem nou?  Praat hy?  Gee hom 
nog, Marius, gee hom nog. (draai 
weer die denkbeeldige slinger) En 
wat se^ jy nou jou terrorishond?!  
Huh?  Huh? Draai daai slinger, 
Marius, skok hom laat hy hop.  
Wil mos met die witman fight?! 
Ne’!  Ne’!  Los hom in die gat 
Marius, laat hy vir ‘n paar dae 
kook...dan sal ons sien wie 
crack...

Gerhard kan nie meer nie.  Hy haas uit die kamer.
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INT - ‘N INRIGTING SOOS GROENDAKKIES: GANG - DAY



Gerhard kom uit die kamer, erg onsteld.  Hy staan met sy 
rug teen die muur...hyg oopmond.

VERSORGER
Als okei?

GERHARD



Wat?  O.  Ja...uhm...wat het met 
hom gebeur?  Hoekom is hy...?



VERSORGER
Hy’t gedurende die grensoorlog in 
die inligtingskorps 
gedien...hulle was mos ‘n rowwe 
klomp gewees...het jy gesien hy 
draai sy hand so...?



Gerhard knik.

VERSORGER (cont’d)



Hulle’t veldtelefone gebruik om 
die SWAPO terrs te skok...in gate 
in die grond.

Gerhard kyk stil na die Versorger...begin iets besef.



KLANK: ‘n LANDLYNTELEFOON BEGIN LUI...



INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Nabyskoot op telefoon op Davids se lessenaar.  Dis die 
telefoon wat aan die einde van die vorige toneel begin lui 
het.  Davids se hand tel die gehoorbuis op.

De Wet staan by sy lessenaar.



DE WET 



Davids...(luister)...ja... 
(luister) ja, hy is... 
(luister)...wat?...is jy 
seker?...(die nuus is 
sleg)...okei...okei...nee, ons 
sal dit self hanteer.



Davids plaas stadig die gehoorbuis op sy mik.



De Wet, agter sy lessenaar, kyk stip na Davids.



Davids staan vir ‘n oomblik, ken op haar bors, en kom dan 
stadig orent.  Sy draai na De Wet.
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DAVIDS 



Hulle’t Johann se lyk 
gekry...langs die pad...koee”l 
deur die kop.

De Wet is so stil soos ‘n marmer standbeeld.



INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - NIGHT



Nabyskoot op ‘n glas waarin daar whisky op ys geskink word.  
‘n Hand tel die glas op.  Ons volg die glas...



Adriaan neem ‘n slukkie van die whisky en klap sy lippe van 
die lekkerte en sug tevrede.



ADRIAAN



Die ding met kinders wat in ‘n 
ryk huis groot word...soos Zweli, 
Elna, Boetjan byvoorbeeld...hulle 
begin glo dat hulle ook bygedra 
het tot die weelde waarin hulle 
leef...dat rykdom hulle 
geboortereg is, en dat daar g’n 
manier is dat hulle ooit armoede 
sal ken nie. Maar soos ons almal 
uiteindelik agterkom, is daar 
geen waarborg dat net omdat jou 
Pa of Ma iets besonders in die 
we^reld vermag het, jy dit ook 
sal doen nie.  En dit, op die ou 
end, was die ondergang van die 
Romeinse ryk...elke keiser het 
hand en tand baklei om te sorg 
dat sy seun, of indien nie sy 
seun nie, iemand van sy eie 
bloedlyn, na hom op die troon sou 
sit, of daardie opvolger nou die 
talent en karakter gehad het om 
te heers of nie. Dis moeilik vir 
‘n ouer, veral ‘n ouer wat 
bogemiddeld is, slim is, talent 
het, om te erken dat hulle kind 
net gemiddeld, of onder gemiddeld 
is, dom is, geen talent het 
nie...maar sien, dis weer daardie 
ding...sentimentaliteit. En 
dankie Vader daarvoor...dit maak 
dinge soveel makliker vir die 
mense wat eintlik verstaan hoe 
die we^reld regtig werk.



Hy lig sy glas na die kamera en sluk.
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Titelkaart:  HARTLAND plus temamusiek: 5 sekondes

KRUISDOOF NA:

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Nabyskoot op die Krugerrand in Ouma se hand.  Sy draai dit 
in haar vingers.



OUMA
Die sondes van die vaders...



Nou sien ons dat Ouma in haar rolstoel alleen in die 
sitkamer sit.

OUMA (cont’d)
Ek is in 1917 gebore, presies in 
die middel van die groot oorlog.  
Hulle’t gese^ dis die oorlog wat 
alle ander oorloe” moet 
bee”indig. As hulle maar net 
geweet het hoeveel daar nog sou 
wees.  Die name kom by my op soos 
paddastoele onder ‘n boom.  En 
miskien die vernaamste van hulle 
almal - die Midde-Ooste, waar die 
soldate van Christus en Hashem en 
Allah mekaar vir tweeduisend jaar 
met spies, geweer en bom probeer 
oortuig dat hulle die eerste reg 
op daardie stukkie woestyn het.  
En mens kan dit verstaan, want 
daardie stukkie woestyn was op sy 
tyd die paradys.  Almal wil in 
die paradys wees, al is dit deur 
onreg en moord en doodslag.  As 
jy die bloed moes meet wat deur 
die eeue heen daaroor gestort is, 
sal dit waarskynlik meer wees as 
die waters van die see.  En hulle 
baklei met goeie rede, want die 
paradys is nie net ‘n “plek” nie, 
dis ‘n plek van melk en heuning, 
‘n beloofde land, waar ‘n mens, 
na die verbanning van wat dit is 
om mens te wees, uiteindelik sy 
rus kan vind. (kyk na die 
Krugerrand...)  Hy’t ook vir sy 
volk ‘n paradys gesoek...en selfs 
gevind...maar dis die ding van 
die paradys...dis moeilik om in 
hom te bly...veral as daar ‘n 
boom van goed en kwaad in die 
middel staan...vra maar vir Adam 
en Eva.
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INT - ELNA EN BERTUS SE HUIS IN KANADA: SITKAMER - NIGHT



Bertus sit en wag op die rusbank.  Hy hoor hoe die voordeur 
oopgemaak word, en dan weer toegemaak word.

Elna stap die sitkamer binne, sleep haar tas agter haar. Sy 
verwag nie om hom in die stikamer te sien nie.



ELNA
O...jy’s hier.  



BERTUS



Ja.



ELNA
Ek dag jy’t gese^ jy gaan laat 
werk vanaand.

BERTUS



Ek het vroee”r klaargemaak as wat 
ek verwag het.

ELNA
Nou maar dis lekker...hallo.



BERTUS



Hallo.



Elna buk en gee hom ‘n soentjie...die atmosfeer is 
ongemaklik tussen hulle.



Elna begin uitstap.



ELNA
En nou gaan ek in ‘n diep, warm 
bad le^.

BERTUS



Elna...



Elna steek vas...maar draai nie terug nie.  Sy sug effens, 
want sy verwag nou weer ‘n moeilike gesprek waarvoor sy nie 
nou kans sien nie.  Dan staal sy haarself en draai na hom.

ELNA
Bertus, ek’s jammer, ek was die 
afgelope agtien uur op ‘n 
vliegtuig en in lughawens en ek 
het nie nou die krag om...

BERTUS



(stil) Ek het besluit om my 
aandele in my besigheid aan my 
vennoot te verkoop.



Elna heeltemal onkant betrap.
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BERTUS (cont’d)



(kyk af na sy hande terwyl hy 
praat)  Jy moet weet...ek het nie 
beplan om vanaand laat te werk 
nie.   Ek het ‘n afspraak vir 
aandete gehad...met ‘n ander 
vrou.

Elna kyk stil na Bertus.



BERTUS (cont’d)



Ons het al vantevore saam 
gee”et...toe jy daai tien dae in 
Amerika was.  Ons het niks gedoen 
nie...net in ‘n restourant 
gekuier.  Maar vanaand was die 
plan om te gaan eet, en dan na 
haar woonstel toe te gaan.  En 
ons het soontoe gegaan.  Ek het 
haar in my arms geneem, haar in 
die oe” gekyk...en in daardie 
oomblik het ek besef dat as ek 
nou doen wat ek gekom het om te 
doen, ek dit wat vir my meer 
kosbaar is as die lewe self, sal 
verloor.

Stilte.  Elna beweeg nie.

BERTUS (cont’d)



Dit het my baie seergemaak toe jy 
voorgestel het dat ek vir jou kom 
werk, dat ek alles waarvoor ek 
oor die jare gesweet het en 
wakker gele^ het, net so moes 
afskryf.  Ek was kwaad en ek was 
alleen. Maar toe ek daar staan, 
met haar lippe ‘n paar 
sentimeters van myne, het ek 
skielik geweet dat as ek daardie 
paar sentimeter oorbrug en my 
lippe teen hare druk, ek daarna 
vir die eerste keer in my lewe 
“alleen” regtig sou verstaan. 
(kyk direk na haar)  Ek wil nie 
vir die res van my lewe in Suid-
Afrika bly nie...maar ek wil vir 
die res van my lewe saam met jou 
wees.  As die aanbod nog staan, 
sal ek graag my kennis gebruik om 
jou te help om van hierdie 
massiewe taak wat jy het, ‘n 
sukses te maak.



Stilte.
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ELNA
Ek het nie bedoel om jou seer te 
maak nie...ek verstaan dat ek 
het...maar ek wou nie. (sy stap 
nader) En ek is baie bly dat jy 
nie daardie laaste paar 
sentimeter oorgesteek het nie, 
want dan sou jy nie die enigste 
een in hierdie kamer wees wat vir 
die eerste keer “alleen” regtig 
verstaan het nie.

Bertus staan op.  Hulle kyk stil na mekaar.  Dan beweeg 
Bertus nader...sit nog nie sy arms om haar nie.  Hulle 
staan nou naby...’n paar sentimeters tussen hulle lippe.



ELNA (cont’d)
Kom ons ontmoet mekaar halfpad.

Stadig beweeg hulle altwee nader totdat hulle lippe 
raak...staan so vir ‘n paar sekondes...en dan omhels hulle 
mekaar en soen mekaar soos soos twee verliefdes wat mekaar 
vir ‘n jaar nie gesien het nie.

INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



De Wet staan...kan nie sit nie, so kwaad is hy.



Davids staan ook, maar is kalm.

DAVIDS



Dis circumstantial, De Wet!  Dis 
circumstantial.



DE WET



Ek se^ jou ek weet, ek weet 
hier!!!...(druk sy vingers teen 
sy poephol)...dat Albert Venter 
in die middel van (beduie na 
witbord) hierdie staan!

DAVIDS



Se^ dit vir sy defence...se^ dit 
vir die judge:  “Hei your Honour, 
ek weet da’s nie concrete 
evidence nie, maar ek voel dit 
hier!! (druk haar vingers soos hy 
teen haar poephol).



DE WET



Evidence se gat! Daardie bliksem 
het ‘n koee”l deur Johann se kop 
gesit en sy lyk soos ‘n sak 
vullis langs die pad gedump!  Ek 
het al die evidence wat ek nodig 
het.
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GROOTBEK
Dink voor jy doen, De Wet, dink 
voor jy doen.

DAVIDS



(stap na haar lessenaar) Vir die 
eerste keer in my lewe stem ek 
saam met daardie bleddie voe”l.

De Wet loop gefrustreerd rond, maar bedaar.  Hy vee met sy 
hande oor sy gesig, staan en dink...

DE WET



Le Roux.  Ons moet weer met Le 
Roux praat.  Ek wil weet wat hy 
nie wou se^ omdat hy nie evidence 
gehad het nie.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert, Susan, Vlooi, Willie, Cronje en al die hoofde van 
die verskeie Afrikaner weerstandsfaksies soos voorheen. 
Albert staan aan die hoof van die tafel, hande op die 
tafel.



Al die argitektekeninge van die Uniegeboue is nou teen die 
mure vasgeplak.  Die mure lyk soos ‘n operasie hoofkwartier 
se mure. Planne en tekeninge orals.

ALBERT



Ons staan op die drumpel, 
broers...ons staan op die drumpel 
van ‘n daad waarvan die slag 
dwarsoor die we^reld sal 
weergalm, en waarna ons volk 
uiteindelik uit die woestyn sal 
kom om hulle Kanaan op te eis. 
Elkeen van julle, en die mense 
onder julle, weet wat om te doen 
as die chaos begin. Maar wees 
gewaarsku...ons word dopgehou.  
As dit nie vir ‘n maatjie was wat 
ons in die sekuriteitsdienste het 
nie, het een van die varke heel 
moontlik hierdie operasie ge-
infiltreer. Hoe de donner hulle 
by ons uitgekom het, weet ek 
nie...

Cronje kyk ongemerk skuldig af.

ALBERT (cont’d)



...maar vanaf hierdie oomblik 
praat niemand met niemand nie.



Stilte.  Almal knik koppe.
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ALBERT (cont’d)



Gaaf.  Kom ons bid.



Almal maak oe” toe en buig hul hoofde.



ALBERT (cont’d)



Ons almagtige Vader, U weet 
hoekom ons vandag hier vergader 
is.  Ons vra U om ons krag te gee 
vir die stryd wat kom, en soos U 
vir Dawid gedoen het, die klip 
uit ons slinger na sy merk sal 
lei.  Ons is min en hulle is 
baie, maar met U see”n en krag 
sal ons, soos ons voorvaders by 
Bloedrivier, die vyand trotseer 
en U naam weer heilig maak in 
hierdie land wat U aan ons gegee 
het.  Amen.



EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: TUIN IEWERS - DAY



Rika en Richard sit by ‘n tafeltjie in die tuin.  Hulle 
drink koffie.

RICHARD



Een ding wat ek baie duidelik wil 
maak, Rika...ek wil nie die een 
wees wat tussen jou en Rudi gekom 
het nie.

RIKA
Richard, jy moet...



RICHARD



Skuus.  Jammer.  Ek wil net graag 
klaar se^ wat ek wil se^, dis vir 
my belangrik. (pouse) Jy is ‘n 
verskriklike aantreklike 
vrou...in alle opsigte...en as ek 
my sin kon gehad het, het ek jou 
lankal oor my skouer gegooi en na 
my grot weggedra...maar die 
realiteit is, jy is nog volgens 
wet ‘n ander man se vrou. En tot 
dit verander, kan ek jou nie...al 
wil ek hoe graag...oor my skouer 
gooi en wegdra nie.



RIKA
Ek het gister met Maria se 
prokureur ‘n vergadering gehad.  
Sy was gaaf genoeg om my aan hom 
voor te stel.  Rudi sal binnekort 
die egskeidingsdokumente ontvang.
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Richard het nie hierdie verwag nie.

RICHARD



O. (pouse)  En jy’s seker dit is 
nie as gevolg van...



Hy wil se^ “my nie”, maar sy weet reeds wat hy wou se^.

RIKA
Nee.  Dis as gevolg van my. Ek, 
en ek alleen.

Richard verwerk die nuus, knik stadig.



RIKA (cont’d)
Vir die eerste keer in my lewe 
loop ek ‘n pad wat ek wil 
loop...nie ‘n pad wat my Pa of Ma 
of Rudi of my kinders wou gehad 
het ek moes loop nie...’n pad wat 
ek wil loop.  En ek kan jou nie 
se^ hoe bly ek is dat ek jou op 
daardie pad raakgeloop het nie. 
Jy is ‘n verskriklike aantreklike 
man...in alle opsigte...en as ek 
my sin kon gehad het, was ek 
lankal in jou grot.



Richard beweeg nader, vat saggies aan haar wang, en soen 
haar dan liggies op die lippe.  Rika se oe” gaan toe.



INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: JAN SE KANTOOR - DAY

Zweli en Boetjan in die kantoor.

ZWELI
Wat my pla, wat my nog die hele 
tyd pla, is hoe ons kompetisie 
presies dieselfde nuwe mark-
segment getarget het as wat ons 
wou, en presies toe ons groot 
geld uitgehaal het om die 
Amerikaanse mark te penetreer.



BOETJAN



Wat gebeur het, het gebeur. Een 
ding waarvan ek oortuig is, is 
dat met Bertus nou ook aan boord, 
die distribusiepyplyn tussen hom 
en Elna vinniger operasioneel sal 
wees...en dit beteken inkomste.

Zweli dink ‘n oomblik.
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(MORE)

ZWELI
Miskien het ek ‘n fout gemaak.  
As ek nie die Amerikaanse ding 
goedgekeur het nie, het ons meer 
as genoeg kapitaal gehad om die 
situasie hier in Suid-Afrika te 
hanteer.

BOETJAN



Jy’t nie alleen daardie besluit 
geneem nie.



ZWELI
Jy weet mos hoe gaan dit, 
Boetjan.  As ‘n maatskappy goed 
doen, dan’s dit omdat hy ‘n goeie 
executive team het, maar as hy in 
die moeilikheid is...then they 
crucify the CEO.



BOETJAN



Nie in die maatskappy wat jou Pa  
en my Pa gebou het nie. Ons staan 
saam en ons val saam.  As hulle 
gedurende Apartheid, ‘n swart man 
en ‘n wit man, teen wil en dank, 
die ding kon bou, dan kan ons hom 
deur hierdie sloot sleep.

ZWELI
Dis nie ‘n sloot nie, broer, dis 
die Grand Canyon.

BOETJAN



Fine, dan sleep ons net langer en 
harder.



ZWELI
Hoe doen jy dit?  Hoe kry jy dit 
reg om in hierdie situasie 
optimisties te wees?



BOETJAN



(pouse) Ek was vir twee jaar in 
die weermag. En op daardie 
ouderdom is twee jaar ‘n 
ewigheid.  Ek het die dae wat ek 
nog moes doen van driehonderd 
begin aftel. 
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BOETJAN(cont'd)
As mense nou vir my se^ dinge is 
sleg, dan se^ ek:  jy doen nie 
twee jaar op die grens of in die 
townships nie, daar is nie meer 
bomme wat in winkelsentrums 
ontplof nie, die ekonomie groei, 
en hierdie land is vandag ‘n baie 
sterker demokrasie as wat hy ooit 
gedurende Apartheid was. En!! 
omdat ons weer deel is van die 
we^reldgemeenskap, het ons al 
twee we^reldbekers gewen. Om 
bankrot te speel is ‘n tragedie, 
maar om nie internasionaal rugby 
te kan speel nie...dis ‘n 
disaster.

Zweli glimlag, maar met ‘n bekommerde trek in sy oe”..



ZWELI
My Pa was lief vir rugby.



BOETJAN



Hoe dan anders?  Sy beste pe^l en 
partner was ‘n Boer.



INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Mnr Le Roux sit weer voor De Wet se lessenaar.  De Wet en 
Davids sit langs mekaar agter die lessenaar.



MNR LE ROUX



Julle moet my verskoon, maar soos 
ek laas gese^ het, ek maak nie 
aantygings teen enige man as ek 
nie goeie rede het nie.

DE WET



Meneer le Roux...jou seun  was 
nie die enigste man wie se lyk 
ons in daardie veld gekry het 
nie, daar’s ‘n patroon hier, en 
nou is een van my eie manne ook 
dood, en ek glo dat al drie 
hierdie moorde geconnect is, en 
dat daardie konneksie in die 
Afrikaner Vryheidsaksie le^.  Ek 
kan niemand arresteer totdat ek 
konkrete bewyse het nie, maar 
konkrete bewyse kry begin met ‘n 
aanvoeling.

Mnr le Roux dink nou.   Hy sukkel.  Hy wil praat, maar...



MNR LE ROUX



Ek wil nie ‘n man se naam 
beswadder en dan uitvind...
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DAVIDS



As ons nie konkrete bewyse kan 
kry nie, dan bly dit net hier en 
niemand word beswadder nie.

Mnr le Roux dink weer.

De Wet en Davids is stil...hou hom dop.



MNR LE ROUX



My gevoel was...en dis net ‘n 
gevoel...my gevoel was dat Bennie 
vermoor is omdat hy op een of 
ander manier ‘n dreigement 
verteenwoordig het vir een van 
die faksies in die AVA wat tot 
meer radikale en geweldadige 
aksies wou oorgaan. Ek vermoed 
dat hulle iets beplan het wat 
Bennie onaanvaarbaar gevind het, 
en aan die leierskap wou 
rapporteer.



DE WET



Wie was die leier van die faksie?

MNR LE ROUX



‘n Jongerige lat...Albert Venter. 

Davids kyk na De Wet.  De Wet se oe” bly op Mnr le Roux.



MNR LE ROUX (cont’d)



Maar ek se^ weer...dit was net ‘n 
vermoede. ‘n Pa wat sy seun op so 
‘n wyse verloor, gryp ook maar na 
strooihalms om daarvan sin te 
maak.

DE WET



In my werk, Meneer le Roux, begin 
elke saak met ‘n enkele 
strooihalm.



INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - DAY



Elisabeth maak die voordeur oop.  Neil staan in die deur.



ELISABETH
Hallo jy.  Kom gerus binne.

Neil stap in en Elisabeth maak die deur toe.
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(MORE)

ELISABETH (cont’d)



Cool huh?  Gerhard is die hele 
dag weg en Christoff is by die 
studio ouens, en toe vra ek vir 
Christoff of ek die plek kan 
gebruik om ‘n bietjie te chill en 
op my eie te wees.  (val op die 
bank neer)  Dis amper asof ons 
ons eie plek het.

Neil bly staan, dra iets op die hart.



ELISABETH (cont’d)



Kom hierso, handsome.



NEIL
As jy nie omgee nie, sal ek 
eerder staan.

ELISABETH
Hallo?!  Is daar iets aan die 
gang waarvan ek nie weet nie?



NEIL
Ek het gister ‘n draai by Die 
Watergat gaan gooi...toe loop ek 
vir Christoff raak.  Ons drink 
toe ‘n bier saam...en jy weet 
hoe’s Christoff - praat oor 
alles, veral die panties wat hy 
alreeds versamel het...

Elisabeth raak strak...besef waarheen die gespreek gaan.



NEIL (cont’d)
Ek weet vir jou was ek net nog ‘n 
ou wat jy gebruik het omdat jy 
kon, en omdat dit jou op een of 
ander manier powerful laat voel, 
maar ek wil he^ jy moet weet...jy 
was my eerste keer. Die rede 
hoekom ek vandag jou uitnodiging 
hiernatoe aanvaar het, is omdat 
ek vir jou wou dankie se^ - ek 
het nie enige issues met die feit 
dat ek en jy distant cousins is 
nie.  In fact, vir ‘n jong ou 
soos ek, is ‘n distant cousin 
soos jy waarskynlik die enigste 
kans wat hy sou gekry het om iets 
meer te doen as wat jong ouens 
van my ouderdom doen. 
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NEIL(cont'd)

(MORE)

So daarvoor wil ek dankie se^, ek 
sal dit altyd onthou...maar 
waarvoor ek eintlik dankie wil 
se^, is dat jy my geleer het dat 
as ek eendag ‘n meisie ontmoet en 
dink: “Met hierdie meisie wil ek 
trou”, ek seker is dat sy by my 
is omdat sy my liefhet, en regtig 
vir my omgee, en my nie net 
gebruik om haarself powerful te 
laat voel nie.

Neil begin uitstap.



ELISABETH
Het jy vir Christoff van jou en 
my vertel?



NEIL
Een ding wat my Pa my geleer het: 
‘n man praat nie uit die huis uit 
nie...en veral nie uit die 
slaapkamer nie. Ek dink jy en 
Christoff sal ‘n goeie couple 
maak.

Neil stap uit.

Elisabeth se gesigsuitdrukking doen daardie ding waar jy 
tegelyk weet jy’s verlore, maar ook vir jouself probeer 
oortuig dat jy vere voel en eintlik die wenner is.

AD BREAK # 1



INT - CHANTEL OLIVIER SE WONSTELLETJIE: SITKAMER - DAY



Gerhard en Chantel Olivier.

CHANTEL OLIVIER



Die eerste tekens het ‘n paar 
jaar gelede begin wys...ek het 
eers gedink dis maar net die 
manier hoe hy ouer word...maar 
een aand word ek wakker en hy’s 
nie langs my in die bed nie.  Ek 
staan toe op om te kyk waar hy 
is, en ek kry hom uiteindelik in 
sy pajamas agter in die tuin.  Hy 
was besig om ‘n gat in die grond 
te grawe.  Toe ek aan sy skouer 
vat, toe kyk hy met verskrikte 
oe” na my en se^: “Ons moet hom 
lekker diep grawe.”  En toe 
verander sy oe”, asof hy wakker 
word, en hy slaan sy arms om my 
bene en huil soos ‘n baba.  Toe 
neem ek hom terug bed toe.  
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CHANTEL OLIVIER(cont'd)
Die volgende oggend kon hy niks 
daarvan onthou nie. 



GERHARD



Toe julle julle...verhouding 
gehad het...wat was sy werk op 
die grens?



CHANTEL OLIVIER



Hulle mag mos nie oor wat hulle 
daar gedoen het, gepraat het nie. 
Ek weet hy was in die 
Inligtingskorps, maar hy’t nooit 
oor sy werk gepraat nie.



GERHARD



Die versorger by die inrigting 
het gese^ dat hy krygsgevangenes 
op die grens gemartel het...in 
gate in die grond.

CHANTEL OLIVIER



Gemartel?!  Marius?  My man?  
Asseblief. Se^ vir my hy was ‘n 
ladies man en ek sal se^ vertel 
my iets wat ek nie weet nie.  
Maar mense martel?!   Hy’t 
inligting versamel, dis wat hulle 
in die Inligtingskorps gedoen 
het. Se^ jy vir daardie versorger 
as hy sulke rumours versprei, sal 
jy daardie plek tot anderkant die 
maan dagvaar.

GERHARD



Hoekom het hy dan in sy pajamas 
‘n gat probeer grawe?



CHANTEL OLIVIER



Dit was die grens!  Die 
terroriste het gedurig mortiere 
op hulle basis gegooi. In daardie 
kampe het hulle orals loopgrawe 
gegrawe...hoe dieper, hoe beter.  
Hy’t my een keer vertel...as daai 
mortiere begin val, sal ‘n man 
met sy kaal hande ‘n gat in 
klipharde grond grawe.

Stilte.



GERHARD 
Het hy jou ooit gese^ in watter 
basis hy was?
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CHANTEL OLIVIER



Hulle’t rondegeskuif, maar hy was 
van die begin af, nog voor ons 
mekaar ontmoet het, meestal in 
Ogongo.

GERHARD



Ogongo.



CHANTEL OLIVIER



Moenie my vra waar dit is nie.  
Iewers op die grens.



GERHARD



Wanneer was hy op Ogongo?



CHANTEL OLIVIER



Mensdom, nou vra jy my... 
(dink)...hy was vir baie jare 
daar in en uit...hy’t daar begin 
net na ons verloof geraak het, so 
dit was...negentien een-en-
tagtig.



Stilte.



GERHARD



My aangenome Pa was ook daardie 
tyd op die grens.  Hy was ‘n 
Kapelaan.

CHANTEL OLIVIER



Waar was hy?



GERHARD



Ek weet nie.



CHANTEL OLIVIER 



Is hy okei, of is hy ook in ‘n 
inrigting?...want jy moet weet 
hoe baie van my man...van jou 
Pa...se vriende van daardie tyd 
selfmoord gepleeg het.  Dit was 
altyd my grootste bekommernis.



GERHARD



Nee, hy’s nie in ‘n inrigting 
nie...maar ek dink hy’t onlangs 
begin om ‘n gat in die agtertuin 
te grawe.

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Die studeerkamer staan vol bokse.  Rudi is besig om al sy 
boeke en besittings in die bokse te pak.  Hy het net ‘n 
kortbroek aan, andersins kaalvoet en sonder hemp ens.
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Esme kom die kamer binne, kyk vir ‘n oomblik na Rudi, wat 
haar nie dadelik gewaar nie.



ESME
Pa...

Rudi swaai om, sien dis Esme. Kyk vir ‘n paar sekondes na 
haar en draai dan terug na sy werk en gaan aan asof sy nie 
daar is nie.



ESME (cont’d)
Oom Gert het my vertel dat Pa 
bedank het.



Rudi pak net voort, g’n antwoord nie.



ESME (cont’d)
Ek het nie gekom om om verskoning 
te vra oor hoe ek voel nie. En Pa 
was reg, daar is ‘n donkerte in 
Hannes...maar nie soos Pa dit 
bedoel het nie.  Hy slaap swak en 
word drie, vier keer in die nag 
wakker met nagmerries of trane. 
Ek leer ook om hom te los as hy 
skielik in sy gemoed na ‘n ander 
plek gaan...maar hy’s ‘n goeie 
mens, Pa...en ek’s baie lief vir 
hom...en sy donkerte is nie iets 
waarmee hy gebore is nie...dis ‘n 
donkerte wat deur ander in hom 
geplant is...en ek glo hy sal dit 
eendag oorkom en weer in sy eie 
lig lewe.

Rudi stap met mening na sy lessenaar waar daar ‘n wit 
koevert le^, een wat reeds oopgemaak is.  Hy raap die 
koevert op, stap oor na Esem en hou dit na haar uit om te 
vat.  



RUDI
Ek het ook ‘n donkerte, een wat 
ek tot onlangs ontken het.  
(verwys na die koevert) Bly by 
hom en dit sal jou voorland wees.

Rudi gaan weer aan met pak.

Esme haal die papiere uit die koevert.  Sy vou dit oop. Ons 
sien nie die inhoud nie. Na sy vir ‘n paar sekondes gelees 
het...



ESME
Wanneer het Pa dit gekry?
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(MORE)

RUDI
(sonder om van sy bokse op te 
kyk) My seun het my gelos.  My 
dogter het my gelos.  Hoekom sal 
my vrou my nie ook los nie?

Esme kyk weer na die dokument, vou dit dan op en stoot dit 
terug in die koevert.



ESME
Waar sal Pa gaan?

RUDI
(pak voort) Weet nie.  Hulle’t my 
tot die einde van die maand 
gegee.  Dis eers oor twee weke.

ESME
Pa...

Nou kom Rudi orent en draai direk na Esme.

RUDI
Wat ek nie verstaan nie, is 
hoekom jy eintlik hier is. Jy’s 
nie lid van die kerk se 
vrouevereeniging nie.  Ek kon nog 
verstaan hoekom hulle by my 
voordeur tou gestaan het om met 
besorgde oe” my van hulle liefde 
en gebede te verseker...as jy 
koeksisters wil he^, die yskas 
staan volgepak...maar hoekom is 
jy hier?

Esme het nie ‘n antwoord nie.  Trane wel op in haar oe”.



RUDI (cont’d)
So voor die hele bleddie familie 
nou ook een vir een begin opdaag, 
weet net hierdie, my dogter...my 
God het alles wat nog ooit vir my 
kosbaar was, van my weggeneem. 
Maar ek het nie verniet my hele 
lewe aan die lees en bestudeer en 
stoei met die woord van God gewy 
nie, om alles wat ek daar geleer 
het, te vergeet nie. Ja, ek voel 
nakend soos Adam toe hy uit die 
paradys verban is, en ja, ek voel 
onwaardig om man vir my vrou, of 
pa vir my kinders, of leraar vir 
my gemeente te wees, maar die een 
ding wat ek nooit sal doen nie, 
is om die God, in wie ek uit 
diepste oortuiging en teen alle 
logika glo, te vervloek nie.  
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RUDI(cont'd)
So as jy gekom het om, ten spyte 
van alles, versekering te kry dat 
God nog steeds bestaan...is my 
antwoord eenvoudig:  dit is iets 
wat jy vir jouself sal moet 
besluit.

Esme laat val die koevert en verlaat vinnig die kamer.



Rudi staan tjoepstil en maak net sy oe” toe na sy 
uitgehardloop het.

INT - GERHARD EN CHRISTOFF SE WOONSTEL: SITKAMER - DAY



Gerhard staan in die sitkamer, selfoon teen sy oor...



GERHARD



Oom Boetjan...jammer om te pla, 
maar ek het een laaste guns 
nodig...daardie vriend van Oom 
wat my Pa se le^er gekry het...ek 
wil weet presies waar die Ogongo 
grensbasis was...

INT - ONDERVRAGINGSKAMER IN DE WET SE HOOFKWARTIER - DAY



Willie, kroegman van Die Ploegskaar, sit by die tafel.  De 
Wet staan anderkant die tafel. 

WILLIE



Moenie my verkeerd verstaan nie, 
as ek kon help dan sou ek, maar 
Albert Venter is ‘n regular by my 
bar. Hy drink bier as hy begin en 
brandewyn en Coke daarna. Dis wat 
ek  vir seker kan se^. As jy wil 
weet wat in sy kop aangaan, 
hoekom praat jy nie met hom nie?

De Wet betrag Willie vir ‘n ruk...weet dat die bliksem hom 
aan die neus rondlei.  Dan stap hy nader, draai die stoel 
om en sit met sy arms op die rug van die stoel.



DE WET 



As ek nog nooit in my lewe in ‘n 
bar was nie, sou ek nou se^ 
dankie en tot siens.  Maar jy en 
ek weet albei dat as daar nou een 
mens is wat meer van ‘n man weet 
as wat se drank hy drink, dan’s 
dit die ou agter die bar. Vir ‘n 
vrou is dit haar gunsteling-
haarkapper by die haarsalon, vir 
‘n man is dit die ou agter die 
kroeg...veral as hulle regulars 
is.
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Willie kyk met dooie, hardegat oe” na De Wet.



WILLIE



Hy’s ‘n Bloubul ondersteuner; hy 
like dit as ek Patricia Lewis en 
Kurt Darren en Bobby se songs 
speel; hy’t nie ‘n girl op die 
oomblik sover ek weet nie; soos 
ek dit verstaan werk hy vir een 
of ander security company...en 
dis omtrent dit.



DE WET



Wie’s sy maatjies?

WILLIE



In die kroeg?  Almal.  Die ouens 
hou van hom.



DE WET



En sy politieke oortuigings?



WILLIE



Sorrie...sy politieke 
oortuigings??  Jy was mos daar, 
meer as een keer...jou partner 
het juis so baie van die dekor 
gehou.  Dis ‘n boerebar...en 
sover ek weet...en nou praat ek 
net van die regulars wat ek, as 
die ou agter die bar, goed 
ken...stem nie een van hulle vir 
die ANC nie.  Is ek onder arres 
of kan ek gaan?  Ek het regulars 
wat wonder hoekom ek nie agter 
die bar is nie.

De Wet beduie dat Willie vry is om te loop.  Willie staan 
op en stap na die deur, draai dan terug.

WILLIE (cont’d)



En kan ek vra: volgende keer as 
jy met my wil praat, moenie my 
daar soos ‘n krimineel kom haal 
nie.  Bel my, en ek sal self kom.

Willie uit.



De Wet sit vir ‘n paar sekondes en dink.

Davids kom die kamer binne.

DAVIDS



Great. Ek het jou gese^ jy gaan 
niks uit hom kry nie. Oor ‘n uur 
weet almal in Die Ploegskaar dat 
ons aan hulle deure ruik.
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(MORE)

DE WET



Hoekom anders sou ek hom gaan 
haal het?  Enigste manier om ‘n 
gogga uit sy gat te kry is om ‘n 
bietjie rook in sy gat te blaas.  
Kom ons kyk wie kom en gaan 
nou...en nie in die aand nie...in 
die dag...want ‘n regte regular 
kuier nie net in die aand 
nie...hy staan in die oggend en 
wag dat die deure oopgesluit 
word. (Stap uit.  Met die 
uitgaan) Onthou Kasparov, Davids.  
Tien stappe. Tien stappe.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Willie en Albert. 

WILLIE



Ek se^ jou Albert, hulle weet 
iets!

ALBERT



Moenie jy nou begin panic nie.



WILLIE



(hoor Albert skaars) Hulle was al 
twee keer hier en nou kom haal 
hulle my!  As daardie ou...

Albert stamp vir Willie hard teen die bors, onverwags.  
Willie steier ‘n tree of twee agteruit.  Albert stap 
dreigend na Willie en praat met sy voorvinger in Willie se 
gesig.



ALBERT



Hulle het niks! Hoor jy my?  
Niks!  Ek weet hoe hulle werk. My 
Pa was in die polisie voor die 
swartes oorgeneem het.  Dis hoe 
hulle werk.



WILLIE



Hy’t my oor jou gevra, Albert.  
Oor jou.

ALBERT



Omdat ek hier was toe hy kom 
kuier het.  Ons weet mos klaar 
dat hulle ons dophou...hoekom sou 
hulle anders ‘n mol probeer plant 
het? As ons nou begin rondskarrel 
en ons patrone verander, sal 
hulle weet hulle’s op die regte 
spoor.  
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ALBERT(cont'd)
Ons het een van hulle boeties dun 
gemaak.  Hulle’s kwaad en hulle’s 
honger, en nou druk hulle op ons 
knoppie om te kyk wat ons maak.

Willie bedaar, maar nog steeds onseker.



ALBERT (cont’d)



Kry jou gat agter daardie kroeg 
en gaan aan.



Willie uit.



Albert staan in die middel van die kamer...kyk na al die 
argitektekeninge teen die muur.  Hy glimlag die glimlag van 
‘n man wat weet hy’t gewen nog voor hy die dobbelstene 
gegooi het.



ALBERT (cont’d)



Jy wil ons knoppie druk, De Wet?  
Druk maar.  En dan’s dit ons 
beurt...

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Adriaan en Antoinette.  Adriaan sit lekker gemaklik, maar 
Antoinette is ietwat bekommerd.

ANTOINETTE



Jy vergeet, Adriaan, dat Jan nie 
vir Bertus die pos as hoof van 
African Queens aangebied het 
omdat hy sentimenteel was nie. 
Ja, Bertus het gesukkel met die 
besigheid wat hy in Kanada 
probeer bou het, maar daar was hy 
sonder kapitaal en sonder ‘n 
ondersteunende netwerk.  Hierdie 
is ‘n hele ander ballgame, want 
die een ding wat Bertus ken, is 
operasionele-bestuur.



ADRIAAN



My liewe vrou, wat jy nie 
verstaan nie is dat ek hoop en 
bid dat Elna en Bertus ‘n 
uitstekende job doen. Dat hulle 
beter as my wildste drome slaag.

Antoinette verstaan nie.
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(MORE)

ADRIAAN (cont’d)



Wat help dit ons besit ‘n 
maatskappy wat miljoene in die 
ontwikkeling van ‘n distribusie-
netwerk en die bemarking van sy 
produkte in die VSA bele^ het - 
inderdaad elke laaste sent van sy 
reserwes -  en dan niks het om 
vir daardie belegging te wys nie?  
Om die waarheid te se^, ons 
behoort vir Elna en Bertus 
aanmoedigingsbriefies te stuur. 

ANTOINETTE



As hulle in Amerika inkomste 
begin genereer, sal die 
maatskappy...

Teen hierdie tyd het Adriaan opgestaan en oorgestap na 
Antoinette.  Hy sit sy vinger op haar lippe om haar stil te 
maak. Eers dan praat hy...

ADRIAAN



Wat’s die gesegde wat hulle altyd 
gebruik?...”Too little, too 
late”.



Hy vat sy vinger weg.  Antoinette is stil, oe” op Adriaan. 
Adriaan stap ‘n draai in die kamer, haan van die hok, 
geniet die feit dat hy nou sy vrou ‘n bietjie van die 
we^reld kan leer.

ADRIAAN (cont’d)



Dis uiters belangrik dat daardie 
tweetjies inkomste in die VSA 
begin genereer, want dan weet ons 
dat dit die regte besluit was om 
die geld te bele^, maar ek het my 
sommetjies gemaak, en daar’s g’n 
manier dat die VSA in die 
volgende paar weke, of selfs 
maande, genoeg inkomste sal 
genereer om die val in 
binnelandse verkope te dek nie, 
danksy die gesprekkie wat jy met 
die kompetisie gevoer het.  En 
aangesien ons reserwes en 
bankfasiliteite uitgeput 
is...voila!...’n maatskappy met 
groot potensiaal, maar wat 
insolvent is.  Tensy daar iemand 
anders is wat die kapitaal het om 
die maatskappy, teen ‘n prys 
natuurlik, te red. 
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ADRIAAN(cont'd)
(nous’s hy weer by haar)  En 
daardie iemand, as ek my nie 
misgis nie, is ek en jy, en die 
geldjies wat jy by jou ouers 
gee”rf het.



Hy gee haar ‘n pik-soentjie en sug dan tevrede.



Antoinette kyk trots na Adriaan.

EXT - DIE TRAPPE NA DIE INGANG VAN RUDI SE KERK - DAY



Gerhard en Hannes sit langs mekaar op die trappe na die 
voordeur van die kerk.  Die kerk se deure is toe.

HANNES



Hoekom vra jy?

GERHARD



Want ek wil soontoe gaan...en ek 
wil he^ jy moet saamkom.



HANNES



Daar’s g’n manier wat jy my ooit 
weer op daardie plek sal kry nie.

GERHARD



Ek het vermoed dis wat jy sal 
se^.  Maar jy sien Hannes...jy 
het uit die bloute, en uit ‘n 
verre verlede, eendag aan ons 
deur geklop en die man wat ek 
gedink het my Pa is, gevra om jou 
die God, wat hy by jou op Ogongo 
weggeneem het, terug te gee. Dis 
hoekom ek jou gevra het om my 
hier te ontmoet.

Hannes kyk stil na Gerhard.

GERHARD (cont’d)



Die ding is...ek het die man wat 
my gemaak het, opgespoor.  Ek het 
gedink ek gaan ‘n soort eureka 
oomblik he^ wanneer ek hom 
uiteindelik ontmoet.  En ek 
het...maar nie die soort eureka 
wat ek ingedagte gehad het nie.  
(trane, maar in beheer) My 
biologiese Pa was die offisier 
wat in daardie gat op Ogongo 
mense gemartel het toe my 
aangenome Pa jou God gesteel het.

Hannes kyk stil en diep na Gerhard.
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GERHARD (cont’d)



Hy’s nou in ‘n inrigting vir 
kranksinniges, maar hy draai nog 
steeds die slinger van die 
veldtelefoon waarmee hy die mense 
in daardie gat geskok 
het...(pouse)...maar sy eie siel 
is nou in die daardie einste gat 
waarin hy die siele van 
krygsgevangenes soos ‘n kers se 
vlam, tussen sy vinger en duim, 
doodgedruk het. (pouse) Ek 
verstaan hoekom jy nooit weer 
soontoe wil gaan nie, maar ek het 
die gevoel dat jy en...en my 
Pa...daar, en net daar, ‘n God 
uit ‘n gat kan gaan haal.



Hannes se hande gaan na sy kop...hy probeer dit inhou, maar 
tevergeefs...hy begin snik, en dan word die snik ‘n vloed.

Gerhard sit tentatief sy arm oor Hannes se skouers, en daar 
sit hulle, langs mekaar, op die trappe van die kerk...die 
een wat nie meer sy God kan dien nie, en die ander wat sy 
God verloor het.



AD BREAK # 2



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Maria maak die voordeur oop.  Dis Gerhard.

MARIA
Gerhard, lekker om jou te sien, 
my kind.

GERHARD



Vir Tannie ook.  Is my Ma dalk 
hier?

MARIA
Weet jy, as jy vyf minute later 
gekom het, het jy haar gemis.  
Kom binne.



Gerhard stap binne. Maria maak die deur toe.

MARIA (cont’d)
Kom...



Maria stap deur na die sitkamer, gevolg deur Gerhard.
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INT - JAN EN MARIA SE HUIS: SITKAMER - DAY

Maria en Gerhard stap die sitkamer binne.  Rika sit op die 
bank, haar tas langs haar. 

MARIA
Rika, kyk wie’s hier.



Rika staan op om vir Gerhard te groet.



RIKA
Hallo my seun. (hulle soengroet) 
Dis ‘n onverwagse kuiertjie.



GERHARD



Ja. Jammer.  Lyk my Ma’s op pad.

RIKA
(ietwat selfbewus) Ja, ek gaan 
vir ‘n paar dae wildsplaas toe.

GERHARD



Lekker.  (pouse) Ek uh...ek het 
gewonder of ek gou met Ma kan 
praat...

Rika staan op, huiwer ‘n oomblik, en stap dan uit gevolg 
deur Gerhard.

EXT - JAN EN MARIA SE HUIS: LAPA/BRAAI AREA - DAY

Maria stap die lapa binne gevolg deur Gerhard.  Rika gaan 
sit nie...loop die lapa binne en draai dan na Gerhard.



RIKA
Hoekom kry ek die gevoel dat dit 
ernstig is?...ek hoop nie jy gaan 
my ‘n lesing oor my...(met ‘n 
senuweeagtige laggie)...oor ek so 
rond-galavant gee nie.

GERHARD



Nee Ma.  Ma het my nooit sulke 
lesings gegee nie.

RIKA
Jy’t my nooit rede gegee nie.  
Soms wens ek jy het.



GERHARD



(pouse) Ek het my biologiese Pa 
opgespoor...



Rika nou stil...
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GERHARD (cont’d)



...hy was die man wat die manne 
gemartel het toe...Pa...Kapelaan 
op Ogongo was...en Hannes na Pa 
gekom het.



Rika staar na Gerhard asof sy na ‘n brandende bos staar.



GERHARD (cont’d)



Ek wou net vir Ma dit se^.  Die 
man wat my grootgemaak het, het 
in daardie tyd jong seuns 
aangese^ om mense in die naam van 
Christus dood te maak, en die man 
wat my gemaak het, het mense met 
sy eie hande gemartel. Ma onthou 
toe Ma my wiskunde geleer 
het...as daar ‘n een bo die lyn 
is en ‘n een onder die lyn, dan 
kanselleer hulle mekaar uit.  Al 
wat oorbly is dat ‘n man die 
moeite gedoen het om my groot te 
maak. (pouse)  Dis al wat ek wou 
se^.

Maria kom die lapa binne.



MARIA
Rika...jammer om te pla...Richard 
is hier...

Met ‘n laaste kyk na Rika, draai Gerhard weg en stap na die 
lapa se ingang waar Maria staan.

Rika se oe” is op Gerhard soos hy uitstap, maar hulle sien 
iets heeltemal anders.

GERHARD 
Tannie Maria...ek wil vir Tannie 
vra of Tannie my kan help.  Ek 
het geld nodig...nogals baie 
geld.

MARIA
Mag ek vra waarvoor...?

GERHARD



Daar’s ‘n gat op die grens wat ek 
moet gaan soek.



Maria kyk stil na Gerhard.

INT - JAN EN MARIA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Gerhard stap na die voordeur.  Richard staan net binne die 
deur en wag. Gerhard bied sy hand aan.
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GERHARD



Dagse^, Oom, ek’s Gerhard.

RICHARD



Hallo, Gerhard.  Gaaf om jou 
uiteindelik te ontmoet.

GERHARD



Selle.  As Oom my sal verskoon...

RICHARD



Natuurlik.  Ons moet ‘n tydjie 
maak om ‘n bietjie te kuier.



GERHARD



Dit sal lekker wees.



Gerhard uit by voordeur en weg.

Richard draai weer terug na die binnekant van die huis.



Rika kom die voorportaal binne.  Sy aarsel ‘n oomblik as sy 
en Richard mekaar sien, maar stap dan nader.



RICHARD



Hallo my skat, is jy reg?  Ek het 
nou net vir Gerhard ontmoet.  Ek 
het hom gese^ ons moet ‘n tyd 
maak dat hy kom kuier.

RIKA
Richard...



Richard let dadelik op dat iets verander het.  Hy is ‘n 
subtiele man.  Hy kyk vir ‘n paar sekondes stil na Rika...

Rika kyk stil na Richard.



Richard glimlag effens...hy weet.



RICHARD



Ek het bedoel wat ek gese^ 
het...oor jou...en as dinge ooit 
verander...my aanbod oor die grot 
bly staan.



RIKA
Richard...



Richard lig sy hand in ‘n sagte gebaar wat se^: “Ek weet, 
moet niks se^ nie.”  



RIKA (cont’d)
Dankie.



Richard stap uit.
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Rika bly staan in die voorportaal...

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Rudi maak die voordeur oop.  Gerhard staan in die deur.



Rudi kyk stil na Gerhard.



GERHARD



My hele lewe het ek jou in alles 
vertrou...nou vra ek, hierdie een 
keer, dat jy...dat Pa...my 
vertrou.

Rudi kyk na Gerhard, sy oe” sonder verwyt, sonder trots, 
sonder oordeel...net die oe” van ‘n man wat, soos Koning 
Lear, van alle mensedinge uiteindelk tot net mens gestroop 
is.



INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY

Zweli, Boetjan en Adriaan is in die raadsaal. 



Elna en Bertus is saam op die skerm via Skype.



ELNA
Maar julle het self die syfers 
gesien wat ons deurgestuur het. 
Dis nou wel nie  oorweldigend 
nie, maar dit dui duidelik daarop 
dat ons beslis ‘n mark in die 
toekoms hier kan vind.

ADRIAAN



Sonder twyfel, en welgedaan, ek 
kan nie glo wat julle in so ‘n 
kort tydperk vermag het nie.  
Maar ons probleem is dat, tensy 
julle verkope in die volgende 
paar weke ten minste 
verdriedubbel, ons nie by daardie 
toekoms gaan uitkom nie.



BERTUS



Is daar g’n manier dat julle daar 
‘n ander plan kan maak om ons vir 
die volgende maand of twee deur 
te sien nie?



ZWELI
Ek het met die banke gepraat. 
Hulle skud net kop.





HARTLAND Episode 13  bl. 28.

BOETJAN



In die huidige ekonomiese klimaat 
trek die banke soos ‘n skilpad 
terug in sy dop as hulle net 
dink, nevermind weet, dat ‘n 
maatskappy ‘n kontantvloei 
probleem het.

ZWELI
Daar’s niks meer wat ons kan doen 
nie. Ek is jammer om te se^, en 
as CEO aanvaar ek volle 
verantwoordelikheid...maar 
African Queen Cosmetics het nie 
meer opsies nie.



ELNA
Ek kan dit nie aanvaar nie. 



BOETJAN



Ek’s bevrees Zweli is reg, sus.

ELNA
Ons is so naby aan die doellyn.

BOETJAN



As daar nie geld is nie, dan is 
daar nie geld nie.  Kontant is 
koning.



Nou is ons op Adriaan...glimlag effens, selfingenome.



ADRIAAN



Daar is dalk ‘n ander 
oplossing...



Alle oe” gaan na Adriaan.



ADRIAAN (cont’d)



As ek my sommetjies reggemaak 
het, sal ‘n bedrag van omtrent 
vyftien miljoen ons die nodige 
kontantvloei gee totdat ons die 
soort inkomste in Amerika 
genereer wat Elna en Bertus 
projekteer..(dramatiese pouse) 
Soos julle weet was Antoinette ‘n 
enigste kind...en as gevolg van 
die tragiese feit dat haar ouers 
tegelyk oorlede is, het hulle 
boedel na haar gekom. My arme 
vrou het nie vir een oomblik 
enige erfenis verwag 
nie...miskien ‘n paar rand, maar 
beslis nie die sestien miljoen 
wat dit toe op die ou end was 
nie.
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Die ander kan nie glo wat hulle hoor nie.

BOETJAN



My magtag, ons het niks daarvan 
gehoor nie.



ADRIAAN



My broer het nooit sy private 
finansie”le sake met my bespreek 
nie...



Boetjan kyk af, skaam dat hy dit genoem het.



ADRIAAN (cont’d)



Toe ek sien dat ons dalk probleme 
gaan he^, het ek met Antoinette 
gepraat, en sy’t sonder om te 
aarsel, ingestem.  Ons is bereid 
om daai sestien miljoen in die 
maatskappy te sit...in ruil vir 
vyf-en-sewentig persent van die 
maatskappy.



Verstomde reaksie van al die ander.

BOETJAN



Vyf-en-sewentig persent?!!  Die 
aandele is vier, vyf keer dit 
werd!

ADRIAAN



Anders as Bertus, Boetjan, het jy 
nie ‘n graad in besigheid nie.  
Hy sal vir jou se^ dat ‘n aandeel 
net werd is wat die mark bereid 
is om daarvoor te betaal, en ‘n 
maatskappy wat insolvent is se 
aandele is niks werd nie. So: 
aangesien ons reeds aan elke bank 
se deur geklop het, en aangesien 
die maatskappy self nie meer ‘n 
pennie oor het nie, en tensy ek 
verkeerd is, daar niemand om 
hierdie tafel is wat binne vier-
en-twintig uur sestien miljoen 
kontant op die tafel kan neersit 
nie, reken ek, om Zweli aan te 
haal, het die maatskappy geen 
ander opsie nie.  (staan op)  Dis 
my aanbod.  Ek sal myself, soos 
protokol vereis, van hierdie 
vergadering onttrek terwyl julle 
besluit.

Adriaan stap uit.

‘n Doodse stilte.
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EXT - DIE STRAAT BUITE DIE PLOEGSKAAR - DAY

De Wet en Davids is op ‘n stake out.  Hulle hou die ingang 
van Die Ploegskaar van oorkant die straat dop.  Davids het 
‘n kamera.  Sy neem foto’s van die mense soos hulle Die 
Ploegskaar nader en binnestap.



Vanuit De Wet en Davids se P.O.V. sien ons Vlooi en Susan, 
hand aan hand,  na die kroeg se deur stap.

DE WET



Wie’s dit?



DAVIDS



Weet nie. 



Vlooi en Susan verdywn in die gebou.

DE WET



Wanneer gaan jy vir jou ‘n man 
kry, Davids?



DAVIDS



Wat laat jou dink ek soek ‘n man?

DE WET



Kyk na daai tweetjies wat nou net 
daar ingestap het...hand aan 
hand...so verlief.

DAVIDS



Verlief, verlep, verlore... 



DE WET



Dis sinies.



DAVIDS



Verskoon my, meneer twice 
divorced!

DE WET



Ek het nooit ophou glo nie.

DAVIDS



Nee, jy’t nooit ophou jags wees 
nie...liefde is iets anders.



De Wet sien vir Albert en drie ander Wit Brigade raadslede.

DE WET



Hallo, Meneer Venter.



Davids neem foto’s.



Albert en die manne stap in die kroeg.
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(MORE)

DE WET (cont’d)



Weet jy wat wonder ek nou...? Hoe 
is dit dat ek en jy in hierdie 
kar sit en werk terwyl ander 
mense gedurende die dag in ‘n 
kroeg kan kuier?



Nog twee Wit Brigade raadslede stap die kroeg binne.

DAVIDS



(praat terwyl sy foto’s neem) 
Hulle’s almal wit.  Miskien is 
hulle victims van BEE.

DE WET



Goeie punt.  En hulle hou hulle 
support group vergaderings in die 
Ploegskaar sodat hulle na die tyd 
nie hoef te ry...

DAVIDS



...om hulle sorrows te drown nie. 
Presies.

DE WET



En wie het nie sorrows om te 
drown nie?  Ek dink dis tyd dat 
ons ‘n formele kuiertjie by die 
Ploegskaar ree”l. 

DAVIDS



Ek twyfel of ons welkom sal wees.

DE WET



Natuurlik sal ons.  Ons sal ‘n 
uitnodiging he^. 

De Wet skakel die motor aan en ry weg.



INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Albert, Susan, Vlooi, en die ander manne wat saam in die 
vorige toneel in die kroeg ingestap het, is in die kamer 
vergader.

ALBERT



Kollegas...ek het julle wat in 
hierdie kamer staan, gekies omdat 
julle die beste van die beste is. 
Mo^re maak ons geskiedenis. Ek 
se^ vir elkeen van julle: Doen 
wat jy moet doen, doen net wat jy 
moet doen, en doen dit al betaal 
jy daarvoor met jou lewe.  
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ALBERT(cont'd)
(draai na Vlooi) Roofdier...uit 
erkenning van die feit dat 
hierdie heldedaad jou idee 
was...sal jy die een wees wat die 
vuur na die vyand sal bring.



Albert oorhandig ‘n selfoon aan Vlooi.  Vlooi neem die foon 
asof dit iets heilig is.



ALBERT (cont’d)



Skakel ses, ses, ses en dan stuur 
ons Satan se kinders terug na die 
hel.  Ons sien mekaar nie weer 
tot na die daad gedoen is nie.

Albert steek sy vuis met passie in die lug.

Die ander volg. Vir ‘n oomblik staan hulle almal so, 
gesigte strak en vasberade. 



EXT - OVAMBOLAND WAAR DIE OGONGO BASIS WAS - DAY



Gerhard, Hannes en Rudi stap deur die veld.  Hulle gaan 
staan stil...kyk rond.

Hulle sprei ‘n bietjie uitmekaar, Hannes eenkant toe, Rudi 
in die ander rigting.



Gerhard bly staan in die middel...hy ken nie die terrein 
nie.

Ons volg vir Rudi...hy kyk na die grond...soek iets wat hy 
dalk herken.  Dan sien hy iets.  Hy buk af en krap ‘n ou 
7.62mm R1 doppie uit die sand.  Hy draai dit in sy 
vingers...laat sak sy kop, voorkop teen die doppie. Die 
herinneringe stoot op in hom.



Nou’s ons by Hannes.  Hy loop deur die veld, kyk 
rond...sien ‘n groot boom wat uitstaan tussen die ander 
bome en bosse.  Herken hy die boom?  Hy stap in die rigting 
van die boom...kyk links, kyk regs...gaan staan 
stil...draai stadig in die rondte...en dan sien hy iets...

...’n ysterpaal wat nog penregop in die sand staan, omtrent 
twaalf voet hoog.

Hannes stap nader, en dan sien hy...

...’n tweede ysterpaal, so ses meter weg van die eerste 
paal...en dan ‘n derde...en ‘n vierde.  Op ‘n paar plekke 
op die pale hang daar nog stukke doringdraad.



HANNES



Hier!

Rudi hoor Hannes...
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Gerhard hoor Hannes...

Hannes staan en kyk na die pale...en soos hy na hulle kyk 
is die struktuur wat oorspronklik daar was, weer daar...



NOU’S ONS IN HANNES SE KOP IN 1981:

Die vier pale vorm ‘n hok van omtrent ses meter by ses 
meter.  Doringdraad is van onder tot bo met tussenposes van 
omtrent twintig sentimeter van paal tot paal gespan.  
Streepsak-lap is tussen die doringdraad gespan, sodat mens 
van buite af glad nie in die hok kan sien nie.  Teen die 
een paal is daar ‘n hek.  Hannes beweeg na die hek en stoot 
dit stadig oop.  Hy stap die hok binne...ons volg hom in en 
sien wat hy sien...



...’n igloo sandsakke omtrent 1.2 meter hoog, met ‘n hout 
valdeur bo-op.  Die valdeur is oop.  Op die boonste rand 
van die sandsakke staan ‘n veldtelefoon. Twee drade, 
gekoppel aan die veldtelefoon,  verdwyn deur die valdeur af 
in die gat. Langs die veldtelefoon staan ‘n jong Marius 
Olivier in browns en boshoed, op sy skouers die pips van ‘n 
tweede luitenant.  Hy draai die slinger van die 
veldtelefoon, en draai dan na Hannes...



MARIUS



Watch nou mooi...hy’s nou al goed 
getrain...as hy geskok word, dan 
weet hy hy moet opkom.

Hannes staar na die opening van die gat. Ons beweeg stadig 
nader aan die gat...die gat is ‘n deur na die hel.

Bietjie vir bietjie kom ‘n swartman se kop uit tot bokant 
die valdeur se opening.  Die man se oe” is oop, maar dis 
asof daar nie meer ‘n mens agter die oe” is nie.



Marius klap sy vingers voor die swartman se oe”, maar die 
man reageer nie.



MARIUS (cont’d)



Sien jy...ons haal hulle siele 
uit, en dan sit ons ‘n nuwe een 
in...

Hannes se gesig vertrek, sy hande gaan oor sy kop,  en hy 
sak op sy kniee” neer.

TERUG NA DIE HEDE:

Die hok is weg.



Hannes is op sy kniee”, hande oor sy kop.  Gerhard is 
eerste by hom. 

GERHARD



Hannes...Hannes...
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Rudi stap nader...ons kan sien die emosie begin hom nou ook 
oorweldig.  Rudi se oe” is op...

...’n plek naby Hannes waar die grond effens opstoot, maar 
wat belangriker is...die rand van ‘n Bedfordtrok se 
buiteband steek effens uit waar die sand opstoot.

Rudi stap nader, sy oe” stip op... 

...die rand van die buiteband.



Rudi stap tot by die buiteband in die sand en sak dan op sy 
kniee” naby Hannes neer.  Hy vee die sand van die buite 
band af.  Ons sien nou meer van die band.

Hannes kyk op...sien wat Rudi doen.  Hy kruip nader en 
begin help om die sand van die band af te vee en krap.



Gerhard staan en kyk.



Rudi en Hannes vee al hoe vinniger totdat hulle die hele 
boonste kant van die band ontbloot het.



Hannes en Rudi sit albei op hulle kniee” regop, aan 
weerskante van die buiteband wat hulle blootgele^ 
het...hulle kyk na mekaar...dan Reik Rudi stadig uit met 
albei arms na Hannes se skouers...en Hannes bring sy hande 
op en vat Rudi se skouers...en dan...bietjie vir bietjie 
begin die golf in Rudi opstoot...hy kan dit nie terughou 
nie...Rudi begin huil...Job se pyn...Hannes se oe” gaan 
toe...hulle hou steeds mekaar vas...en Rudi, mond oopgerek, 
soos ‘n Griekse masker van tragedie, gee ‘n kreet wat amper 
vir ‘n ewigheid duur...

Die musiek wel op...oorweldig die klank van Rudi se 
kreet...

Gerhard kyk verstom na...



...Rudi se oerkreet van verdriet.



AD BREAK # 3



INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Zweli, Boetjan, Elna, Bertus, Adriaan en Maria is in die 
raadsaal.

Adriaan sit met pen in die hand en ‘n kontrak voor hom op 
die tafel.

MARIA
Voor jy teken, Adriaan, wil ek 
net se^...(aan Zweli)...as ek 
mag...
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Zweli maak handegebaar van “Die vloer is joune...”

MARIA (cont’d)
(aan Adriaan) My man was jou 
broer...ons ken mekaar langer as 
die jare wat ons gelewe het voor 
ons ontmoet het. Uit respek vir 
jou broer en Zweli se Pa, wil ek 
jou ‘n laaste keer vra om die 
terme van jou aanbod te 
heroorweeg. Dat jy en Antoinette 
bereid is om julle kapitaal in 
die maatskappy te bele^, is iets 
wat ek diep waardeer, en ek weet 
Jan sou ook so gevoel het, maar 
jy weet so goed soos ons almal 
dat die aandele baie meer werd is 
as dit wat jy betaal.



ADRIAAN



Maria...ek hoor wat jy se^, en as 
hierdie ‘n familiesaak was, het 
ek saamgestem.  Maar hierdie is 
besigheid...en ek is doodseker 
dat Jan, wat so ‘n bekwame 
besigheidsman was, beslis dit 
beslis sou waardeer het. As ek 
reg is, Zweli, het die bank 
bevestig dat die geld in die 
maatskappy se rekening wys...



Zweli knik.



ADRIAAN (cont’d)



Nou ja...(haal pen uit sy 
sak)...dan moet ek seker maar my 
tjap op hierdie velletjies papier 
sit.

Maria gee toe.  Daar is niks meer om te se^ nie.



Die ander lede se gesigte is strak.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Vlooi stap deur die voorportaal na die voordeur.  Hy dra ‘n 
overall...en het ‘n groot sak in die een hand.



Nes hy die voordeur wil oopmaak, keer Antoinette hom voor.

ANTOINETTE



Vlooi...!

VLOOI
Kan nie nou praat nie Ma, ek gaan 
laat wees vir ‘n lesing...
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ANTOINETTE



Dis juis waaroor ek met jou wil 
praat.



VLOOI
Ma, ek...

ANTOINETTE



Nou, meneer! En dis nie ‘n 
versoek nie.



Antoinette stap deur na die sitkamer.  



Vlooi sug en volg haar.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: SITKAMER - DAY

Antoinette stap die sitkamer binne, gevolg deur Vlooi.



ANTOINETTE



Ek het vanoggend ‘n oproep van 
die hoof van jou departement 
ontvang wat wou weet of daar fout 
is omdat jy die afgelope paar 
weke amper geen lesings bygewoon 
het nie.

VLOOI
Ek kan nie nou verduidelik nie, 
Ma.



ANTOINETTE



Verskoon my, maar terwyl ons vir 
jou studies betaal, het jy meer 
as genoeg tyd om te verduidelik!

Vlooi is stil.

ANTOINETTE (cont’d)



Ek wag, Vlooi...en ons sal hier 
staan en wag totdat ek ‘n 
verduideliking het.



Vlooi se oe” raak donker...

VLOOI
Onthou Ma ek het Ma gese^ dat 
hulle vir Ouma en Oupa se moord 
gaan betaal...?



Antoinette is nie seker wat nou gebeur nie.

VLOOI (cont’d)
Toe se^ Ma, Ma sal ‘n partytjie 
hou as die ouens wat dit gedoen 
het in die tronk vermoor word.
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Antoinette nog onseker.

VLOOI (cont’d)
Nou ja...die rede hoekom ek nie 
lesings bygewoon het nie is omdat 
vandag die dag is wanneer hulle 
gaan betaal...nie net die diere 
wat Oupa en Ouma vermoor het nie, 
almal van hulle.  Ma het nog 
altyd vir my gese^ dat die 
probleem met Afrika is dat hy vol 
swartes is. Wel...vandag is ek 
deel van ‘n ding wat daardie 
probleem vir eens en vir altyd 
gaan oplos.



ANTOINETTE



Waarvan praat jy?

VLOOI
Ma het gese^ Ma hou van Susan...

ANTOINETTE



Ja...?



VLOOI
Sy gaan die Ma van my kind wees.

ANTOINETTE



Ja...?



VLOOI
Wel Susan is saam met my in die 
ding wat nou gaan gebeur.



Antoinette besef hier is nou groot kak aan die kom.  Sy 
kies haar woorde nou baie versigtig.

ANTOINETTE



Vlooi...jy weet ek het jou nog 
altyd in alles wat jy doen 
ondersteun...

Vlooi kyk haar stil aan.



ANTOINETTE (cont’d)



...en sal altyd, maak nie saak 
wat dit is nie.



Vlooi beweeg nie.

ANTOINETTE (cont’d)



As jy en Susan by iets opwindends 
betrokke is, dan wil ek graag 
deel daarvan wees.
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VLOOI
Onthou Ma toe ek klein was, op 
Guy Fawkes (uitgespreek Gaai 
Foks) aand, hoe bang ek vir die 
crackers was...en gevra het 
hoekom ons ‘n Guy Fawkes-aand 
het...?

Antoinette knik vinnig...



VLOOI (cont’d)
...en toe vertel Pa my van hoe 
Guy Fawkes die kelder van die 
parlementsgebou in London vol 
plofstof gepak het en die hele 
parlement wou opblaas...



Antoinette is nou versigtig vir waar hierdie storie lei...

ANTOINETTE



Ja...

VLOOI
Guy Fawkes het gefaal...maar ons 
gaan nie....



Vlooi draai vinnig weg en stap uit.  



ANTOINETTE



Vlooi...!

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: VOORPORTAAL - DAY



Vlooi pluk die voordeur oop.



Antoinette is kort op sy hakke.

ANTOINETTE



Vlooi, ek het nog nie klaar 
gepraat nie...

VLOOI
Ek het.  Wanneer laas het Ma die 
koerant gelees?



Vlooi stap uit en trek die deur toe.

Antoinette staan vir ‘n oomblik versteen, en dan hardloop 
sy na die kombuis.

INT - ADRIAAN EN ANTOINETTE SE HUIS: KOMBUIS - DAY

Antoinette kom ingehardloop.
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Die koerant le^, soos gewoonlik, op die kombuistafel waar 
Adriaan hom gelos het.

Sy gryp die koerant.  Daar is ‘n foto van die Uniegeboue op 
die voorblad, met die opskrif:  AFRIKA-LEIERS TREK SAAM.



Sy begin die rubriek lees.

INT - AFRICAN QUEEN COSMETICS: RAADSAAL - DAY



Zweli, Boetjan, Elna, Bertus, Adriaan en Maria is in die 
raadsaal soos voorheen.

Adriaan het pas al die bladsye van die kontrak geteken.  Hy 
sit sy pen terug in sy sak, en staan op.

ADRIAAN



Nou ja toe...aangesien dit nou 
afgehandel is, wil ek julle graag 
meedeel dat ek die maatskappy aan 
ons kompetisie gaan verkoop.



Almal verstom behalwe Maria.



ADRIAAN (cont’d)



Voorlopige onderhandelinge is 
reeds afgehandel...



MARIA
En wat presies gaan jy aan hulle 
verkoop?

ADRIAAN



Jammer, het ek myself nie 
duidelik gemaak nie?

MARIA
O, jy het...dis eintlik ek wat 
myself nie duidelik gemaak het 
nie.  Voor sy dood het Jan ‘n 
nuwe maatskappy geregistreer en 
al die patente, kopieregte, en 
handelsmerke van African Queen 
Cosmetics aan daardie maatskappy 
verkoop. Vyftig persent van die 
aandele van daardie maatskappy is 
in my naam geregistreer, en 
vyftig persent in Zweli se naam. 
Jy’s baie welkom om African 
Queens aan die kompetisie te 
verkoop, maar ek twyfel of hulle 
gaan belangstel in ‘n maatskappy 
wat nie die reg het om sy eie 
produkte te vervaardig nie. 



Adriaan se bek hang oop.
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(MORE)

MARIA (cont’d)
So hier’s jou keuse...jou geld 
bly in die maatskappy, jy bedank, 
en daardie kontrak word opgeskeur 
en ‘n nuwe een geteken waarin jy 
‘n prys aanvaarbaar vir hierdie 
raad, per aandeel betaal - ek 
skat dit sal so 10% van die 
maatskappy wees.  So nie, is jy 
welkom om die lee” dop wat jy 
gekoop het te hou, en Elna en 
Bertus sal hulle VSA netwerk net 
so aan die kompetisie oorhandig.

Adriaan is so bleek soos ‘n laken.  Sy selfoon lui in sy 
sak.  Hy haal die foon uit en antwoord.



ADRIAAN



Ek kan nie nou praat 
nie...(luister)...hy’t 
wat?...praat stadiger, ek kan nie 
verstaan wat jy se^ nie...hy gaan 
wat doen?...Guy Fawkes...? 
(luister, dan versteen sy 
gesig)...

Adriaan laat sak stadig die foon.



ADRIAAN (cont’d)



Julle moet my asseblief 
verskoon...



Hy stap uit...amper in ‘n dwaal.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG - DAY

De Wet en Davids kom ingestap gevolg deur drie of vier 
ander polisiemanne.  De Wet stap tot by die kroeg en hou 
die search warrant op in Willie se gesig.

DE WET



Dankie vir die uitnodiging.  Nou 
voor ons albei ons tyd mors wil 
ek he^ jy moet my daardie een 
plekkie wys wat hierdie manne van 
my nie sal kry nie.

WILLIE



Ek weet nie waarvan jy praat nie.

DE WET



Kom ek stel dit so:  of jy wys my 
die plekkie, of ek haal jou kroeg 
baksteen vir baksteen uitmekaar 
totdat ek daardie plekkie kry. 
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DE WET(cont'd)
En wanneer ek daardie plekkie 
gekry het, sal ek jou ook 
uitmekaar haal, ingeval daar nog 
‘n plekkie is wat ek dalk gemis 
het.  En jy moet weet, ek sit 
nooit weer aanmekaar wat ek 
uitmekaar gehaal het nie.



Willie kyk na De Wet...glimlag.

WILLIE



Jy’s welkom, maar jy’s te laat.

INT - DIE PLOEGSKAAR KROEG: GEHEIME KAMER - DAY



Die deur word oopgeskop en De Wet en Davids stap die kamer 
binne.  

DE WET



Nou toe nou...

Davids stap oor en kyk na die argitektekeninge teen die 
muur.  



DAVIDS



Kyk hier.

De Wet stap oor.



DE WET



Dis die Unigebou.

‘n Paar sekondes gaan verby.



DAVIDS



De Wet...

DE WET



Wat?

DAVIDS



...dis die eerste dag van die 
Afrika kongress...

De Wet en Davids kyk na mekaar.

DAVIDS (cont’d)



Tien stappe, De Wet, tien stappe.

De Wet en Davids hardloop uit die kamer.

EXT - ‘N WYESKOOT VAN DIE UNIEGBOUE - DAY

Vestigingsskoot.
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INT - KELDERS VAN DIE UNIEGEBOUE - DAY



‘n Groot trok trek in en parkeer.  Vlooi klim voor uit die 
kajuit van die trok en beweeg vinnig na die agterkant, 
waarna ons kyk.



Susan kom van die die inrit se kant aangehardloop.

VLOOI
Waar’s Albert?

SUSAN
Hy raak ontslae van die wagte se 
lyke.

Vlooi maak die agterdeure van die trok oop.  Die trok is 
van bo tot onder met vier-en-veertig gallon dromme gepak.  
Elektriese drade is orals van drom tot drom gespan.

Vlooi klim in die trok.  Tussen die dromme is daar ‘n klein 
swart boksie met ‘n klein skakelaar en ‘n liggie.  Vlooi 
stoot die skakelaar oor en die rooi liggie kom aan.

SUSAN (cont’d)
Maak gou.

Vlooi spring af.  Hulle maak die trok se deure toe. Hulle 
draai om en steek vas.

Adriaan staan voor hulle.



ADRIAAN



Wat ookal jy beplan, seun, moenie 
dit doen nie.

Adriaan kyk strak na Adriaan.  Hy steek sy hand in sy sak 
en haal die selfoon wat Albert hom gegee het uit.

ADRIAAN (cont’d)



Moenie dit doen nie, seun.

SUSAN
Bel die nommer, Roofdier.



Vlooi kyk na Susan, en terug na Adriaan...

ADRIAAN



Seun...



Susan pluk ‘n pistool uit en rig dit op Vlooi...



SUSAN
Bel die nommer.  Bel die nommer 
of ek sweer ek sal dit doen!
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VLOOI
Ek’s die Pa van jou kind.



SUSAN
Ons saak is groter as ek of jy.  
Bel die nommer.



DE WET (O.S.)
Moenie na haar luister nie.

De Wet staan ‘n entjie weg, sy pistool op Susan gerig. 



DE WET (cont’d)



Sit jou wapen neer.



ALBERT (O.S.)
Hoekom sit jy nie eerder joune 
neer nie?

Albert staan op ‘n ander plek, sy pistool op De Wet gerig.

DE WET



Dis nou lekker...’n paartie.



ADRIAAN



Seun...sit daardie foon op die 
grond neer en trap hom stukkend.

Vlooi kyk na die foon, dan op na Adriaan.

SUSAN
Vlooi...!

VLOOI 



Pa het nog altyd gese^ daar’s nie 
veel hoop vir die Afrikaner in 
hierdie land nie.

ADRIAAN



Dis nie wat ek bedoel het nie.  

VLOOI
Dis wat Pa gese^ het.



ADRIAAN 
(desperaat) Dit was net woorde, 
my seun...net woorde.



VLOOI
Hoekom het Pa dit dan gese^...?

ADRIAAN



Ek was verkeerd, my seun.  Ek was 
verkeerd.  Ek wou gehad het dinge 
moes wees soos hulle was. 
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VLOOI
Ek kan dinge weer maak soos hulle 
was.

ADRIAAN



Jy kan nie, my seun, jy kan nie. 
Trap daai ding stukkend.  

Vlooi aarsel, kyk na sie selfoon in sy hand.



VLOOI
Doen dit...doen dit vir my...vir 
jou Ma...vir ons volk.

Vlooi begin buig om die foon neer te sit.

SUSAN
Nee!

Sy skiet Vlooi.



De Wet skiet Susan.



Albert skiet De Wet.



Albert stap oor na waar De Wet le^ en skop sy geweer weg.  

Adriaan is op die grond langs Vlooi.  Hy trek sy pap bolyf 
teen sy bors vas.  Vlooi is dood.



ADRIAAN



Neeeeeeee...neeeeee...my 
seun...my seun....oooooo my 
seun....wat het ek gedoen?....wat 
het ek gedoen?...ek’s so 
jammer....my seun....



Albert stap koel en kalm oor en tel die selfoon op wat 
langs Vlooi op die grond le^.



ALBERT



As jy iets gedoen wil he^ dan 
moet jy dit maar self doen.

Hy begin druk die ses op die foon vir die eerste keer...



DWAH!

‘n Koee”l tref Albert in die hart...hy kyk verbaas af na 
waar die koee”l hom getref het en dan op na...



...Davids.  Sy staan tien tree” weg, haar pistool op Albert 
gerig.  Dan kyk hy weer af na die foon, druk die ses vir 
die tweede keer...

Davids skiet weer.  DWAH!   Sy begin nader stap en soos sy 
stap skiet sy:
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DWAH!  DWAH!  DWAH!  DWAH!

Albert val neer.



Davids tel die selfoon op en haas dan oor na De Wet.  De 
Wet haal nog asem, maar bloed loop uit die hoek van sy 
mond.  Davids lig sy kop effens in haar hand.



DAVIDS



Hou vas, De Wet. Hoor jy my?!  
Hou vas. Die paramedics is op 
pad.

De Wet probeer praat, maar sukkel, stik in sy eie bloed.



DAVIDS (cont’d)



Le^ stil, hulle’s nou hier.

Maar De Wet wil iets se^.  Uiteindelik kry hy die woorde 
uit.

DE WET



Sorg dat Grootbek sy peanuts kry.

DAVIDS



Waarvan praat jy, as jy nie 
vashou nie gaan ek daai voe’l 
deep fry.

DE WET



Twaalfuur...elke dag...

Ons hoor De Wet sy laaste asem uitblaas.

Davids kyk op na die hemele...sy weet dis verby.



‘n Langskoot:  Albert wat eenkant le^, Susan wat naby hom 
le^, Davids langs De Wet, en Adriaan wat met Vlooi in sy 
arms heen en weer wieg.

KRUISDOOF 
STADIG NA:

INT - RUDI EN RIKA SE HUIS: RUDI SE STUDEERKAMER - DAY



Rudi staan tussen die bokse in sy studeerkamer, hande op 
heupe.



Rika kom stadig ingestap.  

Rudi gewaar vir Rika.  Hulle kyk lank na mekaar.



RIKA
Jy moet weet, ek kan nie meer die 
persoon wees wat ek was nie.
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(MORE)

RUDI
Ek ook nie.



Stilte.



RIKA
Dink jy ons sal mekaar kan 
vergewe.

RUDI
As ons dit nie kan doen nie...hoe 
sal ons ooit onsself kan vergewe?

Rika knik effens...



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: OUMA SLAAPKAMER - DAY

Ouma le^/sit op haar bed maar in haar klere, geen kombers 
oor haar bene nie.  Sy het die Krugerrand in haar 
linkerhand.  Sy knik stadig.



OUMA
Dis ‘n swaar ding om kennis van 
goed en kwaad te dra...as mens of 
as volk...maar in die Vader se 
wysheid het Hy ook verstaan dat 
g’n mens of volk slegs kennis van 
of goed, of kwaad dra nie.  Hy 
dra kennis van albei.  Dis net 
dat die kwaad makliker is om te 
onthou, veral as jy nie in die 
paradys is nie.



Terwyl Ouma die res van haar monoloog se^, sien ons die 
volgende beelde...

Elna, Bertus en Neil stap, met hulle tasse, hulle sitkamer 
in Kanada binne. Die gesin is weer bymekaar.



Adriaan en Antoinette sit in die stort op die vloer van die 
stort, aan weerskante van die stort...elkeen alleen.

Maria en Boetjan staan by die braai in die lapa.  Hulle 
klink ‘n glasie en dan omhels Rika vir Boetjan.



Rudi, Rika, Gerhard, Esme, Hannes en Christine sit om die 
eetkamertafel, presies soos in die eerste toneel.  Hulle 
neem hande en buig hulle hoofde vir die gebed.



OUMA (cont’d)
(kyk na die Krugerrand)  Die 
sondes van die vaders.  Dis waar, 
maar wys my die vaders sonder 
sonde.  
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OUMA(cont'd)
En wys my die kinders aan wie 
daardie sondes nie besoek word 
nie - hulle wil ek graag ontmoet.  
Daarom skenk die Vader vir ons sy 
genade, en daarom is daar geloof - 
mense soek versekering, volke 
ook. En net soos dit gaan met ‘n 
mens en sy lewe, so kan ‘n volk 
ook net vergaan omdat hy sy 
bestaan gehad het.  Ons almal 
verloor...op die ou end.  Maar 
intussen...wen ons ook.  Wat ‘n 
besigheid.



INT - DE WET SE KANTOOR - DAY



Davids stap die kantoor binne.  Sy kyk na die vertrek.  
Grootbek sit en kyk vir haar.



Sy stap oor na De Wet se lessenaar en gaan sit in sy stoel. 
Dan sien sy die WB armband op sy lessenaar.  Sy tel dit 
op...kyk daarna...gooi dit weer op die lessenaar neer.  Dan 
kyk sy na Grootbek.



DAVIDS



Ja, Grootbek, wat se^ jy nou?



GROOTBEK
(sing) “Afrikaners is plesierig 
dit kan julle glo...”



INT - JAN EN MARIA SE HUIS: OUMA SLAAPKAMER - DAY

Maria kom die kamer binne.  Sy steek vas...

Ouma soos voorheen op haar bed. Haar oe” is toe en haar 
mond is effens oop.  Sy is dood.  Haar regter hand is op 
haar bors. Haar linker hand en voorarm hang oor die rand 
van die bed.  Haar hand is oop...  

Maria stap nader...weet dat Ouma oorlede is.  Sy sien die 
Krugerrand wat op die vloer langs die bed le^.  Sy buk, tel 
die muntstuk op, gaan sit op die rand van Ouma se bed.  Sy 
plaas die muntstuk in Ouma se oop linkerhand, maak Ouma se 
hand om die muntstuk toe, en plaas Ouma se linkerhand langs 
die regterhand op haar bors.  Sy tik liggies met haar hand 
op Ouma se hande.

MARIA
Se^ vir hom...ek stuur groete...

DOOF NA DONKER.



FINALE KREDIETE.
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