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EXT.  DONKERLAND, FEBRUARIE 1839.  DAG

VERTELLER
Hulle se^ daar is g’n plek in die 
heelal waar mens ver genoeg kan 
terugstaan, jou storie kan vertel 
en met die vertel kan se^: “Hier is 
die waarheid, presies soos dit 
gebeur het” nie.  Die geheue is ‘n 
snaakse dier - hy onthou wat hy wil 
en die res val soos vrot vrugte van 
‘n boom van hom af.  Dit is nou 
eenmaal ‘n feit:  ‘n storie loop 
gebuk onder die las van al die 
stukkies wat bygelieg en bygedroom 
word, en vermink deur alles wat 
vergete is.  Maar soos dit is met 
‘n kind na nege maande in die 
swanger maag, of hy nou vermink is 
of nie, as hy wil uit, dan moet hy 
uit.  En waar was daar ooit ‘n 
gekraam sonder ‘n gekerm.  Of 
sonder bloed?  Ja, bloed, want die 
siel kan ook bloei...op sy eie 
manier...

Terwyl die Verteller praat, die volgende beelde:

‘n Nabyskoot op die stam (amper teen die grond)  van ‘n jong 
boom, ongeveer 15cm in deursnee.  ‘n Byl byt in die stam.  
Iemand kap die boom af.  Nog ‘n paar houe byt in die stam in.

Nou is die stam amper deurgekap.  ‘n Laaste kap en die boom  
breek weg.

Die boom le^ nou in die gras.  Die byl byt weer in die stam, 
hierdie keer omtrent ‘n meter van onder af.  Nog steeds sien 
ons nie die man wat die kapwerk doen nie.

‘n Paal van ongeveer een meter word nou deur die man bewerk 
met die byl.  Ons kan hom van agter sien, of nabyskote op sy 
hande, maar nog nie sy gesig nie.  Hy kap die een punt van 
die paal tot ‘n skerp punt.

Die man se voete soos hy deur die veld stap.  Links van sy 
bene voel ons die paal wat hy dra, skerp punt na onder.

‘n Stukkie grond.  DOEF!  Die skerp punt van die paal word in 
die middel van die stukkie grond gestamp en dan DAWH!  DWAH!  
DWAH! word die stok ritmies in die aarde geslaan.  Ons trek 
stadig terug terwyl die stok ingeslaan word.  Nou sien ons 
die man, hoed op sy kop, op volle lengte van agter soos hy 
die stok met ‘n klip in die grond kap.  

Ons beweeg stadig om na voor terwyl hy die paal in die grond 
kap.  Maar ons kan nog steeds nie sy gesig sien nie, want hy 
kyk af na die paal soos hy kap.  En dan is hy klaar.  



Die Verteller praat klaar.

Die man gooi die klip eenkant neer en kyk stadig op...

NABYSKOOT:  Die rand van sy hoed beweeg deur die skoot van 
onder na bo en nou sien ons vir die eerste keer sy gesig. ‘n 
Sterk gesig, oud vir sy jare, deur wind en son gelooi, oe” 
soos ‘n arend. PIETER DE WITT(21), stamvader van die De Witts 
van Donkerland.

TITELSEKWENS

Tweede laaste in die titelsekwens:

En Ek sal julle bring in die 
land waaromtrent Ek my hand 
opgehef het, om dit aan 
Abraham, aan Isaak en aan Jakob 
te gee;  en Ek sal dit aan 
julle as ‘n besitting gee.  Ek, 
die Here.   

 Exodus 6:7

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in:

DONKERLAND

En dan doof die titel van die episode onder die reeks se 
titel in:

DONKERLAND

Die pad na Kanaan

 1838

DOOF NA DONKER:

EINDE VAN TITELSEKWENS

DOOF IN OP:

EXT.  DIE ZUURVELD WILDERNIS BUITE GRAHAMSTAD 1838.  DAY

Vestigingsskoot.

Die veld le^wyd en oop, geen teken van beskawing nie.

EXT.  VELD, DIE ZUURVELD BUITE GRAHAMSTAD.  DAY

Nabyskoot op ‘n stuk wildsvleis oor ‘n vuurtjie.

DONKERLAND  Episode 1       2.



Pieter de Witt (21) sit langs sy vuurtjie en braai die vleis.  
Hy gewaar iets...kyk op na...

Twee ruiters, Engelse koloniale maarskalke, gallop op ‘n 
afstand in Pieter se rigting. Albei het gewere oor die rug 
geslinger.

Langskoot op Pieter.  Die twee ruiters gallop verby van agter 
ons en in die skoot in aan weerskante van die kamera en stuur 
op Pieter af.

Pieter hou die twee mans stil dop, totdat hulle uiteindelik 
reg voor hom tot stilstand kom en afklim.  Hulle stap nader.

MAARSKALK 1
Pieter de Witt...?

Pieter hou hulle stil dop.  Beweeg nie, praat nie.

MAARSKALK 1 (CONT’D)
Kom nou Pieter.  Jy weet ek weet 
wie jy is.

PIETER
Hoekom vra jy dan?

MAARSKALK 1
Omdat ek moet.

MAARSKALK 2
Is he the man?

MAARSKALK 1
Yes. 

MAARSKALK 2
Mister Peter de Witt, you are under 
arrest.

PIETER
(aan Afrikaanse maarskalk)

Wat soek jy met hierdie Engelsman?

MAARSKALK 1
Kom nou Pieter...moenie moeilikheid 
maak nie.

PIETER
En in daai uniform.  Skaam jou man.

Maarskalk 1 is effens ongemaklik, maar hy het werk om te 
doen.

MAARSKALK 1
Ek soek nie moeilikheid nie.
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PIETER
In daai geval kry jou ry en daar 
sal nie moeilikheid wees nie.

MAARSKALK 1
Jy weet hoekom ons hier is.

Pieter kyk stadig af na die vleis oor sy vuurtjie...knik 
stadig sy kop.

MAARSKALK 2
We have reliable witnesses that say 
you were seen selling game at the 
Grahamstown market this morning.

PIETER
(sonder om op te kyk)

Se^vir jou baas ek laat my nie in 
Engels arresteer nie.

MAARSKALK 2
(aan Maarskalk 1))

What did he say?

MAARSKALK 1
(sterk Afrikaanse aksent)

He say that if you want to arrest 
him you must arrest him in his own 
language.

Maarskalk 2 verwerk hierdie inligting, kyk na Pieter.

MAARSKALK 2
You are a resident of the Albany 
district of the Cape Colony, Mr De 
Witt, and as such you are subject 
to the laws of the government of 
Her Majesty Queen Victoria.

PIETER
(kyk stadig op direk in 
Maarskalk 2 se oe”)

I have sworn no allegiance to your 
queen.

MAARSKALK 2
Be that as it may you are a citizen 
of her realm and as such are 
subject to the law of her 
government which, in this instance, 
expressly forbids the hunting of 
game without a licence.  You have 
been warned and released twice and 
yet, despite this leniency, or 
pehaps because of it, you continue 
to hunt without a licence.
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PIETER
Die enigste baas van hierdie plaas, 
Engelsman, is God...en as ek dit 
reg verstaan, het Hy die mens 
heerskappy oor al die diere op 
aarde gegee. Dis die enigste 
lisensie wat ek nodig het.

Maarskalk 2 kyk na Maarskalk 1 vir ‘n verduideliking.

MAARSKALK 1 
He answers only to God who gave men 
the licence to hunt.

MAARSKALK 2
I was hoping he would come quietly, 
but if that’s the way he wants to 
play it...

Maarskalk 2 slinger sy geweer af om dit op Pieter te rig, 
maar nog voor hy die ding behoorlik op Pieter kan rig beweeg 
Pieter soos ‘n mamba. Hy gryp Maarskalk 2 se geweer aan die 
voorpunt van die loop en pluk dit verby sy eie lyf.  
Maarskalk 2 steier vorentoe amper tot teen Pieter wat hom met 
‘n enkele “head butt” teen die gesig tref.  

Maarskalk 2 sak amper bewusteloos grond toe.  Bloed stroom 
uit ‘n sny net bokant sy neus. Soos Maarskalk 2 val hou 
Pieter nog steeds die geweer vas.  Teen die tyd dat Maarskalk 
2 die grond tref, staan Pieter reeds oor hom met die geweer 
wat hy by hom afgevat het.  Pieter haal die geweer oor en rig 
dit op Maarskalk 2.

MAARSKALK 1 (O.S.)
Liewers nie.

Nou sien ons dat Maarskalk 1 gereed staan om te vuur, sy 
geweer op Pieter gerig.

Pieter kyk stil na Maarskalk 1.

PIETER
Jy weet hulle gaan nie ophou totdat 
ons almal hulle slawe is nie.

MAARSKALK 1
Voor die Engelse was dit die 
Hollanders...en na die Engelse sal 
dit iemand anders wees.  Maar mense 
soos ek en jy, Pieter, sal altyd 
slawe wees.

Pieter kyk stil na Maarskalk 1.

PIETER
Jy miskien.  Ek?  Nooit.
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EXT.  DIE FORT OP SIGNAL HILL TE GRAHAMSTAD.  DAY

Vestigingsskoot.  Ons hoor die KLANK VAN ‘N TRONKSEL SE HEK 
WAT TOEGESLAAN WORD.

INT. FORT TE GRAHAMSTAD, TRONKSEL.  DAY

Die tronk se hek word gesluit deur die TRONKBEWAARDER (40’s 
of ouer) - ‘n vet luigat wie se rooi gesig sy voorliefde vir 
alkohol verklap.

Pieter staan in die tronksel.

TRONKBEWAARDER
Get used to it.  And piss in the 
bucket or I’ll have your hide.

(kyk vir Pieter met afsku 
op en af)

Dirty dutchman. Without you lot 
we’d have far less trouble in this 
God-forsaken place.

Die tronkbewaarder spoeg op die grond voor Pieter en stap 
weg.

Pieter reageer nie, uiters kalm, oe” op die bewaarder soos hy 
wegstap.

INT. GRAHAMSTAD, KLEIN KANTOORTJIE VAN THE LONDON MISSIONARY 
SOCIETY.  DAY

DR. JOHN PHILIP (63) staan met sy rug na ons, kyk deur die 
venster na buite.  PHILIP is ‘n statige man, grys hare. Hy 
kyk nog na buite as hy begin praat.

DR PHILIP
You must understand, Mr Roberts, 
that the mission you propose to 
undertake is fraught with danger.

Philip draai na...

GRANT ROBERTS (30).  Roberts sit voor Philip se lessenaar, 
oe” Philip.

DR PHILIP (CONT’D)
The land of the Zulu is unchartered 
territory and if what the local 
Xhosas say of them is true, they 
are a fierce, war-loving tribe 
ruled by a ruthless king who goes 
by the name Dingaan, who became 
king after murdering his brother, 
Shaka.
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ROBERTS
Is it not precisely the purpose of 
the London Missionary Society to 
spread the knowledge of Christ 
among heathen and other 
unenlightened nations?

DR PHILIP
Indeed, but rather difficult if one 
is dead.

ROBERTS
Ye though I walk through the valley 
of the shadow of death...

DR PHILIP
Yes...of course...but I have seen 
that God speaks to men in many 
ways...and it was a Muslim who once 
said to me: Trust in God, but do 
not forget to tie up your camel.  
Fortunately for me I met this 
Muslim when I was a young man. His 
advice is, I suspect, the reason 
why, at the age of sixty-three, I 
am still here to paas it on to you. 
We must bring the heathen to 
Christ, yes, but the longer we 
live, the more we can save.

ROBERTS
(staan op)

Dr Philip I am grateful for your 
support and advice, but it is my 
deepest conviction that I am called 
to carry out this mission.

Philip kyk vir ‘n paar sekondes stil na Roberts.

DR PHILIP
Then you must answer that call. The 
society will support you in 
whatever way it can.

ROBERTS
Thank you.

DR PHILIP
Let us pray.

Roberts buig sy hoof in gebed.

INT. FORT TE GRAHAMSTAD, TRONKSEL.  DAY

Pieter sit op die vloer in die tronksel. Hy kyk op as hy ‘n 
DEUR HOOR OOPGAAN.  
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Maarskalk 1 kom staan aan die anderkant van die tralies.  Hy 
het ‘n klei fles in sy hand.  Hy kyk vir ‘n oomblik stil na 
Pieter. Dan hou hy die klei fles uit na Pieter deur die 
tralies.

Pieter kyk stil daarna, beweeg nie.

MAARSKALK 1
Whisky.

Maarskalk 1 draai weg.

PIETER
Pla jou gewete jou?

MAARSKALK 1
(draai terug)

Ja...maar nie genoeg om ‘n ander 
werk te loop soek nie. As ek jou 
weer in hierdie distrik sien, ken 
ek jou nie...en skiet ek voor ek 
praat.

Maarskalk 1 stap uit.

Pieter kyk na die fles in sy hand, trek die prop uit, ruik 
daaraan, kyk op na die deur waar Maarskalk 1 die kamer 
verlaat het.

INT.  DIE FORT OP SIGNAL HILL TE GRAHAMSTAD.  DAY

Pieter sit op die vloer in die hoek van die sel.

Die Tronkbewaarder kom anderkant die tralies die vertrek 
binne, ‘n kan sop en ‘n stuk brood in die hand.  Hy plaas die 
kos op die grond voor die tralies neer.

TRONKBEWAARDER
If it was up to me I’d pack every 
last Dutchman in this colony off to 
Australia.  Along with the black 
barbarians. This place would be 
paradise without you lot.

PIETER
I’m not hungry.

TRONKBEWAARDER
Suit yourself.

Pieter bring die fles whisky uit van agter sy rug, trek die 
proppie uit en sluk van die whisky weg.

Die Tronkbewaarder steek vas as hy dit sien.

TRONKBEWAARDER (CONT’D)
Oi!  Where did you get that?!
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Pieter antwoord nie, kyk hom net stil direk in die oe”.

Die Tronkbewaarder is terug by die tralies.

TRONKBEWAARDER (CONT’D)
If that’s what I think it is...!

Pieter lig die fles effens in ‘n gebaar van “”Cheers” en vat 
nog ‘n klein slukkie.

TRONKBEWAARDER (CONT’D)
Give it here!  

Pieter sit tjoepstil...kyk uitdagend na die Tronkbewaarder.

TRONKBEWAARDER (CONT’D)
I said give it or you’ll know the 
lick of a whip on your back.

Pieter glimlag effens.  Dan staan hy stadig op en stap na die 
tralies.  Terwyl hy stap neem hy nog ‘n mondvol whisky en hou 
dan die fles na die bewaarder uit.

TRONKBEWAARDER (CONT’D)
(soos hy sy hand uitsteek 
om die fles te vat)

Prisoners are not allowed to...

Pieter spoeg die whisky wat hy in sy mond gehou het in die 
Tronbewaarder se gesig en oe”.  Die Tronbewaarder skree, 
slaan sy hande oor sy oe” en draai weg, sy rug na die 
tralies.  Met een beweging het Pieter die Tronkbewaarder se 
kraag beet.  Pieter pluk die Tronkbewaarder terug, rug teen 
die tralies, en vat hom vas - arm om die nek van agter teen 
die tralies.  

Die Tronkbewaarder vat-vat aan Pieter se arm soos hy probeer 
om Pieter se staalgreep om sy nek te breek, maar tevergeefs.  
Stadig maar seker verloor die Tronkbewaarder die stryd.  Hy 
verloor bewussyn.  

Die Tronkbewaarder arms sak af langs sy sy - bewusteloos. 
Pieter, nog steeds met sy arm om die Tronkbewaarder se nek 
werk die Tronkbewaarder se lyf stadig teen die tralies af 
grond toe.  

Pieter steek sy hand deur die tralies en haak die bos 
sleutels, wat aan die Tronkbewaarder se lyfband hang, los.  

Pieter sluit die sel oop.  Hy gaan staan oor die 
Tronkbewaarder. 

PIETER
Sien jou in Australie”.

Pieter draai na die kamer, soek iets...
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ANGLE ON:  Pieter se geweer staan teen die muur in ‘n hoek 
van die kamer.  Pieter se hand vat die geweer.

ANGLE ON:  Pieter se bandolier op ‘n tafel.  Pieter se hand 
gryp die bandolier.

Soos hy begin uitstap gooi Pieter die bandolier kruis oor sy 
bors en skouer. Iets tref hom.  Hy steek vas...

ANGLE ON:  Pieter se hoed op die tafel.  Pieter se hand gryp 
die hoed.

Pieter plaas sy hoed op sy kop.

INT.  DIE FORT OP SIGNAL HILL TE GRAHAMSTAD, DIE PERDESTALLE.  
DAY

‘n Engelse soldaat is besig om ‘n perd op te saal.  Hy trek 
die laaste gordel vas.

DOEF!  Die kolf van Pieter se geweer agter teen sy kop.  Hy 
val soos ‘n sak aartappels.

EXT.  DIE BERGE EN DALE VAN DIE ZUURVELD BUITE GRAHAMSTAD. 
DAY

Wye skoot.  GROOT MUSIEK - DONKERLAND TEMA.  

Eers sien ons net die verlate velde...maar dan verskyn Pieter 
op ‘n galop in die verte oor die rand.

Pieter galop van agter ons verby.  Hy raak al hoe kleiner in 
die raam soos hy weggalop in die wye landskap.

 AD BREAK # 1

EXT.  MPONDOKRAAL. DAY

Vestiginsskoot van die kraal.

Nota: Vir visuele verwysing vir die landskap kyk na area om 
dorpie Creighton net wes van Ixopo in die suide van KwaZulu-
Natal.

INT.  HUT IN MPONDOKRAAL. DAY

EERSTE (MAFUNGWASHE) SE PA(40) sit oorkant ‘n MPONDO MAN (ook 
in sy 40’S).  Dis ‘n formele gesprek.  Eerste se Pa is 
somber, diep besorgd.  Hy dink oor iets wat die Mpondo Man 
nou net gese^ het. 

NOTA:  Al die dialoog hierna in die Mpondo kraal tonele moet 
in Xhosa vertaal word met onderskrifte - soos onder dialoog 
aangebring - in Afrikaans.)
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EERSTE SE PA
This is a very serious accusation. 
(Dis ‘n baie ernstige aantuiging.)

MPONDO MAN
My nephew is a man of honour.  He 
would not speak to me of it unless 
he had good reason. (My broer se 
seun is ‘n man van eer.  Hy sou nie 
sonder goeie rede met my daaroor 
kom praat nie.)

EERSTE SE PA
My daughter is a good daughter.  
She has always obeyed me in all 
things. (My dogter is ‘n goeie 
dogter. Sy het my nog altyd in alle 
dinge gehoorsaam.)

MPONDO MAN
Love makes men mad, and women even 
madder. (Die liefde maak mans mal, 
en vrouens nog maller.)

EERSTE SE PA
That may be so, but not 
Mafungwashe. She would never 
dishonour the name of her 
ancestors. (Dit is waar, maar nie 
Mafungwashe nie.  Sy sou nooit haar 
voorouers se naam onteer nie.)

MPONDO MAN
Do you know me as a man who would 
speak lightly of such things? (Ken 
jy my as man wat ligtelings oor so 
‘n saak sou praat)

EERSTE SE PA
(raak stil, skud sy kop)

No. 
(stilte)

I will speak to her.  She will not 
lie to me.  We shall speak again 
tomorrow.(Nee.  Ek sal met haar 
praat.  Sy sal nie vir my lieg nie. 
Ons praat more weer.)

Die twee mans kom orent.  Die Mpondo Man kyk reguit in Eerste 
se Pa se oe”...knik sy kop...en stap uit.

Eerste se Pa is bekommerd.
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EXT.  BOSVELD NABY DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter staan met sy geweer in die skouer.  Hy mik na iets wat 
ons nie eers kan sien nie...volg sy teiken oor die veld.  
DWAH!  Hy trek die skoot af.

EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter sit voor ‘n vuurtjie.  ‘n Springhaas, nou afgeslag, 
braai oor die vuur.   Pieter se perd staan ‘n entjie weg, op 
lyn geslaan aan ‘n boom. Pieter se geweer le^ net langs hom 
oor die dooie stomp waarop hy sit.  Sy saal le^ ook oor die 
stomp.

‘n Koffiekannetjie staan net langs die kole. Pieter vat sy 
beker en begin koffie skink.

KRAK!  ‘n Tak kraak onder voet in die bosse naby.  

Pieter vries...kyk op...luister. Kyk versigtig om na waar hy 
die klank gehoor het.

Pieter sit die koffie en beker stadig neer en vat saggies sy 
geweer.  Hy kom stadig orent en haal die geweer versigtig 
oor...sy oe” op die bosse en bome waar hy die geluid gehoor 
het.

Iemand beweeg tussen die bosse deur, maar ons kan nie uitmaak 
wie nie.

Pieter lig sy geweer, rig dit op die persoon in die bosse.

PIETER
Veza ubuso bakho akuyenzi loo nto 
ndiya ku kubala! (Wys jou gesig of 
ek maak jou dood.)

ROBERTS
(nog half in die bosse 
verskuil)

Don’t shoot!

PIETER
Staan nader, tot waar ek jou kan 
sien.

ROBERTS
Don’t shoot!  I come in the name of 
God.

Pieter tuur na die bosse.

Roberts verskyn uit die bosse, hande omhoog.

PIETER
Dis naby genoeg.
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Roberts beweeg nog ‘n tree of twee nader.

PIETER (CONT’D)
Ek se^ staan stil, boetie!  Ek kan 
‘n mossie of vyftig tree plattrek 
en jy is honderd keer groter en 
veertig tree nader.

ROBERTS
(sterk Engelse aksent)

My naam is Roberts.

PIETER
Wat daarvan?

Roberts beweeg nog ‘n paar tree nader.

PIETER (CONT’D)
Stadig...!   Stadig...

ROBERTS
My perd...I lost my horse in the 
quicksand along the river.

PIETER
(laat sak effens sy 
geweer)

Wragtag.  Net ‘n bleddie Engelsman 
is dom genoeg om sy perd deur 
dryfsand te probeer vat.

ROBERTS
My apologies, I...I did not quite 
follow that.  I do not speak your 
language very well, but I can 
understand the gist of it when you 
speak slowly.

PIETER
(stadiger)

Is jy alleen?

ROBERTS
Except for the Lord, yes, ja , ek 
is alleen.

Pieter kyk agter Roberts verby om seker te maak dat niemand 
in die ruigtes skuil nie.  Dan beduie hy vir Roberts om nader 
te staan.  Hy laat sak stadig sy geweer.

PIETER
Van waar af kom jy?  Where you come 
from?

ROBERTS
Grahamstown.

Nou’s Pieter agterdogtig...versigtig.
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PIETER
Wat soek jy hier in die bosveld?

ROBERTS
Ek...ek...I’m with the London 
Missionary Society.

PIETER
Missionary?

ROBERTS
Yes.  Ja.

Pieter som Roberts stil op...raak meer gemaklik.

PIETER
Voor jy langs my vuur kom sit, moet 
jy een ding mooi verstaan: Ek 
verdra nie ‘n Engelsman of ‘n 
missionary se gepreek nie.

(steek sy hand uit)
Pieter de Witt.

Hulle skud hande.

ROBERTS
Roberts.  Grant Roberts.

PIETER
(kyk hom op en af)

Hier is koffie as jy wil he^.

ROBERTS
Praise the Lord.

Pieter maak ‘n dreigende gebaar in Roberts se rigting: 
“Onthou wat ek gese^het oor die preek...!

ROBERTS (CONT’D)
Sorry.  Jammer.  Dankie.

Pieter skink koffie in ‘n beker en gee dit vir Roberts.  
Pieter haal ‘n klein, plat blikkie uit sy sak, maak dit oop 
en bied dit aan.  Roberts verstaan nie wat dit is nie.

PIETER
‘n Soetigheidjie.  Vir die koffie.

Pieter beduie dat Roberts een in sy mond moet sit.

ROBERTS
(sit en in sy mond)

Ah.  A boiled sweet.

PIETER
Soetigheidjie.
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INT. ANDER HUT IN MPONDOKRAAL. DAY

‘n Beeldskone Mpondomeisie wat op die vloer op haar kniee” 
sit word deur die gesig geklap.  Sy is EERSTE (MAFUNGWASHE) 
(18). Sy kyk af grond toe na sy geklap is, byt haar trane 
terug.

EERSTE SE PA staan oor haar, sy toorn duidelik.

EERSTE SE PA
Keep quiet!  You will obey me! (Bly 
stil! Jy sal my gehoorsaam!) 

EERSTE
I don’t love him. (Ek het hom nie 
lief nie.)

EERSTE SE PA
What do you know about love?!  You 
learn to love!  And you will learn 
to love him.  He will be a chief 
one day. You are lucky he wants to 
take you for a wife. (Wat weet jy 
van die liefde?! Mens leer om lief 
te he^. Hy gaan eendag ‘n hoofman 
wees.  Jy’s gelukkig hy wil jou as 
vrou vat.)

EERSTE
I love another. (Ek het ‘n ander 
lief.)

Eerste se Pa kyk stil na haar, wys met sy voorvinger na haar.

EERSTE SE PA
You will not disgrace my name. Be 
warned.  I will not speak again. 
(Jy sal nie my naam in die skande 
steek nie.  Wees gewaarsku.  Ek 
praat nie weer nie.)

Eerste se Pa stap uit.

Eerste sit verlore, maar huil nie.  Sy’t ‘n krag in haar, 
oortuiging in haar oe”, ten spyte van haar omstandighede.

EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter en Roberts soos vantevore.

ROBERTS
What is it that you do, Mister De 
Witt?  

Pieter kyk vinnig en gevaarlik op na Roberts.
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ROBERTS (CONT’D)
If you don’t mind my asking.

PIETER
Jy vat ‘n kans om soos ‘n profeet 
hier in die wildernis rond te 
dwaal.

(met sterk Afrikaanse 
aksent)

Where are your gun?

ROBERTS
I do not need a gun.

PIETER
Dan is jy nog dommer as wat ek 
gedink het.

ROBERTS
Yea, though I walk through the 
valley of the shadow of death...

PIETER
Totdat jy die punt van ‘n assegaai 
teen jou keel voel, of ‘n kierie 
teen jou kop, dan praat ons weer.

Stilte.

ROBERTS
So what is it that you do?

Pieter kyk stil na Roberts en dan weer weg. Stilte.

ROBERTS (CONT’D)
I assume that you are on your way 
somewhere.

Geen antwoord nie.

ROBERTS (CONT’D)
Was that Zulu you spoke just now?

PIETER
Dis Mpondoland die’.

ROBERTS
Just now...you shouted something...

PIETER
Xhosa.

ROBERTS
Ek...hoor...hulle baie dieselfde.

PIETER
Ek het in die Zuurveld groot 
geword.  
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Ek ken nie van Zoeloe nie, maar ek 
reken solank ek kruit vir my roer 
het, sal hulle my verstaan.

ROBERTS
I am particularly inspired by the 
example of Francis Owen.  They say 
he lives among the Zulu, and he 
does not carry a gun.  The Word of 
God is his only shield.  I am going 
there to join him.

PIETER
Jy mors jou tyd as jy dink jy gaan 
die Zoeloes bekeer.

ROBERTS
We are all God’s children Mister De 
Witt, even the...

Pieter begin hom effens vererg.  Hy staan op.

PIETER
Se^ my, Engelsman, hoe lank is jy 
al in hierdie land?  He’? How long 
you in Africa?

ROBERTS
I arrived two years ago, and since 
then...

PIETER
My mense is al drie geslagte hier 
en as ek een ding weet, dan is dit 
dit:  Die dryfsand van hierdie land 
le^ nie net langs die riviere nie, 
dis orals.  ‘n Man wat nie sterk 
staan nie, verdwyn soos ‘n graf in 
die gras, ingesuig in die boesem 
van Afrika.

ROBERTS
Sorry, I did not quite follow all 
of that, but if I may say so, I 
believe that civilisation can be 
brought to all men, including the 
heathen of this country, given 
time...

PIETER
Die hemel behoed hulle.

ROBERTS
...and the Grace of God
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PIETER
Gaan jy daar instap en se^ 
“Civilisation!” en dan verwag dat 
hulle jou ‘n pot bier aanbied?

ROBERTS
Daniel was thrown to the lions but 
God...

PIETER
Dis nie Israel hierdie nie, broer; 
dis Afrika die’!  Hier praat bloed. 
Dis al.

ROBERTS
You have chosen the sword and I 
have chosen faith.  Time will tell 
who was right.

PIETER
Moenie jou hier kom heilig hou nie.  
Ons weet maar al te goed hoe werk 
julle Engelse - eers kom manne soos 
jy met ‘n Bybel in die bek en as 
julle die mense mooi saggemaak het, 
kom die soldate.  En as ‘n man sy 
oe” uitvee sit hy sonder vryheid en 
sonder land.

ROBERTS
I should imagine the black tribes 
of this country say the same thing 
of you.

Nou’s Pieter kwaad.

PIETER
Wetter!  Jy kom hier aangestap, jy 
kom sit langs my vuur, drink my 
koffie, en dan beledig jy my!  Ek 
het niemand se land gesteel nie! My 
mense het met bloed vir hulle 
geboortereg betaal. Wat het julle 
betaal?  Laat ek jou een ding se^ 
Mister Roberts:  Dis oor jou 
kastige Engelse “civilisation” dat 
ek vandag sit waar ek sit!  My 
voorvaders het tak vir tak en klip 
vir klip ‘n bestaan uit hierdie 
land gewurg, en toe kom julle 
Engelse en ewe skielik mag ‘n man 
nie meer ‘n boom afkap sonder 
toestemming nie;  moet hy ‘n 
dekselse lisensie he^ om te kan 
jag; 
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sy naam op sy ossewa skryf as hy in 
die pad wil ry, om nie eens te 
praat van die Hottentotte wat soos 
wit mense behandel word en slawe 
wat vrygelaat word nie.  Julle het 
nie die fondamente hier gegrawe 
nie, my pa het, en sy pa voor hom, 
en nou kom julle met julle 
“civilisation” en wil julle ‘n huis 
bou op sweet wat julle nie gesweet 
het nie en bloed wat nie julle s’n 
is nie.  Dis hoekom my volk in 
hulle duisende trek.  Ons is lank 
genoeg geterg.  Ons gaan ‘n 
republiek in die Noorde stig en ek 
gaan vir my ‘n plaas aftree waar 
g’n “civilisation” my kan pla nie.

Stilte.  Met sy oe” op Pieter byt Roberts die soetigheidjie 
in sy mond met ‘n KRAAK stukkend.

PIETER (CONT’D)
Jy’s nie veronderstel om die ding 
te kou nie.  Dis al soetigheid wat 
ek het.  Een per koppie, nie meer 
nie.

EXT.  ‘N PRAGTIGE OOP PLEKKIE IN DIE RUIGTES NABY DIE 
UMZIMKULURIVIER.  DAY

Eerste (Mafungwashe) en haar MPONDO MINNAAR (20) staan in 
mekaar se arms.  Trane loop oor Eerste se wange.

EERSTE
We must run away together. (Ons 
moet saam weghardloop.)

MPONDO MINNAAR
Where will we go?  How will we 
live? (Waar sal ons gaan?  Hoe sal 
ons leef?)

EERSTE
Far away.  People will help us. 
(Ver weg.  Mense sal ons help.)

MPONDO MINNAAR
He is the son of a chief. They will 
keep looking until they find us. 
(Hy is ‘n hoofman se seun.  Hulle 
sal ons soek totdat hulle ons kry.)

EERSTE
I cannot marry him. They say he is 
a cruel man.  (Ek kan nie met hom 
trou nie.  Hulle se^ hy’s ‘n wrede 
man.)
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MPONDO MINNAAR
It is your father’s wish.  (Dit is 
jou Pa se wens.)

EERSTE
My father thinks of his happiness, 
not mine. (My Pa dink aan sy geluk, 
nie myne nie.)

MPONDO MINNAAR
He is your father. (Hy is jou Pa.)

EERSTE
If you love me, how can you bear to 
see me marry another man? (As jy my 
lief het, hoe kan jy dit verduur om 
te kyk hoe ek met ‘n ander man 
trou?)

MPONDO MINNAAR
Because if I do not, we will both 
die.  I would rather love you from 
afar than die knowing that your 
beautiful body was fed to the wild 
dogs because of me. (Want as ek dit 
nie doen nie, is ons albei dood.  
Ek sal jou eerder op ‘n afstand 
lief he^ as om te sterf met die 
wete dat jou pragtige lyf as gevolg 
van my vir die wilde honde gevoer 
is.)

EERSTE
(begin weer huil en omhels 
hom styf)

What are we going to do? (Wat gaan 
ons maak?)

MPONDO MINNAAR
(stoot haar saggies terug, 
kyk haar in die oe”)

This...this time we have spent 
together, here, now...this was our 
goodbye. (Hierdie tyd wat ons nou 
gehad het...hier...nou...dit was 
ons vaarwel.)

Die Mpondo Minnaar wil haar liggies soen.

EERSTE
(saggies, haar lippe net-
net teen syne)

No...no...(Nee...nee...)

‘n JONG MPONDO MAN (21) verskyn onverwags vanuit die ruigtes 
wat die oop plekkie omring.  Hy is in sy volle krygsgewaad 
geklee, spies en skild in die hand.  Hy sien...
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POV Jong Mpondo Man:  Eerste en haar Minnaar staan nog in 
mekaar se arms, lippe amper teen mekaar. 

JONG MPONDO MAN
Today you die.  (Vandag sterf jy.)

Eerste en haar Minnaar kyk verskrik om na die Jong Mpondo 
Man.

 AD BREAK # 2

Die Jong Mpondo Man beweeg met ‘n draai dreigend nader, spies 
gereed.

Die Mpondo Minnaar stoot vir Eerste opsy en tel stadig sy 
spies en knopkierie van die grond op waar dit in die gras 
le^, sy oe” op die Jong Mpondo Man.

MPONDO MINNAAR
(aan Eerste, maar met oe” 
op sy opponent)

Run. (Hardloop.)

Eerste huiwer...oe” flits tussen haar minnaar en die Jong 
Mpondo Man.

Die Jong Mpondo Man beweeg al hoe nader.

EERSTE
Please don’t do this! (Moenie 
hierdie doen nie.  Asseblief.)

JONG MPONDO MAN
You were promised to me. You have 
brought shame upon the name of my 
father and my ancestors. You will 
both die today.(Jy was aan my 
belowe.  Jy het my vader en my 
voorouers se naam deur die modder 
gesleep.  Vandag sterf julle 
albei.)

MPONDO MINNAAR
Run!  (Hardloop.)

Weereens huiwer Eerste.

MPONDO MINNAAR (CONT’D)
I said run!

Met ‘n laaste kyk na die twee mans, hardloop Eerste weg en 
verdwyn in die ruigtes.

Die twee mans sirkel mekaar versigtig.  Dan beweeg die Mpondo 
Minnaar vinnig vorentoe en slaan met sy kierie.  Maar die 
Jong Mpondo Man weer dit af met sy skild en steek na die 
Mpondo Minnaar met sy spies.  Die Mpondo Minnaar spring net 
betyds terug.  Dis mis.  Hulle sirkel mekaar weer.
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EXT.  BOSVELD LANGS DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Eerste hardloop vir haar lewe deur die ruigtes.  Takke pluk 
aan haar lyf en...

Klap haar in die gesig.

‘N PRAGTIGE OOP PLEKKIE IN DIE RUIGTES NABY DIE 
UMZIMKULURIVIER.  DAY

Die twee Mpondo Mans soos vantevore.  Hulle sirkel mekaar, 
soek vir ‘n geleentheid om toe te slaan.  Bok-bok met hulle 
spiese.

EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter en Roberts soos vantevore.

ROBERTS
I was wondering...as I have lost my 
horse, would you mind if I tag 
along with you?

PIETER
Tag?

ROBERTS
Walk with you.  You mentioned you 
are heading in the direction of 
Zululand.

PIETER
Gaan terug Grahamstad toe.

ROBERTS
It is just as far going back as it 
is going forward.  And besides, all 
my provisions were in my saddlebag, 
and my saddle, needless to say, was 
on my horse, which, as you put it, 
has been sucked into the bosom of 
Africa.

PIETER
As jy ‘n geweer gehad het was dit 
nou nie ‘n probleem nie, ne’?

Roberts het nie ‘n antwoord nie.

EXT. ‘N PRAGTIGE OOP PLEKKIE IN DIE RUIGTES NABY DIE 
UMZIMKULURIVIER.  DAY

Jong Mpondo Man en Mpondo Minnaar soos vantevore.
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Die Jong Mpondo Man beur vorentoe, steek met sy spies na die 
Minnaar se maag.  Die Minnaar slaan met sy kierie en slaan 
die Jong Mpondo Man se spies uit sy hand.  Die spies vlieg 
deur die lug...

NADERSKOOT:  Die spies val in die gras.

Maar die Jong Mpondo Man is vinnig.  Hy hardloop en duik na 
die spies...

NABYSKOOT:  Die spies se steel in die gras.  Die Jong Mpondo 
Man se hand gryp die steel vas soos hy duik en rol.

Die Jong Mpondo Man rol uit sy duik en kom orent, gereed, 
gevaarlik.

Die Mpondo Minnaar ruik bloed.  Hy glimlag effens en beweeg 
nader. Hy ruil sy wapens om...die spies nou in sy regterhand 
en die knopkierie in sy linkerhand.

EXT.  BOSVELD LANGS DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

NABYSKOOT:  Eerste se voete soos sy deur die ruigtes 
hardloop.

NABYSKOOT:  ‘n Tak klap haar in die gesig.  Sy snak haar haar 
asem maar beur vorentoe.

EXT.  ‘N PRAGTIGE OOP PLEKKIE IN DIE RUIGTES NABY DIE 
UMZIMKULURIVIER.  DAY

Die twee Mpondo Mans soos vantevore.

MPONDO MINNAAR
Yaaaaaaaaah!!!

Die Mpondo Minnaar beur af op die Jong Mpondo Man. Hy slaan 
met die knopkierie in sy linkerhand na die Jong Mpondo Man se 
kop.  Die Jong Mpondo Man sak af op sy hurke.  Dan steek die 
Mpondo Minnaar met sy spies na die Jong Mpondo Man, wat sy 
skild net betyds lig.  Die spies se punt tref die skild, en 
gly verby. In die proses vlieg die skild uit die Jong Mpondo 
Man se hand. Maar dan, in een vinnige beweging kom die Jong 
Mpondo Man orent en steek met sy spies van onder af op na die 
Mpondo Minnaar se maag.

NABYSKOOT: Die Mpondo Minnaar se mond gaan oop.  Hy snak na 
sy asem, sy oe” stokstyf, wyd. 

EFFENS WYER: Kop en skouers van die twee mans wat feitlik lyf 
teen lyf staan.  Die Jong Mpondo Man (spies, uit skoot, in 
regterhand) bring sy linkerarm om die Mpondo Minnaar se nek, 
en druk die spies met een stoot nog dieper.  Die Mpondo 
Minnaar ruk en kreun soos die spies dieper gestoot word.
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WYER SKOOT: Die twee mans staan lyf teen lyf.  Die Mpondo 
Minnaar se arms hang leweloos langs sy sye.  Die punt van die 
spies steek agter by sy rug uit.

Nou’s ons wyer en half agter die Jong Mpondo Man. Hy pluk die 
spies weer uit en tree ‘n tree terug.  Die Mpondo Minnaar bly 
orent vir twee of drie sekondes, en dan sak hy tot sy 
kniee”...en val dan vorentoe op sy gesig.  Dood.

NABYSKOOT OP KANT VAN JONG MPONDO MAN SE GESIG WAT AFKYK.  Hy 
kyk skielik direk 90 grade op en na links...en met die kyk:   

MUSIEK: DROMME - DRINGEND, GEVAARLIK.

EXT.  BOSVELD LANGS DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

DIE DROMME DREUN.

Die Jong Mpondo Man hardloop deur die ruigtes direk na die 
kamera en dan verby die kamera.  Hy is duidelik vinniger en 
meer gemaklik met die ruigtes as...

EXT.  BOSVELD LANGS DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Eerste, wat teen hierdie tyd deur die ruigtes strompel, amper 
histeries. 

WYER:  Eerste hardloop...struikel oor ‘n boom se wortel.  
Val.  Kom weer orent.  Kyk terug oor haar skouer. Hardloop.

EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

DROMME NOU STIL:  Net bosgeluide.

Pieter en Roberts soos vantevore.

PIETER
Ek is haastig.  As die manne hulle 
stokke begin plant, wil ek nie 
agter in die tou staan nie.

ROBERTS
Pardon me, but I do not quite 
follow this “stokke” thing.

PIETER
(binnesmonds)

Hy lyk soos ‘n mens maar hy’s 
dommer as ‘n bobbejaan.

Pieter neem sy geweer om te illustreer.  Hy plant die geweer 
regop soos ‘n stok, kolf teen die grond.

DONKERLAND  Episode 1       24.



PIETER (CONT’D)
As ‘n man sy plaas wil aftree, kap 
hy eers ‘n stok in die grond.  Die 
stok is die middelpunt.  Dan stap 
hy ‘n halfuur noord, ‘n halfuur 
suid, ‘n halfuur oos en ‘n halfuur 
wes.  Dan het hy sy plaas.  Die man 
wat eerste sy stok plant kry die 
beste grond.  Met twee lywe op sy 
rug gaan my perd gou moeg raak.  
Verstaan jy nou wat ek se^?

Roberts kyk stil na Pieter.

EXT.  BOSVELD LANGS DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

MUSIEK:  DROMME.

NABYSKOOT:  ‘n Klein stukkie lap, afgeskeur van Meisie se 
klere, hang aan ‘n tak se punt.  Die Jong Mpondo Man vat die 
lap tussen duim en voorvinger.  Hy kyk op.

EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter en Roberts soos vantevore.

ROBERTS
Under the circumstances it would 
hardly be gentelmanly of you to 
abandon me to my fate.

PIETER
O, nou is ek skielik ‘n jintelmin.  
Hoeveel Engelse is daar nie wat se^ 
dat ek en my mense kwalik beter as 
barbare is nie?  He’?

ROBERTS
Well, don’t prove them right.

‘n Geritsel klink tussen die bosse op.  Pieter gaan staan 
botstil, luister.  

ROBERTS (CONT’D)
And besides...

PIETER
(voorvinger voor teen 
lippe)

Shhh!

Roberts raak stil...kyk versigtig om.

Pieter luister...en dan met sy geweer in hand verdwyn hy 
geluideloos in die ruigtes in.
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Roberts kom stadig orent...kyk onseker rond. Ons bly by 
Roberts.  Hy draai stadig in die rondte...maar dis net 
ruigtes om hom.

Dan bars ‘N MEISIE SE GEGIL los.  Roberts wip soos hy skrik, 
en draai in die rigting van die gegil.  Sy oe” wyd.

Pieter kom uit die ruigtes.  Hy sleep/trek vir Eerste en gooi 
haar naby die vuurtjie neer.

ROBERTS
Good heavens!  Good heavens!

PIETER
(aan Eerste)

Ufuna ntoni apha?!  (Wat soek jy 
hier?

(Eerste is te bang om te 
antwoord.)

Ndiphendule! Ufuna ntoni 
apha?!(Antwoord my. Wat soek jy 
hier?)

ROBERTS
Who is she?!

PIETER
Hoe sal ek nou weet?  Dis wat ek 
wil uitvind.  

(aan Eerste)
Thetha ngoku kungenjalo uza kuba 
senkathazweni. Ungubani wena? Ufuna 
ntoni apha? (Praat nou of daar is 
moeilikheid. Wie is jy?  Wat soek 
jy hier?)

Eerste huil en praat so deurmekaar dat Pieter nie ‘n woord 
kan uitmaak nie.

PIETER (CONT’D)
Ukuba akufuni kuthula ndiza 
kukubetha! (As jy nie nou bedaar 
nie gee ek jou ‘n pakslae.)

EERSTE
(bedaar genoegsaam dat sy 
kan praat)

Ufuna unkundibulala!  Ufuna 
ukundibulala! (Hy wil my doodmaak.  
Hy wil my doodmaak.)

PIETER
Ubani?  (Wie?)

EERSTE
Ukuba ukhe wandibamba uza 
kundibulala. (As hy my vang, gaan 
hy my doodmaak.)
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ROBERTS
What is she saying?

PIETER
Sy se^ iemand wil haar doodmaak. 
Ngubani ofuna ukukubulala?  
Bangaphi bebonke phaya?  (Wie wil 
jou doodmaak?  Hoeveel van hulle is 
daar?)

EERSTE
Mnye kuphela ofuna ukundibulala.  
Ndibalekile. (Daar is net een wat 
my wil doodmaak.  Ek het 
weggehardloop.)

ROBERTS
Ask her why.  

PIETER
Dis wat ek doen, Engelsman!

Die Jong Mpondo Man bars deur die rand van die ruigtes, met 
sy spies en skild in die hande. 

Pieter vlieg om, sy geweer gereed om te vuur.

Roberts duik agter Pieter in.

JONG MPONDO MAN
Ndize kuthatha le ntombazana.  (Ek 
het gekom vir daardie meisie.)

PIETER
Uthi ufuna ukumbulala.  Ingaba 
yintoni?  (Sy se^ jy wil haar 
doodmaak.  Hoekom?)

JONG MPONDO MAN
Uyintombazana enemikhuba. 
Undiphoxile.  (Hierdie meisie is 
sleg.  Sy het skande oor my huis 
gebring.)

ROBERTS
What is he saying?

PIETER
(Hou die jong man 
deurentyd dop)

Sy’t skande oor sy huis gebring.  
(aan Jong Man)

Wense intoni?  (Wat het sy gedoen?)

JONG MPONDO MAN
Ubefanele ukutshata nam kodwa 
ubaleke nenye indoda. 
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(Sy is gekies om met my te trou 
maar sy het haarself vir ‘n ander 
man gegee.)

EERSTE
(aan die Jong Man)

Nguye endimfunayo hayi wena.(Ek wil 
hom he^, nie vir jou nie.)

JONG MPONDO MAN (VERTAAL ASB)
He is dead. (Hy is dood.)

Eerste skreeu en huil, laat sak haar kop.

Roberts weet nie wat de hel aangaan nie.

PIETER
He has killed the man she loved.

EERSTE
(deur haar trane aan die 
Jong Man)

Uyindoda ekhohlake leyo! Uyindoda 
ekhohlake leyo. (Jy is ‘n wrede 
man.  Jy is ‘n wrede man.)

(dan aan Pieter, smeek)
Musa ukumvumela andithathe ndiya 
kucela.  Ndiya kucela.

JONG MPONDO MAN
Thula ntombazanandini! (Bly stil, 
vrou!)

PIETER
Wat de donner moet ek nou maak?

ROBERTS
You will not permit him to kill 
her, will you?!

PIETER
Of sy moet vrek of hy moet vrek.  
Hy sal nie sonder haar weggaan nie.  
Sy is aan hom belowe, maar toe gaan 
raak sy verlief op iemand anders. 
Sy eer is op die spel.

JONG MPONDO MAN
Ndinike le ntombazana kungenjalo 
uza kuba senkatha zweni. (Gee my 
die meisie of daar is moeilikheid.)

Pieter kyk van die Jong Man na Eerste.

ROBERTS
We cannot look on as a young woman 
is being dragged off to certain 
death.
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PIETER
Wat stel jy voor?  Sal ons boeke 
vat?  Ek weet:  Hier is jou kans om 
‘n siel te wen.  Praat jy met hom.

(stoot Roberts vorentoe)
Kom, praat jy met hom.  Goeie 
oefening vir die Zoeloes. Vertel 
hom van “civilisation”.

Pieter stoot Roberts tot voor die Jong Mpondo Man.

JONG MPONDO MAN
Le ntombazana yeyam!  Asiyondaba 
yakho leyo!  (Daardie vrou is myne.  
Dis nie jou besigheid die’ nie.)

ROBERTS
Look...I am confident we can settle 
this matter in a civilised manner.

JONG MPONDO MAN
Ndimfuna ngoku! (Ek wil haar nou 
he^.)

ROBERTS
(oor sy skouer aan Pieter)

What did he say?

Pieter trek sy skouers op.

ROBERTS (CONT’D)
This is hardly a time for facetious 
behaviour.  What did he say?

JONG MPONDO MAN
Ngamazwi okugqibela la ndiwathetha 
kuwe.  (Dis die laaste keer dat ek 
praat.)

ROBERTS
(terug by Jong Man)

Yes, quite...uhm...just a moment...
(draai vraend na Pieter)

For heaven’s sake, de Witt, what is 
he saying...?

Met die dat Roberts draai, lig die man sy knopkierie om 
Roberts oor die kop te slaan.

‘n ENKELE SKOOT weergalm deur die bos.  Roberts skrik hom 
byna dood.  

Die Jong Mpondo Man sak inmekaar.  

Pieter staan met sy geweer teen die skouer.  Laat sak stadig 
die geweer.

Roberts kyk verstom na die Jong Man se lyk.

DONKERLAND  Episode 1       29.



Eerste se asem is weggeslaan.  Sy kyk stadig van die dooie 
Jong Man op na...

Pieter, wat nou sy geweer stadig laat sak.

PIETER
Hy’t gese^ dit was jou laaste kans.

ROBERTS
(stomgeslaan)

You shot him!

PIETER
Ja...en het ek ‘n sekonde langer 
gewag, het jy daar gele^.

Roberts loop stadig na die lyk.

ROBERTS
But he’s dead.

PIETER
Natuurlik is hy dood.  Wat dink jy 
is dit hierdie - ‘n kleilat?

ROBERTS
But I...we...I...he...

Pieter haal die blikkie soetigheidjies uit sy sak, maak dit 
oop, haal en uit en hou dit uit na Roberts.

PIETER
De’.

Roberts kyk ‘n oomblik na die soetigheidjie en strompel dan 
die ruigtes in.

EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Roberts kom aangestrompel, val op sy kniee” en gooi op. Hy 
sit terug op sy kniee”, kop agteroor.

ROBERTS
Oh God!  Oh God!

Hy gooi op.

EXT.  BOSVELD LANGS DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter gaan sit op die stomp voor die vuurtjie en begin sy 
geweer herlaai.  

Eerste se oe” is op Pieter.

Pieter kyk na Eerste en dan weer terug by sy geweer.
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Eerste staan stadig op en stap oor na waar die Jong Mpondo 
Man se lyk le^.  Sy stamp-stamp aan sy lyk met haar voet om 
seker te maak dat hy dood is en dan begin sy op hom skreeu - 
‘n aanmekaar gebabbel soos sy hom slegse^ en vervloek.

PIETER
Kwanele!  Kwanele!!

Eerste kom stadig tot bedaring.

PIETER (CONT’D)
Ukuba wenza ingxolo enje kuza 
kubakho enye inkathazo.  (As jy so 
lawaai is daar netnou nog 
moeilikheid.)

Eerste raak stil.

Pieter sug en skud sy kop.

Roberts kom vanuit die ruigtes aangestap. Hy vee sy mond met 
‘n sakdoek af.

Eerste stap oor na Pieter en gaan sit voor hom op haar 
kniee”.

Roberts steek vas...hou dop wat nou aangaan.

EERSTE
Ubusindisile ubomi bam ngoku 
nidingowakho.  (GEEN ONDERSKRIF 
NIE)

Pieter kyk vir ‘n oomblik stil na Eerste en gaan dan weer aan 
met die herlaai van sy geweer.

ROBERTS
What did she say?

PIETER
Ek het haar lewe gered en nou is sy 
myne.

EERSTE
Angekhe ndibuyele kubo ngoku kuba 
bangandibulala.  Apho uya khona nam 
ndihamba nawe. (GEEN ONDERSKRIFTE)

PIETER
Sy kan nie teruggaan nie, hulle sal 
haar doodmaak.  Sy se^ waar ek 
gaan, sal sy gaan.

ROBERTS
The Lord works is mysterious ways. 
You were reluctant to let me tag 
along with you, because I would 
slow you down. 

DONKERLAND  Episode 1       31.

(MORE)



But now, if you are taking one, you 
may as well take two.

PIETER
Sy is klein.  My perd sal haar nie 
voel nie.

ROBERTS
Oh, I see.  When I ask, the answer 
is no, but when the chance arises 
to own your first slave...

PIETER
(skielik kwaad)

She is not my slave, Mister 
Missionary!!  Sy kan loop net 
wanneer sy wil. Sy vra om saam te 
kom...en anders as met jou, het sy 
hande om te help as ek my plaas 
afgetree het. Gaan huis toe, terug 
Engeland toe.  Jy hoort nie hier 
nie.

Stilte.  Roberts verwerk die implikasies van sy situasie.

Eerste kyk stil na Pieter.

Pieter kyk na Eerste.  Knik eenkeer.

Eerste laat sak dankbaar haar kop.

ROBERTS
(met verwysing na die lyk)

What are you going to do about him?

PIETER
Jou gemors, maak jy dit skoon.  Die 
rivier is net hieronder.

ROBERTS
You cannot be serious!

PIETER
Ek het nie ‘n graaf nie, jy gaan 
nie nou klippe kry om hom mee toe 
te pak nie, en ek gaan nie slaap 
met ‘n lyk wat langs my le^ en vrot 
nie.  As jy ‘n beter plan het, 
luister ek graag;  so nie, die 
rivier is soontoe.

Pieter haal sy blikkie sotetigheidjies uit sy sak, haal een 
uit en hou dit uit na Eerste.

PIETER (CONT’D)
Yita le nto. Imnandi ifana nobusi. 
(Eet dit.  Dis lekker, soos 
heuning.)
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Eerste huiwer, vat dan die lekker en sit dit in haar mond.

PIETER (CONT’D)
Liyintoni igama lakho? (Wat is jou 
naam?)

EERSTE
Mafungwashe.

PIETER
Mafungwashe.  Eerste dogter. uI uza 
kukubizela uEerste. (Ek noem jou 
Eerste.)

EERSTE
(se^ versigtig na)

Eerste.

PIETER
(knik)

Eerste dogter van jou Vader en 
eerste dienskneg op my plaas.

ROBERTS
You will forgive me for saying so, 
but I think we should pray.

PIETER
(sy oe” nog op Eerste)

‘n Leeu vra nie om vergifnis elke 
keer as hy ‘n bok vang nie.

ROBERTS
I fear you are a godless man.

Pieter kom vinnig en onverwags orent.

Roberts tree agteruit...dink Pieter gaan hom aanrand.

Pieter stap oor na sy saalsak wat langs sy saal le^ en bring 
‘n familiebybel te voorskyn.

PIETER
Hierdie Bybel het aan my oupa 
behoort, en aan my pa na hom, en 
nou behoort dit aan my. As God met 
my wil praat sal hy hier praat, nie 
in gebed met ‘n donnerse Engelsman 
nie.

ROBERTS
Mister De Witt, we have just killed 
a man.  The Word of God expressly 
forbids it.

PIETER
Adam en Eva is uit die paradys 
verban, of het jy dit vergeet!  
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Ons lewe in die we^reld, en die 
we^reld is ‘n wildernis, my magtag!  
As ek hom weggejaag het, sou hy 
eenvoudig gewag het tot ons slaap - 
en dan teruggekom het.  En as hy 
dit nie vanaand gedoen het nie, sou 
hy dit mo^re of oormo^re gedoen 
het.  Sy eer was op die spel en hy 
het gesterf terwyl hy dit verdedig 
het.  As hy nie hierdie vrou tot 
verantwoording kon bring nie sou hy 
dit nie anders wou gehad het nie, 
want tussen sy eie mense sou hy nie 
meer met eer kon lewe nie.  Ek weet 
nie wat hulle jou by jou missionary-
skool geleer het nie, maar hoe 
gouer jy dit vergeet, hoe beter.  
Dis Afrika, die; hier praat bloed.  
Dis al.

Roberts sak op sy kniee” neer en vou sy hande voor hom.

ROBERTS
Our Father who art in heaven, you 
have brought me to this forsaken 
land to do thy work, but darkness 
threatens to engulf me, to obscure 
the path...

PIETER
Donner!

Pieter slinger sy geweer kruis oor sy bors en stap oor na die 
Jong Mpondo Man se lyk.

PIETER (CONT’D)
(met die stap, aan Eerste)

Eerste!  Yiza.

Pieter vat die lyk onder die skouers, beduie met sy kop vir 
Eerste om die voete te vat.

Roberts, nog op sy kniee”, hou op bid, hou Pieter en Eerste 
dop.

Pieter en Eerste dra die lyk weg.

PIETER (CONT’D)
(aan Roberts terwyl hy die 
lyk dra)

Sorg dat jy weg is voor ek 
terugkom, of jy sal rede he^ om te 
bid.

Pieter en Eerste verdwyn in die ruigtes met die lyk.
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ROBERTS
(bid verder)

Lord, why have you withdrawn from 
me?  I wish only to do thy work, to 
tend thy flock, to...

Roberts raak stil.  Maak sy oe” oop.  Dink vir ‘n oomblik.  
Dan staan hy op en tuur in die rigting waar Pieter en Eerste 
in die ruigtes verdwyn het.  Dan sak hy weer op sy kniee” 
neer en bid verder.

ROBERTS (CONT’D)
It is written - thou shalt not 
kill, and this Lord I have done.  
Forgive me...and forgive me 
also...for the thing I am about to 
do.  It is a sin, but one that will 
serve thy greater glory.

Roberts staan op, stap oor na Pieter se saalsak en begin 
daarin krap. Hy bring ‘n stukkie wit lap tevoorskyn.  Dan 
gaan hy na die vuur en krap in die vuur se rand tot ‘n 
stokkie kry waarvan die punt tot houtskool verbrand is.  Hy 
le^ die lappie op die grond en begin met die houtskool op die 
lappie skryf.

EXT.  DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter en Eerste dra/sleep die Jong Mpondo Man se lyk tot by 
die water.  Pieter stoot die lyk in die water in en gee die 
lyk dan nog ‘n stoot om hom dieper in te stuur.  Die lyk dryf 
stadig uit.

EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

NABYSKOOT op die stukkie wit lap wat nou toegevou is wat 
versigtig op die stomp voor die vuur neergele^ word.

Die lappie neergesit kom Roberts orent...kyk in die rigting 
waar Pieter gegaan het...

EXT.  DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter en Eerste staan en kyk hoe die Jong Mpondo Man se lyk 
wegdryf.  Die stroom vang die lyk wat vinniger stroom af 
dryf.

Pieter kyk na Eerste.  Eerste kyk na Pieter en dan nederig 
weg.

PIETER
Nou ja toe.
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EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter en Eerste stap deur die bosse terug na die kamp.  
Pieter stap voor, Eerste ‘n paar tree” agter hom.

EXT.  BOSVELD AAN DIE OEWER VAN DIE UMZIMKULURIVIER. DAY

Pieter se kamp.  Pieter en Eerste kom uit die bosse gestap.  
Pieter sien dat Roberts weg is. 

PIETER
(knik sy kop tevrede)

Goed so.

Pieter stap na sy vuur en wil op die stomp gaan sit, maar dan 
tref dit hom.  Hy kyk verstom af na die...

Stomp, waarop daar nou net die gevoude wit lappie le^, geen 
saal nie.

PIETER (CONT’D)
Waar’s my saal?!

Pieter sien die gevoude wit lappie op die stomp.  Hy tel dit 
op, vou dit oop...

ANGLE ON:  Die lappie in Pieter se hande.  Ons lees DUIDELIK
die woorde  “YOUR HORSE IS IN THE SERVICE OF THE LORD” in 
houtskool geskryf.

PIETER (CONT’D)
(kyk op)

Bliksem!

Die “STAP MONTAGE” MUSIEK begin.

EXT.  DIE VELD VAN SUID KWAZULU-NATAL NABY IXOPO.  DAY

Pieter, saalsak oor een skouer en geweer oor die ander, stap 
deur die veld, gevolg deur Eerste - verskeie wyeskote en 
nabyskote soos hulle stap.

EXT.  KANT VAN ‘N BERG IN KWAZULU-NATAL, RICHMOND AREA.  DAY

Pieter en Eerste soos vantevore.  Hulle stap teen die steilte 
op.

EXT.  BERGRAND, RICHMOND AREA.  DAY

Pieter en Eerste soos vantevore.  Hulle stap op die rand van 
‘n berg, uitgee”ts teen die blou hemelruim en wolke.
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EXT.  HOWICK WATERVALLE.  DAY

Pieter en Eerste soos vantevore.  Hulle is albei op hulle 
kniee” langs die water, skep water met die hand om te drink.

Pieter kom eerste orent, kyk op, en eers dan sien ons...

Die Howick Waterval in die agtergrond.

EXT.  ‘N BERGRAND OOR ‘N VALLEI TUSSEN MOOIRIVIER EN WEENEN, 
KWAZULU-NATAL. DAY

Pieter en Eerste stap op na die rand van die berg.  Die rand 
loop van links na regs voor hulle - dus ‘n loodregte stand 
met verwysing tot die rand.  Hulle stap nader aan die 
rand...nader...ons beweeg by hulle verby na die rand...kom by 
die rand en sien...

‘n Vallei le^ groen en wyd onder die berg.

Pieter en Eerste staan sy aan sy en aanskou die landskap aan 
hulle voete.

 AD BREAK # 3

EXT. ‘N VALLEI IN KWAZULU-NATAL, IEWERS TUSSEN ESTCOURT EN 
WEENEN.  DAY

‘n Ossewa uitgespan op ‘n afstand.  ‘n Man, twee vrouens en 
vier kinders by die ossewa.  Die vrouens is doenig by ‘n pot 
oor ‘n vuur.

Pieter en Eerste stap in skoot in, kyk na die kamp en mense 
by die ossewa.

Pieter en Eerste stap nader, eerste ‘n paar tree” agter 
Pieter.

Die voortrekker man, JAKOB OOSTHUIZEN(laat-30’s) kyk op, sien 
Pieter en Eerste wat nader stap.  Hy vat sy roer wat teen die 
ossewa se wiel staan, maar hou dit net by hom, kolf teen die 
grond.

Die voortrekker vrou, HANNA OOSTHUIZEN  (vroee”-30’s) en 
MAGRIET(21) kyk op.  Magriet is slank, maar gemiddeld in haar 
skoonheid.’n Goeie trouvrou, om dit so te stel.

Die kinders speel in die agtergrond.

Pieter kom so tien tree” van die man af tot stilstand.

PIETER
Dagse^.
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JAKOB OOSTHUIZEN
(versigtig)

Dagse^.

PIETER
Ek is Pieter de Witt van die 
kolonie in die Oos-Kaap.  Ek’s op 
pad Noord om vir my ‘n plaas uit te 
tree.

JAKOB OOSTHUIZEN
Jakob Oosthuizen.  My vrou Hanna en 
Magriet van der Merwe.

Pieter knik-groet.

Hanna Oosthuizen knik-groet.

Magriet glimlag effens, knik-groet terug.

JAKOB OOSTHUIZEN (CONT’D)
Die Oos-Kaap, se^jy?

Pieter knik.

JAKOB OOSTHUIZEN (CONT’D)
Dis nogal ‘n entjie.  Waar’s jou 
perd?

PIETER
In diens van die Here. (beat) Dis 
‘n lang storie.

Jakob kyk stil na Pieter.

JAKOB OOSTHUIZEN
Jy se^ jy’s op pad Noorde toe...?

Pieter knik.

JAKOB OOSTHUIZEN (CONT’D)
Jy moet weet...Dingaan se impi’s 
het ‘n paar maande gelede amper 
drie honderd mans, vrouens en 
kinders by Doringkop en Blouwekrans 
en ander plekke langs die 
Boesmansrivier vermoor.  Ons was 
daar...(beduie na Magriet)... 
Magriet ook.  Ons was onder die 
gelukkiges wat die aanval oorleef 
het. Magriet se man was nie. 

Magriet kyk af.

JAKOB OOSTHUIZEN (CONT’D)
Ek stel voor jy dink twee keer voor 
jy in daardie area vir jou ‘n plaas 
loop uittree.
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PIETER
Ek reken ons voorouers moes twee 
keer gedink het voor hulle dit goed 
gedink het om hulle in hierdie 
kontinent te kom vestig. Maar hier 
is ons nou. En wat die Zoeloes 
betref - ek sukkel eerder met ‘n 
Zoeloe as wat ek met ‘n Engelsman 
sukkel.

Jakob knik stadig sy kop, beduie dan na sy kamp.

JAKOB OOSTHUIZEN
Jy’s welkom.

EXT. DIE KAMP BY DIE OSSEWA.  NAG

‘n Paar uur later.

Pieter, Jakob, Hanna en Magriet sit om die vuur en eet.  
Hulle eet in stilte.  

Pieter doop ‘n stukkie brood in die bredie op sy bord en byt 
dit af.  Terwyl hy kou kyk hy onderlangs na...

Magriet, wat oorkant die vuur van hom sit en eet.  Magriet 
kyk onderlangs op na Pieter.

Pieter hou haar blik vir ‘n oomblik en kyk dan weer af na sy 
kos.

EXT.  DIE KAMP BY DIE OSSEWA.  NAG

‘n Rukkie later.

LANGSKOOT:  Pieter, Jakob, Hanna en Magriet nog om die vuur.

Dan nader: Hulle het reeds klaar ge-eet.  Jakob kap sy pyp 
teen sy skoen uit.

JAKOB OOSTHUIZEN
My vrou...tyd om lappe te trap. Ek 
wil voor sonop inspan.

Jakob, Hanna en Magriet staan op.  Pieter staan uit 
hoflikheid ook op.

PIETER
‘n Goeie nag se rus vir julle.  
Dankie vir julle gasvryheid.

JAKOB OOSTHUIZEN
(knik)

Maak jou tuis onder die wa.

Jakob en Hanna en Magriet begin wegstap.
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PIETER
Ek wou nog vra...

Die drie draai terug.

PIETER (CONT’D)
...of ek...vir toestemming om met 
Magriet te praat.

Jakob kyk na Magriet, terug na Pieter en dan terug na 
Magriet.

HANNA
Magriet is ‘n weeduwee.  As jy met 
haar wil praat moet jy maar vir 
haar vra.

Magriet kyk Pieter direk in die oe”.

Pieter kyk na Magriet.

Magriet knik eenkeer -  duidelik en doelbewus.

Jakob en Hanna stap weg na die agterkant van die wa.

Magriet bly agter.

Die twee is nou alleen.  Pieter stap nader aan Magriet.

PIETER
Ek is nie ‘n man van baie woorde 
nie.

Magriet kyk hom stil in die oe”.

PIETER (CONT’D)
Soos ek gese^ het...ek gaan vir my 
‘n plaas aftree...ek soek ‘n vrou.  
En seuns...om die grond te bewerk.

MAGRIET
Wie is sy?

PIETER
Wie?

MAGRIET
Wat saam met jou hier aankom het?

PIETER
My dienskneg.

MAGRIET
Waar kom sy vandaan?

PIETER
Dis ‘n lang storie.
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MAGRIET
Jy’t baie lang stories.

PIETER
Ek kom ‘n lang pad.

MAGRIET
Wat’s haar naam?

PIETER
Eerste.

MAGRIET
Eerste?

PIETER
Haar Xhosa naam is Mafungwashe.

MAGRIET
Mafung...(kan dit nie uitspreek 
nie)

PIETER
Presies.

MAGRIET
(huiwer ‘n oomblik)

Het julle...?

PIETER
(verstaan wat sy bedoel, 
skud sy kop)

Nee.

MAGRIET
Belowe jy om ‘n goeie man te wees?

PIETER
Ek belowe.

MAGRIET
Dan is my antwoord, ja.

Pieter knik.

EXT.  DIE KAMP BY DIE OSSEWA.  DAG

MUSIEK:  DONKERLAND TEMA

Die ossewa is al reeds op ‘n afstand.

Pieter en Magriet staan sy aan sy en kyk hoe die wa weg ry.

Eerste staan so tien tree” agter Pieter en Magriet.
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EXT.  NABY WEENEN, ‘N ONGEREPTE WYE STUK VELD MET ‘N BERG 
DOER IN DIE AGTERGROND, DIE PLAAS DONKERLAND.  DAY

Pieter, Magriet en Eerste stap in die verte oor die veld.

MUSIEK DOOF ONDER VERTELLER SE STEM:

VERTELLER
En so het Pieter de Witt al die pad 
van die Umzimkulurivier na sy 
Kanaan gestap. Maar dit was nie die 
einde van die storie nie.  
Inderdaad, dit was maar net die 
begin.

EXT.  DONKERLAND, FEBRUARIE 1839. DAY

MUSIEK SPEEL VERDER.

Soos in die heel eerste toneel van die episode.

DAWH!  ‘n Laaste hou en die stok is ingekap.

‘n Wyer skoot wys dat MAGRIET en EERSTE ook daar is - Eerste 
‘n paar tree” agter Magriet.  Duskant van Pieter en die 
vrouens staan die jong boom.

Pieter gooi die klip eenkant neer en kyk stadig op...

NABYSKOOT:  Die rand van sy hoed beweeg deur die skoot van 
onder na bo.

PIETER
(oe” op die horison)

Ek noem hierdie plaas Donkerland... 
sodat ons nooit sal vergeet waar 
ons is nie.

Pieter gaan staan met sy rug na die stok, teenaan die stok. 
Hy haal diep asem...en neem ‘n tree...

NABYSKOOT:  Pieter se voet soos hy die eerste tree neem.

Nou’s ons wyer.  Pieter stap met gemete pas weg van die stok - 
tree sy plaas af.

Magriet en Eerste begin hout op tel.

Ons trek terug en op...verder...

BAIE WYE SKOOT:  Pieter wat loop en die vrouens wat hout 
versamel.

DIE MUSIEK RAAK GROTER...
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...ons beweeg steeds op en verder...todat die twee vrouens, 
Pieter wat loop, en die jong boom net kolletjies in die 
magtige landskap is.

MUSIEK CRESCENDO.

ROL KREDIETE
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DONKERLAND

Episode 2

Verwerk tot draaiboek

deur

Saartjie Botha & Deon Opperman

Gebasseer op Deon Opperman se Hertzogprys-bekroonde verhoogdrama

Donkerland



TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

Dit is waarvoor ek gebid het:
‘n stukkie grond, nie te groot nie,
Met ‘n tuin, en naby die huis
‘n fontein vars water,
En ‘n stukkie woud om dit af te 
rond.

Horatius

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in:

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof eers die 
tydsverloop sedert die laaste episode in gevolg deur die 
titel van die episode en datum:

DONKERLAND

DOOF IN:

Omtrent ‘n jaar later

DOOF UIT:

DOOF IN:

‘n Stukkie Grond

 1840

DOOF NA DONKER:

EINDE VAN TITELSEKWENS

DOOF IN OP:

EXT. DONKERLAND, PLEK WAT STOK IN EPIOSDE EEN GEPLANT IS. DAY

Nabyskoot: ‘n Klip word op ‘n reeds bestaande hoop klippe 
gepak. 

Skoot trek wyer. PIETER DE WITT (nou 22) pak klippe op 
mekaar. Die jong boom naby die klipstapel (soos in Episode 1) 
is ook sigbaar. 

Langs die hoop klippe lê die stok met die skerp punt wat 
Pieter ‘n  jaar gelede daar ingekap het. Die stok het verweer 
en uitgedroog sedert Pieter dit ingeslaan het. 
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VERTELLER
Om ‘n plaas uit te tree...om te sê: 
“Hierdie stukkie grond is myne”, is 
een ding. Maar om daardie stuk 
aarde te bewerk, te boer tot dit ‘n 
land van melk en heuning is - lande 
wat so groen le^ dit maak die oog 
seer;  beeste vet en gesond; en ‘n 
stewige opstal vir jou vrou en 
kinders, iets om na te laat aan die 
geslagte wat kom...dis iets 
heeltemal anders. 

Pieter tel die stok op, kyk daarna, vryf met sy hand daaroor. 
Hy bekyk sy plaas. Iets vang sy oog in die verte.

Hy laat val die stok. Met een beweging slinger hy sy geweer 
van sy skouer af, lê aan op ‘n teiken wat ons nie sien nie en 
skiet ‘n skoot. DWAH! TARENTALE SKREE in die rigting wat hy 
geskiet het.

Pieter laat sak sy geweer, tevrede glimlag om sy mondhoeke.

EXT. VERGADERPLEK ONDER BOOM NABY PIETERMARITZBURG. DAY

‘n Paar boere en Zoeloes sit onder ‘n boom. 

‘n Groep gewapende jong boere hou hulle van ‘n afstand dop. 

Die mans is aan die onderhandel. Die boere word gelei deur 
ANDRIES PRETORIUS (42), die bekende Voortrekkerleier 
bygestaan deur JAN SERFONTEIN (45).  Teenoor hulle staan:

MPANDE (42) Sjaka en Dingaan se halfbroer, vergesel van ‘n 
paar ZOELOE HOOFMANNE. 

‘n Jong boer JOHANNES (19)  tolk vir die twee groepe.

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui - maar net, en slegs! 
waar daar wel Afrikaanse vertaling gegee word - anders net 
die Zoeloe sonder onderskrifte.

ANDRIES
Sê vir Mpande dit was ses maande 
gelede 19 000 beeste. Dis nou al 
baie meer! Sê hom.

JOHANNES
(aan Mpande)

He says it’s more than 19 000 by 
now. 

JAN
Ten minste veertigduisend. Of wat 
dink jy Andries?
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Andries knik.

JOHANNES
At least forty thousand. 

MPANDE
Thirty thousand.

JOHANNES
(aan Andries)

Dertigduisend.

Andries en Jan kyk vir mekaar. Hulle staan op en begin 
wegstap. 

MPANDE
Fine . 40 000. But then Dingane 
must be gone. 

JOHANNES
Veertig is reg. As ons hom help om 
van Dingane ontslae te raak. 

ANDRIES
En ons soek werkers. Inboekelinge.

JOHANNES
They want workers. To help on the 
farms. 

MPANDE
I’ll be the king of many men.

JOHANNES
Hy sê hy sal koning wees van baie.

JAN
Het hulle ‘n kaart van Dingaan se 
kraal? ‘n Prentjie?

JOHANNES
They want to know what 
Umgungundhlovu looks like.  (Hulle 
wil weet hoe lyk Umgungundhlovu.

Mpande glimlag. Begin met sy assegaai in die grond teken.  

INT. DONKERLAND PLAASHUISIE, KOMBUIS. DAY

Eerste sit op die vloer en brei ‘n dierpelsie sag. Sy vee met 
haar hand oor die sagte haartjies. 

Pieter kom binne met die skerppunt-stok en twee dooie 
tarentale.  Hy sit die voëls op die kombuistafel neer. 

Magriet kom die kombuis binne vanaf die slaapgedeelte, sien 
die tarentale lê.
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MAGRIET
Welgedaan. 

Pieter stap om haar, slaan sy arms van agteraf om haar, sy 
hande saggies op haar maag. 

PIETER
Hoe gaan dit met my seun?

MAGRIET
Sê nou dis ‘n dogter?

PIETER
Jy dra te laag. Ek wil ‘n fris 
boerseun hê. En ek kry altyd wat ek 
nodig het. 

(tik haar maag met plat 
hand)

Jakob Pieter de Witt. My pa se 
naam.

Hy soen haar op haar wang. Magriet tree skaam weg, beduie met 
haar kop na Eerste - “Nie voor die volk nie...”. Pieter lag. 

EXT. VERGADERPLEK ONDER BOOM NABY PIETERMARITZBURG. DAY

Die Boere en Zoeloes soos voorheen. Mpande beduie na die 
prentjie in die sand van Dingane se kraal.

MPANDE
(wys met assegaai)

I will come from this side here, 
and you from this side here.

Mpande kyk op...wag vir ‘n antwoord.

ANDRIES
(tersy aan Jan)

Kan ons hom vertrou?

JAN
Tot Dingane dood is. Daarna sal ons 
maar moet sien. 

Mpande wag vir hulle antwoord.

ANDRIES
(sy oe” direk in Mpande se 
oe”)

Johannes, se^ vir Mpande ons sal 
hom help...maar hy moet weet: As 
dinge nie gebeur soos ons vandag 
hier ooreengekom het nie...ek 
herinner hom aan wat by Bloedrivier 
gebeur het.
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INT. DONKERLAND: PLAASHUISIE: KOMBUIS. DAY.

Magriet maak koffie. Pieter kyk hoe Eerste die velletjie 
brei.

NOTA: Engelse dialoog moet in Xhosa vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

PIETER
For the baby? (Vir die baba?)

Eerste knik.

PIETER (CONT’D)
Kufuneka sikufunela indoda. Ndifuna 
abasebenzo kweli plasi lam. (Dis 
tyd dat ons vir jou ‘n man kry. Ek 
het werkers vir die plaas nodig.)

MAGRIET
Ek wens jy wil ophou om haar taal 
in die huis te praat. 

PIETER
Ek sê maar net...(dat ons vir 
haar...)

MAGRIET
(onderbreek)

Ek wil nie weet nie. Sy moet ons 
taal leer. 

PIETER
Nou ja, leer haar dan.

Pieter tel ‘n tarentaal op en hou dit voor Eerste. 

PIETER (CONT’D)
Tarentaal.

Eerste kyk onseker na hom.

PIETER (CONT’D)
Tarentaal. Yitsho. (Se^ dit.)

EERSTE
(met aksent)

Tarentaal.

PIETER
Ta-ren-taal.

EERSTE
Ta-ren-taal.
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PIETER
Ja. Tarentaal. 

EERSTE
Tarentaal.

PIETER
(neem mes van tafel)

Mes. 

EERSTE
Mes.

PIETER
(maak snygebaar met mes) 

Sny.

EERSTE
Sny.

PIETER
(knik en beduie)

Sny tarentaal. Haal derms uit.
Yitso. (Sê dit.)

EERSTE
Sny tarentaal. Haal uit. 

Hy gee die tarentaal en mes vir Eerste.

PIETER
Daar gaat jy.

Eerste gaan uit.

Magriet draai weg van Pieter.

MAGRIET
Jy is heeltemal te vriendelik met 
haar. Netnou kry sy gedagtes.

PIETER
(stout)

Watse gedagtes?

MAGRIET
Tsk!

Pieter beweeg weer nader aan Magriet. Hy sit sy hande op haar 
heupe.

PIETER
Watse gedagtes?
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MAGRIET
(dikbek)

Hans gedagtes.

PIETER
Jy’s pragtig as jy so vies raak.

Sy gee hom ‘n speelse hou teen die skouer, breek weg, skink 
dan koffie.

Pieter tel die skerppuntstok op. Hy kyk daarna, soek met sy 
oë in die huis rond. Sy oë steek vas bokant die vuurherd. 

Hy stap na die vuurherd, raak ingedagte aan die muur. Hy 
dink: net hier.

EXT. VELD NABY VORIGE VERGADERPLEK. DAY

Andries en Jan staan teenoor Johannes (die tolk) en ‘n ander 
jong boertjie, DIEDERIK (21).

ANDRIES
Julle sorg dat julle nie gewaar 
word nie.

Die twee jong manne knik.

ANDRIES (CONT’D)
En ek soek deeglike verkenning van 
hoe die grond aan die oostekant van 
die kraal le^.

Die twee jong manne knik weer.

ANDRIES (CONT’D)
Nou ja toe.  Mpande het drie van sy 
manne gegee om julle te lei. Maar 
wees versigtig. 

Die twee jong manne stap vinnig weg.

Andries en Jan staan langs mekaar.  Andries se oe” is op iets 
in die verte.

ANDRIES (CONT’D)
Ek vertrou nie ‘n man wat sy broer 
wil vermoor nie.

JAN
Vra maar vir Piet Retief.

EXT.  DONKERLAND PLAASHUISIE. DAY

Vestigingsskoot.
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INT. DONKERLAND PLAASHUISIE, STOEP. DAY

Pieter smeer die skerppuntstok met houtolie. Hy hoor iets 
aankom, kyk op. 

EXT. DONKERLAND, BUITE PLAASHUIS. DAY

Jan kom te perd op die werf aan. Pieter kom uit die huisie 
met sy roer in die hand.

PIETER
Oom Jan.

JAN
Pieter.

Pieter staan sy geweer weer teen die muur.

INT. DONKERLAND PLAASHUISIE, KOMBUIS. DAY.

Jan en Pieter sit oorkant mekaar by die tafel.

JAN
Ek se^ jou nou, Pieter, die winde 
waai al weer oor die land.

PIETER
Watse winde die keer?

JAN
Daar’s net twee soorte winde wat in 
hierdie land waai, neef - Engelse 
winde of Zoeloe winde.

PIETER
Ek stel net belang in winde wat 
reën bring.

JAN
Dis ernstige sake, Pieter. Ons soek 
lywe vir ‘n kommando. 

PIETER 
Ek is hier om te boer. As ek op 
kommando wou gaan, het ek in 
Grahamstad gebly. 

JAN
Weet jy van ‘n Zoeloe met die naam 
Mpande?

PIETER
Net van gehoor.
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JAN
Dingane se halfbroer. En die twee  
sit nie langs dieselfde vuur nie.
Mpande het oor die Tugela gevlug. 
Sy hand van vriendskap na die boere 
uitgereik. Tot in die Volksraad in 
Pietermaritzburg gepraat. 

PIETER
‘n Zoeloe in die Volskraad! 

JAN
Tye verander, neef.  Tye verander.

PIETER
Om wat te sê?

JAN
Nie te sê nie. Te vra. Ons hulp om 
Dingane vas te vat. 

PIETER
En daarvoor soek julle nou ‘n 
kommando.

JAN
Onder Andries Pretorius, hy wat die 
Wenkommando gelei het.

PIETER
Ek’s bevrees Oom is nou by die 
verkeerde deur.

JAN
Hoe dan so?

PIETER
‘n Verdomde Engelsman het my perd 
langs die Umzimkulu gesteel. Ek het 
al die pad van daar af na die 
Tugela toe gestap om hierdie plaas 
te vestig.

JAN
So’t jy al gese^, ja.

PIETER
Nou ja, ek het dit wragtig nie 
gedoen om by die swartes se 
bakleiery ingesleep te word nie. As 
hulle mekaar wil uitmoor, se^ ek: 
Los hulle, laat hulle aangaan.  Dit 
spaar ons die moeite.
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JAN
Ons republiek hier in Natal staan 
soos ‘n pasgebore kalf op bewerige 
pote. Onder Engelse bewind kon ons 
nie veel doen nie. Maar hulle’t 
onttrek. En die Zoeloes is 
verdeeld. As ons wil toeslaan en 
wys wie’s baas, moet ons dit nou 
doen.

Pieter is nie oortuig nie.

EXT. DONKERLAND PLAASHUISIE, STOEP. DAY

Magriet kom nader met twee bekers koffie.  Sy plaas ‘n beker 
voor elk van die mans neer.  Sy gaan sit eenkant op ‘n 
stoeltjie, gaan aan met haar handewerk.

JAN
Dankie.

(terug na Pieter)
Jou plaas is skaars ‘n jaar oud. 
Hoe lank gaan dit jou neem om ‘n 
behoorlike trop beeste op te bou - 
soos dit ‘n pragstuk soos 
Donkerland betaam?  Hm?

Pieter is stil. Nog nie oortuig nie.

Jan kyk Pieter uit, weet hy moet van taktiek verander as hy 
Pieter wil oortuig.  Hy kyk na Magriet wat eenkant sit.

JAN (CONT’D)
Die impi’s het Magriet se hele 
familie uitgemoor. 

Magriet kyk op...dan weer af na haar werk.

JAN (CONT’D)
Hoeveel beeste het jou pa gehad 
Magriet?

MAGRIET
Tweehonderd-en-vyftig. 

JAN
Tweehonderd-en-vyftig! Wat regtens 
hare is, as enigste erfgenaam. 
Julle s’n is. In Dingane se krale. 
Dit kan mos nie.

Pieter kyk weg, hy wil nie oortuig word nie.

JAN (CONT’D)
Die volksraad het vir Dingaan ‘n 
ultimatum gestuur: gee terug ons 
beeste. 
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Die derduisende wat gesteel is. En 
wat doen hy? Hy stuur 200 osse met 
twee manne wat Piet Retief help 
vermoor het. Ons sê dis nou genoeg. 
Tot hier toe en nie verder nie.

Magriet begin snik, staan op en gaan die huis binne. 

Jan voel skuldig. Hy wil Magriet troos, maar weet nie hoe 
nie. Hy beduie Pieter moet haar troos. Pieter gaan die huis 
binne.

EXT. DONKERLAND, BUITE PLAASHUIS. DAY

Jan sit en rook pyp, tuur oor die werf. Pieter kom uit, kyk 
stil na Jan. 

JAN
Ons praat van baie beeste, Pieter.  
Genoeg om Donkerland van ‘stukkie 
grond’ tot plaas te omskep.

Pieter luister stil, sy gedagtes onleesbaar. 

JAN (CONT’D)
Ons gaan ook elkeen ‘n Zoeloeman of 
twee kan terugbring. ‘n Inboekeling 
is nou wel nie ‘n slaaf nie, maar 
hy werk net so hard. En hy kos 
minder.

Magriet verskyn in die deur.

MAGRIET
(stil, maar sterk)

Pieter...

Pieter kyk op na Magriet.

MAGRIET (CONT’D)
...gaan haal ons beeste.

PIETER
Jy kan nie alleen hier bly nie.

JAN
Ons vat haar na Lenie toe. 

MAGRIET
Ek sal ‘n bietjie vrouegeselskap 
waardeer.

PIETER
Dis te ver vir Magriet.  Jy kan 
sien sy’s...(laat dit hang)
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JAN 
Dan kom bly Lenie hier. 

Pieter en Magriet kyk vir mekaar. Haar besluit is gemaak.

PIETER
Al Magriet se beeste?

JAN
Ten minste. En met Dingane uit die 
pad uit word Mpande koning en hy 
sal ons verskuldig wees.

PIETER
Een ding het ek geleer - Zoeloe of 
Engelsman...as een stryd verby is, 
staan die volgende een gereed om te 
begin.

JAN
En met die Heer se genade was ons 
nog elke keer op die ou end die 
oorwinnaars.

EXT. VELD, VERKENNERSVUURTJIE. NIGHT

Johannes en Diederik sit en staar in die vuurtjie. ‘n Entjie 
verder sit DRIE ZOELOE’S om hulle eie vuurtjie. 

Een van die drie Zoeloes kom na Johannes en Diederik 
aangestap met ‘n pot bier. Hy plaas dit op die grond voor 
hulle neer.  Johannes en Diederik kyk onseker na die pot.

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

ZOELOE MAN
You must drink it. It will make you 
happy. And brave. (Drink dit. Dit 
sal julle gelukkig maak.  En 
dapper)

JOHANNES
Siyabonga. (Ons se^ dankie.)

Die Zoeloe man knik en stap weg. 

Johannes neem die pot in sy twee hande op.

DIEDERIK
(amper ‘n fluister)

My Pa se^ hulle’t vir Piet Retief 
ook bier gegee.
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JOHANNES
(binnesmonds)

Maak net of jy drink. Moenie sluk 
nie. 

Johannes neem ‘n “sluk”, maar maak eintlik net sy lippe nat.  
Hy vee sy mond af, kyk oor na die Zoeloe wat dit gebring het 
en wat nou weer langs hulle vuurtjie gaan sit 
het..glimlag...beduie met sy vuis...”Ek voel sterk...dapper!”

Intussen neem Diederik nou ook ‘n slukkie. Hy dink vir ‘n 
oomblik oor hoe dit proe...

DIEDERIK
‘S nogal lekker.

Neem ‘n groter sluk.

INT. DONKERLAND PLAASHUISIE, KOMBUIS. DAY

Magriet pak ‘n saalsak met uitgebraaide vet, ‘n potjie salf, 
opgerolde lap, beskuit en biltong. 

Agter haar, het Pieter pas die Stok teen die muur gemonteer.  
Hy staan terug, kyk na die stok teen die muur.

PIETER
En so begin alles met iets wat 
geplant word.

Hy draai na Magriet by die tafel.

MAGRIET
Daar’s kanfersalf en ‘n paar repe 
lap, vir verbande.

PIETER
En smeer?

MAGRIET
(knik)

En al die biltong wat oor is. 

PIETER
Laat ons boekevat voor ek opsaal.

Pieter vat sy groot FamilieBybel wat op ‘n rak le^ en gaan 
sit by die tafel.  Magriet gaan sit langs hom.

PIETER (CONT’D)
(terwyl hy die Bybel 
oopblaai)
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Ons lees uit Deuteronomium 32: 
“Indien Ik mijn glinsterend zwaard 
wet, en mijne hande hand ten 
gerichte grijp, zo sal Ik de wraak 
op mijne tegenpartijen doen 
wederkeeren en mijne hateren 
vergelden.” (As Ek my glinsterende 
swaard skerp gemaak het en my hand 
na die strafgerig gryp, sal Ek 
wraak oefen op my tee”staanders en 
MY haters vergelde.) Tot sover. 

(maak Die Bybel toe.)
Laat ons bid. Heer, waak oor my 
huis terwyl ek weg is, hou U hand 
oor die nuwe geslag wat my vrou 
dra, en wees met U seuns in hierdie 
optog teen die onheiliges.  Ons vra 
dit in U naam en uit U genade.  
Amen.

Pieter staan op en vat sy sak.

PIETER (CONT’D)
As ek terugkom begin ek ons opstal 
bou.  Jy gaan hierdie plaas nie ken 
nie. Ons paradys.

(soen Magriet, raak aan 
haar swanger maag) )

Jy wag vir my Jakob.
(kyk weer vir Magriet in 
die oe”)

Sal jy regkom?

MAGRIET
Sorg net dat jy terugkom.

Hy knik, gee haar ‘n soentjie en stap uit.

EXT. DONKERLAND PLAASHUISIE. DAY

Pieter kom uit die huisie.  Eerste staan buite en wag.

PIETER
Usale ujonga inkosikazi (Sorg vir 
my vrou.)

EERSTE
Ja, baas.

Eerste knik en hou sy opgerolde beddegoed na hom toe uit. 
Pieter vat die beddegoed en stap weg.  

LONG SHOT:  Pieter galop weg.

Terug by huisie.  Eerste staan en kyk hoe Pieter weggalop. 
Magriet kom uitgestap.
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MAGRIET
As die baas terugkom praat jy die 
boeretaal. Hoor jy my?

EERSTE
Ja, baas. 

AD BREAK # 1

EXT. VELD NABY UMGUNGUNDHLOVU: DAY 

Diederik en Johannes hurk agter ‘n rots. Die drie Zoeloes 
kruip weg agter ‘n ander rots net regs van hulle.

Diederik en Johannes loer oor die rand van die rots na...

Derduisende beeste wat onder in die vallei wei.

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

Die Zeloe Man wat die bier gegee het beduie en praat:

ZOELOE MAN
If you walk for a day you will see 
cattle all the time. (As mens ‘n 
dag lank loop sien jy die hele tyd 
beeste.)

JOHANNES
Sien jy daardie beeste, Dirk?  
Daar’s Boerebloed op daai beeste.

DIEDERIK
Bliksems.

JOHANNES
How far is Umgungundhlovu? (Hoe ver 
is Umgungundhlovu?)

ZOELOE MAN
Not far. (Nie ver nie.)

JOHANNES
I want to see it from the...from 
the...(Ek wil dit van die...van 
die...

(Johannes kan nie die 
woorde vind nie)

...hoe de donner se^ mens “die 
ooste” in Zoeloe...?

DIEDERIK
(trek sy skouers op)

Jy’s die tolk.
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JOHANNES
(maak ‘n plan)

...from the side where the sun 
brings the day. (Van die kant waar 
die son die dag bring.)

Die Zoeloeman knik...en beduie na die ooste.

ZOELOE MAN
We must be careful.  If they catch 
us they will club us to death and 
leave our bodies for the vultures 
and hyenas on kwaMatiwane. (Ons 
moet versigtig wees.  As hulle ons 
vang sal hulle ons met knopkieries 
doodslaan en ons lyke op 
kwaMatiwane vir die aasvoe”ls en 
hie”nas los.)

DIEDERIK
Wat se^ hy?

JOHANNES
Jy wil nie weet nie.

Die manne beweeg uit.  Diederik bly ‘n oomblik agter.

DIEDERIK
(bekommerd)

Ek vra: wat se^ hy?

JOHANNES
(terwyl hy bukkend weg 
beweeg)

Hy se^ hou jou kop laag.

INT. DONKERLAND PLAASHUISIE, KOMBUIS. DAY

Magriet kyk met afguns na Eerste.

MAGRIET
Nou ja.  Nou’s dit ek en jy.

Eerste sien glad nie uit na wat nou kom nie.  Sy is effens 
dikbek.

MAGRIET (CONT’D)
Kom ons kyk of ons jou ‘n beskaafde 
taal kan leer. (Wys na die tafel)
Tafel.

Eerste volg eers nie.

MAGRIET (CONT’D)
Tafel. Sê dit.
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EERSTE
Tafel. 

MAGRIET
(wys na water) Water. 

EERSTE
Water. 

Magriet tel stukkie boerseep op.

MAGRIET
Seep. 

EERSTE
Seep.

Magriet vryf haar hande teen mekaar. 

MAGRIET
Was hande.

EERSTE
Was hande.

MAGRIET
Was hande met seep. Elke oggend.  
Voor jy begin werk. Verstaan jy?

EERSTE
Was hande.

MAGRIET
Ja. Jy moet. Hande was. 

(tik haar eie kop met 
voorvinger)

Verstaan jy? 

EERSTE
(tik haar kop met 
voorvinger)

Verstaan.

Magriet knik tevrede.

Eerste beduie na die geweer in die hoek.

EERSTE (CONT’D)
Dwah!

Magriet volg Eerste se vinger na die geweer. Besef waarna 
Eerste verwys.

EERSTE (CONT’D)
Dwah!
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MAGRIET
Jy raak nie aan daai ding nie.  
Hoor jy my?  Nooit.

Eerste besef die geweer is verbode.  Sy knik versigtig.

Magriet is tevrede dat Eerste die gravitas van haar 
waarskuwing verstaan.  Sy plaas haar eie hand op haar swanger 
maag.

MAGRIET (CONT’D)
Baba.

EERSTE
(knik, sy weet)

Unyana.

MAGRIET
Nie in jou taal nie.  Baba.

EERSTE
Baba.

MAGRIET
Jakob de Witt.

EERSTE
Jakob.

MAGRIET
Die volgende baas van hierdie 
plaas.

DIE KLANK VAN ‘N KLEIN WA DEUR PERDE GETREK BUITE DIE HUISIE. 
Magriet vee haar hande af en haas na buite.

EXT. DONKERLAND PLAASHUISIE. DAY

LENIE SERFONTEIN (42) Jan se deurleefde boervrou, klim van 
die klein perdewa af.

LENIE
Dagse^ Magriet.

MAGRIET
Dagse^ Ta’ Lenie.

(oor haar skouer na binne)
Eerste!

Eerste kom uit die huis gestap.

MAGRIET (CONT’D)
Pak af die miesies se goed. 

(beduie met haar hande)
Pak.  Af.

Eerste stap na die wa.
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MAGRIET (CONT’D)
(aan Lenie)

Kom binne.  Tannie se keel is seker 
lekker droog na so ‘n lang rit.

LENIE
Ja-nee, koffie sal nou lekker wees.

Magriet en Lenie stap die huis binne.

Eerste laai sakke van die wa af.

EXT. DRIFFIE, BYMEKAARKOMPLEK VAN BOERE. NIGHT

Nabyskoot: Pieter sit voor die gemeenskaplike vuurtjie. Sy 
gedagtes is ver.

Skoot word wyer: Jan serfontein sit langs Pieter. ‘N PAAR 
BOERE sit weerskante van Pieter en Jan om die vuurtjie. Die 
manne gesels onder mekaar.  

Jan staan op, maak keel skoon, kry die manne se aandag.

JAN
Manne, voor ons gaan skuins le^, 
wil ek dankie se^dat julle gekom 
het. Kry vanaand genoeg rus. Ons 
ontmoet die res van die kommando 
oormôre by die laagwaterbrug. 
Vandaar sal Andries Pretorius bevel 
oorneem. 

Die boere knik tevrede koppe.

JAN (CONT’D)
Verkenners is uitgestuur. Hulle 
behoort teen more terug te wees. 
Dan sal ons ons aanval beplan. 

‘n Positiewe gebrom onder die manne.

JAN (CONT’D)
Ons ry op hierdie kommando omdat 
ons hier, in Natalia - ons eie 
republiek - in vrede, sonder 
voorksrif en sonder gevaar, wil 
leef.  Dingaan se impi’s het in die 
nag gekom en ons broers en susters 
en hulle kinders vermoor. ‘n Man 
kan nie sy geliefdes uit die dood 
gaan haal nie, net ons Jesus 
Christus kan dit doen, maar die 
beeste wat Dingaan se impi’s by 
daardie arme siele gesteel 
het...hulle sal ons nou gaan haal. 
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Na hierdie kommando sal die Zoeloes 
vir eens en altyd leer dat as jy 
die wind met ‘n boer saai, sal jy 
die warrelwind maai.

BOERE
Hoor-hoor!

EXT. DONKERLAND PLAASHUISIE. NIGHT

Vestigingsskoot: die huisie in die donker.

INT. DONKERLAND PLAASHUISIE, KOMBUIS. NIGHT

Lenie en Magriet by die tafel. Magriet lê kolhaas en -
dassiepelsies naas mekaar uit. Lenie help. Agter teen die 
muur bokant die vuurhert sien ons elke nou en dan die stok 
wat Pieter daar gemonteer het.

LENIE
(praat vinnig en aanmekaar 
soos net ‘n tannie kan)

Toe my eerste gebore is, ons was 
toe nog in Graaff Reinet, het my pa 
twee lammers laat slag. My ma het 
die wol gewas en gekam en vir my ‘n 
babakombers gemaak.  Ek het al my 
kinders met daai einste kombersie 
grootgekry. En Martie gebruik dit 
nou vir haar kleintjies.

MAGRIET
Hulle is al seker yslik groot.

LENIE
Magdaleentjie is nou amper drie. En 
klein Jan vier maande. Martie’t mos 
enetjie tussenin verloor, Herklaas.  
Haai siestog. Vreeslik gesukkel met 
sy bors. Baie swaar vir haar man 
gewees, hy was erg oor die kind.

Lenie bekyk velletjies.

LENIE (CONT’D)
As jy vir my naald en gare gee, kan 
ek hulle solank begin vaswerk...of 
sê waar, dan kry ek dit. Ek sien 
jou voete is baie geswel.

MAGRIET
Bo in die kis.

Lenie stap na die houtkis en maak dit klap oop. Sy kry die 
naald en gare. 
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MAGRIET (CONT’D)
(terwyl Lenie naald en gare kry)
Dink Tannie ons gaan regtig so baie 
beeste kry as wat Oom Jan gese^ 
het?

LENIE
Jong, dis nou een ding van ‘n 
Serfontein:  hulle’s mos van 
optimisme aanmekaar gesit. Ons sal 
maar moet sien. 

Lenie kom sit weer. Sy byt ‘n stuk gare af, suig die gare 
plat in haar mond.

LENIE (CONT’D)
(terwyl sy die gare deur 
die naald steek)

En hoe gaan dit met die dienskneg? 
Hopelik beter as laas toe ek hier 
was.

MAGRIET
Sy leer nou ons taal.

LENIE
Goed so.  ‘n Heiden bly mos ‘n 
heiden terwyl hy sy eie taal praat. 
En as Pieter na die kommando ‘n 
inboekeling of twee saambring dan 
het julle binnekort ‘n paar ekstra 
hande vir die plaas. Wat’s haar 
naam nou weer?

MAGRIET
Eerste.

LENIE
Ooooo ja.

MAGRIET
Haar Mpondonaam is Mafungwashe of 
so iets.

LENIE
Ma-fun-gwashe?  My magtig.

MAGRIET
Beteken glo “eerste dogter”...die 
la’t Peter haar Eerste gedoop het.

LENIE
Jong, ek wil my nou nie inmeng waar 
ek my nie moet inmeng nie, maar ek 
sou haar ‘n ander naam gee.  

Magriet kyk op na Lenie...?
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LENIE (CONT’D)
Netnou dink mense sy word so genoem 
omdat sy “eerste” was...as jy weet 
wat ek bedoel.

Magriet kyk stil na Lenie vir ‘n oomblik...en dan terug na 
die velletjies.

EXT. DIE VELD IN DIE OMGEWING VAN UMGUNGUNDHLOVU. DAY

Andries, Jan en Pieter bestudeer Johannes en Diederik se 
tekening in die grond.

ANDRIES
As ons van hierdie kant af kom, en 
Mpande se impi’s sprei so uit, van 
hierdie kop, tot omtrent hier, keer 
ons hulle hier vas...en het ons 
baie skuiling. 

JOHANNES
En water. 

ANDRIES
Dit o^k.

JAN
Het julle beeste gesien?

DIEDERIK
Meer as wat ‘n man kan tel.

JOHANNES
‘n Man soos jy, ja.

Diederik stamp aan Johannes.  Jan en Pieter glimlag vir die 
grappie.

JOHANNES (CONT’D)
(aan Andries)

Ek skat so tussen negentig en ‘n 
honderduisend.

PIETER
Tweehonderd-en-vyftig van daai 
beeste het aan my vrou se pa 
behoort.

ANDRIES
Die kommandolede wie se families 
beeste met Dingaan se verraad 
verloor het, kry eerste hulle 
beeste.  Jy sal jou vrou se 
tweehonderd-en-vygtig terugkry plus 
rente. 

Pieter knik tevrede.
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ANDRIES (CONT’D)
Nou maar goed so. 

(aan Jan)
Hoeveel man het ons?

JAN
Net oor die vierhonderd.

ANDRIES
Gaaf.  Reg, manne. Tyd om Dingaan 
te wys waar Dawid die wortels 
gegrawe het. (En LW: die woord is 
“gegrawe” nie “begrawe” soos baie 
mense dink nie.)

IEMAND ROEP HARD (O.S)

BOERTJIE (O.S.)
Haai!   Haai!

Andries, Jan en Pieter kyk om na...

‘n JONG BOERTJIE in die verte.  Hy waai na hulle om na hom te 
kom.

ANDRIES
En nou...?

EXT. DIE VELD IN DIE OMGEWING. DAY

Nabyskoot op ‘n dorre lyk/geraamte...nog met verweerde klere 
aan.  ‘n Verweerde leersak le^ langs die geraamte, die gespe 
daarvan nog om die geraamte se nek en skouer.

Andries, Jan en Pieter staan en kyk na die geraamte.

ANDRIES
Nou ja toe nou.  Of die koors, of 
‘n assegaai.  Een van die twee.

JAN
Lyk vir my na ‘n Engelsman se klere 
daai.

PIETER
Beslis nie ‘n boer nie.

Pieter gaan sit op sy hurke langs die geraamte.  Hy maak die 
leersak oop, kyk binne, en haal ‘n Bybel uit.

JAN
‘n Christen.  Ons sal hom moet 
begrawe.

Pieter maak die Bybel oop.  Voor in die Bybel, verblyk maar 
nog net-net leesbaar, staan ‘n naam geskryf: Grant Roberts.  
London Missionary Society.
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PIETER
Bliksem!

JAN
Wat?

Pieter kom stadig orent.

PIETER
As julle hierdie man wil begrawe is 
julle welkom.  Maar ek lig nie ‘n 
vinger nie.

Andries en Jan kyk ‘n vraag na Pieter.

PIETER (CONT’D)
Die wetter het my langs die 
Umzimkhulu besteel.

ANDRIES
Die Umzimkhulu?

PIETER
Dis ‘n lang storie.

Pieter stap weg...soos hy wegstap smyt hy die Bybel doer in 
die gras weg.

PIETER (CONT’D)
(sonder om terug te kyk)

En as julle ‘n perd raakloop...hy’s 
myne.

Andries kyk “deadpan” na Pieter wat wegstap, en dan stadig ‘n 
vraagteken na Jan wat langs hom staan.

JAN
Die la’t hy al die pad van die 
Umzimkhulu tot die Tugela gestap 
het.

AD BREAK # 2

EXT. VELD NABY UMGUNGUNDHLOVU. DAY

Aasvoe”ls draai teen die hemele.

WYESKOOT:  Die slagveld na die slag.  Baie Zoeloelyke le^ oor 
die veld gestrooi - oorals bloed op die gras.

Boere stap tussen die lyke deur.

Eenkant op ‘n miershoop of iets dergliks sit ‘n GEWONDE BOER. 
Die GEWONDE BOER SE MAATJIE bind ‘n verband om sy bors.
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Nou’s ons by Andries Pretorius.  Hy kyk somber oor die 
slagveld uit. Langs hom staan Mpande en twee van Mpande se 
raadgewers soos vantevore.  Johannes tolk.

JOHANNES
Hy se^ Dingane het in die rigting 
van die Hlatikhulu woud gevlug.

ANDRIES
Se^ vir hom ek kan nie van my 
kommando’s verwag om die land plat 
te ry om hom te gaan soek nie.

Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word.  Afrikaanse 
onderskrifte selgs indien aangebring onder Engelse dialoog, 
andersins geen ondersrkif nie.

JOHANNES
(aan Mpande)

My chief says that he cannot send 
his men to look for Dingane.

MPANDE
That will not be necessary.  Three 
of my best warriors are on his 
trail.  They will find him.

JOHANNES
(aan Andries)

Hy se^ drie van sy beste krygers is 
reeds op Dingane se spoor.

ANDRIES
(knik wetend)

Dan was vanoggend se sonopkoms 
Dingane se laaste.

Johannes knik.

ANDRIES (CONT’D)
En dan het ons ‘n Zoeloe koning wat 
ons verskuldig is.

EXT. VELD - KAMP NABY ZOELOESTAT. DAY

‘n Groep Zoeloe-mans staan trots en regop in ‘n ry. Pieter, 
Johannes en ‘n groepie boere staan voor hulle en kyk na 
hulle.

Mpande en sy raadgewers staan eenkant, langs Andries 
Pretorius.  Jan staan effens nader aan Pieter, tussen Andries 
en die Boere wat kies.

Pieter gaan staan voor MEHLOKAZULU (20). Mehlokazulu, trots, 
sterk, kyk Pieter direk in die oe”.  
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PIETER
(aan Jan)

Ek sal hom vat.

Jan knik.

PIETER (CONT’D)
(aan Mehlokazulu)

Jy moet weet...ek neem jou nie as 
‘n slaaf nie.  Ek neem jou as ‘n 
werker wat saam met my my plaas sal 
bou.  As jy na ses maande wil loop, 
dan is jy vry om te loop.

JOHANNES
(VERTAAL IN ZOELOE)

You must know...I do not take you 
as a slave.  I take you as a worker 
to help me build my farm. If, after 
six months you wish to leave, then 
you are free to leave.

Klaar geluister na Johannes se vertaling, kyk Mehlokazulu 
weer na Pieter.  Hy knik eenkeer sy kop.

PIETER
Kom.

Pieter stap oor na Jan, gevolg deur Mehlokazulu.

PIETER (CONT’D)
Ek wil vir jou dankie se^ dat jy my 
beeste bring.

JAN
In hierdie land moet ons volkie 
saamstaan, Pieter, of ons is 
verlore.

Pieter knik, bied sy hand aan.

PIETER
Ja.  Dankie.

Pieter stap na sy perd gevolg deur Mehlokazulu.

PIETER (CONT’D)
(terwyl hy stap, aan 
Mehlokazulu)

(VERTAAL NA ZHOSA)  Do you 
understand Xhosa? (Verstaan jy 
Xhosa?)

MEHLOKAZULU
(VERTAAL NA ZOELOE) They speak 
Zulu, but like children. (Hulle 
praat Zoeloe, maar soos kinders.)
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PIETER
(met die stap)

(VERTAAL NA XHOSA) That’s what the 
Dutch say about the way my people 
speak. (Dis wat die Hollanders oor 
my volk se taal se^.)

EXT. DONKERLAND,  BUITE PLAASHUIS. NIGHT

LANG SKOOT OP DIE DONKER HUSIE.  NET MAANLIG. ‘

‘n Paar sekondes stilte.  Net krieke en paddas.

En dan:  ‘n Zoeloeman se bene en agterend loop in skoot van 
agter af verby kamera.  Hy beweeg verder, in die rigting van 
die huis. Hy dra ‘n assegaai.  Nog ‘n lyf stap van agter af 
by die kamera verby, ook met assegaai...en dan nog een.  Drie 
mans. Hulle beweeg in die huis se rigting, weg van kamera.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, SLAAPGEDEELTE. NIGHT

Magriet en Lenie slaap langs mekaar in die kooi.

NABYSKOOT OP:  Magriet wat slaap.  Sy slaap vir nog so drie 
sekondes en skrik dan skielik wakker, sit penregop in die 
bed...luister...hoor niks nie.

Lenie le^ nog en slaap in die kooi langs Magriet. 

Magriet sit tjoepstil...luister.  Sy hoor net DIE GESAAG VAN 
KRIEKE. En dan hoor sy dit...iewers buite...’n enkele, dowwe 
DOEF!   Ons kan nie uitmaak wat die klank was nie...net ‘n 
dowwe doef iewers buite die huis.

Magriet stamp liggies aan Lenie. 

MAGRIET
(fluister)

Ta’ Lenie...Ta’Lenie...

Lenie sit orent, vir ‘n paar sekondes deurmekaar...

LENIE
Wie?  Wat?

Magriet beduie vinger voor lippe vir Lenie om stil te wees. 

Lenie kom by...besef daar’s fout. 

Magriet beduie dat Lenie moet luister. Die twee vrouens sit 
langs mekaar in die bed en luister. ‘n Koei BULK angstig net 
buite die huis.  Dan’s alles weer stil.

LENIE (CONT’D)
‘n Luiperd?
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Lenie en Magriet luister weer.  Alles is stil, maar nou’s 
daar ook nie krieke nie.  Niks.  Tjoepstilte.

LENIE (CONT’D)
(fluister)

Hoor jy dit?

MAGRIET
(fluister)

Ek hoor niks nie.

LENIE
(fluister)

Presies.  Die krieke is stil.  Bly 
net waar jy is...

Lenie klim uit die kooi, stap oor na die geweer wat in die 
hoek staan.  Sy vat die geweer en beweeg uit die 
slaapgedeelte van die huisie na die kombuis/leefarea.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, KOMBUIS. NIGHT

Lenie beweeg vanaf die slaapgedeelte deur die kombuis na die 
deur.  ‘n Sterk stuk hout, wat dwars le^ oor die deur en aan 
weerskante van die deur se raam in gleuwe geanker is, dien as 
die slot (soos in ou kastele). Lenie kom tot by die 
deur...staan stil...luister.  Alles is stil.  

In die rowWe hout van die deur is daar ‘n klein krakie.  
Maanlig skyn deur die krakie. Lenie beweeg nader aan die deur 
en sit haar oog teen die krakie.

LENIE POV DEUR DIE KRAKIE:  Ons voel die hout van die deur 
aan weerskante van die skoot se raam.  Buite is die stukkie 
grond voor die huis wat Lenie kan sien in maanlig gewas.  
Alles stil.

Lenie trek weg van die deur...wil terugbeweeg na die 
slaapkamer...maar hoor ‘n SAGTE, ENKELE KAPGELUID (soos die 
agterkant van ‘n assegaai teen hout).  Sy steek vas, draai 
terug na die deur, en beweeg nader om weer deur die krakie te 
loer.  Sy plaas haar oog teen die krakie.

LENIE POV DEUR DIE KRAKIE:  ‘n Zoeloeman se wit oog kyk terug 
na haar deur die krakie van anderkant die deur.

Lenie steier terug.  Kan nie roep of praat nie.  Vir ‘n paar 
sekondes staan sy versteen, en dan hardloop sy terug na...

INT.  DONKERLAND, PLAASHUISIE, SLAAPGEDEELTE.  NIGHT

Magriet sit nog in die bed soos voorheen.  Sy kyk verskrik na 
Lenie, wat die kamer binnestorm.
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LENIE
(fluister dringend)

Kruip weg!  Kruip weg!  Onder die 
kooi!  Onder die kooi!

Lenie gooi die geweer op die kooi neer en stamp-stoot vir 
Magriet uit die kooi.  Magriet is verskrik en verbouereerd.

LENIE (CONT’D)
Zoeloes!  Kruip weg.

Lenie stoot vir Magriet grond toe.  Magriet kruip onder die 
kooi in.

GWAH!  ‘n helse hou teen die voordeur.

Lenie swaai om...gryp die geweer van die kooi af.

GWAH!  Nog ‘n skop teen die deur in die kombuis.

Geweer gereed beweeg Lenie weer versigtig deur na die...

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, KOMBUIS. NIGHT

Lenie loop met ‘n draai tot sy in lyn is met die deur, maar 
‘n goeie paar tree” weg van die deur.

LENIE POV VAN DIE DEUR.  GWAH!  Die deur skud in sy raam soos 
hy van buite geskop word.

DWAH!  Lenie trek ‘n skoot af na die deur.

NABYSKOOT OP DEUR:  Splinters vlieg uit die deur soos die 
koee”l deur die deur trek.

Lenie se oe” is op die deur.  Sy hoor hoe ‘N MAN BUITE DIE 
DEUR KREUN...EN DAN VAL.  Stilte.

Lenie kyk af na die geweer in haar hande...kyk haastig 
rond...sien wat sy soek op ‘n rakkie in die kombuis. Sy haas 
oor na die rakkie, gryp die kruitvles wat daar le^ en herlaai 
behendig die roer - kyk kort-kort op na die deur terwyl sy 
dit doen.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, SLAAPGEDEELTE.  NIGHT

Magriet, onder die kooi, se oe” is so groot soos pierings.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, KOMBUIS. NIGHT

Lenie stamp die kruit vas, stoot die laaistok in sy plek 
langs die loop en staan weer gereed.  Luister.
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EXT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, DIE GRASDAK. NIGHT

NABYSKOOT op die grasdak in die maanlig. ‘n Swart hand pluk 
van die dekgras uit die dak.

EXT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, IEWERS BUITE DIE HUIS. NIGHT

NABYSKOOT OP ‘N ROTS.  Twee swart hande vat die rots vas.

INT.  DONKERLAND, PLAASHUISIE, KOMBUIS. NIGHT

Lenie binne die kombuis, oe” op die deur.  GWAH!  ‘n Helse 
slag soos die rots die deur van buite af tref.

DWAH!  Lenie skiet weer na die deur.  Stilte...maar net vir 
‘n oomblik en dan DWAH! - weer die rots teen die deur.

Lenie herlaai...

DWAH!  Rots teen die deur.  ‘n Stuk van die deur skiet los.

Lenie laai vir haar lewe.

DWAH!  Weer die rots.  Nog ‘n stuk van die deur breek weg.

Lenie laai, haar oe” flits tussen deur en geweer.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, SLAAPGEDEELTE.  NIGHT

Magriet onder die bed, oe” wyd...

MAGRIET POV TEEN DIE VLOER NA DIE KOMBUIS waar sy niks kan 
sien nie, ook nie vir Lenie nie, maar sy hoor die rots weer 
teen die deur - DWAH!  

Magriet haal bang, oopmond asem...en dan gewaar sy iets.  
Haar oe” verstyf in hulle kaste, en dan draai sy stadig haar 
oe” skuins op na die grasdak aan die oorkant van die 
slaapkamer.  Sy snak na haar asem...

Twee voete gevolg deur bene kom deur ‘n gat in die grasdak, 
en dan die boude en maag...

Magriet SKREEU!  Magriet se kreet trek oor na die volgende 
toneel.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, KOMBUIS. NIGHT

Lenie, nog besig om die kryt met die laaistok vas te stamp, 
kyk op na die slaapkamer.
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INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, SLAAPGEDEELTE.  NIGHT

‘n Zoeloeman land op die misvloer van die slaapkamer, kyk van 
sy gehurkte landingsposie direk oor na...

Magriet onder die bed.  

MAGRIET SE POV:  Die Zoeloeman kyk direk na haar en begin 
orent kom...

Magriet skreeu weer.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, KOMBUIS. NIGHT

Lenie het pas klaar gelaai.  

LENIE
Magriet?!!

Sy gooi die laaistiok neer en lig die geweer...

KADWAH!!!! Die rots ruk die deur uit die raam.  Die deur val 
na binne.  ‘n Zoeloeman storm tegelyk deur die deur, assegaai 
omhoog.

DWAH!  Lenie skiet hom in die bors.

Die Zoeloeman val neer...dood.

Ons hoor MAGRIET SKREEU (O.S.) in die slaapkamer.

Lenie se kop ruk in die rigting van die skreeu.  Sy kyk af na 
die geweer - dis te laat om weer te laai.  Sy gooi die geweer 
neer.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, SLAAPGEDEELTE.  NIGHT

‘n Swart hand gryp Magriet se hare vas waar sy nog onder die 
bed wegkruip.

Die laaste Zoeloeman sleep Magriet aan haar hare onder die 
bed uit.  

MAGRIET
(histeries)

Nee-nee-nee-nee-nee-nee! Asseblief 
nee!

Die Zoeloeman trek Magriet aan haar hare orent en begin haar 
verwurg.

Lenie duik van agter op die Zoeloman se rug, hang op sy rug 
soos ‘n vel.  Lenie krap met haar vingers na sy oe”.  Hy los 
vir Magriet en vat Lenie se hande vas en trek haar hande weg 
van sy gesig en trek haar dan om na voor hom.  Die Zoeloeman 
slaan vir Lenie teen dioe kant van die kop.  
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Lenie steier na links en val neer, half bewusteloos. (NB Soos 
hulle stooi draai hulle sodat die Zoeloeman met sy rug na die 
deur na die kombuis staan.)

Die Zoeloeman kyk terug na...

Magriet.  Sy staan stokstyf, versteen met vrees.

Die Zoeloeman glimlag effens.

Nou’s ons skuins agter die man, sodat ons hom van agter en 
Magriet wat ‘n paar tree” voor hom staan kan sien.  Die 
Zoeloem neem ‘n tree” vorentoe na Magriet.

EERSTE (O.S.)
Hei wena!

Die Zoeloeman kyk vinnig om...

ZOELOEMAN SE POV:  Die stok (Pieter se stok wat bo die 
vuurhert gemonteer is) bliksem “ons”.

MAGRIET SE POV:  Die Zoeloeman van agter.  Hy sak neer.  
REVEAL:  Eerste aan die anderkant met die stok in haar hande.

Magriet kyk verstar na Eerste.

Eerste stap tot by die Zoeloeman se bewustelose liggaam.  Sy 
tree” met een vooet oor sy lyf sodat sy oor sy maag staan.  
Dan lig sy die stok, skerppunt na onder, bokant haar kop, en 
bring dan die stok met mening af...

Die Zoloeman se bors.  Die punt van die stuk sak in sy 
sonnevleg weg.

Eerste staan met haar hande bo-op die stok.  Lig haar gesig, 
maak haar oe” toe.

Lenie kreun en beweeg waar sy eenkant op die vloer le^.

Magriet kyk stadig af na die vloer by haar voete.  

MAGRIET
(huilstemmetjie)

Eerste...

Eerste kyk af na...

Die plas kraamwater wat om Magriet se voete le^.

AD BREAK # 3

EXT.  DONKERLAND, PLAASHUISIE. DAY

Dagbreek.  Die huisie op ‘n afstand.  Ons hoor hoe MAGRIET ‘N 
GEBOORTEKREET LOSLAAT.  Eerste beweeg haastig met ‘n emmer in 
die hand vinnig na die voordeur en gaan die huis binne.
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INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, KOMBUIS. DAY

Eerste kom die huis haastig binne met die swaar emmer water 
in haar hand en beweeg vinnig na die slaapgedeelte.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, SLAAPGEDEELTE.  DAY

Magriet le^ natgesweet op die kooi.  Sy kreun van pyn.

Lenie sit op die rand van die bed.

LENIE
(dringend, vee sweet van 
haar voorkop af)

Ek dink hy le^ dwars.  Ek dink die 
baba le^ dwars.

EERSTE
(sit die emmer water neer 
langs die bed)

Druk, mies.  Ek druk.

Eerste beweeg nader om aan Magriet te raak.  Lenie stoot haar 
weg.

LENIE
Nee, nee, nee.

EERSTE
Ek ken, mies.  Ek druk.  Ek druk 
hom.

Nog ‘n kreun van Magriet.

LENIE
Gaan kry nog water op die vuur.

Met ‘n bekommerde kyk na Magriet stap Eerste uit.

EXT. DONKERLAND PLAASHUISIE. DAY

Eerste kom uit die voordeur van die huis en steek vas...

Pieter het pas van sy perd afgeklim.  Hy gee die teuels vir 
Meholkazulu en sien dan vir Eerste in die deur.

PIETER
Eerste!

EERSTE
Baas.

PIETER
Kyk wat het ek vir jou gebring.

(beduie na Mehlokazulu)
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Ek het jou gese^ ek sal vir jou ‘n 
man bring.  Sy naam is Mehlokazulu. 
Nou ja toe. Waar is my vrou?

Eerste staan stil...te bang om te antwoord.

PIETER (CONT’D)
(VERTAAL IN XHOSA)

Where is my wife?  (Waar is my 
vrou?)

Eerste beduie bangerig na die huis agter haar.

Pieter besef dat als nie pluis is nie.  Hy stap op na die 
voordeur...sien dat die deur nie meer in die raam is nie.

PIETER (CONT’D)
Wat de donner gaan hier aan?!

EERSTE
(IN XHOSA)

Three Zulu men came...to kill 
us...but we killed them...their 
bodies are behind the house. (Drie 
Zoeloemans het gekom...om ons dood 
te maak...maar ons het hulle 
doodgemaak...hulle lyke le^ 
daaragter die huis.)

Pieter kan nie glo wat hy hoor nie.  Dan hoor hy ‘N PYNKREET 
(O.S.) van die slaapkamer se kant.  Hy kyk ‘n kwaai vraag na 
Eerste.

EERSTE (CONT’D)
(babbel)

Bendifuna ukumnceda. Bendifuna 
ukumnceda kodwa uMies Lenie 
akuvumanga. (Ek wou haar help. Ek 
wou haar help maar Mies Lenie wou 
my nie toelaat nie.)

Pieter haas na die slaapkamer, Eerste volg hom, babbel voort 
soos hulle stap.

INT.  DONKERLAND, PLAASHUISIE, SLAAPGEDEELTE.  DAY

Pieter, gevolg deur babbelende Eerste kom binne.  Pieter neem 
in...

Magriet op die kooi en Lenie langs haar.

EERSTE
Asiyondaba yam leyo.  Asiyondaba 
yam...

PIETER
Bly stil, my magtig!
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Eerste raak stil.

PIETER (CONT’D)
Wat gaan aan?!  Het hulle haar 
seergemaak?!

LENIE
(staan op)

Die baba le^ dwars.  Ek kry hom nie 
gedraai nie.  Ek het alles probeer 
wat ek kon.

Pieter stoot Lenie uit die pad en gaan sit langs Magriet.

PIETER
Grietjie, Grietjie, kan jy my hoor? 

Magriet is in ‘n beswyming, registreer hom nie.

PIETER (CONT’D)
Dis ek, Pieter.  Ek is terug.  Hoor 
jy my?  Ek’s terug.  Ek het die 
beeste...al jou Pa se beeste en nog 
meer.

Geen reaksie van Magriet nie.  Sy’s op haar laaste.

PIETER (CONT’D)
Magriet...vrou!  Jy mag nie nou 
opgee nie.  Hoor jy wat ek se^? 
Moenie nou tou opgooi nie.  Hy moet 
uit.  Jy moet druk.

LENIE
As die baba dwars le^ gaan druk nie 
help nie.  Hy moet gedraai word.

Pieter vlieg orent.

PIETER
Nou draai hom dan!

LENIE
Ek het jou gese^, ek het alles 
gedoen wat ek kon. Dit help nie.

Pieter loop ‘n desperate draai in die kamer.

PIETER
Hy moes eers oor ‘n week of twee 
gekom het.

LENIE
Die aanval...toe daai diere...
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PIETER
(luister nie eers na Lenie 
nie, soek oplossings)

Eerste...

LENIE
Nee, Pieter.  Sy’s nie ‘n vroetvrou 
nie.

PIETER
Sien jy ‘n vroetvrou hier?! Laat sy 
probeer.

(aan Eerste)
Ungamnceda na? (kan jy haar help?)

EERSTE
Ndigazama, kodwa lide ixesha 
silindile.  (Ek kan probeer, maar 
ons het te lank gewag.)

PIETER
Ngenza nantoni onako.  (Doen wat jy 
kan.)

Eerste gaan sit op die bed, wydsbeen op haar kniee” oor 
Magriet.

Lenie staan ‘n paar tree” terug, hand oor haar mond - “die 
skande”.

Pieter kyk angstig toe.

Eerste masseer Magriet se maag.  Magriet is bewusteloos.

Lenie kyk met afsku na die toneel.

Pieter se oe” is op...

Magriet se gesig.  Ons sien hoe die lewe uit haar oe” gaan.

Pieter gaan hurk vinnig langs die bed, vat Magriet se hand 
wat oor die rand van die bed hang.

PIETER (CONT’D)
Magriet...Magriet...?

Magriet se oe” sien nie meer nie.

LENIE
Sy’s weg.

PIETER
Vrou...!

LENIE
Pieter...sy’s weg.

Eerste hou op masseer.
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Pieter kom stadig orent.  Eerste klim af van die bed.

PIETER
(stil, verslae)

Sy moes die beeste gesien het.

Eerste buk oor Magriet se lyk, plaas haar oor teen Magriet se 
maag.

EERSTE
(oor teen Magriet se maag)

Baas... Baas...

Eerste beduie vir Pieter om nader te kom.  Pieter beweeg 
nader.  Eerste staan opsy terwyl sy beduie dat hy sy oor teen 
haar maag moet druk.

LENIE
Ag nee, Pieter!  Dis mos nou...

PIETER
Sjuut!  Sjuut!  

(luister)
Sy hart!  Ek hoor nog die baba se 
hart.

LENIE
Dit gebeur soms.  Hy sal oor ‘n 
minuut of wat stil wees.

Pieter kom stadig orent.

EERSTE
Tarentaal, baas.

PIETER
Wat se^ jy?

EERSTE
Tarentaal, baas.

(sy beduie)
Mes.  Sny.  Trek derms.  Uit. 

Pieter verstaan nie wat sy bedoel nie.

EERSTE (CONT’D)
Trek uit.  Tarentaal, baas.

Pieter besef wat sy bedoel.  Hy pluk die mes uit die skede 
aan sy heup.

LENIE
Pieter...?

PIETER
Ek gaan hom uithaal.
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LENIE
Pieter, nee!  Jy kan dit nie doen 
nie.  Waar is jou respek?

PIETER
My seun lewe nog!

LENIE
Dis heidense dinge.  Jy sal gestraf 
word!

PIETER
Dit lewe nog hierbinne.  Hoekom 
moet ek altwee verloor?

Pieter sny/skeur Magriet se nagrok oor haar maag oop.

LENIE
Pieter, dink mooi voor jy dit doen.

PIETER
(sny/skeur voort)

Magriet is weg.  Die kind lewe.  Ek 
gaan hom nie saam met haar verloor 
nie.  Staan weg!

Pieter se hand bewe met die mes.  Hy plaas die punt van die 
mes teen Magriet se swanger maag.

Lenie draai weg, kan nie kyk nie.

Eerste is langs Pieter.

EERSTE
(kalm, rustig)

Yenza kancane...kancane... 
(Stadig...stadig...)

Pieter se oe” is stip op wat sy hande doen.

Die mes gly deur Magriet se vel.

EERSTE (CONT’D)
Ungasiki kakhulu. (Nie te diep 
nie.)

Lenie se hande is nou albei oor haar mond.

Pieter gee die bebloede mes vir Eerste om vas te hou en druk 
dan (UIT SKOOT UIT) sy hande in Magriet se maag.

PIETER
Kom...kom seun...

Pieter lig die baba op...

Pieter hou die bebloede baba in sy twee hande in die lug voor 
sy gesig.  Die naelstring hang pers en bebloed tussen hulle.
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PIETER (CONT’D)
(amper ‘n fluister)

Jakob.

EERSTE
Jakob.

WYERSKOOT:  Pieter trek Jakob teen sy bors. Ons bly op hom 
met Jakob in sy arms terwyl die Verteller praat. 

MUSIEK DOOF IN - TEMALIED.

VERTELLER
Die volgende dag het hy sy vrou, 
soos dit ‘n Christen betaam, met 
skriflesing, gebed en gesang onder 
‘n wilgerboom langs die Tugela ter 
ruste gele^.

EXT.  DONKERLAND. DAY

‘n Skoot so wyd soos die Heer se genade.  Die plaas le^ in 
die vallei.  ‘n Groot trop beeste wei in die verte.

VERTELLER
Die beeste het aangeteel...die 
grond was vrugbaar...en vir ‘n ruk 
het daar geen Engelse winde...of 
Zoeloe winde...oor Donkerland 
gewaai nie.

INT. DONKERLAND, PLAASHUISIE, KOMBUIS. DAY

Pieter en ‘n ANDER VROU sit aan tafel, bid voor die maal.  
Die kos staan gereed.

VERTELLER
Pieter het weer vrou gevat, en sy 
het drie kinders gebaar, waarvan 
net een, Schalk, oorleef het.  En 
Jakob...?

EXT. DONKERLAND, IEWERS ONDER ‘N BOOM. DAY

Eerste sit op die grond met klein Jakob - so 10 maande oud - 
op haar skoot.  Sy speel met hom, hou sy handjies vas laat hy 
regop staan.  Ons beweeg nader en nader soos die Verteller 
praat.

VERTELLER
Jakob wat soos ‘n kalf uit ‘n 
moeras gepluk is...?  Jakob het ‘n 
man geword.
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Eerste trek Jakob teen haar bors, haar gesig oor sy skouer.  
Eindig op Eerste se gesig.

DOOF NA DONKER:

ROL KREDIETE
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TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

Maar toen die Brit ons nog vererg,
Toen vat ons die geweer;
Ons was al lank genoeg geterg,
Nou kon ons tog nie meer.

S.J. Du Toit

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in:

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof eers die 
tydsverloop sedert die laaste episode in gevolg deur die 
titel van die episode en datum:

DONKERLAND

DOOF IN:

41 jaar later

DOOF UIT:

DOOF IN:

Lank Genoeg Geterg

 1881

EXT. SLAGVELD VAN SCHUINSHOOGTE, (HEDENDAAGSE NEWCASTLE, 
OMTRENT 120 KM NOORD VAN DONKERLAND, FEBRUARIE 1881. DAY

Wyeskoot van die koppies en randjies.  Ons hoor die KLAP VAN 
GEWERE maar sien geen soldate nie.

TITELKAART

DIE SLAG VAN SCHUINSHOOGTE

EXT.  SLAGVELD VAN SCHUINSHOOGTE.  DAY

KLAPPE VAN GEWEERSKOTE deurgans.

Nou beweeg ons laag agter Boersoldate verby wat agter ‘n 
rotsrif verskuil op die vyand vuur.  Ons beweeg verby ses of 
sewe Boersoldate en kom dan tot rus op a jong Boer wat aanle^ 
met sy Martini-Henry geweer.  Maar ons kan nog nie sien wie 
hy is nie want ons is agter hom.
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Nou’s ons voor hom, die voorpunt van die loop van sy geweer 
amper teen die lens.  Oor die loop van sy geweer sien ons nou 
sy gesig, linker oog toe soos hy mik.  Dit is FREDERIK(20)  - 
Jakob en Magdalena se seun en Thea se broer.  Frederik is ‘n 
aantreklike boerseun.  

FREDERIK
(saggies, terwyl hy 
aanle^)

Kom boetie...ek weet jy’s daar.

EXT.  SLAGVELD VAN SCHUINSHOOGTE.  DAY

NABYSKOOT op ‘n ENGELSE SOLDAAT (20) agter ‘n rots.  Die 
Engelse Soldaat lig stadig sy kop om oor die rand van die 
rots te loer.  

EXT. SLAGVELD VAN SCHUINSHOOGTE.  DAY

Nou’s ons baie naby op Fredrik se gesig oor sy visier.  Die 
KLANKE VAN DIE SLAGVELD DOOF UIT.  Ons hoor nou net Frederik 
se asem...hy asem in..en asem stadig uit...

ANGLE ON:  Frederik se vinger verstyf op die sneller.

BAIE NABYSKOOT:  Fredrik se oog oor die visier.

EXT.  SLAGVELD VAN SCHUINSHOOGTE.  DAY

Die Engelse Soldaat loer oor die rots.  

ZIP!  ‘n Enkel koee”l maak ‘n netjies gaatjie deur sy wit 
helmet teen sy voorkop.  Sy kop val vorentoe op die rots.  
Dood.

EXT.  SLAGVELD VAN SCHUINSHOOGTE.  DAY

Frederik kyk effens op oor die visier en loop van sy 
geweer...

FREDERIK
Pa!  Ek het een!

JAKOB(41) - Fredrik se pa (en Pieter se seun) - le^ ‘n paar 
tree” links van Frederik. Links van Jakob lê SCHALK, Jakob se 
halwe broer (ons sal later hom leer ken, maar moet sy gesig 
hier behoorlik vestig). 

JAKOB
(terwyl hy aanle^)

Dis nie nou tyd om te kraai nie, 
Frederik!  Hou jou kop laag...

Jakob trek ‘n skoot af en begin herlaai.
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JAKOB (CONT’D)
...of anders se^ ‘n Engelsman 
netnou dieselle ding oor jou!

FREDERIK
(neergehaal)

Ja, Pa.

Ons bly op veral Jakob (voel Frederik in die skoot) terwyl 
die Verteller praat:

VERTELLER
Jakob, kind wat Pieter soos ‘n kalf 
uit die moeras van Magriet se moer 
getrek het, het man geword en vrou 
gevat...

INT.  DONKERLAND, KOMBUIS.  DAY

MAGDALENA (40) - Jakob se vrou.  Sy het strak gelaatstrekke. 
Sy knie deeg.  

VERTELLER
...Magdalena, wat ses kinders 
gebaar het waarvan slegs twee 
oorleef het.  Daar is mense wat die 
lewe met ‘n glimlag en ‘n optrek 
van die skouers vat soos hy kom, en 
dan’s daar ander wat eenvoudig vies 
raak.  Magdalena was vies.  En...

Nou sien ons dat EERSTE(59)saam met Magdalena in die kombuis 
is.  Eerste vee die vloer met ‘n grasbesem.

VERTELLER (CONT’D)
...veral oor Eerste.  Maar daar 
moet mens haar seker vergewe. Min 
vrouens sal met ‘n glimlag en ‘n 
optrek van die skouers hulle 
skoonpa se bediende erf.

Magdalena kyk vir ‘n oomblik op van haar deeg na...

Eerste wat nog vee.

Dis duidelik dat Magdalena nie van Eerste hou nie.  Magdalena 
knie voort.

MAGDALENA
(oe” op haar deeg)

En moenie soos laas die hoekie daar 
agter die kas vergeet nie.

EERSTE
Ek maak so, mies.
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EXT.  DONKERLAND, AREA VOOR DIE HUIS.  DAG

PIETER DE WITT (63) gooi hoefysters na ‘n stok in die grond 
geplant - hy oefen sy jukskei...vererg hom as hy een swak 
gooi...mik weer met ‘n volgende.

VERTELLER
Sy was ook vies omdat Pieter nie 
die goeie maniere gehad het om sy 
hiernamaals tegemoet te gaan nadat 
sy en Jakob getrou het nie. ‘n Seun 
is nooit baas van sy eie plaas 
terwyl sy pa, wat die stok geplant 
het en die plaas uitgetree het, nog 
daar is om hom elke dag aan daardie 
stok en tree” te herinner nie.

ANGLE ON:  Die stokkie waarna Pieter sy hoefysters gooi.  ‘n 
Hoefyster haak perfek om die paal en gly af toto op die grond 
by die paal.

PIETER
(selfingenome)

Nou ja toe, buurman, jy kan maar 
kom.  Ek’s reg vir jou.

EXT.  DONKERLAND, HOENDERHOK.  DAY

MEHLOKAZULU (61) maak die hek van die hoenderhok oop. Hy het 
‘n vierkantige stuk leer in sy hand.  Hy maak die hek agter 
hom toe en stap die hok binne.

MEHOLKAZULU
(’n gerusstellende klank 
vir die hoenders)

Koe-choe-koe-choe-koe-choe.

Mehlokazulu stap na waar die hoenders broei. Hy kom te staan 
voor ‘n hoender wat op eiers sit.  Hy rol die stuk leer in ‘n 
pyp op, steek sy hand onder die hoender in en bring ‘n eier 
tevoorskyn.  Hy plaas die eier in die voorpunt van die leer 
pyp.  Hy bring die pyp met die eier in die punt op na sy oog - 
soos ‘n teleskoop met ‘n eier in die voorpunt, en hou dit op 
na die son.

Mehlokazulu POV: Die eier in die voorpunt van die leerpyp 
verlig teen die son. Dit gloei, en binne die eier kan ons die 
skadu van ‘n klein kuikenfetus uitmaak.

MATCH CUT TO:

EXT. SLAGVELD VAN SCHUINSHOOGTE.  DAY

Nabyskoot op die Engelsman se helmet met die gaatjie deur die 
voorkant. 
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Frederik staan, geweer geslinger, met die helmet in sy hande.  
Hy kyk trots na die helmet.

Jakob kom agter Fredrik aangestap.

FREDERIK
(beduie na die gaatjie)

Kyk Pa. Kolskoot. Presies in die 
middel. Wag tot Thea en Ma hierdie 
sien.

JAKOB
(somber)

Onthou net, dis ‘n man se lewe wat 
jy daar vashou.

Frederik kyk van die helmet na...

‘n Stil, strak en somber Jakob.

Fredrik kyk weer na die helmet. Die trotse glimlag verdwyn 
stadig van sy gesig.

FREDERIK
Dit was óf hy óf ek, Pa.

JAKOB
Ja, my seun, maar hy was ‘n soldaat 
nes jy...en hy’t waarskynlik net so 
min as jy verstaan hoekom hy in 
hierdie oorlog veg.  Kom.  Ek wil 
voor sononder by die huis wees.

Jakob stap weg.

Frederik staan nog ‘n oomblik...kyk na die helmet.

FREDERIK
(aan die helmet)

Ek weet presies hoekom julle hier 
is...om ons land te vat.

Ons trek terug, wyer, terwyl Frederik na die helmet staan en 
kyk en Jakob wegstap, met Jakob in die voorgrond, Frederik op 
die agtergrond. Die Verteller begin praat soos ons in hierdie 
tweeskoot begin terugtrek:

VERTELLER
‘n Ma wil huil as sy dink dat haar 
seun oorlog toe moet gaan, maar ‘n 
Pa...?  Diep in sy diepste binneste 
weet ‘n pa twee dinge:  oorlog is 
so na aan die hel as wat ‘n mens 
kan kom...

Jakob stap nou uit die skoot uit verby die kamera.  Net 
Fredrik is nou op ‘n aftsnad in die skoot, nog steeds met die 
helmet in sy hande.
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VERTELLER (CONT’D)
...en dis ’n hel waar sy seun óf 
sterf...óf ‘n man word. 

EXT.  DONKERLAND, BEESTEKRAAL.  DAY

THEA (19) - Jakob en Magdalena se dogter, Fredrik se sussie.  
‘n Mooi meisie.  Sy staan op die kraal se heining/muur en 
tuur die vlaktes in, hand teen haar voorkop om die son uit 
haar oe” te hou.  

Thea se POV:  Die verlate vlaktes.

Thea tuur oor die veld.  Sy verstyf, opgewonde...

Die silhoee”t van VIER RUITERS wat ver weg oor die vlaktes 
aangery kom (Jakob, Frederik, Mdlaka en Sihayo - maar ons kan 
hulle glad nie individueel uitmaak nie - hulle’s te ver). 

Thea glimlag breed, spring van die kraal se heining/muur af 
en hardloop in die rigting van die plaashuis.

EXT.  DONKERLAND OPSTAL.  DAY

Pieter oefen nog sy jukskei.

THEA (O.S.)
Oupa!  Oupa!

Pieter kyk op na...

Thea.  Sy kom aangehardloop, rok in die hande gelig.

THEA (CONT’D)
Oupa!

PIETER
Watse skreeuery is dit met jou?

Thea kom uitasem tot stilstand voor die stoep.

THEA
Hulle kom.  Ek het hulle gesien, 
Oupa.  Hulle kom.

Pieter gooi sy hoefyster neer.

PIETER
Is jy seker?

THEA
Ja, Oupa.  Ek kan Ouboet se perd op 
‘n myl uitken.

PIETER
Hoeveel perde?
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THEA
Vier.

PIETER
Ry almal regop?

THEA
Ja, Oupa.

Pieter staan ‘n oomblik en dink.

PIETER
(binnesmonds)

Ja-uh.  Hmf.
(kyk rond, soek na iets)

Eerste!    Eeerste!!
(brom)

Nooit hier as ek haar soek nie. 
Eerste!  Ek moes haar langs die 
de^m Umzimkulu gelos het.

Pieter maak sy mond oop om weer te roep...

EERSTE (O.S.)
Baas?

Pieter swaai om na...

Eerste wat om die hoek van die huis aangestap kom.

PIETER
Waar kruip jy weg?

EERSTE
(nie onderdanig nie, selfs 
ferm)

Ek is saam met die miesies by die 
kombuis, baas.

PIETER
Nou ja, los dit en...

Mehlokazulu kom aangestap met die leer pyp nog steeds in sy 
hand.  Pieter sien hom, maar hou sy aandag by Eerste.

EERSTE
Die miesies het gese^...

PIETER
Dit traak my nie wat die miesies 
gese^ het nie.  Thea het die seuns 
gesien.  Hulle is nou hier. Maak 
koffie.

Eerste bly staan waar sy is.

EERSTE
Baas...?
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Pieter kyk na Eerste...’n sekond of twee.  Dan knik hy 
stadig.

PIETER
Ja.  Hulle’s almal daar.

Eerste knik en stap weg om die hoek van die huis.

Piere stap op met die trappies na die stoep en sy stoel.

Mehlokazulu staan waar hy gestaan het.

THEA
Oupa, sal ons hulle nie gaan inwag 
nie?

PIETER
(sit en stop sy pyp)

Ek het vir kos op die tafel laat 
sit.  Dis genoeg, meer as wat hulle 
verdien.

THEA
(wip haar stertjie)

Oupa kan soms so onredelik wees!

PIETER
Pasop vir jou.  Met wie dink jy 
praat jy, hm?

Met ‘n vies kyk na Pieter hardloop Thea weer weg, terug in 
die rigting van die kraal.

PIETER (CONT’D)
(oe” op sy pyp en twak)

Mehlokazulu.

MEHLOKAZULU
Baas?

PIETER
Se^ jy vir my:  wat maak mens met 
‘n seun wat meer murg het as (tik 
met die steel van sy pyp teen sy 
kop) verstand?

MEHLOKAZULU
Jy los hom, Baas, laat hy seerkry.

PIETER
Wyse woorde.

MAGDALENA (O.S. - BINNE HUIS)
Eerste!

PIETER
O hel, hier kom ou kekkelbek ook.
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Magdalena kom vanuit die huis gestap.  Sy kyk van Pieter na 
Meholkazulu, terug na Pieter.

MAGDALENA
En nou?  Waar is Eerste?

Pieter ignoreer haar, trek aan sy pyp. Sy doelbewuste 
ignoreer gaan nie onopgemerk deur Magdalena nie.

MAGDALENA (CONT’D)
(aan Meholkazulu)

Gaan roep haar.  Is jy klaar met 
die eiers?

MEHOLKAZULU
Nee, miesies.

MAGDALENA
Nou wat staan jy dan hierso rond? 
Gaan maak klaar voor ons die son 
verloor.

Pieter  is nou de bliksem in, maar byt op sy lip.

MAGDALENA (CONT’D)
En gaan se^ vir Eerste ek soek 
haar.

Magdalena draai om weer terug in die huis te stap.

MEHOLKAZULU
Die baas en die kleinbaas...hulle 
kom, miesies.

Magdalena draai vinnig terug, kyk op in die rigting van die 
kraal.

MAGDALENA
Is hulle hier?!

MEHOLKAZULU
(beduie)

Hulle kom, miesies.

Nou’s Magdalena in ‘n toestand.  Sy vee haar hande met haar 
voorskoot.

MAGDALENA
Maar my maggies, hoekom het julle 
my nie kom roep nie?!

Pieter sit soos ‘n bul met ‘n seer kop en suig aan sy pyp.

MAGDALENA (CONT’D)
(aan Mehlokazulu)

Maak klaar met die eiers en sorg 
dat jy nie ‘n enkele onvrugbare een 
onder my broeihoenders los nie.
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PIETER
(kyk nie op na Magdalena 
nie)

Magdalena!  As ek dit een keer 
gese^ het, het ek dit al ‘n honderd 
maal gese^: As jy vir Mehlokazulu 
of enige man op hierdie plaas ‘n 
taak het, praat met my of met 
Jakob.

Magdalena kyk vuur na Pieter en stap dan die huis binne. Sy 
roep moedswillig hard terwyl sy die huis binnestap.

MAGDALENA
Eerste!!  Die baas en kleinbaas is 
op pad!

PIETER
(roep agterna)

Sy weet dit al!

‘n Oomblik...en dan verskyn Magdalena weer in die deur.

PIETER (CONT’D)
(kyk nie na haar nie)

Ek het haar gese^ om koffie te 
maak.

MAGDALENA
(trek haarself op)

Ek is nou wel net ‘n skoondogter in 
hierdie huis, maar dit maak seer 
dat Pa ons bediendes loop vertel 
dat my man en seun terug is en nie 
vir my nie.  Nee, ek moet dit by 
die volk hoor.

Pieter rook voort.

Magdalena gaan die huis binne.

Mehlokazulu kyk na die leer pyp in sy hand, wil wegdraai.

PIETER
Jy sit nie ‘n voet in daardie 
hoenderhok nie.  Dis ‘n vrou se 
werk.  Sy sal haar wat verbeel om 
‘n man soos ‘n meisie hier te staan 
en rondjaag. Ek raak sommer dadelik 
de bliksem in.

Pieter kom vinnig orent, stap af met die stoep se trappe en 
oor tot by Mehlokazulu.  Hy vat die leer pyp uit Mehlokazulu 
se hand en smyt dit dat dit doer trek.
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PIETER (CONT’D)
Kom ons kyk nou hoeveel onvrugbare 
eiers daardie bleddie henne warm 
sit!

 AD BREAK # 1

EXT. DONKERLAND, AREA VOOR DIE STOEP. DAY

Pieter, met strak gesig, en Mehlokazulu staan en kyk na...

Jakob en Fredrik -  wat aangestap kom, gewere en saalsakke 
oor die skouer geslinger, gevolg deur ‘n opgewonde Thea wat 
‘n Engelsman se helmet in die hande het.

Pieter hou hulle strak dop soos hulle nader stap.

Jakob en Frederik stop so ‘n paar tree” voor Pieter.

Pieter kyk hulle stil aan.  Die atmosfeer tussen hulle is 
gelaai.

PIETER
So...julle’s terug.

Jakob stap formeel vorentoe en bied sy hand aan.  

JAKOB
Dag, Pa.

Hulle skud hande.

PIETER
Jakob.

Frederik stap vorentoe en bied sy hand.

FREDERIK
Dag, Oupa.

PIETER
Frederik.

(aan Jakob)
Waar is Mdlaka en Sihayo?  Thea het 
vier perde getel.

JAKOB
(ook strak)

Hulle sorg vir die perde.

PIETER
(beduie na Mehlokazulu)

Groet julle nie?

JAKOB
Sawubona, mfowethu.
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MEHLOKAZULU
Sawubona, Baas Jakob.

FREDERIK
Sawubona, baba.

MEHLOKAZULU
Yebo, kleinbaas.

THEA
Oupa, Frederik het ‘n Engelsman 
geskiet.

FREDERIK
Wag nou, Thea.

THEA
(hou die helmet op)

Kyk!

Pieter ignoreer die helmet, sy oe” op Jakob.

PIETER
En Schalk?

JAKOB
Hy’t direk huistoe gery, Pa...om 
Santie en die kinders te sien.  
Hy’t gese^ hy sal more kom groet.

PIETER
Mm.

Pieter draai weg en begin wegstap.

JAKOB
Gaan Pa nie vra hoe dit gegaan het 
nie?

PIETER
(draai terug)

Julle’s almal hier.  Dis genoeg.
(aan Frederik)

Gaan groet jou ma.

Pieter stap weg.  

Mehlokazulu kyk af, ken hierdie storie.

Frederik is afgehaal.  

Jakob is kwaad.

JAKOB
(aan Mehlokazulu)

Waar is my vrou?
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MEHLOKAZULU
Die miesies is in die huis, baas.

Jakob stap weg, in die rigting van die huis.

Frederik, Thea en Mehlokazulu bly agter.

THEA
Het jy hom gesien, Frederik?  Het 
jy sy gesig gesien?

Fredrik staan dikbek, baie seergemaak, sy oe” op waar Pieter 
weggestap het.

FREDERIK
Ja.

Frederik kyk onderlangs na Mehlokazulu.

Mehlokazulu kyk met sagte oe” na Frederik...verstaan die jong 
mannetjie se seer.

Frederik stap vinnig weg.  Thea sit hom agterna.

THEA
Hoe het hy gelyk? Frederik, hoe het 
hy gelyk?

FREDERIK
(terwyl hy wegstap)

Dood...soos ‘n mossie.

Meholkazulu kyk hoe Frederik, gevolg deur Thea, wegstap.  Hy 
sug diep.

INT. DONKERLAND OPSTAL, JAKOB EN MAGDALENA SE SLAAPKAMER. DAY

Magdalena sit op die rand van die kooi en huil. Sy skrik as 
sy Jakob net buite die kamerdeur hoor roep.

JAKOB (O.S.)
Magdalena.

Sy pluk vinnig ‘n sakdoekie uit en vee haar oe” vinnig droog. 
Net betyds.

Pieter maak die deur oop en sien vir Magdalena, wat dadelik 
opstaan as sy hom sien.

MAGDALENA
(skyn vroom)

Jakob!  Jy’s veilig terug!

Sy stap vinnig nader en omhels hom.

DONKERLAND  Ep 3          bl. 13



JAKOB
(terwyl hy haar omhels)

Onse Hemelse Vader het Sy hand oor 
ons gehou.

Hulle soen.  Soos hy terugtrek sien Jakob iets op haar wang.

Magdalena sien in sy oe” hy kyk na haar wang.

Jakob vee met sy duim oor haar wang...’n traanspoor wat droog 
geword het.

JAKOB (CONT’D)
En dit?

MAGDALENA
Vreugde.

JAKOB
Dan sou die spoor nog klam wees.

Magdalena kan hom nie in die oe” kyk nie.

JAKOB (CONT’D)
Hoekom het jy gehuil?

Magdalena breek weg, wil nie nou daaroor praat nie.

MAGDALENA
Jy weet mos hoe’s vrouens.

JAKOB
Ek vra:  hoekom het jy gehuil?

Magdalena, haar rug na Jakob, kyk op...haal diep asem.

EXT. DONKERLAND, BEESTEKRAAL.  DAY

Frederik sit neerslagtig op die grond met sy rug teen die 
kraal se heining/muur.  Hy draai die helmet moedeloos in sy 
hande.  Thea staan voor hom.

THEA
Ag toe, Frikkie!

FREDERIK
Ek se^ mos ek wil nie daaroor praat 
nie.

THEA
Hoekom nie?

FREDERIK
Omdat hoekom nie reguit is nie.  
Los my nou.
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THEA
Weet jy wat dink ek?  Ek dink jy’t 
daai helmet net opgetel na die slag 
verby was.

FREDERIK
Ja-ja, lyk ek vir jou asof ek 
gister gebore is? As jy dit wil 
dink dan moet jy dit maar dink.  
Jy’s buitendien ‘n meisie.  Wat 
weet jy van ‘n slagveld?

THEA
As dit nie vir Pa en Ma was wat 
verwag dat ek vir die res van my 
lewe brood bak en vrugte inle^ nie, 
was ek langs jou op daai slagveld.  
Ek kan net so goed skiet as jy.  
Selfs beter.

FREDERIK
Hmf.

THEA
Nie “hmf”nie!  Wie’t laas daardie 
eier van die paal afgeskiet?  Huh?

FREDERIK
Vertel dit gerus vir die eerste ou 
wat by jou kom vlerk sleep. Jy sal 
net stof sien soos hy spore maak om 
weg te kom.

Thea sien dat sy nie Frederik gaan oortuig nie.  Sy plak 
haarself op die grond langs hom neer.

THEA
Jy’s net dikbek omdat Oupa nie met 
jou helmet bei”ndruk was nie.

FREDERIK
Issie.

THEA
Is.

FREDERIK
Issie.

THEA
Is.

FREDERIK
(vererg hom, staan op)

As jy dit weer se^, sit ek hierdie 
helmet op jou kop en wys jou hoe ek 
dit gedoen het.
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Frederik stap vies weg.

THEA
Tch!

EXT. DONKERLAND OPSTAL, STOEP.  DAY

Jakob kom briesend uit die huis, sien vir Pieter wat op sy 
stoel stil.

JAKOB
Nou het Pa te ver gegaan!

Pieter kyk stil op na Jakob en dan weer weg.

PIETER
Ek neem aan jou vrou het alweer op 
jou skouer gehuil.

JAKOB
Ek is amper ‘n maand weg.  Met my 
terugkeer kry ek skaars ‘n woord 
van verwelkoming en nou moet ek 
hoor dat Pa my vrou - my vrou! - 
soos ‘n bywoner behandel.  Wat gee 
Pa die reg om haar voor die volk 
uit te trap?!

Pieter kom vinnig orent.

PIETER
Wat gee my die reg?  Wat gee my die 
reg?!

Pieter stap met mening die huis binne.

INT.  DONKERLAND, SITKAMER. DAY

ANGLE ON:  Die stok teen die muur gemonteer bo die kaggel.  
Pieter se hande beweeg in die raam in, gryp die stok van sy 
monteering af.

EXT. DONKERLAND OPSTAL, STOEP.  DAY

Jakob staan op die stoep waar hy gestaan het toe Pieter die 
huis binnestap.  Pieter kom uit die huis met die stok in sy 
hand.  Hy hou die stok op vir Pieter om te sien.

PIETER
(hou die stok op)

Ek het al die pad van...

JAKOB
...die Umzimkulu gestap om daardie 
stok te plant, ja Pa, ek weet. 
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PIETER
Nou ja, dis my plaas hierdie.  Dis
wat my die reg gee.

JAKOB
Hoe verwag Pa dat Magdalena enige 
gesag oor die volk moet he^ as Pa 
haar slegter as die bediendes 
behandel?  Pa het meer respek vir 
Eerste as vir my vrou.

PIETER
As dit nie vir Eerste was nie, was 
jy vandag saam met jou ma in haar 
graf langs die Tugela. Ongebore! En 
vir die eerste jaar van jou lewe 
het sy vir jou soos ‘n ma gesorg. 
Hoekom sal ek nie respek vir haar 
he^ nie - meer as vir jou vrou? 
Sy’t my seun se lewe gered!

Jakob is onkant betrap deur hierdie antwoord.

PIETER (CONT’D)
En wat die volk betref - ek het al 
tot vervelens toe vir Magdalena 
gese^, van sy haar voet die eerste 
keer op hierdie plaas gesit het, sy 
jaag nie my Zoeloemans rond nie!  
Ek werk al veertig jaar saam met 
hulle en in daardie veertig jaar 
was daar nie ‘n dag se moeilkheid 
nie, nie eens toe die Engelse hulle 
broers by Ulundi uitmekaar geskiet 
het nie.  ‘n Zoeloeman werk nie op 
die lande nie en nog minder met die 
dekselse hoenders, en hy laat hom 
nie deur ‘n vrou rondjaag nie. ‘n 
Zoeloeman is ‘n kryger en hy is 
geregtig op respek.  Dis genoeg dat 
hulle nie meer hulle land het nie;  
moenie hulle hulle waardigheid ook 
ontneem nie.  Die dag as dit 
gebeur, is ons verlore.  Hoor wat 
ek vir jou se^.

Jakob staan ‘n oomblik stil...besluit dis beter om nie verder 
te stry nie.  Hy wil die huis binnegaan.

PIETER (CONT’D)
Jakob...

Jakob kyk terug na Pieter.

Pieter hou die stok na Jakob uit.

PIETER (CONT’D)
Sit hom weer op sy plek.
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Jakob huiwer ‘n oomblik, neem dan die stok by Pieter, en gaan 
die huis binne.

Pieter skud sy kop, wil gaan sit.

MEHLOKAZULU (O.S.)
Baas...

Pieter draai na Mehlokazulu wat onderaan die stoep se trappe 
staan.

MEHLOKAZULU (CONT’D)
‘n Seun, baas, hy moet sy assegaai 
met bloed was voor hy kan wees ‘n 
man...

Pieter kyk stil na Meholkazulu...nie seker waarop hy afstuur 
nie.

MEHLOKAZULU (CONT’D)
Die kleinbaas...nou is hy ‘n man.  
As die seun hy het sy assegaai 
gewas, ons sit in die kraal en ons 
luister, laat almal kan hoor hoe hy 
het ‘n man geword...anders, die 
hart, hy word klein.

Pieter kyk stil na Mehlokazulu.

INT. DONKERLAND, DIE SKUUR. DAY

Frederik sit doer anderkant alleen in die skuur. Die helmet 
le^ langs hom op die hooibaal. Hy sit neerslagtig op ‘n 
hooibaal en gooi sy knipmes na die grond net voor sy voete. 
Die mes steek in die grond, hy trek dit uit, gooi weer, ens.  

PIETER (O.S.)
Frederik...

Frederik kyk vinnig op.

Pieter staan ‘n entjie weg, en ‘n paar tree” agter Pieter, 
Meholkazulu.

FREDERIK
(staan op, praat gedemp)

Oupa...?

Pieter stap in stilte nader. Mehlokazulu bly staan waar hy 
is.

Frederik kyk respekvol af grond toe, weet nie wat sy Oupa wil 
he^ nie.

Pieter kom voor Frederik te staan.
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PIETER
‘n Vegter loop le^ nie by die 
vrouens voor hy sy oupa van sy dade 
vertel het nie.

FREDERIK
Oupa?

Pieter beduie na die helmet op die hooibaal soos hy na die 
baal stap.

PIETER
Ek sien jy het ‘n Engelsman se 
helmet teruggebring.  

Pieter gaan sit op die baal, neem die helmet in sy hande.

Frederik kyk stip na Pieter, onseker.

Pieter kyk vir ‘n oomblik na die helmet, veral die gat wat 
die koee”l gemaak het, voel met sy voorvinger aan die gat, en 
kyk dan op na Frederik.

PIETER (CONT’D)
Vertel my, laat ek hoor.

Frederik glimlag breed.

FREDERIK
Oupa moes daar gewees het, Oupa.  
Eers Laingsnek en toe 
Schuinshoogte.  By Laingsnek het 
die kommandant my heel agter laat 
le^.  Ek het nie ‘n enkele skoot 
gevuur nie, maar by Schuinshoogte, 
toe kry ek my kans.

PIETER
Was jy bang?

FREDERIK
Ja, Oupa, maar nie genoeg om te 
bewe nie.

PIETER
Dis hoe dit hoort.  Nou ja 
toe...ek’s die ene ore.

Frederik glimlag trots, gereed om te vertel.

INT. TENT, BRITSE MAG, GENERAAL COLLEY SE HOOFKWARTIER.  DAY

GENERAAL-MAJOOR SIR GEORGE COLLEY(46) staan om ‘n tafel en 
kyk na ‘n kaart van die gebied saam met twee ander Engelse 
offisiere - ENGELSE OFFISIER 1 & ENGELSE OFFISIER 2.  
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COLLEY
I do not want the same kind of mess 
that we had at Laing’s Nek, nor 
will I tolerate such losses again.

ENGELSE OFFISIER 1
If I may say so General, it is 
difficult to engage an enemy who 
melts away into the bush.  If they 
would stand and fight we...

COLLEY
Of course they won’t stand and 
fight. Would you? They may be 
peasants, but they are not stupid.

ENGELSE OFFISIER 2
(wys na ‘n plek op die 
kaart)

What about this hill over here?

COLLEY
What about it?

ENGELSE OFFISIER 2
My scouts tell me the Boers have no 
positions on it.

ENGELSE OFFISIER 1
Quite simply because it cannot be 
climbed.

ENGELSE OFFISIER 2
(aan Colley)

My Highlanders can climb anything.  
It will give us the high ground and  
commanding position over the Boer 
flank near Laing’s Nek.

Colley is stil...dink...oe” op die kaart.

COLLEY
And you are certain we would be 
able to get up there.

ENGELSE OFFISIER 2
Not with cannon, General, but men 
and rifles, yes.

Colley dink weer.

COLLEY
Very well.

(aan Engelse Offisier 1)
I will take a hundred to a hundred 
and fifty men from the 58th 
Regiment and the same...

(aan Engelse Offisier 2)
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...from the Gordon Highlanders.  
That will be all.

ENGELSE OFFISIER 2
Very good, sir.

Die twee Engelse Offisiere salueer en gaan uit.

Colley kyk weer af na sy kaart.

COLLEY
Now let us see who gives who a 
hiding.

INT.  DONKERLAND, DIE SKUUR. DAY

Pieter, Frederik en Mehlokazulu soos vantevore.

Frederik le^ nou op die grond voor Pieter, wat nog op die 
baal sit en luister na die vertelling.  Frederik le^ aan met 
‘n denkbeeldige geweer, trek ‘n skoot af.

FREDERIK
Dwah!  Een skoot, en toe is hy 
stil.  

(staan op, stof homself 
af)

Teen die einde van die geveg, Oupa, 
het daar oor ‘n honderd Engelsmanne 
op daardie slagveld gele^.

Mehlokazulu stap nader, praat soos wanneer ‘n pryslied 
voorgedra word. VERTAAL IN ZOELOE:

MEHLOKAZULU
(VERTAAL IN ZOELOE))

See the young eagle, see how he 
flies; see the young elephant, he 
tramples his enemies like bushes 
beneath his feet; see the young 
lion, he roars like the thunder. 
Let everyone see, let everyopne 
hear, the boy has become a man. 
(Kyk die jong arend, hoe vlieg hy 
nou; kyk die jong olifant, hy trap 
sy vyande soos bossies onder sy 
voete plat; kyk die jong leeu, hy 
brul soos die donderweer.  Laat 
almal sien, laat almal hoor, die 
seun het ‘n man geword.)

Gedurende Mehlokazulu se pryslied kyk Pieter met ‘n 
eerbiedige glimlag na die voordrag.  

Frederik glimlag skaam, maar trots.
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FREDERIK
My eer is die eer van my vaders.

MEHLOKAZULU
Yebo.

FREDERIK
Ek se^ vir Oupa, dit gaan nie lank 
wees nie, dan het ons weer ons 
republiek.

PIETER
Dis nie vir ons onafhanklikheid 
waarvoor jy jou lewe gewaag het 
nie.  Dis vir Kruger en die manne 
noord van die Vaal.

FREDERIK
Ja, Oupa, maar as die veld eers aan 
die brand is...

PIETER
Onthou net, (beduie na helmet)
daardie helmet wat jy soos ‘n 
trofee huistoe gebring het, het 
behoort aan ‘n jong man wat iemand 
anders se seun was.

FREDERIK
Ek weet, Oupa, maar...

PIETER
(val hom in die rede, maak 
hom stil)

Frederik...

FREDERIK
Oupa...?

Pieter haal sy pyp en twak uit sy sak.

PIETER
(formeel)

Die’ pyp het ek kort na jou 
geboorte ingebreek.  Dit is nou 
joune.  Hier is vir jou twak.  Jy 
is nou ‘n man, jy mag rook...

(oorhandig die pyp en twak 
en lig dan sy voorvinger 
waarskuwend)

...maar nie voor my of jou pa 
totdat jy vrou gevat het nie en 
nooit voor jou ma nie.

Pieter stap weg, gevolg deur Mehlokazulu.

Frederik kyk verwonderd na die pyp en twak in sy hande. Hy 
sit die pyp in sy mond.
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Dan sien hy dat Thea eenkant vir hom staan en kyk. Hy trek 
hom belangrik op.

FREDERIK
(haal die pyp met gravitas 
stadig uit sy mond)

Nie nou nie, suster. 
Hierdie...man...het ‘n bietjie tyd 
op sy eie nodig.

Thea kyk uitdrukkingloos na Frederik.

Frederik sit die pyp weer in sy mond en stap weg, hande agter 
sy rug. Hy loop amper styfbeen, belangrik, ‘n goeie paar duim 
langer as wat hy voorheen was -‘n filosoof, ‘n generaal...’n 
man. 

 AD BREAK # 2

EXT. SCHALK SE OPSTAL. DAY

Establishing shot.

EXT. SCHALK SE OPSTAL, VOORSTOEP. DAY

SCHALK(39), Jakob se halfbroer, sit saam met SANTIE(34) op 
die stoep.  Schalk het ‘n sterk gesig en is goed gebou. 
Santie is wat mens as ‘n “netjiese vrou” sou beskryf en 
uiters ordentlik.  Schalk doop beskuit in ‘n beker koffie en 
Santie hekel.

SANTIE
Mens sou dink dat hulle reeds by 
Laingsnek hulle les sou geleer het.

SCHALK
Die Engelse is nie hier om ‘n les 
te leer nie;  hulle’s hier om ons
‘n les te leer. Kyk wat het hulle 
aan die magtige Zoeloes gedoen - 
hulle koning sit soos ‘n aap in die 
kasteel in Kaapstad opgesluit.

SANTIE
Die Zoeloes het assegaaie na die 
geveg gebring. ‘n Boer bring ‘n 
roer en dit het hulle nou by 
Laingsnek en Schuinshoogte op die 
harde manier geleer.

SCHALK
Dis waar, maar ons volk is klein en 
die Engelse ryk is groot.
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SANTIE
Dis hoe die Israeliete oor Goliat 
gevoel het, en kyk wat het daar 
gebeur.

SCHALK
Ja, maar toe Goliat val, toe le^ 
die Filistyne die wapen neer. Maar 
soos Pa altyd se^...

SANTIE
(aap Pieter na)

“Die Engelse kom altyd terug.”

Schalk beduie “Presies”.

SCHALK
Slaat hom met ‘n stok en hy kom 
terug met ‘n swaard. Steek hom met 
‘n swaard en hy kom terug met ‘n 
geweer.  Skiet hom met ‘n geweer en 
hy kom terug met ‘n kanon.  En as 
daar nie meer iets groter is om te 
bring nie, dan bring hy soldate uit 
al die uithoeke van sy ryk en 
verswelg sy vyand soos ‘n hopie 
sand verswelg word deur die 
branders van die see.

Santie se oe”is op haar hekelwerk.

SANTIE
Jou pa is nie altyd reg nie.

SCHALK
Nee, maar hy is selde verkeerd - 
die dat die De Witts tot nou toe 
oorleef het en Donkerland nog ons 
plaas is.

SANTIE
Nie “ons” plaas nie...Jakob se 
plaas.

Schalk kyk stil uit oor die vlaktes.

SCHALK
Jakob is die oudste. Die grond wat 
Pa my gegee het is vir my meer as 
genoeg...(kyk na Santie)...en vir 
jou ook.

Santie kyk nie op nie.  ‘n Bitter trekkie terg die hoeke van 
haar mond.
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EXT. OP MAJUBA SE KRUIN. DAY

Generaal Colley en Engelse Offisier 1 & 2 het pas op die 
kruin aangekom.  Engelse troepe beweeg in die agtergrond 
verby.

ENGELSE OFFISIER 2
Shall I give the order to dig 
trenches, General?

COLLEY
(kyk rond na die gebied)

No.  We have the advantage of 
difficult-to-climb high ground.  
The rocks and ridges around the 
perimeter should provide more than 
sufficient cover.  Indeed, when the 
Boers realise that we have occupied 
a position that they themselves 
have not been able to occupy, not 
to mention the threat we will pose 
to their flank, I expect they will 
withdraw.

ENGELSE OFFISIER 1
If the Boers do manage to make 
their way to the top it might be 
wise to have our men in trenches. 
As we have seen, sir, the Boers are 
expert marksmen.

COLLEY
If they are foolish enough to 
attack us here they will all die 
before they get anywhere near the 
summit.

Engelse Offisier 1 knik, maar onoortuig.

EXT. DIE VLAKTES IEWERS IN DIE KONTREI VAN DONKERLAND. DAY

‘n JONG RUITER (Gerrie) galop oor die vlaktes - ‘n silhouette 
teen die horison.

EXT. SCHALK SE OPSTAL, VOORSTOEP. DAY

Schalk en Santie soos vantevore, maar Schalk tuur nou uit oor 
die vlaktes.

Die Jong Ruiter galop na die huis.

Santie kyk op.  Schalk staan op en stap af na die area voor 
die stoep.

Die JONG RUITER ry tot by Schalk, maar klim nie af nie. Sy 
perd trippel in die rondte soos hy praat.
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JONG RUITER
Dagse^, Oom Schalk.

SCHALK
Dagse^, Gerrie.

JONG RUITER
‘n Boodskap van Kommandant Malan.  
Ons verkenners het berig dat die 
Engelse onder Generaal Colley besig 
is om nuwe stelling in te neem.  
Die kommandant het almal wat hy 
huistoe laat gaan het, teruggeroep.

Schalk knik stadig.

JONG RUITER (CONT’D)
Ek wil Oom vra of Oom vir Oom Jakob 
sal laat weet.  Ek het nog ver om 
te ry.

SCHALK
Ek maak so.  Waar trek ons saam?

JONG RUITER
Duskant Laingsnek.

SCHALK
Waar’s die Engelse?

JONG RUITER
Op Majuba.

Die Jong Ruiter galop weg.

Schalk knik stadig sy kop, dis nes hy verwag het.

SCHALK
Ja-uh.

INT. DONKERLAND OPSTAL, KOMBUIS. NIGHT

Pieter, Jakob, Magdalena, Frederik en Thea is aan tafel - 
aandete.  Pieter sit aan die hoof van die tafel. Hulle hou 
hande vas en hulle hoofde is gebuig in gebed.

PIETER
...ons vra dit alles in U naam en 
uit U genade. Amen.

Magdalena begin vir almal opskep.  Stilte om die tafel.

Pieter druk netjies sy servet onder sy ken in sy hemp in.

Schalk verskyn in die deur.  Jakob sien hom eerste.
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JAKOB
Schalk?

Almal kyk om/op na Schalk, wat met sy hoed in sy hand in die 
deur staan.

SCHALK
Naand, Pa.  Magdalena.

JAKOB
Jy’t gese^ jy kom eers more of 
oormore groet.

MAGDALENA
Jou maniere, my man.  

(staan op)
Frederik, trek vir Oom Schalk ‘n 
stoel nader.

Frederik maak so.  Magdalena kry mes en vurk en ‘n bord uit 
‘n kas en dek ‘n plek vir Schalk terwyl die toneel aangaan.

SCHALK
Ek kan nie lank bly nie. Ons is 
teruggeroep. 

Stilte.

Pieter kyk af...sy gesig strak.

Jakob verwerk die nuus.

Frederik het ‘n glinster in sy oog.

Magdalena staan stil met ‘n bord in die hand, halfpad tussen 
kas en tafel.

SCHALK (CONT’D)
Colley het nuwe stelling op Majuba 
ingeneem.  Ons sal eerste lig in 
die saal moet wees.

PIETER
(stil en afgemete)

Ek het dit gesê toe jy ‘n week 
gelede aangedring het om aan te 
sluit en nou sê ek dit weer: 
(nadruklik) Dis. Nie. Ons. Oorlog. 
Nie.

Alle koppe draai na Pieter.

PIETER (CONT’D)
Laat Kruger en Joubert hulle eie 
stryd voer.

JAKOB
Dis ons volk.
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PIETER
Ons volk? Watse volk?! As iemand 
Donkerland by my wil 
afvat...daardie dag sal ek die 
geweer opneem.

Jakob pluk ‘n pamflet uit sy binnesak.

JAKOB
Lees dit, Pa. Van Kaapland tot in 
die Noorde is Afrikaners aan die 
opstaan.  

(beduie na die pamflet)
Ek het dit by een van generaal 
Pretorius se manne gekry - Die 
Afrikaanse Patriot.  In die Kaap is 
daar al ‘n Genootskap van Regte 
Afrikaners.

PIETER
En wat, as ek mag vra, is ‘n “regte 
Afrikaner”?

JAKOB
Manne wat saamstaan.  Pa het self 
vertel hoe die Engelse Pa-hulle se 
republiek hier in Natal slegs drie 
jaar na julle dit gestig het, by 
julle afgevat het.  Vir net een 
rede:  omdat die Boere nie kon 
saamstaan nie.  Maar die tye het 
verander, en...

Pieter slaan die tafel met ‘n magtige hou.  Die borde en 
bakke wip.

PIETER
Niks verander nie, Jakob!

Jakob kyk strak na Pieter.

Frededrik is wydoog.

PIETER (CONT’D)
Die Engelse kom altyd terug!

EXT. DONKERLAND OPSTAL, TRAPPIE BUITE DIE KOMBUIS. NIGHT

Eerste sit op die trappie, hoor wat binne aangaan.

PIETER (O.S. - BINNE HUIS)
Onthou dit, skryf dit in jou siel, 
se^ dit elke aand vir jouself voor 
jy gaan slaap:
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INT. DONKERLAND, KOMBUIS.  NIGHT

Soos voorheen...

PIETER (CONT.)
Die Engelse kom altyd terug!

JAKOB
En ‘n boer skiet terug!  Dit het 
hulle so pas uitgevind!

Pieter staan op.

PIETER
My magtag, Jakob, hoor wat ek se^!  
Moenie dink omdat jy ‘n 
klipsplintertjie losgekap het, jy 
die hele berg gebreek het nie. Jy 
praat Frederik se kop vol drome oor 
glorie en heldedade, maar as jy die 
dag met sy lyk in jou arms hier 
aangestap kom, sal jy jou tong met 
jou kaal hande uitskeur sodat jy 
nooit weer ‘n jong man in die fleur 
van sy lewe na die slagveld toe kan 
praat nie. Die. Engelse. Kom. 
Altyd. Terug. Toe ons die eerste 
keer hier aangekom het, ek was ‘n 
jong man, het ons ons eie republiek 
hier in Natal gevestig, en toe kom 
die Engelse.  Ons het hulle keer op 
keer ‘n pakslae gegee en elke keer 
het hulle teruggekom.  Waar’s daai 
republiek nou?

JAKOB
(stil)

En nou soek hulle Kruger se 
republiek en ek gaan nie bystaan en 
kyk hoe hulle dit vat nie. Hierdie 
keer sal ons hulle elke keer 
wegdryf, soveel keer as wat dit 
nodig is.

PIETER
Dit gaan ‘n dure prys vra.

FREDERIK
G’n prys is te hoog vir ‘n man se 
vryheid nie, Oupa.

Pieter kyk stil en gevaarlik na Frederik.

PIETER
Onthou daai woorde.
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Pieter trek die servet wat hy voor in sy nek gesteek het uit 
en smyt dit op die tafel neer.  Hy stap na die deur...draai 
terug.

PIETER (CONT’D)
(aan Jakob)

Jy los vir Frederik.

Frederik kyk angstig na...

Jakob, wat nou stadig opstaan, sy oe” op Pieter.

JAKOB
(die troefkaart)

Frederik rook mos nou pyp, Pa.  Hy 
kan vir homself besluit.

Pieter en Jakob kyk vir ‘n paar sekondes stip na mekaar, en 
dan stap Pieter uit.

Frederik se oe” is op Jakob.

Jakob gaan sit weer...

JAKOB (CONT’D)
(vinger uit na Frederik)

Jy rook nie voor my nie, en nie 
voor jou ma nie.

FREDERIK
(oe” eerbiedig af)

Ja, Pa.

 AD BREAK # 3

EXT.  DONKERLAND OPSTAL, STOEP.  NIGHT

Pieter sit en rook pyp in sy stoel op die stoep.

Schalk kom uit die huis.  Hy staan vir ‘n oomblik en kyk na 
Pieter wat rook. 

Pieter gewaar vir Schalk, maar kyk nie op nie.

SCHALK
Dan groet ek maar.

Stilte. Geen antwoord van Pieter nie. 

Schalk huiwer nog ‘n oomblik en dan sit hy sy hoed op sy kop 
en begin wegstap.

PIETER
(oe” op die verled, nie 
Schalk nie)
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Jare gelede...ek was skaars ouer as 
Frederik...het ek langs die 
Umzimkulu ‘n Mpondoman geskiet.  
Soos die jare verbygaan, dink ek al 
hoe meer aan daardie jong man, en 
aan sy ma en pa.  Tot vandag toe 
weet hulle nie wat van hom geword 
het nie.

SCHALK
Dit was of hy of Pa.

PIETER
Ja...en tog, heiden of nie, hy was 
iemand se seun.  Frederik se 
Engelsman ook.

SCHALK
Sou Pa dan verkies het dat Frederik 
geval het?  Ek hou ook nie van 
oorlog nie, Pa, maar partykeer het 
‘n man g’n keuse nie.

PIETER
Dit het vir my ook so gelyk toe ek 
jonk was.  Maar nou ja, een ding 
het ek geleer:  Elke geslag moet 
hom teen dieselfde klip as die’ wat 
voor hom gekom het, stamp.

Schalk is stil.  Daar is niks meer om te se^ nie.

SCHALK
Tot more.

Schalk stap weg die donkerte in.

Pieter trek aan sy pyp.

INT. DONKERLAND OPSTAL, FREDERIK SE SLAAPKAMER. NIGHT

Frederik sit op die rand van sy kooi.  Thea sit langs hom, 
met die helmet op haar skoot.  In kontras met Thea se 
opgewektheid, is Frederik meer somber en besig met sy eie 
gedagtes.

THEA
As jy weer ‘n Engelsman skiet soek 
ek nie ‘n helmet nie, ek soek ‘n 
rooi baadjie.  Ek wil dit gebruik 
om vir my iets mooi te maak.

Frederik antwoord nie.

THEA (CONT’D)
Hoor jy wat ek se^?  Frederik!
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FREDERIK
Hm?

THEA
Ek se^ ek soek nie weer ‘n...

FREDERIK
Ja, ja, ek het jou gehoor.

THEA
Wat is jy so nors?

FREDERIK
(na ‘n paar sekondes)

Dit pla my dat Oupa te bang is om 
te veg.

THEA
Oupa is vir niks bang nie.

FREDERIK
Hoekom wil hy dan nie he^ dat ek en 
Pa teen die Engelse moet veg nie? 
Huh?

Thea trek haar skouers op.

Frederik skud moedeloos sy kop.

MAGDALENA (O.S.)
Thea...

Thea en Frederik kyk om na die deur.

Magdalena staan in die deur.

MAGDALENA (CONT’D)
Bed toe.

THEA
(staan op, aan Frederik)

Moenie my baadjie vergeet nie. Twee 
as jy kan.

MAGDALENA
Ek praat nie weer nie.

Thea stap sonder verdere woord die kamer uit.  Magdalena stap 
nader en gaan sit langs Frederik.  Sy plaas haar hand op 
syne.

MAGDALENA (CONT’D)
(stil)

Jy moet weet...niemand sal dink 
jy’s ‘n lafaard as jy nie gaan nie.

FREDERIK
Ek’s nie bang nie.

DONKERLAND  Ep 3          bl. 32



MAGDALENA
Ek weet, my seun, ek weet...maar 
tussen dapper en dom loop ‘n baie 
klein riviertjie.

Frederik kyk stil na Magdalena en dan weer weg.

Magdalena tik liggies sy hand, staan op en stap na die deur.

FREDERIK
Hoekom wil Oupa nie veg nie?

MAGDALENA
Waarskynlik omdat hy slimmer is as 
wat hy dapper is.

Hulle kyk vir ‘n oomblik na mekaar en dan stap Magdalena uit.

Frederik sit en dink.

INT. DONKERLAND OPSTAL, PIETER SE SLAAPKAMER. NIGHT

Pieter sit op die rand van sy kooi.  Dink.  Hy tel ‘n 
houtkissie op wat langs sy bed op ‘n tafeltjie le^op en maak 
dit stadig oop.  Dan haal hy ‘n dolk uit die kissie - NOTA: 
DIESELFDE DOLK WAT HY 40 JAAR GELEDE GEBRUIK HET OM JAKOB UIT 
MAGRIET SE MAAG TE SNY.  

Hy sit die kissie eenkant op die bed neer en draai die dolk 
stadig in sy hande...diep ingedagte.  Terwyl hy dit doen, 
hoor ons ‘n EGGO VANUIT DIE VERLEDE:

EERSTE (ECHO-DISTORT)
Mes.  Sny. Trek uit. Tarentaal, 
baas...

FLASHBACK MONTAGE: ‘n Kort montage van flitsskote uit Episode 
2 - Eerste hou die dolk na Pieter uit - Magriet le^ stil op 
die tafel - Pieter sny haar maag oop - Pieter trek Jakob uit 
Magriet se maag.

TERUG BY DIE HEDE:

Pieter streel liggies oor die lem se snykant.

EXT. DONKERLAND, AREA VOOR DIE HUIS.  DAY

Vroeg-oggend. 

Jakob, Schalk en Frederik staan met geweer oor skouer gereed 
om te vertrek.  Mehlokazulu en TWEE ANDER SWART WERKERS - 
MDLAKA(41) EN SIHAYO (19) maar g’n dialoog nie-  staan agter 
hulle met vyf gesaalde perde.

Magdalena en Thea en Eerste is ook daar.  Magdalena staan 
voor Jakob..  Hulle soen groet.
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MAGDALENA
Sorg vir my seun.

Jakob knik en kyk dan op na die huis...

Pieter kom uit die huis gestap.  Hy loop af met die trappies 
en kom te staan ‘n paar tree” voor Jakob, Schalk en Frederik. 

Thea, Magdalena en Eerste staan nou eenkant.

Jakob, Schalk en Frederik kyk stil na Pieter, wat op sy beurt 
stil na hulle kyk.

Nou’s ons op Schalk. Hy kyk na...

Pieter. Pieter kyk na...

Schalk, wat dan na Jakob kyk.

SCHALK
Weet jy broer...soos ek dit 
verstaan het ons hierdie keer nie 
soveel manne nodig nie.  Miskien 
moet Frederik maar hier bly en Pa 
met die plaas bystaan.

Frederik kyk angstig van Schalk, na sy Pa na Pieter.

FREDERIK
Wil Oupa he^ ek moet hier bly?

Pieter glimlag ironies, moeg.

PIETER
Watse kryger is dit wat by die ou 
mense en die vrouens loop sit as 
die stryd hom roep?

Frederik glimlag, verlig.

Jakob kyk stil na Pieter.

Die vier mans staan in stilte.

PIETER (CONT’D)
Schalk...

Schalk stap vorentoe en skud Pieter se hand.

SCHALK
Totsiens, Pa.

Schalk gaan staan weer op sy vorige plek.

PIETER
Frederik...

Frederik stap ewe formeel vorentoe, skud Pieter se hand.
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FREDERIK
Ek sal vir Oupa nog ‘n helmet 
bring, Oupa.

PIETER
Bring jouself terug.  Dis genoeg.

Frederik gaan staan weer op sy vorige plek.

PIETER (CONT’D)
(bied sy hand aan)

Jakob...

Jakob stap vorentoe, skud Pieter se hand.

JAKOB
Totsiens, Pa.

PIETER
Gaat jou wel, my seun.

Hulle kyk mekaar in die oe”...en terwyl hulle na mekaar staan 
en kyk hoor ons...

DIE KLANK VAN GEWEERSKOTE, MANS WAT SKREE EN ROEP...

EXT. MAJUBA. DAY

Jakob, Schalk, Frederik en so VYF ANDER BOERSOLDATE hardloop 
bukkend teen die berg se kant op.  Van hulle duik agter 
rotse, and vuur en spring dan op, ens, soos hulle hulle 
aanval op die Engelse posisie bo op Majuba maak.

EXT. MAJUBA, ENGELSE STELLINGS. DAY

Ons is by vier of vyf Engelse soldate wat agter rotse le^ en 
op die Boere afskiet.

INT. MAJUBA, COLLEY SE TENT. DAY

Colley sit in sy tent, drink tee.

Engelse Offisier 1 kom die tent haastig binne.

ENGELSE OFFISIER 1 
The Boers are attacking, General.

COLLEY
You can’t be serious.

ENGELSE OFFISIER 1
Full attack, sir, on many fronts.

COLLEY
Well that’s suicide.
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ENGELSE OFFISIER 1
Well..yes, sir...but that is what 
they’re doing.

COLLEY
Well, if that’s how they want it, 
then so be it.  Carry on.

ENGELSE OFFISIER 1
Yes, sir.

Die offisier salueer en gaan uit.

COLLEY
Damn fools.

EXT. MAJUBA. DAY

Jakob skul agter ‘n groot rots.  Frederik duik met ‘n 
stofwolk agter die rots langs Jakob in, gevolg deur Schalk.

SCHALK
(uitasem)

Veldkornet Roos wil he^ ons moet 
die bultjie op die nooordekant hier 
bo vat.  Hy se^ daar’s min Engelse 
daar.

JAKOB
Gaaf.  Ek sal eerste.  Gee my 
dekking en dan kom jy Schalk.  
Frederik, bly hier en hou die 
Engelse se koppe laag.

FREDERIK
Maar, Pa, ek...

JAKOB
Nie maar nie!   Doen wat ek se^!

Frederik aanvaar wat aanvaar moet word.

Jakob se rug is teen die rots, sy Martini-Henry teen sy bors.

JAKOB (CONT’D)
Een, twee, drie...

Jakob duik uit van agter die rots en hardloop bukkend na ‘n 
volgende rots hoe”r op teen die berg.

Schalk en Frederik le^ aan oor die rots and vuur op die 
Engelse in die randjies bokant hulle.

Jakob duik agter ‘n rots in.  Stoot ‘n koee”l in sy geweer se 
sluitstuk.
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Schalk se rug is nou teen die rots.  Hy haal diep asem en 
duik, soos Jakob, agter die rots uit.  Skote klap om sy kop 
en skop stof op om sy voete.

Frederik trek ‘n skoot af...

EXT. MAJUBA, ENGELSE STELLINGS. DAY

Frederik se koee”l tref ‘n Engelsman in die linker skouer.  
Die Engelse soldaat laat val sy geweer en rol agteroor.  Maar 
hy’s nie dood nie.  Ons sien sy gesig behoorlik soos hy op sy 
rug le^, sy regterhand oor die wond in sy linker skouer.

EXT. MAJUBA. DAY

Schalk ploeg in langs Jakob.   Hy le^ aan en vuur.

EXT. MAJUBA, ENGELSE STELLINGS. DAY

‘n Engelse soldaat val dood neer.

EXT.  MAJUBA. DAY

Jakob en Schalk herlaai.

EXT. MAJUBA. DAY

Vyf of ses BOER SOLDATE ‘n paar tree’ uitmekaar beweeg teen 
Majuba se steilte op...vuur en beweeg...vuur en beweeg.

EXT. MAJUBA. DAY

Terug by Schalk en Jakob.

JAKOB
Is jy reg?

Schalk knik.

Weereens duik Jakob en Schalk agter die rots uit en hol 
bukkend op en vorentoe. Skote KLAP oorals.

EXT. MAJUBA. DAY

Frederik agter sy klip.  

POV Frederik:  Hy sien hoe Schalk en Jakop na links boontoe 
teen die berg op beweeg en dan agter ‘n randjie verdwyn.  Hy 
vuur, en sak dan af, sy rug teen die rots.  Hy stoot ‘n 
koee”l in sy geweer...en dan duik hy uit van agter die rots 
in die rigting wat Jakob en Schalk verdwyn het.
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EXT. MAJUBA. DAY

Jakob en Schalk, duik in ‘n nuwe posisie in, amper by die 
kruin van die berg.

JAKOB EN SHCALK POV: ‘n Engelse stelling omtrent 20 tree’ 
bokant hulle. Hulle sien hoe twee Engelse soldate vuur.

Hulle is nou amper by die kruin.

JAKOB
Vat jy hulle van daardie flank, dan 
kom ek van die ander kant.

SCHALK
Goed so.

JAKOB
Sien jou bo.

Jakob en Schalk leopard crawl uit aan weerskante van die 
rots, Schalk na regs en Jakob na links.

EXT. MAJUBA, ENGELSE STELLINGS. DAY

Nou’s ons by die twee Engelse soldate wat ons pas van onder 
af gesien het.  Hulle vuur na Boere wat ons nie sien nie.  
Drie ander Engelse soldate le^ reeds weerskante van hulle 
doodgeskiet.

EXT. MAJUBA. DAY

Schalk, nog op sy maag, kom tot by die kruin.  Hy loer oor ‘n 
rots.

EXT. MAJUBA, ENGELSE STELLINGS. DAY

Die twee Engelse soldate van voorheen vuur, oe” op die berg 
onder hulle.  Hulle kyk nie links of regs nie.

EXT. MAJUBA. DAY

Schalk maak hom reg en spring dan op.  

EXT. MAJUBA, ENGELSE STELLINGS. DAY

Ons sien hoe Schalk daar anderkant oor die rots spring. Hy 
storm op die twee Engelse soldate af en vuur sommer uit die 
heup.

Een Engelse soldaat val dood, koee”l deur die sy.
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Die tweede Engelse soldaat sien hoe sy maatjie geskiet word, 
kyk op links na...

Schalk, wat op hom afstorm.  Terwyl hy hardloop pluk Schalk 
‘n koee”l uit sy bandolier.

Die Engelse soldaat swaai sy geweer om om op Schalk te rig.

Schalk wil die koee”l in die geweer stoot, maar met die dat 
hy hardloop verloor hy sy greep op die koee”l.  Dit val 
tussen sy vingers deur.  Schalk stop...kyk op...

Die Engelse soldaat glimlag en rig sy geweer op Schalk.

ENGELSE SOLDAAT
Say goodbye, mate.

DWAH!

Die Engelse Soldaat val sywaarts dood neer.

Schalk kyk regs na...

Jakob, nog met geweer in die skouer. Jakob laat sak stadig sy 
geweer.

EXT. MAJUBA SE KRUIN. DAY

So ses Boere skiet le^ nou agter die rotse op die kruin en 
skiet na Engelse soldate wat nou op die klein vlakte bo-op 
die berg kniel en skiet terwyl hulle retireer.

‘n Engelse soldaat val...dan nog een.

INT. MAJUBA, COLLEY SE TENT. DAY

Engelse Offisier 1 kom ingestorm.

ENGELSE OFFISIER 1
General Colley, sir!  We are being 
overrun, sir.

COLLEY
That’s impossible.

ENGELSE OFFISIER 1
The Boers have breached our 
defences on the Northern perimeter. 
I tell you we are being overrun!

COLLEY
Oh for heaven’s sake.

Colley staan op en stap na die tentklap.
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EXT. MAJUBA, COLLEY SE TENT. DAY

Colley kom uit sy tent gestap.

COLLEY
There is no way that...

ZIP!!  ‘n Koee”l tref Colley in die bors.  Vir ‘n oomblik is 
hy verbaas, en dan sak hy neer op sy kniee” en val dan 
vorentoe op sy gesig. (NET VIR DIE REKORD - COLLEY IS WERKLIK 
OP MAJUBA GESKIET TERWYL HY NIE WOU AANVAAR DAT DIE BOERE SY 
POSISIE OORWELDIG HET NIE.)

ENGELSE OFFISIER 1
Retreat!   Retreat!!

EXT. MAJUBA, BO-OP DIE KRUIN. DAY

Jakob en Schalk kniel agter ‘n riffie.  Hulle kyk hoe...

Engelse soldate retireer en in die teenoorgestelde rigting 
hardloop.

EXT.  MAJUBA, ENGELSE STELLINGS. DAY

Die Engelse soldaat wat vroee”r in die linker skouer deur 
Frederik se koee”l getref is le^ op sy rug en haal hyg.  Met 
moeite en pyn rol hy oor op sy regter sy.  Sy geweer le^ net-
net buite sy bereik, regs van hom.  Hy steek sy regterhand 
uit en vat uiteindelik sy geweer vas.

EXT. MAJUBA, BO-OP DIE KRUIN. DAY

Jakob en Schalk soos vantevore.

Frederik duik onverwags langs hulle in.  Jakob skrik.

JAKOB
My magtag!  Het ek nie vir jou 
gese^ om agter daai rots te bly 
nie?!

FREDERIK
Pa’t gese^ ek moet vir Pa-hulle 
dekkingsvuur gee, maar Pa het 
verdwyn.

Wat kan Jakob se^?  Sy oe” gaan weer terug na die Engelse 
soldate wat weghardloop.

Frederik sien nou ook die Engelse soldate.  Hy wil aanle^, 
maar Jakob keer.
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JAKOB
Nee.  Ons skiet nie die vyand in 
die rug nie.  Dis verby.

Jakob kom stadig orent, gevolg deur Schalk.

Frederik kniel/le^ nog agter die riffie.  Hy kyk regs.  Sy 
oe” trek wyd...

Die gewonde Engelse soldaat sit nou op sy agterend, sy geweer 
half in die skouer.

FREDERIK
Pa...!

SLOW MOTION:  Frederik swaai sy geweer na regs en rig dit op 
die gewonde Engelse soldaat.

SLOW MOTION:  Die gewonde Engelse soldaat vuur.

SLOW MOTION:  Frederik vuur.

SLOW MOTION:  Die gewonde Engelse soldaat val agteroor.

Jakob verstyf.

Frederik kyk verstom hoe...

Jakob nog vir ‘n paar sekondes bly staan...en dan val.

Frederik kruip oor na Jakob en tel sy kop op sy skoot.

FREDERIK (CONT’D)
Pa...?!   Pa...?!

MUSIEK...ENKEL NOTE...SAG EN TEER.

Terwyl ons stadig terugtrek van Frederik met Jakob se kop op 
sy skoot, hoor ons die Verteller:

VERTELLER
Hulle se^dat 'n seun in 'n oorlog 
'n man sal word.  Maar as jy wil 
sien hoe 'n seun baie, baie vinnig 
'n man word...laat hom in daardie 
oorlog besef dat die helmet wat hy 
soos 'n trofee rondgedra het, 
behoort het aan 'n man wat nie net 
iemand anders se seun was 
nie...maar dalk ook ‘n ander seun 
se Pa.

EXT. DONKERLAND, BEESTEKRAAL.  DAY

Thea staan weer op die kraalmuur/heining soos aan die begin 
van die episode.  Sy tuur die vlaktes in, hand teen haar 
voorkop.  
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Dan glimlag sy...en dan verdonker haar glimlag tot kommernis.  
Sy spring af en hardloop in die rigting van die opstal.

EXT. DONKERLAND, AREA VOOR DIE HUIS.  DAG

Pieter oefen weer sy jukskei.

Thea kom aangehardloop.

THEA
Opua!  Oupa!!

PIETER
Is dit nodig om so te skreeu, 
meisiekind?

THEA
Hulle kom, Oupa! Hulle kom!

Pieter draai na Thea.

PIETER
Hoeveel perde is daar?

THEA
Vyf, Oupa.

PIETER
Ry hulle almal regop?

Thea antwoord nie.  Kan nie antwoord nie.

Pieter besef. Ons bly op sy gesig terwyl die Verteller praat:

VERTELLER
Majuba.  ‘n Naam wat die Engelse 
nooit sou vergeet nie.  En ‘n 
oorwinning waarvoor die Boere 
negentien jaar later ten duurste 
sou betaal...

INT. DONKERLAND, KOMBUIS.  DAY

Jakob se lyk le^ op die kombuistafel.  Magdalena maak die lyk 
skoon, vee die bloed met nat lappe af.  Eerste staan naby.

Magdalena se gesig is vertrek met verdriet.  

Eerste kom staan langs Magdalena, sit haar arm saggies om 
Magdalena se skouers. Magdalena begin huil en laat sak stadig 
haar kop op Jakob se bors.

Oor hierdie toneel:
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VERTELLER
G’n prys is te hoog vir ‘n man se 
vryheid nie.  Op Majuba het meer as 
tweehonderd Engelse die hoogste 
prys betaal...en net een 
Boer...Jakob.  Jakob wat uit sy ma 
se maag soos ‘n kalf uit ‘n moeras 
gepluk is.

EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD. DAY

‘n Vlak gat in die grond, niks groter as ‘n sokkerbal nie. 
Frederik se hande plaas die helmet in die gat.

Nou sien ons dis Frederik by die gat.  Hy begrawe die helmet.  
Hy stoot die gat weer toe.

Oor hierdie toneel:

VERTELLER
Frederik het nie ‘n Engelsman se 
rooi baadjie vir Thea gebring 
nie...ook nie ‘n helmet nie. En na 
Majuba het hy pyp gerook...maar 
nooit voor sy ma nie.

EXT. DONKERLAND, DIE BEGRAFPLAAS. SUNSET

Pieter sit langs Jakob se vars graf.  Ons trek stadig terug 
tot baie wye skoot terwyl die Verteller klaar praat:

VERTELLER
Pieter het self die gat langs die 
Tugela gegrawe en sy seun langs die 
vrou uit wie hy geneem is, in die 
boesem van Afrika neergele^.  En 
daardie nag het hy tot laat by die 
graf gesit en hy het gedink - nie 
aan sy eerste vrou, of sy tweede 
vrou of aan Jakob nie...maar aan 
die jong man wat hy langs die 
Umzimkulu geskiet het.

FADE TO BLACK.

ROL KREDIETE
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TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

Ons mense in die hele Suid-Afrika 
moet met ‘n doop van vuur en bloed 
gedoop word voordat ons ons plek in 
die wêreld se volkery kan inneem. 
Of ons sal geheel uitgewis word of 
ons sal ons pad boontoe uitveg. 

Jan Smuts

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in:  

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof eers die 
tydsverloop sedert die laaste episode in gevolg deur die 
titel van die episode en datum:

DOOF IN:

18 jaar later

DOOF UIT:

DOOF IN:

Vuur en Bloed

 12 Oktober 1899

DOOF NA DONKER:

EINDE VAN TITELSEKWENS

DOOF IN OP:

EXT. DONKERLAND, VELD NABY DIE RIVIER. DAY

ANNA DE WITT (17) Frederik en Hester se aantreklike dogter 
hardloop laggend deur die veld. 

Anna glip agter ‘n boom in, trek haar rok styf om haar bene 
en probeer onsigbaar wees vir... 

JOHN WALSH (22). ‘n aantreklike jong man, kom ‘n ent verder 
agter Anna aangehardloop. Hy het ‘n Britse soldaatuniform 
aan.
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VERTELLER
Deur die eeue heen het‘n Dawid al 
dikwels teen ‘n Goliat te staan 
gekom. Maar daar is nooit ‘n 
waarborg dat Goliat sal val nie. ’n 
Man voorspel soms die toekoms 
sonder dat hy dit weet: “Die 
Engelse kom altyd terug...

John gaan staan naby die boom waaragter Anna skuil, kyk 
soekend rond.

VERTELLER (CONT’D)
...veral as daar goud in die are 
van die land loop. En waar daar 
goud is, is daar ook vuur en bloed. 

JOHN
Anna.? 

Dan sien hy haar rok agter die boom uitsteek. Hy glimlag, 
sluip saggies nader, trap versigtig sodat sy hom nie hoor 
aankom nie.  

Hy beweeg al nader, strek sy hand uit om aan haar te raak. 

JOHN (CONT’D)
(soos hy haar wil gryp)

Gotcha!

Sy gil en begin weer hardloop, maar hy gryp haar voor sy kan 
wegkom. Sy beur laggend weg van hom. Hy laat los nie, trek 
haar teen hom vas en soen haar. Sy slaan haar arms om hom. 

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

OUBAAS PIETER DE WITT (nou 82) sukkel om met sy knipmes ‘n 
doring uit sy voet te krap. Hy maak homself seer, gooi die 
knipmes vies eenkant neer. Hy roep oor sy skouer.

OUBAAS PIETER
Eerste! Eerste! 

(mompel)
Nooit hier as mens haar soek nie.

HESTER (36), Frederik se vrou, kom by die deur uit. 

HESTER
Word Oubaas se voete dan nou sag?

OUBAAS PIETER
Hester, sê vir Eerste sy moet haar 
blaarplaksel maak, dat die ding kan 
uitsweer. 

Hester tel Oubaas se velskoen op wat eenkant lê. Daar is ‘n 
gat onder in die sool van die skoen.
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OUBAAS PIETER (CONT’D)
Gee hier my skoen!

HESTER
Laat Dirk dit regmaak. Hy’s handig 
met sulke goed. Die gat is so 
groot, Oubaas kan netsowel kaalvoet 
loop.

‘n Skoot klink DWHA! in die verte op. 

HESTER (CONT’D)
As Klein Piet so aangaan is daar n 
nie ‘n koee”l in hierdie land oor 
teen die tyd wat die oorlog begin 
nie.

OUBAAS PIETER
Vir al wat ons weet het dit klaar 
begin.

Hester kyk vir ‘n oomblik stil na Oubaas Pieter, en beduie 
dan weer na sy voet.

HESTER
Die Here sal Oubaas straf vir 
Oubaas se geloof in ‘n heiden se 
medisyne.

OUBAAS PIETER
Slangpik, doring, daai mengsel wat 
sy maak werk vir alles. En daar’s 
baie meer waarvoor die Here my gaan 
straf as Eerste se medisyne.

Hester maak ‘n gebaar - “Wel, as dit is hoe jy dit wil 
he^...”en stap weg.

Nog ‘n SKOOT klink DWAH! in die verte op.  Oubaas Pieter kyk 
op...’n donker kommer in sy oe”.

EXT. DONKERLAND, LANGS DIE RIVIER. DAY

John dra Anna oor ‘n modderige stuk grond. Hy is uitasem, 
probeer om nie sy balans te verloor nie. 

ANNA
Jy moet meer mieliepap eet 
Engelsman. Dat jy murg in jou pype 
kan kry.

JOHN
I’ll eat more “mieliepap” when you 
learn to speak English.

ANNA
Sit my neer.
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JOHN
Say: please John, put me down. 

ANNA
Hoekom moet ek Engels praat? Jy kan 
Afrikaans praat.

JOHN
Natal is ruled by the British. You 
should speak the language of our 
Queen.

ANNA
Die koningin het niks hier verloor 
nie. Sit my neer!

JOHN
First say it.

ANNA
Please John, put me down. 

Hy sit haar neer. 

JOHN
See? Easy.

Sy stryk haar rok plat, vryf oor haar hare. Hy kyk 
bewonderend na haar, tree nader...raak liggies aan haar wang.

JOHN (CONT’D)
You are so beautiful, Anna. And I 
love you dearly. Kiss me again.

ANNA
Sê asseblief.

JOHN
Asseblief.

ANNA
As ons eers getroud is, gaan ons 
net Afrikaans in ons huis praat. 

JOHN
Oh really? And what makes you so 
sure of that?

ANNA
Because a bee what looks for honey 
always come to the flower.

JOHN
Oh really?
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ANNA
(tik hom liggies op sy 
neus met ‘n stoute 
glimlag)

Yes, really.

Sy spring weer weg. Hy sit haar laggend agterna.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

Oubaas sit steeds op sy plek. DIRK (15) Frederik en Hester se 
tweede oudste seun, is besig om ‘n nuwe stuk vel as ‘n sool 
onder aan Oubaas Pieter se velskoen vas te werk. Dirk het 
sagte oe” en ‘n inherente warmte in hom - die soort mens 
waarvan jy hou die oomblik as jy hom ontmoet.

DIRK
Klein Piet sê president Kruger het 
eergister verjaar en die Engelse 
gaan vir hom ‘n oorlog persent gee. 

OUBAAS PIETER
Klein Piet praat oor dinge waarvan 
hy niks weet nie.

DIRK
Van die ooms op die dorp het nou 
die dag gesê ons gaan in elk geval 
‘n Unie word. Of daar ‘n oorlog is 
of nie. 

OUBAAS PIETER
Oorlog sal daar wees.

DIRK
Omdat die Engelse die goud soek.

OUBAAS PIETER
Ja, en omdat daar altyd mense van 
ons volk, soos jou oorle’ Oupa 
Jakob wat op Majuba gesneuwel het, 
sal wees wat nie twee keer wil dink 
voor hulle na die roer gryp nie.

DIRK
Se^ Oupa Oubaas dan ons moet sommer 
dadelik oorgee...laat die Engelse 
ons base word?

OUBAAS PIETER
Ek se^ daar is nie genoeg goud in 
die aarde van Kruger se republiek 
om vir die lewens te betaal wat ‘n 
oorlog teen die Engelse sal kos 
nie.
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Dirk dink hieroor en gee dan die reggemaakte skoen vir Oubaas 
aan.

DIRK
Reg om nog ‘n keer al die pad van 
die Umzimkulu na die Tugela te 
loop. 

Oubaas beskou Dirk se handewerk voor hy die skoen aantrek. 
Dirk pak sy gereedskap op.

DIRK (CONT’D)
Klein Piet sê dis ons goud want ons 
was eerste hier. Maar die Swartes 
was mos voor ons hier.

OUBAAS PIETER
Ja, en hulle was wys genoeg om die 
de^m goud nie uit die grond uit te 
haal nie.  Waar daar goud is, is 
daar altyd moeilikheid.  Daarom se^ 
ek - vir julle albei - vergeet van 
die Engelse. 

(kyk uit oor die plaas)
Hierdie plaas...Donkerland...dis al 
wat tel...al waarop julle kan staat 
maak.  Die res is kaf in die wind.

Dirk kyk stil uit oor die plaas.

EXT. DONKERLAND, VERDER AF LANGS DIE RIVIER. DAY

John en Anna lê langs mekaar in die gras. John het ‘n 
grashalm in die mond.

JOHN
Come with me.

ANNA
Waarheen? Oorlog toe?

JOHN
There will not be a war.

ANNA
Sê hy wat klaar ‘n uniform dra.

JOHN
I am a subject of the Crown, and 
therefore obliged to respond to the 
call. But I do not believe there 
will be a war. Kruger will back 
down. 

ANNA
Dis nie wat ek hoor nie.

DONKERLAND Episode 4 6.



JOHN
It would be absurd, insane, to take 
on the whole of the British Empire. 
And should there be a war, it will 
be over by Christmas. 

ANNA
Jy ken nie my volk nie. Ons gee nie 
op nie...veral nie teen mense wat 
slawe van ons wil maak nie.

JOHN
If that is the case then come away 
with me.  

ANNA
Ek kan nie.

JOHN
(kom regop)

If there is a war my family will 
move down to Pietermaritzburg until 
it is over.  You could stay with 
them until my return. Please... 

Anna kom regop.

JOHN (CONT’D)
...asseblief.

Anna skud stadig haar kop.

ANNA
Jy het jou mense, en ek het myne. 
‘n Vrou kan nou wel nie ‘n geweer 
dra nie, maar sy kan ‘n wond 
verbind, ‘n honger maag voed, ‘n 
ontnugterde soldaat weer moed 
inpraat.  Engeland se mans gaan 
teen die Afrikaner veg, maar die 
hele Afrikanervolk - man, vrou en 
kind - gaan teen die Engelse veg.

Stilte...elk met eie gedagtes besig.

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

FREDERIK DE WITT (37), Oubaas Pieter se kleinseun - hy van 
die Engelse soldaat se helmet uit die vorige episode -  is 
besig om die hoeke van ‘n nuwe skuur uit te merk. Dirk help 
hom.

SIHAYO (38), Eerste en Mehlokazulu se kleinseun, en sy seuns 
BONGANI (16) en jonger broer MATYANA (15) staan elk op ‘n 
hoek. 

Dirk tree af, gaan staan twintig meter van hulle af.
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DIRK
Twintig tree” tot hier.

FREDERIK
(beduie met sy hand)

Bietjie die kant toe...

Dirk tree” ‘n tree” of twee na regs (of links afhangend) om 
in lyn te kom.

FREDERIK (CONT’D)
So ja. Reg Sihayo, julle kan maar 
die hoekpale inkap. 

SIHAYO
(aan Bongani en Matyana)

Mark the spot. (Merk die plek)

Bongani en Matyana plaas ‘n skerpgemaakte stok op die plek en 
begin die stok in die grond in kap.

Oubaas Pieter kom effens mank en ontsteld aangeloop. Hy het 
‘n papier by hom.

OUBAAS PIETER
Frederik! Frederik! 

Frederik kyk op na Oubaas Pieter, wat voor hom kom staan. 
Oubaas Pieter druk die papier in Frederik se hand.

OUBAAS PIETER (CONT’D)
Kruger het oorlog verklaar.

Dirk kyk op na Oubaas Pieter.

Sihayo kyk stil na Oubaas Pieter.

Bongani en Matyana kyk op van die paal wat hulle inslaan.

OUBAAS PIETER (CONT’D)
Dit het begin. Die kommando’s word 
opgeroep. 

Frederik kyk na die dokument, vou dit eenkeer en gee dit 
terug vir Oubaas Pieter.

FREDERIK
(aan Dirk)

Gaan pak, ons vertrek môre oggend 
vroeg. Bongani, gaan soek vir Klein 
Piet. Matyana, sorg dat die sakke 
en sale goed ingesmeer is. 

Bongani draf in een rigting weg, Matyana in ‘n ander.

Frederik en Dirk stap weg. 
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Oubaas Pieter bly effens verwese staan. Hy kyk na die gevoude 
papier in sy hand...sug diep.

EXT. DONKERLAND, GROT OF OORHANGKRANS. DAY

KLEIN PIET (16) Frederik en Hester se oudste seun.  Hy het 
pas ‘n skoot afgetrek.  Hy slinger die geweer oor sy skouer 
en bring ‘n verkyker na sy oe”. 

POV deur verkyker:  Ons sien die opstal, beweeg verder na...

die hoop klippe wat sy Oubaas Pieter gepak het op die plek 
waar hy sy stok geplant het, die boom wat langs die stapel 
klippe groei nou al redelik groot, en dan beweeg ons verder 
na...

Die rivier.  Ons volg die loop van die rivier deur die 
verkyker..en kom tot rus op John en Anna doer in die verte 
langs die rivier.  John dra Anna in sy arms.

Klein Piet pluk die verkyker weg van sy oe”...kyk met naakte 
oe” stip na doer in die verte...

KLEIN PIET
Waaragtig!  Alweer...!

Hy kyk weer deur die verkyker.

KLEIN PIET (CONT’D)
Verdomde Kakie!

EXT. DONKERLAND, LANGS DIE RIVIER. DAY

Die geliefdes neem swaar afskeid. John hou albei Anna se 
hande amper desperaat vas. 

JOHN
If a war were not to come...

ANNA
Dit sal.

JOHN
If it does not...

(hy gaan af op sy knie)
Will you marry me?

ANNA
(sy kyk stip na hom)

Ja.

Hy spring rats op, slaan sy arms om haar middel en swaai haar 
in die rondte.
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JOHN
We will be engaged before the week 
is out. My mother has a beautiful 
ring that belonged to her 
grandmother. It will be yours, if 
you will have it. 

Hulle hou mekaar styf vas.

Klein Piet kom smalend nader gestap. 

KLEIN PIET
Nou toe nou. En wat het ons hier? 
‘n Bleddie Khakie.

ANNA
Klein Piet, gaan huistoe.

KLEIN PIET 
Die manne praat nou, Ousus. Wat 
soek jy hier, Engelsman? Kom 
spioeneer? Of wat? 

JOHN
I do not want any trouble. I’m on 
my way. 

KLEIN PIET 
Jy gaan nêrens voor ek klaar 
gepraat het nie.  Staan stil!

Haal sy geweer or.

ANNA
Klein Piet, ek waarsku jou...

KLEIN PIET
Ousus, ek dink nie jy het veel te 
se^ nie. As Pa uitvind dat jy nog 
steeds na hierdie Engelsman vry, en 
nou in ‘n kakie-uniform, trek hy 
jou gatvelle af. 

(aan John)
Waar’s jou geweer Rooinek?

JOHN
At home.

KLEIN PIET
‘n Soldaat sonder sy roer? Nee wat, 
die oorlog gaan nie week duur nie. 
Nie as ons teen jou soort moet veg 
nie.

ANNA
Daar is nog nie ‘n oorlog nie!
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KLEIN PIET
En daarvoor kan hy dankbaar wees.

JOHN
If you will excuse me...

John wil weer wegstap. DWAH! Klein Piet trek ‘n skoot af in 
die grond ‘n tree of twee van John se voete

KLEIN PIET
Volgende een is ‘n gat so groot 
soos ‘n perske deur jou pens. 

JOHN
My family have farmed in this 
district for two generations.

KLEIN PIET
Hoekom die uniform dan?  Donnerse 
Engelse...vat mos net wat julle wil 
hê...soos sprinkane. Ons land. Ons 
grond. Nou kan julle ons vrouens 
ook nie uitlos nie?

Bongani kom uitasem aangehardloop. 

BONGANI
Baas Klein Piet! Baas Klein Piet! 

KLEIN PIET
Bongani...kyk wat het ek hier.

BONGANI
Baas Frederik hy’t gese^ ek moet 
die Kleinbaas kom roep. Die oorlog, 
Kleinbaas, sy het gebegin!

KLEIN PIET
Sê wie?

BONGANI
Die papier, Kleinbaas, die Oubaas 
hy’t hom gebring. 

Bongani kyk van Klein Piet, na John, na Anna; onseker oor wat 
hier aan die gebeur is.

KLEIN PIET
Wragtag! 

(rig sy geweer op John)
Hensop, Kakie.  Lyk my ek het die 
eerste krygsgevangene van die 
oorlog gevang.

ANNA
Hy’t nie eers ‘n geweer by hom nie.
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KLEIN PIET
Oorla’t hy ‘n spioen is. Weet jy 
wat maak ons met ‘n spioen, 
Engelsman?

BONGANI
Baas Frederik hy roep kleinbaas.

ANNA
Ek gaan vir Pa roep. 

Sy hardloop weg.

KLEIN PIET 
Hardloop na pappa toe. Bongani, het 
jy tou? 

BONGANI
Nee, baas.

KLEIN PIET
Maak sy broek los en bind sy voete 
daarmee vas.

Bongani huiwer, onseker oor wat hy moet doen. Klein Piet kyk 
kwaai na hom. 

KLEIN PIET (CONT’D)
Maak sy broek los, trek dit af en 
bind dit om sy enkels!  Nou! Ek 
praat nie weer nie.

Bongani gaan staan voor John. Hy begin sy broek losknoop. 
John gryp sy broek vas.

JOHN
For heaven’s sake, man. My family’s 
farm is less than ten miles from 
here.  I am pratically your 
neighbour.

KLEIN PIET
(stil, gevaarlik)

Hande in die lug, Engelsman.

John lig stadig sy hande bokant sy kop.

Bongani huiwer met die broek.

KLEIN PIET (CONT’D)
Bongani...!

Bongani trek John se broek tot teen sy enkels af.

 AD BREAK # 1
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INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Hester en EERSTE (nou 78) pak bladsakke met biltong en 
beskuit. Hester steek ‘n stuk biltong in die sak...

HESTER
Ek was nog jonk...maar ek onthou 
die eerste oorlog teen die Engelse 
asof dit gister was. Ons moes die 
saak behoorlik na Majuba afgehandel 
het, al die Engelse die see 
ingejaag het, dan het ons nie nou 
weer hier gestaan om nog ‘n oorlog 
se kos in te pak nie.

EERSTE
Die Oubaas, hy se^ mos:  “Die 
Engelse, hulle kom altyd terug.”

Hester knik en pak voort.

Anna kom verbete ingehardloop. 

HESTER
Het jy gehoor? Ons het tyding 
gekry...

Anna hardloop dieper in die huis in. Hester wil agterna, maar 
Anna kom amper dadelik met ‘n geweer teruggehardloop. 

HESTER (CONT’D)
En nou?

Anna hardloop na die deur. Hester probeer haar tevergeefs 
keer.

ANNA
Ek gaan Klein Piet help.  Daai 
jakkals is al weer by die hoenders.

Anna hardloop by die deur uit. 

Hester kyk ‘n vraagteken agterna en draai dan terug na 
Eerste.

HESTER
Daai meisiekind gaan nooit vir haar 
‘n man kry as sy aanhou om haar 
soos ‘n seun te gedra.

EERSTE
Die Kleinmies het Baas Jakob se 
bloed by haar are.

HESTER
Ja...en kyk wat het op Majuba met 
hom gebeur.
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EXT. DONKERLAND, VERDER AF LANGS DIE RIVIER. DAY

John se broek is afgetrek. Sy belt is om sy enkels vasgemaak. 
Klein Piet se geweer is steeds op hom gerig.

JOHN
I don’t want war. Nobody does.

KLEIN PIET
Nou wat soek julle soldate op ons  
grense? Maar hierdie keer gaan ons 
nie ophou veg voor die laaste een 
van julle of onder die grond of 
onder die see lê nie. En ons begin 
vandag met jou.

JOHN
Mister de Witt, I bear no ill 
feelings towards your people. It is 
my intention to marry your sister 
when the war is over. 

KLEIN PIET
Oor my dooie liggaam.

(Gooi ‘n sakdoek na 
Bongani)

Bind sy oë toe. 

Bongani bind die blinddoek oor John se oe” vas.

JOHN
I have done you no harm.

KLEIN PIET
Een kakie minder, is een kakie 
minder.

JOHN
At least permit me to pull my 
trousers up. 

KLEIN PIET
As dit jou laaste wens is... ‘n 
Boer is nie ongenadig nie. Trek op 
jou broek. 

John, sy oe” toegebind, buk en voel om sy enkels en trek sy 
broek op. 

BONGANI
Kleinbaas, ons wag vir die 
grootbaas. Dis beter so. 

KLEIN PIET 
Moenie jy nou begin stry nie.  
Staan opsy.

Bongani gaan staan eenkant. 
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KLEIN PIET (CONT’D)
Engelsman, jy het oorlog teen my 
volk verklaar, teen Afrikanermans 
en hul vroue en kinders. En 
daarvoor word jy ter dood 
veroordeel. 

JOHN
Please mister De Witt! 

ANNA (O.S.)
Skiet hom en jy’s volgende.

Klein Piet kyk om, maar hou sy geweer gerig op John. Anna kom 
stadig nadergestap met ‘n geweer gerig op Klein Piet. 

KLEIN PIET
Is jy van jou kop af? Laat sak daai 
geweer!

ANNA
Bongani, haal af daai blinddoek! 

Bongani wil nader gaan, maar stop as Klein Piet begin praat.

KLEIN PIET
Moenie vir haar luister nie!

ANNA
Haal daai ding af, of sowaar as wat 
ek ‘n De Witt is, skiet ek julle 
altwee. 

Bongani huiwer...kyk na...

Klein Piet.  Klein Piet huiwer ook, oe” flits van Bongani na 
John na Anna.

ANNA (CONT’D)
Ek bedoel dit!

Bongani beweeg tot voor John. Hy kyk verskonend om na Klein 
Piet, en haal dan die sakdoek af.

KLEIN PIET
Die oorlog het skaars begin en jy’s 
klaar ‘n bleddie joiner.

ANNA
Gaan huis toe! Nou.

Klein Piet gaan staan voor John.

KLEIN PIET
Ons sal mekaar weer sien. Ek en jy. 
En dan sal daar nie ‘n vrou wees om 
jou bas te red nie. Kom, Bongani.
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Klein Piet begin loop.

ANNA
Dink jy ek is gister gebore...?

Klein Piet draai terug na Anna.

ANNA (CONT’D)
Los jou geweer.

Klein Piet kyk ‘n paar sekondes met minagting na haar. Hy sit 
sy geweer stadig op die grond neer en stap weg. Bongani volg 
hom. 

Anna haas na John.

ANNA (CONT’D)
En nou moet jy vinnig padgee, voor 
hy, of iemand anders, terugkom. 

JOHN
Anna...

ANNA
Gaan...asseblief!

JOHN
We are going to survive this war. 
And when it’s over, I will come 
back for you. 

ANNA
Gaan. Voor dit te laat is.

JOHN
(soen haar liggies op die 
lippe)

Goodbye...

ANNA
(oe” toe)

Totsiens. 

John stap ‘n paar tree” weg, draai terug.  Hulle kyk 
ontredderd vir ‘n paar oomblikke na mekaar...dan draai John 
om en stap weg. 

Anna bly kyk hom agterna. Haar skouers begin skud, en sy huil 
geluidloos.

EXT. DONKERLAND, DIE OPSTAL.  NIGHT

Vestigingsskoot - die opstal, nag.
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INT. DONKERLAND, KOMBUIS. NIGHT

Die tafel is gepak met voorrade en opgerolde beddegoed. 
Hester, Frederik en Dirk is by die voorrade op die tafel. 
Hester wys die mediese voorrade vir Frederik en Dirk voor sy 
dit inpak.

Klein Piet sit eenkant en maak sy geweer skoon. 

Op ‘n ander stoel sit Oubaas Pieter sy pyp en rook, sy oog 
sinies op die doenighede by die tafel.

HESTER
Naeltjieolie vir tandpyn. Of 
bietjie brandewyn. Kanfersalf vir 
swere. Uitgebraaide varkvet vir 
byte en brandwonde. Heuning vir 
stukkende plekke. Verbande. Ek hoop 
dis genoeg.

DIRK
Oorgenoeg Ma. Ons is voor Nuwe Jaar 
terug. 

KLEIN PIET
Kornet Potgieter sê Generaal 
Joubert se plan is om Ladysmith te 
beset. En as ons die treinspoor 
opblaas, sal die Engelse oor die 
Drakensberge moet stap om by 
Pretoria uit te kom. Ek reken Ma 
kan Ma maar regmaak om daai 
speenvark van Dirk vir Kersfees te 
slag. 

OUBAAS PIETER
Jy moet jouself net afvra...watter 
een?

Al die koppe draai na Oubaas Pieter.

KLEIN PIET
Oupa Oubaas...?

Stilte.  Klein Piet kyk om na Frederik, en dan terug na 
Oubaas Pieter.

OUBAAS PIETER
Teen wie dink jy gaan jy veg?  
Krygers met spiese en knopkieries?  
Die Engelse is die magtigste ryk 
wat hierdie aarde nog ooit gesien 
het. Hulle beskik oor meer soldate 
as wat daar Afrikaners in hierdie 
land is. En die Zuid-Afrikaanse 
Republiek sit op die grootste hoop 
goud in die we^reld. 
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Jy se^ hierdie ding gaan teen 
Kersfees verby wees...maar miskien 
moet jy vra:  teen watter een?

FREDERIK
Ons het nie hierdie skoor gesoek 
nie.  Hulle laat ons g’n keuse nie.

OUBAAS PIETER
Presies wat jou pa in ‘81, toe hy 
jou Majuba toe gevat, gese^ het.

Die implikasie van Oubaas se woorde gaan nie op Frederik 
verlore nie.  Hy laat sak sy kop.

Klein Piet se oe” is op Frederik.

Dirk se oe” is op Frederik.

Hester is bekommerd.

KLEIN PIET
Wel, of hy nou vir een if tien jaar 
duur...ek kan vir Oupa Oubaas nou 
se^ ek gaan die eerste Engelsman 
van hierdie oorlog skiet.

Oubaas Pieter weet dit help nie om teen‘n jong man se drome 
van glorie op die slagveld te stry nie.

OUBAAS PIETER
(ironiese weëmoed)

Ek’s seker jy gaan.  Bring vir my 
sy helmet.

Frederik kyk stadig op na Oubaas Pieter...die herinnering aan 
‘n hartseer van lank gelede in sy oe”.

FREDERIK
Kom, ons moet boekevat en in die 
bed kom. Waar’s Anna? 

KLEIN PIET
Sit en tjank op die stoep. 

HESTER
Ag nee, seun, moenie so lelik praat 
nie. 

KLEIN PIET
Ek se^ maar net.

EXT. DONKERLAND, STOEP. NIGHT

Anna sit in die donker op die punt van die stoep. Dirk kom 
staan agter haar. 
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DIRK
Ousus...Pa wil lees. 

Dirk hou sy hand uit om haar op te trek. Sy vat sy hand, kyk 
hom vol in die oë.

ANNA
Is jy bang?

DIRK
(na ‘n oomblik)

Ja. 

ANNA
Dink jy jy sal iemand kan 
doodskiet? Iemand wat net so bang 
soos jy is?

Dirk kyk stil na Anna.

DIRK
Se^ vir jou Engelsman hy moet ‘n 
rooi kol voor op sy helmet verf, 
dan sal ek weet om die ou langs hom 
te skiet.

Anna wil weer huil.  Dirk trek haar teen hom vas en druk haar 
styf.

EXT. DONKERLAND, WERKERSHUTTE. NIGHT.

NOMTHANDAZO (36), Sihayo se vrou, sit effens weggedraai van 
die vuur voor die hutte, haar rug half na Sihayo. Haar wange 
is natgehuil.

Sihayo gooi nog ‘n stomp op die vuur. 

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

SIHAYO
Don’t cry, Nomthandazo.
(Moenie huil nie, Nomthandazo.)

NOMTHANDAZO
It is the white people’s war. Let 
them go and fight. Not you. You 
belong here, at home. 
(Dis die witmense se oorlog. Laat 
hulle gaan baklei, nie jy nie. Jy 
hoort hier, by jou huis. )

SIHAYO
We work together, we fight 
together. I am a warrior, and I 
fight for the honour of my 
ancestors.
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(Ons werk saam, ons veg saam. Ek is 
‘n kryger en ek veg vir die eer van 
my voorvaders.)

NOMTHANDAZO
You do not even have a gun.
(Jy het nie eers ‘n geweer nie.)

SIHAYO
I am a Zulu. I fight as a man 
should fight...with an assegaai.
(Ek is ‘n Zoeloe. Ek veg soos ‘n 
man moet veg...met ‘n assegaai.)

NOMTHANDAZO
Please Sihayo. Do not go. They will 
shoot you from afar. An assegaai 
cannot compete with a gun.
(Asseblief Sihayo. Moenie gaan nie. 
Hulle skiet jou van ver af. ‘n 
Assegaai kan nie teen ‘n geweer 
baklei nie.)

Eerste kom nader. 

EERSTE
You can talk as long as you wish, 
tomorrow will still come. Come 
sleep now.
(Praat gaan nie môre wegvat nie. 
Kom slaap nou.)

NOMTHANDAZO
(pleitend)

He will listen to you, Mafungwashe. 
Please talk to him.
(Hy sal na jou luister Mafungwashe. 
Praat asseblief met hom.

EERSTE
He’s a grown man. He must do what 
his heart tells him to do.
(Hy is ‘n man. Hy moet doen wat sy 
hart vir hom se^ hy moet doen.)

NOMTHANDAZO
Speak to the old man.  He trusts 
you.  Tell him to forbid them to 
go. (Praat met die ou man.  Hy 
vertrou jou.  Se^ hom om hulle te 
verbied om te gaan.)

EERSTE
In the graveyard under the trees at 
the river lies the body of a man 
you never knew. Jakob. He was the 
old man’s firstborn. 
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The old man loved his son so much 
that he cut open the stomach of his 
dead wife to pull him into this 
world.  And yet, when Jakob wanted 
to go to war, even though the old 
man did not want him to go, he did 
not stop him, because he knew that 
Jakob was a man...and a man must do 
what his heart tells him to 
do...otherwise he becomes one of 
the living dead. (In die 
begrafplaas onder die bome by die 
rivier le^ ‘n man wat jy nie geken 
het nie.  Jakob.  Hy was die ou man 
se eersgeborene.  Die ou man het 
hom so lief gehad dat hy sy dooie 
vrou se maag oopgesny het om sy 
seun die we^reld in te trek.  En 
tog, toe Jakob oorlog toe wou gaan, 
al wou die ou man nie he^ hy moes 
gaan nie, het hy hom nie gekeer 
nie, want hy’t geweet hy was ‘n 
man...en ‘n man moet doen wat sy 
hart vir hom se^ hy moet 
doen...anders word hy een van die 
lewende dooies.)

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. NIGHT.

Frederik bid, die familie sit met geboë hoofde om die tafel 
en hou handevas. 

FREDERIK
Wees met hulle wat agterbly, seën 
en bewaar hulle en hou U hand oor 
ons wat die vyand tegemoed gaan. 
Beskerm ons, o Heer, en bring ons, 
as dit U wil is, weer almal veilig 
bymekaar. Amen. 

Almal maak hulle oë oop, terwyl hulle mekaar se hande ‘n 
oomblik langer bly vashou. 

INT. DIE WERKERS SE KRAAL, ‘N HUT. NIGHT

‘n Bondel met kombers en ‘n vel wat opegrol is word deur twee 
hande vasgebind.  Nou sien ons dis...

Matyana wat ‘n riepmpie om die bondel vastrek.  Hy werk baie 
stilletjies, sy oe” op...

Bongani wat aan die ander kant van die hutjie op ‘n grasmat 
slaap.
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Matyana kom orent, slinger die bondel oor sy skouer, vat sy 
assegaai en knopkiere wat teen die muur staan en met ‘n 
laaste kyk na Bongani glip hy stilletjies uit die hut.

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

Ses perde staan opgesaal en gepak. Sihayo en Bongani staan by 
die perde, teuels in die hande.  

Fredrik, Klein Piet en Dirk trek saal gordels vas, maak seker 
alles is reg.

Eerste en Nomthandazo staan eenkant. 

Hester en Anna staan ook eenkant. 

FREDERIK
(aan Sihayo)

Waar’s Matyana?

Sihayo kyk ongemaklik af, wil nie antwoord nie.

Frederik sien hier’s iets aan die gang.

FREDERIK (CONT’D)
Sihayo...?

SIHAYO
Hy’s weg, baas.

FREDERIK
Na die Engelse?

SIHAYO
Ek weet nie, baas.

Frederik verwerk wat hierdie waarskynlik beteken.

Oubaas Pieter kom aangestap. Oubaas Pieter het ‘n bandolier 
in die een hand en ‘n dolk in skede in die ander. (LW Hierdie 
dolk is dieselfde dolk wat in Episode 2 gebruik is om Magriet 
se maag oop te sny.)

Oubaas Pieter stap tot by Klein Piet by sy perd.  Hy hou die 
bandolier uit na Klein Piet.

OUBAAS PIETER
Hierdie bandolier het ek op my 
eerste kommando gedra.  Hy’s nou 
joune.

Klein Piet neem die bandolier by Oubaas Pieter, diep 
aangeraak.

KLEIN PIET
Dankie, Oupa.
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OUBAAS PIETER
Hou jou mond toe, jou oe” oop...en 
vrywillig jou vir niks nie.  Dan’s 
die kanse goed dat jy sal terugkom.

Klein Piet knik.

Oubaas Pieter draai na Dirk.

OUBAAS PIETER (CONT’D)
Dirk...

Dirk tree vorentoe.

Oubaas Pieter hou die dolk in skede na Dirk uit.

OUBAAS PIETER (CONT’D)
Hierdie dolk het ek gebruik om jou 
Oupa Jakob die we^reld in te bring. 
As jou koee”ls opraak sal hy jou 
miskien kan help om in hierdie 
we^reld te bly.

Dirk vat die dolk eerbiedig by Oubaas Pieter.

DIRK
Dankie, Oupa.

OUBAAS PIETER
En onthou...as jy die vyand kan 
sien, kan hy jou ook sien. Hou jou 
kop laag...en as jy skiet, moenie 
na die kop skiet nie, skiet na die 
bors...waar die teiken die grootste 
is.

Dirk knik eerbiedig.

FREDERIK
Nou ja toe...

Frederik soen Hester twee maal.

HESTER
Kom veilig terug, my man. Met my 
seuns.

FREDERIK
Ek sal.

Frederik stap oor na Oubaas Pieter, bied sy hand aan.

Oubaas Pieter vat Frederik se hand. Trane stoot effens in 
Oubaas Pieter se oe” op.

OUBAAS PIETER
G’at je wel.
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Frederik knik stil sy kop en draai dan weg na...

Anna.  Frederik neem Anna in sy arms, druk haar styf vas.

FREDERIK
Sorg vir jou ma.

Hy soen haar op haar voorkop en stap na die perde. 

Frederik, Klein Piet, Dirk, Sihayo en Bongani klim op hulle 
perde.  

Frederik lig sy hoed en draai dan sy perd.

Hester snik saggies, Anna haak by haar in. Hulle bly kyk 
hoe...

Die mans se swaargelaaide perde stadig wegstap. 

 AD BREAK # 2

EXT. PRETORIA 1900.  DAY

Vestigingsskoot van ou swart en wit foto van Pretoria, c. 
1900.

INT. DIE OU RAADSAAL, PRETORIA. DAY

TITLE CARD:    Ongeveer een jaar later...

ALFRED MILNER (46), High commissioner of South Africa, is 
furious. GENERAL BULLER stands calmly, listening. Besides 
these two men, the chamber is empty. 

MILNER
Have you any idea what this war has 
cost us so far?  

BULLER
They are fighting out of their 
strength and unlike our forces, 
they require no rear echelon 
support. Their supplies and medical 
care are provided by the women on 
the very farms from which they 
come.  It's like fighting an 
invisible army, like a snake in the 
grass.

MILNER
Then cut off its head, beat them at 
their own game. They are making a 
mockery of the Empire's army.  Look 
at this!
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Milner unfolds a French newspaper and holds it up for Buller 
to see.

ANGLE ON; ACTUAL HISTORICAL CARTOON OF QUEEN VICTORIA BEING 
BEATEN ON THE BOTTOM WITH A PADDLE BY PRESIDENT PAUL KRUGER.

MILNER (CONT’D)
Kruger giving our Queen a hiding 
with a paddle! For heaven's sake.

An orderly enters and hands Buller a telegram. He then steps 
back a few paces to await further instruction. Buller 
continues talking as he opens the telegram.

BULLER
(as he opens the telegram)

Then let me say it again - we shall 
never win this war if we continue 
fighting it as we are fighting it 
now.  

(Reads the telegram)  )
Damn! De La Rey has outwitted 
General French at Silikaatsnek and 
broken through the line back into 
the North-West.  No doubt they'll 
be resupplied on their farms.

KITCHENER (O.S.)
Burn them.

Buller and Milner turn to look at...

...LORD KITCHENER, silhouetted in the doorway to the assembly 
room.

KITCHENER (CONT’D)
If you want to get them out, burn 
them out.

LORD KITCHENER, (49) cold, cruel, callous, fastidious in 
every detail of his attire, an Imperialist to the core with a 
huge, drooping moustache. The timbre of his voice is 
chilling, precise and bespeaks a ruthlessness unique to those 
in which compassion and emotion are not possible. Kitchener 
emerges from the shadow at the door. As he speaks, he runs 
his gloved forefinger along a balustrade and contemplates the 
dust that has gathered on the glove of his fingertip.

KITCHENER (CONT’D)
When Napoleon faced the Spanish, 
when the Romans marched to conquer 
Gaul, when we, ourselves, went in 
to take the Irish, we kept it 
simple. Fire, gentlemen. Burn them 
out. 

He flicks the dust from his fingertip.
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Buller and Milner stand silent.

Buller can almost not contain his dislike for Kitchener.

BULLER
Are you suggesting, Lord Kitchener, 
that we embrace a scorched earth 
policy?

KITCHENER
If the women on the farms are the 
problem, then remove that problem. 
Burn every farmhouse, every barn to 
the ground. Burn the fields, kill 
the livestock, poison the wells and 
salt the fields. Deprive the Boers 
of their lifeline. 

BULLER
Forgive me my Lord, but what about 
their woman and children?

Kitchener stops, looks bemused at Buller.

KITCHENER
I’m not as callous as you might 
think, General Buller. We will 
remove the women, children, the 
elderly and the natives who work 
for them to refugee camps. The 
natives in separate camps of 
course. Then let us see how long it 
takes these Boers to realize that 
they are lost. 

BULLER
If we implement this strategy, we 
may find ourselves having won this 
war, but really having lost.

MILNER
Lost?

BULLER
The goodwill of the Boer people, 
the very people we shall have to 
rule when the war is over.

Kitchener circles Buller with an air of disdain.

KITCHENER
I would have thought that you would 
have realised by now, Buller, that 
one never has the goodwill of a 
people that one rules. That’s why 
one has an army.
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BULLER
This scorched earth policy is 
hardly a policy that becomes a 
gentleman.

Kitchener explodes. Even Milner is somewhat taken aback by 
the vehemence of Kitchener’s outburst.

KITCHENER
We are not fighting gentlemen!

(regains his composure) )
Please see to it that my orders are 
conveyed to all the generals.  
Thank you.  That will be all.

Buller is not happy.  He nods formally to Milner and 
Kitchener, turns on his heels and leaves. 

Kitchener watches him leave, then turns to Milner.

KITCHENER (CONT’D)
Surprising that High Command have 
not called for Buller’s dismissal, 
don’t you think?

MILNER
He took Natal, my Lord.

KITCHENER
Yes...but at what cost?  A village 
idiot would have done better. 

EXT. BERGAGTIGE VELD BY ‘N STROOMPIE, IEWERS IN NATAL. DAY

Frederik, Klein Piet en Dirk en so tien ander Boere het 
afgesaal en rus langs die stroompie.  Bongani en Sihayo en 
TWEE ANDER SWART WERKERS is ook daar.

Klein Piet sit op ‘n groot rots so twintig tree” weg van die 
stroompie...kerf ‘n stukkie biltong, sy geweer le^ teen die 
klip langs hom. Hy het die bandolier aan wat Oubaas Pieter 
vir hom gegee het.

Dirk en Frederik hurk by die stroompie, maak hulle 
waterbottels vol.  Die dolk en skede wat Oubaas Pieter vir 
Dirk gegee het hang aan Dirk se lyfband.  Dirk dra ‘n Britse 
uniform se baadjie.

DIRK
Pa, weet Pa wat dink ek, Pa...

FREDERIK
Mm?

DIRK
Wanneer hierdie oorlog verby is...
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ZIP!!!  ‘n Koee”l tref Dirk in die maag.  DWAH! Dan hoor ons 
die knal vanuit die randjies oorkant die stroompie.  Dirk val 
agteroor, in die maag geskiet.

FREDERIK
Dirk!

Klein Piet kyk verskrik op, gryp sy geweer en duik agter die 
rots in.

Die ander Boere duik ook vir dekking, begin terugvuur in die 
rigting van die skoot.

Frederik is by Dirk.  ‘n Koee”l skop stof op net langs Dirk 
se lyf.  Frederik skep Dirk met moeite op in sy arms.  SKOTE 
KLAP NOU ORALS.  Met Dirk in sy arms hardloop Frederik weg 
van die stroompie na die rots waar Klein Piet dekking gekry 
het.

Klein Piet loer oor die rand van die rots, sien hoe...

KLEIN PIET POV:  Frederik, met Dirk in sy arms, kom 
aangehardloop

KLEIN PIET
Pa!  Pa!

Frederik se hardloop verbete.

Nou ‘n wye skoot...Klein Piet regs in die raam, Frederik, met 
Dirk in sy arms links in die raam.

POV:  Frederik (soos hy hardloop) se rug deur ‘n visier.

Nou’s ons op Fderik van agter af soos hy hardloop.  DWAH!  ‘n 
Koee”l tref Frederik in die rug.  Hy sak, met Dirk nog in sy 
arms, op sy kniee” neer.

Klein Piet se gesig versteen.

KLEIN PIET (CONT’D)
Pa...?!

KLEIN PIET POV:  Frederik, op sy kniee” met Dirk in sy arms. 
Frederik kyk verstar na Klein Piet.

FREDERIK
Seun...

En dan val Frederik vorentoe, half bo-op Dirk.

Klein Piet kan nie glo wat hy sien nie.

Dirk, half onder Frederik se dooie liggaam, kreun/skreeu.

Nou’s ons by Bongani, agter ‘n dooie stomp of klip of iets 
dergliks.  Sy oe” is op Frederik en Dirk.  
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Hy kyk verskrik van die randjies waaruit die vyand vuur na 
waar Frederik en Dirk le^.  En dan spring Bongani op.  Hy 
hardloop gebukkend na Frederik en Dirk.

Klein Piet sien hoe...

KLEIN PIET POV:  Bongani hardloop gebukkend oor die oop grond 
na Frederik en Dirk.  Koee”ls skop stof om sy voete op soos 
hy hardloop.

Bongani kom by Frederik en Dirk aan.

BONGANI
Baas Frederik!  Baas Frederik!

Bongani lig Frederik se kop.  Frederik is duidelik dood.

DIRK
(kreun)

Bongani...help my!

KLEIN PIET SE POV:  Bongani by Dirk en Frederik.

Klein Piet vlieg orent, hardloop tot amper by Frederik en 
Dirk en Bongani, sak op een knie neer, en vuur aanhoudend na 
die randjies oorkant die stroompie.

Bongani trek Frederik se lyk van Dirk af en tel dan vir Dirk 
in sy arms op.  Dirk kreun met pyn, bloed stroom uit sy maag.

Bongani dra Dirk na die dekking van die rots waaragter Klein 
Piet geskuil het.

Klein Piet begin weer retireer na dieselfde rots, skiet soos 
hy retireer.  ‘n Koee”l ruk sy hoed van sy kop af.  Klein 
Piet draai, hardloop en...

Agter die rots.  Bongani is reeds daar met Dirk.  Klein Piet 
ploeg langs hulle in.

KLEIN PIET
My pa!  Ons moet my pa gaan haal!

BONGANI
(stil, amper in trane)

Hy’s dood, Kleinbaas.  Die baas is 
dood.

Klein Piet wil dit nie glo nie.  Hy loer deperaat oor die 
rand van die rots na...

Frederik se lyk le^ daar anderkant.  Stil.  Dood. 

Klein Piet kyk skielik skerp na regs en sien hoe...

Sihayo oor die oop stuk grond gebukkend hardloop na waar 
Frederik le^.
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KLEIN PIET
Bongani!

Bongani is besig met Dirk...kyk op as Klein Piet roep, en 
loer oor die rand van die rots, net betyds om te sien hoe...

Sihayo by Frederik se lyk aankom.

BONGANI
Baba!

Sihayo begin om Frederik se lyk op te tel.  DWAH!  ‘n Koee”l 
skiet deur sy hart.  Hy val soos ‘n klip neer, dwars oor 
Frederik se lyk.

Bongani kyk verstar...asvaal.

INT. DONKERLAND, SKUUR. DAY.

Anna staan middellyf diep versink in die grond met ‘n valdeur 
agter haar opgeslaan. Hester het ‘n mandjie met eiers by 
haar.  Sy gee die eiers een vir een aan aan Anna.  Wanneer 
Anna vier eiers in die hande het, buk sy in die gat in weg, 
pak die eiers veilig in ‘n hoekie neer, en kom weer orent om 
die res by Hester te neem.

HESTER
Hoe lyk die biltong?

Anna buk weer af.

ANNA
Dit kom mooi aan. Nog so week. 

Anna lig haar uit die gat en maak die valdeur toe. 

HESTER
Nou maar toe. Laat die Khakies kom 
en kyk of hulle kos op hierdie 
plaas kry.

Anna gewaar dan onverwags iets oorkant op die werf.  Haar oe” 
rek...

Bongani verskyn in die deur van die skuur.  Hy lei ‘n perd.  
Dirk, bewusteloos, le^ op sy maag oor die saal.

ANNA
Ma...?!

Hester kyk nou op, sien wat Anna sien.

Anna en Hester hardloop na Bongani.

Oubaas Pieter kom om die hoek van die skuur, loop hom vas in 
vat aangaan.
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Hester en Anna kom by Bongani.  Hester sien dis Dirk wat oor 
die saal le^.  Sy vat-vat aan sy kop.

BONGANI
Miesies.  Ek’s jammer, miesies.

HESTER
My seun...my seun...

BONGANI
Miesies...ek’s jammer, 
miesies...Baas Frederik...hy’s 
dood, miesies.

Hester kyk met oe” wat nie mooi verstaan nie na Bongani.

OUBAAS PIETER
O Here nee, asseblief, nee...

BONGANI
My pa...hy’s dood, miesies.  Saam 
met baas Frederik.

Weemoed spoel oor Eerste se gesig.

ANNA
En Klein Piet?

BONGANI
Ek weet nie, kleinmies.  Die 
kleinbaas hy’t gese^ ek moet 
kleinbaas Dirk bring by die plaas. 
Hy kom ander pad.

Nou’s ons op Hester.  Ons sien nou hoekom die Boervrouens die 
reputasie gehad het wat hulle gehad het.  In ‘n monumentale 
demonstrasie van selfbeheer sien ons hoe sy oorgaan van 
weemoed en hopeloosheid tot selfbeheer en kalmte en die 
verduur.  Sy kyk na Dirk.

HESTER
Waar’s hy geskiet?

BONGANI
By die maag, miesies.

HESTER
Bring hom.

Sy beweeg voruit na die huis.

HESTER (CONT’D)
Eerste!  Eerste!
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INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Eerste en Anna en Hester maak die kombuistafel leeg terwyl 
Oubaas Pieter en Bongani Dirk se lyf indra en op die tafel 
neerle^. Sy hemp oor sy maag is deurdrenk met bloed.

Nomthandazo kom by die agterdeur in, neem die toneel in.  
Haar oe” gaan na Bongani.

Bongani sien sy ma by die deur.

NOMTHANDAZO
Bongani...?

‘n Snik stoot onwillekeurig in Bongani se keel op. Hy kan 
haar nie in die oe” kyk nie.

NOMTHANDAZO (CONT’D)
Bongani...where is your father? 

BONGANI
Mama...I am sorry.  My father is 
dead. 

Nomthandazo gooi haar hande op haar kop en ween en stap weer 
by die deur uit.

Hester buk oor Dirk.

HESTER
Dirk! Seun?! Seun?! Dirk hoor jy 
my?

Dirk kreun effens.  

Anna pluk die dolk (wat Oubaas vir Dirk gegee het) uit sy 
skede aan Dirk se heup en sny sy hemp oop.  Nou sien ons waar 
die koee”l ingegaan het.  Bloed sypel uit die wond.

HESTER (CONT’D)
Die koee”l sit nog in sy maag. Warm 
water! En bring lappe!  En julle 
mans...uit! 

Oubaas en Bongani stap uit.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY.

Oubaas Pieter en Bongani kom by die deur uit.  Oubaas Pieter 
begin sy pyp stop.

OUBAAS PIETER
Hoe baie Engelse was daar?

BONGANI
Baie baas. Zoeloes o^k.
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OUBAAS PIETER
Met gewere?

BONGANI
Ja, baas.

OUBAAS PIETER
Verdomde Britte! Die ooreenkoms was 
dat die swartes nie bewapen word 
nie!

BONGANI
Die boeresoldate, baas, hy kry 
honger. Dan hy vat die Zoeloes se 
beeste. Dan daardie Zoeloes hy gaan 
by die Engelse, hy vra die geweer.

OUBAAS PIETER
Daai vark van ‘n Kitchener brand 
die boerplase af, hy skiet ons 
skape en beeste dood. Waar anders 
moet die boere kos kry?

BONGANI
Ek weet nie, baas.

Stilte.  Oubaas Pieter bedaar.

OUBAAS PIETER
Dankie dat jy vir Dirk gebring het. 
Jy Jy is ‘n goeie skepsel. As die 
oorlog verby is, kan jy vir jou ‘n 
paar akker langs die rivier vat. ‘n 
Lappie aarde waar jy self kan boer. 
Omdat jy vir Dirk gehelp het.

BONGANI
Dankie, baas.

Klein Piet kom te perd aangegalop. Sy hemp is ook voor 
bebloed.

Oubaas Pieter en Bongani stap van die stoep om hom tegemoed 
te gaan.

Klein Piet beteuel sy perd en spring af.

KLEIN PIET
Is Dirk hier?

OUBAAS PIETER
In die kombuis.

Klein Piet stap haastig verby Oubaas Pieter en Bongani.

OUBAAS PIETER (CONT’D)
Jou ma het ons daar uitgejaag.
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Klein Piet steur hom nie daaraan nie en stap die huis binne.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Soos voorheen, maar net Hester en Eerste is in die kombuis 
saam met Dirk.  Hester druk ‘n stuk lap teen Dirk se wond.  
Hy kreun, in ‘n waan. 

Klein Piet kom die kombuis vanaf die gang se kant binne, met 
Oubaas Pieter kort op sy hakke.

KLEIN PIET
Mamma...

HESTER
(kan nie haar hande 
wegneem nie)

My seun...! 
(verwys na sy hemp)

Is dit jou bloed?

KLEIN PIET
Nee.

HESTER
Dankie Vader.

KLEIN PIET
Hoe gaan dit met Dirk?

HESTER
Nie goed nie.  Hy’t baie bloed 
verloor. Waar bly Anna met die 
water?!  Eerste, gaan kyk wat gaan 
daar aan.

Eerste uit by die agterdeur.

Klein Piet staan nou by die tafel. Langs Dirk se kop.

KLEIN PIET
Dirk...Dirk...

Dirk maak stadig sy oe” oop, kyk na Klein Piet.

DIRK
Ouboet...

KLEIN PIET
Jy moet sterk wees.  Hoor jy wat ek 
se^?  Jy kan nie nou loop vrek nie. 
Daar’s nog baie Kakies wat op ons 
wag.

DIRK
Ouboet...
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KLEIN PIET
Ek is hier...

DIRK
Waar is my geweer...?

En dan is Dirk weg, sy oe” nog oop.

KLEIN PIET
Dirk...?

(vat aan sy gesig)
Dirk...?

HESTER
Nee, nee, nee...

KLEIN PIET
Kleinboet?!

HESTER
Dirk!  My seun...?

Oubaas Pieter se oe” gaan toe en hy laat sak droewig sy kop.

Hester trek Dirk se kop op teen haar bors en ween saggies.

HESTER (CONT’D)
My seun...my seun...

Klein Piet staan strak.

Anna kom by die agterdeur met ‘n emmer water ingehaas.  Sy 
kom tot stilstand as sy sien wat aangaan.

OUBAAS PIETER
(stil)

Los maar die water.

Klein Piet kyk stadig op na Anna wat oorkant naby die 
agterdeur staan.

KLEIN PIET
En vir al wat ons weet het jou 
Engelsman die sneller gedruk.

OUBAAS PIETER
Los dit, Klein Piet.

Maar Klein Piet kan dit nie los nie. Hy is so bitter en kwaad 
hy huil amper.

KLEIN PIET
Een khakie minder, dan was Dirk 
dalk vandag nog hier.
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OUBAAS PIETER
En as daar nie ‘n oorlog was nie, 
was almal nog hier.  Dis ou koeie.  
Los hulle in die sloot.

Oubaas Pieter stap tot by Dirk se lyk.  Hy kyk bewoe” na 
Dirk.  

Klein Piet se oe” is vol vuur.

KLEIN PIET
Bongani, saal vir ons twee vars 
perde op.

OUBAAS PIETER
Daar is nie meer perde nie.  Die 
Engelse het ons laaste perd ‘n 
maand gelede opgekommandeer.

KLEIN PIET
Dan ry ons wat ons het tot hulle 
val.  Ek wil by Generaal Botha se 
manne aansluit.

OUBAAS PIETER
Dit kan sekerlik wag totdat ons jou 
broer begrawe het.

Hester kom orent.

HESTER
(stil en sterk)

Nee, hy wag vir niks nie, nie 
terwyl daar vyande in die veld is 
nie; nie terwyl hy nog ‘n enkele 
koee”l vir sy geweer het nie.  Die 
Here hoor my, as ek ‘n geweer kon 
dra, sou ek saamgaan.  

(stap tot voor Klein Piet)
Dirk se graf sal ek self grawe.  
Jou werk le^ elders.  En moenie 
huistoe kom voor hulle vir jou 
broer se lewe geboet het nie.

Nomthandazo, gevolg deur Eerste kom deur die agterdeur 
ingestorm.  Ons hoor Nomthandazo reeds buite nog voor sy die 
kombuis instorm.

NOMTHANDAZO (O.S.)
Oubaas!   Oubaas!

(storm die kombuis binne)
Die Engelse, Oubaas, hulle kom!

OUBAAS PIETER
Hoeveel?
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NOMTHANDAZO
Ek weet nie, Oubaas, maar hulle’s 
amper daar ander kant by die hek.

HESTER
(aan Klein Piet)

Weg is jy!

OUBAAS PIETER
Ek kom saam.

KLEIN PIET
Nee, Oubaas...

OUBAAS PIETER
Ek se^ ek kom saam!

HESTER
Vir wat sal Oubaas nou wil gaan? 
Oubaas is mos teen die oorlog.

OUBAAS PIETER
Christus het die Fariseers met ‘n 
sweep uit die tempel gejaag en die 
Fariseers is nou in my tempel.

KLEIN PIET
Oubaas is te oud. Dis ‘n lang pad.

OUBAAS PIETER
Ek het al die pad van die Umzimkulu 
tot hier toe gestap, ‘n entjie 
verder gaan my nie breek nie.

Hester bondel die mans by die deur uit.

HESTER
Gaan dan!  Gaan!

Klein Piet, Oubaas Pieter en Bongani hardloop uit by die 
agterdeur.

Hester draai terug na Dirk se lyk op die tafel. 

HESTER (CONT’D)
As die Engelse ‘n Boersoldaat hier 
kry is daar moeilikheid.  Kom!  
Gou!

Die vier vrouens begin Dirk se lyk van die tafel af optel.

AD BREAK #3
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INT. DONKERLAND, SKUUR. DAY

Anna, Hester, Nomthandazo en Eerste dra Dirk se lyk die skuur 
binne na ‘n groot hooistapel in een hoek van die skuur.  
Hulle trek hooi opsy en plaas Dirk se lyk diep in die 
hooistapel en bedek hom met die hooi. Hulle is nog nie 
behoorlik klaar nie wanneer hulle stemme buite die skuur 
hoor.  Hulle vlieg orent, lyk onskuldig.

DONEGAN (O.S.)
Duncan, Higgins and Wilson...search 
the house.

DONEGAN (30) ‘n Engelse sersant in volle mondering, vergesel 
van WILSON (22) ‘n soldaat, en VIER ANDER ENGELSE SOLDATE 
stap die skuur binne. Hy sien die dames.

DONEGAN (CONT’D)
Good afternoon, ladies.

HESTER
(trek haar op)

Goeie middag.

DONEGAN
Do you speak English?

Hester kyk na Anna.

ANNA
I speak...a bit.

DONEGAN
A Boer soldier was seen coming this 
way. Was he here?

Anna skud haar kop. 

DONEGAN (CONT’D)
I pressume that you realise it is 
against the law to harbour or aid 
enemy soldiers.

ANNA
Hulle is nie ons vyande nie.

DONEGAN
What did you say?

ANNA
We did not see a soldier. 

WILSON (22) kom die skuur ingehaas.

WILSON
No one in the house, sargeant.
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DONEGAN
Are you sure?

WILSON
Yes, seargeant.  But there is blood 
on the kitchen table.  A lot of 
blood.

Donegan kyk na Anna.

ANNA
We slaughtered our last sheep. 

WILSON
(aan Anna, gevaarlik)

I saw no meat in that kitchen...and 
as far as I know not even Boers 
slaughter sheep on their kitchen 
tables.

Anna kyk Wilson direk in die oe”, maar sy weet sy’s op dun 
ys.

Donegan kyk stil na Anna.

DONEGAN
Where is the meat?

Anna kyk na Donegan. 

ANNA
We hide it away.  When the soldiers 
come, they take our food.

DONEGAN
Any of my men caught doing so, 
ma’am, will be flogged. Where is 
the meat?

WILSON
Maybe we should ask them what they 
were doing in this barn?

Die vier vrouens se oe” is nou op Wilson.

DONEGAN
Let me say it again...I have a 
reliable report that a Boer soldier 
was seen coming this way. Are you 
sure you haven’t seen him?

ANNA
No.

Wilson kyk rond in die skuur.  Sy oe” val op die 
strooistapel.  Hy stap oor na die hooi.

Anna en Hester hou hom dop.
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Wilson stap nader aan die strooistapel.  Dan sien hy...

...’n bloedsmeer op die hooi.  Hy buk, tel ‘n paar halmpies 
op, vryf die bloed, sien dat dit nog vars is.  Hy kyk van sy 
vingers op na Anna.

WILSON
Perhaps you were hiding the meat.

Wilson kyk om na die hooistapel.

Anna se oe” is stip op Wilson.

Wilson kom vinnig orent en grawe in die hooi.  Dis nie lank 
nie of hy kry Dirk se bebloede hand.  Hy kyk om na Anna.

Donegan sien die hand.

WILSON (CONT’D)
Now that is the most interesting 
sheep I have ever seen.

Wilson gryp Dirk se lewelose hand vas en sleep Dirk se lyk 
uit die hooistapel.

ANNA
(aan Donegan)

He is my brother.

WILSON
The body is still warm, sergeant.

DONEGAN
And how, if you did not see him, 
did he get to be there?

WILSON
He is wearing a British tunic.

DONEGAN
So he is. 

(aan Anna)
An enemy soldier caught wearing a 
British uniform is regarded a spy, 
and will be shot. 

ANNA
He is already dead.

DONEGAN
I can see that. The point is that 
you harboured a spy.

ANNA
He is my brother.
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DONEGAN
So you have said, but a spy 
nevertheless.

ANNA
They wear English clothes because 
theirs is broken. He is not a spy.

DONEGAN
That is not for you to decide. Was 
he alone?

ANNA
Yes.

WILSON
She’s lying.

DONEGAN
Is this woman your mother?

ANNA
Yes.

DONEGAN
Tell her that you are to come with 
us. Take whatever clothes you can 
carry. 

ANNA
Hy sê ons moet ons klere vat en 
saamgaan.

HESTER
Nee.

ANNA
Ma...

HESTER
Ek sal nie. Dis my huis en ek bly 
hier.

DONEGAN
What did she say? 

ANNA
This is our home. She do not want 
to go.

DONEGAN
She has no choice. You either come 
willingly, or you will be forcibly 
removed. Tell her.

ANNA
Hy sê ons het nie ‘n keuse nie.
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HESTER
Ek bly hier.

ANNA
We stay here.

DONEGAN
Very well. You have had your 
chance. Take these woman to the 
gate and when you have done so, 
burn the house and the barn. 

Wilson probeer Hester optel, maar sy skop en skree en sit 
haar teë. 

HESTER
Sit my neer! Jou vervloekte duiwel! 

Sy takel hom met haar vuiste.

HESTER (CONT’D)
Sit my neer! Moordenaar! Jy gaan 
brand in die hel. 

ANNA
(aan Donegan)

Wait, wait, please wait. Leave her! 

Donegan beduie Wilson moet haar los. 

ANNA (CONT’D)
Ma...Ma...luister vir my. Dit gaan 
nie help nie.

HESTER
Wat as die mans terugkom?

ANNA
Hulle sal nie, hulle sal sien wat 
gebeur het. Doen wat hulle sê, 
anders maak hulle Ma net seer.

HESTER
Dis lankal seer.

ANNA
Eerste, Nomthandazo, gaan saam met 
Ma.

Eerste neem Hester saggies aan die arm en lei haar uit die 
skuur. Nomthandazo volg.

ANNA (CONT’D)
(aan Donegan)

My brother. We must bury him. 
Please. 
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DONEGAN
My men will see to it. But it will 
have to be a shallow grave. We do 
not have time to spare.

Anna stap oor na waar Dirk se lyk le^.  Sy kniel by Dirk, vou 
sy hande oor sy bors. 

ANNA
(sonder om vir Donegan te 
kyk)

If the war were in your country, 
would you help your brother, even 
if he is a spy?

DONEGAN
(na ‘n pouse)

I suppose I would. 

Anna knik, kom orent, en stap met waardigheid verby Donegan 
uit die skuur.  

Donegan hou haar stil dop.

EXT. DONKERLAND, GROT OF OORHANGKRANS. DAY

Oubaas Pieter, Klein Piet en Bongani skuil in ‘n grot. Hulle 
sien in die verte hoe die Engelse vir Hester, Anna, Eerste en 
Nonthandazo van die werf af lei.

Die opstal en die skuur brand.

Die manne kyk.

VERTELLER
As kinders het Klein Piet en 
Bongani in ‘n versteekte grot, hoog 
teen die berg agter die huis, 
gespeel. Daar het die mans 
weggekruip en gesien hoe die 
soldate die vroue wegneem.   En 
lank na die son gesak het, het die 
huis op Donkerland nog rooi teen 
die nag gegloei. Klein Piet en 
Bongani is nooit gevang nie - in 
die veld, onder Botha, tot aan die 
bitter einde. 

EXT. VELD, IEWERS IN NATAL. DAY

Oubaas Pieter sit verwese op ‘n miershoop, sy geweer oor sy 
kniee”. Hy is uitgeput.  Drie Engelse soldate het hom omring 
en beweeg stadig nader, gewere op hom gerig.
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VERTELLER
Maar vir die oubaas het hulle wel 
gevang...roer in die hand...sonder 
koee”ls.

EXT. CEYLON. DAY.

Golwe van die see.

Seemeue.

Branders breek teen rotse. Dan...

Oubaas Pieter sit op ‘n rots en staar uit oor die see.

VERTELLER
En vir die eerste keer in sy lewe 
het hy oor die see gereis, na ‘n 
verre land, ‘n eiland, waarvandaan 
hy nooit sou terugkeer nie.
Onder die wilgerboom langs die 
Tugela staan hulle op ‘n ry -  ‘n 
graf vir elkeen wat gekom het en 
gegaan het...behalwe vir hom...hy 
wat eerste die stok in die boesem 
van Afrika geplant het. 

Eindig op Pieter se oe”.

DOOF NA DONKER:

ROL KREDIETE
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Sewe maande later...die einde van die oorlog

DOOF UIT:

DOOF IN:

‘n Merk vir die Eeue

 1902

EXT. DIE VELD IEWERS IN NATAL. DAY

Nabyskoot op ‘n BOERSOLDAAT - GERRIE, DIE JONG RUITER, VAN 
EPISODE 3 (nou 18 jaar ouer) se gesig - ‘n blinddoek om sy 
oe” vasgebind.

Die Boersoldaat staan  met sy rug teen ‘n houtpaal, sy hand 
agter die paal vasgebind.  

Oorkant hom ‘n ry SES ENGELSE SOLDATE, lede van die 
vuurpeleton.  Hulle staan op aandag, gewere oor hulle borste 
vasgehou.  Langs die vuurpeleton staan DIE VUURPELETON 
BEVELVOERDER.  Hy het ‘n dokument in sy hand.  Langs die 
Vuurpeleton-bevelvoerder staan ‘n ander man van ongeveer 30 
jaar.  Hy is die HANSKAKIE van hierdie verhaal.

DONKERLAND    Ep 5 bl. 1



VUURPELETON-BEVELVOERDER 
(lees, kyk nou en dan op 
na die Boersoldaat)

For treason against the crown you 
have been condemed to death by 
firing squad on this, the 27th day 
of May in the year of our Lord 
Nineteen Hundred and Two.   

(laat sak die papier, 
praat met die man wat 
langs hom staan.)

Ask him if theree is anything he 
would like to say.

HANSKAKIE
Hy vra of jy enig’iets wil se^.

BOERSOLDAAT
Se^ vir jou Engelse baas ek dien 
nie sy koninging nie.  Ek dien my 
volk.

HANSKAKIE
(aan Bevelvoerder)

He say he does not serve the queen.  
He serves his people.

Die Vuurpeleton-bevelvoerder knik in aanvaarding, en met ‘n 
mate van respek.  Hy draai na sy vuurpeleton.

VUURPELETON-BEVELVOERDER
Mark this moment, gentlemen.  This 
may very well be the last execution 
of a rebel in this war.  Load!

Soos een man haal die vuurpeleton hulle gewere oor...

VUURPELETON OFFISIER
Aim! 

Die lede van die vuurpeleton rig hulle gewere op die 
Boersoldaat.

Die Boersoldaat roep skielik hard uit...

BOERSOLDAAT
Ons sal weer opstaan!!

VUURPELETON OFFISIER
Fire!

Die vuurpeleton vuur.

Koee”ls ruk deur die Rebel se bors.

Die Vuurpeleton-bevelvoerder stap oor na die dooie rebel.  
Druk sy voor en -middelvinger teen die rebel se nek vir ‘n 
pols. Tevrede dat die man dood is, stap hy weg.
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VUURPELETON-BEVELVOERDER
Bury him.

Die Vuurpeleton-bevelvoerder stap weer terug na die 
Hanskakie.

HANSKAKIE
That’s the problem with these 
people...they don’t know when to 
stop.

Die Vuurpeleton-bevelvoer gaan staan voor die Vuurpeleton-
bevelvoerder.  Hy haal ‘n brief en ‘n geldsakkie uit sy sak.

VUURPELETON-BEVELVOERDER
Let me make one thing very clear:  
I worked with men like you because 
those were my orders, but do not 
think for a second that I have 
anything other than the most 
profound contempt for a man who 
sides with the enemy and betrays 
his own people. As this war is now 
to all intents and purposes over, 
receive herewith your final 
payment...(oorhandig die 
geldsakkie)...and your letter of 
honourable discharge...although I 
fail to see what your service had 
to do with honour. (oorhandig die 
brief).

Die Bevelevoerder kyk na...

Die dooie Boersoldat wat nou deur twee lede van die 
vuurpeleton weggedra word.

En dan terug na die Hanskakie.

VUURPELETON OFFISIER
That man had more character in a 
clipping of his fingernail than you 
have in your entire being.  Sir.

Die Bevelvoerder draai op sy hakke en stap weg.

Die Hanskakie verwerk die bitter smaak in sy mond met ‘n 
halwe glimlag...kyk af na die geldsakkie in sy een 
hand...weeg dit met sy hand.  Oor hoor hoe die shillings 
daarbinne tinkel.

EXT. MELROSE HOUSE. DAY

Vestigingsskoot, Melrose House 1902. 
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VERTELLER (V.O.)
Op 31 May 1902 het die 
bittereinders die vredesverdrag 
geteken.  

INT. MELROSE HOUSE. DAY

Terwyl ons die Verteller hoor, sien ons ‘n uitbeelding van 
die historiese oomblik van die teken van die Vredesverdrag 
van Vereeniging. (Daar is foto’s wat as reference gebruik kan 
word.)

VERTELLER
Die oorlog het drie lang, bloedige 
jaar geduur. Teen die einde was 
daar minder as vyduisend Boere in 
die veld teen ‘n mag van oor die 
vierhonderduisend. En wat help dit 
om die stryd voort te sit as daar 
niks oor is om na terug te keer as 
die stryd verby is nie?  ‘n Nasie, 
nes ‘n mens, kan net soveel 
verduur. Die magtige Britse ryk het 
oor die jong Afrikaner volk gery 
soos ‘n wawiel oor ‘n boompie langs 
die pad...maar ‘n boompie wat buig 
is nog lank nie geknak nie...

EXT.  NATAL, IEWERS IN DIE VELD.  DAY

KLEIN PIET (soos in Episode 4) en BONGANI (soos in Episode 4) 
sit om ‘n klein vuurtjie.  Hulle is moeg, vuil, verweer. LE 
ROUX (middel-20’s) sit ook by die vuurtjie.  

Bongani hou net die gesprek dop, se^ nie ‘n woord nie.

KLEIN PIET
Ek se^ jou nou, ek sal dit eers glo 
as ek dit uit die generaal se eie 
mond hoor.

LE ROUX
Dis nie ek wat dit se^ nie.  Van 
Deventer se broer is mos in die 
hoofkwartier.  Hy’t vir Van 
Deventer gese^ dis ‘n feit soos ‘n 
koei.  Hulle gaan teken en klaar. 
Onvoorwaardelik oorgee.

KLEIN PIET
Die dag as De Wet en De la rey 
oorgee is die dag wat die son in 
die weste opkom.
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LE ROUX
Maak jou dan reg om te sien hoe dit 
gebeur.

KLEIN PIET
Vir wat het ons dan geveg?!  Huh?!  
Vir wat het ons geveg?

LE ROUX
Ons kan nie so aangaan nie. Kyk wat 
gebeur met die vrouens en kinders 
in die konsentrasiekampe.  As ons 
aangaan sal ons mans naderhand 
mekaar moet trou want daar sal nie 
‘n vrou in hierdie land oor wees 
nie.  Dan het ons volk verseker nie 
‘n toekoms nie.

KLEIN PIET
Dis ‘n lafaard wat so praat.

LE ROUX
(staan op)

Se^ jy ek’s ‘n lafaard?

KLEIN PIET
(staan op)

Se^ jy vir my!  Is jy ‘n soldaat of 
is jy ‘n hensopper?

LE ROUX
(stil)

Ek het ‘n ma, ‘n ouma en drie 
susters in daardie kampe verloor.  
Moenie vir my se^ ek’s ‘n hensopper 
nie.

Le Roux stap weg.

Klein Piet bly staan...het nie ‘n antwoord nie. Hy gaan sit 
weer.

Stilte tussen hom en Bongani.  Bongani loer onderlangs na 
Klein Piet...maar weet dis beter om niks te se^ nie.

Klein Piet voel Bongani se oe” op hom.

KLEIN PIET
Sou jy oorgee?

BONGANI
Ek is mos hier, baas.

Klein Piet kyk weg...knik sy kop.
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BONGANI (CONT’D)
My pa, hy’t my vertel...toe die 
Engelse...hulle het gekom na’ die 
geveg by Isandwlana na Ulundi... 
hulle het al die impi’s 
doodgeskiet. Die koning, Cetswayo, 
hy’t oorgegee, toe vat hulle hom 
weg daar by die kasteel in die 
suide...en toe is die Zoeloes se 
tyd verby.

Klein Piet kyk vir ‘n oomblik stil na Bongani, en dan weer 
weg.

KLEIN PIET
Presies.

EXT. IEWERS IN DIE VELD IN NATAL, KONSENTRASIEKAMP. DAY

Vestigingsskoot van konsentrasiekap.

INT. KONSENTRASIEKAMP, TENT. DAY

Nabyskoot op HESTER (soos in Episode 4) se gesig.  Sy het 
duidelik ‘n kwaai koors en is bewusteloos, oe” toe. ‘n Hand 
bring ‘n lap in skoot om die sweet van Hester se gesig af te 
vee.

ANNA (soos in Epsiode 4) vee Hester se gesig met die klam 
lappie.  Dan doop sy die lappie in ‘n bak water langs haar, 
draai die water uit, en vee weer Hester se gesig.

ANNA
Dit sal nie nou meer lank wees nie, 
Mama.  Almal se^ die einde is in 
sig.  En dan vat ek Ma terug plaas 
toe...en ons maak ‘n vuur in 
daardie oond...en ons knie die 
grootste hoop deeg wat Ma nog ooit 
gesien het, en...

Op hierdie oomblik hoor Anna ‘n stem wat buite die tent roep. 

MARTIE (O.S.)
Anna!  Anna!

Anna kyk op na die tentklap nes...

MARTIE (20) die tent binnestorm.

MARTIE (CONT’D)
Anna!  Dis verby!

Anna staan op, oe” van ongeloof op Martie.

DONKERLAND    Ep 5 bl. 6



MARTIE (CONT’D)
Hulle’t geteken.  Dis verby!

ANNA
Is jy seker?

MARTIE
Wilson het kom se^. Die oorlog is 
verby.

Anna sug/snak na haar asem, kan amper nie glo wat sy se^ nie.  
Dit neem ‘n paar sekondes vir haar om die emosie wat in haar 
opstoot te verwerk.  Dan draai sy na Hester...

ANNA
Mama...het Ma gehoor...?

Dan besef Anna dat iets met Hester verander het.

Hester le^ doodstil...letterlik...haar mond half oop.

Anna beweeg stadig nader, gaan sit op die bed langs Hester.  
Sy buk vooroor, hou haar oor teen Hester se mond en neus. Dan 
sit sy stadig weer regop, oe” op Hester.  Dan beweeg haar oe” 
stadig weg, gefokus op niks besonders nie.  Sy vat die mes 
(wat sy in vorige episode by Dirk gevat het) wat op ‘n kassie 
langs die bed le^, draai dit stadig in haar vingers - onthou 
almal wat reeds daardie mes gedra het.  Haar skouers begin 
ruk...en dan huil sy...maar alles na binne.  Geen geluid nie, 
net trane oor haar wange en skouers wat ruk.

Martie kyk hulpeloos aan.

Tweeskoot:  Anna op die bed langs die dooie Hester, die mes 
in haar hande.

EXT. NATAL, IEWERS IN DIE VELD.  DAY

Nabyskoot op ‘n wit vlag met ‘n swart kruis in die middel van 
die vlag (Flag of surrender and the laying down of arms).

‘n Mauser word op ‘n hoop ander Mausers wat reeds op die 
grond le^, neergele^.

‘n Tou van omtrent veertig boersoldate staan in ry om hulle 
gewere neer te le^.  Klein Piet is op die oomblik derde van 
voor.  

Manne wat pas hulle gewere neergele^het stap weg van die 
vlagpaal.

‘n ENGELSE OFFISIER en ‘N ONDER-OFFISIER staan aan weerskante 
van die vlagpaal en kyk hoe die Boere hulle gewere neerle^.

Klein Piet se gesig is strak, bitter.  Hy beweeg vorentoe 
soos die twee mans voor hom vorentoe tree om hulle gewere 
neer te le^.
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En dan is dit Klein Piet se beurt.  Hy tree vorentoe, kom by 
die hoop Mausers, aarsel ‘n oomblik...kyk na die Engelse 
Offisier...

ONDER-OFFISIER
(waarskuwend)

Lay it down...

Klein Piet kyk gevaarlik na die Onder-offisier.

ONDER-OFFISIER (CONT’D)
You lost, mate.  The sooner you 
accept that, the better.

KLEIN PIET
Eendag sal hierdie land weer aan 
die Afrikaner behoort.

ONDER-OFFISIER
You’re an English subject now.  I 
suggest you learn to speak the 
language of your queen.

Klein Piet kyk met minagting na die onder-offisier en le^ dan 
sy geweer op die hoop neer.  Klein Piet kom orent en draai om 
weg te stap.

ONDER-OFFISIER (CONT’D)
(binnesmonds)

Dirty Boer.

Dit gebeur so vinnig dat die onder-offisier nie eers tyd kry 
om sy hande te lig nie.  Klein Piet swaai terug en slaan die 
onder-offisier ‘n enkele hou met die vuis teen die kakebeen.  
Die onder-offisier is uit soos ‘n kers terwyl hy nog orent 
staan.  Sy oe” is nog oop, maar hy slaap alreeds...en dan val 
hy soos ‘n boom.

Die Engelse Offisier kyk oopmond verstom na Klein Piet...

KLEIN PIET
(sterk Afrikaanse aksent)

I am a Boer...but I am not dirty.

Klein Piet draai en stap weg.

Die Engelse Offisier is spraakloos. Hy kyk stadig af na 
die...

Bewustelose onderoffisier.

Die Engelse Offisier kyk weer op na...

Klein Piet soos hy wegstap.
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EXT. NATAL, DIE VELD NABY WAAR KLEIN PIET DIE WAPEN NEERGELE^ 
HET.  DAY

Bongani staan en wag.

Klein Piet kom aangestap.  Hy hou nie op stap as hy by 
Bongani kom nie, kyk nie eers na hom nie.  Stap net aan.

KLEIN PIET
Waar’s die perde?

BONGANI
Daar anderkant, baas.

Klein Piet stap aan.  Bongani sit hom agterna.

BONGANI (CONT’D)
En nou, baas, hoe ons gaan skiet 
die bok sonder die geweer?

KLEIN PIET
(kyk nie om nie, stap net)

Weet nie.

BONGANI
Al die beeste en bokke hulle’s 
dood.  Wat ons gaan eet?

KLEIN PIET
Weet nie.

BONGANI
Wat ons gaan maak, baas?

KLEIN PIET
Weet nie.

Bongani kom stadig tot stilstand, kyk net na...

Klein Piet wat aanhou stap.

EXT. NATAL, IEWERS IN DIE VELD. DAY

‘n Langskoot op Anna en DRIE BOERVROUENS (Ta' BABY: vroee”-
50’s; MARTIE (wat ons reeds vroee”r gesien het) en GRIETA 
(16) kom aangestap.  Anna en die ander drie het elk ‘n ou sak 
met laaste besittings oor die skouer.  

Anna kyk uit oor die veld na die berge.

ANNA
Ek gaan so oor loop.

TA' BABY
Oor daai berge kom ek nie. Dis 
beter as ons almal saamstap.
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ANNA
Nee, ek moet by die huis kom.

TA' BABY
Watter huis?

ANNA
Ek moet by die plaas kom.

TA' BABY
Dis ‘n lang pad en buitendien, ons 
weet nie wat ons daar inwag nie, of 
die mans daar sal wees of nie. Nee, 
jy kom saam met ons.

ANNA
Ons het die kampe oorleef.  Die pad 
huistoe is niks nie.

TA' BABY
Die swartes wat vir die Engelse 
geveg het, loop nou orals rond. Met 
gewere. Ek het verskriklike dinge 
gehoor.

ANNA
Ek kan vir myself sorg.

TA' BABY
En wat gaan jy maak as jy daar kom?  
Jy kan nie alleen die huis weer 
loop bou nie.

ANNA
Klein Piet sal daar wees.

TA' BABY
Dit weet jy nie.

ANNA
Klein Piet sal daar wees. En die 
Oubaas.

TA' BABY
Jy weet nie of hulle oorleef het 
nie.

ANNA
Ek voel dit in my murg.

TA' BABY
My kind...

ANNA
Totsiens, Ta' Baby.

Ta’ Baby sug, aanvaar.
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TA' BABY
Mag onse Heer jou bewaar, my kind.

ANNA
En vir julle.

Anna en Ta' Baby omhels.  Anna gee vir Martie ‘n drukkie en 
‘n soentjie.

ANNA (CONT’D)
Sterkte, Martie...ek bid dat Petrus 
dit gemaak het.

MARTIE
Dankie. En ek vir Klein Piet en die 
Oubaas.

ANNA
Dankie.

Anna draai na Grieta.

ANNA (CONT’D)
Grieta...ek het in die kamp opgelet 
hoe jou siel donkerder en donkerder 
word.  Wat die Engelse aan ons 
mense gedoen het is ‘n verskriklike 
ding, maar eendag as jy terugdink 
aan hierdie dae, wil ek he^ jy moet 
onthou dat nie alle Engelse is boos 
nie. 

Maar daar’s ‘n woede en ‘n bitterheid in Grieta.

GRIETA
Jy se^ dit net omdat jy nog steeds 
aan jou Engelsman dink.

ANNA
(kan dit nie ontken nie)

Ek dink aan hom, ja, maar ek dink 
ook aan mense soos Emily Hobhouse, 
wat ons volk gehelp het.

GRIETA
Ek haat die Engelse en ek hoop 
daar’s eendag ‘n oorlog waarin 
hulle vrouens en kinders sterf.

Anna sien dit help nie om verder te redeneer nie.  Sy draai 
weg van Grieta.

TA' BABY
Wees versigtig, Anna.

ANNA
Julle ook.
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Anna stap in een rigting weg, na die berge en die ander drie 
in ‘n ander.  

 AD BREAK # 1

EXT.  NATAL, DIE VELD.  DAY

Langskoot:  Klein Piet en Bongani gallop teen die horison oor 
die vlaktes.

EXT. NATAL, DIE VELD. DAY

Ander angle op Klein Piet en Bongani wat tussen berge en dale 
ry.

EXT. NATAL, DIE VELD.  DAY

Ander angle op Klein Piet en Bongani wat deur die landskap 
ry.

EXT. DONKERLAND, DIE MURASIE VAN DIE VORIGE OPSTAL. DAY

Die musiek van vorige doof uit.

Vestigingsskoot van die uitgebrande opstal - twee of drie 
angles.

INT. DONKERLAND, UITGEBRANDE OPSTAL. DAY

Nabyskoot op die halfverkoolde, maar tog nog in een stuk, 
stok wat Pieter geplant het en wat bo die kaggel gehang het.

Klein Piet se hand kom in skoot.  Hy vat die punt van die 
stok vas en trek hom uit die as en ander halfgebrande stukke 
hout en balke ens.

Klein Piet kom orent met die stok in sy hande.  Bongani is 
ook daar, ‘n paar tree” agter Klein Piet.

Klein Piet blaas die as en stof van die stok af...kyk stil na 
die stok in sy hande...vryf daaroor.

KLEIN PIET
(sy oe” op die stok)

Toe hy hierdie stok geplant het, 
was hier niks, net gras en bome, 
die berg en die rivier.  Jy’t 
gevra: wat gaan ons maak?  Ons gaan 
Donkerland klip vir klip weer bou, 
met ons kaal hande as dit moet, 
maar staan sal hy weer staan.

Bongani kyk stil na Klein Piet.
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EXT. DONKERLAND, DIE BEGRAFPLAAS. DAY

KLEIN PIET POV:  Dirk se vlak graf langs die ander.  Dirk se 
graf het geen kruis of klip nie, net die grond wat meestal 
gesak het.

Klein Piet en Bongani staan aan die voetenend van die graf.

KLEIN PIET
Die bliksems het nie eers die 
ordentlikheid gehad om vir Dirk ‘n 
kruis te plant nie.  Watse soort 
mense is dit, Bongani?

BONGANI
Die oorlog, baas...hy maak mense 
so.

KLEIN PIET
Nie alle mense nie.

BONGANI
Ek dink die alle mense, baas.

Klein Piet kyk na Bongani...besef die implikasies van sy 
woorde - dat dit nie net die Engelse is wat gedurende die 
oorlog tot barbarsheid gedaal het nie.  Hy kyk weer af na...

Die graf...verwaarloos...gras hier en daar.  Dis al.

KLEIN PIET
Hulle kon hom nog steeds ten minste 
‘n kruis gegee het.

EXT. NATAL, ‘N STROOMPIE/RIVIERTJIE.  DAY

Bome grooi langs die stroompie.  

Anna hurk langs die stroompie, skep water met haar hande.  
Haar kappie hang agter teen haar rug.

HANSKAKIE (O.S.)
Dagse^.

Anna skrik, vlieg orent, sien...

Die Hanskakie wat ons in die eerste toneel ontmoet het.  Hy 
lig heel beleefd sy hoed, Lee Enfield geweer oor sy een 
skouer geslinger, ‘n knapsak oor die ander.

Anna gryp na ‘n groterige klip by haar voete, maak gereed om 
haarself daarmee te verdedig.

Die Hanskakie glimlag vriendelik.
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HANSKAKIE (CONT’D)
As ek jou wou seermaak sou ek nie 
gegroet het nie.  En buitendien...

(hy beduie na die klip in 
haar hand)

...klip...
(tik liggies die Lee 
Enfield)

...geweer.

Hy lig beide hande, soos in “En daar het jy dit...”.

Anna laat sak stadig die klip, maar nog nie haar hoede nie.

ANNA
Jy moet weet...my Ma het my nie 
onder ‘n hoender uitgebroei nie.

HANSKAKIE
Dit kan ek sien.

ANNA
Wie is jy?

HANSKAKIE
Gerrie Maritz. Aangename kennis.

ANNA
Wat soek jy hier?

HANSKAKIE
Ek kan jou dieselfde vra...vrou 
hier alleen in die veld.

ANNA
Van waar af kom jy?

HANSKAKIE
Oorspronklik...of nou net?

ANNA
Albei.

Hanskakie dink ‘n oomblik.

HANSKAKIE
Oorspronklik van die Kaapse 
kolonie...in die ooste.  Albany 
distrik, naby Grahamstad.  

Anna se oe” trek effens skrefies...iets wat sy nie heeltmaal 
vertrou nie.

HANSKAKIE (CONT’D)
En nou onlangs net suid van hier.

ANNA
Waarheen gaan jy?
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HANSKAKIE
Noord.  So ver as moontlik.

ANNA
Om wat te doen?

HANSKAKIE
Weg te kom van die Engelse.  Ek 
laat my nie deur ‘n kakie regeer 
nie.  En buitendien...as hulle my 
vang is ek dood.

Anna verstaan nie.

HANSKAKIE (CONT’D)
Ek’s een van die laaste oorlewenes 
van ‘n rebel-kommando uit Albany.  
Die Engelse beskou dit as 
hoogverraad.  Vuurpeleton. (aap die 
skote van ‘n vuurpeleton na)  Ka-ka-
ka-kaaaaa.

Anna hou hom stip dop.

HANSKAKIE (CONT’D)
Gaan jy nou nog vrae vra of gaan jy 
daardie klip neersit?

Anna som hom nog vir ‘n sekond of twee op en laat val dan die 
klip.

Hanskakie glimlag.

EXT. DONKERLAND, AGTERWERF VAN DIE OPSTAL. DAY

Klein Piet, kaal bolyf, was sy gesig met water uit ‘n emmer.

Bongani kom aangestap met ‘n paar stukke hout in sy arms.  Hy 
gooi die hout neer, en nes hy opkyk sien hy iets wat ons nie 
sien nie.

BONGANI
Hau!

Klein Piet kyk op van die emmer na Bongani.  

BONGANI (CONT’D)
Baas...

Bongani se oe” is vasgenael op iets.

Klein Piet kyk om na...

MATYANA (soos in Episode 4) staan so tien tree” weg van Klein 
Piet en Bongani. Hy’t ‘n geweer in sy hande, op Klein Piet 
gerig.
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MATYANA
Hensop!

Klein Piet kom stadig orent.

BONGANI
Hau, mfowethu?

KLEIN PIET
Matyana!  Wat de donner dink jy 
doen jy.

Matyana is senuweeagtig, voel-voel aan die sneller met sy 
vinger, kolf in die skouer.

MATYANA
Sawubona, baas.  Sawubona, Bongani.

KLEIN PIET
Trap van my plaas af jou sleg 
veraaier-satan!  Ons soek nie 
joiners hier nie. Jy het tien 
sekondes voor ek jou velle aftrek.

MATYANA
(lag)

So praat ‘n wit man met ‘n slaaf.  
Ek is nie ‘n slaaf nie.  Ek is 
Matyana en hierdie plaas is nou 
myne.

KLEIN PIET
Iiiiis dit?  En watse ander strond 
het jou Engelse base in jou dik kop 
ingepraat?

MATYANA
Hierdie grond is Zoeloegrond.  Die 
Engelse het gevat die grond by die 
Boer en gegee terug vir die Zoeloe.  
Die Boer is nie meer baas nie.

KLEIN PIET
Jou dom donner, dis wat jy dink.  
Die Engelse gee nie soveel om vir 
wat met die Zoeloes gebeur nie.  
Hulle is hier vir die goud.  Kyk 
wat het hulle aan wit mense gedoen.  
Watse kans dink jy het julle?

BONGANI
Matyana, sit neer die geweer.

MATYANA
Hayi khona. As hy nie loop nie, 
skiet ek hierdie Boer nou.  En dan 
vir jou, my broer.  
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Jy se^ ja, baas, nee, baas, en 
daarom jy sal altyd bly ‘n slaaf.

BONGANI
Die mense, hulle sal jou kom haal.

KLEIN PIET
Los die gebabbel.  Oor my dooie 
liggaam sal jy hierdie plaas vat.  
As jy wil skiet, skiet dan.

Matyana staan gereed, maar sy vinger huiwer op die sneller.

KLEIN PIET (CONT’D)
Toe, ek wag.

MATYANA
My woorde is klaar.  Loop!

KLEIN PIET
Skiet.

Klein Piet begin stadig vorentoe beweeg.

MATYANA
Staan stil!

KLEIN PIET
Druk daai sneller, want as ek jou 
in die hande kry, breek ek jou nek.

Matyana neem ‘n tree” agteruit.

MATYANA
Ek sal skiet...!

DWAH!  ‘n Enkele skoot knal.  Matyana ruk effens, sak stadig 
op sy kniee” neer, en val dan sywaarts dood neer.

Pieter kyk na regs (of links) na...

PETRUS POTGIETER, (middel-20’s), wat met geweer nog in die 
skouer en op Matyana se lyk gerig, nader stap.

KLEIN PIET
Petrus Potgieter, jy kom asof jy 
gestuur is.

POTGIETER
Ek sien so, ja.

Bongani haas oor na Matyana.

KLEIN PIET
Dis Matyana, een van my skepsels 
wat vir die Kakies gaan veg het.
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POTGIETER
Ek onthou hom.  Hy’t voor die 
oorlog by een van die meisies onder 
die volk daar by ons aangele^.

Bongani tel Matyana se geweer op, haal dit oor.

Potgieter skrik, rig sy geweer vinnig op Bongani.

POTGIETER (CONT’D)
Sit neer daardie geweer!

BONGANI
(beduie na die geweer)

Sy’s leeg, baas.  Die geweer sy het 
nie koee”ls nie.

Potgieter kyk verbouereerd van Bongani na Klein Piet terug na 
Bongani.

Klein Piet verwerk die informasie.

POTGIETER
Hoe moes ek dit geweet het?

KLEIN PIET
Jy kan maar weet, as daardie geweer 
wel koee”ls in gehad het, het ek
nou daar gele^.  Die swernoot wou 
my plaas vat.

POTGIETER
Bongani, jy’t self gesien sy geweer 
was op Klein Piet gerig.

BONGANI
Ja, baas.

KLEIN PIET
Bongani, vat hom weg, ver. Los hom 
op ‘n klip laat die aasvoe”ls hom 
vreet.

Bongani tel Matyana se lyk op en stap daarmee weg.

Klein Piet hou Bongani dop soos hy wegstap.  Hy skud sy kop.

KLEIN PIET (CONT’D)
Daar gaan nog baie moeilikheid kom 
met die volk, ek sien dit kom. Hoe 
lyk dinge op jou plaas?

POTGIETER
Soos op joune.  Soos op almal se 
plase.
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KLEIN PIET
Ons kon aangehou het, weet jy.  As 
hulle nie ons vrouens en kinders 
begin vermoor het nie kon ons nog 
vir jare aangehou het.

Potgieter knik stadig sy kop, hy’t iets anders op die hart.

POTGIETER
Martie en my ma en Grieta het 
vanoggend by die plaas aangekom.  
Gert Rudolf het hulle langs die pad 
gekry.

Potgieter aarsel.

KLEIN PIET
Ja...?

POTGIETER
Hulle was saam met jou ma en Anna 
in die kamp...

Klein Piet kyk stil na Potgieter.

POTGIETER (CONT’D)
Jou ma het dit nie gemaak 
nie...ek’s jammer...

Klein Piet staan tjoepstil...verwerk die nuus.

KLEIN PIET
En Anna?

POTGIETER
Hulle’t die eerste ent van die kamp 
af saamgestap...my ma het 
aangedring dat Anna by hulle bly, 
dat sy eers na ons toe kom...maar 
Anna wou niks daarvan weet nie.  
Ons weet nie waar sy nou is nie.

Stilte.  Klein Piet is lankal by trane verby.

KLEIN PIET
(stil)

Ek se^ jou, Petrus, die Engelse 
gaan nog eendag vir hierdie onreg 
betaal.

POTGIETER
Ek is jammer dat ek sulke nuus moes 
bring.

Klein Piet knik.
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POTGIETER (CONT’D)
Nou ja, laat ek weer by die huis 
kom.  Die vrouens is alleen daar.

KLEIN PIET
Dankie dat jy gekom het.

Potgieter knik.

POTGIETER
En se^ asseblief vir Bongani ek is 
jammer.  Ek skiet nie ‘n man wat 
nie kan terugskiet nie.

Potgieter stap weg.

Klein Piet staan alleen, hande op heupe...trek ‘n diep asem 
in en laat dit stadig uit.  Dan stap hy oor na waar Matyana 
se geweer op die grond le^. Hy tel die geweer op, kyk daarna, 
haal dit oor.  Dan stap hy terug na waar sy hemp en hoed en 
‘n leersak langs die emmer le^.  Hy grawe in die leersak en 
bring ‘n koee”l tevoorskyn.  

KLEIN PIET
As jy die slagveld wil betree”, vat 
jou geweer en ammunisie.

Hy gly die koee”l in die geweer se sluitstuk en druk hom vas.

EXT. VELD, BOME EN BOSRUIGTES. NIGHT

Die aand van dieselfde dag.  Anna en Hanskakie sit om ‘n 
vuurtjie.  Die Lee Enfield le^ langs Hanskakie.  Hy skink 
koffie in ‘n bekertjie, bied dit vir Anna aan.

HANSKAKIE
Ongelukkig het ek net een beker.  
Dames eerste.

Anna vat die bekertjie by Hanskakie, blaas die koffie en neem 
‘n klein slukkie.

ANNA
Hoekom loop jy met ‘n Lee Enfield?

Hanskakie kyk vinnig op na Anna...is effens onkant betrap, 
maar hy herstel vinnig, kyk af na die geweer.

HANSKAKIE
‘n Meisie wat gewere ken. 
Indrukwekkend. 

ANNA
Boeremeisie.
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HANSKAKIE
(knik toegewend, dan na 
geweer)

By ‘n Engelsman afgevat.
(tel die geweer op)

Nou nie so goed soos ‘n Mauser nie, 
maar beslis beter as niks.  Of ‘n 
klip.

ANNA
(snap dadelik die 
verwysing)

Moenie jou misgus nie.  Ek sou jou 
bygekom het lank voor jy daardie 
Lee Enfield van jou skouer afgekry 
en oorgehaal het.

HANSKAKIE
Dan’s ek bly ek het nie probeer 
nie.  

‘n Oomblik stilte tussen die twee.  Anna drink die koffie.

HANSKAKIE (CONT’D)
Jy se^ jou familie se plaas se naam 
is Donkerland.

ANNA
Mooiste plaas in die hele distrik.

HANSKAKIE
Ek wil nou nie voorbarig wees nie, 
maar met dinge soos hulle nou 
is...julle’t nie dalk ‘n ekstra 
paar hande nodig nie?

ANNA
Jy sal met my broer moet praat...as 
hy...as hy dit gemaak het.

HANSKAKIE
(na ‘n sekonde of twee)

Jammer om dit nou te moet vra, maar 
wat gaan jy maak as hy dit nie 
gemaak het nie?

ANNA
Ek is ‘n De Witt.  Ek gaan doen wat 
my pa en sy pa en sy pa voor hom 
sou gedoen het...die plaas weer 
opbou.

HANSKAKIE
Dan gaan jy beslis ‘n ekstra paar 
hande nodig he^.
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ANNA
Laat ek een ding nou mooi duidelik 
maak...rebel...ek soek nie ‘n man 
nie, en as ek een gesoek het sou 
dit beslis nie jy wees nie.

HANSKAKIE
Ek vra nie trou nie, ek vra werk.

ANNA
Ek se^ maar net.  Laat daar nie 
enige misverstande hier is nie.

HANSKAKIE
So aangeteken.

Anna hou die lee” beker uit na Hanskakie.

ANNA
Dankie.  Ek kan nie onthou wanneer 
laas ek koffie gehad het nie.

HANSKAKIE
Ek het dit ook by ‘n Engelsman 
gekry.

Anna kyk vir ‘n paar sekondes stil na die man.  Iewers in 
haar gemoed het ‘n rooi vlaggie opgegaan. Sy kan nie haar 
vinger daarop sit nie, maar iets klop nie.

Die Hanskakie voel aan dat Anna na hom kyk.  Hy glimlag 
effens.

Dan staan Anna op, trek ‘n ou kombers uit haar sak.

ANNA
Jy moet my verskoon.  Ek is moeg.  

Hanskakie beduie “Natuurlik”.

Anna, met kombers en sak in die hande, beweeg ‘n paar tree” 
weg van die vuurtjie, gooi haar kombers oop op die grond, 
plaas die sak vir ‘n kussing, en gaan le^.  Sy trek die 
kombers om haar toe en kyk dan na Hanskakie.

ANNA (CONT’D)
En wees gewaarsku - probeer iets en 
jy sal uitvind hoekom die De Witts 
al vir vier geslagte in hierdie 
wildernis oorleef het.

HANSKAKIE
Ek sou dit nie waag nie.

Tevrede dat hy haar mooi verstaan, draai Anna op haar sy met 
haar rug na Hanskaki.
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Hanskaki kyk na Anna wat daar le^.  ‘n Effense glimlag terg 
die hoeke van sy mond.  Hy drink sy koffie, sy oe” op Anna 
oor die rand van die beker.

 AD BREAK # 2

EXT. VELD, BOME EN BOSRUIGTES. DAY

Die volgende oggend.  Anna en Hanskakie is besig om op te 
pak.  Anna is tans besig om haar kombers op te vou.

HANSKAKIE
Het jy bietjie oor my voorstel 
gedink?

Anna hou op vou, betrag die Hanskakie.

ANNA
Ek ken jou van g’n kant af nie.

HANSKAKIE
Tog het jy dit goed gedink om net 
tien tree” van my af te slaap.

Anna kan dit nie ontken nie.  Sy dink ‘n oomblik.

ANNA
Jy se^ jy’s van die...Albany... 
distrik.

Hanskakie knik.

Anna se oe” is stip op Hanskakie.

Hanskakie hou haar oe”.

Dan wil dit voorkom dat Anna aanvaar.

ANNA (CONT’D)
Ons gaan beslis hulp op die plaas 
nodig he^...maar soos ek gese^ het, 
ek kan niks belowe nie.  Dit sal my 
broer se besluit wees, en as hy nie 
daar is nie, sal ek dan dink watse 
besluit ek self wil maak.  As dit 
vir jou aanvaarbaar is, is jy 
welkom om te kom.

Hanskakie nik, aanvaar.

Anna gaan weer aan met haar kombers, stop dit in die sak in.

HANSKAKIE
Ek gaan net gou ‘n draai loop.  
Ek’s nou terug.
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Hanskakie slinger sy geweer en stap tussen die bome en bosse 
weg.

Anna hou hom dop soos hy...

Tussen die bome en bosse verdwyn.

Daar is ‘n skadu van agterdog, onsekerheid in Anna se oe”.  
Sy los haar sak en stap ‘n paar tree” in die rigting waar 
Hanskakie tussen die bome en bosse verdwyn het.  Tevrede dat 
hy uit sig is, haas sy na sy kanpsak wat nog by die 
uitgebrande vuurtjie le^.  Sy maak die sak oop en krap 
daarin.  Sy bring die volgende items in die volgende orde 
tevoorskyn, druk hulle dan weer terug in  die sak: ‘n sakkie 
koffie;  ‘n blikkie snuif;  en ‘n klein botteltjie met die 
een of ander doepa daarin.  En dan...die geldsakkie shillings 
wat die Vuurpeleton-bevelvoerder vir Hanskakie gegee het.  
Anna trek die sakkie se nek oop...haal ‘n shilling tussen 
duim en voorvinger uit...sit dit weer terug en plaas die 
geldsakkie weer in die knapsak.  Sy grawe nog ‘n bietjie en 
bring die “Letter of Honourable Discharge” tevoorskyn.  Sy 
vou die brief oop...

ANNA POV:  Letter of Honourable Discharge. (Art department 
note: this letter must be historically plausible, with the 
necessary seals and letterheads of the British Empire 
Colonial Forces in Natal.)

ANGLE ON:  Anna, wat die brief vinnig lees.  Sy begin besef 
wat die Hanskakie eintlik is.

HANSKAKIE (O.S.) (CONT’D)
Nou toe nou...

Anna vlieg orent, swaai om, die brief nog in haar hand.

Hanskakie staan so tien tree” weg, sy geweer uit die heup op 
Anna gerig.

HANSKAKIE (CONT’D)
...nie net ‘n boeremeisie nie, maar 
‘n nuuskierige agie ook.

ANNA
Ek het geweet daar’s iets wat nie 
lekker is met jou nie.  My Oupa-
grootjie was van die grensdistrik 
en hy sou eerder sy tong uitgesny 
het as dit die Albanydistrik noem.  
Dis die naam wat die Engelse dit 
gedoop het.  (hou die brief op) 
Jy’s ‘n joiner.

HANSKAKIE
(op ‘n sug, amper verveeld) 
Ja...maar ek verkies “man-wat-weet-
watter-kant-sy-brood-gebotter-is”.
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ANNA
As die Boere jou in die hande kry 
hang hulle jou van die naaste boom.

HANSKAKIE
Ne’!

ANNA
Dis hoekom jy Noorde toe vlug, 
minder kans dat jy herken sal word.

HANSKAKIE
Boeremeisie, nuuskierige agie en 
slim. Vader beskerm die arme man 
wat jou eendag vir ‘n vrou sou 
gekry het.  Maar gelukkig is 
daardie man nou gespaar.

ANNA
Jy gaan in die hel brand.

HANSKAKIE
Dan sien ek jou daar. Se^ groete 
vir die duiwel.

Hanskakie druk die sneller.  KLIEK. Die skoot vuur nie.  
Hanskakie kyk verbaas af na die geweer, haal vinnig oor en 
druk weer die sneller.  KLIEK.  Hy kyk verbaas na Anna.

ANNA
Soos ek gese^ het:  My ma het my 
nie onder ‘n hoender uitgebroei 
nie. (sy bring ‘n handvol koee”ls 
uit haar sak tevoorskyn.)  Ek’s nie 
die een wat geslaap het nie.

Hanskakie se oe” is stip op Anna.

Anna se oe” is stip op Hanskakie.

Hanskakie laat val sy geweer en storm op Anna af, maar soos 
hy haar vasgryp, amper omhels...

HANSKAKIE
Hua...!

Hanskakie se oe” verstyf, staar na die dood oor Anna se 
skouer. Haar linkerarm hou hom vas agter om sy rug. Sy’t die 
dolk nog in sy maag soos sy praat.

ANNA
(mond teen sy oor)

Hierdie dolk het aan my Oupa 
Grootjie behoort...en toe aan my 
broer Dirk...en toe aan my.  

(gee die dolk ‘n draai - 
hy kreun)
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Dis ‘n lang storie...ek sou jou 
vertel...

Sy stoot hom weg.  Hy sak neer  Die bebloede mes is in haar 
hand.  

ANNA (CONT’D)
...maar ek dink nie jy’t genoeg tyd 
nie.

Sy gaan hurk langs die Hanskhaki se sy.

ANNA (CONT’D)
As jy ‘n regte Boer was sou jy 
weet...(vee die lem teen sy bors 
af)...’n boeremeisie slag al op 
tien haar eerste skaap.

Anna kom orent, vat haar sak, stap oor na die geweer, tel dit 
op, slinger dit oor haar skouer, en kyk ‘n laaste kyk na...

Hanskakie.  Sy hand is oor die wond.  Bloed stoot tussen sy 
vingers deur.

ANNA (CONT’D)
Se^ groete vir die duiwel.

Anna draai weg en stap tussen die bome en ruigtes weg.

EXT. DONKERLAND, KLIPSTAPEL WAAR DIE STOK GEPLANT WAS. DAY

‘n Laaste klip word bo-op die stapel op ‘n laag kleimengsel 
wat as sement dien, gepak. 

Klein Piet en Bongani werk aan die klipstapel, wat nou ietwat 
groter is, en al die klippe, van onder tot bo, met 
kleimengsel vasgemessel.  Die boom wat langs die stapel grooi 
is nou al redelik groot.

Nadat Klein Piet die laaste klip gepak het, smeer Bongani die 
laaste kleimengsel om die klip, maak netjies, ens.

Klein Piet staan ‘n tree” terug om hulle handewerk te 
aanskou.

KLEIN PIET
Nou ja.  So sal hy staan tot lank 
na ek en jy nie meer hier is nie.

Bongani staan ook ‘n tree” of twee terug, kyk na die stapel. 
Hy loer onderlangs na Klein Piet, dra iets op die hart.

BONGANI
Baas...

Klein Piet kyk na Bongani.
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BONGANI (CONT’D)
Baas, ek vra nou my grond, baas.

KLEIN PIET
Wat?

BONGANI
By die rivier, baas.  Die oubaas hy 
het gese^,  by daardie dag toe die 
Engelse soldate die miesies en 
kleinmies gevat het, die oubaas hy 
het gese^ ek kan hom vat die 
stukkie grond by die rivier oorlat 
ek vir kleinbaas Dirk gebring het, 
baas.

KLEIN PIET
Wat jy waar kry?

BONGANI
Die oubaas het so gebraat, baas.

KLEIN PIET
Ek weet niks daarvan nie.

BONGANI
(bietjie meer aandringend)

Die oubaas het so gepraat, baas, 
toe die soldate die miesies en...

KLEIN PIET
As hy dit gese^ het sou ek geweet 
het.  Hy’t my niks van so iets 
vertel nie.

BONGANI
Ek weet nie, baas, die oubaas het 
so gepraat.

KLEIN PIET
Die oubaas is weg.  Dis nou my 
grond die’.  Het hy vir jou ‘n 
papier gegee?

BONGANI
Nee, baas.

KLEIN PIET
(paai)

Bongani, moenie dink ek waardeer 
nie alles wat jy in die oorlog 
gedoen het nie.  Maar jy weet hoe 
was die oubaas oor die grond.  Hy 
sal nooit rus as hy moet weet ek 
het dit verdeel nie.  Ek se^ jou 
wat, as die beeste weer volop is, 
gee ek jou ‘n paar om jou eie trop 
mee te begin.  Goed so.
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Tevrede dat die saak afgehandel is, begin Klein Piet wegstap.  

Bongani bly staan.

BONGANI
Ek vra die grond, baas.

KLEIN PIET
(draai terug)

Maar my magtag!  Hoor jy nie wat ek 
se^ nie?  As ek eers die plaas 
begin opkerf...dis so goed jy sny n 
boom se wortels af.

BONGANI
Maar die baas hy het nou baie 
grond. Baas Schalk en sy vrou en 
kinders hulle is begrawe daar by 
die oorlog en die kampe, nou die 
baas hy gaan vat hulle grond ook.

KLEIN PIET
Dis alles deel van Donkerland, van 
die grond wat die oubaas uitgemeet 
het toe hy (beduie na stok in 
stapel) daardie stok geplant het.  
Dit bly in die familie.

BONGANI
(raak nou self kwaad)

Voor die oubaas geplant het daardie 
stok, my mense het gebly op hierdie 
grond.  Nou ek vra hom nie alles 
nie, baas, net die grond wat die 
oubaas gegee het.

Klein Piet stap ergerlik heen en weer, onseker wat hom nou te 
doen staan.

KLEIN PIET
Ek het jou gese^ ek sal vir jou 
beeste gee.

BONGANI
Ek soek nie die beeste nie, baas.  
Ek soek die grond.

KLEIN PIET
Wat het jou skielik ingevaar?!  Ons 
bring eers die plaas weer opsy 
voete en dan sal ons praat.

Bongani kyk ‘n oomblik stip na Klein Piet, draai om en begin 
wegstap.

KLEIN PIET (CONT’D)
Waar gaan jy nou heen?!
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BONGANI
(praat in die loop)

Ek gaan daar by die Engelse, want 
ek dink Matyana hy was reg.

KLEIN PIET
Wag nou, wag nou, wag nou...

Bongani draai terug.

Klein Piet sug diep, weet hy het nie ‘n keuse nie.

KLEIN PIET (CONT’D)
Hoeveel het hy jou belowe?

BONGANI
‘n Paar akker, baas.  Langs die 
rivier.

Klein Piet dink.

Bongani hou hom dop.

KLEIN PIET
Goed dan...vyf akker, maar net twee 
langs die oewer, die res na binne.

BONGANI
Dis goed so, baas.

Klein Piet knik - wat mens nie kan verander nie, moet mens 
verduur.

EXT.  DIE VELD ‘N PAAR MYL WEG VAN DONKERLAND. DAY

LANGSKOOT:  Anna, met sak en geweer oor die skouers, stap 
doelgerig oor die veld. 

Anna se gesig is vesberade.  Sy weet sy is nou naby.  Sy sien 
iets voor haar in die pad...loop stadiger...kom tot 
stilstand. Kyk...hand teen voorkop om die son af te weer.

Doer voor in die veld is ‘n donker ding in die veld.  Dit kan 
‘n miershoop wees, maar dis te donker vir ‘n miershoop.

Anna laat sak haar hand en begin nader stap aan...

die “hopie iets” in die veld.

Anna stap en nou kom sy tot so vyf tree” voor...

Die “hopie”.  Ons sien nou dis ‘n vrou, maar van agter, ‘n 
swart vrou, wat op die grond sit, geboe” hoof.  Ons sien nog 
nie haar gesig nie.

Anna kyk na die vrou.
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ANNA
Sawubona.

Stadig draai die ou vrou haar gesig en kyk op na Anna.  Dit 
is Eerste.

Anna kan haar oe” nie glo nie.

ANNA (CONT’D)
Eerste!  Is dit jy?!

EERSTE
Kleinmies...

Anna hardloop vorentoe, sak op haar kniee” neer en omhels vir 
Eerste.

ANNA
Ek het gedink ek sal jou nooit weer 
sien nie.  Wat het met jou gebeur?

EERSTE
Die Engelse hulle het ons gevat by 
die kamp vir die swart volk.

Anna omhels haar weer.

ANNA
Ek kan nie glo dis jy nie.  Ek kan 
nie glo dis jy nie.

EERSTE
Waar is die miesies?

Anna trek stadig terug, kyk af.

EERSTE (CONT’D)
Hau...hau...hau. En die Oubaas en 
kleinbaas Piet en Bongani?

ANNA
Ek weet nie.  Ek en ma was ook in 
‘n kamp...vir die wit vrouens en 
kinders. 

EERSTE
Au, au, au, au.

ANNA
Hoekom sit jy hier?

EERSTE
Ek rus.  Die bene hulle is oud.

Anna staan op, bied haar hand aan Eerste.

ANNA
Kom...ons is amper daar.
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Anna help vir Eerste om op te staan.  Arms ingehaak begin 
hulle stap.

EXT. DONKERLAND, OEWER VAN DIE TUGELA. DAY

NABYSKOOT OP:  Klein Piet se voete en bene wat doelgerig 
grond uittree”.

Klein Piet, met ‘n skerpgemaakte stok omtrent twee sentimeter 
in deursnee” in die hand, tree” die laaste paar tree” uit.  
Bongani volg hom ‘n paar tree” agter hom. Klein Piet kom tot 
die einde van sy stap. 

KLEIN PIET
Tot hier.  Dis omtrent vyf akker.  
Stem jy saam?

BONGANI
Ja, baas.  Dankie, baas.

Klein Piet druk die stok in die grond om die plek te merk.

KLEIN PIET
Dis ‘n goeie stuk grond met goeie 
toegang tot die rivier.  Sorg dat 
jy dit goed bewerk.

BONGANI
Ek sal hom werk, baas.

KLEIN PIET
En weet:  ek het een voorwaarde - 
as jy vir jou ‘n vrou vat en sy 
baar vir jou ‘n seun, dan’s die 
grond joune om aan jou nageslagte 
na te laat.  Maar as jy sonder ‘n 
erfgenaam sterf, dan kom die grond 
terug na Donkerland.

BONGANI
Dis reg so, baas.

KLEIN PIET
Gaaf.  Kom, ons het baie werk om te 
doen.

EXT. DONKERLAND, DIE VELD. DAY

Klein Piet en Bongani stap deur die veld.

Bongani sien hulle eerste, na sy regterkant.  Hy steek vas.

BONGANI
Baas...!
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Klein Piet draai terug na Bongani.  Bongani wys oor die veld 
na...

Anna en Eerste wat aangestap kom.

KLEIN PIET
My do^nner...!

Nou’s ons by Anna en Eerste.  Anna help Eerste om te stap.

Klein Piet en Bongani stap Anna en Eerste tegemoet.

Die vier ontmoet mekaar in die veld. Vir ‘n oomblik kyk hulle 
in stilte na mekaar.

ANNA
Klein Piet. Bongani.  Julle’t dit 
gemaak.

KLEIN PIET
Ja.

Klein Piet omhels Anna.

BONGANI
Sawubona, mama.

EERSTE
Sawubona, Bongani.

Bongani omhels Eerste. Trane loop oor sy gesig.

BONGANI
You must be tired. (Jy moet moeg 
wees.)

Eerste knik.

BONGANI (CONT’D)
You are home now. (Jy’s nou by die 
huis.)

EERSTE
And the old man? (En die oubaas?)

Bongani kyk af, skud sy kop.

Eerste knik stadig haar kop, kyk weg, die verte in, verby 
trane.

BONGANI
Come, you will walk no more. (Kom, 
jy het klaar gestap.)

Bongani tel Eerste in sy arms op en dra haar weg.

LANGSKOOT:  Bongani wat Eerste dra. ‘n Entjie agter hulle 
stap Anna en Klein Piet sy aan sy.
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 AD BREAK # 3

EXT. DONKERLAND, DIE BEGRAFPLAAS. DAY

Klein Piet, Anna, Bongani en Eerste.  Klein Piet stamp die 
grond om ‘n tuisgemaakte grafsteen met sy voet vas. Langs die 
grafsteen wat Klein Piet vasstamp is daar drie ander nuwe 
grafstene, pas opgerig - vier in totaal.

Anna staan voor die eerste grafsteen, verste van die een wat 
Klein Piet nog vasstamp.  Sy het ‘n groot bos veldblomme in 
haar hande.  Sy vat van die blomme wat sy vashou en plaas ‘n 
bossie teen die grafsteen.  Voor hierdie grafsteen is daar ‘n 
graf.  Die ander drie het nie grafte voor hulle nie. 

Soos Anna die blomme teen die grafsteen plaas, sien ons die 
naam rof uitgekerf in die klip:

FREDERIK ANDRIES DE WITT

“Kleinboet Dirk”

15.3.1884 - 26.5.1901

Anna beweeg aan na die volgende graf en plaas ‘n bossie teen 
die grafsteen.

FREDERIK PIETER DE WITT

“Ons Vader”

20.7.1862 - 26.5.1901

Anna beweeg aan, sit ‘n bossie blomme neer.

HESTER MAGDALENA DE WITT

“Ons Moeder”

30.9.1863 - 28.5.1902

Klein Piet is klaar met die grafsteen.  Anna plaas die laaste 
van die blomme teen hierdie grafsteen:

PIETER ANDRIES DE WITT

“Oubaas”

12.10.1817 - oorlede in die buiteland 1901/1902

Klein Piet tel sy geweer op wat eenkant le^.

KLEIN PIET
Laat ons bid.

Anna en Bongani maak oe” toe.

DONKERLAND    Ep 5 bl. 33



KLEIN PIET (CONT’D)
Onse Hemelse Vader...ons vra dat U 
die siele van Oupa Oubaas, ons Pa, 
ons Ma en kleinboet Dirk in U 
heilige koninkryk sal neem.  Drie 
van hierdie grafte staan leeg, maar 
hulle sal altyd hier wees, in ons 
harte.  Ons vra ook Heer dat U U 
hand oor ons sal hou, en oor ons 
volk sal hou, dat ons weer, soos U 
aan elke mens belowe, uit die graf 
wat ons leiers vir ons by 
Vereeniging gegrawe het, sal 
opstaan.  Ons vra dit in U naam en 
uit U genade.  Amen.

EXT. DONKERLAND, DIE MURASIE VAN DIE VORIGE OPSTAL. DAY

Kort na vorige toneel.

Klein Piet, Anna, Bongani en Eerste kom aangestap.  Hulle 
steek vas wanneer hulle ‘n gesaalde perd voor die murasie 
sien.  

Klein Piet slinger sy geweer af, onseker, op sy hoede.  Hy 
stap nader aan die murasie.

KLEIN PIET 
Wie is hier?!  Wys jouself!

Die gat in die muur waar die voordeur was.

Klein Piet se oe” is op die deur.

Anna en Bongani se oe” is op die deur.

Terug by die deur.  JOHN WALSH (soos in Episode 4) verskyn 
van binne die murasie in die deur.

Klein Piet sy mond gaan oop.

Anna se oe” rek.

ANNA
John...?

JOHN
I promised I would come back.

Anna hardloop na John, omhels hom passievol.

Woede stoot in Klein Piet op.

KLEIN PIET
Anna, staan weg van daardie 
Engelsman.
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Maar Anna beweeg nie.

KLEIN PIET (CONT’D)
Anna!

Klein Piet stap met mening vorentoe, gryp Anna aan haar 
skouer/arm en trek/pluk haar (met moeite) ‘n paar tree” weg 
van John.

KLEIN PIET (CONT’D)
Kom weg daar!  Is jy van jou sinne 
beroof?! 

JOHN
Mister De Witt...

KLEIN PIET
(rig sy geweer op John)

Jy moes nie hiernatoe gekom het 
nie, want van hierdie plaas loop jy 
nie lewendig weg nie.

ANNA
Nee!  Nee! Het jy nie al genoeg 
bloed gesien nie?

KLEIN PIET
My eie mense se bloed, ja, maar nie 
genoeg Engelse bloed nie.

ANNA
Hy het nie die oorlog begin nie!

KLEIN PIET
Ek ook nie.  Maar ek het nie sy 
volk se vrouens en kinders vermoor 
nie, hulle plase afgebrand, hulle 
beeste en kleinvee doodgeskiet, 
hulle lande gebrand nie.

ANNA
Dis verby!  Hoor jy my?!  Dis 
verby!

KLEIN PIET
Dit sal nooit verby wees nie.

ANNA
Bongani...?

Bongani aarsel, weet nie wat om te doen nie.

KLEIN PIET
Bongani weet waar sy lojaliteite 
le^.

Anna kyk desperaat van Klein Piet na John en terug na Klein 
Piet.  Sy hardloop die murasie binne.
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John kyk hoe sy weghardloop, kyk terug na Klein Piet.

KLEIN PIET (CONT’D)
(aan John)

So, hier’s ons weer...en hierdie 
keer maak ek klaar wat ek laaskeer 
nie klaar gemaak het nie.

Op hierdie stadium staan John naby die huis se muur, sy rug 
na die muur.

KLEIN PIET (CONT’D)
Die mure van my huis, en duisende 
ander nes myne, is deurdrenk met 
Afrikaner bloed.  Nou sal jou bloed 
‘n bietjie daarvan afwas.

JOHN
Then that is what you had better 
do, because I love your sister. And 
she loves me. And as long as I 
live, that will never change.

ANNA (O.S.)
Doen dit en joune sal saam met syne 
teen daai muur sit.

Anna staan net buite die deur van die murasie, waar sy 
ingehardloop het, die Lee Enfield wat sy by Hanskakie gevat 
het in haar skouer en op Klein Piet gerig.

KLEIN PIET
Ek is al wie jy oorhet, Anna. 

ANNA
(huil amper)

Ek is lief vir hom.

KLEIN PIET
Ek is jou vlees en bloed.  Hy is 
die vyand.

ANNA
Hy was ‘n slagoffer van hierdie 
oorlog, van die mense wat die goud 
wou he^, nes ek en jy en Ma en Pa 
en almal.

Klein Piet se oe” flits tussen Anna en John.

KLEIN PIET
Bongani, vat daai geweer by Anna.

Bongani huiwer.

KLEIN PIET (CONT’D)
Ek se^ vat die geweer!
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Bongani stap stadig vorentoe, halfpad tussen Klein Piet en 
Anna.

ANNA
(mik na Klein Piet maar 
praat met Bongani)

Bongani, moenie my forseer om iets 
te doen wat ek nie wil doen nie.

BONGANI
Die kleinmies moenie bekommer nie.  
Ek kom vat nie die geweer nie.

KLEIN PIET
Ek se^ vat daai geweer of ek skiet 
jou ook!

BONGANI
Die boere, baas, hulle het in 
hierdie oorlog gebloei, maar my 
mense ôk. Ek is nou moeg vir die 
bloed...en hierdie oorlog, hy is 
voorby. 

Klein Piet kyk verstom oor die kolf van sy geweer na Bongani, 
nie meer seker van sy saak nie.  Na ‘n paar sekondes, laat 
sak hy effens sy geweer, kyk na Anna.

KLEIN PIET
As jy hierdie man kies moet jy weet 
jy sit nooit weer jou voete op 
hierdie plaas nie. Dink versigtig 
voor jy besluit.

ANNA
Ek het klaar besluit.

Klein Piet laat sak sy geweer.  

Anna laat sak haar geweer.

Met ‘n laaste vuil kyk na John, stap Klein Piet tot voor 
Anna.

KLEIN PIET
Tot siens.

Klein Piet stap verby Anna en weg om die hoek van die 
murasie.

Anna kyk na John en dan na Bongani.

Bongani kyk na Anna.

Anna stap na Bongani, hou die geweer vir hom uit om te vat.
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ANNA
Vat hom.  Jy gaan hom meer nodig 
kry as ek.

Bongani aarsel, en vat dan die geweer by Anna.  Anna stap oor 
na John.

JOHN
(sterk engelse aksent)

Ek het gedink elke dag aan jou.

ANNA
(sterk Afrikaanse aksent)

And me also about you.

EXT. DONKERLAND, DIE VELD. DAY

Musiek.

Die veld le^ wyd en oop.  John en Anna op John se perd loop 
in skoot in van agter die kamera, haar arms styf om sy 
middel.  Ons sien hulle net van agter.  Dan breek hulle in ‘n 
galop en raak al hoe kleiner in die skoot soos hulle 
weggalop.

EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD. DAY

Musiek doof onder die Verteller se stem in.

Dieselfde plek waar Eerste met die klein Jakob op haar skoot 
aan die einde van Ep 2 gesit het.  Nou sit Eerste alleen.  
Ons beweeg stadig nader en nader aan haar terwyl die 
Verteller praat.

VERTELLER
Vir twee en tagtig jaar het sy die 
lewe verduur...die droogtes, die 
oorloe”, die kom en gaan van die 
geslagtes.  Maar toe die oubaas nie 
meer daar was nie, was dit asof die 
lewe ook uit haar gegaan het.

EXT. DONKERLAND, BONGANI SE STUKKIE GROND AAN DIE OEWER VAN 
DIE RIVIER. DAY

Bongani staan voor ‘n vars graf - geen grafsteen...net die 
hoop vars grond.

VERTELLER
Drie weke na sy terug na Donkerland 
gestap het, het Bongani die graf 
aan die oewer van die Tugela, op sy 
eie stukkie grond, gegrawe...en vir 
Eerste...Mafungwashe van die 
Umzimkulu, ter ruste gele^.
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EXT. DONKERLAND, DIE KLIPSTAPEL. DAY

Begin op die klipstapel wat Klein Piet en Bongani reggemaak 
het.  Trek stadig terug soos die Verteller praat.  Reveal 
Klein Piet wat naby die klipstapel staan, die stok wat hy 
vroee”r in die murasie gevind het in sy hand.  Terwyl die 
Verteller nog praat buk Klein Piet en tel ‘n groot klip op.

VERTELLER
Sestigjaar vantevore het Pieter de 
Witt die klippe gepak op die plek 
waar hy sy stok geplant het om sy 
plaas uit te tree”.  Vir die oorlog 
teen die Britte het die Boere baie 
betaal...baie, maar nie alles nie. 
En solank jy grond het...kan jy 
bou. 

Klein Piet plaas die skerppunt van die stok teen die grond.

VERTELLER (CONT’D)
En daai gebuigde boompie langs die 
pad...? Die digter Totius het ook 
oor daardie boompie geskryf: “Maar 
tog het daardie boompie/weer stadig 
reggekom,/want oor sy wonde 
druppel/die salf van eie gom.” En 
hy het weer opgestaan.

WYE SKOOT: Klein Piet, stok, klipstapel en boom. Klein Piet 
lig die rots bokant sy kop.

ANGLE ON:  Die boonste punt van die stok. Die rots in Klein 
Piet se hand tref die bopunt van die stok - DWAH!

BLACK OUT ON 
“DWAH!”

ROL KREDIETE
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TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

My hart verlang na die stilte
Van die wye wuiwende veld,
Ver van die stadsgeluide
En die klinkende klank van geld.

- J.R.L. van Bruggen
 

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in.  Die 
laaste beeld waaroor hierdie titelkaarte gewys word is die 
klipstapel en die groot boom wat daar naby groei.

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof eers die 
tydsverloop sedert die laaste episode in gevolg deur die 
titel van die episode en datum:

DONKERLAND

DOOF IN:

Sewe en twintig jaar later

DOOF UIT:

DOOF IN:

Ver van die Stadsgeluide 

 1929

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

RIANA DE WITT (46) haal ‘n weggesteekte blikkie uit die kas. 
Sy maak die blikkie oop en haal ‘n lapsakkie uit. Sy skud die 
inhoud van die lapsakkie in haar hand uit. ‘n Paar muntskukke 
lê in haar palm. Sy sit die helfte in haar voorskootsak, en 
die ander helfte terug in die lapsakkie. Sy bêre die blikkie 
op sy plek.

VERTELLER
Soos Pieter de Witt daar in 1841 
gesê het: “As die een stryd verby 
is, staan die volgende een gereed 
om te begin.” 
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MONTAGE VAN FOTO’S VAN TOESTANDE OP DIE MYNE RONDOM 1929.

VERTELLER
In die jare na die Boereoorlog, het 
duisende Boere weer getrek: die 
keer stad toe, myne toe. Ander het 
gebly, ongeag die droogtes, ongeag 
die sprinkane en die runderpes en 
ongeag die feit dat ‘n man nie meer 
die grond net kon kielie om iets te 
laat groei nie. 

EXT. DONKERLAND, BONGANI SE LANDJIE. DAY

Bongani kom aangestap met ‘n emmer water. Hy giet dit 
versigtig oor ‘n paar verdroogte aartappelplante uit. Hy kyk 
op. Daar is nie ‘n wolkie in sig nie.

EXT. DONKERLAND, SKUUR. DAY.

Die karkas van ‘n bok hang aan ‘n haak in die skuur. DIRK, 
Klein Piet en Riana se jongste seun(23), sny biltonge uit. 
Dirk gee die biltong vir KLEIN PIET (nou 46) aan,  wat dit in 
‘n kom met growwe sout rol.

KLEIN PIET
Jy moet die senings behoorlik 
uitsny, Dirk. Laas keer se biltong 
was taai.

DIRK
Die bokke is maer. Dit gaan weer 
taai wees.

KLEIN PIET
Hm...Die derms en die hart gee jy 
vir Bongani-hulle. Jou ma kan 
vanaand die lewer braai.

DIRK
Ja, Pa. 

(wil verder sny, maar 
huiwer, mes in hand)

Pa...

Stilte.  Dirk huiwer.  Klein Piet maak klaar met die vleis in 
die kom sout.  Besef dan dat Dirk staan en huiwer.

KLEIN PIET
Ja...? 

DIRK
Ek wonder maar net of Pa al gedink 
het oor wat ek gevra het, Pa.

Klein Piet besef dadelik waaroor hierdie nou weer gaan.
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KLEIN PIET
Ja. Ek het gedink. En die antwoord 
is nee. Sny.

DIRK
Maar Pa...

KLEIN PIET
Geen gemaar nie, Dirk. Ek het nie 
hierdie plaas na die oorlog weer 
opgebou om te sien hoe al my seuns 
stad toe neuk nie. Vir wat wil jy 
in die stad gaan bly? Hier op die 
plaas is oorgenoeg werk vir jou 
hande. 

DIRK
Dis nie waar nie, Pa.

KLEIN PIET
Moenie my weerspreek nie, kêrel?

DIRK
Die landerye is verdroog, Pa. Die 
beeste val vyf, ses op ‘n dag, so 
uitgeteer dis nie die moeite werd 
om hulle te slag nie. Dis die 
eerste bok wat ons in drie weke 
gesien het.

KLEIN PIET
Want julle soek die wild op die 
verkeerde plekke.

DIRK
In die stad kan ek, soos Henk, my 
eie geld verdien. Dis een mond 
minder om hier te voer.

KLEIN PIET
Die stad is ‘n gat wat die Engelse 
mynbase vir die swartes gegrawe het 
en nou wil die Afrikaners ook daar 
gaan inneuk. Hulle het klaar een 
seun weggelok. Ek gaan nie toelaat 
dat hulle nog een vat nie.  Klaar! 
Sny.

Dirk weet dit help nie om nou verder te redeneer nie.  Hy 
draai terug na die karkas.

INT. JOHANNESBURG, POLITIEKE VERGADERING IN SITKAMER. DAY

TITELKAART OOR BEELD:  JOHANNESBURG

‘n Beknopte sitkamertjie is volgepak met Afrikaanse mans wat 
luister na FOURIE (middel-40’s). 
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Daar heers ‘n gees van afwagting in die vertrek. HENK, Klein 
Piet en Riana se tweede seun(24), sit langs sy vriend KOOS 
(28) ‘n myner, ‘n paar JONGER MANS sit op die vloer, nog ‘n 
paar staan by die deure en luister. NB  In hierdie toneel 
sien ons nooit Dirk se bene nie.

FOURIE
Ons werk soos slawe in die myne, 
want ‘n boer is nie bang vir werk 
nie. Maar dan moet hy betaal word 
wat hy verdien. Vir amper dertig 
jaar nou al, is die Afrikaner se 
wil, sy kultuur en sy taal 
ondergeskik aan die Engelse. Ons sê 
dis nou genoeg. 

KOOS
Hoor-hoor!

FOURIE
Ons eis beter salarisse, beter 
werksomstadighede, ons eis ons 
aandeel in die myne se winste. Ons 
eis ons pond goud, want dis die 
goud uit die grond van ons 
geboorteland en dit behoort aan ons 
almal.

Die vergadering klap ywerig hande, die manne knik 
goedkeurend. 

KOOS
Wat het ek jou gesê?  Huh?

HENK
Wie is hy?

KOOS
Een van Malan se manne. 

FOURIE
Net dertien jaar na die Engelse by 
Vereeniging die juk op die 
Akrikaners se skouer geplaas het, 
het Smuts en sy Sappe ons volk deur 
die modder en loopgrawe van 
Frankryk in die Groot Oorlog teen 
Duitsland gesleep en daar, net soos 
in die oorlog teen die Engelse, het 
ons volk duisende seuns verloor. 
Maar was dit genoeg...?!

VERSKEIE MANS IN DIE GROEP
Nee...nee...
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FOURIE
Was dit genoeg dat hy ons volk vir 
dertig stukke silwer aan die 
Engelse verkoop het?  Nee! En nou 
sleep ons volk rotse in die skagte 
van hulle myne soos osse in vroeëre 
dae ons ossewaens oor die groen 
vlaktes van ons geliefde land 
getrek het.  En tensy ons volk soos 
een man opstaan en sê: Tot hier toe 
en nie verder nie!, sal dit ons 
kinders en ons kleinkinders en ons 
agterkleinkinders se erfenis wees! 
Die Nasionale Party sê nee!

Algemene saamstem en roepe van die mans vergader.

Dirk luister aandagtig.

INT. JOHANNESBURG, KROEG. NIGHT

Direk na die vergadering. Henk en Koos sit by ‘n tafeltjie en 
drink ‘n bier.

KOOS
Ek het ‘n naam van ‘n prokureur wat 
jou miskien kan help. Hy 
spesialiseer in Arbeidswetgewing.

HENK
Ek het nie geld om te betaal nie, 
Koos. 

KOOS
Gaan hoor net wat hy te sê het. Wat 
jou kanse is.

HENK
Coenraad Buys het ‘n prokureur gaan 
sien. Hy moes hom twee pond betaal 
om te hoor: “Jammer meneer Buys, jy 
praat die verkeerde taal.”

KOOS
Gaan praat nog een keer met 
Lawrence. Ek sal saam kom. Ek weet 
hulle kort iemand by die tweede 
skag se kantoor.

Henk is nie oortuig nie.  Hy sluk die laaste van sy bier weg.

HENK
Jy val seker môre oggend vroeg in.

KOOS
Half vyf.  
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Koos sluk ook sy bier weg.  

Henk buk a langs sy stoel en tel twee krukke op. Hy kom 
sukkelend orent. Soos hy, gevolg deur Koos, op sy krukke 
wegloop, sien ons vir die eerste keer dat Henk se een been 
net onderkant die knie afgesit is.

EXT. DONKERLAND, BRAAKGROND. DAY

PETRUS POTGIETER, Klein Piet se buurman, (nou 52), sit 
gespanne op ‘n klip langs die land en wag. Klein Piet praat 
onopgemerk agter hom.

KLEIN PIET
Buurman.

Petrus spring op. Hulle skud blad.

PETRUS
Dankie Klein Piet, dat jy hier kom 
praat het. Dis maar beter as die 
vroue nie hoor nie...

(hy kyk oor die land)
‘K sien jy’t ook nie geplant nie.

KLEIN PIET
Moet eers reën. En solank die 
westewind waai, gaan dit nie gebeur 
nie. 

Stilte.

PETRUS
Buurman, ek wou gesels oor... Ons 
almal kry swaar, maar dit gaan 
bedenklik by my. As ek nie binne 
die volgende twee weke 300 pond 
bymekaar skraap nie, gaan ek 
Soetwater verloor. 

Klein Piet het so iets verwag, maar is nietemin geskok.

KLEIN PIET
Gaan die bank beslag lê?

PETRUS
Ja. Ek is drie paaiemente agter op 
my lening. Hulle gaan my nie verder 
help nie. En die koöperasie het ‘n 
finale aanmaning gestuur. Cowan wou 
laas week nie vir Marthie ‘n sakkie 
suiker en meel op die boek gee nie.

KLEIN PIET
Hy het dieselfde ding met Hermaans 
Lategan se vrou gedoen. Wetter!  
Ons het hom ryk gemaak.
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PETRUS
(te verneder om Klein Piet 
in die oë te kyk)

Ek en jy kom ‘n lang pad saam. Nou 
vra ek dat jy vir my ‘n klip uit 
die pad rol. Anders het my kinders 
volgende week nie meer ‘n dak oor 
hulle koppe nie. 

KLEIN PIET
Driehonderd.

PETRUS
Tweehonderd en twintig vir die bank 
en tagtig vir Cowen by die 
koöperasie.  Ek sal met jou 
regmaak, sodra ek kan.

KLEIN PIET
Toe Matyana, wat vir die Engelse 
gaan veg het, daardie dag op 
hierdie einste plaas, my wou skiet, 
het jy my rug gedek.

PETRUS
Ek wil jou nie aanjaag nie, maar 
daar’s ‘n Engelsman wat regstaan om 
Soetwater vir die prys van my skuld 
by die bank te koop.

KLEIN PIET
‘n Engelsman! My buurman! Oor my 
dooie liggaam!

INT. JOHANNESBURG, MYNKANTOOR. DAY

Henk sit in ‘n ry langs ander MYNERS wat kompensasie kom 
afhaal. LAWRENCE (middel-30’s) is ‘n buffelagtige Engelse 
mynbeampte agter ‘n oorvol en deurmekaar lessenaar. 

LAWRENCE
(met ‘n swaar Engelse 
aksent)

Maritz!

Henk kyk na die Afrikaners om hom, almal skud koppe.

LAWRENCE (CONT’D)
Maritz, Gerhardus, Lodewyk! What 
names do you people have? Maritz 
for the first time, for the second 
time...gone!

Lawrence gooi Maritz se koevert op ‘n hoop koeverte wat 
eenkant lê. 
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LAWRENCE (CONT’D)
(uitgespreek met die “W” op die 
Engelse manier)
De Witt! 

Henk staan met sy krukke op en stap na die lessenaar. 

Lawrence druk ‘n dokument in Henk se hande.

LAWRENCE (CONT’D)
Sign at all the asterisks. 

Henk kyk verward na die papier.

LAWRENCE (CONT’D)
Can’t you read?

HENK
Yes sir, I can. 

LAWRENCE
Well read and sign. We don’t have 
all day.

Henk steeds effens verdwaas. Lawrence gryp die papier uit 
Henk se hand.

LAWRENCE (CONT’D)
It’s standard compensation. Eight 
pounds and seven shillings. Sign 
here. At the stars. 

Henk teken sy naam. 

HENK
Mr Lawrence, I was wondering...I 
can read, I’m good with sums, and I 
can write letters. I would like to 
work here in the office. 

LAWRENCE
Oh you would, would you?  Well, 
unfortunately, there are no 
position available. 

HENK
I was told there is.

LAWRENCE
(betrag Henk vir ‘n sekond 
of twee)

Not for Afrikaners.

Lawrence tel die volgende koevert in die pakkie op.

LAWRENCE (CONT’D)
Retief, Andries.

DONKERLAND   Ep 6    bl. 8



HENK
But Mr Lawrence...

LAWRENCE
Go home, Mr De Witt.  Go home. 

LAWRENCE (CONT’D)
(roep na die kamer)

I said Retief!

Een van die ander kreupeles kom sukkelend orent. 

Henk kyk na Lawrence wat hom ignoreer, en draai dan stadig 
weg.

INT. DONKERLAND, EETKAMER. DAY

Klein Piet sit aan die hoof van die tafel.  Regs van Klein 
Piet is OUBOET (25) se plek, Klein Piet en Riana se oudste 
seun, maar hy is op die oomblik nie aan tafel nie. Regs van 
Ouboet sit MARIA(21), Ouboet se vrou - ses maande swanger.  
Links van Klein Piet sit RIANA, Klein Piet se vrou, (46).  
Hulle dogter, EMILY (19) sit links van Riana, en links van 
Emily sit ‘n baie nors Dirk. 

Riana is gee vir Klein Piet ‘n bord kos aan wat sy pas geskep 
het.  Dan begin sy die volgende bord skep.

KLEIN PIET 
Waar is Ouboet, ek het sy perd hoor 
kom?

MARIA
Hy het gesê ons moet solank eet. Hy 
was net gou. 

KLEIN PIET
Jy is bleek om die kiewe, Maria. 
Eet jy genoeg vleis? Dis my 
kleinkind wat jy daar dra. Ek sal 
Ouboet aansit om vir jou ‘n paar 
tarentale te skiet. 

DIRK
(oë op tafel voor hom)

Of miskien moet Pa vir Ouboet sê 
waar daai bokke wei wat ek en hy 
nie kan vind nie.

Klein Piet kyk stil en gevaarlik na Dirk - was dit sarkasme?

DIRK (CONT’D)
(aan Riana)

Ma kan my vleis vir Maria inskep.

Riana, met bord in die hand en skeplepel in die ander, kyk 
vir ‘n oomblik ‘n vraag na Dirk.
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MARIA
Nee, Dirk, ek...

DIRK
Ek’s nie lus vir vleis nie.

Ouboet kom binne.  Met die verbygaan na sy stoel gee hy vir 
Riana ‘n koevert.

OUBOET
Jammer ek’s laat.

Riana vat die koevert.

KLEIN PIET
(verwys na brief)

Uit Johannesburg?

Riana kyk ongelowig na Ouboet. Sy skeur die koevert haastig 
oop, kyk vlugtig daarna.

Almal se oë is op Riana.

RIANA
Henk kom terug plaas toe.

EMILY
Om te kuier of vir altyd?

OUBOET
Toe nie so lekker op die myne nie. 

Ouboet gaan sit voor sy bord kos.

OUBOET (CONT’D)
Uiteindelik! ‘n Bietjie vleis. 

RIANA
Hy sê nie vir hoe lank nie. Maar hy 
kom huis toe.

KLEIN PIET
Sien jy, Dirk, jou broer het skaars 
twee jaar gehou. Vir wat wil jy jou 
kop gaan stamp?

DIRK
Ek wil ‘n salaris verdien, Pa.

KLEIN PIET
Jy bedoel ‘n slaaf se salaris 
verdien, want dis wat die Engelse 
ons mense in daai myne betaal.
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En raak hulle net effens steeks of 
trek dwars, soos in ‘22, stuur ‘n 
joiner soos Smuts die tenks en 
kanonne in om hulle uitmekaar te 
skiet. Is dit wat jy wil wees - ‘n 
Engelsman se slaaf?

DIRK
Nee, Pa. Maar dis beter as om van 
honger te vrek.

KLEIN PIET
Jy weet nie wat honger is nie! Vra 
vir jou ma hoe het hulle in die 
kampe oorleef. En ek sal jou vertel 
hoe ons op kammando slange en 
akkedisse moes vreet. 

DIRK
Pa het al. 

KLEIN PIET
Julle jong mense, net as dinge 
moeilik raak, wil julle in die 
Engelse se vullis gaan rondkrap. 

DIRK
(kies sy woorde versigtig)

Dis nie dat ek vir die Engelse wil 
gaan werk nie, Pa, dis oor ek nie 
meer wil boer nie.

Ouboet kyk op van sy bord na Dirk.

Klein Piet staar na Dirk.

Almal se oë is op Dirk.

KLEIN PIET
(verstom)

Wat sê jy?

DIRK
Ek vra Pa ten minste. Henk het net 
gegaan. En as ek op die myne moet 
werk, sal ek dit doen tot ek genoeg 
het om op my eie bene te staan.

Klein Piet gooi sy servet op die tafel neer.

Riana weet hier kom nou moeilkheid.  Laat sak haar kop.

KLEIN PIET
Jy is die vyfde geslag de Witt op 
hierdie plaas, en nou wil jy jou 
rug net daarop draai? Asof dit niks 
beteken nie! 
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DIRK
Tye het verander, Pa.

KLEIN PIET
Hierdie plaas is die enigste plek 
in die wêreld waar ons vir niemand 
hoef baas te sê nie!

DIRK
Ek soek ‘n ander plek. ‘n Ander 
wêreld.

OUBOET
Soos Matyana wat Pa wou skiet ‘n 
ander plek by die Kakies loop soek 
het. En waar is hy nou?

KLEIN PIET
Daar is net twee soorte Afrikaners, 
Dirk: patriotte en joiners. Jy moet 
maar self besluit waar jy staan. 

OUBOET
Ek sal nooit my siel aan die 
Engelse verkoop nie. Al moet ek 
grond eet, ek weier om vir hulle te 
werk. Ek skaam my vir Henk. 

RIANA
(aan Ouboet)

Jy skaam jou vir hom...?

OUBOET
Die De Witts is boere. Dis wat ons 
doen.

RIANA
(aan Ouboet en Klein Piet)

En met watse geld dink julle het ek 
die gate in ons rekening by die 
koo”perasie elke maand toegestop?  
Hm?  Met die geld wat Henk elke 
maand aan my gestuur het!  

Klein Piet en Ouboet kyk verbaas na Riana.

RIANA (CONT’D)
Elke maand!  Sonder uitsondering.

Klein Piet en Ouboet kan net staar.

RIANA (CONT’D)
Hy’t my nadruklik verbied om ooit 
daarvan te praat...maar as julle 
hom so gaan slegsê dan laat julle 
my met g’n keuse nie.

Riana staan kwaad op om uit te stap.
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KLEIN PIET 
(probeer nou regmaak)

Ek sê nie die kind is sleg nie. Hy 
moes net nie soos ‘n dief in die 
nag hier weggesluip het nie. 

RIANA
(draai by die deur terug)

Eers na hy jou mooi gevra het, 
gesmeek het...maar jy’t hom dit 
verbied.

Riana uit.

Klein Piet, pas deur sy vrou voor die kinders uitgetrap, kyk 
selfbewus na die ander om die tafel.

KLEIN PIET
Eet.  En wees dankbaar.

 AD BREAK # 1

INT. BANKBESTUUDER KANTOOR. DAY

Klein Piet en Ouboet sit oorkant die BANKBESTUURDER (Kotie) 
(50’s), ‘n simpatieke man, wat aandagtig luister. 

KLEIN PIET
Petrus is ‘n goeie boer, ‘n man met 
inbors.

BANKBESTUURDER
As hy sy eie paaiemente nie eers 
kan bybring nie, hoe gaan hy jou 
terugbetaal?

KLEIN PIET
Sodra dit reën. Een goeie oes en 
die helfte van sy skuld is afgelos.

BANKBESTUURDER 
Die bank het baie streng reëls en 
regulasies rondom lenings Pieter. 
Veral nou, met die wêreld ekonomie 
soos dit is. Wanneer die reën gaan 
kom, kan nie ek of jy sê nie.

KLEIN PIET
Ek vra net nog driehonderd pond.

BANKBESTUURDER
Met die lenings wat jy reeds teen 
die plaas het, kan ek nie meer gee 
nie.
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KLEIN PIET
Waarvan praat jy?!  Ek skuld julle 
net oor die drieduisend pond. 
Donkerland is ten minste 12 000 
pond werd. Net die grond! Opstalle 
uitgesluit. En dis vrugbare 
grond...teen die Tugela.

BANKBESTUURDER
‘n  Ding is net werd wat die mark 
bereid is om daarvoor te betaal. En 
soos dit nou gaan, is grond se 
waarde maar vyf en twintig tot 
dertig persent van wat dit twee 
jaar gelede was. 

OUBOET
Dis belaglik! Probeer jy vir my 
vertel dat Donkerland nou slegs 
drie of vier duisend pond werd is?

BANKBESTUURDER
Ek sê die hele wêreld is in ‘n 
depressie en dit wat net die ander 
dag soveel werd was, is vandag 
minder as helfte dit werd.

KLEIN PIET
Kotie, ‘n Engelsman staan reg om 
Petrus se plaas te koop. ‘n 
Engelsman, my magtag! Petrus het ‘n 
bejaarde moeder, sy vrou, sy 
kinders, sy suster wat haar man in 
die oorlog verloor het. Waar moet 
hulle heen? 

Die Bankbestuurder lig sy hande - “Wat kan ek sê?

KLEIN PIET (CONT’D)
Maklik vir jou wat elke maand ‘n 
salaris verdien.

BANKBESTUURDER
My eie suster sit op straat, 
Pieter, of het jy vergeet?  Selfs 
my eie swaer kon ek nie verder help 
nie. Ek sou my werk verloor het. 

OUBOET
Jou werk?  Verloor ‘n plaas wat al 
vyf geslagte in jou familie is en 
kyk hoe voel jy dan, want dis wat 
met Petrus gaan gebeur.

BANKBESTUURDER
Dit spyt my...maar ek kan jou nie 
nog geld leen nie.  Mag nie.
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Klein Piet gee die bankbestuurder ‘n kyk, staan op en stap 
uit. Die bankbestuurder bly sit.  Hy laat sak moedeloos sy 
kop in sy hande.

INT. JOHANNESBURG, LOSIESHUIS, NOG ‘N KAMERTJIE. DAY

Henk kom vanuit sy kamertjie hierdie kamertjie binne, sy tas 
in sy hand.  ‘n Siek KIND lê op ‘n bedjie in die hoek. Die 
kind se ma, BETSIE, sit by haar, vee haar koorsige gesig met 
‘n nat waslap af. 

Henk kom staan naby die bed.  Betsie kyk op na Henk.

BETSIE
Hoekom straf die Here ons so?

HENK
Marietjie is ‘n vegtertjie. Sy sal 
oorleef. 

Betsie vee haar trane af.

BETSIE
Ons gaan jou mis Henk. Jy was goed 
vir ons.

HENK
Dankie vir al die hulp met my been.

BETSIE
Sal jy skryf, laat ons weet hoe dit 
met jou gaan?

HENK
Ek sal. Sê vir Danie groete. Ek 
hoop hy kry vinnig werk. 

BETSIE
Ek hoop so, maar ek weet nie meer 
nie.

Die eienaar van die huis, SIMPSON, deur ‘n ander deur 
ingestap.

SIMPSON
That’s it.  I’ve had enough. You’ve 
got until four o’clock to get out.

BETSIE
My kind is siek meneer.

SIMPSON
You already owe me two months, and 
now it’s already the 10th.
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BETSIE
(sterk Afrikaanse aksent)

My husband will find a job and then 
we’ll pay.

SIMPSON
That’s what you said last month, 
and the month before that.

HENK
My deposit, you can use it for 
their rent.

BETSIE
Nee, Henk, jy het ook geld nodig.

HENK
Julle kan dit aanstuur as julle dit 
het.

SIMPSON
Not enough. Not nearly enough.

HENK
It is enough to pay for this month, 
and when her husband gets work he 
will pay what he owes.  He is an 
honest man.

SIMPSON
Oi!  What’s this got to do with 
you?

HENK
Her child is sick.

SIMPSON
Yeah, yeah!  I’ve heard that one 
before.

Betsie staan op, gaan staan voor Simpson.

BETSIE
Julle is barbare!

SIMPSON
Watch your mouth, woman.

BETSIE
You Inglishers are animals.

Simpson klap Betsie deur die gesig. Sy steier agteruit, val 
half teen die bed, oor haar siek kind. Henk vergeet ‘n 
oomblik hy is kreupel. Hy gryp Simpson teen die bors.

HENK
Lig jou hande weer vir haar!
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Simpson stamp Henk ‘n harde hou teen die bors.  Henk steier 
agteruit en val op sy agterent. 

SIMPSON
Go back to the farm you came from, 
you white native.  You’re no use to 
anyone here.

Simpson loop uit. 

Betsie kom snikkend nader om Henk op te help.

INT. SOETWATER (EMILY EN JAMES SE PLAAS), OPSTAL, VOORKAMER. 
DAY

Klein Piet sit ongemaklik oorkant Petrus in die voorkamer. 
Slegte nuus is pas gedeel.

PETRUS
Dankie dat jy probeer het. En 
bereid was. 

KLEIN PIET
Klink my hulle sê vir al wat ‘n 
mens is, nee. Donnerse banke.  My 
Pa’t altyd gesê:  ‘n Bank is ‘n 
ding wat jou ‘n sambreel gee as dit 
mooiweer is en dit wegneem as dit 
reën.

Petrus staar voor hom uit, die volle implikasies begin 
insink.

PETRUS
Jy leef jou hele lewe lank volgens 
die Woord van Onse Heer, werk hard, 
bou jou plaas geslagte lank op, en 
na dit alles...na dit alles staan 
jy nakend soos Adam buite die 
poorte van die paradys.  Hoe sê die 
Prediker? Dis ‘n gejaag na wind.

KLEIN PIET
Ek is regtig jammer, Petrus.

Petrus sug, staan dan op. Hy probeer moedig wees.

PETRUS
Ten minste gaan dinge nou na ‘n 
kant toe. Jy moet my verskoon, 
Pieter, hierdie boer moet ‘n plan 
maak.

Pieter knik stadig sy kop.
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EXT. DONKERLAND, VELD NABY KLIPSTAPEL WAAR STOK GEPLANT IS. 
DAY.

Die gesig van ‘n aantreklike jong man (22). Hy hou iets stip 
dop.

JAMES ANDREWS staan half agter die groot boom wat naby die 
klipstapel groei. Sy oë is op...

Emily wat ‘n entjie anderkant die boom veldblomme pluk. Emily 
het ‘n groot mandjie met baie blomme reeds daarin in die 
hand. Sy is salig onbewus van James se teenwoordigheid daar 
agter die boom.

James kom uit agter die boom, trek sy baadjie reg.

Emily sien hom nog steeds nie, haar rug driekwart na hom 
gedraai.

James maak doelbewus sy keel skoon.

Emily kyk vinnig om.

JAMES
Good day, ma’am. 

EMILY
(versigtig)

Hallo.

JAMES
Please don’t be alarmed. Allow me 
to introduce myself. I am James 
Andrews.

Emily staar net.

JAMES (CONT’D)
And you are...?

EMILY
Emily de Witt.

JAMES
Please to meet you...Emily. Unusual 
name for an Afrikaans girl. 
Unusual. But beautiful. Like you.

EMILY
Flankeer jy met my, Engelsman?

JAMES
Ah.  Okay.  But you’ll have to 
excuse my accent. Jammer, ek nie 
verstaan...”flankeer”. (beat) Nie.

Emily is ietwat geammusseerd.
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EMILY
(Afrikaanse aksent)

When a man tells a girl he has just 
meeted...(korregeer haarself)... 
met, that she is beautiful, then he 
is “flankeering” with her.

JAMES
Aaaah...flirt.  Madam, I would not 
be so bold.  I was merely stating 
an obvious fact. Forgive me if it 
seemed otherwise.

EMILY
If you are not so bold, why are you 
trespassing on my father’s farm?

JAMES
(kyk rond)

O dear, I didn’t realise. I thought 
this was still the farm next door.

EMILY
Are you friends of the Potgieters?

JAMES
Not quite.  My family is buying the 
farm, and I thought I’d take a look 
around.

EMILY
The Potgieters have been living 
there for as long as my family have 
been living on this farm.

JAMES
(verslae)

Yes, so I hear.  I am very sorry 
for them.  These are difficult 
times.

Stilte.  Emily kyk na James.

EMILY
So you will be our new...(kry nie 
die woord nie)...buurman.

JAMES
Neighbour?  Yes.

Emily kyk weer stil na hom, knik haar kop.

EMILY
Good luck.

Emily draai en begin wegstap.
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JAMES
(beduie na haar groot 
mandjie vol blomme)

Allow me to help you with that.

EMILY
If you are going to be our 
neighbour, Mr Andrews, it is better 
you know that my father does not 
like Engelsman

James steek vas.

JAMES
I see. (pouse) And his daughter?  
What does she think of them?

Emily glimlag misteriëus en stap weg.

James hou haar dop soos sy wegstap, ‘n effense glimlag om sy 
mond.

INT. DONKERLAND, SKUUR. DAY.

Ouboet druk draadhakies deur die biltong voor hy dit vir Dirk 
aangee wat op ‘n leer staan en dit ophang. (Die aangee en 
hang van die biltong moet presies georkestreer word om die 
subteks te onderskraag.)

OUBOET
Hierdie biltong was skaars twee dae 
in die pekel.  Dit hoort vir nog 
twee dae te lê.

DIRK
Pa’t gesê hang dit, so ek hang dit. 

Oomblik se stilte.

OUBOET
Jy weet jy breek pa se hart met 
hierdie stad-toe-gaan-stories van 
jou.

DIRK
Dink so daaraan - as ek gaan, dan 
kry jy my helfte van die plaas.

OUBOET
Hy’s groot genoeg vir ons almal.

Dirk huiwer ‘n oomblik met ‘n stuk boltong in sy hand, dink 
hieroor, en hang dan die biltong.

DIRK
En wat van Bongani-hulle? Is die 
plaas groot genoeg vir hulle ook?
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OUBOET
Ek soek nie nog werkers nie.

DIRK
Nie werkers nie. Bongani het na die 
oorlog sy vyf akker by Pa gekry. 
Hoe lank dink jy gaan dit wees voor 
sy seuns ook wil hê?

OUBOET
Ag asseblief, ek steur my nie aan 
die kommunistiese snot wat die 
opstokers onder die volk verkoop 
nie.

DIRK
Die Engelse het eers die Zoeloes 
verslaan, en toe die Afrikaner.  
Die Afrikanervolk sal weer opstaan, 
doen dit al reeds onder Hertzog en 
Malan.  Hoe lank sal dit wees voor 
die Swartes ook opstaan?

OUBOET
Dit sal nooit gebeur nie.

DIRK
En as die Swartes eers die mag het 
gaan hulle vir die onreg wat hulle 
onder Brit en Boer verduur het 
wraak neem en alles wat ‘n wit man 
is afslag en vir biltong ophang.

OUBOET
G’n man, wit of swart, sal ooit 
Donkerland by my vat nie.

DIRK
Gaan vertel dit vir Oom Petrus 
langsaan.

Ouboet kyk verontwaardig na Dirk, smyt die stuk vleis in sy 
hand in die bak sout neer.

OUBOET
Ek weier om langer na jou twak te 
luister.

DIRK
(beduie na die vleis)

Gee aan.

OUBOET
Doen dit self.

Ouboet stap uit.
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Dirk kyk stadig op na die stukke vleis wat bokant sy kop 
hang.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Riana vleg koeksisters. ‘n Beduiwelde Klein Piet kom 
ingestap. 

KLEIN PIET
Riana! Het jy vir Bongani opdrag 
gegee om te slag?!

RIANA
Ja.

KLEIN PIET
Dis nie die verlore seun wat huis 
toe kom nie, vrou!  Jy slag nou een 
van ons laaste skape.

RIANA
Verlore miskien nie, maar wel ons 
seun. Sal jy sorg dat een van die 
seuns hom op die dorp gaan haal.

KLEIN PIET
Hy het self weggeloop, hy kan self 
terugloop.

OUBOET (O.S.)
(roep dringend)

Pa! Pa! Kom gou!

Klein Piet kyk na die deur.

Riana hou op vleg, kyk ook bekommerd op.

Klein Piet stap haastig uit, gevolg deur Riana.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

Direct follow on from previous scene.

Ouboet sleep ‘n jong swart man, SIYABONGA (30’s) wie se hande 
met ‘n stuk tou vasgebind is, aan sy kraag tot voor Klein 
Piet en druk hom op die grond by Klein Piet se voete neer. 
Die man is netjies in ‘n Westerse pak klere geklee. 

KLEIN PIET
En dit?

OUBOET
Ek het hom onder by die volk se 
kraal gekry, Pa. 

Ouboet druk Siyabonga af op sy kniee”.
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OUBOET (CONT’D)
Hy is een van daardie swart 
Kommunis, George Champion, se manne 
wat die hele distrik se volk 
opstook.

Klein Piet gaan staan voor Siyabonga.

KLEIN PIET
Wat soek jy op my plaas?

Siyabonga kyk nie op nie, antwoord ook nie.

OUBOET
Dis oor hom dat oom Petrus se mense 
verlede maand ewe skielik wou 
salarisse hê. 

KLEIN PIET
Ek vra: Wat soek jy op my plaas?

SIYABONGA
Vuka Afrika! Mayibuye Afrika! 
(Afrika staan op! Laat Afrika 
terugkom!)

KLEIN PIET
Is dit? Laat ek jou ‘n ding vertel: 
(klop met sy kneukel op Siyabonga 
se kop soos hy praat) Afrika het 
klaar teruggekom en hy behoort aan 
die witman. Dink jy jy kan grênd 
klere loop aantrek en jou soos ‘n 
baas begin gedra? 

Siyabonga kyk weg.

KLEIN PIET (CONT’D)
Gaan haal my sambok. 

Ouboet gaan haal die sambok. Klein Piet staan met sy voet op 
Siyabonga.

RIANA
Pieter, is dit nodig dat jy die man 
straf? Kan ons hom nie net wegstuur 
nie?

KLEIN PIET
‘n Swarte is soos ‘n kind, en ‘n 
kind is soos ‘n dier. Maak hom 
seer, dan sal hy leer.

RIANA
Henk gaan nou hier wees. Ek gaan 
nie toelaat dat sy tuiskoms bederf 
word nie.
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KLEIN PIET
(aan Siyabonga)

Jy behoort eintlik dankie te sê. Jy 
vang my op ‘n goeie dag. Anders het 
ek ‘n koeël deur daardie kop gejaag 
en jou swart gat in die rivier 
gegooi.

RIANA
Ag nee, Pieter, moenie so lelik 
praat nie.

KLEIN PIET
Gaan dan in tot ek klaar is.

RIANA
Sorg net dat hy weg is voor Henk 
hier is.

Sy stap die huis binne. Dirk kom van die skuur se kant 
aangestap.   Klein Piet gewaar vir Dirk.  Dirk kom staan 
langs Klein Piet, kyk af na Siyabonga. 

KLEIN PIET
Ek het hierdie moeilikheid al in 
die oorlog sien kom. Hulle sê daar 
is vier swartes vir elke wit man in 
die land.

DIRK
Wie is hy?

KLEIN PIET
Een van Champion se opstokers. As 
ons nie oppas nie, sal ons eendag 
wakker word, ons oë uitvee, en 
uitkyk in ‘n land waar hierdie 
swernoot en sy nageslag baas is. En 
dan is dit verby.

DIRK
As ek kyk waar die wit man die land 
gebring het, Pa, weet ek nie of dit 
so ‘n slegte ding sal wees nie. 

Stilte. Klein Piet kyk verstom na Dirk. 

KLEIN PIET
Sê weer?

Ouboet kom met die sambok uit die huis gestap. 

DIRK
Ek sê maar net dat as ek...
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KLEIN PIET
Gaan stad toe as jy moet!   Maar 
moenie voor my kom staan en die 
Swartes se kant teen jou eie volk 
neem nie.

Ouboet gee die sambok vir Klein Piet aan.

KLEIN PIET (CONT’D)
Vat hom vas.

Ouboet sleep Siyabonga eenkant. Hy sit kom tee. 

OUBOET
As jy nie wil hoor nie, dan moet jy 
voel. 

Ouboet druk hom op sy maag teen die grond plat terwyl Klein 
Piet praat. Siyabonga kreun van pyn as Ouboet hom met sy knie 
tussen die blaaie platdruk.

KLEIN PIET
(aan Dirk)

Jou oorgrootjie het al die pad van 
die Umzimkulu af hiernatoe gestap 
vir een ding: vryheid.  Ons familie 
veg al geslagte lank vir daardie 
vryheid. Teen die Engelse. Teen die 
Zoeloes. Gee hierdie man en sy 
soort ‘n halwe kans en hulle jaag 
al wat wit man en ‘n Christen is, 
die see in. Hoor jy wat ek sê?

DIRK
(mompel)

Ja, Pa.

KLEIN PIET
(harder)

Ek hoor jou nie.

DIRK
Ja, Pa.

Klein Piet hou die sambok na Dirk toe uit.

KLEIN PIET
Leer hom om sy plek te ken. 

Dirk kyk na die sambok. Hy staan doodstil.

KLEIN PIET (CONT’D)
Ek sê, leer hom om sy plek te ken. 

Dirk bly roerloos staan.
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KLEIN PIET (CONT’D)
Eer jou vader en jou moeder dat jou 
dae verleng mag word in die land 
wat die Here jou God aan jou gee. 
Ek is jou pa en ek sê: Leer hierdie 
swarte om sy plek te ken.

Dirk aarsel. 

Klein Piet kyk hom stip aan, hou die sambok na Dirk toe uit. 

DIRK
Nee, Pa.

OUBOET
Gee die ding vir my, Pa, ek sal dit 
doen.

KLEIN PIET
(afgemeet)

Nee. Hy sal. Jy doen dit, of jy is 
nie meer my seun nie en jy sit 
nooit weer jou voet in hierdie huis 
nie. 

Lang stilte terwyl Dirk na Klein Piet kyk. Dan vat hy stadig 
die sambok en stap na waar Siyabonga uitgestrek lê. Dirk 
huiwer. Hy kyk na Klein Piet en dan weer terug na Siyabonga 
op die grond. Dan lig Dirk sy arm en bring die sambok op 
Siyabonga se rug neer.

Siyabonga ruk en steun van die pyn.

Ouboet en Klein staan en kyk. Die tweede hou val. SJIP!

Dirk retireer ‘n tree.

KLEIN PIET (CONT’D)
Nie eers ‘n kind ken sy plek na 
twee houe nie.

Dirk kyk na Klein Piet...aarsel...tree dan weer 
vorentoe...kyk af na die man, trane in sy oë,, en slaan...

SJIP!  SJIP! SJIP!

Dirk se gesig is uitdrukkingloos, sy tande op mekaar geklem, 
trane oor sy wange. Hy lig sy arm vir nog ‘n hou...

KLEIN PIET (CONT’D)
Dis genoeg. 

Dirk laat sak die sambok. 

OUBOET
Hy kort nog ‘n paar, Pa.
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KLEIN PIET
Ons wil hom ‘n les leer, nie 
doodslaan nie. Vat hom kraal toe, 
laat die volk almal sien wat gebeur 
met ‘n opstoker. En laat Bongani 
hom dan by die drif gaan aflaai.

Ouboet sleep die half bewustelose Siyabonga weg. 

Dirk se gesig is bleek, strak.

 AD BREAK # 2

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

Dirk alleen.  Hy sit steeds op die rand van die stoep, sy kop 
tussen sy hande. Hy vee met sy hande oor sy gesig, sy oë is 
toe. 

HENK (O.S.)
Dirk?

Hy kyk op, skrik as hy Henk met krukke en ‘n tassie ‘n paar 
tree van hom sien. Hy bly kyk vir Henk se af been.

HENK (CONT’D)
Rotsstorting in die myn. (laggie)
Gelukkig was dit net my been.

DIRK
Jy moes laat weet het. 

HENK
Ek wou Ma nie ontstel nie. 

Dirk staan op, huiwer eers, maar omhels Henk wel.

DIRK
Het jy van die dorp af geloop?

HENK
‘n Engelsman het my opgelaai. 

DIRK
Pa wou nie dat ons jou gaan haal 
nie.

HENK
Ek het dit vermoed.

DIRK
As ons geweet het...

HENK
Ek kom self reg.
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INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Riana besig met die koeksusters voor die stoof, sy staan met 
haar rug na die deur. Henk stap in, gevolg deur Dirk.

HENK
Hallo Ma...

Riana draai om. Haar gesig is helder en bly. Dan sien sy die 
krukke en haar oe” gaan af na...

sy af been.  

Die uitdrukking op Riana se gesig verander na skok. Sy bly 
verslae staan.

HENK (CONT’D)
Goed om Ma te sien, Ma. 

Riana kyk hom op en af.

RIANA
My seun...?

HENK
Dis lekker om terug te wees, Ma.

RIANA
My seun...

Henk se lip begin bewe, sy moed begin hom begewe.

HENK
Ma...

RIANA
(met trane wat opwel)

Wat het hulle aan jou gedoen?

HENK
Dit was ‘n ongeluk, Ma.

DIRK
‘n Rotsstorting. 

HENK
Ek was te diep in die skag. Ek het 
gehoor hoe die manne skree, maar ek 
was te ver, ek kon nie betyds...Ma 
moenie bekommer nie. Ek sal 
regkom...ek kom reg.

RIANA
My kind... 

Riana omhels hom en druk hom styf teen haar bors. Hy laat val 
sy een kruk en word weer ‘n klein seuntjie in sy ma se arms. 
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Hy huil soos ‘n kind. Sy sus en troos hom, haar eie trane 
vergete en weg.

HENK
Wat gaan ek doen, Ma?  Wat gaan ek 
doen?

Hulle staan in stilte. Net Henk se snikke is hoorbaar. Riana 
vryf oor sy rug.

Klein Piet kom ingestap en gaan staan. Hy neem die gesig in 
en besef onmiddellik wat gebeur het. 

Henk word bewus van Klein Piet se teenwoordigheid. Hy tree 
weg van Riana en kry sy emosie onder beheer. Dirk gee sy kruk 
aan. 

HENK (CONT’D)
Dag, Pa.

KLEIN PIET
(knik stadig)

So...ons betaal nog steeds.

RIANA
Pieter, asseblief, dis nie nou die 
tyd nie.

KLEIN PIET
Ons betaal nog steeds. Ses en 
twintigduisend vroue en kinders was 
nie genoeg nie. Ses en 
twintigduisend grafte, maar nee, 
die gate word net groter en dieper 
en dit sal nie ophou voor ons hele 
volk begrawe lê nie. 

DIRK
Dit was ‘n ongeluk, Pa.

KLEIN PIET
Henk, vertel vir Dirk van die stad. 

Henk kyk af.

KLEIN PIET (CONT’D)
Van die goud in die strate.

Dirk kug ongemaklik.

KLEIN PIET (CONT’D)
Toe, ons luister.

HENK
Daar is nie goud in die strate nie, 
Pa.
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OUBOET
Die sypaadjies? Tog sekerlik op die 
sypadjies. Nee?  Die beter lewe 
dan.  Vertel hom dan hoe goed die 
mense daar lewe.

RIANA
Nou gaan jy te ver! Kan ons nie net 
vir ‘n oomblik gelukkig wees nie?

KLEIN PIET
Riana!  Ek praat met my seuns.

RIANA
Hulle is my seuns o^k. Hy lewe.  
Kan ons dit nie eerder fier nie? Jy 
gaan aan soos jou pa - die arme 
Afrikaner.  Henk is by die huis.

Riana stap uit die kombuis die huis binne. Sy draai terug net 
voor sy uitstap.

RIANA (CONT’D)
Dirk, ek wil hê jy moet ons môre 
met die waentjie na Jan en Thea toe 
vat, dat Henk sy suster kan gaan 
groet.  

Dirk knik.

Riana uit.

(Die dialoog hierna moet teen ‘n stewige pas en sonder pouse 
gespeel word.  Dis ‘n heen en weer argument - vinnig, 
intens.)

KLEIN PIET
Vertel ons van die ryk lewe daar in 
die stad.

DIRK
Ek wil nie hoor nie.

KLEIN PIET
Dis juis die probleem. Jy wil nie 
hoor nie, maar nou sal jy luister. 

(aan Henk)
Toe praat, jy wat soos ‘n dief in 
die nag uit jou ouerhuis verdwyn 
het. Ons luister.

HENK
Wat wil Pa hoor? Dat dit swaar gaan 
in die stad? Dat ons mense in 
krotjies lewe, drie gesinne per 
kamer. 
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Dat kinders van honger doodgaan, 
nie meer hulle ouers ken nie? Dat 
die mans bloed hoes en die vrouens 
veertien uur per dag werk?

KLEIN PIET
(sarkasties aan Dirk)

Klink lekker, ne?

HENK
Maar daar’s ook Afrikaners wat goed 
lewe, wat geld maak, wat ons nasie 
se vlam hoog laat brand. 

KLEIN PIET
En wat het hulle vir jou gedoen?

HENK
Niks meer of minder as wat ek vir 
hulle gedoen het nie, Pa. Maar 
hulle is Afrikaners en hulle vra 
nie om verskoning nie.

KLEIN PIET
As jy dink mense soos Smuts en ...

HENK
Nie Smuts nie, Pa. Barry Hertzog, 
Daniël Malan. En baie ander manne 
wat nie saam met die Engelse werk 
nie. En dan is daar nog die 
Broederbond ook. 

KLEIN PIET
Die wat?

HENK
Niemand weet wie hulle is nie, Pa. 
Dis ‘n geheime organisasie van 
Afrikaners met die invloed om ons 
nasie weer trots en sterk te laat 
staan.

KLEIN PIET
As niemand weet wie hulle is nie, 
hoe de hel gaan hulle dit regkry?

HENK
Ek weet nie. Maar almal glo hulle 
kry klaar dinge reg. Dis hulle wat 
die FAK gestig het, om die 
Afrikaner se kultuur te bewaar.

KLEIN PIET
Kultuur se gat! Sê vir hulle wat 
ons nodig het, is ‘n bietjie reën. 
G’n mens of dier kan kultuur vreet 
nie. 
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Ek vertrou buitendien nie ‘n man 
wat in die geheim moet werk nie.  
‘n Man moet laat weet waar hy 
staan, dat almal kan sien, dan weet 
ek hoe om met hom te werk.

DIRK
Pa het nog altyd gesê die Engelse 
het in die oorlog gekla omdat die 
Boere in die randjies weggekruip 
het en nie op die oop veld wou 
baklei nie.

Vir ‘n oomblik is Klein Piet sonder antwoord.

KLEIN PIET
Moenie jou hier kom slim hou nie, 
kêrel.

DIRK
Ek sê maar net. As dit in die 
oorlog gewerk het, hoekom nie ook 
in die politiek nie?

KLEIN PIET
En jy “sê maar net” teveel. Oorlog 
is een ding. Politiek is iets 
anders. ‘n Soldaat het sy roer, hy 
weet wie die vyand is, en hy sal 
tot die dood toe veg vir sy saak.
Maar ‘n politikus verander vinniger 
van kleur as ‘n verkleurmannetjie. 
Vandag se vriend is môre se vyand. 

HENK
Nie hierdie manne nie, Pa. Hulle 
gaan die republiek terugvat.

KLEIN PIET
(kry amper stuipe)

As ek dit eenkeer gesê het, het ek 
dit al ‘n duisend keer vir julle 
gesê:  grond! Grond! Daar is net 
een republiek waarop ‘n man kan 
staatmaak, seuns, en dis die 
stukkie aarde wat hy sy eie kan 
noem!

DIRK
Die Potgieters het alles in hulle 
plaas geploeg, vir geslagte lank, 
en nou het hulle die grond verloor. 

HENK
Ek sê vir Pa: ons het die oorlog 
verloor, maar ons gaan die vrede 
wen. Oor ‘n paar jaar behoort die 
hele land weer aan die Afrikaner. 
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En nie half en half soos nou nie. 
Helemaal.  

KLEIN PIET
Is dit wat hulle jou in die stad 
vertel het?

HENK
Ja, Pa.

KLEIN PIET
Voor of na jy jou been verloor het?

Henk kyk af.  Stilte.

SIBONGILE, Bongani se vrou, (40’s) kom by die agterdeur in. 

SIBONGILE
Baas...

KLEIN PIET
Nie nou nie.

SIBONGILE
Baas, die kuiermense, hulle het 
gekom, baas, by die voorkant.

KLEIN PIET 
Wie?

SIBONGILE
Ek ken hom nie die mense nie, baas.

INT. DONKERLAND, STOEP. DAY

Klein Piet stap uit op die stoep.

James, en sy ouers GORDEN en SALLY ANDREWS (in hulle 
veertigs) staan vriendelik op die stoep. Sally het ‘n baksel 
beskuit by haar.

GORDON
Good day, Mister De Witt. I am 
Gordon Andrews, and this is my 
wife, Sally, and our son James. 

Klein Piet sê niks. 

GORDON (CONT’D)
So sorry to just pitch up on your 
doorstep like this, unannounced.  
We’ve come to introduce ourselves.  
I recently purchased the farm next 
door.  We are your new neighbours.

Stilte. Pieter beweeg nie.  

DONKERLAND   Ep 6    bl. 33

HENK (CONT'D)



Gordon raak effens ongemaklik.

GORDON (CONT’D)
Anyway, we thought we’d just, you 
know, come and say hello. (amper 
vergeet) Oh yes, and my wife 
wanted to give you these.

Gordon neem die beskuit by Sally en bied dit vir Klein Piet 
aan.

KLEIN PIET
Verstaan jy Afrikaans, Engelsman?

GORDON
I beg your pardon?

KLEIN PIET
Natuurlik nie. I am only going to 
say it one time. You are not my 
neighbour. You are the new owner of 
my neighbour’s farm. It will never 
be your farm. And you will never be 
my neighbour. Do you understand me?

Die Andrews-familie staan vir ‘n oomblik versteen en verstom 
deur Pieter se reaksie.

GORDON
(trek die beskuit terug)

I am sorry you feel that way.
(aan Sally)

Come, dear.

Gordon draai om en stap af na die perdekarretjie, gevolg deur 
Sally en James.

Soos James saam met sy ma en pa na die perdekarretjie toe 
stap, sien hy iets uit die hoek van sy oog.  Hy kyk...

Emily staan half versteek agter die hoek van die huis.  Sy en 
James kyk mekaar direk in die oë.

James glimlag effens en onopgemerk vir Emily.

Emily glimlag beskeie terug.

Riana kom op die stoep uitgestap, sien...

Die Andrews wat in hulle perdekarretjie klim.

RIANA
Wie’s dit?

KLEIN PIET
Die wetters wat Petrus se plaas 
gekop het.
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RIANA
Ons nuwe bure.

KLEIN PIET
Hmf!

Klein Piet stap die huis binne.

NABYSKOOT:  Emily, haar oë op die perdekar, maar ons bly op 
haar.

 AD BREAK # 3

EXT. DONKERLAND, ONDER DIE BOOM WAAR EERSTE IN EPISODE 5 
GESIT HET. DAY

Dirk en Henk sit met hulle rûe teen die boomstam, hulle rook 
pyp. 

DIRK
Is dit nog seer?

HENK
Partykeer. Dis vreemd. Partykeer 
voel dit of ek nog my been het, en 
hy pyn. Mens raak gewoond daar aan.

(kort stilte)
Ma sê vir my jy wil ook gaan...stad 
toe.

DIRK
Ja. Maar jy weet hoe is pa. Hoe is 
die meisies daar?

HENK
Mooi. En daar’s baie van hulle...en 
hulle smeer lipstiffie aan en verf 
hulle naels.

DIRK
Het jy ‘n meisie gehad?

HENK
Niks wat gehou het nie.

DIRK
Is jy spyt jy’t gegaan? 

Henk se oë dwaal na sy af been.

HENK
Soos hulle sê...spyt kom te laat. 
Maar moet jou nie misgus nie, die 
myne is hel op aarde.  En die 
Engelse behandel ons soos diere.
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DIRK
En vir die swartes?

HENK
Nog erger.

DIRK
Ons gaan nog duur betaal. Dis nie 
reg wat met die Swartes gebeur nie.

HENK
Voor ons mense hier gekom het, het 
Shaka en sy impi’s weet nie hoeveel 
stamme uitgemoor.  Toe kom die 
Boere en die Britte en verpletter 
die Zoeloes, en toe hulle daarmee 
klaar is toe draai hulle teen 
mekaar, en toe verloor die Boere, 
maar nou brand ‘n vlam van 
nasionalisme in die Afrikanervolk, 
aangedryf deur ‘n wind van vrees 
vir die Swartes. Ek weet nie meer 
wat reg is nie.  

Stilte. Hulle sit sy aan sy, kyk uit oor die veld.

DIRK
Dink jy ek moet eerder hier bly?

HENK
Dit, my broer, is ‘n besluit wat 
net jy kan neem.

INT. JAGERSRUST, VOORKAMER. DAY

JAN (laat-20’s), Thea se man, is ‘n goedige, gawe kêrel. Hy 
sit in die sitkamer saam met Dirk en Henk.

JAN
Nee kyk, ek het dit al oorweeg om 
soos daardie rooihuide in Amerika 
daar in die veld ‘n reëndans te 
gaan doen.

Dirk en Henk glimlag.

JAN (CONT’D)
Maar nou ja, dis nie die eerste 
droogte in hierdie land nie, en ook 
nie die laaste nie.

THEA(middel-20’s) dra ‘n  skinkbord in, gevolg deur Emily en 
Riana. Jan spring op om die skinkbord by Thea te neem. Hy sit 
dit op die tafel neer. Emily skink koffie. 

EMILY
Laat ek skink.
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THEA
Dankie.

Terwyl Emily skink, gaan sit Thea langs Jan. Die twee glimlag 
stout vir mekaar - het duidelik ‘n geheim wat hulle wil deel.

Riana let op dat die tweetjies hulle geheimsinnig gedra.

RIANA
En nou?

JAN
(aan Thea)

Kan ek maar sê?

Thea knik.

JAN (CONT’D)
Henk, dis vir ons besonders lekker 
dat jy hier is vandag.  Ek en Thea 
het ‘n aankondiging om te maak en 
nou’s jy hier in die vlees om dit 
te hoor. Ma...Ouboet en Maria is 
nou wel ‘n kortkop voor, maar daar 
is ‘n tweede kleinkind op pad.

Riana oorstelp.

RIANA
My kind! Ons is al ure hier en jy 
sê ons nou eers! Geluk!

Riana druk Thea vas.

Henk skud Jan se hand.

HENK
Geluk swaer. Daar’s nou wel ‘n 
droogte in die land, maar nie in 
hierdie huis nie.

Dirk skud ook Jan se hand.

DIRK
Geluk, Jan.

RIANA
Ja, geluk. 

Sy omhels vir Jan. 

JAN
Dankie, Ma.

RIANA
As dit ‘n dogtertjie is, onthou 
Riana is ‘n pragtige naam.
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Riana sien Henk uit die hoek van haar oog. Hy lyk skielik 
verwese, asof hy pas besef het kinders is ook iets wat hy 
nooit sal hê nie.

INT. DONKERLAND, SKUUR. DAY

Klein Piet kom ingestap, Ouboet stap onrustig heen en weer.

KLEIN PIET
Sibongile sê jy soek my.

OUBOET
Ja, Pa. Daar is probleme, Pa. By 
die kraal.

KLEIN PIET
Met die volk? Staan stil as jy met 
my praat.

OUBOET
Ja, Pa.

KLEIN PIET
Is dit weer daai seun van Bongani?

Ouboet skud sy kop. 

KLEIN PIET (CONT’D)
Nou wie dan?

OUBOET
Die opstoker wat ons met die sambok 
bygekom het. 

KLEIN PIET
Het hy nie sy les geleer nie?

OUBOET
Hy maak nie moeilikheid nie, Pa.

KLEIN PIET
Wat dan?

OUBOET
(huiwer)

Hy is dood. 

Stilte.

KLEIN PIET
Ek het nog nooit in my lewe gesien 
dat ‘n man van ‘n paar houe met ‘n 
sambok vrek nie. 

Ouboet lyk skuldig.
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KLEIN PIET (CONT’D)
Ouboet, moenie vir my sê jy het...

OUBOET
Hy was hardegat, Pa! Ons was besig 
om die draad reg te maak, toe hoor 
ek die manne praat onder mekaar, 
dat hy vanoggend terug gekom het. 
Hy het gewag tot Bongani ingeval 
het, toe het hy die jongetjies by 
die kraal begin opstook. Toe ek 
daar kom, vertel hy vir die volk 
hoe ons hom gemartel het. Toe weet 
ek, hier kom moeilikheid. Toe vat 
ek hom vas en sleep hom daar weg.

Stilte.  Klein Piet wag vir verdere verduideliking, wat nie 
kom nie.  Hy beduie - “Ja...en...?” 

OUBOET (CONT’D)
Maar die wetter het hom teëgesit.  
Toe gee ek hom ‘n klap.  Maar hy 
wou nie stilbly nie. (aarsel) Toe 
kap ek sy kop teen ‘n klip. 

KLEIN PIET
Frikkie, Frikkie, Frikkie. 

OUBOET
Wat kon ek doen, Pa? Hy wou nie 
stilbly nie. En hy het my ook 
aangeval, met my gestoei. Ek moes 
myself verdedig.

KLEIN PIET
Waar is hy nou?

OUBOET
In die veld. Ek wou nie hê die volk 
moet sien nie. 

KLEIN PIET
Kom!

Klein Piet loop verbete, Ouboet agterna.

INT. JAGERSRUST, KOMBUIS. DAY

Thea en Emily kom stralend ingestap.  Thea het die koffiepot 
in haar hand.  Sy stap na die stoof waar sy die koffiepot 
aanvul.

Emily kyk vir ‘n oomblik geheimsinnig na Thea, maak ‘n 
besluit om iets te vertel.
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EMILY
Ek wil net vir jou sê, Thea...jy’s 
nie die enigste een met ‘n bietjie 
nuus nie.

Thea kyk van die stoof af op na Emily - sien hoe Emily 
glimlag.

THEA
Ja...?

EMILY
Belowe jy sal niemand vertel nie.  
Niemand, nie eers vir Ma nie. Veral
nie vir Ma nie.

THEA
Ja...?

EMILY
Nee, belowe eers.

THEA
Ek belowe.

EMILY
Jy’t seker gehoor van die mense wat 
die Potgieters se plaas gekoop het.

THEA
Engelse.

EMILY
Hulle van is Andrews.

THEA
O.  En hoe weet jy?

EMILY
Hulle was gister by ons huis. 
Hulle’t kom groet, maar Pa het 
hulle natuurlik weggejaag.

THEA
Hoe dan anders?

EMILY
Maar dis nie waar ek uitgevind het 
wat hulle van is nie...

Thea kyk stil na Emily.

Emily kyk skamerig weg, maar geniet dit ook.

EMILY (CONT’D)
Die ander dag...ek het veld toe 
gegaan om blomme te pluk...
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Emily se gesig is beeld van stralende liefde.

THEA
Moenie my sê jy’s verlief nie.

EMILY
(beweeg vinnig)

O Thea...jy moet hom sien.  Hy’s 
die mooiste, mooiste man wat jy nog 
ooit in jou lewe gesien het...met 
die mooiste oë...en as hy 
glimlag...

Emily se oë gaan toe van die lekker.

THEA
(deadpan)

Jy’s verlief.

EMILY
Sy naam is James.

Thea kyk ernstig na Emily, besluit sy moet iets sê.  Sy vat 
Emily aan haar skouers, kyk haar vierkantig in die oë.

THEA
My suster...luister nou mooi. Daar 
is g’n manier dat Pa ooit sou 
toelaat dat jy ‘n verhouding met ‘n 
Engelsman aanknoop nie...veral nie 
een wat die seun is van die man wat 
die Potgieters se plaas gekoop het 
nie. Pa sal jou uit sy hart uit 
verban soos hy sy eie suster uit sy 
hart verban het.

EMILY
(glad nie ontnugter nie)

Ek weet, maar hy’s nie ‘n gewone 
Engelsman nie...hy’s spesiaal.

Thea trek Emily in haar arms vas.  Oor Emily se skouer sien 
ons die kommer op Thea se gesig.

INT. DONKERLAND, BY DIE RIVIER. DAY

Klein Piet help Dirk om Siyabonga se lyk in die water in te 
trek.

OUBOET
Moet ons hom nie liewers begrawe 
nie?
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KLEIN PIET
As jy ‘n sesvoet graf wil grawe 
voor die volk hier aankom is jy 
welkom, maar ek gaan jou nie help 
nie. En as jy hom vlak begrawe sal 
die jakkalse hom kry. 

OUBOET
Een of ander tyd gaan hy uitspoel.

KLEIN PIET
Hopelik ver genoeg van hier af laat 
dit nie ons probleem is nie. Hy is 
‘n Zoeloe, hulle moor mekaar 
gedurig uit. 

Ouboet en Klein Piet loop saam met die lyk tot by hulle heupe 
in die water in en stoot hom dan in die stroom in.

Die lyk dryf afstroom weg.

Ouboet en Klein Piet stap uit die water, draai terug, kyk na 
die lyk.

Die lyk is nou klein in die rivier.

KLEIN PIET (CONT’D)
Is jy seker niemand het jou gesien 
nie.

OUBOET
Ja.  Ek’s seker.

Wye skoot van die rivier en Klein Piet en Ouboet wat staan en 
kyk hoe die lyk wegdryf.

VERTELLER
Dis die ding van water...dit was 
baie dinge weg...selfs sondes.
Maar terwyl Klein Piet gestaan en 
kyk het hoe die Tugela die jong 
swart man wegvoer, het hy nie aan 
sy seuns...of die stad...of die 
toekoms van die Akrikaner volk 
gedink nie, maar aan ‘n ander jong 
man...wat Oubaas Pieter, amper ‘n 
honderd jaar vantevore, vir die 
Uzimkulu gegee het om weg te dra.

DOOF UIT:

DOOF IN:

TITELKAART:    Einde van Deel 1.  Word vervolg...

DOOF UIT:
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VERLEDE WEEK OP:  Verskeie tonele soos nodig om die kyker aan 
die hooflyne van die verhaal uit Episode 8 te herinner.

TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in.  Die 
laaste beeld waaroor hierdie titelkaarte gewys word is die 
klipstapel en die groot boom wat daar naby groei.

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof die titel van die 
episode en datum:

DONKERLAND

DOOF IN:

Ver Van Die Stadsgeluide

 1929

 Deel 2

DOOF UIT:

EXT. DONKERLAND, BY DIE RIVIER. DAY

Die landskap is dieselfde as in die laaste toneel van episode 
6. Die rivier vloei vreedsaam.

VERTELLER
Wie besluit wat die rivier wegvoer 
see toe, en wat die rivier teruggee 
vir die land?  Wat bly geheimenis, 
en wat word uitgespoel tussen riete 
en klip?  

Ouboet kom in die skoot gestap. Hy tel ‘n klip op en gooi dit 
oor die water.

VERTELLER (CONT’D)

Is bloed werklik dikker as water? 
En kan daar net met bloed vir bloed 
betaal word?
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INT. DONKERLAND, DIRK EN HENK SE KAMER. DAY

HENK (soos in episode 6) sit mismoedig op sy bed. Hy maak sy 
skoen skoon. KLEIN PIET (soos in episode 6) kom die kamer 
binne. 

KLEIN PIET
Hulle soek iemand in die poskantoor 
op Ladysmith. Ek het vir hulle gesê 
jy sal oormôre begin. Die geld is 
min aan die begin, maar jy kan jou 
opwerk. Kantoorwerk, jy gaan nie 
heeldag hoef te staan nie.

HENK
Dankie, Pa. Maar ek sal eerder vir 
myself sorg.

Klein Piet verwerk hierdie antwoord vir ‘n oomblik, buk en 
vat die skoen uit Henk se hand.  Hy kyk doelbewus, half 
oordrewe daarna en stop dit dan weer in Henk se hand.

KLEIN PIET
Jouself sorg.  Gaaf.

Klein Piet kyk vir ‘n oomblik stil na Henk, draai dan weg om 
uit te stap. Hy draai by die deur terug.

KLEIN PIET (CONT’D)
As jy nie myne toe geneuk het nie, 
het jou toekoms baie anders gelyk.

Met ‘n laaste kyk na Henk stap Klein Piet sonder verdere 
seremonie uit.

Dirk se gelaat is strak.

EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD. DAY

EMILY (soos in epsiode 6) en JAMES (soos in epsiode 6). Emily 
staan met haar rug teen ‘n boom, James staan voor haar, sy 
arms weerskante van haar teen die boom. Sy is in die hok van 
sy arms. Ons ontdek hulle in die middel van ‘n teer soen.

EMILY
Ek moet gaan.

JAMES
When can I see you again?

EMILY
(met Afrikaanse aksent)

I don’t know.
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JAMES
This afternoon? Or we could just 
stay here. Then we do not have to 
say goodbye.

EMILY
My ma gaan my kom soek.

JAMES
Kiss me a hundred times, or I will 
not survive until I see you again.

Emily gee hom ‘n piksoentjie. 

JAMES (CONT’D)
One... 

Emily soen hom vinnig baie soentjies oor sy hele gesig.  Sy 
begin giggel soos sy dit doen.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Riana maak botter.

‘n Bloesende Emily stap by die agterdeur in, wil ongesiens 
deurglip na haar kamer toe. RIANA (soos in episode 6) is 
besig voor die stoof. Sy sien Emily uit die hoek van haar 
oog, en kan aanvoel iets is aan die gang.

RIANA
En nou? Niks blomme gepluk vandag 
nie?

EMILY
(skud haar kop, die 
onskuld self)

Sommer net bietjie gaan stap.

Riana ken haar dogter en weet dadelik iets is anders.

RIANA
En as jou wange so rooi is?

EMILY
Ek’s warm.

Riana lag wetend. 

EMILY (CONT’D)
Wat nou?

RIANA
Ek is nie onder ‘n kalkoen 
uitgebroei nie. Wie is dit?

EMILY
Wie is wie?
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RIANA
Wat jou wange so laat gloei?

Emily is verskeurd, wil graag vertel maar is bang vir die 
nagevolge.

RIANA (CONT’D)
Jy is nie meer ‘n kind nie. Jy is 
‘n pragtige jong vrou, en soos 
daardie blomme wat jy nie gepluk 
het nie maar al te goed weet - as 
‘n blom eers blom, dan kom die bye. 

Emily kyk skaam weg.

RIANA (CONT’D)
En anders as wat jy dalk mag dink, 
was ek self ook jonk en verlief. So 
vertel, want jy weet ek gaan nie 
ophou totdat ek weet nie.

Stap nader, gaan sit by die tafel.

EMILY
Toe Ma vir Pa ontmoet het...hoe het 
Ma geweet hy’s die een?

RIANA
Mens weet net.

EMILY
Ja, maar hoe het Ma geweet?

RIANA
Omdat my wange net so rooi soos 
joune geword het as ek elke Sondag 
in die kerk na hom geloer het. En 
toe eendag, na die diens, sonder 
waarskuwing, stap hy oor na my, 
stel homself formeel voor en sê hy 
kon glad nie luister wat die 
dominee bid nie omdat hy die hele 
tyd net aan my gedink het, en 
aangesien dit nog nooit met hom 
gebeur het nie, is dit vir hom ‘n 
teken dat ons moet trou.

EMILY
Net so?

RIANA
Net so.

EMILY
Dis nie baie romanties nie. 
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RIANA
En toe soen hy my, en toe weet ek.  
(Pouse) So...hoe soen die kêrel? 
Of fluister hy mooi woorde in jou 
oor?

EMILY
How do I love thee? Let me count 
the ways.

RIANA
‘n Engelsman?

Riana kyk vir ‘n paar oomblike na Emily...bring die kloutjie 
by die oor.

RIANA (CONT’D)
Die seun van langsaam? 

EMILY
Sy naam is James...en ek weet hy’s 
die een.

RIANA
Jou pa sal dit nooit toelaat nie. 

EMILY
Ek het hom lief, Ma!

RIANA
Jy is te jonk om...

EMILY
(val in die rede)

Ma het nou net gesê...

RIANA
(val in die rede)

Pa sal dit verbied.

EMILY
Dan moet hy maar. Sou dit Ma gekeer 
het? Toe Ma jonk was? As Oupa nie 
van Pa gehou het nie. 

RIANA
Dit was anders toe.

EMILY
Hoe was dit anders?

RIANA
Moenie vir jou kom staan en slimhou 
nie. Van die Kakies, en wat hulle 
aan die boere gedoen het, weet jy 
niks.
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EMILY
Dis nie regverdig nie!

RIANA
Dis ook nie regverdig dat jy in ‘n 
tyd van vrede ‘n jong meisie is nie 
terwyl ek op jou ouderdom ‘n oorlog 
moes deurleef.  Jy sal nog leer, my 
kind, die lewe is selde regverdig.

Emily hardloop uit.

EXT. DONKERLAND, KRAAL. DAY

‘n GROEP WERKERS hou MCMILLAN (laat-20’s) ‘n Engelse 
polisiekonstabel, agterdogtig dop. ZWIDE (24), Bongani se 
seun, praat met hom.  ‘n SEUNTJIE(8) staan ook en luister.

NOTA: Zwide praat Engels met McMillan maar Zoeloe met die 
ander werkers.  Sien vertaling soos aangedui. 

ZWIDE
(Engelse dialoog)

It is better to wait for my father. 
The people, we are scared.

MCMILLAN
(Engelse dialoog)

Scared that something similar could 
happen to you? 

Zwide is in ‘n hoek, wil nie aangaan met hierdie gesprek nie.

ZWIDE
(Engelse dialoog)

My father, he can tell you. 

MCMILLAN
Tell me what? 

Zwide is stil.  Kyk weg.

MCMILLAN (CONT’D)
Your father is the boss boy of 
Mister de Witt. He will be loyal to 
him, even to the detriment of his 
own people. I ask you again, did 
any one of them see anything. Ask 
them. 

ZWIDE 
(vertaal in Zoeloe)

He wants to know if anyone saw 
anything? (Hy wil weet of een van 
julle iets gesien het?)
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Al die werkers skud hulle koppe behalwe...

...die SEUNTJIE, wat net stil na McMillan kyk.

McMillan is gefrusteerd.

MCMILLAN
I promise you, you will not get 
into trouble. 

Stomstilte van almal.

McMillan skud moedeloos sy kop.

MCMILLAN (CONT’D)
Without your co-operation, these 
white people will get away with 
murder, and then it won’t stop. 

Die SEUNTJIE (8) praat onverwags. 

SEUNTJIE
(vertaal in Zoeloe)

I saw the kleinbaas. (Ek het die 
kleinbaas gesien.)

SWART VROU
Haai!  Thula!

McMillan se oë gaan vinnig na die seuntjie.

Zwide is nou bekommerd.

McMillan se mond trek vasberade styf.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

Klein Piet, gevolg deur Dirk, het pas op die stoep uitgestap.

McMillan staan net onder die trappies op na die stoep.  ‘n 
Entjie verder agter hom staan BONGANI (nou 46), Zwide en die 
werkers van die vorige toneel. 

Klein Piet kyk na die “spul” wat aan die voet van sy stoep 
staan...veral die bleddie Engelsman.

MCMILLAN
Good afternoon Mister de Witt.

KLEIN PIET
Middag.

MCMILLAN
I have an unfortunate situtation on 
my hands. 
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I was at your neighbour’s farm 
looking into a case of stock theft, 
when the body of a young black man 
washed up onto the banks of the 
river. The man apparently was last 
seen alive on your farm. His name 
was Siyabonga.

KLEIN PIET
Yes...?

MCMILLAN
The man’s back bears testimony to a 
lashing with a sjambok. And he 
appears to have been beaten about 
the head by a hard object. Most 
probably this stone.

McMillan bring ‘n klip te voorskyn, wat bloedbevlek aan die 
een kant is. Klein Piet kyk skaars na die klip. 

KLEIN PIET
Look around you. Here are stones 
everywhere.

MCMILLAN
Yes, but not with blood on them. A 
young boy apparently saw one of 
your sons hitting the victim 
repeatedly.

KLEIN PIET
Sê jy een van my seuns is ‘n 
moordenaar?

Dirk lyk skuldig, is in ‘n tweestryd of hy iets moet sê.  
Klein Piet wil Dirk daar weghê voor hy sy mond verbypraat. 

KLEIN PIET (CONT’D)
Gaan roep jou broers.

DIRK
Pa, ek dink ons moet...

KLEIN PIET
(onderbreek hom)

Gaan roep jou broers!

Dirk draai om, gaan die huis binne. OUBOET (soos in episode 
6) kom van die skuur af aangestap.

KLEIN PIET (CONT’D)
(aan McMillan)

‘n Klonkie van hierdie plaas? 
(aan Bongani)

Wie?
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BONGANI
Zakhile, baas.

MCMILLAN
Unfortunately this child seemed to 
develop a severe case of amnesia a 
few seconds after he admitted that 
he witnessed the incident and was 
then unable...or unwilling...to say 
which of your sons it was.

KLEIN PIET
Van wanneer af steur die polisie 
hulle aan wat ‘n swart kind sê?

OUBOET
Wat gaan aan, Pa?

KLEIN PIET
Bly jy stil laat ek die praatwerk 
doen.

Dirk en Henk kom uit die huis gestap. Die drie broers staan 
langs mekaar.

MCMILLAN
One of your sons did this and I am 
not leaving without him.

Klein Piet soek nou na ‘n uitweg.  Gryp na grashalms.

KLEIN PIET
Daardie man was ‘n oortreder hier.  
Hy’t ons gedreig. Dit was 
selfverdediging. 

MCMILLAN
That will be for the court to 
decide. 

Riana kom uit die huis uit. Sy kyk bekommerd na McMillan en 
almal wat daar staan.

RIANA
Pieter, wat is fout? Middag, 
konstabel. 

MCMILLAN
Afternoon, ma’am. 

RIANA
Hoekom is hy hier?

KLEIN PIET
Ek sal jou later sê. Dis nie ‘n 
vrou se dinge die nie. Gaan wag 
binne.
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RIANA
Sal iemand my net sê wat hier 
aangaan?

KLEIN PIET
My magtag, vrou, ek sê dan, gaan 
wag binne, ek sal jou later vertel!

RIANA
Henk...

HENK
Ek is nou daar, Ma.

Riana staan ‘n oomblik onseker. Sy kyk na Klein Piet, dan na 
haar drie seuns wat op ‘n ry staan, en dan na McMillan. Sy 
draai om en stap onrustig die huis in.

Klein Piet stap met die trappies af na McMillan, gaan staan 
reg voor hom.

KLEIN PIET
In die oorlog het ek gesien hoe 
manne soos jy my familie hier 
wegvat. Hulle het nooit weer 
teruggekom nie. Nou wil jy een van 
my seuns vat, en dit oor ‘n swarte. 
Ek het my seuns nodig. Ek kan nie 
alleen op die plaas regkom nie.

MCMILLAN
I am only interested in the one who 
is allegedly responsible for a 
man’s death.

KLEIN PIET
Ek het hom nodig!

OUBOET
(tersy)

As ek moet gaan, Pa, sal ek gaan. 
Ek skrik nie vir ‘n hof nie. 

KLEIN PIET
Hulle sal jou wegsit...

MCMILLAN
Was it you Frikkie?

‘n Oomblik lank is dit stil. Ouboet maak sy mond oop om te 
antwoord, maar voor hy kan praat, praat Henk.

HENK
No, it was me. My brother hit him 
with the sambok, but I killed him. 

McMillan kyk na Henk, na sy afbeen.
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MCMILLAN
Forgive me for saying so, but that 
hardly seems possible.

HENK
He laughed at my leg, so I hit him 
with that stone. 

Stilte. Ouboet kyk na Henk, dan na Klein Piet. 

Klein Piet kyk uitdrukkingloos na McMillan.

MCMILLAN
Mister de Witt, is this true?

Klein Piet kyk na Henk. 

HENK
As die reëns kom, gaan Pa al die 
hande nodig hê wat Pa kan kry; 
hande wat kan werk, nie hande wat 
krukke vashou nie. 

MCMILLAN
Mister de Witt?

Klein Piet kyk lank na Henk.

KLEIN PIET
(nog met sy oë op Henk)

Yes, it is true. 

MCMILLAN
(aan Henk)

In that case I must request that 
you accompany me.  Can you ride?

KLEIN PIET
I will bring him.

DIRK
Pa...

KLEIN PIET
(praat hom dood)

Dirk, jy het niks te sê nie.

HENK
(aan Dirk)

Sê vir Ma daar was nie tyd om te 
groet nie.

KLEIN PIET
Dis beter so, anders is daar weer 
‘n geween en ‘n gekners van tande. 

McMillan lei vir Henk weg.
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KLEIN PIET (CONT’D)
(aan Bongani en die ander 
werkers)

Weg is julle.  Ons sal later praat.

Die werkers stap weg.

KLEIN PIET (CONT’D)
Nou ja toe.

Klein Piet stap agter Henk en McMillan.

Dirk en Ouboet bly staan.  Dirk kyk met afsku na Ouboet.

DIRK
Dit wat jy met bloed bou, sal jy 
met bloed moet verdedig.

Dirk stap weg.  Ouboet staan alleen.

 AD BREAK # 1

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Riana, Klein Piet, Ouboet, Dirk en Maria.  Die mans is 
versigtig, weet wat gebeur as Riana eers kwaad raak. En Riana 
is kwaad.

RIANA
Ons moet hom gaan haal! Bongani 
moet nou dadelik die kar inspan.

KLEIN PIET
Dis al te laat. Ons kan môre oggend 
vroeg inry dorp toe. Hulle gaan hom 
nie vrylaat net oor ons hom kom 
haal nie.

RIANA
Ek kan nie glo jy het toegelaat dat 
hulle hom vat nie! Julle almal!

OUBOET
Hy het skuld erken. 

RIANA
En jy verwag ek moet dit glo? Wat 
het regtig gebeur?

OUBOET
Die polisie vat ‘n vet kans, Ma. 
Enig’iemand kon daai man doodgemaak 
het, van sy eie mense ook.
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Maar Riana is nie gister gebore nie.

RIANA
Dirk?

Dirk is ongemaklik.

RIANA (CONT’D)
Antwoord my vraag, Dirk! Wat het 
gebeur? 

DIRK
Ek weet nie, Ma. Al wat ek weet is 
ek het hom met die sambok bygekom. 
Maar hy was nie dood nie. En ek 
weet Henk het hom niks gedoen nie. 

(oë op Ouboet)
Dit kan ek Ma belowe.

Sy draai na Ouboet.

RIANA
Ouboet, as jy...

Riana kyk lank na Ouboet.

OUBOET
(kyk haar direk in die oë)

Ek het nie.

Ouboet loop uit.

MARIA
Dit is onregverdig dat daar altyd 
op Ouboet gepik word. Hy is al een 
van die seuns wat sy kant op die 
plaas bring.

Maria agter Ouboet aan.

RIANA
Jy kry vir Henk ‘n prokureur. Die 
beste een in Natal. Ek gee nie om 
wat dit kos nie! 

KLEIN PIET
Natuurlik.

Riana kyk gevaarlik vir ‘n sekonde of twee na Klein Piet en 
stap dan uit. 

DIRK
Ek sweer, Pa, as Pa gaan toelaat 
dat...

KLEIN PIET
Jy sweer niks nie!  En jy sê niks 
nie. Die myne het Henk vermink. 
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Dit was sy keuse om soontoe te 
gaan. Hy’t sy been en alle hoop vir 
die toekoms verloor en niks wat ek 
of jy doen gaan hom sy been of hoop 
terug gee nie. En buitendien, as 
hulle Ouboet vat, wie gaan vir 
Maria en die kind sorg? Jy? 

Klein Piet stap uit by die agterdeur.  Dirk volg hom.

DIRK
‘n Man is dood, Pa!

EXT. DONKERLAND, WERF BUITE DIE AGTERDEUR. DAY

Klein Piet stap weg van die huis gevolg deur Dirk.  Ouboet 
kom dan agter Dirk ook uit die agterdeur gestap.

DIRK
Pa praat altyd van die graf wat die 
Engelse vir die Afrikaners gegrawe 
het, maar wat van die gat wat ons 
vir die Swartes grawe?

KLEIN PIET
(draai kwaai terug)

Wanneer gaan jy besef dis Afrika 
die?!  Ek sê dit al sedert jou ma 
jou die wêreld ingebring het - hier 
heers jy of word jy oorheers.  Dis 
of die een of die ander.  Wys net 
‘n oomblik se swakheid of draai net 
eenkeer jou rug en dis verby!

DIRK
Mense kan redelik wees, Pa, die 
swartes ook.  Dis nie altyd nodig 
om die geweer of die sambok te vat, 
of om ‘n man se kop teen ‘n klip 
stukkend te slaan nie.  Dis tog 
hoekom die Here die “Woord” geskep 
het.  In die begin was die Woord!  
Sodat ons kan praat, redeneer!

OUBOET
Net ‘n poephol probeer met hulle 
redeneer.

DIRK
(aan Ouboet)

Inteendeel, met hulle kan mens nog 
redeneer.  Dis met ‘n bobbejaan wat 
mens sukkel.

OUBOET
Boetie, as jy sê wat ek dink jy 
sê...
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DIRK
Jy dink reg.

OUBOET
My magtag!

Ouboet gryp Dirk vas.  Die twee van hulle stoei oor die 
grasperk.  Klein Piet treë tussenbeide...trek hulle uimekaar.

KLEIN PIET
Seuns!  Seuns!

Klein Piet kry hulle uitmekaar.

KLEIN PIET (CONT’D)
Genoeg! Ons moet saamstaan, of ons 
is verlore.  Ouboet is jou broer. 
Dieselle bloed loop deur julle are.

DIRK
Ja, en ‘n ander man se bloed oor sy 
hande.

Dirk stap weg.

Klein Piet bly magteloos en moedeloos staan. Dan sien hy hoe 
Emily daar anderkant oor die werf haas - mooi aangetrek.

KLEIN PIET
Emily!

Emily steek vas, kyk na Klein Piet.

KLEIN PIET (CONT’D)
Kom hier!

Emily kom oor na Klein Piet.

KLEIN PIET (CONT’D)
Waar gaan jy heen?

EMILY
‘n Entjie stap. Pa.

KLEIN PIET
Nee! Jy bly net hier. 

EMILY
Pa...?!

KLEIN PIET
Daar is moeilikheid met die volk.

OUBOET
‘n Swarte se lyk het laer af 
uitgespoel. 
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KLEIN PIET
Jy bly hier.

EMILY
Ek sal nie ver stap nie. Net hier 
naby die huis.

KLEIN PIET
Jy gaan nêrens nie.

EMILY
Dis nie gevaarlik nie, Pa! Ek stap 
elke dag!

KLEIN PIET
Moet ek twee keer praat?!

Emily draai dikbek weg en stap terug na die huis. 

EXT. DONKERLAND, BY DIE RIVIER (WAAR JAMES EN EMILY VROEËR 
ONTMOET HET). DAY

James staan en wag. Hy kyk op sy horlosie en dan in die 
rigting van Donkerland se opstal.

INT. POLISIESELLE. DAY

McMillan druk die seldeur oop. Henk stap die sel binne. 
McMillan sluit die seldeur toe terwyl hy praat.

MCMILLAN
You are a very noble man, Mister de 
Witt.

Henk reageer nie.

MCMILLAN (CONT’D)
Mister de Witt, with all due 
respect, you cannot expect me to 
believe your rendition of events.

HENK
I’m not proud of what happened.

MCMILLAN
To lie in a court of law is a 
serious offence. Perjury. Keep that 
in mind.

Henk knik.

MCMILLAN (CONT’D)
I can understand why you would want 
to protect whichever of your 
brothers did this.  
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From what I hear your elder 
brother, Frikkie, is somewhat 
aggressive.

HENK
Only when he is defending himself.

MCMILLAN
His workers are clearly afraid of 
him.

HENK
Show me a worker on these farms who 
is not afraid.

Touche’. 

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

James bespied die werf vanwaar hy agter die skuur skuil. Dan 
hardloop hy gebukkend na die naaste hoek van Donkerland se 
huis. Hy loer by ‘n venster in - Riana se slaapkamer. Hy sien 
vir Riana binne die vertrek. Sy sit op die rand van haar bed.  
Hy buk af en beweeg verder af teen die huis en om die hoek.

INT. DONKERLAND, EMILY SLAAPKAMER. DAY

Emily sit voor die spieël en borsel haar hare. Sy hoor iets 
teen die venster tik. Draai om, sien niks. Sy hoor weer iets, 
kyk om en sien ‘n hand wat ‘n enkele veldblommetjie vashou. 
James verskyn met ‘n groot glimlag in die venster. Sy skrik, 
en is tegelyke tyd ekstaties gelukkig om hom te sien. Sy 
hardloop na die venster.  Sy praat met hom soos Juliet met 
Romeo by hulle balkon.

EMILY
My pa sal jou vermoor as hy jou 
hier kry.

JAMES
Sjuut! They are in the kitchen.
What happened? I waited and waited, 
but no sign of you.

EMILY
My father forbid me to leave the 
house. There is some trouble with 
the workers on the farm. Henk has 
been arrested and my other brothers 
are fighting. 

JAMES
Oh, is that all?  Thank goodness. I 
was so worried about you. 
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EMILY
You must go before they come.

JAMES
Not before I get the kiss for which 
I risked my life.

Emily kyk angstig links en regs.

EMILY
James...

JAMES
(kyk haar in die oë)

“As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still, my 
dear,
Till a' the seas gang dry.” 

Emily buk af deur die venster en soen hom.

En op presies daardie oomblik stap Ouboet omtrent vyftig treë 
anderkant op die werf verby.  Hy maak ‘n “double take” as hy 
James by Emily se venster sien.

OUBOET
My donner!

INT. DONKERLAND, SKUUR. DAY

Klein Piet is doenig met ‘n saal in die skuur.  Hy kyk op as 
hy Ouboet hoor.

OUBOET (O.S.)
Pa! Pa!

Ouboet stamp James hardhandig die skuur binne.

JAMES
You do not have to do that! I am 
not a criminal, I am not going to 
run away.

OUBOET
Asof ons nie genoeg moeilikheid vir 
een dag gehad het nie! Ek vang die 
bliksem by Emily se slaapkamer 
venster.

JAMES
Good afternoon sir, I can explain. 
My name is James Andrews...

KLEIN PIET
Het ek jou iets gevra?!
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OUBOET
Ons weet wie jy is!

KLEIN PIET
What are you doing on my property 
at my daughter’s window?

JAMES
Please let me explain...

OUBOET
Hulle was besig om te soen, Pa!

Klein Piet kyk dood na James.

JAMES
Let me assure you, Mister De Witt, 
my intentions with your daughter 
are entirely honourable.  Indeed, 
it is my...

Emily kom ingehaas. Sy is op ‘n oorlogspad.  

EMILY
Ouboet, as jy...

Sy steek vas as sy sien dat James nou voor Klein Piet staan.

KLEIN PIET
(aan Emily)

Is dit waar?

Emily antwoord nie.

KLEIN PIET (CONT’D)
Was hierdie man by jou kamer 
venster?

EMILY
Ja, Pa. Maar dis nie wat Pa dink 
nie. 

KLEIN PIET
O nie?  Wat is dit dan?

OUBOET
Gesoen, Pa!

Emily kyk verwyt na Ouboet.

EMILY
Ek het hom lief, Pa.

Dis die laaste ding wat Klein Piet wil hoor.

EMILY (CONT’D)
(vinnig)

Die oorlog is verby, Pa.  
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Amper dertig jaar verby.  Hy’s ‘n 
liewe man, Pa, en ek het hom lief.

Riana verskyn in die deur.

OUBOET
Ek het hulle betrap, Ma, by haar 
kamer venster.

Riana kyk stil van Ouboet na Klein Piet.

KLEIN PIET
Ek hoop nie jy’t haar aangemoedig 
nie.

RIANA
Ten minste het sy hom nie 
doodgeslaan nie.

Vir ‘n oomblik vuur tussen Riana en Klein Piet. Klein Piet 
gaan staan dreigend voor James.

KLEIN PIET
Nou luister jy baie mooi vir my, 
Engelsman. As ek jou ooit weer naby 
my dogter vang, gee ek jou ‘n 
loesing wat jy nooit sal vergeet 
nie. Jy stuur nie vir haar briewe 
nie. Jy stuur nie boodskappe nie. 
Jy kyk nie eers in haar rigting 
nie. Jy los haar uit. En jy sit nie 
weer ‘n voet op my plaas nie! 
Verstaan ons mekaar? 

James kyk stil na Klein Piet.

KLEIN PIET (CONT’D)
Do you understand me?!!

JAMES
(kalm)

Yes, sir.  I understand.

Klein Piet beduie vir Ouboet om James weg te vat.  Ouboet vat 
James ferm aan sy arm vas, maar James trek sy arm vinnig los.

JAMES (CONT’D)
I am quite capable of seeing myself 
off this farm.

James kyk na Emily.

JAMES (CONT’D)
My sincerest apologies for any 
trouble I have caused you.

James stap uit die skuur, gevolg deur Ouboet.
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Emily stoom, gluur na haar pa.

EMILY
Pa...

RIANA
(saggies aan Emily)

Gaan na jou kamer toe.

KLEIN PIET
En jy hou die deur oop. 

Emily uit.

Riana kyk na Klein Piet. 

RIANA
Hou so aan en daar sal eendag net 
jy en Ouboet op hierdie plaas 
oorbly.

Riana stap uit.

Klein Piet bly alleen agter...kwaad, maar ook onseker, 
bekommerd, raadop.

INT. POLISIESELLE. DAY

Henk sit op die bed. Hy trek sy baadjie uit, en vou dit 
netjies op. Hy kyk op na die dak van die sel.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Riana haal die doek van die gerysde deeg af. Sy strooi meel 
oor die tafel. Sy sit die deeg in die middel van die meel 
neer, smeer haar hande botter en begin dan sistematies knie. 

INT. POLISIESELLE. DAY

Henk haal sy gordel af, vou dit dubbeld in sy hand, en toets 
die krag van die band. Hy klim met moeite op die bed. 

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Riana druk bolle deeg deur haar hand en plaas dit in ‘n pan. 
‘n Voorgevoel trek skielik deur haar lyf. Sy kyk op... 

INT. POLISIESELLE. DAY

Die gordel, wat nou oor ‘n balk vasgemaak is, trek vinnig 
styf. (Ons sien nie vir Henk wat hang nie.)
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EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

McMillan stap met swaar gemoed op na die huis.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

McMillan het pas vir Riana en Klein Piet tyding gegee van 
Henk se selfmoord. Ons fokus fokus op Riana se gesig, sy kyk 
in stomme verbasing na hom. Dan vertrek haar gesig van skok 
en pyn.

MCMILLAN
I am sorry.

Riana se bene swik onder haar. 

AD BREAK #2

EXT. DONKERLAND, DIE VELD BY EERSTE SE BOOM. DAY

Dirk en JAN(soos in episode 6) sit in stilte. Vir ‘n hele 
ruk.

DIRK
Sê my, Jan.  Dink jy werklik daar’s 
‘n toekoms vir ons?

JAN
Hoe bedoel jy?

DIRK
Vir die Afrikaner.  In hierdie 
land.

JAN
Die eerste immigrante het seker 
dieselfde gevra...en gegewe hoe 
dinge toe was, het hulle rede gehad 
om te vra.  En tog, hier sit ons.

DIRK
As ek dink aan wat ons aan die 
swartes gedoen het...

Jan kyk na Dirk, onkant betrap deur Dirk se stelling.

JAN
Baie minder as wat die Engelse aan 
ons gedoen het...steeds doen.

Stilte.  Jan kyk na Dirk.

JAN (CONT’D)
Jou ma gaan jou nodig hê. Jou pa 
ook. En arme Emily. 
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Haar hart is twee keer gebreek. Ken 
jy hierdie James kêrel?

DIRK
Net in die verbygaan ontmoet. Op 
die dorp. Hy lyk gaaf genoeg. Maar 
vir Pa is die Engelse nog die 
vyand. Hy besef nie ons het baie 
groter probleme in die Unie. 

JAN
Die ou mense is maar so. Die wonde 
lê diep.

DIRK
Ek kan nie meer hier bly nie.

JAN
Johannesburg het sy eie 
moeilikhede. 

DIRK
Ten minste kan ek daar my eie ding 
doen. Dink wat ek wil. Glo wat ek 
wil. Sê wat ek wil. 

JAN
My Pa het altyd gesê: (aap sy Pa se 
stem na) Seun, jy kan hardloop so 
ver as wat jy wil, as die dood jou 
soek, sal hy jou vind...jou 
probleme ook.

DIRK
Ten minste sal dit ander probleme 
wees as hier.

JAN
Ja...en waarskynlik erger.

EXT. IEWERS OP SOETWATER (EMILY EN JAMES SE PLAAS). DAY

James is doenig met ‘n trekker of ‘n trok of iets dergliks, 
sy rug na...

Emily wat oor die werf na hom aangestap kom.  Sy gaan staan 
‘n paar treë agter hom stil.

EMILY
James...

James kyk vinnig om, verstom om haar daar te sien.

JAMES
Emily, darling. What are you doing 
here?   Does your father... 

DONKERLAND   Ep 7     bl. 23

JAN (CONT’D)



Dan besef James dat iets nie reg is nie. Emily se oë is rooi 
gehuil, haar hare ietwat deurmekaar.

James haas oor na haar.

JAMES (CONT’D)
Is everything alright?

EMILY
My brother...Henk...he hanged 
himself.

JAMES
Oh no.  Oh I’m so sorry.

James neem haar in sy arms.

JAMES (CONT’D)
I’m so sorry.  I’m so sorry.

James trek ‘n sakdoek uit sy sak, vee versigtig haar trane 
weg.  

JAMES (CONT’D)
There...there.  

Emily bedaar effens, vat die sakdoek by hom en druk dit teen 
haar oë.

JAMES (CONT’D)
Why on earth did he do such a 
thing?

EMILY
He was arrested for killing a 
native.

JAMES
You can’t be serious!

EMILY
Hy’t erken dat hy skuldig is, maar 
ek weet in my hart hy’t dit nie 
gedoen nie. 

JAMES
But then why would he...?

EMILY
(huil weer)

I don’t know.  I don’t know.

James trek haar weer teen sy bors.

JAMES
When is the funeral?
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EMILY
Tomorrow.

JAMES
I will be there.

EMILY
No.  You can’t.

JAMES
Sooner or later your father is 
going to have to accept that I love 
you and you love me and that is 
just how it is.

EMILY
Not yet.

JAMES
When?

EMILY
We must first bury Henk.

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. NIGHT

Riana is reeds in die bed.  Klein Piet klim in langs haar.  
Riana draai op haar sy, weg hom hom.  Klein Piet let dit op, 
dink vir ‘n oomblik, en blaas dan die lampie dood.

EXT. DONKERLAND, OPSTAL. NIGHT.

Vestigingskoot van Donkerland se werf en opstal in die 
maanlig. 

INT. DONKERLAND, DIRK EN HENK SE KAMER. NIGHT

Dirk sit op die rand van sy bed in die maanlig, maar met sy 
klere aan. Alles is tjoepstil.  Iewers in die huis hoor ons 
hoe ‘n staanklok eenuur aankondig.  Dan’s dit weer tjoepstil.  
Dirk staan op, vat ‘n gevoude briefie wat op sy bedkassie lê, 
neem op sy klein leer tas, en stap saggies by die kamer uit.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. NIGHT

Dirk sit die gevoude briefie op die kombuistafel neer. Op die 
koevert staan “Ma”. Hy maak die agterdeur saggies oop. Hy 
luister of iemand hom gehoor het, en stap dan uit en maak die 
deur agter hom toe.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS.DAY

Klein Piet se oë is donker.  Kyk stip na...
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Riana, wat  oorkant die kamer staan met Dirk se briefie in 
haar hande.  Haar oë is op Klein Piet.  Sy kyk weer af na die 
briefie...

RIANA
...ek’s jammer ek het nie 
gesoengroet nie.  Ek het gedink dis 
beter so.

Riana kyk weer op na Klein Piet.

KLEIN PIET
(bitter)

My oupa-grootjie het my geleer:  
Die Engelse kom altyd terug.  Nou 
gaan ons na hulle.

Klein Piet stap uit.

Riana sak stadig in ‘n stoel by die tafel neer, die brief in 
haar hande.

EXT. DONKERLAND, BEGRAAFPLAAS. DAY

Die familie staan om die oop graf. Riana word ondersteun deur 
Emily en Thea met Jan langs haar. 

Maria en Ouboet staan ‘n paar tree weg. 

Klein Piet staan heeltemal op sy eie. ‘n Entjie verder staan 
Bongani en sy familie. 

Vir ‘n oomblik vang Bongani Ouboet se oog.  Ouboet kyk 
skuldig weg.

Die DOMINEE (enige ouderdom) bid met uitgestrekte arms. 

Dirk is opmerkbaar in sy afwesigheid.

Ons beweeg van karakter na karkter terwyl die dominee bid.

DOMINEE
U weë is duister Here. Ons staan 
vandag vergader om ‘n oop graf met 
baie vrae en onsekerheid in ons 
harte. Ons bid vir genade vir 
hierdie jong man. Ons bid vir 
berusting vir die familie. Ons bid 
vir vergifnis van sondes. En ons 
dank U Here, dat Jesus Christus aan 
die kruis gesterf het vir ons 
sondes, sodat ons kan lewe. 

Riana, diepe verwyt in haar gees, kyk na 

Klein Piet, wat met geboë hoof staan. 
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DOMINEE (CONT’D)
Help ons om te lewe volgens u wil. 
Ons vra dit enkel uit genade. Amen.

Die werkers begin ‘n stadige hartseer begrafnislied sing.

Riana stap weg, gevolg deur haar kinders. 

Klein Piet bly alleen by die oop graf staan.

Bongani en Zwide begin die graf toegooi terwyl die hartseer 
klanke van die Zoeloe lied steeds hoorbaar is.

EXT. DONKERLAND, KLIPSTAPEL WAAR DIE STOK GEPLANT IS. DAY

Klein Piet is steeds in sy begrafnisklere. Hy staan met albei 
sy hande teen die bokant van die klipstapel, geboë hoof. 
Bongani praat agter hom.

BONGANI
Die graf hy is toe, baas.

Klein Piet kyk stadig op na Bongani, knik ‘n soort dankie, en 
laat sak weer sy kop.

BONGANI (CONT’D)
Baas...

Klein Piet kom orent, draai na Bongani.

BONGANI (CONT’D)
Toe baas Potgieter daardie tyd by 
die oorlog teen die Kakies vir 
Matyana geskiet het, ek kon 
verstaan, baas, want Mantyana het 
die geweer gehad. Hierdie ander 
man, baas, hy het nie die geweer 
gehad nie, net sy tong. 

KLEIN PIET
Dit was ‘n ongeluk.

BONGANI
Daardie man, hy het nie moeilikheid 
gemaak nie. Hy praat net vir wat is 
reg. Orals in Natal, baas. Ons 
mense wil net hê wat is reg. Maar 
hulle weet nie hoe om te vra nie. 
Dan kom daardie man en hy leer 
hulle hoe om te vra.

KLEIN PIET
As julle iets wil hê, kan julle met 
my kom praat.  Dit was nog altyd 
so.  Het ek julle al ooit weggejaag 
as julle wil praat?
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BONGANI
Nee, baas. Maar daardie man, hy wou 
ook net praat, baas. Hoekom dan het 
die baas hom geslaan met die 
sambok? Hoekom het kleinbaas Ouboet 
geslaan sy kop by die klip? 

Klein Piet het nie eintlik ‘n antwoord nie, en is moeg vir 
hierdie gesprek.

KLEIN PIET
Luister, en luister nou mooi.  Ek 
is baas op hierdie plaas en tot ek 
die dag nie meer hier is nie, sit 
g’n man - swart of wit - sy voet op 
my grond om vir my voor te skryf 
hoe ek my volk moet behandel nie.  
Nou, as enige van julle dit nie 
aanvaar nie, julle weet waar is die 
hek.  Julle was nog nooit slawe 
hier nie. As julle nie gelukkig is 
om vir my te werk nie:  totsiens.

BONGANI
Ons kan nêrens gaan nie, baas.  Die 
grond sy is droog, die kos sy is 
min.

KLEIN PIET
Vir ons almal!  Ek het genoeg 
probleme op my hande om nog met ‘n 
dêm moeilikheidmaker wat politieke 
snert verkoop, te sukkel.  Nou ja 
toe.  Daar is werk om te doen.

Bongani huiwer ‘n oomblik en draai dan weg.

KLEIN PIET (CONT’D)
Bongani...

Bongani draai stadig terug.

VERTAAL SPRAAKBEURTE NOU IN ZOELOE MET ONDERSKRIFTE:

KLEIN PIET (CONT’D)
We have walked a long road 
together. Am I right? (Ons stap al 
‘n lang pad saam, ek en jy.  Is ek 
reg?)

BONGANI
Yebo, baas. (Ja, baas.)

KLEIN PIET
And I take it we will still walk 
further.  (Ek neem aan ons gaan nog 
verder stap.)
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BONGANI
(na ‘n kort pouse)

Yebo, mfowethu.  (Ja, broer)

Bongani stap weer weg.

Klein Piet se oë is op Bongani se rug soos hy wegstap.

AD BREAK # 3

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

TITELKAART:      Drie maande later

Ouboet en Klein Piet sit in stilte in die sitkamer. Hulle wag 
duidelik vir iets. Klein Piet steek sy pyp aan.

Ouboet kyk angstig na die deur. 

KLEIN PIET
Die goed is nes reën - kom net as 
dit hulle pas.

Ouboet knik...aanvaar die “wyse” raad.

Dan is ‘n baba se GEHUIL hoorbaar. Ouboet spring op. Klein 
Piet staan op.

KLEIN PIET (CONT’D)
Geluk ou seun. Nou is jy ‘n pa.

OUBOET
Dankie, Pa. En Pa is nou ‘n oupa. 

Hulle skud blad. Ouboet onverhoeds betrap deur ‘n onverwagte 
traan wat hy verwoed afvee. 

KLEIN PIET
Hoe klink dit vir jou? Soos ‘n seun 
of ‘n dogter?

OUBOET
Ek sal nie weet nie, Pa.

KLEIN PIET
Ek dink dis ‘n bulletjie.

OUBOET
Dit sal goed wees. Iemand om eendag 
by my oor te neem.

KLEIN PIET
Pieter Jakob de Witt. Die eerste De 
Witt van Donkerland en sy seun, die 
eerste De Witt hier gebore.
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Riana kom ingestap.

RIANA
‘n Seun.

Klein Piet slaan Ouboet op die rug.

RIANA (CONT’D)
Tien vingers en tien tone. 

OUBOET
Hoe gaan dit met Maria?

RIANA
Goed.

Ouboet knik, draai verlig weg.

KLEIN PIET
Veels geluk, Riana.

Riana kyk koud na Klein Piet.

RIANA
Vir jou ook.

Sy kyk ‘n oomblik stil na hom, en stap dan weg.

EXT. SOETWATER (EMILY EN JAMES SE PLAAS), IEWERS IN DIE VELD. 
DAY

James en Emily stap hand aan hand.  Hy lei haar na ‘n 
boomstomp of iets waarop sy kan sit.  James sak voor haar op 
een knie neer.

JAMES
With your permission I would like 
to say a few words in Afrikaans.

EMILY
Jou Afrikaans kom al mooi reg, 
meneer Andrews.

JAMES
Dankie. (met Engelse aksent en ‘n 
gedoek na woorde elke nou en dan)
Emily...ek het besluit dat ek nie 
meer bereid is...dat ek en jy 
mekaar...dat ek en jy mekaar net 
geheimlik...

EMILY
...in die geheim...

JAMES
...thank you, dankie...in die 
geheim kan sien. 
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(onthou dan die “nie”) Nie.  Daarom 
het ek besluit dat ek met jou vader 
gaan praat en hom gaan vra dat ek 
met jou kan trou...as jy my sal hê.

EMILY
My antword is ja...maar ons albei 
weet my Pa se antwoord is nee.

James staan weer op.

JAMES
My lady...leave that to me.

Maar Emily is nie oortuig nie.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

James staan uitgevat in sy beste klere. Klein Piet kyk nors 
na hom, Riana staan effens agter hom. 

KLEIN PIET
Ek weet wat jy wil vra. En die 
antwoord is nee.

JAMES
Is there anything that I can do to 
convince you otherwise?

KLEIN PIET
We have a saying in my language: 
oor my dooie liggaam. It means...

JAMES
We have the same saying in my 
language, sir.  I am well aware how 
you feel towards the English people 
for the deplorable suffering of the 
Boers during the war at the turn of 
the century. I apologise for that, 
even though I was not even born at 
the time. But having fought that 
war yourself, you will know that 
the English, whatever their faults 
may be, do not give up easily. And 
I will, sir, one day marry your 
daughter. Because I love her, more 
than life itself.  

KLEIN PIET
I would rather die than have my 
daughter marry a Kakie. 

Emily praat skielik agter Klein Piet en Riana.
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EMILY
Ek wil met hom trou, Pa. En as dit 
beteken ek moet soos tant Anna 
Donkerland verlaat om dit te doen, 
dan is dit wat ek sal doen.  Al 
slaan Pa my ‘n honderd hale met 
daardie sambok.

Emily se oë getuig van ‘n vasberadenheid wat selfs vir Klein 
Piet stom laat.

Emily stap weer die huis binne.

Riana gee vir Klein Piet ‘n kyk en stap die huis ook binne.

Klein Piet draai terug na James.

KLEIN PIET
No.  My answer is no.  And if you 
steal my daughter, I will come and 
fetch her.

James kyk Klein Piet vierkantig in die oë.

Klein Piet stap die huis binne en maak die deur toe.

James draai stadig weg en stap af met die trappe.

EXT. DONKERLAND, BY DIE WINDPOMP. DAY

Ouboet sit bo by die kop van die windpomp. Bongani en Klein 
Piet staan onder.

KLEIN PIET
Draai die kop, kyk daar is drie 
gaatjies, die pen moet in die 
middelste een wees, anders tol die 
kop te veel as die wind waai.

Ouboet sukkel klaarblyklik.

KLEIN PIET (CONT’D)
Kom jy reg?

OUBOET
Die ding wil nie hier in nie.

KLEIN PIET
Dis ‘n stuk metaal, seun, hy het 
nie ‘n wil nie.

Ouboet klim af na onder.

OUBOET
Miskien moet ons hom groter boor.
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KLEIN PIET
Nee man, dan gaan hy die heeltyd 
uitglip.

OUBOET
(wys vir Klein Piet die 
pennetjie)

Hierdie pennetjie lyk vir my te 
groot, Pa.

KLEIN PIET
Gee die ding vir my.

OUBOET
Pa kan nie daar opklim nie.

KLEIN PIET
Ek’s nog lank nie te oud om jou van 
‘n windpomp te leer nie.

Klein Piet klouter teen die windpomp uit. 

OUBOET
(aan Bongani)

Ek kan jou nou sê hy gaan nie die 
ding daar inkry nie en dan gaan hy 
sê ons moet die dêm gat groter 
boor.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Thea en Maria sit elkeen met hulle BABA’S OP DIE SKOOT. Riana 
skink tee, Emily pak beskuit uit in ‘n bakkie. Riana sit die 
tee voor Thea neer en kyk liefdevol na die baba.

RIANA
Hy is darem sy pa se ewebeeld.

THEA
Hy lyk dalk soos Jan, maar hy is 
net so beneuk soos Pa. 

EMILY
(amper onderlangs)

Hopelik sal jy hom groot maak om 
nie soos Pa te wees niue.

Thea en Maria kyk op na Emily.

Bongani kom by die deur ingehardloop.

BONGANI
Mies! Mies moet kom!

RIANA
Wat?! Wat gaan aan?!
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BONGANI
Mies moet kom!  Gou!

EXT. DONKERLAND, BY DIE WINDPOMP. DAY

Ouboet sit met Klein Piet wat in sy arms lê.

OUBOET
Pa! Pa ma gaan nou hier wees. Pa?  
Kan Pa my hoor?

Riana kom aangehardloop, met Bongani en Emily agterna. Riana 
gaan staan ‘n paar treë van Ouboet af. 

OUBOET (CONT’D)
Ek het hom gesê hy moenie daar 
opklim nie, Ma.

Riana kniel oor Klein Piet. Sy voel vir ‘n pols. Sy luister 
teen sy hart. 

OUBOET (CONT’D)
Hy haal asem, Ma. Ek is seker hy 
haal nog asem. Bongani vat my perd. 
Gaan haal die dokter op die dorp.

RIANA
Nee Bongani, los maar die dokter.

Riana vee Klein Piet se oë toe.

Emily staan hand oor mond en kyk.

Bongani haal sy hoed af.

Riana kom stadig orent en dan stap sy stadig terug na die 
opstal.

Ouboet sit nog steeds met Klein Piet se kop op sy skoot.

EXT. DONKERLAND, BEGRAAFPLAAS. DAY

Riana in swart geklee by die vars hoop grond. Sy staan aan 
die voetenent van die graf.

Emily plaas vars blomme op die graf.

RIANA
(oë op die graf)

Dis my straf.

Emily kyk op na Riana.

RIANA (CONT’D)
(oë nog steeds op die 
graf)
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Dis die Here se straf vir my omdat 
ek my man verwyt het.

EMILY
Ma het rede gehad.

RIANA
“...en vergewe ons ons skulde soos 
ons ook ons skuldenaars 
vergewe...”.

Emily kyk na die graf.

RIANA (CONT’D)
In daai laaste oomblikke, voor hy 
sy laaste asem uitgeblaas het...was 
hy nie seker of ek hom nog lief het 
nie.

Emily kyk stil na Riana.

Riana staan so stil soos ‘n soutpillar.

RIANA (CONT’D)
Hy was ‘n moeilike man...maar hy 
was alles vir my.

‘n Enkele traan loop oor Riana se wang.

EXT. DONKERLAND, OPSTAL. DAY

Langskoot.  Maar ons hoor stemme van binne.

OUBOET (O.S.)
Nooit! Hoor jy my? Nooit! Dit sal 
nie gebeur nie.

INT. DONKERLAND, SITKAMER. DAY

Emily en Ouboet staan teenoor mekaar.

EMILY
Ek vra nie vir jou nie Ouboet, en 
sê vir jou.

OUBOET
Die sand het nog nie op Pa se graf 
gaan lê nie, en nou wil jy iets 
doen wat uitdruklik teen sy wil 
was. Hy draai in sy graf om. Jy 
behoort jou te skaam.

Riana (steeds in swart rouklere geklee) kom in met ‘n houer 
in haar hande.
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RIANA
Na die oorlog het ons nie geld 
gehad vir ‘n rok nie. Maar die 
dominee se vrou het dit vir my 
gegee.

Riana haal die sluier uit die houer.

RIANA (CONT’D)
En nou gee ek dit vir jou.

OUBOET
Ek belet jou om met daardie man te 
trou!

EMILY
En wat gee jou die reg om dit te 
doen?

OUBOET
Ek is nou die baas van hierdie 
plaas. Pa het gesê nee. En nou sê 
ek nee. 

EMILY
Ek gee nie om wat jy sê nie. Ek 
gaan met hom trou. 

OUBOET
Ma, Ma weet hoe Pa hieroor sou 
gevoel het.

RIANA
Jy is lief vir Maria. Wat sou jy 
gedoen het as sy Engels was?

OUBOET
Hmf!  Waar sou ek ooit op ‘n 
rooinek verlief geraak het?

EMILY
Dis waar, Ouboet...waar sou jy?  
Maar jy is nie ek nie.

OUBOET
En jy is duidelik nie ‘n De Witt 
nie.

RIANA
Die liefde praat nie Engels of 
Afrikaans nie.

OUBOET
Snaaks dat Ma haar nie aangemoedig 
het toe Pa nog gelewe het nie.

DONKERLAND   Ep 7     bl. 36



RIANA
Ja...nog ‘n sonde waarvoor die Here 
my sal moet vergewe.

Emily vat die houer met die sluier.

EMILY
My tas is gepak, Bongani sal my 
vat.

OUBOET
Oor my dooie liggaam.

EMILY
As ek my nie misgus nie is dit wat 
Pa gesê het.  Los die kar.  Ek sal 
stap.

Emily begin uitstap.

OUBOET
Weet net: as jy in die Engelse 
introu, dan sit jy nie weer ‘n voet 
op Donkerland nie. Dan word jou 
naam die vloekwoord wat tant Anna 
s’n geword het. 

Emily kyk net na hom, met haar tassie en sluier in die hand.

OUBOET (CONT’D)
En jy sien vir my, en Maria en 
Klein Pieter nooit weer nie. En as 
jy vir Ma wil sien, moet sy maar 
daar gaan kuier. Jy is nie langer 
welkom in hierdie huis nie. Jy is 
dood vir my...en soos dit geskryf 
staan sal ek die dooies aan die 
dooies laat.

Emily kyk hom ‘n oomblik of twee stil en kalm in die oë en 
stap dan uit.

RIANA
Ek gaan my dogter by haar 
toekomstige skoonouers aflaai en 
myself behoorlik voorstel. Sê vir 
Bongani hy moet die kar inspan.

Ouboet se lippe trek styf. Hy beweeg nie.

RIANA (CONT’D)
(stil en gevaarlik)

Aangesien jy so graag die woorde 
van Onse Heer aanhaal, sal ek ook:  
Eer jou vader en jou moeder dat jou 
dae verleng mag word in die land 
wat die Here jou God aan jou gegee 
het! 
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Jy is dalk baas van hierdie plaas, 
Frederik, maar totdat ek langs jou 
pa in daardie grond lê, is ek jou 
ma en ek gaan nie weer vra nie. Kry 
daardie kar reg.  Nou.

Ouboet weet hy het nou nie meer ‘n ander keuse nie.  Hy stap 
beneuk uit.

EXT. DONKERLAND, BEGRAAFPLAAS. DAY

Klein Piet se vars graf.

VERTELLER
Mens moet oppas wat jy sê, veral as 
jy van jou eie dood praat.

EXT. SOETWATER (EMILY EN JAMES SE PLAAS), DIE TUIN. DAY

Emily en James staan voor die dominee. Emily dra haar ma se 
sluier. 

Onder die klein groepie mense vergader is Gordon en Sally 
Andrews, Riana, Thea en Jan.

VERTELLER
Oor Klein Piet se dooie liggam het 
Emily en James getrou. Dis ‘n 
waarheid so oud soos die mensdom 
self: As die liefde roep, is daar 
niks wat dit kan keer nie...nie ‘n 
koning nie, nie die grafte van die 
53 000 Boere mans, vrouens en 
kinders en 22 000 Britse soldate 
wat in die oorlog gesterf het 
nie...en nie ‘n pa nie. 

INT. MYNSKAG HYSBAK. DAY

TIGHT SHOT: Dirk staan tussen ‘n ‘N KLOMP ANDER WIT MYNERS 
gepak in die hysbak.  Dirk se gesig is vuil.  Hy skud heen en 
weer soos die hysbak beweeg.  Ons bly op Dirk.

VERTELLER
Nes Henk voor hom het Dirk sy pad 
na die gat in die stad gevind en 
die goud gegrawe waarvan hy niks 
self sou sien nie.  Maar anders as 
Henk sou hy nie ‘n been of ‘n arm 
aan daardie gat afstaan nie. Die 
noodlot het ander planne vir hom 
gehad.
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EXT. DONKERLAND, LANGS DIE RIVIER WAAR DIE LYK INGESTOOT IS. 
DAY

Ouboet staan langs die rivier, sy oë op die water.

VERTELLER
Met Henk se dood was die saak in 
Konstabel McMillan se lêer gesluit. 
Maar wat in ‘n lêer gesluit is, bly 
in ‘n hart nog oop. En soms, as hy 
aan die oewer van die Tugela 
gestaan het, het dit vir Ouboet 
getref hoe water nie net die swart 
man se lyk weggevoer het nie, maar 
ook sy pa...want ‘n windpomp het sy 
eie rivier.

EXT. DONKERLAND, DIE LANDE. DAY

Wyeskoot van groen lande.

VERTELLER
Eers ses jaar later het die reën 
gekom en was die aarde en die 
hemel, soos Klein Piet altyd gesê 
het, weer aan’t vry. Die reën het 
skoon gewas...en die reën, anders 
as die mens...het vergewe.

ROL KREDIETE
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TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

Laat ons skyn vir Jesus met ‘n helder glans,                       
skitter soos die sterre aan die hemeltrans,                 
in die donker wereld, skyn dan, skyn,                       
jy in jou klein hoekie en ek in myn.

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in.  (NOTA 
VIR HIERDIE EN AL DIE EPISODES, VOOR EN NA:  Die laaste beeld 
waaroor hierdie titelkaarte gewys word moet die klipstapel 
wees langs die groot boom wat daar groei.  

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof eers die 
tydsverloop sedert die laaste episode in gevolg deur die 
titel van die episode en datum:

DOOF IN:

 Negentien jaar later

DOOF UIT:

DOOF IN:

Jy In Jou Klein Hoekie

 1948

Deel 1

EXT. DONKERLAND, VELD BY DRAADHEINING WAT DIEN AS GRENS 
TUSSEN DONKERLAND EN SOETWATER EMILY EN JAMES SE PLAAS. DAY

Baie wye skoot van die heining wat oor die veld soos ‘n 
streep le^ tot hy doer anderkant verdwyn.  Klein in die beeld 
is OUBOET (44) - seun van Klein Piet in Eps 6 & 7 en ZWIDE 
(44) - seun van Bongani. Op die oomblik is hulle so klein in 
die beeld ons kan net aflei dat hulle aan die heining werk.

VERTELLER
Hulle se^ mos: na lekker lag kom 
lekker huil.  Maar dis ook waar dat 
na lekker huil kom die lag ook 
weer.  Die ree”ns het uiteindelik 
gekom en die depressie het 
uiteindelik in die tweede we^reld 
oorlog, saam met 46 miljoen siele, 
sy einde gevind.
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Nou is ons nader - so twintig tree” van Ouboet en Zwide af. 
Hulle trek ‘n draad in die heining styf. Zwide het die draad 
in sy hande en trek dit in die rigting van Ouboet, wat met ‘n 
tang die draad langs ‘n paal vasknyp en trek.

VERTELLER (CONT’D)
As enigste seun wat op die plaas 
oorgebly het, het Ouboet, Klein 
Piet en Riana se oudste, baas van 
die plaas geword, met Zwide, 
Bongani se seun, aan sy sy.

Nabyskoot op ‘n tang in twee hande.  Die tang knyp ‘n stuk 
draad vas.  Daar word hard op die tang getrek.

Zwide trek hard aan die draad.

Ouboet trek met die tang.

OUBOET
Trek!  Trek!  Amper daar...

Die tang gly van die draad af en knyp Ouboet se vingers.

OUBOET (CONT’D)
Eina!  Bliksem!  

Ouboet hop rond, en suig sy vinger.

OUBOET (CONT’D)
Donner!  Nee, hel, so gaan ons nie 
klaarkry nie! Waar’s daai nuwe 
knyptang wat ek verlede maand 
gekoop het?

ZWIDE
By die skuur, baas.

OUBOET
Nou wat maak die ding daar?

ZWIDE
Baas het hom daar gesit, baas.

OUBOET
In my gereedskapkas, ja, maar 
hoekom het jy die ding nie 
saamgebring nie?

ZWIDE
Baas het gese^ net baas mag die 
baas se kas met die gereedskap oop 
maak, baas.

OUBOET
Ai, tog!
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Nie veel wat Ouboet kan se^ nie. Hy knyp weer die draad met 
die tang vas.

OUBOET (CONT’D)
Kom.

Weereens trek hulle, en weereens gly die tang.

OUBOET (CONT’D)
Eina-demmit-verdomp-bliksem!  Nee, 
magtag, as ek so aangaan het ek 
netnou meer bloedblase as vingers.

Ouboet voel in sy sak en bring ‘n bos sleutels te voorskyn.  
Hy soek ‘n sleutel tussen die ander uit en gee dit tussen 
duim en voorvinger vir Zwide.

OUBOET (CONT’D)
De’.  Gaan haal hom, en bring 
sommer die vierpondhammer ook.  As 
ons hier klaar is wil ek van die 
hoekpale by die dam gaan stut.

ZWIDE
Ja, baas.

OUBOET
Maak gou.

Zwide draf weg.

OUBOET (CONT’D)
(roep agterna)

Zwide...!

Zwide draai terug.

ZWIDE
Baas...?

OUBOET
Jy sluit daardie kas agter jou.  
Piet-Jan en Sigwebana het al twee 
van my skroewedraaiers weggeneuk.

ZWIDE
Ja, baas.

Zwide draf weer weg.

OUBOET
(roep weer agterna)

Jy’t twintig minute dan’s jy terug.

Maar Zwide is al te ver om hom te hoor.

Ouboet kyk weer na sy seer vinger...en suig dit.
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INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

MARIA (40), Ouboet se vrou soos in Eps 6 & 7; THEA (40) - 
Ouboet se wedewee suster (vrou van Jan); ANNETTE (16), Ouboet 
en Maria se dogter; MARI (15), Ouboet en Maria se dogter; en 
NANDI (42), Zwide se vrou, is in die kombuis.  Maria knie 
deeg.  Thea skil aartappels en Annette en Mari skil perskes, 
‘n hoop geskilde perskes reeds langs hulle op die tafel.  
Nandi is op handeviervoet, skrop die vloer.

VERTELLER
‘n Man is lief vir sy dogters, maar 
hy bid vir ‘n seun - ‘n erfgenaam 
wat eendag sy skoene sal volstaan. 
En so was dit ook...hulle eerste 
kind, wat hulle Jakob gedoop 
het...na sy agter-oupagroeitjie, 
wat op Majuba geval het. Drie jaar 
later, presies op die dag van sy 
derde verjaarsdag, het die polio 
hom gevat. “Ons moes hom ‘n ander 
naam gegee het”, het Ouboet na die 
begrafnis gese^.  En dit was die 
laaste wat hy ooit oor Jakob 
gepraat het. Maar as die Here ‘n 
deur toemaak, maak Hy ‘n venster 
oop. 

Nou fokus ons op Thea.  Haar gesig is ietwat strak - ‘n vrou 
wat diep getreur het in haar lewe.

VERTELLER (CONT’D)
Nadat Ouboet se swaer, Jan, 
gedurende die slag van El Alamein 
geval het, het sy suster Thea 
teruggekeer na Donkerland, en saam 
met haar … haar enigste kind... 
Piet-Jan.

EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD.  DAY

PIET-JAN (18) - Thea en oorlede Jan se seun, en SIGWEBANA 
(19) - Zwide en Nandi se seun, loop versigtig deur die veld.  
Piet-Jan het ‘n haelgeweer in die hande.  Sigwebana stap ‘n 
tree” of twee agter Piet-Jan.  Hulle bekruip iets. 

VERTELLER
In sy suster se seun het Ouboet die 
seun wat hy met Jakob se dood 
verloor het, weer gevind. Nes 
Ouboet en Zwide sy aan sy 
grootgeword het, en Klein Piet en 
Bongani voor hulle, so het Piet-Jan 
en Sigwebana saam groot geword en 
die dinge gedoen wat jong seuns 
doen...
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Piet-Jan sien sy prooi, kom vinnig orent, bring die geweer na 
sy skouer, en vuur.  DWAH! Ons bly op die twee seuns, maar 
HOOR TARENTALE WAT LUID PROTESTEER.  Piet-Jan glimlag.

EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD. DAY

Nabyskoot op die gebraaide karkas van ‘n tarentaal met ‘n 
stok deurboor oor ‘n vuurtjie.  Piet-Jan en Sigwebana sit 
weerskante van die vuurtjie, elk met ‘n stuk tarentaal in die 
hande.  Daar is nie veel van die tarentaal se karkas oor oor 
die vuurtjie oor nie.  

Piet-Jan suig die laaste vleis van ‘n vlerkie se beentjie af 
en gooi die been weg. 

PIET-JAN
(terwyl hy sy vingers 
aflek)

Kom ons gaan kyk wat gaan aan by 
die spruit.

SIGWEBANA
As hulle ons sien, hulle sal gaan 
kla by my pa en dan my pa hy sal 
gaan kla by Baas Ouboet, en dan 
Baas Ouboet hy sal ons gatvelle 
aftrek met die sambok.

PIET-JAN
Hulle sal ons nie sien nie, man. Is 
jy bang?

SIGWEBANA
Aish!  Vir die baas se sambok...?!

Piet-Jan glimlag stout, staan op, vat die haelgeweer.

PIET-JAN
Kom.

Sigwebana sug, weet dit sal nie help om te stry nie.

EXT. DONKERLAND, ‘N SPRUIT. DAY

TWEE JONG SWART MEISIES (16 & 18), met hulle rue na ons, is 
by die spruit.  Hulle was hulle lywe in die spruit.  Hulle 
het nog rompe om hulle onderlywe maar hulle bolywe is kaal.  

Riete.  Stadig stoot Piet-Jan se hand die riete versigtig 
opsy.  Piet-Jan en Sigwebana loer deur die riete na...

Die twee meisies by die spruit.

Piet-Jan en Sigwebana glimlag stout.  Hulle wil lag, moet dit 
onderdruk.
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Die meisie van 18 jaar begin haar romp losmaak, rug na ons. 
Net voor ons haar boude sien, is ons weer op...

Piet-Jan en Sigwebana.  Die glimlagte verdwyn stadig van 
albei se gesigte, en beide paar oe” rek. Piet-Jan stamp met 
elmboog aan Sigwebana.  En dan, skielik...

SWART MEISIE VAN 18 (O.S.)
Jo^!   Jo^!  Jo^! 

Piet-Jan en Sigwebana skrik hulle bleek en los die riete, wat 
weer toeskiet.

Die twee meisies staan nou na die riete gedraai, rompe en 
hande oor hulle borste en geslagsdele gedruk.  Hulle 
protesteer luid.

EXT. DONKERLAND, NABY DIE SPRUIT. DAY

Piet-Jan en Sigwebana hardloop, lag.

INT. EMILY EN JAMES SE PLAAS LANGSAAN, SITKAMER. DAY

Nabyskoot op twee koppies tee wat uit ‘n porselyn teepot 
geskink word.

EMILY(38), Ouboet en Dirk se suster, en JAMES(40’s) haar man 
en soos in Eps 6 & 7, sit by a tafeltjie waar Emily tee 
skink.  Klaar geskink, gee sy vir hom sy tee aan en hulle 
drink hulle tee.

Oor dit alles, die Verteller...

VERTELLER
Emily en James het getrou, en James 
het die plaas langs Donkerland, wat 
sy pa by Petrus Potgieter gedruende 
die depressie gekoop het, uiters 
suksesvol geboer. Maar die lewe is 
‘n snaakse ding - in elke kamer van 
hulle huis het Emily en James se 
liefde soos ‘n gees die kamers 
gevul, maar nie ‘n enkele kind nie. 
Vir Ouboet was hulle kinderlose 
huwelik te verwagte: “Sy wou mos 
met ‘n Engelsman trou,” het hy 
gese^. 

EXT. DONKERLAND, VELD BY DRAADHEINING WAT DIEN AS GRENS 
TUSSEN DONKERLAND EN DIE ANDREWS (BUURPLAAS) SE PLAAS. DAY

Zwide is weer terug by Ouboet.  Ouboet het pas, met ‘n nuwe 
knyptang, die draad afgebind.  Hy staan terug, kyk na sy 
handewerk.
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OUBOET
(gee vir Zwide die nuwe 
knyptang)

Gaaf. Kom ons kyk hoe lank hou hy. 

ZWIDE
(beduie ten die hoofpaal)

Ek dink ons moet hom sit die 
stutpaal hierso, Baas.

OUBOET
Jy’s waarskynlik reg.  Nou ja toe. 
Pak op laat ons by die dam kom.

Zwide pak die gereedskap in ‘n sak op.

Ouboet kyk weer na die bloedblase op sy vingers.

OUBOET (CONT’D)
Wetter!

Langskoot van Ouboet en Zwide wat klaar oppak en dan langs 
die heining wegstap.

VERTELLER
As jy jou grond wil afbaken...dit 
wat joune is binne hou en dit wat 
nie joune is nie, buite, dan moet 
jy heinings span. So ook is dit met 
‘n land...en sy volk. Maar wat 
gebeur as daardie heining deur die 
middel van ‘n volk gespan word, 
eerder as om hom?...en nie net deur 
‘n volk nie, maar tussen vriende... 
familie...en tussen broer en broer.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Maria, Thea, Annette, Mari en Nandi soos voorheen.

MARIA
Annette, as julle die perskes klaar 
geskil het, gooi julle die skille 
in ‘n emmer.  Pa het gese^ hy wil 
bietjie brandwyn stook.

ANNETTE
Ja, Ma.

MARIA
Waar’s ouma?

ANNETTE
Sy’t gese^ sy gaan ‘n brief 
skryf...aan Oom Drik.
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MARIA
Ons noem nie sy naam in hierdie 
huis nie.  

MARI
As ek eendag groot is, wil ek in 
die stad gaan bly, soos Oom Dirk.

MARIA
Jou pa sal dit nooit toelaat nie.

Mari kyk onderlangs met ‘n mate van verwyt na Maria, wie se 
oe” op haar deeg is.

MARIA (CONT’D)
(sonder om van die deeg af 
op te kyk)

En moenie met daai gesig na my kyk 
nie. 

Mari kyk af, dikbek.

ANNETTE
Hoekom kan Santie volgende jaar by 
haar suster in Pretoria bly, maar 
ek en...

MARIA
Annette, ons het die saak klaar 
bespreek.  

Annette kyk onderlangs na Mari...partners in crime.

MARIA (CONT’D)
Nandi...

Nandi kyk op van die vloer waar sy werk.

NANDI
Mies?

MARIA
Maak vir die oumies ‘n pot tee.

NANDI
(sit die skropborsel terug 
in die emmer)

Ek maak so, mies.

INT. DONKERLAND, OUMA RIANA SE KAMER. DAY

RIANA, nou 65, sit by ‘n tafel in haar kamer.  Sy skryf ‘n 
brief met ‘n vulpen van die periode.  Sy is reeds op die 
derde bladsy van die brief, en halfpad af met die bladsy.  Sy 
maak ‘n sin klaar...dink ‘n oomblik, en skryf dan verder. Ons 
hoor haar stem soos sy skryf...
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OUMA RIANA (V.O.)
Ek mis jou baie en bekommer my elke 
dag oor jou. Ons hoor gerugte van 
spanning wat hoog loop in Pretoria 
en Johannesburg met die verkiesing 
net om die draai. Ek weet nie hoe 
dinge daar by jou lyk nie...

INT. JOHANNESBURG, DIRK SE KANTOOR. DAY

Die kantoor is duidelik ‘n kantoor gewei aan die politieke 
bedrywighede van die ANC.  Verskeie plakkate is teen die mure 
geplak met slagspreuke soos: “WORKERS OF SOUTH AFRICA UNITE!” 
“BLACK AND WHITE CAN WORK TOGETHER” “LET US BREAK THE CHAINS”  
“JOIN THE ANC TODAY” “ANC FOR A FREE SOUTH AFRICA” ens.

DIRK, nou 42, das om sy nek, sit in sy stoel agter sy 
lessenaar en lees die brief wat Riana in die vorige toneel 
geskryf het.  Sy baadjie hang agter oor sy stoel. Ons hoor 
nog steeds Riana se stem...

OUMA RIANA (V.O.)
...maar hier op die platteland 
staan almal vuur en vlam agter 
Hertzog en Malan se Herenigde 
Nasionale Party. Ons sal maar sien 
wat gebeur. Belowe my jy sal 
versigtig wees en gou kom kuier.  
Dis nou meer as twee jaar sedert ek 
jou laas gesien het en ek word nie 
jonger nie...

FRANCOIS SWART(33), stap die vertrek binne, vergesel deur ‘n 
JONG SWART MAN - GERALD (30).  Francois dra ‘n broek en 
baadjie, maar oopnek, en Gerald het ‘n blou “overall” aan.

Dirk kyk op, sit die brief neer.

DIRK
Dagse^, dagse^.

FRANCOIS
Ons het ‘n probleem...

DIRK
Sawubona, Gerald.

GERALD
Sawubona, mfowetu.

FRANCOIS
Daar’s gisteraand ingebreek.  Die 
drukpers is stukkend geslaan en ek 
kan jou nou se^ dit was die 
Brandwag se Stormjaers.
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Dirk vat sy baadjie wat oor sy stoel hang en trek dit aan.  
Hy vat ook sy hoed wat op die hoek van sy lessenaar le^. 
Terwyl hy dit doen praat hy...

DIRK
Hoe erg is dit?  Kan ons hom 
regmaak?

FRANCOIS
Nie voor die verskiesing nie, en 
daarna maak dit in elk geval nie 
meer saak nie.

DIRK
(op pad na die deur)

Dan moet ons hom regmaak.

Francois en Gerald volg Dirk uit.

FRANCOIS
(met die uitgaan)

Die verkiesing is oor twee dae, 
Dirk!

Teen die muur langs die deur waar hulle uitgestap het, is ‘n 
plakkaat, met die goud, groen en swart kleure van die ANC, 
wat lees:  “NKOSI SIKELEL’ iAFRIKA”.

INT. JOHANNESBURG, STORMJAERS VERGADERKAMERTJIE. DAY

‘n Groot vlag met die kenteken van die Ossewabrandwag in die 
middel van die vlag.

Voor die vlag staan JOHANNES VAN RENSBURG(49), bevelvoerder 
van die Stormjaers (histories korrek). Langs Van Rensburg 
staan VORSTER (40’s), ook ‘n generaal van die Stormjaers.

Omtrent 20 mans, in siviele drag, is in die kamer vergader.  
Hulle staan en luister na Van Rensburg.

VAN RENSBURG
En wat wil Smuts en sy Engelse base 
doen?  Was dit genoeg dat hy ons 
volk se seuns op die altaar van 
twee we^reldoorloe” opgeoffer het?  
Nee!  Was dit genoeg dat in die 
groot oorlog teen die Engelse wat 
ons vaders geveg het, hulle al die 
rykdom en skatte van ons republiek 
gesteel het en ons vrouens en 
kinders vermoor het?  Nee, en weer 
nee!  
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Want na hulle dit alles gedoen 
het..dit alles!...wil hulle nou ons 
land aan die swartes oorhandig...en 
ek, Generaal Johannes van Rensburg, 
trotse bevelvoerder van die 
Stormjaers, ek se^: Tot hier toe en 
nie verder nie.  Ek se^:  Nee!

ALMAL
Nee!

VAN RENSBURG
Nee, julle sal nie dit waarvoor ons 
voorvaders hulle lewens opgeoffer 
het nie, vir die swartes gee nie!

ALMAL
Nee.

VAN RENSBURG
Nee, julle sal nie die Afrikaner sy 
erfenis ontneem nie!

ALMAL
Nee!

VAN RENSBURG
En nee, julle sal nie van ons slawe 
in ons eie vaderland maak nie!

ALMAL
Nee!

VAN RENSBURG
En weer, nee!

ALMAL
Nee!

Intussen het ‘n STORMJAER MAN (20’s) van die kant af tot by 
Vorster se sy gestap en iets in Vorster se oor gefluister.  
Vorster stap uit die kamer terwyl Van Rensburg voortpraat.

VAN RENSBURG
Want ons is die Ossewabrandwag 
Stormjaers, en ons se^...

ALMAL
As ek omdraai, skiet my;          
as ek val, wreek my;              
as ek storm, volg my!

INT. JOHANNESBURG, GANG BUITE DIE STORMJAERSVERGADER-
KAMERTJIE. DAY

Vorster kom uit die kamer waar die manne die laaste woorde - 
“...as ek storm, volg my” skree.  
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‘n Man, BOTHA(20’S), wag buite die deur vir Vorster.  Vorster 
trek die deur agter hom toe.

VORSTER
Botha...

BOTHA
(maak die Nazi saluut, 
maar eers teen die bors 
en dan uitgestrek)

Generaal.

Vorster salueer terug.

BOTHA (CONT’D)
De Witt en sy mense, 
Generaal...hulle’s op pad na die 
loods waar hulle drukpers staan.

VORSTER
En jy’s seker De Witt is ôk daar.

BOTHA
Ja, Generaal.

VORSTER
Goed so. Kry ‘n paar manne 
bymekaar...

BOTHA
Klaar gedoen, Generaal.

VORSTER
Gaaf. Wag vir my buite.  Ek kom 
nou.

BOTHA
(salueer)

Generaal.

Vorster salueer terug.  Botha stap vinnig weg.  Vorster kyk 
hom agterna...’n gevaarlike glimlaggie aan die hoeke van sy 
mond.

INT. JOHANNESBURG, ‘N LOODS/WERKSWINKEL. DAY

Die loods is bietjie bouvallig, duidelik ‘n baie lae huur wat 
hier betaal word en ook dat die operasie hier ‘n tydelike een 
is.  Kartondose en hope plakkate en pamflette ens staan orals 
rond.  Eenkant is daar ‘n groot ou drukpers, waarskynlik in 
1930 vervaardig.  Dirk, Francois en Gerald staan by die 
dukpers. Gerald het twee metaal rollers (deel van die 
drukpers se maganisme) in sy hande, een in elke hand. 

FRANCOIS
Dis nie al wat hulle beskadig het 
nie.  
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Daar’s klein ratte en goeters 
waarvan ek nie eers die naam ken 
nie wat ons sal moet vervang.  En 
dis ‘n ou masjien, so ons gaan 
sukkel om parte te kry.

DIRK
Dan moet ons ‘n ander plan maak. 
Wie ken ons wat vir ons vir tyd en 
wyl een kan leen? 

FRANCOIS
Dis ‘n verkiesing, Dirk. Al wat ‘n 
drukpers is, werk nou oortyd. Die 
enigste...

Die woorde stol in Francois se mond as hy sien hoe...

Vorster, gevolg deur Botha en VYF JONG STORMJAER LATTE, by 
die loods se deur instap.

Dirk sien hoe die woorde in Francois se mond stol en hy bleek 
raak. Dirk draai om en sien...

Vorster, Botha en die ander manne wat nader stap.

Dirk, Francois en Gerald staan tjoepstil. Gerald loer links, 
regs, senuweeagtig.

VORSTER
(baie rustig, amper 
vriendelik)

Dirk de Witt.  Het jy nou wragtag 
gedink ons sal nie uitvind waarheen 
jy jou subversiewe drukpersie 
geskuif het nie?  Hm?

Dirk kyk stil na Vorster.

VORSTER (CONT’D)
Mens sou dink dat ‘n man met ‘n van 
soos joune se hart op die regte 
plek sou wees.

DIRK
Ek dink ek kan met een honderd 
persent sekerheid se^ dat jou idee 
van die “regte plek” soos dag en 
nag van myne verskil.

VORSTER
So kom ek agter, ja. Wat jammer is, 
want mense ken my as ‘n redelike 
man...maar as ek my vasloop teen ‘n 
man, veral een wat dieselfe taal as 
ek praat, wat die Afrikaner met sy 
pamflette en plakkate slegse^, dan 
raak ek minder redelik.
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DIRK
Nee, meneer Vorster, nie “die” 
Afrikaner nie. Net Afrikaners soos 
julle.

VORSTER
So het ek in jou pamflette gelees, 
ja, maar wat jy en jou maatjies nie 
verstaan nie, is dat Smuts en sy 
smelters, en veral mense soos jy 
wat gatkruip by die ANC, is nie 
Afrikaners nie.  Julle’s die Jode 
en die Engelse se lakeie. ‘n 
Volbloed Afrikaner is niemand se 
lakei nie, veral nie ‘n Jood of ‘n 
Engelsman nie. 

DIRK
Om vir die regte van ‘n onderdrukte 
volk te veg is nie die kenmerk van 
‘n lakei nie.  Maar dit is wel die 
kenmerk van lafaarde soos jy en 
Hertzog en Malan en al die mense 
wat vir die Nasionale Party gaan 
stem, om die ondrukking van ‘n volk 
te kies eerder as reg en 
geregtigheid.

VORSTER
Die swart hordes, “meneer” De Witt, 
is barbare wat ons sal verswelg.

DIRK
Ek sal nie, sonder om ‘n hand te 
lig,  staan en kyk hoe julle aan 
die swartes doen presies wat die 
Engelse aan ons gedoen het nie.

VORSTER
Mmm...interessant dat jy van “hande 
lig” praat...

Vorster beduie met sy kop na Botha.  Botha beweeg vorentoe. 
Die ander manne beweeg vinnig vorentoe en gryp vir Dirk, 
Francois en Gerald vas.

Vorster bly staan waar hy gestaan het.

VORSTER (CONT’D)
(beduie na Dirk en 
Francois)

Net die twee van hule.  Ons neem 
die swart maatjie vir ‘n 
uitstappie.

Gerald kyk angstig na die manne wat hom vashou.

Francois is bang.  Hy kyk na Dirk.
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Dirk bly kalm, sien hoe...

Botha na hom aangestap kom.  Soos Botha naderstap ryg hy...

...sy vingers deur die vier ogies van ‘n vuisyster 
(knuckleduster).

Dirk is kalm.

Botha staan nou een tree”  voor Dirk, wie se arms aan 
weerskante deur twee Stormjaers vasgehou word.

BOTHA
Wanneer jy wakker word, word jy in 
‘n nuwe Suid-Afrika wakker.

Botha trek sy arm terug om Dirk te slaan.

POV DIRK:  Botha se vuis teen sy gesig.

FAST FADE TO 
BLACK:

 AD BREAK # 1

INT. JOHANNESBURG, ‘N LOODS/WERKSWINKEL. DAY

‘n Uur of wat later.  Dirk en Francois le^ bewusteloos op die 
vloer van die werkswinkel.  Gerald is nie daar nie.

Francois.  Hy le^ op sy sy. Sy gesig is stukkend geslaan, 
bloed orals.  Francois se oe”  gaan stadig oop. Dit neem ‘n 
ruk vir hom om behoorlik by te kom.  Hy lig sy kop, kyk rond, 
sien...

Dirk wat ‘n paar tree”  weg, met sy rug na ons, le^. 

FRANCOIS
(hees)

Dirk...?  Dirk...?

Dirk beweeg nie.

Francois probeer opstaan, maar sy ribbes is te seer.  Hy sak 
weer neer.  Hy kruip/trek homself na Dirk, stoot aan Dirk met 
sy hand. Dirk se rug is nog steeds na Francois gedraai.

FRANCOIS (CONT’D)
Dirk!  Dirk!

Dirk kreun.

FRANCOIS (CONT’D)
Dirk, kan jy my hoor...?
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Dirk beweeg sy hand en arm in die lug, amper asof hy iets 
probeer afweer. 

FRANCOIS (CONT’D)
Dirk, dis ek, Francois...lewe 
jy...?

Dirk rol stadig om na Francois.  Nou sien ons vir die eerste 
keer sy gesig.  Hy is nog erger stukkend as Francois.  Sy een 
oog is toegeswel.  Sy hele gesig en mond is bebloed.  Hy stik 
aan bloed in sy keel, hoes.

FRANCOIS (CONT’D)
O hel...jy lyk verskriklik.

DIRK
(praat met moeite)

Jy moet sien hoe lyk jy.

Francois dink vir ‘n oomblik.

FRANCOIS
Hopelik nie soos jy nie.

Dirk en Francois stoot hulself op, sodat hulle teenmekaar 
stut.  Francois kyk rond.

Daar is niemand anders in die werkswinkel nie.

FRANCOIS (CONT’D)
Hulle’t Gerald gevat.

Dirk maak stadig sy oe” toe.  Hy weet...

EXT. JOHANNESBURG, IEWERS IN ‘N OOP STUK GROND. DAY

‘n Hond.  Die hond loop en snuif die grond.  Ons volg die 
hond en kom saam met die hond uit by...

Gerald se lyk, plat op sy maag, gesig sywaards gedraai, oe”  
oop.  Dood.

INT. DONKERLAND, SITKAMER. DAY

Ouboet, Maria, Thea, Ouma Riana, Annette, Mari en Piet-Jan 
sit tjoepstil en luister na die radio.

OMROEPER
Hiermee dan die finale uitslag van 
die algemene verkiesing soos gehou 
op 26 May 1948:  Die Herenigde 
Nasionale Party, 70 setels; die 
Verenigde Party, 65; die Afrikaner 
Party, 9; die Aarbeidsparty, 6; en 
Onafhanlikes, 3. Na aankondiging 
van die uitslag het Dr D.F. 
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Malan al die ondersteuners van die 
Nasionale Party bedank en gese^ dat 
sy party se oorwinning ‘n nuwe era 
in die Afrikaner se geskiedenis 
inlui.  En dit is die einde van die 
nuus.  Ons volgende nuusbulletin 
is...

Ouboet skakel die radio af voor die omroeper klaarmaak.  Hy 
draai na die familie daar vergader.  NB:  Terwyl hy praat 
beweeg ons oor al die gesigte soos hulle na hom sit en 
luister.

OUBOET
Op die 31ste Mei 1902 het die Boere-
generaals by Vereeniging ons land 
aan die Engelse oorgeteken.  Nou, 
ses-en-veertig jaar later, amper 
tot op die dag, het Malan en sy 
manne hom teruggevat.  Onthou 
hierdie oomblik kinders. Julle 
agter-agter oupagroeitjie, Pieter 
de Witt, het al die pad van die 
Umzimkulu tot hier gestap omdat hy 
nie onder die Engelse juk wou lewe 
nie. Ons hele lewe, tot nou, het ek 
en julle ma en Tannie Thea onder 
daardie juk gelewe, maar 
julle...julle geslag gaan oor 
hierdie land regeer, en nie net die 
Transvaal of die Vrystaat of Natal 
nie...oor die hele unie.

Piet-Jan se oë is vasgenael op Ouboet.

OUBOET (CONT’D)
Onthou hierdie oomblik...ons volk 
is weer vry.  

(hierdie oomblik en 
gesprek is nou 
afgehandel)

Gaaf. Kinders, weg is julle. 

Al die jonges - Annette, Mari en Piet-Jan -  staan op om uit 
te stap. Piet-Jan stap laaste.

OUBOET (CONT’D)
Piet-Jan...

PIET-JAN
(draai terug)

Oom Ouboet...?

OUBOET
Gaan kry vir Sigwebana. Ek soek 
julle albei in die skuur.

Piet-Jan weet hier’s nou moeilikheid.
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Thea kyk bekommerd na Maria.  Maria trek ‘n “Dis hoe dit is” 
gesig.  Thea kyk terug na Piet-Jan.

PIET-JAN
(versigtig)

Het Oom Ouboet vir ons werk, Oom 
Ouboet?

OUBOET
(is nie gister gebore nie)

Werk?  Hmf.  Daar gaat jy. En julle 
wag daar totdat ek kom.

Piet-Jan haas sonder ‘n verdere woord uit.  Met die uitgaan 
kyk hy ‘n bekommerde kyk na...

Thea, wat strak na hom terugkyk. Sodra Piet-Jan uit die kamer 
is staan Thea op...

THEA
Ouboet...

OUBOET
Ek weet wat jy gaan sê, Thea. As 
daardie seun die volgende baas van 
Donkerland gaan wees moet jy my 
toelaat om hom te leer.

Thea moet aanvaar.  Sy knik en stap uit.

Met Ouboet se woord “volgende baas van Donkerland” kom ‘n 
wolk oor Maria se gemoed.

Ouma Riana staan ook op om uit te stap.

OUMA RIANA
(met die opstaan)

Ek wil oormore by Emily en James 
gaan kuier.

OUBOET
Ma was eergister daar.

Ouma Riana draai terug, kyk soos net ‘n ma na haar seun wat 
reeds man is, kan kyk.

OUMA RIANA
Ek wil so negeuur daar wees.

Ouboet beweeg nie ‘n spier in sy gesig nie, kyk net stil na 
haar.

Ouma Riana uit.  Nou’s dit net Ouboet en Maria wat agterbly.

DONKERLAND         Ep 8       bl. 18



OUBOET
As sy so graag by Emily en haar 
soutnek man wil wees, kan sy mos by 
hulle intrek. Maar nee, sy bly 
hier...om my siel te treiter.

MARIA
As Jakob nog geleef het sou hy die 
volgende baas van Donkerland gewees 
het.

Ouboet onderdruk die seer wat in hom opstoot.

OUBOET
Ons praat nie daaroor nie.

Ouboet wil uitstap.

MARIA
Hy sou nou ook agtien gewees het, 
nes Piet-Jan.

OUBOET
As die Here dit so wou gehad het, 
sou hy nie die polio gestuur het om 
hom te vat nie.  

Ouboet stap uit.

Maria bly met haar hartseer alleen sit.

INT. DONKERLAND, DIE SKUUR. DAY

WHAK!  ‘n Sambok looi ‘n agterend. (NOTA: Dis dieselfde 
sambok wat aan Klein Piet behoort het waarmee Dirk die ICU 
man geslaan het.)

Piet-Jan se oë knyp toe.  Hy byt op sy tande om die pyn te 
verwerk.

Piet-Jan staan oorgebuk met sy hande uitgestrek teen ‘n 
werksbank.  Ouboet staan agter hom met die sambok, die hou 
wat ons nou net gesien het, pas toegedien.

Sigwebana staan ‘n paar treë eenkant, sy gesig bleek, oë wyd.

Ouboet gee vir Piet-Jan nog twee hale en staan dan terug.

OUBOET
Sigwebana...

Piet-Jan, wat skaars regop kan stap so styf trek sy boude van 
die pyn, stap na waar Sigwebana gestaan het, terwyl Sigwebana 
teen die werksbank buk.
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Sigwebana se gesig trek hom styf vir die pyn wat kom.  En dit 
kom.  WHAK!  Sigwebana se oë trek toe en hy ruk effens met 
die hou.  WHAK!  Sigwebana snak na sy asem.

Wye skoot:  Laaste hou.  WHAK! Ouboet laat sak die sambok.  
Sigwebana kom orent.

Ouboet kyk kwaai na albei seuns terwyl hy praat.

OUBOET (CONT’D)
‘n Week gelede, toe Zwide my kom 
vertel het dat die vrouens by hom 
kom kla het, het ek julle die dood 
voor die oë gesweer as dit weer 
gebeur.  En toe gaan doen julle dit 
wragtag vanoggend weer.

(aan Piet-Jan)
En moenie dink ek weet nie dat jy 
die aanhitser was nie.  Toe ek jou 
ouderdom was het ek vir Zwide 
aangehits om die meisies te gaan 
afloer en my Pa het ons albei se 
gatvelle afgetrek nes ek nou julle 
s’n afgetrek het.  Jy doen dit nie 
weer nie.  Jy’s so te sê ‘n man.  
Hoor jy my?!

PIET-JAN
Ja, Oom Ouboet.

OUBOET
(aan Sigwebane)

En as jy weer toelaat dat hy jou 
oortuig, gee ek jou twee houe 
ekstra.  Het jy my?

SIGWEBANA
Ja, baas.

OUBOET
(waai hulle weg)

Nou ja, toe!

Piet-Jan en Sigwebane begin uitstap.

EXT. DONKERLAND, IEWERS AGTER DIE SKUUR. DAY

‘n Paar kaal wit boude en ‘n paar kaal swart boude, sy aan 
sy, in ‘n trog water.

Piet-Jan en Sigwebana sit langs mekaar met hulle broeke om 
hulle knieë.  Hulle koel hulle brandende boude af in die 
water.
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SIGWEBANA
Ek het die kleinbaas gesê ons 
moenie weer gaan daar by die spruit 
nie.

PIET-JAN
Ag man, jy’t gehoor wat hy sê, hy 
en jou pa het dit ook gedoen.

SIGWEBANA
Ja, en die Oubaas hy het ook die 
gatvelle by hulle afgetrek.

PIET-JAN
Hulle sou ons nooit gesien het as 
jy nie ‘n lawaai gemaak het nie.

SIGWEBANA
(verontwaardig)

Die by hy’t my gesteek, Kleinbaas!

PIET-JAN
En wat’s ‘n bysteek teen wat ons 
nou gevoel het, huh?

Sigwebana het nie juis ‘n antwoord hierop nie.

PIET-JAN (CONT’D)
Eendag is eendag, dan’s ek baas van 
hierdie plaas, dan kan ek doen net 
wat ek wil.

SIGWEBANA
Nie as Baas Ouboet nog hierso is 
nie.

PIET-JAN
Waarvan praat jy?  Wanneer ek baas 
is, sal jy voorman wees.  Die volk 
sal dan by jou moet kom kla, nie 
jou pa nie, en jy sal by my kom 
kla, nie by Oom Ouboet nie. 

Die twee seuns sit sy aan sy in stilte, kyk albei direk 
vorentoe, nie na mekaar nie.  Piet-Jan se oë is op iets ver, 
ver weg.

PIET-JAN (CONT’D)
En nie net baas van hierdie plaas 
nie...baas van die hele land.

Sigwebana kyk stil na Piet-Jan.

DONKERLAND         Ep 8       bl. 21



INT. JOHANNESBURG, DIRK SE KANTOOR. DAY

‘n Groot leer tas staan reeds op die vloer (Dirk se klere). 
Dirk staan agter sy lessenaar en pak sy laaste persoonlike 
items op sy lessenaar in ‘n kleiner leer tassie wat nou op 
die lessenaar oplê.  Sy een oog en wangbeen is nog erg 
geswel.  ‘n Pleister is oor sy een slaap geplak.

Francois, ook bepleister, gekneus en geswel, staan oorkant 
die lessenaar.

FRANCOIS
Dirk, die werk begin nou eers.

DIRK
(terwyl hy pak)

Ons is verlore.

FRANCOIS
Moenie nou moed verloor nie.

DIRK
Die Natte het gewen, Francois!  En 
dit was nie ‘n staatsgreep nie - 
die volk het vir hulle gestem...en 
hulle gaan aanhou vir hulle stem 
omdat gelyke regte beteken ‘n swart 
regering.

FRANCOIS
Die volk sal in die volgende jare 
agterkom dat hulle ‘n verkeerde 
keuse gemaak het en dan...

DIRK
Hulle’t klaar gesê hulle gaan al 
die burgers van hierdie land 
volgens ras en kleur laat 
registreer, net soos die Nazi’s 
gedoen het.  Hulle gaan huwelike en 
omgang tussen swart en wit ‘n 
kriminele oortreding maak en hulle 
gaan al die swartes na uithoekies 
van die land, weg van die stede, 
verban...nes die Engelse ons pa’s 
en oupa’s gedurende die oorlog na 
eilande verban het. En hulle gaan 
dit met die groter meerderheid van 
die volk se seën doen. Kan jy dit 
nie sien nie? Met. Hulle. Seën! 

Dirk is klaar gepak.  Hy klap die klein tassie toe en druk 
die slotte vas. Hy lig die tas van die lessenaar af en stap 
om na Francois, die tassie in sy linkerhand.  Hy bied sy 
regterhand aan Francois.
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DIRK (CONT’D)
Totsiens, my vriend.  Dit was ‘n 
voorreg.

FRANCOIS
(vat Dirk se hand, bly 
vashou)

Dit kos duur om in Holland te kom 
en nog duurder om daar te bly.  Hoe 
gaan jy betaal?

DIRK
Met my erfenis.

Met ‘n laaste kyk direk in Francois se oe” stap Dirk uit.  
Francois staan en kyk na die deur...laat sak dan sy kop.

EXT. EMILY EN JAMES SE PLAAS OPSTAL. DAY

Vestigingsskoot van die opstal.

INT. EMILY EN JAMES SE PLAAS OPSTAL, SITKAMER. DAY

EMILY (nou 38), Ouma Riana en Thea sit in die sitkamer en 
drink tee. Teenoor die sitkamer van Donkerland, is hierdie 
sitkamer ooglopend meer “Engels” gemeubileer - die stoele, 
die tafels asook James se erfstukke en skilderye van Engelse 
landskappe en sy voorouers.  Die teestel is silwer. Emily het 
‘n mooi rok van die tydperk aan asook ‘n string pêrels om die 
nek.

THEA
Ek onthou baie goed toe Pa vir 
Ouboet en Dirk en Henk pakslae 
gegee het.  Dit het my toe nie 
gepla nie, maar as dit jou eie seun 
is...

OUMA RIANA
Dis wat mans nie verstaan nie, my 
kind.  Die naelstring mag dalk 
gesny wees, maar ‘n ma se kind bly 
verbind...al is hulle hoe oud.

EMILY
(met stoute glinster in 
haar oog)

Veral haar seuns, ne’ Ma.

OUMA RIANA
Moenie jy probeer om my in ‘n 
hoekie te druk nie. En ja, veral 
haar seuns, nes julle albei julle 
pa om julle pinkies gehad het en 
Annette en Mari vir Ouboet. 
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Wie sal seuns teen hulle pa beskerm 
indien nie hulle ma nie?

James stap die vertrek binne.

JAMES
(effense Engelse aksent)

En wie sal dogters teen hulle ma 
beskerm indien nie hulle pa nie?

James stap nader met ‘n glimlag, en groet Ouma Riana met ‘n 
soentjie op die wang terwyl sy bly sit.

JAMES (CONT’D)
Dagsê, Ma.

OUMA RIANA
James.

JAMES
Lekker om Ma weer so gou te sien.

OUMA RIANA
Hoe anders sal ek my tee uit ‘n 
silwer teepot kry?

EMILY
Ag Ma. Tch!

JAMES
(nou by Thea, ook ‘n 
soentjie op die wang)

Hallo, Thea.

THEA
Hallo, James.

EMILY
Thea is upset because my brother 
gave Piet-Jan a thrashing with a 
sambok.

JAMES
Oh?  And what did the lad do?

Emily, Thea en Ouma Riana is stil, kyk selfbewus af.

JAMES (CONT’D)
Ah.  I see.  Boy’s stuff. Well...if 
you’ll excuse me...(aan Emily)...I 
just popped in to say I am going to 
the field along the river. I shan’t 
be long.

Emily glimlag warm vir James.  

James knipoog, onopgemerk deur die ander vrouens, vir Emily.
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Emily kyk met ‘n glimlaggie weg.

JAMES (CONT’D)
Ladies...

James knik sy kop hoflik vir die dames en stap uit.

THEA
(aan Emily)

Hy mag nou wel ‘n Engelsman wees, 
sussie, maar ek ken van ‘n paar 
boere wat gerus by hom ‘n kers of 
twee oor ordentlike mansmens wees 
kan gaan opsteek.

EMILY
Dankie, Thea. 

OUMA RIANA
Hy sou ‘n goeie pa gewees het.

Emily se glimlag kwyn.

Ouma Riana sien dit.

OUMA RIANA (CONT’D)
Jammer, my kind, ma het nie bedoel 
om...

EMILY
Dis nie nodig nie, Ma.  Dis hoe dit 
vir ons uitgewerk het en hy het my 
nog nooit daarvoor verwyt nie.  Ons 
is baie gelukkig.

THEA
Meer as wat mens van Maria kan sê.

OUMA RIANA
Thea, ons praat nie uit die huis 
nie.

THEA
Skuus.

EMILY
Nog tee...?

EXT. DONKERLAND, IEWERS OP DIE PLAAS BY ‘N HEINING NABY DIE 
DAM. DAY

Ouboet is by die heining, trek-trek aan die draad om die 
spanning van die draad te toets. Hy sak op sy hurke neer om 
die onderste draad te toets. Terwyl hy so op sy hurke sit, 
gewaar hy...
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Iemand wat anderkant die heining langs die dam verby 
aangestap kom.

Ouboet kan sy oë nie glo nie.  Hy kom stadig orent, oë op...

Dirk wat tot by die heining aangestap kom. (Geen tasse in die 
hand nie.)  Dirk se wonde aan sy gesig is effens beter as in 
die vorige toneel in sy kantoor - twee dae het verbygegaan.

Ouboet is sprakeloos.

DIRK
Ek onthou nog toe Pa hierdie 
heining gespan het.

Ouboet staar sonder ‘n woord na Dirk.

DIRK (CONT’D)
Nandi het gesê jy’s hier bo by die 
dam.  Snaaks hoe mens se 
verbeelding met jou kan parte 
speel.  Toe ek by die dam 
verbystap, kon ek sweer ek hoor nog 
hoe ek en jy en Henk in die water 
baljaar, Thea en Emily en Zwide 
ook.

Stilte.  Dirk stap tot by die heining, steek sy hand na 
Ouboet oor die heining uit.

DIRK (CONT’D)
Dag, Ouboet.

OUBOET
(vat nie sy hand nie)

Wat soek jy hier?

DIRK
Ek bied jou my hand, broer.

OUBOET
Ek sê: Wat soek jy hier?

Dirk laat sak sy hand, draai half weg, tuur oor die velde.

DIRK
Mens vergeet as jy in die stad woon 
hoe lyk hierdie plek na die reëns 
hier was.  Jy weet dis groen, maar 
jy vergeet hoe groen die groen 
werklik is.  Pa’t mos altyd gesê, 
na die veld so groen gereën het:  
Die hemel en aarde is aan’t vry. 

OUBOET
Gaan jy my antwoord, of moet ek 
weer vra?
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DIRK
Die lewe het sy eie pad, Ouboet, en 
by die vurke is die keuse nie altyd 
eenvoudig nie.

OUBOET
Wel, jy het jou keuse gemaak.  Ek 
het werk om te doen.

Ouboet begin wegstap.

DIRK
Ek het besluit om in Holland te 
gaan bly.

Ouboet draai terug, kyk vir ‘n oomblik met ‘n geammuseerde 
glimlaggie na Dirk.

OUBOET
O...daar kom dit nou uit. Die volk 
het gepraat, maar ongelukkig nie 
gesê wat jy wou hê hulle moes sê 
nie...en nou hardloop jy alweer - 
eers van die plaas, en nou uit die 
land.  As jy so aangaan sal daar 
naderhand nie meer plek op aarde 
wees waarheen jy nie reeds gevlug 
het nie.

Dirk kyk stil na Ouboet.

OUBOET (CONT’D)
As jy gekom het om Ma te groet...sy 
en Thea kuier langsaan by Emily en 
haar rooinek man.

Ouboet stap weg.

INT. EMILY EN JAMES SE PLAAS LANGSAAN, SITKAMER. DAY

Emily, Thea en Ouma Riana soos voorheen. 

EMILY
...en toe ek weer kyk, trek daardie 
hele bord koeksusters deur die lug 
en tref Ta’Miemie se hoed!

Die dames skaterlag.

James kom ingestap.

JAMES
Ladies...

Die vrouens kyk om na James, hande voor die mond om die lag 
te onderdruk.
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JAMES (CONT’D)
...you will never believe who I 
found along the road making his way 
towards the farm...

James beduie na die deur.  Dirk kom ingestap.

Die dames se monde en oë rek wyd.

OUMA RIANA
Dirk...?!

Emily vlieg op en hardloop na Dirk, en omhels hom.  James 
staan eenkant, glimlag warm.

EMILY
Dirk! My liefste boetie, dis so 
goed om jou te sien.

Ouma Riana staan nader. Sy wag hoflik ‘n paar treë weg vir 
Emily om klaar te groet.  Dirk loop verby Emily na Ouma 
Riana.

DIRK
Hallo, Ma.

OUMA RIANA
(oë op die sy gesigswonde)

My seun.  Wat het met jou gebeur?

DIRK
‘n Paar Stormjaers van die 
Ossewabrandwag het met my en my 
kollega’s kom gesels.

OUMA RIANA
My kind...

Dirk stap in Ouma Riana se arms in.  Sy omhels hom sonder ‘n 
woord, haar oë toe.  

Emily kyk bekommerd na James, wat sy kop half skud met die 
nuus van Dirk se wonde.

Klaar gedruk, staan Ouma Riana effens terug, kyk na Dirk se 
wonde.

Dirk se oë gaan na Thea, wat net agter Ouma Riana staan.

THEA
Welkom tuis, Dirk.

DIRK
Dankie.  Dis lekker om hier te 
wees.

OUMA RIANA
Was jy al by Donkerland?
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DIRK
(knik)

Ouboet het my gesê julle kuier 
hier.

EMILY
(soos in “hoekom is ek nie 
verbaas nie”)

Maar nie aangebied om jou te bring 
nie.

JAMES
You’ve had a long journey. It is 
way before six o’ clock, but I 
think a little sherry all round is 
in order. Yes?

OUMA RIANA
Net ‘n kleintjie vir my.

James stap oor na die drankkabinet en begin die kristal 
sjerrieglase regpak om te skink.  ‘n Kristalkraffie met 
sjerrie staan op die kabinet.

Emily kom staan by Dirk en Ouma Riana.

EMILY
As jy eerder hier by ons wil bly, 
Dirk, is jy baie welkom.

OUMA RIANA
Wat jy waar kry?  Hy kom bly in sy 
ouerhuis, en as sy broer nie...(met 
‘n knikkie in James se 
rigting)...hoflik is nie, sal sy ma 
hom met daardie einste sambok 
maniere leer. ‘n Kind is nooit te 
oud vir ‘n pakslae nie.

INT. DONKERLAND, STOORKAMER. DAY

‘n Houtsaag byt in ‘n dik houtpaal. Die lem is al so een duim 
diep in die hout in - nog ver om te gaan.

Piet-Jan help vir Ouboet om die houtpaal deur te saag.  Die 
paal is oor ‘n houtdonkie.  Piet-Jan hou die lang kant van 
die paal vas terwyl Ouboet omtrent ‘n voet of so van die paal 
se een punt afsaag. Ouboet saag en stop, saag en stop tussen-
deur soos hy met Piet-Jan praat.

PIET-JAN
Maar hoekom sou Oom Dirk stad toe 
wou gaan, waar hy niemand geken het 
nie, as hy hier kon gebly het?
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OUBOET
(saag voort)

Omdat daar nooit ‘n boer in sy 
bloed was nie.  Ook nie in jou 
oorlede Oom Henk nie.

PIET-JAN
Is dit hoekom Oom Henk homself 
gehang het?

OUBOET
(hou op saag vir ‘n 
oomblik)

Oom Henk het homself gehang omdat 
hy sy been in die myne verloor het.

PIET-JAN
Ouma sê Oom Henk was ‘n goeie mens.

OUBOET
Een ding wat jy van jou Ouma moet 
verstaan, seun...as jy hier op die 
plaas bly is jy net nog ‘n boer, 
maar as jy wegloop stad toe of 
jouself hang, dan’s jy ‘n goeie 
mens.

Ouboet saag verder.

PIET-JAN
Sigwebana sê sy ma het hom vertel 
dat Oom Dirk stad toe gegaan het 
omdat Oupa Pieter hom gedwing het 
om ‘n swarte met die einste sambok 
waarmee Oom ons looi, te slaan.

Ouboet hou op saag, maar bly presies in dieselfde posisie, sy 
oë op die saag terwyl hy praat.

OUBOET
Dit was lank gelede.

PIET-JAN
Is dit waar, Oom?

OUBOET
(stilte)

Hou vas daar.

Ouboet saag verder.

Piet-Jan weet hy gaan nie ‘n antwoord kry nie.

INT. DONKERLAND, EETKAMER. NIGHT

Die familie eet aandete.  Hulle sit om die tafel as volg: 
Ouboet aan die hoof.  Piet-Jan regs van Ouboet, Maria links. 
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Links van Maria sit Annette en dan Mari.  Regs van Piet-Jan 
sit Thea, en dan Dirk.  Aan die onderste hoof sit Ouma Riana.  
Dirk is dus aan Ouma Riana se onmiddelike linkerkant.

Op die oomblik is al die hoofde gebuig in gebed. Hande word 
om die tafel vasgehou. Almal het ‘n leë bord voor hulle 
behalwe Annette en Mari.  Hulle borde is op Maria se bord 
voor haar op die tafel.

OUBOET
...voed en sterk ook so ons siele 
en vergewe ons genadiglik al ons 
sondes.  Om U naam’s ontwil.  Amen.

Maria neem ‘n bord en begin skep. Sy sal deurgans borde skep 
en aangee.  Niemand begin eet voor almal kos gekry het nie.

(NB NOTA:  In hierdie toneel is die reaksies van die mense 
wat luister net so belangrik as die mense wat praat, indien 
nie meer belangrik nie.  Individuele reaksies word net hier 
aangedui wanneer ek regtig dink die reaksie uiters belangrik 
is, andersins volgens regisseur se diskresie.)

MARIA
As julle nie omgee nie, skep ek net 
gou vir die kinders en dan kan ons 
aangaan.

MARI
Ek wil nie boontjies hê nie, dankie 
Ma.

MARIA
Jy sal eet wat ek op jou bord sit.

Mari kyk weer, soos in die kombuis aan die begin van die 
episode, haar kyk na Maria.  Maria praat weer sonder om na 
Mari te kyk, haar aandag op die kos wat sy skep.

MARIA (CONT’D)
En moenie met daai gesig na my kyk 
nie.

Mari kyk af, dikbek.

THEA
As ek mag vra, Dirk, wat gaan jy in 
Holland doen?

DIRK
Weet nog nie.  Miskien vir ‘n graad 
inskryf..in die onderwys.

OUMA RIANA
Hy’t mos klaar sy diploma, en nou 
‘n graad. Die eerste De Witt met ‘n 
graad.
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Ouboet sit nors.

ANNETTE
Sal ons dan vir Oom moet “Doktor” 
sê?

DIRK
(glimlag)

Nee, wat.  Dis net as mens ‘n 
doktorsgraad het. En dit neem baie 
jare.

MARI
As ek groot is wil ek ‘n 
doktorsgraad kry.

OUBOET
Mari, dis die tweede keer dat jy 
aan tafel praat sonder dat jy gevra 
word.  Moenie laat daar ‘n derde 
wees nie.

Mari weer dikbek.

OUBOET (CONT’D)
En jy’t nie rede om dikmond te trek 
nie, maar ek sal vir jou een gee as 
jy wil.

Mari omskep met moeite haar dikbek tot ‘n neutrale gesig.

MARIA
Sal ek vir jou skep, Pappa?

OUBOET
Laat die ander eers kry.

Maria begin die potte aangee vir mense om vir hulleself te 
skep.

THEA
(aan Dirk)

En as jy jou graad gekry het?

DIRK
Weet nie.

OUBOET
Dirk is mos ons wandelende Jood.

Dirk kyk na Ouboet, maar besluit om nie hierop te reageer 
nie.

DIRK
Ek het gedink om miskien terug te 
kom en klas te gee. Hoe meer 
opvoeding ‘n nasie het, hoe meer 
beskaafd is hy.
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MARI
Miskien kan Oom hier in die distrik 
kom skool gee. Dan kan Oom my 
meneer...

Mari vang haarself...kyk angstig na Ouboet en dan af na haar 
kos.

DIRK
As ek kom skool gee, sal dit in ‘n 
swart skool wees.

Alle koppe draai na Dirk. Almal hou op eet, sommige met vurk 
tussen bord en mond.

OUBOET
Hulle is te dom om te leer.

DIRK
Dis wat die Engelse in die 
twintiger- en dertigerjare van die 
Afrikaner gesê het:  te dom om te 
leer.  En waar is daardie “dom” 
Afrikaners vandag?  In die 
parlement.  

OUBOET
Daar sal kapok in die Kalahari wees 
voor dit gebeur.

DIRK
Dis wat julle dink.

OUBOET
Julle?  Wie’s “julle”.

DIRK
Nasionaliste.

OUBOET
En wat is jy?

DIRK
‘n Afrikaner...

Maria begin haar vererg vir hierdie gesprek.

DIRK (CONT’D)
...wat lief is vir sy land. En 
daarom glo ek: hoe meer die Swartes 
tussen nou en dan geleer word, hoe 
beter.  Ek redeneer eerder met ‘n 
geleerde man, ‘n man met hoop, met 
‘n toekoms, as met een wie se lewe 
so hopeloos is dat hy niks het om 
te verloor nie.
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OUBOET
Ons het ses en veertig jaar lank 
gewag om...

MARIA
Jy weet hoe ek voel oor politiek 
aan tafel.  Die kinders...

OUBOET
(aan Maria)

Laat die kinders hoor.  Dis die 
land waarin hulle gaan moet leef.

(terug na Dirk)
...ses en veertig jaar om weer ons 
eie land te regeer en nou wil jy my 
kom vertel dat ons die hele plaas 
net so aan hulle moet oorhandig?!

Maria sit strak.

DIRK
(baie kalm)

Of ons hom sal oorgee, dit weet ek 
nie, maar ek sien wat in die stad 
gebeur.  Die swartes is aan die 
opstaan.

OUBOET
Die swartes was nog altyd aan die 
opstaan.  ‘n Ferm hand, dis al wat 
kortkom, iets wat Smuts en sy 
liberale joiners nooit verstaan het 
nie.

MARI
Gaan impi’s ons doodmaak soos by 
Weenen, Ma?

MARIA
Nee, my kind, nee.

(Maria sit haar servet op 
die tafel neer en staan 
op)

Kinders, kom. Bring julle borde.

PIET-JAN
Maar Ma, ek’s...

Thea staan ook met haar bord op.

THEA
Piet-Jan...moenie laat Tannie Maria 
tweekeer praat nie.

Maria herder die dogters uit gevolg deur Thea en ‘n baie vies 
Piet-Jan.  Ouboet, Dirk en Ouma Riana bly agter. Stilte.
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DIRK
Ek’s jammer.

OUBOET
Nee, moenie jammer sê nie, Dirk.  
Hoe sou dit dan anders wees?

OUMA RIANA
Ouboet, jy kan nie...

OUBOET
Nee, Ma, moenie nou probeer om dit 
wat ons almal weet, weg te praat 
nie. Laas toe Dirk kom kuier het, 
het ons nie ‘n dag uitgehou nie, 
toe’s hy weer vort. Hy’t goed 
geweet wat hy doen toe hy toe gekom 
het en hy’t goed geweet wat hy doen 
toe hy besluit het om nou te kom.  
Plaas jy by Emily gaan bly het.

OUMA RIANA
Sy’t aangebied en ek het aangedring 
dat hy by ons kom bly.

OUBOET
Waar het hy sy tasse neergesit, 
Ma?!  Nie by Emily nie.  Hy’t 
hiernatoe gekom...

(direk aan Dirk)
...doelbewus! Om onmin te kom saai.

DIRK
Inteendeel, ek het gekom om...

Ouboet staan op aan die hoof van die tafel, sy servet in sy 
hand.

OUBOET
Moenie eers daaraan dink om dit te 
ontken nie. Maar laat ek jou nou 
vertel, my broer:  hierdie land 
behoort nou weer aan ons, en ons 
teken hom nooit weer weg nie. Jy en 
jou maatjies wil hê ons volk moet 
‘n bastervolk word, en onder die 
Sappe het dit al klaar begin 
gebeur. Maar Malan gaan ons volk 
versuiwer, en ek sê dis omtrent 
tyd!

Dirk sit nog, oë op die tafel voor hom.

DIRK
En daarmee gaan hy ons oor die 
afgrond stoot.
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Ouboet gooi sy servet met minagting op die tafel neer en stap 
om na Dirk.

OUBOET
As Ma nie nou hier was om jou soos 
altyd te beskerm nie, het ek nou 
die werk wat die Stormjaers begin 
het, klaargemaak.

OUMA RIANA
Ouboet...!

Kyk skerp en vinnig en gevaarlik na Ouma Riana.

OUBOET
Gaan ma my kamer toe stuur?  ‘n 
Pakslae gee?  Hm?

Ouma Riana staan op, lig haar ken vir Ouboet, en stap kop 
omhoog uit.

Ouboet staan nou langs Dirk.

OUBOET (CONT’D)
Dit verbaas my, weet jy, hoe min 
dinge verander.  Lank voor jy van 
die plaas af weg is, lank voor jy 
nie daardie opstoker sy plek wou 
leer nie en Pa jou moes forseer om 
die sambok te vat, het ek al 
geweet, Pa ook, dat jou hart swart 
is.  Maar jy sal sien, nes jy dink 
jy’t ‘n vriend wat langs jou sal 
staan en jy draai jou rug...net 
daar kry jy ‘n assegaai tussen jou 
skouers.

DIRK
Of hy slaan jou kop teen ‘n rots 
stukkend.

OUBOET
Juis.

DIRK
Ja, juis.

Stilte terwyl dit wat Dirk impliseer by Ouboet insink.

OUBOET
(stil, gevaarlik)

Dis ‘n gevaarlike berg waarteen jy 
nou uitklim, boetie. As jy al die 
pad hiernatoe gekom het om ou koeie 
uit die sloot uit te grawe, moet jy 
gereed wees om jou bek met jou lyf 
by te staan.
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Stilte.  Dirk antwoord nie en kyk ook nie op nie.

Ouboet vat dan die bak vleis en die bak pampoen wat op 
verskeie plekke op die tafel staan en plak hulle langs mekaar 
op die tafel voor Dirk neer.

OUBOET (CONT’D)
Geniet die kos.  Dis Boerekos.

Ouboet gee vir Dirk ‘n laaste kyk en stap uit.

Dirk sit alleen.

INT. DONKERLAND, WERKERS SE KRAAL, ZWIDE EN NANDI SE HUT. 
NIGHT

Zwide, Nandi en Sigwebana sit om die vuurtjie.  Zwide en 
Sigwebana eet.  Nandi bedien en skink soos nodig.

(Vertaal Engels na Zoeloe met Afrikaanse onderskrifte soos 
aangedui.)

ZWIDE
Even when we were children, Baas 
Ouboet and Baas Dirk they were not 
like brothers from the same mother. 
(Selfs toe ons kinders was...Baas 
Ouboet en Baas Dirk, hulle was nie 
soos broers van dieselfde ma nie.)

NANDI
I see there wil be big trouble. I 
heard them in the dining room. (Ek  
sien daar gaan groot moeilikheid 
wees.  Ek het hulle in die eetkamer 
gehoor.)

SIGWEBANA
Why do they hate each other so 
much? (Hoekom haat hulle mekaar so 
baie?)

Zwide wil nie antwoord nie.  Hy kyk stil na Nandi, en dan 
terug na sy kos.

NANDI
Your father does not want to speak 
of it because he is afraid 
that...(Jou vader wil nie daaroor 
praat nie want hy’s bang dat...)

ZWIDE
(vererg hom)

If you see that I do not want to 
speak of it, why do you speak of 
it? (As jy sien dat ek nie daaroor 
wil praat nie, hoekom praat jy?
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Nandi raak stil.

SIGWEBANA
(met baie respek)

Perhaps it is because Baas Dirk 
wants to help our people. (Miskien 
is dit omdat Baas Dirk ons mense 
wil help.)

ZWIDE
This is our home.  We have lived 
here for many generations. We work 
and we keep quiet. (Hierdie is ons 
tuiste.  Ons woon al hier vir baie 
geslagte.  Ons werk en ons bly 
stil.)

SIGWEBANA
Or perhaps it is about the black 
man that Baas Dirk killed with the 
sambok. (Miskien is dit oor die man 
wat Baas Dirk met die sambok 
doodgeslaan het.)

Zwide gooi sy kos neer en staan op.

ZWIDE
We do not get involved with the 
white man’s quarrels!  The last 
time we did that was in the war 
against the English and many of our 
people died. (Ons raak nie betrokke 
by die wit man se struwelinge nie!  
Die laaste keer wat ons dit gedoen 
het was in die oorlog teen die 
Engelse en baie van ons mense het 
gesterf!)

Zwide stap uit.

Nandi sit stil, kyk af.

Sigwebana kyk na Nandi.

SIGWEBANA
Mama...why have we served the white 
men for so long? (Mama, hoekom dien 
ons die witman al vir so lank?)

NANDI
Because our warriors had assegaais 
and they had guns. And now it is 
too late. (Omdat ons krygers 
assegaaie gehad het en hulle s’n 
gewere. En nou is dit te laat.)
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SIGWEBANA
Maybe there will come a time when 
we also have guns. (Miskien sal 
daar ‘n tyd kom wanneer ons ook 
gewere het.)

NANDI
Do not speak such things. Eat. 
(Moenie sulke goed sê nie. Eet.)

Sigwebana kyk stil na Nandi.

EXT. DONKERLAND, DIE STOEP. NIGHT

Dirk sit op ‘n bankie op die stoep. (Indien die akteur rook, 
sal dit goed wees as hy ‘n 1948 sigaret sit en rook.)

ANNETTE (O.S.)
Oom Dirk...?

Dirk kyk op.

Annette staan in die voordeur.  Sy stap nader.

ANNETTE (CONT’D)
Gee Oom om as ek sit?

Dirk beduie dat sy welkom is om te sit.  Annette gaan sit 
langs Dirk.

ANNETTE (CONT’D)
My beste vriendin, Santie, was 
eenkeer saam met haar ouers in 
Johannesburg.  Sy sê daar’s meer 
liggies daar as wat daar sterre in 
die hemel is.

Dirk kyk op na...

Die sterreruim bokant die stoep.  Die melkweg glinster.

ANNETTE (CONT’D)
Sy sê dit was die mooiste gesig wat 
sy nog ooit gesien het.

DIRK
(verwys na die sterre)

Daar is nie ‘n stad in hierdie 
wêreld waarvan die liggies mooier 
is as dit nie. (Oomblik stilte) En 
moet jou nie laat mislei nie - net 
omdat die stad skitter, beteken nie 
dis ‘n soort hemel nie.  
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ANNETTE
Santie se ouers het gesê: as sy 
einde van die jaar klaar is met 
standard agt kan sy in Pretoria by 
haar ouer sussie gaan bly.  Sy gaan 
‘n regte werk kry, nes haar sussie.  
En lipstiffie dra, en sykouse. Ek 
wens ek kon gaan, maar natuurlik 
het Pa en Ma nee gesê.

DIRK
Miskien is hulle wyser as wat jy 
dink.  Die stad kan ‘n gevaarlike 
plek wees, veral vir ‘n jong 
meisie.

ANNETTE
Ek’s nie meer ‘n meisie nie, Oom 
Dirk.  Ek’s sestien.  As ek hier 
bly sal ek oor twee of drie jaar 
getroud wees met kinders en alles.

Stilte.  Dirk is stil, diep ingedagte.

ANNETTE (CONT’D)
Hoekom wil Oom die swartes help?

Dirk kyk vir ‘n oomblik direk na Annette en dan weer weg.

DIRK
Omdat ek daarvan oortuig is dat in 
die oë van die Here wat ons geskape 
het, is elke mens - man, vrou en 
kind - gelyk.

Annette kyk stil na Dirk.

Maria kom op die stoep uitgestap.

MARIA
Annette, dis lankal jou bedtyd 
verby.

Annette staan op omdat sy moet en gaan die huis binne.  Maria 
bly staan.

MARIA (CONT’D)
(so beleefd as wat sy kan 
wees)

Hoe lank beplan jy om te bly?

DIRK
Nie lank nie.

MARIA
Goed so.

Maria stap die huis binne.
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Dirk kyk weer op na die hemelruim.

Die sterre glinster.

EXT. DONKERLAND, VELD BY DRAADHEINING WAT DIEN AS GRENS 
TUSSEN DONKERLAND EN SOETWATER (EMILY EN JAMES SE PLAAS). DAY

Presies waar Ouboet en Zwide in die openingstoneel van 
hierdie episode was.

Weereens is Ouboet en Zwide by die heining.  Maar hierdie 
keer plant hulle die houtpaal wat Ouboet saam met Piet-Jan 
vroeër afgesaag het.  Daar is reeds ‘n gat in die grond 
gegrawe in die grond onder die draad van die heining so ‘n 
treë weg van die paal waaraan hulle heel aan die begin die 
draad vasgetrek het.  Die idee is dat hulle hierdie tweede 
paal gaan gebruik om as stut vir die eerste paal te dien - 
teen so 60 grade teen die hoofpaal.  Zwide grawe nog so een 
of twee keer in die gat.

OUBOET
Reg.  Dis genoeg so.  Bring die 
paal.

Zwide tel die paal op wat eenkant lê en stoot sy een punt in 
die gat en lê dan die boonste punt in ‘n keep teen die 
hoofpaal.

OUBOET (CONT’D)
Ja.  Perfek.  As ons hom eers vas 
het, werk ons nie weer vir tien 
jaar aan hierdie deel van die 
heining nie.

Soos Ouboet opkyk, sien hy vir...

Dirk wat weer, soos aan die begin, verby die dam aangestap 
kom.

OUBOET (CONT’D)
Agge nee, donner.

Ouboet draai weg, hande op heupe, wil nie hierdie gesprek nou 
voer nie.

Dirk kom tot ‘n paar treë anderkant die heining van Ouboet se 
kant tot stilstand.

OUBOET (CONT’D)
Jy’s dalk hier om te kuier en 
groet, maar ek het werk om te doen.

DIRK
Jy’t gevra hoekom ek hier is. Ja, 
ek wou graag vir ma en ons susters 
groet, maar dis nie die enigste 
rede hoekom ek hier is nie.
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OUBOET
Soos ek gesê het, ek het werk om te 
doen.

DIRK
Ek het gekom om my helfte van die 
plaas te eis.

Stilte.  Ouboet staar eenvoudig na Dirk.

Zwide kom orent van die paal waar hy besig was om grond om 
die val in te stoot. Hy kyk na Dirk.

DIRK (CONT’D)
(stadiger)

Ek het gekom om my helfte van die 
plaas te eis.

OUBOET
Jou...helfte?

DIRK
Henk is dood.  Dis net ek en jy.  
Volgens wet is ek op die helfte van 
Donkerland geregtig.

OUBOET
Ek dink jy’t te ver in die son 
gestap.

DIRK
Dis die wet.

OUBOET
Wet se moer!  Jy is nie geregtig op 
‘n enkele klip of kluit van hierdie 
plaas nie, of het jy vergeet wat jy 
vir my gesê het kort voor jy gewaai 
het:  “Jy kan my helfte kry, 
Ouboet.”

DIRK
Dit staan nêrens op papier geskryf 
nie.  En as ek reg onthou was daar 
geen getuies nie.

OUBOET
Ek steur my nie aan papiere nie. 
Enige reg wat jy gehad het, het jy 
verloor die nag toe jy soos ‘n dief 
in die nag uitgesluip het, stad 
toe. Donkerland is myne, en na my 
is die Piet-Jan s’n.  Hy’s nou wel 
nie my seun nie, maar hy’s steeds 
my bloed en hy’s soos ‘n seun vir 
my.
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DIRK
Hy kry nie my helfte nie, nie 
terwyl ek leef nie.  Ek weet.  Ek 
het uitgevind.

OUBOET
Ek is die een wat al die jare vir 
Pa bygestaan het, wat hierdie grond 
bewerk het na hy begrawe is.  Ek en 
ek alleen!  Helfte?!  Jy kan vat 
wat jy in jou tas kan pas.  Dis al!

DIRK
Dis my erfenis.

OUBOET
Nie meer nie.  Jy is buitendien nie 
‘n boer nie.  Was dit nog nooit 
nie.

DIRK
Wat myne is, is myne. Tienduisend 
pond.

Ouboet se mond val oop.

DIRK (CONT’D)
Tienduisend pond en jy sien my nie 
weer nie.

OUBOET
(vinger in Dirk se gesig 
oor die heining)

Oor my dooie liggaam.  Hoor jy my?  
Oor my dooie. Liggaam.

Ouboet draai en stap weg van die heining.  Dirk bly staan.  
Zwide ook. Ons trek verder en verder terug...Ouboet eenkant 
van die raam soos hy wegstap, Dirk en Zwide aan die ander, en 
die heining wat tot doer in die veld tussen hulle ‘n streep 
deur die veld trek.  Terwyl ons terugtrek, hoor ons die 
Verteller...

VERTELLER
Elke mens kies maar sy hoekie van 
die we^reld waar hy veilig voel, en 
dan span hy sy draad en hang sy 
bordjie:  Oortreders sal vervolg 
word. Ai, die mensdom - ôk maar 
mens...ôk maar dom.

TITELKAART:    Einde van Deel 1.  Word vervolg...

ROL KREDIETE
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VERLEDE WEEK OP:  Verskeie tonele soos nodig om die kyker aan 
die hooflyne van die verhaal uit Episode 8 te herinner.

TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

Laat ons skyn vir Jesus met ‘n helder glans,                                  
skitter soos die sterre aan die hemeltrans,                 
in die donker wereld, skyn dan, skyn,                       
jy in jou klein hoekie en ek in myn.

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in.  (NOTA 
VIR HIERDIE EN AL DIE EPISODES, VOOR EN NA:  Die laaste beeld 
waaroor hierdie titelkaarte gewys word moet die klipstapel 
wees langs die groot boom wat daar groei.  

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof eers die 
tydsverloop sedert die laaste episode in gevolg deur die 
titel van die episode en datum:

DOOF IN:

Jy In Jou Klein Hoekie

 1948

Deel 2

EXT. STOFPAD IEWERS TUSSEN DONKERLAND EN EMILY EN JAMES SE 
PLAAS SOETWATER. DAY

Dieselfde dag as die laaste toneel in Episode 8.

Dirk, met sy tas, stap in die pad af.

VERTELLER
Hoe weet mens ‘n stuk grond is 
joune?  Is dit joune omdat jy ‘n 
stok in die middel daarvan geplant 
het en dit uitgetreë het? Is dit 
joune omdat jy dit gekoop het?...of 
dit met kanon en geweer by iemand 
anders gevat het? Of miskien ag jy 
dit joune omdat dit die plek is 
waar jy, met jou geboorte, na jou 
eerste asem gesnak het? 
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EXT. EMILY EN JAMES SE PLAAS, DIE VOETPADJIE DEUR DIE TUIN NA 
DIE OPSTAL SE VOORDEUR. DAY

Dirk stap op met die padjie na die huis, op met die stoep.  
Soos hy by die voordeur kom maak Emily die deur van binne af 
oop, nooi vir Dirk in.  Hulle stap die huis binne.  Emily 
maak die deur toe.

VERTELLER
Een ding is seker, of jy nou ‘n 
stok geplant het of nie, geld 
betaal het of nie, of dit jou 
geboorteplek noem of nie...as ‘n 
mens, of volk,  glo dat ‘n stukkie 
van hierdie aarde syne is, sal hy 
daarvoor veg...dikwels tot die 
dood...want dan is die eis daarop 
nie net ‘n eis nie...dis ‘n geloof. 
En geloof is ‘n ander saak.  Kyk 
maar na Jerusalem - meer as twee 
duisend jaar, en hulle baklei nog 
steeds oor daardie klein hoekie van 
die aarde.

INT. EMILY EN JAMES SE PLAAS, SITKAMER. DAY

Emily, Dirk en James sit in die sitkamer.  Hulle drink 
koffie.  James en Emily sit langs mekaar op een bank en Dirk 
sit oorkant op ‘n ander bank of a stoel.

DIRK
My helfte is baie meer werd as die 
tienduisend pond wat ek vra.  Ek 
het my navorsing gedoen.

EMILY
(versigtig)

Dirk...jy weet nog altyd dat 
jy...(kyk vlugtig na James langs 
haar) en ek weet ek hoort nie 
hierdie te sê nie...maar tussen jou 
en Ouboet was ek nog altyd liewer 
vir jou. Toe ons kinders was, was 
jy meer as beste vriend, jy was my 
held...en is nog steeds...

DIRK
Maar...?

EMILY
...maar daar is die wet, en dan’s 
daar die wet...die een wat nie 
neergeskryf is nie, maar wat almal 
in hulle harte voel.  
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Ek stem saam dat wat joune is, is 
joune, maak nie saak hoe lank jy 
nie daar was om na dit om te sien 
nie, maar het jy nou jou helfte kom 
op eis omdat jy wil hê wat joune 
is, of omdat Ouboet al een is wat 
jy kan gebruik om die Afrikaner te 
straf vir alles wat met jou in 
Joahnnesburg gebeur het?

Dirk is stil...het nie hierdie vraag verwag nie.

DIRK
Ek het die geld nodig.

Emily kyk na James...James knik effens.

EMILY
Ek is seker dat as jy geld nodig 
het om in Holland te gaan bly, sal 
James baie bly wees jou te help.

JAMES
Absolutely.

DIRK
Dankie.  Thank you. Maar ongelukkig 
kan ek dit nie aanvaar nie.  Jy’s 
reg...daar is ‘n deel van my wat 
die Afrikaners wat soos Ouboet is, 
wil straf, maar daar’s ook ‘n deel 
van my wat vergoeding wil hê vir 
wat ek moes betaal om ‘n De Witt te 
wees. 

Hierdie laaste woorde tref vir Emily.  Sy begryp, knik stadig 
haar kop.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

Ouboet, Ouma Riana, Maria an Thea sit op die stoep.  Hulle 
drink ook koffie.

MARIA
Hy sal hom wat verbeel!

THEA
Sê my net jy gaan dit nie betaal 
nie.

OUBOET
Natuurlik gaan ek dit nie betaal 
nie.  Hy kan met ‘n hele bleddie 
peleton prokureurs hier aankom vir 
al wat ek omgee...
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OUMA RIANA
Is dit nodig om voor vrouens sulke 
sterk taal te gebruik?

Ouboet antwoord nie, kyk net vies weg.

MARIA
Onder die omstandighede, Ma, is ek 
self lus om sterk taal te gebruik.

OUMA RIANA
Feit bly staan...

OUBOET
Nee.  Nee, Ma.  Moet dit nie eers 
sê nie! Hy is nie op ‘n spikkel 
stof van Donkerland geregtig nie. 
Daardie reg het hy verpand die dag 
toe hy stad toe gekruip het.

OUMA RIANA
Sover ek weet was hy nie ‘n paar 
maande oud toe hy weg is nie.

OUBOET
Ma weet goed wat ek bedoel. Gekruip 
soos in: nie regop soos ‘n man nie.

OUMA RIANA
Juis my punt.  Hy is eers op drie 
en twintig hier weg. Drie en 
twintig jaar van sy lewe wat hy, 
nes jy, in die grond van hierdie 
plaas ingeploeg het. Dis nog steeds 
meer jare as wat hy van die plaas 
af weg was...meer as die helfte van 
sy lewe.

THEA
Mens kan mos nie nou so redeneer 
nie.

OUMA RIANA
Thea, jou belange lê by Piet-Jan se 
erfenis, en dis reg so, maar 
hierdie is ‘n saak tussen jou 
broers.

Thea se mond is toegeraps.

OUBOET
Inteendeel, Ma, Thea het alle reg 
om te praat. Almal weet dat ek Piet-
Jan as my eie seun ag...

Maria kyk af, gesig raak strak.
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OUBOET (CONT’D)
...en die dag as ek nie meer kan 
nie, word hy die volgende baas van 
Donkerland.  Ek gaan nie toelaat 
dat Dirk Piet-Jan se erfenis verarm 
nie. Daarvoor sal ek veg asof Piet-
Jan my eie seun was.

OUMA RIANA
(stil)

Ek dink ons weet almal dit gaan nie 
eintlik oor Piet-Jan se erfenis 
nie.

Ouboet kyk direk na Ouma Riana.

OUBOET
Daar is Ma reg, want dis Piet-Jan 
se erfenis...maar dis my plaas.

Thea straal selfvoldaan.

OUMA RIANA
As ek mag vra: Wat sou jy gedoen 
het as Emily ‘n seun gehad het?

Ouboet verwerk hierdie vraag vir ‘n oomblik.

Thea kyk vinnig op na Ouma Riana.

OUBOET
As is verbrande hout, Ma.  Sy het 
nie ‘n seun nie, ook nie ‘n dogter 
nie.  En ons weet hoekom.

OUMA RIANA
Nee, ons weet nie hoekom nie.  Sê 
gerus.

OUBOET
Ek is nie nou lus om oor...

OUMA RIANA
Nee, ek dring daarop aan.  Hoekom 
het sy nie kinders nie?

OUBOET
Gaaf, as Ma wil hê dat ek dit sê, 
sal ek dit sê.  “Eer jou vader en 
jou moeder...” - Ma herinner ons 
mos graag daaraan.  Nou ja, Emily 
het teen Pa se nadruklike wens met 
daai Engelsman getrou.  En hulle 
het nie kinders nie. Genoeg gesê.

Ouma Riana kyk vir ‘n paar oomblike direk na Ouboet.
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OUMA RIANA
En vir watter sonde sou jy dan sê 
het die Here klein Jakob weggevat?

Ouma Riana se woorde tref Ouboet soos ‘n vuis tussen die oë. 
Hy kyk vlugtig na...

Maria.  Maria staan op en stap vinnig die huis binne.

OUBOET
Ma hoort Ma te skaam.

OUMA RIANA
Laat hy wat sonder sonde is...

Ouboet kan nie meer nie.  Hy stap ook die huis binne.

Dan staan Thea op, haar gesig strak.

THEA
Sal Ma my verskoon?

OUMA RIANA
Natuurlik.

Thea stap uit.

Ouma Riana sit alleen.  Sy glimlag treurig.  Soos Lorca 
geskryf het: “Ai, ai, al die dinge.”

EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD. DAY

THWAK!  ‘n Stok tref ‘n skild.

Piet-Jan en Sigwebana oefen stokgeveg.  Hulle beweeg in 
sirkels om mekaar terwyl hulle praat, soek ‘n opening.  Maar 
hierdie is net oefening. 

Sigwebana val aan, maar Piet-Jan weer hom suksesvol af.

PIET-JAN
Nee wat, ou maat, jy sal moet beter 
doen as dit.

SIGWEBANA
Ek gee die kleinbaas die kans.

PIET-JAN
Iiiiiisit?

Piet-Jan spring soos blits vorentoe...plant ‘n hou wat 
Sigwebana met sy skild se stok afweer.  Sigwebana slaan 
terug...laag...maar Piet-Jan weer dit met sy stok af, ens.  
So gaan dit aan totdat Sigwebana ‘n lekker hou teen Piet-Jan 
se bo-been plant.

Piet-Jan spring rond, hand teen sy bo-been.
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PIET-JAN (CONT’D)
Eina!  Donner!

SIGWEBANA
Wat sê die kleinbaas nou?  Is dit 
beter?

Piet-Jan herstel, oë gevaarlik op Sigwebana.

PIET-JAN
Kom...

Hulle sirkel weer mekaar...maak skynaanvalle...deins vorentoe 
en terug...en dan beweeg Piet-Jan in.  Hy maak ‘n skynaanval - 
steek die punt van sy skild se stok direk na Sigwebana se 
maag.  Sigwebana slaan die skildstok met sy stok weg.  In 
hierdie presies moment slaan Piet-Jan met sy stok en tref 
Sigwebana teen die skouer.

SIGWEBANA
(roep uit en laat val sy 
stok)

Agh!

Piet-Jan staan terug, glimlag.

PIET-JAN
Moenie dink omdat ek ‘n boertjie 
is, ek ken nie van kryger wees nie.

Sigwebana tel sy stok weer op.

PIET-JAN (CONT’D)
Nee, dis genoeg.

Piet-Jan gooi sy stok en skild in die gras neer en gaan sit 
uitgeput op sy agterent.  Hy kyk na die rooi streep wat 
alreeds op sy bo-been uitbult.

PIET-JAN (CONT’D)
Wetter!  Maar joune was seerder.

SIGWEBANA
(tergend)

My pa, hy’t gesê, ek moet laat wen 
die kleinbaas, anders die klein 
baas sy mond hy raak dik.

PIET-JAN
Ja, ja...

SIGWEBANA
Ons moet gaan gee die water daar by 
die kraal.

PIET-JAN
Net-nou.
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SIGWEBANA
Die baas hy gaan kwaad wees.

PIET-JAN
Ek werk my gat af op hierdie plaas 
terwyl Annette en Mari binne sit en 
speel.

SIGWEBANA
Die vrouens hulle maak die kos en 
die mans hulle moet werk.

PIET-JAN
Jy klink nes oom Ouboet.

Sigwebana gooi sy skild en stok neer en gaan sit ook op sy 
agterent.

Vir ‘n oomblik is daar stilte.

SIGWEBANA
Kleinbaas...?

PIET-JAN
Hmm?

SIGWEBANA
Hoekom baas Dirk hy is hierso?

PIET-JAN
My ma sê hy soek tienduisend pond 
by Oom Ouboet.

SIGWEBANA
Tien duisend pond! Hau! Hau! Hau!

PIET-JAN
Negentien jaar lank in die stad en 
nou ewe skielik wil hy betaling vir 
sy helfte van die plaas hê. As ek 
oom Ouboet was het ek hom lankal 
met ‘n sambok van die plaas af 
gebliksem.

SIGWEBANA
Hy kom verkoop hom die plaas?

PIET-JAN
Die helfte van die plaas wat hy 
dink nog aan hom behoort.

SIGWEBANA
Hoekom daardie helfte hy behoort 
nie meer aan baas Dirk nie?
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PIET-JAN
Waarvan praat jy?!  Hy het sy 
helfte verloor toe hy stad toe 
gegaan het?

SIGWEBANA
Hoekom?

PIET-JAN
Gaan jy nou soos ‘n papagaai aanhou 
“hoekom” sê?!  Hy het negentien 
jaar laas enig’iets hier bygedra.

Sigwebana verstaan nie Piet-Jan se redenasie nie.

SIGWEBANA
Maar as ek los my beeste hierso by 
die plaas en ek gaan daar by die 
myne vir vyf jaar en ek kom 
terug...die beeste hulle is nog 
myne.  

PIET-JAN
En wie het vir die beeste gesorg 
terwyl jy weg was?

SIGWEBANA
Daardie man wat vir my beeste 
gesorg het, ek sal hom die een of 
twee beeste gee vir die werk wat hy 
voor my gedoen. Maar die ander 
beeste hulle is myne.

PIET-JAN
Dis nie dieselfde nie.

SIGWEBANA
Hoekom?

PIET-JAN
Daar gaat jy alweer! 

SIGWEBANA
Baas Dirk hy vra mos nie die geld 
vir al die plaas nie...net vir wat 
syne is, en dan moet hy die baas 
betaal vir die sorg terwyl hy weg 
was.

PIET-JAN
Aan wie se kant is jy?

SIGWEBANA
Ek soek hom nie die kant nie, 
kleinbaas.
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PIET-JAN
Jy doen. Oom Dirk het niks wat hom 
hier toekom nie.

SIGWEBANA
Maar hoekom, kleinbaas.

Piet-Jan vlieg orent, gryp sy stok, maar nie die skild nie.

SIGWEBANA (CONT’D)
My beeste is mos my beeste.

Piet-Jan slaan met sy stok na Sigwebana wat net betyds uit 
die pad uit duik/rol.  Sigwebana gryp sy stok en kom orent, 
ook sonder skild.  Hulle draai om mekaar.  Nou is dit 
ernstig.

SIGWEBANA (CONT’D)
Kleinbaas...kleinbaas...

PIET-JAN
Vat terug wat jy gesê het.

SIGWEBANA
Die kleinbaas hy dink nie reg 
nie...

Piet-Jan beur vorentoe, stuur ‘n helse hou na Sigwebana se 
kop.  Sigwebana weer dit met sy stok af.  Piet-Jan slaan 
weer...en weer...elke keer afgeweer deur Sigwebana.

SIGWEBANA (CONT’D)
Die kleinbaas moet oppas nou...

PIET-JAN
O rêrig...

Piet-Jan loods weer ‘n aanval, maar hierdie keer weer 
Sigwebana die houe af en plant ‘n harde hou op Piet-Jan se 
skouer/nek.  Piet-Jan laat val sy stok, sy hand oor die plek 
waar hy getref is.  Hy kreun van die pyn, sak op sy een knie 
neer.

SIGWEBANA
Ek is jammer, kleinbaas, maar die 
kleinbaas het gesoek hom die 
moeilikheid.

Sigwebana gooi sy stok neer...staan nader om Piet-Jan op te 
help.  Piet-Jan stoot hom weg.

PIET-JAN
Los my!

Piet-Jan kom orent, hand nog oor die seerplek.  Hy kyk na 
Sigwebana.
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PIET-JAN (CONT’D)
Ek stel voor jy dink mooi oor waar 
jou lojaliteite lê.

Piet-Jan stap weg.

Sigwebana bly alleen staan, kyk hoe Piet-Jan wegstap.

SIGWEBANA
Aish.

Piet-Jan loop weg oor die veld.

 AD BREAK # 1

EXT. EMILY EN JAMES SE PLAAS. DAY

Vestigingsskoot - die opstal.

EXT. EMILY EN JAMES SE PLAAS, DIE TUIN. DAY

Emily en Ouma Riana sit by ‘n tuintafeltjie.  Dirk staan naby 
die tafel, hande in sy sakke.

EMILY
Kom nou Dirk, moet nou nie so 
hardkoppig soos Ouboet wees nie.

DIRK
Ek vra al reeds minders as wat dit 
werd is.

OUMA RIANA
Dis nog steeds baie geld.

DIRK
Ek dink ek het dit verdien.

EMILY
Ons sê nie jy’s nie daarop geregtig 
nie, maar as jy dalk net ‘n bietjie 
toegee, sal hy ook moet toegee.

DIRK
Dan ken jy ons broer maar sleg.

OUMA RIANA
Sewe duisend sal miskien vir hom...

DIRK
Ons is nie op ‘n basaar nie, Ma!  
Ek gaan nie oor die prys van wat 
reeds myne is heen en weer 
onderhandel nie. Ek sou dink dat Ma 
dit sou verstaan.
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OUMA RIANA
Wat ek verstaan, Dirk, is dat jy en 
Ouboet nie met die prys van jou 
helfte van die plaas besig is nie.  
Julle maak daardie vuisgeveg klaar 
wat Pa julle nie toegelaat het om 
klaar te maak nie die dag toe die 
polisie vir Henk weggeneem het.

DIRK
En weet Ma waaroor daardie 
vuisgeveg gegaan het?

OUMA RIANA
Omdat Pa toegelaat het dat Henk 
tronk toe gaan vir die moord op 
daardie opstoker. As daar ‘n 
hofsaak was, sou hulle Henk 
vrygespreek het. Nie een van ons 
kon gedink het dat hy sy eie lewe 
sou neem nie. Laat die verlede aan 
die verlede.  Dis verby.

DIRK
Ook maar goed hy’t homself gehang.

Ouma Riana en Emily se monde gaan oop.

EMILY
Dirk! Hoe kan jy so iets sê?!

DIRK
Want as hy nie dood is toe hy dood 
is nie, en was daar ‘n hofsaak, het 
hulle hom beslis onskuldig bevind.  
En dan sou die polisie verder 
gesoek het vir die persoon wat die 
man vermoor het.  En hulle sou nie 
ver hoef te gesoek het nie.

Ouma Riana kyk verbaas/vreesbevange na Dirk.

OUMA RIANA
Wat sê jy presies...?

EMILY
Dirk...?  Was dit jy...?

DIRK
Ken jy my as ‘n man wat mense se 
koppe teen klippe stukkend slaan?

Ouma Riana begin besef wat Dirk impliseer.  Sy staan stadig 
op uit haar stoel.

OUMA RIANA
Wat sê jy, Dirk...?
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DIRK
Ek dink Ma weet wat ek sê.

Ouma Riana staar na Dirk.

Emily staar na Dirk.

DIRK (CONT’D)
Pa het vir my en Ouboet laat sweer 
dat ons Ma nooit sou sê nie.

Ouma Riana is in skok.  

INT. DONKERLAND, DIE SKUUR. DAY

Ouboet hammer ‘n stuk yster reguit.

Ouma Riana verskyn in die deur van die skuur. Haar gesig is 
strak, haar oë swart.

Ouboet kyk op as hy haar gewaar.

OUBOET
As Ma gekom het om my te oortuig 
dat ek...

OUMA RIANA
Is dit waar?

OUBOET
(na ‘n sekonde of twee)

Is wat waar?

Ouma Riana stap stadig nader.

OUMA RIANA
Het jy daardie swarte vermoor?

Ouboet kyk stil na Ouma Riana. Hy weet dadelik waarvan sy 
praat.

OUBOET
Watse swarte?

OUMA RIANA
Moenie maak asof jy nie weet 
waarvan ek praat nie.  Is dit waar?

OUBOET
Wel, as Ma gaan sê dat ek nie moet 
maak asof ek nie weet waarvan Ma 
praat nie, dan beteken dit Ma het 
klaar besluit wat Ma glo.

OUMA RIANA
Ek wil dit uit jou mond hoor.  Is 
dit waar?
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OUBOET
Maak dit saak wat ek sê?

OUMA RIANA
Antwoord my!

Stilte.  Ouboet kyk Ouma Riana direk in die oê.

OUBOET
Ja...dis waar.

Ouma Riana sukkel om haar asem te beheer.

OUMA RIANA
Jy’t toegelaat dat Henk homself 
opoffer om...

OUBOET
Om Donkerland te red.  Henk was 
stukkend, gebroke, en Dirk se hart 
was reeds in die stad.

Dis asof ‘n sluier stadig oor Ouma Riana se oë val.

OUMA RIANA
Ek sal jou nooit vergewe nie.

Ouboet kyk na die hammer in sy hand, gooi dit sonder woede 
eenkant op die werksbank neer, en stap tot voor Ouma Riana.

OUBOET
Miskien sal Ma...na ek van ‘n 
windpomp afgeval het en my nek 
gebreek het.  (beat) Soos Pa.

Ouboet stap verby Ouma Riana en uit die skuur. Ouma Riana 
staan versteen.

EXT. DONKERLAND, NABY DIE VOLK SE KRAAL. DAY

Sigwebana sit op ‘n houtstomp, teneergedruk, elmboë op sy 
knieë, kop half onderstebo. ‘n Wit hand klap hom agter teen 
die kop. Hy spring orent.

Piet-Jan staan agter Sigwebana. 

PIET-JAN
As jy dink jy gaan rondloop en vir 
almal vertel jy’t my ‘n pakslae met 
‘n stok gegee, sal jy anders moet 
dink.

SIGWEBANA
Hau, kleinbaas.
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PIET-JAN
Ons het op jou manier baklei...nou 
baklei ons op myne.

Piet-Jan lig sy vuiste voor sy gesig.

Sigwebana lig nie sy hande nie, kyk net stil na Piet-Jan.

PIET-JAN (CONT’D)
Lig jou hande, lafaard...kom ons 
kyk wie gee vir wie ‘n pakslae op 
hierdie plaas...

SIGWEBANA
Hau, kleinbaas, as ek...

PAF!  Piet-Jan moker vir Sigwebana in die gesig.  Sigwebana 
steier ‘n treë of twee agteruit.

PIET-JAN
Lig jou hande, bliksem!

Sigwebana se lip bewe. Hy voel met sy vinger binne sy lip.  
Daar is bloed op sy vinger.  Hy kyk op na Piet-Jan.

PIET-JAN (CONT’D)
Ek sê lig jou hande.

Sigwebana staan vir nog ‘n oomblik stil, en dan, sonder 
waarskuwing, storm hy met ‘n onheilige kreet vorentoe en duik 
Piet-Jan plat.  Die twee stoei op die grond, soek na die 
voordeel.  Uiteindelik kry Piet-Jan vir Sigwebana van agter 
af in ‘n wurggreep.  Sigwebana gryp-gryp sonder sukses aan 
Piet-Jan se arms en hande soos hy probeer om die greep te 
breek.  Piet-Jan gaan hom dood verwurg.

‘n Swart man se arm vat onverwags Piet-Jan van agter af om 
die nek.

Zwide het Piet-Jan om die nek beet.  Hy trek hom in ‘n 
wurggreep af van Sigwebana, wat handeviervoet vorentoe val en 
hoes. 

Zwide kom orent met Piet-Jan, trek hom ‘n paar treë weg van 
Sigwebana, en stamp hom dan weg soos hy hom laat gaan.

Piet-Jan draai en sien wie dit is.

Zwide wys dreigend met sy voorvinger na Piet-Jan.

ZWIDE
Hai khona, kleinbaas, hai khona.

Piet-Jan kyk rond...sien dat ‘n PAAR VAN DIE ANDER WERKERS 
nou ook eenkant staan en kyk.

Piet-Jan treë ‘n paar treë agteruit en strompel dan vinnig 
weg.
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Zwide hou Piet-Jan dop soos hy wegstrompel. Dan kyk hy af 
na...

Sigwebana, nog op sy hande en knieë.

INT. EMILY EN JAMES SE PLAAS, SITKAMER. DAY

Emily sit alleen op die rusbank in die kamer.  Sy doen 
borduurwerk.  James kom ingestap.  Hy staan vir ‘n oomblik in 
die deur, kyk na Emily wat hom nog nie gewaar het nie.  Dan 
stap hy oor na haar.  Sy gewaar hom, glimlag effens, en hou 
aan borduur.  James gaan sit langs Emily, op die rand van die 
bank.  Hy kyk vir ‘n paar sekondes in stilte hoe sy werk.

JAMES
My hart...ek is baie jammer oor 
hierdie...hierdie ding wat met jou 
familie gebeur.

EMILY
Dankie. Ek ook.

JAMES
I cannot bear it when you are upset 
and I can just imagine how much 
this must be upsetting you.

Emily laat sak haar borduur werk op haar skoot, dink vir ‘n 
oomblik.

EMILY
Wat is dit met grond...dat mense 
enige iets sal doen om dit te 
besit?

James dink daaroor.

JAMES
Ek weet nie.  My father used to 
say:  “Land, my boy.  Land is all 
that counts.”  Miskien omdat dit 
die enigste ding is wat hou.  Selfs 
goud kan deur ‘n gat in jou sak 
val, maar grond...land can’t be 
moved and lasts forever.

Stilte. Emily werk weer aan die borduur, maar meer ingedagte 
as doelgerig.

EMILY
Ek wens jy het Henk leer ken.  Hy 
was een van daardie mense met ‘n 
soet siel. Waar Ouboet my pa se 
seun was, was Henk my ma se seun.

JAMES
En Dirk?
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EMILY
Dirk was nog altyd sy eie mens. Ek 
is glad nie verbaas deur wat hy in 
Johannesburg alles aangevang het 
nie.  Selfs toe ons klein was het 
hy en Ouboet vasgesit oor wat dit 
beteken om baas van ‘n plaas te 
wees.

James knik sy kop, dink aan iets anders wat hy wil deel.

JAMES
I must tell you...I have decided to 
begin paying our workers a modest 
monthly wage as of next month.

Emily kyk na James.

JAMES (CONT’D)
As you know I am not a political 
man, but I cannot ignore what is 
going on in the country - 
especially not after the 
conversations I have had with Dirk -  
and it is clear to me that unless 
we begin to restore some of the 
dignity of which the natives have 
been deprived over the last 
century, we shall eventually fall 
over the edge of an abyss from 
which none of us shall return.

Emily raak liggies aan James se wang.

EMILY
Ek is trots op jou.

James glimlag effens. 

EMILY (CONT’D)
I am sorry I could not give you a 
son.  You would have raised such a 
fine man.

JAMES
Only because his mother gave me 
reason to be a better man.

Emily soen hom liggies.

EXT. DONKERLAND, BEGRAFPLAAS. DAY

NABYSKOOT:  Henk se grafsteen. Die srkif op die grafsteen 
lees:   H.P. “Henk” de Witt  6.10.1905 - 12.7.1929

Ouboet staan voor Henk se graf, diep ingedagte.
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Zwide kom doelgerig aangestap.

ZWIDE
Baas...?

Ouboet kyk om na Zwide.

ZWIDE (CONT’D)
Baas moet kom, baas.

OUBOET
Wat gaan aan?

ZWIDE
Die kleinbaas en Sigwebana, baas.  
Daar’s moeilikheid.

OUBOET
Moet ek die sambok bring?

ZWIDE
(beduie na sy hart)

Nee baas, hierdie moeilikheid hy’s 
by die hart.

Ouboet verwerk hierdie inligting vir ‘n oomblik.

INT. DONKERLAND, DIE SKUUR. DAY

Ouboet, Zwide, Piet-Jan en Sigwebana in die skuur.  Ouboet 
staan voor Piet-Jan en Sigwebana, wat sy aan sy, maar ‘n treë 
uitmekaar staan.  Zwide staan skuins agter Ouboet.

Piet-Jan en Sigwebana kyk albei af na die grond.

Stilte.

Ouboet kyk streng na die twee seuns. Hy wag op ‘n antwoord 
wat nie kom nie.

OUBOET
Ons kan hier staan tot more oggend, 
maar ek kan julle verseker dat 
tussen nou en dan sal my sambok ‘n 
paar keer praat.

Piet-Jan wil nie praat nie, maar hy wil ook nie met die 
sambok gesels nie.

PIET-JAN
(mompel)

Ons het net gestry, Oom Ouboet.

OUBOET
Wat sê jy?
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PIET-JAN
(duideliker)

Ons het net gestry, Oom Ouboet.

OUBOET
Dit het ek reeds agtergekom. Hou op 
om my vraag te ontwyk. Hoekom het 
julle gestry?

Piet-Jan wil nie klik nie, maar het nie ‘n keuse nie.

Sigwebana loer onderlangs na Piet-Jan.

PIET-JAN
Ons het oor Oom Dirk gestry, oor 
die tienduisend pond wat hy kom 
haal het.

Ouboet sug diep, begin reeds verstaan, en is sommer van voor 
af kwaad omdat Dirk se daad probleme tussen die twee seuns 
veroorsaak het.

PIET-JAN (CONT’D)
Sigwebana het gesê dat Oom Dirk op 
sy deel van die plaas geregtig 
is...soos ‘n man op sy 
beeste...maak nie saak hoe lank hy 
nie daar was om vir hulle te sorg 
nie.

SIGWEBANA
Maar ek ek gesê hy moet gee die een 
of twee beeste vir die man wat 
gekyk het na die beeste as hy nie 
daar is nie, baas.

Ouboet verstaan dadelik wat gebeur het. Hy knik wetend sy 
kop.

OUBOET
Sigwebana...jy is nie hier om ‘n 
mening oor my sake te hê nie.  Het 
jy my?

SIGWEBANA
Ja, baas.

Zwide kyk ongemaklik af, voel skuldig namens Sigwebana.

‘n Trek van selfvoldaanheid spoel oor Piet-jan se gesig.

OUBOET
Maar laat ek nou een ding baie 
duidelik maak...en Piet-Jan, vee 
daai selfvoldane blik van jou gesig 
af...

Piet-Jan maak so.
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Gedurende die volgende monoloog sny ons gedurig tussen al 
vier karakters in die skuur.

OUBOET (CONT’D)
Op hierdie plaas is daar ‘n baas en 
daar’s ‘n hoofman.  So was dit met 
die eerste De Witt wat hom hier 
gevestig het, en so was dit met 
elke geslag daarna.  Ek en Zwide 
het saam groot geword, en ja, ons 
het ook ‘n paar keer mekaar 
gedonner, maar ons het albei geweet 
dat ons eendag saam hierdie plaas 
sal moet bestuur. En dit help nie 
as ‘n hoofman ‘n ja-broer is nie, 
want dan boer die baas alleen. 
Zwide stem nie altyd met my saam 
oor my besluite nie en dan sê hy so 
en gee rede hoekom. En ek het al 
dikwels van plan verander as gevolg 
daarvan.  Maar of ons nou saamstem 
of nie, ons het respek.  Hoor julle 
my?  Respek.

Piet-Jan en Sigwebana kyk albei gekasty na die grond.

OUBOET (CONT’D)
(aan Piet-Jan)  As jy eendag baas 
van hierdie plaas gaan wees, (aan 
Sigwebana) en jy sy hoofman, dan 
gaan julle vir my moet wys dat 
julle albei opgewasse is vir die 
taak.  As so iets weer gebeur jaag 
ek julle albei weg.  Is dit vir 
julle duidelik of moet ek nog 
praat?  Piet-Jan...?

PIET-JAN
Dis reg so, oom Ouboet.

SIGWEBANA
Dis reg so, baas.

OUBOET
Respek.  Nou ja, toe.  Sê jammer en 
skud hande.

Piet-Jan en Sigwebana draai na mekaar. Hulle bied tegelyk die 
hand vir mekaar.

SIGWEBANA
Ek’s jammer, kleinbaas.

PIET-JAN
Ek ook.

OUBOET
Zwide, is daar iets wat jy wil sê?
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ZWIDE
Nee, baas.

OUBOET
(die saak is afgehandel)

Gaaf. Gaan doen julle werk.

Piet-Jan en Sigwebana stap albei uit die skuur.

OUBOET (CONT’D)
Ek onthou nog die dag toe jy my oog 
met ‘n kleilat gegooi het.  Die 
ding het so groot soos ‘n appel 
gestaan.

ZWIDE
Die baas hy het my eerste 
gegooi...hier agter by die kop.

OUBOET
(trots)

Ja, op twintig treë, indien nie 
meer nie.

EXT. DONKERLAND, DIE SKUUR. DAY

Piet-Jan en Sigwebana stap weg van die skuur. Hulle praat 
onderlangs soos hulle stap.

PIET-JAN
Jy kan bly wees hy’t nie die sambok 
saamgebring nie.

SIGWEBANA
Die kleinbaas, hy kan ook bly wees.

PIET-JAN
Dis alles jou skuld.

SIGWEBANA
Ek stem nie saam nie.

Piet-Jan steek vas, Sigwebana ook as hy sien Piet-Jan het 
vasgesteek.  Piet-Jan kyk ernstig na Sigwebana. Dit lyk asof 
die stryd weer van voor af gaan begin.

‘n Glimlag kom in Piet-Jan se oë.

Sigwebana glimlag stout terug.

PIET-JAN
Moet net nooit vergeet wie’s baas 
nie.

SIGWEBANA
Solank die baas hy nie vergeet 
wie’s hoofman nie.
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Piet-Jan knik effens, dan stap hy weer voort.  Sigwebana val 
in aan sy sy.

PIET-JAN
Jy’s nog steeds verkeerd oor oom 
Dirk se ponde.

SIGWEBANA
Ek stem nie saam nie.

PIET-JAN
Ja-ja...

INT. DONKERLAND, DIE SKUUR. DAY

Ouboet en Zwide soos vantevore.

ZWIDE
Baas, daar’s ‘n ander ding, baas.

OUBOET
Ek sou dink daar’s genoeg dinge.

Zwide huiwer, dink versigtig hoe om te begin.

OUBOET (CONT’D)
Nou toe, laat ek hoor.

ZWIDE
Dis die volk, baas.

Ouboet kyk stil...wag vir die storie.

ZWIDE (CONT’D)
Die volk, baas, hulle kom by my om 
te vra, baas.

Weer stilte.

OUBOET
Ja...?

ZWIDE
Hulle kom by my om te vra, baas, 
hoekom hulle kry nie die geld nie, 
baas.

Ouboet het hierdie nie verwag nie.

OUBOET
Watse geld? 

ZWIDE
By die einde van elke maand, baas.
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OUBOET
Salarisse?! Watse strond is dit 
nou? Hulle kry kos en plek om te 
bly en weiveld vir hulle beeste. 
Dis hoe dit nog altyd was.

ZWIDE
Baas James se volk, baas, hulle sê 
vir my volk, baas James hy gaan by 
die einde van elke maand die 
salaris gee, baas.

Nou verstaan Ouboet.  Hy draai hande op heupe weg, kyk op na 
die plafon, skud sy kop, sug, weet al klaar hier’s 
moeilikheid.  Hy neem sy besluit en draai terug na Zwide.

OUBOET
Gaan sê jy vir die volk dat as 
hulle vir daai Engelsman langsaan 
wil gaan werk, is hulle welkom om 
dit te doen.  Ek het nog nooit 
salarisse betaal nie, en sal ook 
nie.

Zwide kyk stil na Ouboet.

Ouboet sien hoe Zwide vir hom kyk.

OUBOET (CONT’D)
Maar wat ek sal doen...sê vir die 
volk, as hulle geld wil hê...ek sal 
vir julle nog ‘n paar akker opsy 
sit saam met die vyf akker wat my 
pa vir jou pa gegee het. Dan kan 
julle self gedurende julle vrye tyd 
plant wat julle wil en die vrugte 
van julle aarbeid op die dorp loop 
verkoop.  Meer as dit kan en sal ek 
nie doen nie.

ZWIDE
Ek sal hulle sê, baas.  Dankie, 
baas.

Ouboet knik en waai Zwide weg.

Zwide begin uitstap.

Ouboet onthou iets.

OUBOET
Zwide...

Zwide draai terug.
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OUBOET (CONT’D)
Aangesien daar vandag so baie 
“dinge” is...daar’s ‘n ding wat jy 
vir my kan doen...

 AD BREAK # 2

EXT. SOETWATER EMILY EN JAMES SE PLAAS, IEWERS. DAY

Dirk sit onder ‘n boom en lees ‘n boek.

ZWIDE (O.S.)
Baas Dirk...

Dirk kyk op, sien dat Zwide ‘n paar treë weg staan.  Dirk 
staan op.

DIRK
Zwide. 

ZWIDE
Dag, baas.

DIRK
Dagsê. (onseker hoekom Zwide hier 
op Soetwater is) Dis ‘n 
onverwagse...kuiertjie. 

ZWIDE
Ek was daar onder by die 
grensdraad, baas.  Toe dink ek: ek 
kom groet die baas.

Dirk kyk stil na Zwide.

DIRK
Ek het al baie dinge in my lewe 
gesien wat ek nooit gedink het ek 
sou sien nie, so ek het al geleer 
dat vreemde dinge gebeur, maar 
daar’s g’n manier dat jy, wat vir 
my broer hoofman is, oor die 
grensdraad tussen Donkerland en 
Soetwater sou klim om my gou te kom 
groet nie.  Hy moet donners 
desperaat wees om sy hoofman ook by 
te sleep.  Jy kan maar vir my broer 
sê ek soek wat myne is.

Zwide knik, begin wegdraai.

DIRK (CONT’D)
Hoe gaan dinge daar met julle? Hoe 
gaan dit met jou gesin?

ZWIDE
Dit gaan goed daar, dankie baas.
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DIRK
En die kinders?

ZWIDE
Dit gaan goed, dankie baas. En die 
baas, dit gaan goed met die baas?

DIRK
Ja.  Dankie. Ek het, uh...ek het 
besluit om te gaan bly daar oorkant 
die see. In Europa.

ZWIDE
Hau. Daar by waar die Engelse bly.

DIRK
Daar naby, ja.

ZWIDE
Hoekom die baas hy wil gaan bly 
daar?

Dirk dink ‘n oomblik.

DIRK
Weet jy, ek’s nou nie seker of ek 
moet eerlik wees of nie.

ZWIDE
Die baas hy was altyd eerlik.

Dirk dink ‘n oomblik voor hy antwoord.

DIRK
In die stad het ek lelike dinge 
gesien...lelike dinge wat my eie 
volk gedoen het.  En nou het hulle 
gestem vir ‘n toekoms waarin ek nie 
kan glo nie.  Ek vrees daar gaan 
baie slegte dinge in die komende 
jare gebeur.  Veral met die swartes 
in hierdie land.  En niks of 
niemand sal dit kan keer nie.  Ek 
kan nie deel wees daarvan nie...en 
daarom gaan ek weg.

ZWIDE
Ek sien hom ook, baas.

DIRK
Dan moet jy iets doen om dit te 
keer. Die Zoeloes was die gedugste 
krygers wat die land nog ooit geken 
het.  Hulle kan dit weer wees.
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ZWIDE
Miskien my kinders hulle sal weer 
die krygers wees soos hulle 
voorvaders...maar die tyd hy was 
nie reg vir my nie.  O^k nie vir 
die baas nie.

Dirk knik.

ZWIDE (CONT’D)
Ek is bly baas Ouboet hy’t my 
gestuur...want nou ek het die baas 
gegroet. Voor hy gaan daar by die 
plek oor die see.

Dirk bied sy hand aan.  Zwide huiwer, onkant betrap deur 
hierdie onverwagse gebaar.  Hy vat Dirk se hand.

DIRK
Dinge kon so anders gewees het.

ZWIDE
Die dinge ís soos hulle ís, baas, 
en dan eendag is hulle anders, en 
dan ís hulle soos hulle ís tot 
hulle weer anders is. 

Stilte.  Daar is niks verder te sê nie.

ZWIDE (CONT’D)
Usale kahle.

DIRK
Hamba kahle.

Zwide stap weg.  Dirk staan en kyk hoe hy wegstap, ‘n diep 
weemoed in sy oë.

INT. DONKERLAND, OUBOET EN MARIA SE SLAAPKAMER. NIGHT

Maria is reeds in die bed.  Oubet het pas sy nagklere 
aangetrek.  Hy staan in die kamer, knoop sy pajamahemp vas.

OUBOET
Dis ‘n komplot, sê ek jou, ‘n 
komplot om my te knak.

MARIA
Ek kan klaar sien wat gaan gebeur.  
Voor jy jou oë uitvee gaan al die 
swartes in die hele distrik uitvind 
dat hy sy werkers salarisse betaal 
en dan gaan die hele lot in opstand 
kom en sal ons almal salarisse moet 
betaal.
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OUBOET
Twintig jaar gelede, toe ek hoor ‘n  
Engelsman het oom Petrus se plaas 
gekoop, het ek geweet hier kom 
moeilikheid. Dis altyd die Engelse.  
En die Jode.  Maar ten minste kom 
neuk die Jode nie op die plase rond 
nie, hulle hou hulle by hulle 
winkels.

MARIA
En al die goud en diamante.

OUBOET
Daar’s nie goud of diamante in 
Natal nie, so laat hulle aangaan. 
Maar net soos ek geweet het daar’s 
moeilikheid toe ‘n Engelsman oom 
Petrus se plaas gekoop het, net so 
het ek geweet daar’s moeilikheid 
toe ek sien hoe Dirk na daardie 
heining aangestap kom.

MARIA
Mens sou dink dis genoeg dat hy jou 
vir geld kom afpers het.  Om dan 
vir James te oorreed om sy werkers 
te betaal om nog groter druk op jou 
te plaas...!  Boos!  Dis wat dit 
is.  Boos.

Ouboet klim in langs Maria.  Hulle lê koppe teen hulle 
kussings sy aan sy.

MARIA (CONT’D)
Weet Thea van hierdie salaris-
storie?

OUBOET
Nee.

Maria dink ‘n bietjie.

MARIA
Dit sal nie help as ek met Emily 
gaan praat nie.  Ek’s jou vrou. Sal 
jy omgee as ek met Thea oor die 
salarisse praat?

OUBOET
As jy wil, maar ek kan nie sien 
watse verskil dit sal maak nie.

MARIA
‘n Ouer suster weet hoe om met haar 
jonger sussie se kop te werk.

Maria glimlag effens, tevrede met haar slim plan.
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INT. SOETWATER EMILY EN JAMES SE PLAAS, SITKAMER. DAY

Thea en Emily sit oorkant mekaar.  Albei is strak in die 
gesig.

THEA
Onder gewone omstandighede sou ek 
my nie met jou en James se 
besigheid inmeng nie, maar...

EMILY
En wat, as ek mag vra, maak die 
omstandighede nou ongewoon?

THEA
Kom nou, Emily. Die volk het nog 
nooit salarisse ontvang nie.

EMILY
Dis waar, maar nou het die tye 
verander. Niks ongewoon daaraan 
nie.

THEA
Die tye het net “verander” nadat 
Dirk hier aangekom het.

EMILY
As jy impliseer dat James hierdie 
besluit geneem het omdat Dirk hom 
oortuig het, onderskat jy my man. 
Hy treë volgens sy eie gewete op.

THEA
Dis erg genoeg dat julle vir Dirk 
in hierdie verskriklike eis wat hy 
teen Ouboet ingestel het, 
ondersteun, maar om die werkers te 
betaal?... dit sal Donkerland 
breek.

EMILY
Inteendeel, ‘n onderneming waar die 
werkers ‘n regverdige loon ontvang, 
staan baie sterker as een waar 
hulle uitgebuit word, dink jy nie?

THEA
Donkerland kan dit nie bekostig 
nie.
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EMILY
Dit kan ek nie glo nie, en 
buitendien, as ‘n onderneming net 
kan oorleef omdat die aarbeiders 
wat daar werk, verniet werk, het 
daardie onderneming nie ‘n 
bestaansreg nie, of het jy al 
vergeet wat Henk ons toeka se tyd 
van die myne vertel het - hoe hulle 
profyte juis steun op hoe min hulle 
die werkers betaal.  

THEA
Dis nie dieselfde nie.

EMILY
Ek sien geen verskil nie.

Thea is raadop, wend haar na ‘n emosionele aanslag.

THEA
Pa sal in sy graf omdraai.

EMILY
Pa het reeds in sy graf omgedraai 
toe ek met James getrou het.

THEA
Mens sou dink dat jy by jou eie 
bloed sou staan.

EMILY
James is my bloed. En ek vermoed 
dat jy nie so besorgd sou wees or 
die bloed wat jy met Ouboet deel as 
Jan nie in die oorlog geval het nie 
en julle nog op Jagersrus was nie.

In die kol.  Thea trek haar op.

THEA
Jy praat van tye wat verander; ek 
sal jou sê wat verander het. Jy het 
verander.

EMILY
Daar is jy reg.  Soos die Engelse 
dit stel: adapt or die.  Dis 
presies wat jy na Jan se dood 
gedoen het, en daarvoor bewonder ek 
jou, maar moenie vir my nou ‘n 
preek kom afsteek oor hoe ek by my 
eie bloed moet staan nie. Jy staan 
by Ouboet omdat Piet-Jan die plaas 
gaan erf, en Piet-Jan, Thea, is van 
‘n ander man se bloed.
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THEA
Ten minste het ek ‘n seun om 
daardie leemte in Ouboet se lewe te 
vul.

Thea se woorde sny diep, maar Emily onderdruk haar emosies.

EMILY
Ek dink dit sal beter wees as jy 
gaan.

Thea staan op en stap in stilte uit.

Emily bly sit op die bank, diep gewond.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

James staan op die stoep voor die deur.  Ouma Riana maak die 
gaasdeur oop.

JAMES
Sorry to arrive unannounced.  I 
need to speak to Thea.

Ouma Riana kan sien James is ontsteld. Sy staan terug sodat 
hy kan inkom.

INT. DONKERLAND, SITKAMER. DAY

Thea sit op die bank, besig om te hekel. Sy kyk op na...

James soos hy die kamer binnestap, gevolg deur Ouma Riana. 
James gaan staan ‘n paar treë oorkant Thea.  Ouma Riana staan 
eenkant.

THEA
James.  Sit gerus.

JAMES
Ek dink jy weet ek het nie gekom om 
te kuier nie.

Thea kyk na ‘n oomblik af na haar hekelwerk, vou dit op, en 
plaas dit op die bank langs haar, en kyk James dan weer 
reguit in die oë.

THEA
Gaaf.  As dit is waaroor jy wil 
praat, kom ons praat daaroor. Maar 
voor jy iets sê wil ek net eers sê: 
In my lewe het ek al geleer die 
lewe is ‘n onvoorspelbare ding, 
maar nooit, in my wildste drome, 
het ek ooit verwag dat ek deur my 
eie suster, soos ‘n indringer, uit 
haar huis gejaag sou word nie.
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JAMES
Na die verskriklike ding wat jy 
gesê het, wat het jy verwag?  Dat 
sy jou moet omhels en ‘n soentjie 
gee?

THEA
Sy het my daarvan beskuldig dat ek 
my broer net ondersteun omdat...

JAMES
Ek weet wat sy gesê het en ek 
verstaan dat dit jou kwaad gemaak 
het.  Ek gee ook nie om of dit waar 
is of nie. Waarvoor ek omgee is dat 
die feit dat sy nooit kon kinders 
baar jou enigste verdediging was.

THEA
Wat tussen my en my suster 
gebeur...

JAMES
...is my besigheid.  Sy is dalk jou 
suster, maar sy is my vrou.

OUBOET (O.S.)
En hierdie is my huis.

James draai om, sien...

Ouboet in die deur.

OUBOET (CONT’D)
As jy dink jy gaan in my huis my 
suster, of enige lid van my 
familie, kom uittrap, het ek nuus 
vir jou. Trap nou hier uit.

OUMA RIANA
Daar is geen rede om...

OUBOET
Ma het niks hier te sê nie!

Ouma Riana is erg in die gesig gevat. Sy kyk Ouboet reguit in 
die oë en dan na James.

OUMA RIANA
James, as dit vir jou en Emily 
aanvaarbaar sal wees, sal ek graag 
by julle kom bly.

JAMES
Ma is welkom.

Thea se lippe trek stywer.
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OUMA RIANA
Ek sal dit waardeer as jy my 
vanmiddag kom haal, net voor 
sononder.

James knik.

Met ‘n laaste kyk na Ouboet stap Ouma Riana uit.

OUBOET
(aan James)

Loop nou...of ek help jou.

JAMES
Is that a threat?

OUBOET
Noem dit net wat jy wil.

JAMES
I am asking, Mr. De Witt: is that a 
threat?

OUBOET
You Englishers have made only 
trouble in this country.

JAMES
As opposed to what?...the peace, 
goodwill and kindness of the 
Afrikaners?

OUBOET
Moenie jy my volk slegsê nie, 
Engelsman!  Ek sal jou dik donner!

James betrag Ouboet vir ‘n oomblik.

JAMES
(baie kalm, reguit in 
Ouboet se oë)

Is that so?  Well then...(hy tik 
met sy wysvinger aan sy ken)...give 
me your best shot.

Ouboet verstaan nie heeltemaal nie.

JAMES (CONT’D)
I will give you the opportunity to 
give me your best shot.  And then 
I’ll take mine.  And may I suggest 
that you really make it count, 
because when I stand up, I am going 
to destroy you.

Die twee mans kyk laserstrale na mekaar oor die kamer, beweeg 
nie ‘n vinger nie.
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Thea kyk verskrik van een na die ander.

Ouboet beweeg nie.

James knik stadig sy kop vir Ouboet.  Dan kyk hy na Thea.

JAMES (CONT’D)
You are welcome in my house if you 
wish to apologise to Emily, but 
until then you are not welcome.

James stap uit, verby Ouboet en sonder om weer na Ouboet te 
kyk.

INT. DONKERLAND, OUMA RIANA SE KAMER. DAY

‘n Tas lê oop op die bed.  Die meeste van Ouma Riana se klere 
is reeds ingepak.  Nou pak sy die los goedjies op haar 
bedkassie in die tas - haar wekker, haar bybel en dan, ‘n 
geraamde foto wat daar staan.  Maar sodra sy die foto op die 
klere in die tas neergesit het, tel sy dit weer op, asof sy 
nou eers besef wat sy in die tas gesit het.  Sy kyk na die 
foto...

ANGLE ON:  ‘n Familieportret geneem soos in die 1930’s - 
swart en wit:  Riana(37) en Klein Piet(37) sit langs mekaar 
op stoele, Riana op Klein Piet se linkerkant.  Links-agter 
Riana staan Henk(15); regs-agter Klein Piet staan Ouboet(16); 
in die middel-agter staan Dirk(14) en op die grond voor Riana 
en Klein Piet sit Thea(12) en Emily(10).

Die foto raak onverwags Ouma Riana se hart.  Sy gaan sit 
stadig op die rand van haar bed langs haar tas, die foto in 
haar hande.  Dan kyk sy stadig op...iets in haar het 
verander.

 AD BREAK # 3

INT. SOETWATER EMILY EN JAMES SE PLAAS, SITKAMER. DAY

James sit in sy stoel en lees deur ‘n faktuur.  Emily kom 
ingestap met ‘n opgevoude papiertjie in haar hand.  Sy stap 
oor na James en hou die briefie na hom uit. 

EMILY
Van my Ma.  Zwide se vrou, Nandi, 
het dit nou net afgelewer.

JAMES
(terwyl hy dit neem en 
oopvou)

Het sy besluit om op Donkerland te 
bly?

EMILY
Nee.
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James vou die briefie oop.  Ons sien nie wat in die brief 
geskryf staan nie.  Klaar gelees, kyk James op na Emily.

JAMES
For what reason, do you suppose?

EMILY
Don’t know.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Ouboet, Maria, Thea, Piet-Jan, ANNETTE(soos in Ep 8) en 
MARI(soos in Ep 8) sit in die kombuis en eet middagete - 
brood, konfyt, kaas en koffie. Niemand praat nie.

Ouma Riana kom van dieper in die huis die kombuis binne.  Sy 
gaan staan net binne die deur. Almal kyk op na Ouma Riana.

OUMA RIANA
Ek wil hê julle moet saam met my 
kom, asseblief. Die kinders ook.

Ouma Riana stap deur die kombuis en uit by die agterdeur. Die 
ander hou haar verbaas dop totdat sy uitgestap het. 

Die ander volg. Hulle beweeg na die agterdeur.

Ouboet kyk ‘n vraag na Maria.  Maria maak ‘n “moenie my vra 
nie” gebaar.

Ouboet staan op...omdat hy moet.  

EXT. DONKERLAND, BEGRAFPLAAS. DAY

Emily, James en Dirk wag reeds in die begrafplaas tussen die 
grafstene.  Hulle gewaar...

Ouma Riana wat tussen die bome deur aangestap kom. Emily kyk 
na James en hy na haar.

Dirk kyk stip na Ouma Riana.

Ouma Riana is nou amper by hulle.  So vyftien treë agter Ouma 
Riana verskyn Ouboet, Maria, Thea, Piet-Jan, Annette en Mari 
tussen die bome aangestap waar ons vir Ouma Riana pas gewaar 
het.

Emily en James gewaar die ander wat aangestap kom.

Dirk se oë is op die ander wat aangestap kom.

Ouboet steek vas.

OUBOET POV:  Emily, James en Dirk tussen die grafte, en Ouma 
Riana wat by hulle aansluit. Ouma Riana draai en kyk dan ook 
na ons (Ouboet).
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OUBOET
Ek moes geweet het.

THEA
Kom Ouboet, laat ons hierdie ding 
nou vir eens en altyd afhandel.

Teen sy wil stap Ouboet vorentoe, gevolg deur die res.

Ouboet en sy groepie kom tussen die grafstene aan. Ouma Riana 
staan alleen tussen die twee groepe. Sny tussen die mense 
terwyl hulle luister.

OUMA RIANA
In die honderd en tien jaar wat die 
De Witt geslagte die grond van 
Donkerland bewerk, moes julle 
voorgeslagte konflikte en oorloë 
oorleef wat keer op keer gedreig 
het om die De Witt naam uit te wis. 
Maar altyd was die bedreiging van 
buite.  Kyk na hierdie grafstene, 
kyk mooi en dink aan die 
opofferings wat hulle moes maak 
sodat julle vandag hier kan staan.  
Ja, daar was twis, en ja, sommige 
het die plaas verlaat, maar hulle 
het nooit toegelaat dat enige 
verskille die voortbestaan van 
Donkerland so bedreig as wat 
hierdie ding tussen (kyk van Dirk 
na Ouboet) julle twee seuns nou 
doen nie. Wat sou julle vir daardie 
man sê (wys na Oubaas Pieter se 
gedenksteen)....hy wat eerste die 
stok hier geplant het, wat in twee 
oorloë geveg het en op ‘n verre 
eiland oorsee gesterf het om vir 
julle ‘n erfenis na te laat?  Wat 
sou julle vir hom sê?

Ouboet se toorn is nou ietwat gedemp.

Dirk se harde vasberadenheid versag.

OUMA RIANA (CONT’D)
Eendag sal julle my ook hier kom 
neerlê, maar tussen hierdie trotse 
siele wil ek nie lê met die wete 
dat dit my twee seuns was wat 
uiteindelik daarin geslaag het om 
af te breek wat (beduie na grafte)
hulle hulle lewens gegee het om op 
te bou nie.

Dirk se oë is nou op die grond.

Ouboet se oë is ook op die grond.
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OUMA RIANA (CONT’D)
Dirk, jy het negentien jaar gelede 
uit vrye wil hierdie plaas verlaat, 
maar ek gun jou jou reg tot ‘n deel 
van dit wat jy ook help bou het.  
Maar jy sal nie tienduisend pond 
daarvoor vra nie. Vyfduisend is wat 
jy sal kry. Ouboet, jy sal vandag 
nog bank toe ry en die geld reel.

Ouma Riana kyk van Ouboet na Dirk na Ouboet, maak seker haar 
woorde het goed ingesink.  Die twee mans weet beter as om nou 
te wil stry.

OUMA RIANA (CONT’D)
Hierdie onmin kry hier en nou sy 
einde.

MARI
(salig onbewus dat sy uit 
plek uit praat)

En moenie laat Ouma twee keer praat 
nie.

Maar Ouma Riana laat nie hierdie onverwagse kommentaar haar 
van stryk af bring nie.

OUMA RIANA
Presies. James, Emily, dankie vir 
julle gasvryheid, maar ek bly op 
Donkerland.

Ouma Riana soen haar twee seuns - eers vir Dirk en dan vir 
Ouboet.  Sy stap weg in die rigting van waar sy gekom het.

Die twee faksies staan net waar hulle is.

Ouboet en Dirk kyk na mekaar. Hulle kwaadgeit is nou meer ‘n 
moegheid.

INT. BANK OP DIE DORP, BESTUURDER SE KANTOOR. DAY

Ouboet sit oorkant JAPIE COETZEE (Kotie, die vorige 
bankbestuurder van Ep 6, se seun).

OUBOET
Japie, moenie laat ek en jy nou 
dieselfde gesprek voer wat my pa en 
jou pa oor Oom Petrus se plaas 
gevoer het nie.

JAPIE
Ek’s jammer, Frikkie, maar die 
reëls is die reëls.
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OUBOET
Ag bog, man.  Daardie reëls is ‘n 
riglyn.  Jy weet wie ek is.  Ons 
was saam om skool, my magtag.

JAPIE
Ja, maar daar is ook net sover wat 
ek daardie riglyne volgens my eie 
diskresie mag oorskry.  Die lening 
wat ek jou twee jaar gelede 
toegestaan het om daardie nuwe dam 
en boorde te vestig het ons tot 
teenaan die grens van wat ek mag, 
gestoot.  Ek’s regtig jammer, maar 
meer as twee duisend kan ek nie 
goedkeur nie.

OUBOET
Twee duisend gaan my nie help nie.  
Ek het vyf duisend nodig.

JAPIE
Om wat te bou?

Ouboet huiwer, wil nie oor Dirk praat nie.

Japie let op dat iets aan die gang is.

JAPIE (CONT’D)
Hoekom het jy die geld so dringend 
nodig?

OUBOET
(moet antwoord al wil hy 
nie)

Om Dirk se aandeel in die plaas by 
hom te koop.

Japie verwerk hierdie informasie.

JAPIE
So die geld is nie vir kapitale 
aanleg nie?

OUBOET
Ek sê mos...Dirk se aandeel.

JAPIE
As jy my dit aan die begin vertel 
het, was hierdie gesprek lankal 
verby. Ek was bereid om die twee 
duisend te gee omdat ek onder die 
indruk was dat jy dit in die plaas 
wou ploeg.  Maar om skuld te maak 
om skuld te betaal...ek’s jammer, 
maar dit is buite die kwessie.  
Hulle sal my afdank.
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OUBOET
Dis wat jou pa in ‘29 vir my pa 
gesê het.

JAPIE
En waarskynlik hoekom hy tot sy 
aftrede in hierdie einste stoel 
gesit het.

Ouboet skud stadig sy kop, glimlag sardonies, en staan op.

OUBOET
Sorg net dat jy ‘n paar keer 
opstaan en bene rek voor jou vyf en 
sestigste verjaarsdag.

Ouboet sit sy hoed op sy kop en stap uit.

Japie sug/blaas.

INT. DONKERLAND, OUBOET EN MARIA SE SLAAPKAMER. DAY

Ouboet en Maria sit langs mekaar op die rand van die bed.

MARIA
As jy hom nie betaal nie gaan hy sy 
aandeel aan die een of ander 
vreemdeling verkoop.

OUBOET
Ek weet dit, Maria, maar as ek dit 
nie het nie, dan het ek dit nie.  
Moet ek dit van die bleddie boom 
agter die huis gaan pluk?

Stilte.

MARIA
Daar is natuurlik iemand by wie jy 
dit wel kan leen...

Ouboet kyk na Maria...twee, drie sekondes...

OUBOET
Nooit.

MARIA
Het jy ‘n keuse?

Ouboet staan op, stap weg van die bed.

OUBOET
Nooit.  Ek sê nooit!
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MARIA
Jy’t gehoor wat sê jou ma. Daar lê 
mense in daardie grafte wat hulle 
lewens vir Donkerland opgeoffer 
het. Al wat nou van jou gevra word, 
is om jou trots in jou sak te 
steek.

Ouboet loop heen en weer, kou nou aan bitter pille.

MARIA (CONT’D)
En na wat jou ma by daardie grafte 
gesê het, kan ek jou waarborg hulle 
sal nie nee sê nie.

Ouboet is in ‘n hoek. Hy stap ‘n sirkel soos ‘n gehokte dier.

OUBOET
Ek sal nie voor daai Engelsman op 
my knieë gaan nie!

MARIA
As jy wil hê dat Donkerland in ons 
familie moet bly...

OUBOET
(deur geknersde tande)

Dis meer as wat ek kan verduur! 
Meer as wat enige mens kan verduur.

MARIA
As die vrouens en kinders van ons 
volk die Britse kampe kon verduur, 
dan kan ons hierdie verduur.  En ek 
sê “ons” want jy’s nie al een wat 
verneder word nie.

Ouboet kyk hulpeloos na Maria.

OUBOET
Miskien as ek...

MARIA
Daar’s nie meer miskien nie...en jy 
weet dit.

Ouboet kyk vir ‘n oomblik stip na Maria...en laat sak dan sy 
kop, verlore.

MARIA (CONT’D)
Ek sal saam kom.

EXT. SOETWATER EMILY EN JAMES SE PLAAS, STOEP. DAY

Emily maak die voordeur oop, en sien...

Ouboet en Maria wat voor die deur op die stoep staan. 
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Ons is op Emily se gesig as ons...

SLOW DISSOLVE 
TO:

EXT. DONKERLAND, VELD BY DRAADHEINING WAT DIEN AS GRENS 
TUSSEN DONKERLAND EN SOETWATER EMILY EN JAMES SE PLAAS. DAY

WYESKOOT:  Presies dieselfde plek op die plaas as die eerste 
toneel van Episode 8.  Weereens sien ons daar doer ver vir 
Ouboet en Zwide wat aan die heining werk.  Maar Dirk is nou 
ook in die skoot - weereens aan die anderkant van die 
heining. Hy stap die laaste paar treë tot by Ouboet en Zwide.

NADER:  Dirk kom tot stilstand net ander kant die draad 
van...

Ouboet en Zwide.  Ouboet kyk sonder liefde na Dirk.

DIRK
Jy sal my nooit weer sien 
nie...maar ek het gehoop dat ek en 
jy ten minste sonder verwyt sou kon 
groet.

Ouboet kyk met dooie oë na Dirk.

Dirk steek sy hand oor die draadheining na Ouboet uit.

Ouboet kyk nog steeds direk in Dirk se oë.  Hy kyk nie vir ‘n 
oomblik na Dirk se uitgesteekte hand nie. En dan, sonder 
waarskuwing, pluk Ouboet sy knipmes uit sy sak, maak die lem 
oop, en trek die lem oor die palm van sy linkerhand.  Bloed 
stoot uit die sny.  Ouboet treë vorentoe en smeer die bloed 
teen Dirk se linker wang.

OUBOET
Ons voorouers het met bloed vir 
hierdie plaas betaal.  Nou ja...ek 
ook.

Ouboet stap weg van Dirk en die heining en hou aan stap.

Dirk, met die bloedsmeer teen sy wang, kyk stadig van Ouboet 
wat wegstap na...

Zwide.  Zwide kyk stil na Dirk.

Dirk draai weg en stap in die teenoorgestelde rigting weg.

WYESKOOT:  Ouboet en Dirk, wat klein in die skoot oor die 
veld van mekaar wegstap, met Zwide wat by die heining bly 
staan. Die beeld trek stadig wyer en wyer terwyl ons die 
Verteller hoor.
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VERTELLER
Ouboet het Dirk die vyf duisend 
pond nooit vergewe nie.  Een week 
na hy die laaste pennie, met rente, 
aan James oorhandig het, het hy in 
sy stoel op die stoep gaan sit, sy 
pyp klaar gerook, en net daar, 
sonder ‘n sug of ‘n kreun, die gees 
gegee.  Dirk het die land 
verlaat...met sy stukkie Afrika in 
sy sak - vyf duisend pond en ‘n 
paar druppels bloed.  En die land 
na die verkiesing?  Kon die 
Afrikaner ‘n ander pad gekies het? 
Of miskien moet mens eerder vra: 
Hoe sou ek in ‘48 gestem het?  Jou 
antwoord sal afhang van aan watter 
kant van die draad, en in watter 
hoekie, jy daardie tyd sou gestaan 
het. 

FADE TO BLACK.

ROL KREDIETE
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TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

die swart klip waar jou vuur was
is byna dood gereën
hierdie grond was nie goedkoop nie
sommer maar geleen

- N.P.van Wyk Louw
 

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in.  Die 
laaste beeld waaroor hierdie titelkaarte gewys word is die 
klipstapel en die groot boom wat daar naby groei.

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof die titel van die 
episode en datum:

DONKERLAND

DOOF IN:

Agt en twintig jaar later

DOOF UIT:

DOOF IN:

Swart klip

 1976

DOOF UIT:

EXT. ANGOLA, IEWERS OP DIE GRENS. DAY

‘n Boom word sigbaar, en mettertyd soos die skoot wyer 
gaan,‘n landskap wat dramaties van Donkerland verskil.

VERTELLER
‘n Boom groei soos die wind hom 
waai. Die nuwe regering van ‘48 het 
gedoen wat hulle belowe het en in 
die jare daarna, nes Dirk voorspel 
het, moes die boere die skure vol 
kruit en koeëls pak, die roer 
opneem, en weereens hulle seuns 
oorlog toe stuur... die keer op ‘n 
grens...
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JOHAN, Piet-Jan en Truida se oudste seun, (20), in volle 
gevegsdrag, sit onder ‘n boom saam sy vriend BLACKIE SWART, 
(22). Hulle is vuil en moeg en honger na weke in die veld. 
Johan maak iets onherkenbaar verdag om te eet in ‘n fire 
bucket. 

JOHAN
Ek sal grond en gras eet, eerder as 
hierdie ratpack bully beef.

BLACKIE
Min dae, boetie. Min dae.  

JOHAN
Nie min genoeg nie.

BLACKIE
Drie dae dan’s ons op daai flossie. 
Hallo die States, lang pas, ma se 
kos...

JOHAN
(kan feitlik die kos proe)

Hoender met gebraaide aartapppels 
en pampoen.

BLACKIE
...en my cherrie.

JOHAN
Net nie weer die cherrie nie, 
asseblief.

BLACKIE
(steur hom nie aan AJohan 
nie)

Ek sien al klaar hoe sy daar lê...

JOHAN
As ek nog eenkeer daardie storie 
hoor gaan ek daardie cherrie van 
jou in my eie drome begin...

BLACKIE
Hei!  Watch’it!

Johan rek ‘n lappie oor sy waterbottel se opening, neem ‘n 
sluk. 

JOHAN
Voor ek eet moet ek ‘n draai gaan 
loop. My papier is op. Het jy?

Blackie grawe in sy webbing en haal ‘n rolletjie uit, met net 
twee velletjies oor op die rol.

JOHAN (CONT’D)
Hier is net twee velletjies oor.
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Blackie pluk die rolletjie uit Johan se hand en skeur een 
velletjie netjies af, druk dit versigtig in sy boonste sak en 
handig dan die rolletjie met die een velletjie weer aan 
Johan.

BLACKIE
Moenie dit alles in een go
opgebruik nie.

Johan kyk verontwaardig na die rolletjie in sy hand.

EXT. DONKERLAND, LANDERYE. DAY

Vestigingsskoot van Donkerland met ‘n trekker wat ‘n land 
ploeg, of iets wat voortuitgang in landbou en ‘n plaas in 
volle produksie suggereer. 

VERTELLER
As enigste man van die volgende 
geslag het Piet-Jan die plaas 
geërf, op voorwaarde dat die De 
Witt-naam, wat al meer as 100 jaar 
by die hek gehang het, daar sou 
bly. 

EXT. DONKERLAND, IEWERS OP DIE WERF. DAY

PIET-JAN(nou 46) staan, hande op heuepe en wag vir...

SIGWEBANA(nou 51) wat aangestap kom.

SIGWEBANA
Die beeste hulle is almal terug by 
die kraal, baas. 

PIET-JAN
En hoeveel van my groenvoer is oor?

SIGWEBANA
Ons het hom gou gejaag, baas.

PIET-JAN
Hulle het hulle die hele nag staan 
en dikvreet. Julle sien hoe daai 
Alcock-man die slot knip, maar 
julle kom sê my nie!

SIGWEBANA
Baas, die suipbak by die kraal, hy 
is leeg. Die volk hulle vra waar 
hulle beeste moet drink?

PIET-JAN
Dan kom sê jy dit vir my, en ek 
maak ‘n plan.
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SIGWEBANA
Die rivier is vol water baas. As 
die volk se beeste hom drink, hulle 
maak hom nie leeg nie.

PIET-JAN
Dis nie die punt nie. Daardie deel 
van die Tugela grens aan my grond. 
Jy moet vir die volk sê hulle leen 
nie hulle bleddie ore aan daai 
opstoker Alcock uit nie. Is daai 
wetter die baas by hierdie plaas? 

SIGWEBANA
Nee, baas.

PIET-JAN
Nou hoekom luister die volk vir 
hom? 

SIGWEBANA
Die beeste hulle soek die water.

PIET-JAN
Dan maak ons die pomp by die 
suipbak reg! Of ons ry water met 
die waterkar aan. Julle luister nie 
vir ‘n vreemde Engelsman wat niks 
hier verloor het nie! Het jy my?

SIGWEBANA
Ja, baas.

PIET-JAN
En ek soek die volk se beeste nooit 
weer tussen myne nie. Hoor jy my? 
Ook nie daai jong basterbul van jou 
wat heeltyd oor die draad spring 
nie.

SIGWEBANA
Ja, baas. 

Sigwebana gee vir Piet-Jan twee nuwe klein sleuteltjies.

SIGWEBANA (CONT’D)
Die sleutels by die nuwe slot, 
baas.

PIET-JAN
As Alcock of enige een van sy 
trawante ooit weer sy voete op my 
plaas sit, wil ek daarvan weet. Of 
julle moet maar vir hom gaan werk.
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VERTELLER
Al was Piet-Jan ‘n De Jager, het sy 
ma se De Witt-bloed sterk geklop in 
sy are.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

VERTELLER
En soos elke baas van Donkerland, 
het hy het vrou gevat, Truida, ‘n 
nooi Van Niekerk uit Ladysmith. 

TRUIDA (44) keer ‘n pan beskuit op die afkoelrakkie om. 
Sigwebana se vrou ZODWA (51) neem die panne weg. 

TRUIDA
Zodwa, breek solank oop, ek wil dit 
teen vanaand droog  en weggepak hê. 
Voor die helfte daarvan voete kry. 

FREDERIK, Truida en Piet-Jan se jongste seun (17) kom by die 
agterdeur ingeloop en gaps ‘n stuk van die beskuit wat Truida 
pas omgedop het. Truida klap sy hand weg.

TRUIDA (CONT’D)
Was eers jou hande. 

FREDERIK
Ma het al genoeg beskuit na Johan 
gestuur om sy hele peleton te voer.

Hy neem ‘n groot hap van die warm beskuit.

TRUIDA
Jou pa soek jou. 

FREDERIK
(versigtig)

Hoekom?

TRUIDA
Seker weer iets wat jy nie gedoen 
het nie.

FREDERIK
Van die oggend tot die aand: 
Frikkie doen dit! Frikkie gaan haal 
dat! Soos ‘n blerry slaaf! 

TRUIDA
Begin elke oggend vyfuur in hierdie 
kombuis dan sal jy weet wat doen ‘n 
slaaf.
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FREDERIK
Mariaan doen net wat sy wil, Johan 
is lekker in die armie, en ek moet 
almal se vuilwerk doen. Ek kan nie 
wag om army toe te gaan nie.  

TRUIDA
Jy dink jy word hier rondgejaag. 
Wag tot jy daar kom.

FREDERIK
Tydens basics, ja. Maar as jy eers 
op die grens is, is daar nie tyd 
vir grappies nie. 

TRUIDA
Waar is Mariaan?

FREDERIK
Waar dink Ma?...(met ‘n verliefde 
aanslag)...saam met Gerrie.  
Hulle’t “gaan stap”. En dit het 
gelyk asof hy iets groot op die 
hart dra. (Hy maak soen geluide)

Truida kyk vir ‘n oomblik vinnig op na Frederik, besluit hy 
praat net nonsens.

TRUIDA
As jy jou Pa langer laat wag...

FREDERIK
(stap uit)

Jaaaaaaaa Maaaaaaaa.

EXT. DONKERLAND, BY DIE RIVIER. DAY

Mariaan en haar kêrel GERRIE (25), ‘n boer uit die omgewing,  
stap hand aan hand langs die rivier. 

GERRIE
Kom ons sit ‘n bietjie.

MARIAAN
Is jy moeg?

GERRIE
Daar is sjokelade in my sak wat 
gaan smelt as ons dit nie nou eet 
nie.

MARIAAN
Pleks jy sê lankal so. 

Hy haal ‘n boksie sjokolade uit sy baadjie sak, maar maak dit 
nog nie oop nie.
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MARIAAN (CONT’D)
Hmmm...lekker.

GERRIE
Hou jy so baie van my soos van 
sjokolade?

MARIAAN
Amper.

GERRIE
As ek belowe om vir jou baie 
sjokolade te gee...

MARIAAN
Gaan ek baie vet word...

GERRIE
Ek is ernstig. As ek belowe om mooi 
na jou te kyk, en jou te 
respekteer...as my gelyke - sien ek 
luister as jy vir my preek...

Hy gaan op sy een knie neer.

Mariaan raak bekommerd as sy sien hy sak op sy knie neer.

GERRIE (CONT’D)
Jy is my alles...en daar is niks 
wat ek meer begeer as...

Hy maak die sjokoladeboksie oop.  Daar is nie sjokolade in 
nie.  Net ‘n diamantring wat op ‘n stukkie swart fluweel lê.

GERRIE (CONT’D)
...as om jou as my vrou te hê nie. 
Mariaan...sal jy met my trou?

Mariaan kyk stil na hom. Lang stilte.

GERRIE (CONT’D)
Dis nie ‘n strikvraag nie. Dis net 
‘n ja of ‘n nee. Hopelik ‘n ja. 

MARIAAN
Ek kan nie. Ek is jammer. Ek...dis 
nie dat...ek kan net nie. 

Mariaan stap haastig weg en laat ‘n verpletterde Gerrie, 
steeds op sy knie, agter. Hy maak stadig die sjokoladeboksie 
toe.
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EXT. DONKERLAND, TUIN. DAY

Frederik marsjeer op die werf. Hy het Johan se R1 geweer in 
die skouer en dra Johan se webbing oor sy sivvies kort broek 
en hemp en het ‘n staaldak op sy kop.  Hy is kaalvoet. Hy is 
ten volle gefokus en dril homself met oorgawe. 

FREDERIK
Werk saam! Afdeling, afdeling, aa-
haan-dag! Skouer geweer! Een, twee-
drie, een. Re-hegs-om! Een, twee-
drie, een. Rig op die linkerflank, 
voorwa-haarts mars! Lieks, jar, 
lieks, jar, lieks, jar, li-hinks!

Johan kom aangestap. Hy kerf ‘n stuk biltong. Frederik is nie 
dadelik bewus van hom nie.

FREDERIK (CONT’D)
Lieks, jar, lieks, jar, lieks, jar, 
li-hinks...

JOHAN
Afdeling, halt!

FREDERIK
(halt)

Stuit een-twee!

JOHAN
Frikkie, het ek nie gister vir jou 
gesê jy hou jou hande uit my balsak 
nie? He? 

FREDRIK
Ja, Ouboet, maar ek wou net voel 
hoe dit voel.

JOHAN
Is dit? En as jy jou met daardie 
geweer verongeluk, wat sê ek dan 
vir Ma en Pa?

FREDERIK
Ek sal nie. Ek ken van gewere. En 
jy’t in elk geval die koeëls 
vergeet.

JOHAN
Nie vergeet nie.  Moedswillig nie 
saamgebring nie. Daai geweer hoort 
in die basis in my kas en sy 
sluitstuk in my trommel.  Ek het 
hom in my balsak saamgesmokkel om 
vir jou te wys, maatjie. As hulle 
uitvind is daar groot moeilikheid.
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FREDERIK
Dankie, Ouboet.

JOHAN
Nou maar goed, kom ons kyk of jy al 
reg is om soldaat te word. Werk 
saam, afdeling, afdeling, aaandag!

Frederik kom op aandag en voer daarna die opdragte uit soos 
Johan dit uitroep.

JOHAN (CONT’D)
Skouer geweer!

FREDERIK
Een, twee-drie, een!

JOHAN
Li-hinks om! 

FREDERIK
Een, twee-drie, een!

JOHAN
Lig op die linkerflank, voorwa-
haarts mars, lieks, jar, lieks, 
jar, lieks, jar, li-hinks, 
omkeer...

FREDERIK
Stuit-stuit een, twee, drie, af, 
op...

JOHAN
Lieks, jar, lieks, jar, markeer die 
pas...

FREDERIK
Stuit-stuit...

JOHAN
Lieks, jar, lieks, jar, lieks, jar, 
li-hinks...lig daai knieë, lig daai 
knieë...Voorwaarts ...

FREDERIK
Stuit-stuit...

JOHAN
Lieks, jar, lieks, jar, omkeer...

FREDERIK
Stuit-stuit, een, twee, drie, af, 
op...

JOHAN
Lieks, jar, afdeling halt. 
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FREDERIK
Stuit, een-twee!

JOHAN
Sit a-haf geweer!

FREDERIK
Een, twee-drie, een, twee-drie, 
een.

JOHAN
Op die plek rus! Staan en rus. Nie 
sleg nie. Nie sleg nie.

FREDERIK
Volgende jaar as ek daar kom, gaan 
ek in die beste dril-squad wees. 

JOHAN
Iiiiiisit?

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Piet-Jan en Truida kyk verstom na Mariaan.

PIET-JAN
Jy het wat gedoen?

MARIAAN
Daar’s g’n manier dat ek nou al 
gaan trou nie, en as ek eendag trou 
sal dit beslis nie met ‘n man van 
hierdie kontrei wees nie.

TRUIDA
My kind! Ons dog dan...Gerrie is so 
‘n gawe jong man.

MARIAAN
Hy is, maar ek wil nie, ek kan 
nie...

PIET-JAN
Kan nie wat nie? Is jy te grênd om 
met ‘n boer te trou? 

Mariaan sien vir die eerste maal die sjampanje glase eenkant 
staan, besef Gerrie moes hulle ouers gevra het.

MARIAAN
(beduie na die glase)

Wat is dit?

TRUIDA
My kind...dis...ons het gedink...
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MARIAAN
So hy’t reeds met Pa gepraat en 
Pa’t ja gesê!

TRUIDA
Ons het gedink dis wat jy wil hê.

MARIAAN
Dis 1976, nie 1929 nie. Ek’s nie pa 
s’n om weg te gee nie!

TRUIDA
Dis tradisie, my kind. Moet nou nie 
‘n bohaai maak oor niks nie. 

PIET-JAN
Al weer daai vroueregte nonsens.

(aan Truida)
Sien jy, dis wat gebeur as ‘n 
meisie heel dag met haar neus in ‘n 
boek sit...veral daai UNISA boeke.

TRUIDA
Moet jy nie maar weer gaan dink 
nie?

MARIAAN
Nee, Ma. Gerrie sal ‘n wonderlike 
man vir iemand anders wees. Ek wil 
nie met julle baklei nie. Daar is 
net ander dinge wat ek wil doen. 

PIET-JAN
Soos wat?

MARIAAN
Hoeveel keer moet ek dit sê, Pa?

PIET-JAN
Kokkorot, wil jy my arm nou draai 
tot die dêm ding afval?

MARIAAN
Nee, Pa, maar by ‘n universiteit 
ontmoet mens ander mense, sien jy 
hoe ander mense lewe...en al sulke 
goed.

PIET-JAN
Is die lewe op die plaas dan so 
sleg?

MARIAAN
Nee, Pa, dis net...

PIET-JAN
Net wat?
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MARIAAN
Ek soek iets anders. 

PIET-JAN
Wat anders?

MARIAAN
‘n Ander lewe, Pa, ‘n ander plek.

PIET-JAN
Ons familie is al vir ses geslagte 
in hierdie distrik. Watse ge-ander-
lewe en ge-ander-plek is dit met 
jou?

TRUIDA
Piet-Jan, as dit nie was dat ‘n De 
Witt in 1838 ‘n ander plek en ‘n 
ander lewe gesoek het nie, het jy 
nou in die Oos-Kaap gesit. 

PIET-JAN
Dis anders.

TRUIDA
Hoe is dit anders?

Piet-Jan aarsel, hy het nie ‘n antwoord nie.

MARIAAN
Ja, Pa, hoe dis dit anders?

PIET-JAN
Aha, ek sien wat hier aangaan: dis 
‘n komplot.  As ons nie gaan 
sjampanje drink nie, wil ek koffie 
hê.

Piet-Jan stap uit na die sitkamer.

Truida staan op, sit die koffiepot op die stoof. 

Mariaan volg Piet-Jan.  Sy is nog ie klaar nie.

INT. DONKERLAND, SITKAMER. DAY

Piet-Jan kom ingestap, met Mariaan kort op sy hakke.

MARIAAN
Hoe is dit anders, Pa?

PIET-JAN
Waar is my koerant?

MARIAAN
Hoe is dit anders, Pa?
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Draai na haar - gaan hierdie saak nou afhandel.

PIET-JAN
Daardie dae was die land nog oop. 
Jou oor-oor grootjie wat hierdie 
plaas afgebaken het, was ‘n 
pionier.

MARIAAN
Dankie! Daar sê Pa dit self: ‘n 
pionier.

PIET-JAN
En wat daarvan? 

MARIAAN
Die pioniers van vandag sit op 
universiteit. Dis waar nuwe wêrelde 
ontdek word, nuwe metodes, nuwe 
gedagtes, nuwe stelsels...

PIET-JAN
Is dit wat jy in jou Unisa-boeke 
leer? Om jou ouers teë te praat? 
Mariaan, ek het ingestem dat jy by 
Unisa inskryf, maar universiteit 
toe gaan jy nie. Die plek is vol 
takhare en opstokers. Miskien oor 
‘n paar jaar as...

MARIAAN
Nie Stellenbosch of Potchefstroom 
nie, Pa.

PIET-JAN
Dis te ver. En hier in Natal is net 
Engelse universiteite, broeikaste 
vir Kommuniste, die einste soort 
wat agter al die onluste in plekke 
soos Soweto en KwaMashu en ander 
lokasies sit. Dis juis daardie nuwe 
gedagtes waarvan jy praat wat maak 
dat die swartes al wat ‘n skool is, 
afbrand.

MARIAAN
Net in die lokasies. En dit gaan 
nie oor...

PIET-JAN
My kind, ‘n nuwe gedagte in die 
verkeerde kop is soos ‘n bom in ‘n 
kind se hand: kort voor lank blaas 
hy homself op en tien ander 
onskuldiges saam met hom. Terwyl 
die swartes die wêreld afbrand bly 
jy hier. 
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Ons praat nie weer daaroor nie. 
Klaar. Waar is my bleddie koerant?

Piet-Jan stap uit. 

Mariaan bly gefrustreerd agter.

 AD BREAK # 1

EXT. DONKERLAND, TUIN. DAY

NABYSKOOT: Frederik mik met die geweer direk in die kamera se 
lens.

FREDERIK
Voor my eerste naweekpas gaan ek 
reeds ‘n silwer balkie vir 
skietkuns wen. 

Johan lag saggies.

FREDRIK
En wapenbehndigheid. Moet ek jou 
wys hoe vinnig ek die geweer uit 
mekaar kan haal?

JOHAN
Nee, toemaar, ek glo jou. 

Hy vat die geweer uit Frederik se hande.

JOHAN (CONT’D)
Een ding moet jy mooi verstaan: Dit 
is nie nie ‘n windbuks die nie. Hy 
jaag ‘n koeël dwarsdeur ‘n 
treinspoor. 

FREDERIK
Ek skiet lankal nie meer met ‘n 
windbuks nie, ouboet. Ek hoef nie 
eers meer te vra om pa se .303 te 
gebruik nie. Die biltong wat jy 
eet...wie dink jy het die bok 
geskiet?

JOHAN
Die ding is nie vir bokke en sulke 
snert nie, Frik. Dit is gebou om ‘n 
terr uit sy bootse uit te blaas. As 
een van hierdie koeëls jou arm 
vang, maak dit nie ‘n gat nie, dit 
ruk jou hele arm af. 

(hy beduie op sy bors)
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As die koeël hier ingaan, maak hy 
so ‘n gaatjie, maar as hy agter 
uitkom, ruk hy ‘n gat so groot soos 
‘n piering in mens se rug.

FREDERIK
Jissie! Is dit hoe die terr gelyk 
het wat julle geskiet het?

JOHAN
Ja.

FREDERIK
Vertel my, ouboet.

JOHAN
Ek het jou klaar vertel.

FREDERIK
Vertel my weer. 

JOHAN
Ek laaik nie om te veel daarvan te 
praat nie. En buitendien is dit 
teen die wet. As jy inklaar, teken 
jy ‘n papier wat sê jy sal nooit 
vir sivvies vertel wat jy in die 
army of op die grens gedoen of 
gesien het nie. 

FREDERIK
Ek is nie ‘n sivvy nie. Ek is jou 
broer, en volgende jaar gaan ek 
army toe. Ek wil nie soos ‘n poens 
wat niks weer daar aankom nie. 
Vertel my, ouboet, toe. Asseblief. 

Johan geniet dit om gesmeek te word. Hy staan ‘n ruk stil, 
asof dit ‘n moeilike besluit is.

FREDERIK (CONT’D)
Asseblief, ouboet. Ek sal nie weer 
vra nie. 

JOHAN
Dit was so drie- vieruur die 
middag, net na ons ge-siësta het. 

Frederik luister stip en aandagtig.

JOHAN (CONT’D)
Ons was op ‘n kort patrollie in 
Ovamboland, so twintig klieks van 
die Angola-grens. Ek was in seksie 
1 op die linkerflank, heel voor. 
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Die bosveld waarin ons gestap het, 
was redelik oop, ‘n man kon maklik 
so tien of twintig meter ver in 
enige rigting sien...

FREDERIK
Daarom het julle in ‘n wye formasie 
gestap.

JOHAN
(knik)

Blackie Swart het reg agter my 
gestap. Ons was op soek na die 
watergat. Die meeste manne het net 
‘n halwe liter of wat oorgehad. En 
toe sien ons die gat, dis maklik om 
dit te spot, want die swartes daar 
grawe die gat uit om by die water 
te kom, die hoekom die meeste 
watergate ‘n moerse wal reg rondom 
het. Die bome en bosse staan ook 
dikker om sulke watergate daar. Nou 
ja, net ‘n poephol of ‘n rower 
foeter by ‘n watergat in sonder om 
die ding eers te verken. 

EXT. GRENS, WATERGAT. DAY

FLASHBACK:  Ons sien die verskeie skote hierna terwyl ons 
Johan se vertelling hoor.

JOHAN (V.O.)
Die luitenant beduie toe vir my en 
Blackie om die gat uit te check. Ek 
het nader gekruip, teen die wal op 
ge-leopard crawl. Alles het skoon 
gelyk. Met Blackie hier teen my 
skouer om my rug te dek, het ons 
anderkant afgestap. 

Die EENHEID is wyd uitgesprei, ‘n paar manne hurk agter bosse 
en bome. Die LUITENANT wink Blackie nader, beduie dan ook vir 
Johan om die watergat te verken. Johan kruip nader, leopard 
crawl teen die wal op. Blackie dek Johan. Hy kyk paraat rond, 
sien gee gevaar nie. Blackie beduie die ander kan maar kom, 
maar Johan lig sy hand om hulle te keer. 

JOHAN  (V.O.)
Daar was niemand nie, maar ek wou 
eers oor die anderkantse wal kyk 
voor ek vir die luitenant en die 
ander ouens die alles-veilig-teken 
gee. 

Johan beweeg gebukkend oor die sandwal wat om die dam is.
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JOHAN (V.O.)
En dis toe dat die kak die fan 
strike, want net soos ons na die 
ander wal toe begin stap, kom ‘n 
terr, AK47 en al, oor die 
teenoorgestelde wal; presies 
waarheen ons op pad was. 

‘n SWAPO SOLDAAT kom onverwags vanaf die oorkant van die 
watergat aangestap. Met een beweging rig Johan sy geweer 
vanuit die heup op die soldaat en vuur ‘n skoot af, en dan 
nog ‘n skoot. Die terr fall.

EXT. DONKERLAND, TUIN. DAY

Johan en Frederik soos voorheen.

JOHAN
Daar was nie eers tyd om die kolf 
teen my skouer te gooi nie. Ek het 
sommer van die heup af gevuur. Twee 
skote. “Dwa-dwa” ! Quick kill. Die 
koeël moes teen sy heupbeen 
weggeskram het, want dit het hier 
by sy regterskouer uitgekom...
‘n Gat so groot soos ‘n piering. 

FREDERIK
(wydoog)

En toe...?

EXT. GRENS, WATERGAT. DAY

Johan so fokus is nog op die terr wat hy geskiet het. Hy sien 
nie ‘n tweede SWAPO SOLDAAT aan die regterkant nie. Die terr 
rig sy geweer op Johan, maar Blackie vuur twee vinnige skote 
af. 

JOHAN (V.O.)
As dit nie vir Blackie was nie, was 
ek nie vandag hier nie. 

Johan bly versteen staan, die tweede Swapo soldaat lê ‘n paar 
tree van hom af. Hy kyk oorbluf na Blackie, wat vir hom sy 
duim lig en glimlag. Johan sak op sy hurke, skud sy kop.

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

Johan en Frederik soos vantevore.

FREDERIK
Jislaaik Ouboet, was jy bang? 
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JOHAN
Daar was nie tyd om bang te wees 
nie. Maar een ding moet jy weet: 
Die beste ding wat ‘n man op die 
grens kan hê, is ‘n maatjie waarop 
hy kan staatmaak.

FREDERIK
Pa sê hulle gaan een van die dae 
die troepe na die lokasies toe moet 
stuur want deesdae is die terrs 
daar ook.

Johan drentel oor na die tuintafeltjie en sak soos ‘n 
grensvegter in ‘n stoel neer en sti sy voete op die tafel.

JOHAN
Nie soos op die grens nie. Die 
grens is waar die regte oorlog 
baklei word. In die lokasies is 
daar net ‘n klomp skoolkinders wat 
‘n paar skole afbrand. Die polisie 
kan hulle maklik hanteer - ‘n paar 
skote bokhael en hulle ken weer 
hulle plek. 

FREDERIK
Los hulle vir my, ek sien hulle 
vinnig reg.

Die twee broers sit by ‘n tuintafel. Mariaan kon aangestap 
koppies, pierings en bordjies. Sy druk ‘n tafeldoek onder 
haar arm vas.

MARIAAN
Kleinboet, gaan help vir Ma om die 
goed aan te dra.

JOHAN
Hoekom meot ek dit doen?

MARIAAN
Gaan. En ek sien die sluis by die 
perskes is nog steeds oop. Pa is 
nou-nou hier en as hy sien hoe baie 
water word daar gemors, trek hy jou 
velle af.

FREDERIK
Jislaaik, kan ‘n man nie eers ‘n 
bietjie rus vir jou siel kry nie? 

MARIAAN
Die boord se water is jou werk.

JOHAN
Ou sus het gepraat, maatjie, ek 
stel voor jy roer jou gat.
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FREDERIK
Nie “sus”nie, sammajoor! Ek sê jou, 
Ouboet, dis al wat ek ooit hoor: 
Kleinboet doen dit, Kleinboet doen 
dat. Mtonga sit heeldag en dagga 
rook terwyl ek my vingers stompies 
werk. 

MARIAAN
(aan Johan)

Hou vas die skinbord.

Hy neem die skinkbord by haar.  Mariaan gooi ‘n tafeldoek oor 
die tafel.

FREDERIK
Ek wed jou, Pa het nooit in sy lewe 
koek en beskuit aangedra nie. 

MARIAAN
In die eerste plek is jy nie pa 
nie, en in die tweede plek is dit 
nie die veertigs en vyftigs toe Pa 
jonk was nie. Julle mansmense sal 
moet leer anders dink. Die swartes 
is nie die enigstes wat in opstand 
kom nie, ons vrouens is kort op 
hulle hakke. Daar gaat jy.

Sy pak vyf koppies en pierings op die tafel uit.

JOHAN
En sit my toerusting terug waar jy 
dit gekry het, my R1 in my kas. En 
haal die sluitstuk uit.

FREDERIK
Sien, dis presies waarvan ek praat: 
Kleinboet, doen dit, Kleinboet, 
doen dat. Maar watch my, as ek eers 
in die army is...

(Hy rig die geweer in 
verskillende rigtings en 
skiet terwyl hy wegloop)

...sal dit net “dwa-dwa-dwa” wees.

Johan glimlag.

Mariaan rol haar oe”.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Borde eetgoed soos vir ‘n boere oggendtee, vleispastytjies, 
terties en beskuit, staan uitgepak. 
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Truida haal koekvurkies uit die laai. Sy kyk op as sy ‘n 
sagte klop by die deur hoor. ‘n Skaam swart dogtertjie staan 
in die deur. 

TRUIDA
Ja?

Die kind is te skaam om te praat.

TRUIDA (CONT’D)
Zodwa!

Zodwa kom met stoflappe en besems dieper uit die huis.

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

KIND
You must come, the baby is 
here.(Kom gou, die baba is hier!)

ZODWA
Mies, Nomthandazo se baba, hy wil 
kom.

TRUIDA
Waar gaan al hierdie kinders wat 
julle so aanhou kry, eendag werk? 
Hm?

ZODWA
Mies?

TRUIDA
Gaan help haar maar. Wag net 
eers...

Truida haastig die huis in. Zodwa pak skoonmaakgoed weg.

ZODWA
(aan die skaam kind)

Get the water boiling, I am coming. 
(Kook solank water, ek is op pad.)

Die kind knik, en hardloop weg. 

Truida terug in die kombuis met ‘n paar handdoek doeke en ‘n 
babygrow. Sy gee dit vir Zodwa.

TRUIDA
Gee vir haar...’n geskenk van die 
huis. 

ZODWA
Dankie, Mies.
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TRUIDA
Nomthandazo moet die babatjie 
volgende week kom wys.

ZODWA
Dankie Mies, ek sal hom sê.

Zodwa uit by die deur. 

Truida bly ‘n oomblik staan, pak dan verder bordjies en 
koekies op die skinkborde...kyk ge-irriteerd op...

TRUIDA
Frederik!

EXT. DONKERLAND, TUIN. DAY

Johan en Mariaan soos voorheen.

MARIAAN
Pa wou nie hê ek moet universiteit 
toe gaan nie. Hy se^ die Engelse 
universiteite is vol kommuniste en 
Potch en Stellenbosch is te ver.

JOHAN
Dis juis in daai universiteite waar 
hulle more se terrs uitbroei.

MARIAAN
Jy sien ook ‘n terr agter elke bos.

JOHAN
Ousus...wat jy nie verstaan 
nie...in Afrika is daar ‘n terr 
agter elke bos.  En in elk geval, 
hoe kan jy weggaan? Ek dag jy en 
Gerrie van Jaarsveld staan op trou?

Stilte.

MARIAAN
Nie meer nie. En buitendien, hoekom 
kan ‘n vrou wat gaan trou nie 
kwalifikasies hê nie?

JOHAN
Nee, sy kan seker, nie dat ek kan 
dink wat ‘n boer se vrou met 
kwalifikasies wil maak nie. ‘n Boer 
se vrou kan nie heeldag rondlê en 
boeke lees nie. Daar is werk om te 
doen.

MARIAAN
Ouboet, die lewe is nie net 
broodbak en botter maak nie. 
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Daar is ander goed, goed wat nie 
geëet of gemeet kan word nie.

JOHAN
Glo my, Mariaan, daar is niks 
anderkant daardie berge wat jy nie 
ook hier kan kry nie. Tensy jy in 
‘n groot stad wil gaan bly. Maar 
daar sal jy weer verlang na wat 
hier is. Vat my raad, sus: wag ‘n 
jaar of twee, en trou dan met 
Gerrie. Sy familie het ‘n mooi 
plaas, jy sal goed lewe. 

MARIAAN
Ek soek meer ouboet, ek soek meer.

Truida kom met ‘n skinkbord met eetgoed en ‘n teepot 
aangestap. Johan staan op en neem dit by haar. 

TRUIDA
Waar is Kleinboet? Die sluis by die 
perskes is oop. Die boord lyk al 
soos ‘n dam.

MARIAAN
Ons het hom klaar gestuur. 

Johan eet ‘n droë beskuit.

JOHAN
Sal Ma omgee om soos laas keer ‘n 
blik vol vir my bungalow te bak? 
Die ouens het die laaste lot in een 
dag ge-polish.

TRUIDA
Maar natuurlik, en moenie vergeet 
om biltong saam te vat nie. Ek 
bekommer my dood dat julle kinders 
nie genoeg kry om te eet nie. Jy 
het so baie gewig verloor. 

JOHAN
Almal verloor gewig in die army, 
Ma. 

TRUIDA
Ek skryf sommer ‘n brief aan die 
korporaal of die generaal, of wie 
ook al. Dis erg genoeg dat hulle 
ons kinders wegvat. Die minste wat 
hulle kan doen is om hulle 
ordentlik te voer.  
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JOHAN
Ons kry genoeg kos, Ma, maar ek het 
twee dae lank gyppo guts gehad voor 
ek huis toe gekom het. Dis hoekom 
ek so effens maer lyk. 

Piet-Jan kom vanuit ‘n ander rigting as die huis aangestap.

PIET-JAN
Waar is Frederik? Ek gaan daardie 
mannetjie se gatvelle aftrek.

JOHAN
As dit oor die water by die perskes 
is, Pa, ons het hom klaar gestuur 
om die sluis toe te maak. 

PIET-JAN
Die dêm boord lyk soos ‘n dam!

MARIAAN
Dis oor hy heeloggend om en om die 
huis gemarsjeer het. Ek wou 
naderhand mal raak: lieks, jar, 
lieks, jar...

JOHAN
Dis nie nodig om stories aan te dra 
nie. 

PIET-JAN
Dis alles goed en wel dat hy hom 
vir sy diensplig voorberei, maar 
tot dan, het hy pligte op hierdie 
plaas. 

JOHAN
Laat hom maar oefen, Pa, binnekort 
is dit for real.

PIET-JAN
Jy hou hom weg van daardie 
toerusting van jou. Hy sien al 
klaar ‘n terr agter elke bos. 

MARIAAN
Ek wonder waar hy dit geleer het.

Johan trek gesig vir Mariaan.

PIET-JAN
As sy se verbeelding enigsins 
verder met hom weghardloop, het ons 
binnekort doringdraag om die huis 
en loopgrawe voor die hek.
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MARIAAN
Ja, die grot hier agter die huis 
lyk al soos ‘n fort. 

JOHAN
Los hom. Hy sal ‘n goeie troep 
wees. Hy hanteer daai R1 beter as 
baie ouens in my peloton.

TRUIDA
Daar is nog baie tyd vir hom om 
soldaat te wees.

MARIAAN
Waarskynlik die res van sy lewe, as 
dinge in die lokasies aangaan soos 
nou.

JOHAN
Ons veg al die laaste honderd en 
vyftig jaar in hierdie land, sus, 
ons sal nog honder en vyftig jaar 
veg as dit moet.

MARIAAN
Ja. Behalwe hierdie keer...

PIET-JAN
Mariaan! Jy begin nie weer ‘n 
politieke stryery nie. Ek vat 
daardie boeke van jou en smyt dit 
in die Tugela.  Johan, gaan roep 
vir Frederik.

Johan staan op en stap ‘n paar tree in ‘n rigting. 

JOHAN
Kleinboet! Kleinboet!!!

PIET-JAN
Nee my magtig Johan! Moenie soos ‘n 
swarte op ‘n berg staan en skree 
nie. Gaan soek hom. Weet jy wat, 
lossit, laat ek daai mannetjie ‘n 
bietjie vasvat.

Piet-Jan stap na die huis.

INT. DONKERLAND, DIE SEUNS SE KAMER. DAY

Frederik sit plat op die vloer voor Johan se balsak. Hy het 
pas die sluitstuk uitgetrek. Piet-Jan kom die kamer binne.  
Frederik maak vinnig klaar en spring orent, die geweer in sy 
hand. 
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PIET-JAN
Boesman, het ek nie vanoggend voor 
ek weg is vir jou gesê om nie die 
water te vergeet nie?

FREDERIK
(kyk af)

Ja, Pa.

PIET-JAN
Hoekom het jy nie gedoen wat ek vir 
jou gesê het nie? He?

FREDERIK
Ek het met ander dinge besig 
geraak, Pa. 

PIET-JAN
Plaasdinge of army-dinge?

Frederik huiwer.

PIET-JAN (CONT’D)
Ek vra, plaasdinge of army-dinge?

FREDERIK
Army-dinge, Pa.

PIET-JAN
Ek sal dit hierdie keer oorsien oor 
Johan hier is, maar gebeur dit 
weer, stuur ek jou om ‘n kweperlat 
te pluk. Hoor jy my?

FREDERIK
Ja, Pa.

PIET-JAN
En ek wil nie weer hoor dat jy 
heeldag om die huis marsjeer nie. 
Jy het werk om te doen.

FREDERIK
Ja, Pa. 

PIET-JAN
Nou ja, toe!

Piet-Jan beduie na die deur. 

Frederik, met die geweer in sy hand, haas na die hangkas.

PIET-JAN (CONT’D)
Moet ek weer praat?!
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FREDRIK
Ouboet het gesê ek moet die 
sluitstuk uithaal en hom in die kas 
bêre, Pa.

Piet-Jan laat sak sy kop, kners op sy tande, maar wag laat 
Frederik die geweer bêre.

Frederik plaas die geweer in die hangkas en haas uit.

Piet-Jan kyk na die balsak wat daar staan.  Hy sug, skud sy 
kop.

INT. DONKERLAND, IN ‘N HUT BY DIE KRAAL. DAY

NOMTHANDAZO(17), Sigwebana en Zodwa se dogter, is in kraam. 
Sy maak kreungeluide as sy ‘n kontraksie kry. Zodwa vee haar 
gesig met ‘n nat lap af.

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

ZODWA
It is almost done. You are doing 
good. Just keep breathing. (Amper 
daar. Jy vaar goed. Haal net asem.)

Nonthandazo gil van die pyn.

ZODWA (CONT’D)
And push. Push as hard as you can. 
(En druk, druk so hard as wat jy 
kan.)

Nomthandazo gryp skielik Zodwa se hand vas, praat tussen 
krampe. 

NOMTHANDAZO 
My mother, there is something that 
I need to tell you. (Daar is iets 
wat ek Ma moet vertel.)

Zodwa kyk ‘n vraag na Nomthandazo.

 AD BREAK # 2

EXT. DONKERLAND, KRAAL. DAY

Sigwebana, MTONGA(19 - Sigwebana en Zodwa se seun) en ‘n paar 
ander WERKERS sit om die vuur. Hulle hoor die gehuil van ‘n 
baba uit die hut. 

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.
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SIGWEBANA
Our anchestors have blessed us with 
a child. (Ons voorvaders het ons 
met ‘n kind geseën.)

Hy begin hard en ritmies op ‘n drom slaan. 

Zodwa kom uit die hut, met ‘n verskrikte uitdrukking op haar 
gesig. Hy hou op slaan as hy haar sien.

SIGWEBANA (CONT’D)
Is everything all right? You look 
like you have seen a terrible 
thing.(Is alles reg? Jy lyk asof jy 
‘n verskriklike ding gesien het.)

ZODWA
All is well with the baby, but.... 
(Alles is reg met die baba, 
maar...)

MTONGA
A boy or a girl? (’n Seuntjie of ‘n 
dogertjie?)

ZODWA
A boy. But there is a problem. (’n 
Seuntjie. Maar daar is ‘n 
probleem.)

Sigwebana en Zodwa kyk stil na Zodwa.

EXT. DONKERLAND, OPSTAL. DAY

Vestigingskoot.

INT. DONKERLAND, SITKAMER. DAY

Mariaan en Johan sit en kyk na die TV-Nuus met beeldmateriaal 
van oproerige swartes wat boeke aan die brand steek, 
verkieslik historiese beeldmateriaal van die Soweto onluste 
van 1976.

JOHAN
Dis nou een ding van ‘n swarte wat 
ek nooit sal verstaan nie - raak hy 
kwaad vir jou, dan loop brand hy sy 
eie huis af.

MARIAAN
Wees dankbaar hulle brand nie ons 
huise af nie.
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JOHAN
Asseblief.  Hulle sal nog daaraan 
dink dan staan die buffels en 
kaspirs gereed.

MARIAAN
En net vir jou informasie, hulle 
brand nie hulle huise af nie, hulle 
brand hulle skole af omdat hulle 
nie meer Afrikaans wil leer nie.

JOHAN
Presies wat ek sê, want as die 
omluste verby is dan gaan hulle 
moan omdat hulle nie meer skole het 
nie.

MARIAAN
As jy in hierdie land gaan wil bly 
gaan jy jou rassisme ‘n bietjie 
moet aanpas.

JOHAN
Ek sê net wat ek sien.

MARIAAN
Kyk dan mooier en jy sal meer sien.

Johan staan vinnig op en skakel die TV af.

MARIAAN (CONT’D)
Skakel aan daai TV.

JOHAN
Gaan bak beskuit.

MARIAAN
Johan!

Mariaan vlieg op en skakel die TV weer aan.  Johan skakel dit 
weer dadelik af.

MARIAAN (CONT’D)
Jy soek my en jy gaan my kry.

Johan geniet homself nou.

JOHAN
Oe...nou’s ek bang.

MARIAAN
Pa!!

JOHAN
Pa sal met my saamstem.

Mariaan probeer weer om die TV aan te skakel, maar Johan keer 
haar.  Sy roep terwyl hulle stoei.
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MARIAAN
Paaa!!

Hulle stoei verder.

Piet-Jan kom die vertrek binne.

PIET-JAN
Wat gaan hier aan?!

MARIAAN
Ek probeer die nuus kyk en Johan 
skakel elke keer die TV af.

JOHAN
Sy kyk net onluste, Pa, en voel 
jammer vir die swartes.

Piet-Jan neem die situasie vir ‘n oomblik in.

PIET-JAN
Mariaan, gaan help jou Ma in die 
kombuis.

Mariaan se mond val oop.

Johan glimlag selfvoldaan.

PIET-JAN (CONT’D)
Nou!

Mariaan marsjeer uit.

PIET-JAN (CONT’D)
(aan Johan)

En vee jy daai glimlag van jou 
gesig af.  ‘n Man stoei nie met ‘n 
meisie nie.

Pie-Jan uit.  Johan nors.

JOHAN
Hmf!

INT. DONKERLAND, HUT BY DIE KRAAL. NIGHT

Nomthandazo lê op haar kooi. Sy snik saggies. Zodwa probeer 
haar troos. Sigbewana staan net binne die deur, met Mtonga 
langs hom.

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

SIGWEBANA
Shame on you! (Jy behoort jou te 
skaam!)
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ZODWA
She could not say no to him! (Sy 
kon nie vir hom nee sê nie!)

SIGWEBANA
What am I going to tell baas Piet-
Jan? (Wat gaan ek vir baas Piet-
Jans sê)

ZODWA
We will tell him nothing. (Ons sal 
hom niks sê nie.)

SIGWEBANA
They will see he is a baster! You 
take her and that baby to my nephew 
in Newcastle. Tomorrow! I do not 
want that baby near this farm. 
(Hulle sal sien hy is ‘n baster. Jy 
vat haar en haar baba na my neef in 
Newcastle. Daardie baba mag nie op 
die plaas wees nie.)

ZODWA
Please Sigwebana, let her stay. She 
is my only daughter! (Sigwebana 
asseblief! Laat haar bly. Sy is my 
enigste dogter!)

SIGWEBANA
No, she must go. (Nee, sy moet 
gaan.)

MTONGA
But she has done nothing wrong. 
(Maar sy het niks verkeerd gedoen 
nie.) 

SIGWEBANA
The baas will chase us all away. 
(Die baas sal ons almal wegjaag.)

MTONGA
I am not scared of him. (Ek is nie 
bang vir hom nie.)

SIGWEBANA
You are young. You know nothing. 
She goes to Newcastle and that is 
it. (Jy is jonk. Jy weet niks. Sy 
gaan Newcastle toe en klaar.)

MTONGA
But father...(Maar Pa...)

SIGWEBANA
Not another word! (Nie ‘n verdere 
woord nie!)
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Sigwebana stap uit. 

Nomthandazo huil nou harder. Zodwa troos haar. 

Die gesig is te veel vir Mtonga. ‘n Woede begin in hom brand. 
Hy stap gedetermineerd uit.

MTONGA
These things must end. (Hierdie 
dinge moet einde kry.)

ZODWA
Where are you going? (Waar gaan 
jy?)

MTONGA
To the man who will help us. (Na 
die man wat ons sal help.)

Mtonga stap uit.

ZODWA
Mtonga...!  Don’t!  (Mtonga!  
Moenie!)

INT. ALCOCK SE KANTOOR. DAY.

ALCOCK, ‘n aktivis in sy veertigs, sit agter sy lessenaar en 
skryf ‘n brief. Mtonga klop aan die deur. 

ALCOCK
Come in!

Mtonga gaan in. 

ALCOCK (CONT’D)
Can I help you?

MTONGA
Baas Alcock... 

ALCOCK
Do not call me baas. My name is 
David Alcock. You can call me 
David, or Mister Alcock, but not 
baas.

Mtonga knik.

ALCOCK (CONT’D)
And your name?

MTONGA
Mtonga. Ek bly by Donkerland. By 
baas Piet-Jan de Jager. 
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Waar Mister Alcock die slotte by 
die hekke gesny het vir die beeste 
vir die water.

ALCOCK
(Engelse aksent)

Ek ken die plaas.

MTONGA
Mister Alcock moet ons help, 
baas.... 

Alcock kyk stil na Mtonga.

INT. DONKERLAND, EETKAMER. DAY

Die familie sit aan. 

Sigwebana verskyn van die kombuis se kant af met sy hoed in 
sy hand. Johan sien hom eerste raak.

JOHAN
Pa...

Hy beduie na Sigwebana. Piet-Jan kyk om, verbaas om Sigwebana 
in die huis te sien.

PIET-JAN
Ja, Sigwebana, wat is dit?

SIGWEBANA
Jammer, baas. Baas moet kom, baas.

PIET-JAN
Wat is dit?

SIGWEBANA
Daar by die kraal, baas. Baas moet 
kom.

PIET-JAN
Ek vra wat is dit?

Sigwebana huiwer.

SIGWEBANA
Is die Engelse baas, baas. Die baas 
wat hom gesny het die slot by die 
hek. Wat hom gevat het die beeste 
by die baas se lande.

PIET-JAN
Alcock?

SIGWEBANA
Yebo, baas.
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PIET-JAN
By die kraal?

SIGWEBANA
Yebo, baas.

PIET-JAN
Wat soek hy daar?

SIGWEBANA
Baas moet kom kyk, baas.

PIET-JAN
Boesman, gaan haal my haelgeweer.

TRUIDA
My man, versigtig.

PIET-JAN
Sigwebana, jy kan gaan. En vat vir 
jou twee hoenders by die hok. Dis 
goed dat jy my kom roep het.

SIGWEBANA
Dankie, baas.

Sigwebana stap uit.

JOHAN
Wie is hierdie Alcock, Pa?

PIET-JAN
‘n Bleddie rooinek wat net na jy 
army toe is, moeilikheid onder die 
volk begin stook het. Hy’t my slot 
op die hek onder by die rivier 
gesny sodat die swartes se beeste 
deur die groenvoerland by die 
rivier kan kom.

JOHAN
Wat is sy storie?!

PIET-JAN
Vra my, ek’s Moses. Maar ek sê jou: 
die wetter is hardkoppig. Hy het al 
vir die meeste boere in die distrik 
probleme geskep. Hy is op een of 
ander kruistog vir swart regte. ‘n 
Maand of twee gelede het hy een van 
Jopie du Toit se volk gehelp om hom 
te dagvaar, net oor hy die wetter 
gebliksem het. Hof toe, die hele 
lot. 

JOHAN
Pa is nie ernstig nie!
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MARIAAN
Die tye verander. Ons kan die 
swartes nie meer soos in die ou dae 
behandel nie. Hulle is ook mense. 

Piet-Jan kyk kwaai na Mariaan.

TRUIDA
Mariaan...

Mariaan raak teësinnig stil. 

Frederik kom ingehardloop met die haelgeweer en gee die wapen 
vir Piet-Jan.

FREDERIK
Gaan Pa hom skiet, Pa?

TRUIDA
Piet-Jan, moenie haastig wees nie. 
Dink versigtig. 

PIET-JAN
Die man is onwettig op my grond.

FREDERIK
Kan ek saamgaan?

TRUIDA
Nee, jy bly hier.

PIET-JAN
Laat hom saamkom, dat hy leer hoe 
word ‘n hardegat Engelsman 
gehanteer.

Piet-Jan stap uit gevolg deur Johan en Frederik.

Truida sug, kyk bekommerd na Mariaan. 

 AD BREAK # 3

EXT. DONKERLAND, KRAAL. DAY

Piet-Jan, Johan en Frederik kom aangestap. 

Hulle word ingewag deur Alcock, Sigwebana, Nomthandazo, 
Mtonga en DRIE OF VIER ANDER WERKERS. Nomthandazo het haar 
BABA toegedraai in lappe in haar arms. Sy kyk deurentyd grond 
toe.

ALCOCK
Good afternoon.

PIET-JAN
Oortreders sal vervolg word.
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ALCOCK
I am not trespassing. I have come 
to see you.

PIET-JAN
(aan Sigwebana)

En hoekom staan julle ook hier?

SIGWEBANA
Die baas hy sê ons moet by wees, 
baas.

PIET-JAN
Hy’s nie julle baas nie.

ALCOCK
I asked them to be present.

PIET-JAN
In die eerste plek sê g‘n 
vreemdeling vir my volk op my plaas 
wat om te doen nie. En in die 
tweede plek: as jy met my wil 
praat, Engelsman, dan praat jy my 
taal.

ALCOCK
(praat hierna Afrikaans 
met ‘n  aksent)

Goed. Ek wil nie jou tyd mors. Ek 
het gekom om jou dit te gee.

Alcock hou ‘n koevert na Piet-Jan toe uit. 

PIET-JAN
Wat is dit?

ALCOCK
Dis ‘n...summons, ‘n 
...dagvaardiging, I think you call 
it.

PIET-JAN
Wragtig! 

(aan sy seuns)
Nou dink hy hy kan die wêreld vir 
my kom warm maak soos vir Pottie.

(aan Alcock)
En waarvoor nogal? Ek kan nie 
onthou dat ek die afgelope maand 
iemand gedonner het nie.

ALCOCK
This girl gave birth to a child...

PIET-JAN
Ja, en wat daarvan?
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ALCOCK
According to her, your son is the 
father.

Doodse stilte terwyl die nuus verwerk word.

PIET-JAN
My son?

ALCOCK
Yes.

PIET-JAN
Frikkie?

ALCOCK
Nie Frikkie nie. Johan.

JOHAN
Se gat!

ALCOCK
He is summoned for a blood test. 

JOHAN
Se gat! Dis nie waar nie. As jy 
moeilikheid soek, sal jy dit kry.

NOMTHANDAZO
Dit is. Die kind is joune.

JOHAN
Jy lieg! Jy gaan jammer wees.

MTONGA
(aan Johan)

Jy gee hom die kind voor die tyd jy 
gaan soldaat word. 

(beduie berg se kant toe.)
In die grot. Agter die huis.

JOHAN
Pa, dis leuens, Pa!

ALCOCK
I asked her family to...

PIET-JAN
Praat Afrikaans, rooinek!

ALCOCK
Ek het haar familie gevra om by te 
wees sodat daar...witnesses ...kan 
wees dat jy die summons ontvang 
het. 

Piet-Jan stap na Nomthandazo en kyk na die baba. 
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PIET-JAN
Dit kan enige man se kind wees.

ALCOCK
Die bloedtoets sal...will settle 
the matter. En as dit positief 
toets, sal hy maintenance moet 
betaal. Julle mense gaan moet leer 
dat julle werkers nie meer soos 
slawe behandel kan word nie. They 
have their rights. 

JOHAN
Dis alles leuens, Pa; om geld te 
kry.

ALCOCK
Totsiens.

Johan storm op Alcock af.

JOHAN
Bliksem!

PIET-JAN
Johan!

Johan takel Alcock, Mtonga spring vorentoe en trek Johan van 
Alcock af. 

JOHAN
Los my bliksem! Ek sal hom 
doodmaak!

PIET-JAN
Dis genoeg, seun.

JOHAN
Ek sal sy keel uitruk.

PIET-JAN
Dis genoeg!

Johan ruk hom uit Mtonga se greep los. 

JOHAN
(aan Mtonga)

Los my! Hoe durf jy aan my vat!

Alcock kom orent.

ALCOCK
I will see you in court.

Alcock stap weg. Mtonga stap saam met Alcock.

PIET-JAN
Mtonga...
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Mtonga draai terug.

PIET-JAN (CONT’D)
As jy ooit weer jou hande op een 
van my gesin lê, skiet ek jou dood. 

Mtonga staan vir ‘n paar oomblikke stil na Piet-Jan en kyk. 

Sigwebana en Nomthandazo kyk na Mtonga. 

Na ‘n paar sekondes steek Mtonga stadig sy gebalde vuis in 
die lug bokant sy kop, sy oë uitdagend reguit in Piet-Jan 
s’n. 

PIET-JAN (CONT’D)
Sigwebana...

SIGWEBANA
Baas...

PIET-JAN
As Mtonga teen sononder nog op my 
plaas is, sal ‘n duisend rooinekke 
my nie keer nie. 

SIGWEBANA
Ja, baas.

PIET-JAN
En enige van julle ander wat soos 
hy voel, kan gerus saamgaan, want 
hier gaan julle nie oorleef nie.

Sigwebana en Nomthandazo draai stadig, een vir een, om en 
stap na die hutte.

PIET-JAN (CONT’D)
(aan Mtonga)

Ek dink jy moet loop. Jy is op dun 
ys. 

MTONGA
Eendag, baas, eendag hierdie land 
hy sal behoort aan die swart man...

PIET-JAN
Daar sal baie bloed vloei voor dit 
gebeur. 

MTONGA
Ja, baas, maar die swart man...hy 
het baie bloed. 

PIET-JAN
Trap!
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MTONGA
(vuis omhoog)

Amandla ngawethu! (Die stryd duur 
voort!)

PIET-JAN
As die son gesak het, kom soek ek 
jou.

Piet-Jan begin wegstap.  Johan bly nog staan waar hy is. 
Frederik staan onseker halfpad tussen Piet-Jan en Johan. 
Frederik stap tot voor Johan.

FREDERIK
Moenie bekommerd wees nie, Ouboet.  
Ek staan by jou.  Ek’s jou maatjie.

Johan knik stil. 

Met ‘n laaste kyk van opregte ondersteuning na Johan, stap 
Frederik weg agter Piet-Jan aan.

Ons bly op Johan...

VERTELLER
“En die Here God het aan die mens 
bevel gegee en gesê: ‘Van al die 
bome van die tuin mag jy vry eet, 
maar van die boom van die kennis 
van goed en kwaad, daarvan mag jy 
nie eet nie...’”.  En verewig 
daarna, kon die mens nie die 
versoeking om daardie vrug te pluk, 
weerstaan nie...juis omdat dit 
verbode was.

EXT. DONKERLAND, WERF TUSSEN VOLK SE KRAAL EN OPSTAL. DAY

Piet-Jan stap oor die werf na die opstal.  Sy gesig is strak.

VERTELLER
As Piet-Jan kon, sou hy, soos 
gewoonlik, sy sambok gaan haal het, 
want ‘n sambok los baie probleme 
op...baie, maar nie almal nie.

INT. DONKERLAND, EETKAMER. DAY

Truida en Mariaan sit nog aan tafel soos voorheen. Piet-Jan 
kom die kamer binne.  Hy steek vas by die deur...sy oë op...

Truida, wat na Piet-Jan kyk.

Mariaan se oë op...
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Piet-Jan. Hy stap stadig na sy stoel aan die hoof van die 
tafel en gaan sit.  

Truida se oë volg Piet-Jan soos hy in sy stoel gaan sit.

Oor dit alles praat die Verteller.

VERTELLER
‘n Geheim is nes ‘n lyk in ‘n 
rivier...een of ander tyd spoel hy 
uit...en waar is daar ‘n mens...of 
gesin...of familie...of volk...wat 
nie geheime het nie?  En as hulle 
eers uitspoel, verander alles.

EXT. DONKERLAND, KLIPSTAPEL. DAY

Mtonga staan langs die klipstapel. Hy het ‘n assegaai by hom. 
Hy kyk uit oor die plaas. Dan lig hy die assegaai hoog bo sy 
kop en steek dit dan met mening in die...

NABYSKOOT: Grond.  ZWIK! Die lem van die assegaai steek in 
die grond.

TITELKAART:    Einde van Deel 1.  Word vervolg...

ROL KREDIETE
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VERLEDE WEEK OP:  Verskeie tonele soos nodig om die kyker aan 
die hooflyne van die verhaal uit Episode 10 te herinner.

TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

die swart klip waar jou vuur was
is byna dood gereën
hierdie grond was nie goedkoop nie
sommer maar geleen

- N.P.van Wyk Louw
 

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in.  Die 
laaste beeld waaroor hierdie titelkaarte gewys word is die 
klipstapel en die groot boom wat daar naby groei.

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof die titel van die 
episode en datum:

DONKERLAND

DOOF IN:

Swart klip

 1976

Deel 2

DOOF UIT:

EXT. DONKERLAND - SKOOT UIT EPISODE 1. DAY

INSERT: BESTAANDE SKOOT UIT EINDE VAN EPISODE 1: PIETER DE 
WITT EN EERSTE STAAN EN KYK VANAF DIE RANDJIE NA DIE GROND 
ONDER IN DIE VALLEI WAT EENDAG DONKERLAND SAL WEES.

VERTELLER
Toe Pieter de Witt, in 1838, 
afgekyk het op die vallei waardeur 
die Tugela soos ‘n silwer spoor 
gekrul het, het hy vir ‘n oomblik 
verstaan hoe Adam gevoel het toe hy 
vir die eerste keer sy oë in die 
paradys oopgemaak het. 
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En nes Adam, het hy geen idee gehad 
dat sy nageslagte eendag die kruis 
van hulle vaders se sondes sou dra 
nie...

INT. DONKERLAND, EETKAMER. NIGHT

Later dieselfde aand as laaste toneel in episode 10. TRUIDA 
en MARIAAN (albei soos in episode 10) dek die tafel na ete 
af, so ge-choreografeer dat dit die ritme van die toneel 
versterk. JOHAN (soos in episode 10)  is gespanne, hy kyk na 
sy ma vir ondersteuning. Truida knik simpatiek en 
gerusstellend. FREDERIK (soos in episode 10) is omgekrap, sy 
kop werk oortyd. PIET-JAN (soos in episode 10) kyk indringend 
na Johan.

JOHAN
Dis leuens, Pa. Die bleddie swartes 
raak wit. Dis alles leuens. Hulle 
gat as hulle dink ek gaan ‘n 
bloedtoets laat doen. My woord is 
genoeg.

FREDERIK
Ja, wie de donner dink hulle is 
hulle?

TRUIDA
(verwys na sy taalgebruik)

Frikkie!

FREDERIK
Ek sê maar net.

TRUIDA
Nou ja “sê maar net” sonder die 
skeltaal. (aan Johan) En jy ook.

Frederik kyk dikbek af.

PIET-JAN
Ek glo nie jy het veel van ‘n keuse 
nie. 

JOHAN
Van wanneer af het ‘n swarte se 
woord meer gewig as ‘n wit man s’n? 
Ons familie is al ses geslagte op 
hierdie plaas.

MARIAAN
Hulle s’n ook. 

JOHAN
Aan wie se kant is jy?
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TRUIDA
My seun, as jy sê jy is onskuldig, 
dan is jy onskuldig. En die 
bloedtoets sal dit bewys.

FREDERIK
Pa, ek sê ons skiet daai Engelsman: 
dis hy wat al die moeilikheid 
veroorsaak.

Truida trek ‘n “ag nee, man!” gesig vir Frederik se 
geweldadige voorstel.

‘n Oomblik stilte.  Piet kyk na Johan en praat dan versigtig.

PIET-JAN
Sê my net een ding: Is daar ‘n 
moontlikheid dat die bloedtoets 
positief kan wees?

Truida kyk verstom na Piet-Jan.

JOHAN
(verontwaardig)

Hoe kan Pa so iets vra?!

TRUIDA
My man?! 

Maar Piet-Jan verstaan baie goed wat en hoekom hy vra.

PIET-JAN
Antwoord my.

JOHAN
Ek is al amper ‘n hele jaar in die 
army, Pa. Hoe kan dit my kind wees?

PIET-JAN
Tel nege maande terug van gister 
af, toe was jy nog nie in die army 
nie. Dit bring ons trouens by die 
tyd net voor jy army toe is.

JOHAN
(staan op)

Sê dit reguit, Pa! Sê dit reguit as 
Pa dink ek het dit gedoen! 

FREDERIK
Die swartes lieg, Pa. Johan het nie 
daardie vroumens gespyker nie.

TRUIDA
Frederik!!
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PIET-JAN
Mannetjie, as jy weer sulke taal 
voor jou ma en suster gebruik, looi 
ek jou dat jy nooit weer kan sit 
nie! Het jy my gehoor?

FREDERIK
Ja, Pa.

PIET-JAN
Vra jou ma omverskoning. 

FREDERIK
Jammer, Ma.

PIET-JAN
En nou gaan jy kamer toe en jy bly 
daar tot ek sê jy kan uitkom. 

FREDERIK
Ja, Pa. 

Frederik staan op, stap na die deur, draai dan terug.

FREDERIK (CONT’D)
Pa...?

PIET-JAN
Wat?

FREDERIK
Kan ek net een ding vir Johan sê, 
Pa?

PIET-JAN
Nee.  Dis grootmens sake hierdie. 
Daar gaat jy. Kokkerot jy ook. 

MARIAAN
Ek is nie meer op skool nie, Pa.

PIET-JAN
Ek wil alleen met Johan praat. 

MARIAAN
Maar dit raak...

PIET-JAN
Mariaan! Ek het gesê ons wil alleen 
wees!

Mariaan stap teësinnig uit. 

PIET-JAN (CONT’D)
My vrou, jy is welkom om te bly, 
maar ek waarsku jou, ek gaan nie 
doekies omdraai nie. 
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TRUIDA
Hulle maak nou weer ‘n berg van ‘n 
molshoop. 

PIET-JAN
Dis wat ek wil vasstel.

Piet-Jan draai na Johan, wil praat, maar besluit dan anders.

PIET-JAN (CONT’D)
Weet jy wat? Skuur toe. Ek’s nie 
gemaklik met Mariaan en Frikkie in 
die huis nie.

INT. DONKERLAND, SKUUR. DAY

Piet-Jan loop in skoot in, sy oë feitlik direk in kamera in.

PIET-JAN
Seun, ek staan hier gereed om ‘n 
Engelsman se nek vir hom om te 
draai en ‘n paar van my volk af te 
dank. Maar voor ek dit doen, moet 
ek weet jy is onskuldig.

Johan en Piet-Jan staan teenoor mekaar.  Truida staan twee of 
drie treë skuins agter Piet-Jan.

JOHAN
Hoeveel keer moet ek sê, Pa? Ek 
weet nie waarvan hulle praat nie. 
Wat sou Pa gedoen het as die 
bleddie vrou gesê het dis Pa se 
kind? Sou Pa ingestem het om ‘n 
bloedtoets te laat doen?

PIET-JAN
Ek is nie die een wat hier aangekla 
word nie, en wat die bloedtoets 
betref, dis nie ‘n kwessie van 
instem nie, jy is gedagvaar. 

JOHAN
Pa kan met oom Attie Venter praat. 
Hy is ‘n majoor in die polisie. Hy 
sal daardie dagvaardiging een twee 
drie laat verdwyn.

PIET-JAN
Moenie dink ek het nie al daaraan 
gedink nie. Maar hierdie Engelsman 
het al baie publisiteit gekry. Die 
manne wat ons kan help, is bang vir 
hom. 
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TRUIDA
Dit sal baie makliker wees om 
eenvoudig vir die bloettoets te 
gaan. Dan is dit als verby.

JOHAN
Ek is nie bang vir die bloedtoets 
nie, Ma, dit gaan hier om die 
beginsel. As ons die volk nou 
toelaat om hier in te stap en ons 
soos rowers rond te jaag, wil ek 
nie dink waar dit sal eindig nie.

PIET-JAN
Ek stem saam met jou, en ek is 
bereid om hierdie saak tot op die 
hoogste vlak te beveg, maar dan 
moet ek weet jy is eerlik met my. 

JOHAN
Het ek al ooit vir Pa gejok?

PIET-JAN
Nie waarvan ek weet nie, maar toe 
ek ‘n laaitjie was, het ek presies 
dieselfde gesê terwyl ek soos ‘n 
krimineel voor ‘n magistraat gejok 
het.

JOHAN
As Pa my nie wil glo nie, kan ek 
niks daaraan doen nie. 

PIET-JAN
Wag hier.

JOHAN
Waar gaan Pa nou?

PIET-JAN
Ek’s nou terug.

Piet-Jan stap uit.

JOHAN
Hoekom glo hy my nie, Ma?

TRUIDA
My kind, jy ken jou pa. Hy volg sy 
eie kop.

JOHAN
Hoeveel keer moet ek dit sê? Ek is 
onskuldig.

TRUIDA
Ek glo jou. En op die ou end sal 
die waarheid seëvier.

DONKERLAND   Ep 11 bl. 6



Johan kyk bekommerd na die skuur se deur.

JOHAN
Wat maak Pa nou?

TRUIDA
Nee, hoe sal ek weet?

Johan stap heen en weer soos ‘n gehokte tier.

JOHAN
Daai bleddie vroumens. Ek gaan haar 
‘n les leer as alles verby is. ‘n 
Dêm Engelsman met ‘n bek vol 
kommunistiese snert praat hulle ‘n 
gat in die kop en die volgende ding 
wat jy hoor, staan hulle voor jou 
deur en maak asof hulle baas is van 
die plaas. k sê vir Ma, die land 
gaan agteruit. Kyk wat gaan in die 
lokasies aan.  En wat doen die 
regering?...skiet ‘n paar skote en 
hardloop dan weg. Hulle moet die 
krygswet oor die hele land afkondig 
en die swartes en die wit opstokers 
soos hierdie Alcock vir eens en vir 
altyd mak maak.

TRUIDA
Volgens Mariaan gaan ons in die 
toekoms g’n ander keuse hê as om 
die regering met die swartes te 
deel nie.

JOHAN
Die dag as dit gebeur, Ma, vorm ek 
my eie kommando en ek bring die 
grensoorlog na elke stad en straat 
van hierdie land. En hierdie keer 
sal ons nie dieselfde fout maak as 
toe ons teen die Kakies geveg het 
nie. Hierdie keer sal daar geen 
krygsgevangenes wees nie. O nee, 
soos ons hulle vang, skiet ons 
hulle dood. 

TRUIDA
Oorlog is ‘n lelike ding, seun, en 
burgeroorlog nog leliker. ‘n Mens 
praat nie sommerso daarvan nie.

JOHAN
Ma is reg. Oorlog is ‘n lelike 
ding. Maar een ding kan ek Ma sê: 
As ons nie vinnig ‘n plan maak met 
die hordes swartes in hierdie land 
nie, sal ons eendag die hele plek 
net so aan hulle moet oorgee. 
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TRUIDA
Ag my kind, hulle sê dit al vir die 
afgelope eeu, en hier sit ons nog. 

JOHAN
Nie hierdie keer nie, Ma. Hierdie 
keer staan ons voor die laaste 
deur. 

Piet-Jan stap die skuur weer binne.  Hy het die groot familie 
Bybel in sy hande. 

TRUIDA
En dit?

Piet-Jan sit die Bybel op ‘n hooibaal neer.

PIET-JAN
Hierdie Bybel is al meer as 150 
jaar in ons familie. Elke geboorte 
en elke sterfte is daarin 
opgeteken. Lê jou hand daarop neer 
en sweer dat jy nie die vader van 
Nomthandazo se basterkind is nie. 

Stilte. Johan kyk ontsteld na Piet-Jan.

PIET-JAN (CONT’D)
Ek wag. Sweer.  En onthou...jy 
sweer voor God.

Stilte. Johan se oë flits desperaat tussen Truida, Piet-Jan 
en die Bybel.

JOHAN
Pa...

PIET-JAN
Ons wag.

JOHAN
Is dit nie genoeg dat ek Pa my 
woord gegee het nie?

PIET-JAN
As ons hierdie pad gaan loop, moet 
ek seker wees. Doodseker. 

Johan reageer nie.

Nou raak Truida onseker.

TRUIDA
Johan...?

Johan gaan staan langs Piet-Jan. Hy stoot stadig sy 
regterhand oor die Bybel. Hy staan ‘n paar sekondes so.
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JOHAN
Ek...(ons dink hy gaan sweer, maar 
dan)...ek kan dit nie doen nie.

Piet-Jan tree effens agteruit terwyl die moontlike implikasie 
van Johan se woorde tot hom deurdring. 

TRUIDA
My seun, sit net jou hand op die 
Bybel en sweer.

Johan skud sy kop, hy kyk af.

PIET-JAN
(stil)

Dan is dit waar. 

Truida staar wydoog na Johan.

Johan staan kop onderstebo...skud sy kop.

Truida se hand gaan stadig oor haar mond soos die besef by 
haar insink.

JOHAN
Ek kon myself nie keer nie...

PIET-JAN
Skaam jou voor die Here.

JOHAN
(kyk op, direk in Piet-Jan 
se oë)

Wie is Pa om te praat?

PIET-JAN
Wat sê jy?!

JOHAN
Pa het dit ook gedoen.

Truida staar geskok na Johan...en dan na Piet-Jan. 

PIET-JAN
Ek sal jou dooddonner, mannetjie.

JOHAN
Probeer gerus, Pa. Pa sal sien ek 
is nie meer ‘n laaitjie nie. 

Hulle gluur mekaar in stilte aan.

JOHAN (CONT’D)
Nomthandazo se ouma het vir haar 
gesê toe Pa jonk was, jonger as ek, 
het Pa en...

Truida raak bleek.

DONKERLAND   Ep 11 bl. 9



PIET-JAN
Genoeg!

JOHAN
As dit nie waar is nie, sit Pa se 
hand daar op die Bybel en sweer Pa 
het dit nie gedoen nie. 

PIET-JAN
Wie dink jy is jy om vir my te 
sê...

JOHAN
Sweer op die Bybel, Pa. 

Piet-Jan staan asof hy versteen is. 

Johan knik stadig, wetend.

JOHAN (CONT’D)
‘n Man is ‘n man, Pa, en ek weet Pa 
weet waarvan ek praat.

Piet-Jan kyk skuldig na Truida, maar kan haar nie in die oë 
kyk nie.

Truida trek haar op en stap sonder ‘n woord uit.

PIET-JAN
Truida!...

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

‘n Rots word op ‘n skans bo-op ander rotse neergesit.

Frederik het pas die rots op die skans gepak.  Die opening 
van die grot is gedeeltelik met ‘n muur van rotse toegepak om 
as fortifikasie te dien.

Frederik kom orent, stof sy hande af en kyk uit oor die plaas 
wat in die vallei onder die grot lê.  Hy lê aan met ‘n 
denkbeeldige geweer...mik na ‘n denkbeeldige teiken halfpad 
af met die berg onder die grot.

FREDERIK
(trek denkbeeldige skoot 
af)

Phah!

 AD BREAK # 1

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. DAY

Truida sit op die rand van die bed, haar rug half na die deur 
waar Piet-Jan ongemaklik staan. 

DONKERLAND   Ep 11 bl. 10



PIET-JAN
Truida...

Sy reageer nie. Hy stap nader, gaan staan voor haar. Truida 
is strak, koud.  Sy kyk nie na hom nie.

PIET-JAN (CONT’D)
Truida...

TRUIDA
Wie was dit?

PIET-JAN
Dit maak tog nie saak nie.

TRUIDA
(nou kyk sy na hom)

Ek wil weet wie dit was?

PIET-JAN
(aarsel)

‘n Susterskind van Zwide. 

TRUIDA
Wat was haar naam?

PIET-JAN
Watse verskil sal dit nou...

TRUIDA
Wat was haar naam?!

PIET-JAN
Nkosasana.   

TRUIDA
Wanneer was dit?

PIET-JAN
Lank gelede.

TRUIDA
Voor of na jy my ontmoet het?

PIET-JAN
Dink jy so min van my?

TRUIDA
Voor of na ons ontmoet het?

PIET-JAN
Ek was nog nie agtien nie.

TRUIDA
Hoeveel keer?

Piet-Jan is in die vagevuur.
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PIET-JAN
‘n Paar keer.

TRUIDA
Hoeveel?

Piet-Jan staan verwese.

PIET-JAN
Ek kan nie onthou nie...drie, 
vier...

TRUIDA
Net sy, of was daar ander?

PIET-JAN
Net sy.

Stilte.  Truida skud haar kop, verwerk die ironie.

TRUIDA
En jy het die vermetelheid om jou 
seun op die Bybel te laat sweer.

PIET-JAN
Ek moes seker wees.

TRUIDA
Ek sou dink dat jou eie dade genoeg 
sou wees om jou sekerheid te gee.

PIET-JAN
Nie ‘n dag gaan verby dat ek myself 
nie daaroor verwyt nie.

TRUIDA
Wat anders steek jy vir my weg?

PIET-JAN
Niks nie.

Stilte.

TRUIDA
‘n Sonde voor Gods’ aangesig. Dis 
wat jy vir Johan gesê het.

PIET-JAN
Juis die rede hoekom ek myself 
verwyt en elke dag die Here om 
vergifnis vra.

Stilte.

PIET-JAN (CONT’D)
Truida...dit het niks beteken nie.
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TRUIDA
Miskien nie vir jou nie.

Piet-Jan het nie ‘n antwoord nie.

PIET-JAN
Wat wil jy hê moet ek doen? Sê, en 
ek doen dit.

TRUIDA
Ek wil alleen wees.

Hy bly ‘n oomblik moedeloos na haar kyk voor hy uitstap.

INT. DONKERLAND, JOHAN EN FREDERIK SE KAMER. DAY

Frederik poets Johan se weermagstewels blink. Johan kom die 
kamer binne. 

JOHAN
Los maar, Frikkie. Lyk nie of ek 
môre teruggaan nie.

FREDERIK
Hulle gaan jou in die tronk gooi as 
jy nie by roll call is nie.

JOHAN
Oom Gawie het die militêre polisie 
klaar laat weet. Hy gaan ‘n 
dringende aansoek by die landroshof 
in Ladysmith doen om die saak uit 
te gooi. 

FREDERIK
Donnerse swartes.  Asof jy ooit so 
iets sou doen!

JOHAN
So gaan’it, ne’.

FREDERIK
Dis daai bleddie kommunis, Alcock.

JOHAN
Einste rede hoekom ons op die grens 
patrollie stap.

FREDERIK
As hulle hierdie land wil oorvat, 
sal hulle by my moet verbykom, en 
daar’s g’n manier wat dit gaan 
gebeur nie. 

Johan sit sy hand op Frederik se skouer...kyk hom in die oë.
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JOHAN
Jy’s ‘n ware soldaat, kleinboet. Ek 
wens jy was saam met my op die 
grens.

FREDERIK
(opreg)

Die grens loop nou deur Donkerland, 
Ouboet, en hier is ek jou 
maatjie...tot die dood. Sê net wat 
ek moet doen, dan doen ek dit.

Johan knik, glimlag half. 

JOHAN
Dankie.  Maar daar’s niks wat jy 
kan doen nie.

Hy tik Frederik ‘n paar keer liggies op die skouer met sy 
hand wat daar gerus het en stap dan uit.

Frederik bly agter, sy oë op Johan wat uitstap. ‘n 
Vasberadenheid kom stadig oor sy gesig. Sy oë gaan na Johan 
se balsak wat eenkant staan.  

NABYSKOOT OP DIE BALSAK SE MOND:  Frederik se hand trek Johan 
se verweerde boshoed uit die balsak.

Frederik sit die boshoed op sy kop.

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. DAY

NABYSKOOT:  ‘n Geraamde swart-en-wit troufoto: Piet-Jan en 
Truida formeel ingehaak op die dag van hulle troue.  

Truida sit op die bed, kyk na die foto in haar hande. Sy gooi 
onverwags die foto teen die muur.  Die raam spat uitmekaar.

EXT. DONKERLAND, BY DIE KLIPSTAPEL. DAY

Piet-Jan staan met sy hande op die klipstapel. Sy kop is 
tussen sy arms gebuig.  Na ‘n paar oomblikke kyk hy stadig 
op...die verte in.  Sy oë is oop maar sy “sien” is na binne.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

ZODWA (soos in episode 10) was die kombuisvloer op haar 
knieë. Johan kom die kombuis binne en gaan staan voor haar. 
Sy kyk ‘n oomblik met minagting op na hom, en gaan dan voort 
om die vloer te was.

JOHAN
Gaan kraal toe.
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ZODWA
Die werk hy is nog nie klaar nie, 
baas.

JOHAN
Iemand anders kan dit kom doen. Ek 
soek nie moeilikheidmakers onder 
ons dak nie... En sê vir 
Nomthandazo sy gaan nog spyt 
wees...

Zodwa kyk hom net. 

JOHAN (CONT’D)
Toe, weg is jy.

INT. DONKERLAND, BY DIE GEWEERKAS. DAY.

‘n Hand vat die .303 uit die kas. Die geweer het telescopic 
sights.

Frederik, in volle SAW browns en toerusting (boshoed, webbing 
en rugsak), kyk links en regs, maak seker dat niemand hom 
sien nie. Hy slinger die .303 oor sy skouer en vat dan ook 
die...

Haelgeweer wat in die kas staan langs waar die .303 gestaan 
het.

EXT. DONKERLAND, NABY GROT. DAY

Frederik, in volle SAW browns en toerusting (boshoed, webbing 
en rugsak) klouter met die .303 geweer oor sy rug geslinger 
en die haelgeweer in sy hand teen die steilte en rotse op na 
die grot uit. 

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Volg op vorige toneel: Wyeskoot van binne die grot na buite 
na die skans wat Frederik gepak het.  Frederik se hande en 
dan kop en skouers verskyn oor die skans, die .303 op sy rug, 
die haelgeweer in sy hand en die leersak aan sy sy.  Frederik 
klim oor die skans en beweeg na die binnekant van die grot. 
Hy staan die haelgeweer teen die grotmuur en dan slinger hy 
die .303 van sy rug af en plaas dit langs die haelgeweer. Hy 
besigtig tevrede sy...

Proviante -  beskuit, ‘n watersak, biltong, appels. Hy 
slinger die rugsak van sy rug af, lê dit op die grond neer, 
en pak een boksie koeëls na die ander uit - .303 en 
haelgeweer koeëls.  

Die uitdrukking op Frederik se gesig is gefokus, maar 
onpeilbaar, sonder om onheilspellend te wees. 
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EXT. DONKERLAND, NABY KRAAL. DAY

Frederik, in die browns, webbing en met boshoed, maar geen 
geweer nie, beweeg gebukkend deur die gras en bosse naby die 
kraal.

EXT. DONKERLAND, HUT IN DIE KRAAL. DAY

SIGWEBANA, ZODWA EN NOMTHANDAZO (soos in episode 10).

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

SIGWEBANA
We have enough problems as it is. 
You stay out of their way. (Ons het 
genoeg probleme. Bly uit hulle pad 
uit.)

NOMTHANDAZO
This farm is home to us as well. 
(Hierdie plaas is ook ons huis. Ons 
bly ook hier.

SIGWEBANA
Be quiet. You have caused all this 
trouble (Bly stil. Jy het hierdie 
moeilikheid veroorsaak.) 

ZODWA
They are also ashamed. They will 
want to forget. (Hulle is ook 
skaam, hulle sal wil vergeet.)

SIGWEBANA
How will they be able to forget? 
Our blood is mixed now. That child 
needs to leave.(Hoe sal hulle kan 
vergeet. Ons bloed is nou vermeng. 
Daardie kind moet weggaan.)

Nomthandazo begin snik. 

ZODWA
They have already chased my son 
away. They cannot cahse my daughter 
as well. (Hulle het klaar my seun 
weggejaag, hulle kan nie my dogter 
ook wegjaag nie.)

EXT. DONKERLAND, KRAAL. DAY

Frederik loer vanaf die kant van die kraal. Hy hardloop om ‘n 
hut en kyk by die deur in. Die hut is leeg. Hy maak seker 
niemand sien hom nie. 

DONKERLAND   Ep 11 bl. 16



Dan hardloop hy gebukkend na ‘n volgende hut. Hy loer om die 
hut en sien Sigwebana, Zodwa en Nonthandazo buite sit en 
praat. Hy duik terug agter die hut in.

EXT. DONKERLAND, KRAAL. DAY

NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

ZODWA
If Nomthandazo leaves with the 
child, they will not pay. (As 
Nomthandazo die kind vat en loop, 
gaan hulle nie betaal nie.)

SIGWEBANA
They will pay, but they will make 
us pay back. White people do not 
forget or forgive easily. (Hulle 
sal betaal, maar hulle sal ons ook 
maak betaal. Wit mense vergeet en 
vergewe nie maklik nie.)

ZODWA
And yet we are expected to forgive. 
It is their son who has done this 
ting to our daughter. How must a 
young girl say no to the son of the 
master? (En tog word daar van ons 
verwag om te vergewe. Dis hulle 
seun wat hierdie ding aan ons 
dogter gedoen het.  Hoe moet ‘n 
jong meisie nee së vir die baas se 
seun?)

EXT. DONKERLAND, KRAAL. DAY

Frederik loer by ‘n ander hut in. Die BABA lê toegedraai in 
‘n kombersie op ‘n grasmatjie en slaap. Langs die baba sit ‘n 
OU VROU teen die hut se muur, haar kop gekantel, sy is ook 
vas aan die slaap.

Frederik kyk links en regs, om seker te maak dis veilig, en 
glip by die hut in. Hy tel die baba op...die baba 
kreun...Frederik vries...kyk na die...

Ou Vrou.  Sy slaap voort.

Frederik druk die bab teen sy bors en beweeg vinnig na die 
deur.

EXT. DONKERLAND, KRAAL. DAY

Soos voorheen.
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NOTA: Engelse dialoog moet in Zoeloe vertaal word, met 
Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

NOMTHANDAZO
My child is the first born grand 
child of Klein Piet. We must go to 
court and then my boy will inherit 
Donkerland. (My child is the fist 
born grand child of Klein Piet. Ons 
moet hof toe gaan, sodat my seun 
Donkerland kan erf.)

SIGWEBANA
You do not know what you are 
saying, you silly girl! That 
bastard will never inherit this 
farm. (Wat sê jy, jou simpele 
meisie?! Daardie baster sal nooit 
hierdie plaas erf nie.

ZODWA
That is what Mtonga said before he 
was chased away. (Dis wat Mtonga 
gesê het voor hy weggejaag is.)

SIGWEBANA
Mtonga knows nothing. (Mtonga weet 
niks nie.)

NOMTHANDAZO
At least my brother is brave and 
proud and not willing to be a 
slave. (Ten minste is Mtonga dapper 
en braaf en nie bereid om ‘n slaaf 
te wees nie.)

SIGWEBANA
You young people think you can beat 
the white man. You cannot. (Julle 
jong mense dink julle kan die wit 
man wen. Julle kan nie.)

EXT. DONKERLAND, NABY GROT. DAY

Frederik dra die baba onder sy een arm soos ‘n sak aartappels 
teen die steilte uit. Die baba huil. Frederik loop net aan.

EXT. DONKERLAND, DIE WERF BUITE DIE OPSTAL. DAY

Piet-Jan stap oor die werf op pad na die huis.

Sigwebana kom van die kraal se kant af aangehardloop.

Piet-Jan gewaar hom, steek vas.  Sigwebana kom uitasem by 
Piet-Jan aan.
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SIGWEBANA
Baas moet kom, baas.

PIET-JAN
Wat nou?

SIGWEBANA
Die baba, baas.  Sy is weg.

PIET-JAN
Wat bedoel jy “weg”?

SIGWEBANA
Die baba sy is nie meer daar nie.
Die kleinbaas, baas, hy het vir 
Zodwa gesê Nomthandazo, sy gaan 
betaal vir hierdie kind.

Klein Piet dink ‘n oomblik na.

PIET-JAN
Ek draai sy nek om. 

Piet-Jan stap met mening na die stoep, roep soos hy stap.

PIET-JAN (CONT’D)
Johan! Johan!!

Johan kom by die voordeur uit op die stoep. Piet-Jan staan 
nou onder die stoep.

PIET-JAN (CONT’D)
Nomthandazo se baba is weg. Weet jy 
iets daarvan?

JOHAN
Nee, Pa. 

PIET-JAN
Nou is ‘n goeie tyd om die waarheid 
te praat, kêrel.

JOHAN
Ek belowe, Pa! Ek sal op die Bybel 
sweer as Pa wil.

PIET-JAN
(aan Sigwebana)

Wanneer is hy weg?

SIGWEBANA
Nou-nou net-nou, baas. Die kind hy 
slaap, dan ek praat by Zodwa en 
Nomthandazo. Dan as Nomthandazo 
gaan by die hut, hy wil die baba 
bring by die bors, dan die baba sy 
is weg. 
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Piet-Jan vee bekommerd met sy hande oor sy gesig.

INT. DONKERLAND, JOHAN EN FREDERIK SE KAMER. DAY

Johan kom die kamer binne, sien sy...

Balsak wat op die vloer lê.  Anders as voorheen, is die 
balsak nou half leeg-pap op die vloer. 

Johan haas oor na die balsak, ruk die mond oop...

INT. DONKERLAND, GANG BY VOORDEUR. DAY

Piet-Jan kom ingestap en loop hom vas in Johan wat van die 
anderkant van die gang op pad na die voordeur was.

JOHAN
My hele kit is weg! My webbing, my 
browns! Alles!

PIET-JAN
Waar is Frederik?

JOHAN
Ek kry hom n^rens nie.

Piet-Jan trek sy asem in - “O Here, nee...”

PIET-JAN
Jou geweer?

JOHAN
In my kas.  Ek het nie koeëls 
saamgebring nie.

INT. DONKERLAND, GEWEERKAS. DAY.

Piet-Jan maak die geweerkas oop. Hy sien dadelik twee 
openinge waar die twee gewere weg is. Die rakkie waarop 
patrone en koeëls gepak was, is leeg.

PIET-JAN
My donner!

Mariaan kom ook by.

MARIAAN
Wat gaan aan, Pa?

PIET-JAN
Gaan soek vir Frederik.  Soek 
oorals.
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MARIAAN
Wat het hy nou weer gedoen?

PIET-JAN
Moet ek twee keer praat?!! Gaan 
soek hom!

Mariaan kyk verstom na Piet-Jan...en stap dan sonder ‘n 
verdere woord uit by die voordeur.

Piet-Jan gryp ‘n verkyker uit die kas, slaan die kas se deur 
toe.

PIET-JAN (CONT’D)
(aan Johan)

Jy wil mos sy kop vol grensstories 
praat.  Daar het jy dit nou.  Soek 
hom.  Soek orals!

Piet-Jan stap na die voordeur, verkyker in die hand.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Frederik hurk agter die klipskans in die grot se opening en 
kyk met ‘n verkyker na die opstal. 

Agter hom op die grond lê die baba en huil. 

Frederik kyk oor sy skouer na die baba.

INT. DONKERLAND, SKUUR. DAY

Mariaan stap in. 

MARIAAN
Frederik! Kleinboet! 

Die skuur is leeg.

EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD. DAY

Piet-Jan in die veld. Hy kyk met ‘n verkyker in alle 
rigtings, maar sien niks. Hy laat sak die verkyker, baie 
bekommerd.

EXT. DONKERLAND, BY DIE RIVIER. DAY

Johan stap langs die oewer, hy bespied die area sover hy 
loop. Sigwebana kom aangehardloop.
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SIGWEBANA
Kleinbaas! Kleinbaas! Daardie kind 
van Sepecia het baas Frikkie gesien 
by die berg hardloop. Daar by die 
grot.

JOHAN
Waar’s my pa? 

SIGWEBANA
Hy soek baas Frikkie by die veld.

JOHAN
Kom!

SIGWEBANA
Baas, daardie kind van Sepecia het 
gaan roep daardie baas Alcock.

JOHAN
Hoeveel moeilikheid wil julle nou 
nog maak? 

Johan draf vinnig weg in die grot se rigting. Sigwebana volg.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Die BABA HUIL. 

Frederik staan met die .303 in sy hande en kyk na die baba. 
Dan, sonder om ‘n spier in sy gesig te trek, lig hy die 
geweer, en bring dan die kolf af.  Ons bly op Frederik se 
gesig.

Die BABA HOU OP HUIL.

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

Johan en Piet-Jan kom opgeklim, Sigwebana ‘n paar treë agter 
hulle. Hulle steek vas so tagtig meter onder die opening van 
die grot langs ‘n groot rots teen die steilte.

PIET-JAN
Laat ek die praatwerk doen. 
Frederik!

Stilte.  Net die TJIRP VAN VOëLS.

PIET-JAN (CONT’D)
Boesman!

Piet-Jan en Johan hou albei die grot se opening stip dop.

PIET-JAN (CONT’D)
Ons weet jy is daar! En ons weet 
die baba is by jou!
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Daar is geen reaksie van bo nie.

PIET-JAN (CONT’D)
Frikkie! Ek praat nie weer nie! As 
jy nie nou uitkom nie, kom haal ek 
jou daar uit.

JOHAN
(fluister vir Piet-Jan)

Sê vir hom hy gaan nie mag army toe 
gaan nie.

Piet-Jan wil eers vir Johan sê om stil te bly, maar dan tref 
dit hom dis ‘n goeie voorstel.

PIET-JAN
En ek sê vir oom Gawie hy moet vir 
die weermag skryf en sê jy is nie 
geskik vir diensplig nie.

Steeds geen reaksie van bo uit die grot nie.

PIET-JAN (CONT’D)
Jy soek my mannetjie, en jy gaan my 
kry! Jy is nie te groot vir ‘n pak 
slae nie! Kom nou daar uit, of ek 
trek jou gatvelle vir jou af! Jy 
het vyf sekondes, dan kom haal ek 
jou daar uit, en glo my, jy gaan 
spyt wees! Ek is jou pa, en jy 
luister as ek praat! 
Vyf...vier...drie...twee...

FREDERIK (O.S.)
Jammer, Pa, nie hierdie keer nie.

PIET-JAN
Frikkie! Vir die laaste maal!

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Frederik se POV. Hy lê agter die skans aan met die .303 (met 
telescopic sights).

FREDERIK
Pa sê altyd ‘n man moet doen wat ‘n 
man moet doen. 

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

Johan en Piet-Jan soos voorheen.

JOHAN
Laat ek met hom praat, Pa. 

Piet-Jan gee oor, knik.
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JOHAN (CONT’D)
(roep na bo)

Kleinboet, ek waardeer wat jy vir 
my doen. Dat jy vir my opkom. Na my 
belange kyk. Kom ons praat rustig 
oor alles. 

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Frederik soos voorheen.

FREDERIK
Ek weet jy’s onder pressure om te 
sê wat jy sê, Ouboet. Moenie worry 
nie, die kind sal nie meer ‘n 
probleem wees nie. 

Piet-Jan verwerk die implikasie van hierdie woorde...kyk 
bekommerd na Johan.

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

JOHAN
Niemand dwing my nie. En ek is aan 
jou kant! Kom af daar! Niks sal met 
jou gebeur nie. Daarvoor sal ek 
sorg.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

FREDERIK
Ek weet jy bedoel dit nie, Ouboet! 
Ek weet hulle dwing jou om dit te 
sê. Maar ek is jou maatjie en ek 
sal jou rug dek.

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

JOHAN
Ons is nie nou in die oorlog nie! 
Moenie skiet nie. Ek kom op!

FREDERIK (O.S.)
Bly waar jy is, ek waarsku jou.

Piet-Jan knik vir Johan.

JOHAN
Hier kom ek.

Johan kom orent en begin teen die berg opklim. DZWING-DWAAH!! 
‘n Koeël skop stof op langs Johan se voete. Johan duik weer 
langs Piet-Jan agter die rots in.
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EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Frederik haal kalm die .303 oor, gereed om weer te vuur. 

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

JOHAN
Is jy heeltemal van jou kop af!

FREDERIK (O.S.)
Ek het gesê bly waar jy is!

JOHAN
Kleinboet! Die polisie gaan netnou 
hier wees.  

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

FREDERIK
Laat die terrs kom! Ek is reg vir 
hulle.

PIET-JAN
Nee magtag man, so kan dit nie 
aangaan nie.

Piet-Jan kom agter die rots uit, begin opstap na die grot 
toe. DZWING-DWAAH! ‘n Koeël skop stof op enkele meters links 
van waar hy staan. Piet_jan staan ‘n oomblik versteen. 

PIET-JAN (CONT’D)
Frederik, as jy weer...

DZWING-DWAAH!  Nog een. Piet-Jan skarrel terug na sy 
skuilplek toe.

JOHAN
Hy is nie reg in sy kop nie, Pa!

PIET-JAN
Hy gaan een of ander tyd honger of 
dors word. Dan sal hy afkom.

EXT. DONKERLAND, VOORDEUR. DAY

Twee polisiemanne, Konstabel KRUGER, en sersant HATTINGH klop 
aan die deur. Mariaan maak die deur oop.

HATTINGH
Dagsê Mariaan.

MARIAAN
Hallo Morne’.

DONKERLAND   Ep 11 bl. 25



HATTINGH
Ons het tyding gekry dat hier ‘n 
baba ontvoer is op die plaas. 

Mariaan is verskeurd tussen haar politieke oortuigings en 
haar liefde vir haar broer. 

HATTINGH (CONT’D)
Is jy bewus van so iets?

MARIAAN
Die werkers het kom sê daar is ‘n 
baba weg. 

Truida verskyn geruisloos agter Mariaan, sy lyk verslae en 
gedaan.

TRUIDA
Bo in die grot teen die berg. Hy’s 
net ‘n kind. Moenie dat hy seerkry 
nie. 

Truida draai om, en verdwyn in die huis.  

Mariaan kyk verstom na Truida soos sy wegstap.

HATTINGH
Waar is die grot? 

MARIAAN
Ek sal julle vat.

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

Mariaan, Kruger en Hattingh kom aangestap.  

Piet-Jan gewaar hulle.

PIET-JAN
Versigtig, Mariaan, hy het kop 
verloor daarbo.

Johan beduie hulle moet agter die rots skuil. Die drie nuwe 
aankomelinge kruip agter ‘n rots in. 

HATTINGH
Dagsê oom Piet-Jan. Johan.

Piet-Jan knik.

PIET-JAN
Morne’.

HATTINGH
Wat’s die probleem?
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PIET-JAN
Dis Frederik...

HATTINGH
Het hy die baba by hom?

PIET-JAN
Ons vermoed so.

HATTINGH
Hoekom het hy die baba gevat?

Piet-Jan en Johan kyk na Hattingh.  Arnolf kyk na Piet-Jan.

PIET-JAN
Dis ‘n lang storie. Johan, vat vir 
Mariaan terug na die huis.

JOHAN
Maar, Pa...

PIET-JAN
Weg is julle.

HATTINGH
Miskien is dit beter as julle almal 
gaan. 

PIET-JAN
Dis my kind daai.

HATTINGH
Juis. Dit sal hom dalk minder 
ontstel om met iemand te praat wat 
nie by die saak betrokke is nie.

PIET-JAN
Ek wil net nog een ding vir hom sê?

Hattingh knik.

PIET-JAN (CONT’D)
Kleinboet! Ons het jou gewaarsku 
die polisie gaan kom, en hulle is 
nou hier. Ek vra jou mooi...kom af 
daar. Voor dit lelik raak en iemand 
seerkry. 

DZWING-DWAAH!  ‘n Koeël skram bo teen die rots waaragter 
hulle skuil weg.  Hattingh duik agter die rots in.

HATTINGH
(aan Piet-Jan)

Bel die stasie...sê ek vra 
versterkings.
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INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. DAY

Twee tasse staan half gepak met Truida se klere. Truida sit 
op die bed. Sy hou die groot familiebybel op haar skoot vas, 
oopgeslaan waar...

NABYSKOOT: die De-Witt familie se stamboom opgeteken staan. 
(Bladsy 294 Vyfmylpaal. LW: Check met Deon - Pas Emily 
getroud met James, en Thea getroud met Jan de Jager, ouers 
van Piet-Jan, op die stamboom aan.) Truida se vinger beweeg 
oor haar eie naam. 

Sy maak die Bybel toe. Dan begin sy geluidloos skud soos sy 
huil.

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

Kruger en Hattingh agter die rots. Hulle loer om/oor die rots 
op na die grot.

HATTINGH
Frederik!  Dis Sersant Hattingh. 
Luister nou mooi, seun...

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Frederik lê en luister na Sersant Hattingh.

HATTINGH (O.S.)
...ek het versterkings ontbied. Kom 
nou af met daai kind voor dinge 
hand uit ruk.

POV deur die telescopic sights:  Hattingh en Kruger se rots.

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

DZWING-DWAAH!  Nog ‘n koeël teen die rots bokant hulle koppe.

HATTINGH
Bliksem!  Ons gaan hom daar moet 
uithaal.

KRUGER
Hy’t sy plek goed gekies - 
rotsgesigte bo en aan weerskante. 
Enigste aanval is van voor af.

HATTINGH
Hy’t ‘n skoon uitsig oor die hele 
terrein.

KRUGER
Maar dis wyd...amper honderd en 
tagtig grade.  
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Miskien as ek van eenkant kom en jy 
van die ander. Hy gaan sukkel om 
albei kante tegelyk te dek.

Hattingh loer om die rots...kyk wat hulle opsies is. Dan 
skuil hy weer agter die rots.

HATTINGH
Kan werk, maar net as hy nie besef 
wat ons doen nie.  Ons laat hom 
dink ons retireer en dan sal ek 
links om gaan, jy regs.  Jy skiet 
nie ‘n enkele skoot nie.

KRUGER
En as hy skiet?

HATTINGH
In die been of skouer en net as jy 
naby genoeg is vir ‘n skoon skoot.

(loer weer om die rots)
Frederik...ons gaan nou waai...om 
jou tyd te gee om af te kom.  Ons 
gee jou twintig minute.

Hattingh en Kruger klim/gly af teen die steilte.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

POV FREDERIK SE TELESCOPIC SIGHTS. Frederik sien hoe Hattingh 
en Kruger tussen die bossies met die berg afbeweeg.

EXT. DONKERLAND, STEILTES ONDER GROT. DAY

Hattingh en Kruger beweeg redelik vinnig af teen die berg en 
tussen ruig bossies in.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

POV FREDERIK SE TELESCOPIC SIGHTS.  Frederik sien hoe 
Hattingh en Kruger in die ruigtes verdwyn.  Hy beweeg sy 
geweer van links na regs...sien geen teken van Hattingh en 
Kruger nie.

Frederik laat sak sy geweer en kyk met sy naakte oë af na 
onder, op soek na enige teken van Hattingh en Kruger.

Hy maak trek die watersak se proppie uit met sy tande en sluk 
‘n bietjie water.
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EXT. DONKERLAND, STEILTES ONDER GROT. DAY

In die ruigtes.  Hattingh beduie vir Kruger om regs om te 
beweeg en om homself laag te hou.  

Kruger beweeg laag weg, sy een hand wat elke nou en dan teen 
die grond stut, en verdwyn in die bossies.

Hattingh beweeg laag links om die berg.

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

Drie jong polisiemanne - GELDENHUYS, BRUWER en HUGO - klim 
uit ‘n polisievoertuig. Elkeen het ‘n R1 geweer in die hand.

Piet-Jan en Sigwebana wag hulle voor die stoep se trappe in.

GELDENHUYS
Dagsê, oom Piet-Jan.

PIET-JAN
Manne. (verwys na hulle gewere) Ek 
sou dit verkies as julle nie sulke 
kanonne saamvat nie.

GELDENHUYS
Oom het gesê hy’t ‘n .303 en ‘n 
haelgeweer.

PIET-JAN
Ja, maar ek reken hy sal nie...

GELDENHUYS
Nie veel wat ons met ‘n 
diensrewolwer teen ‘n .303 kan doen 
nie, Oom.

PIET-JAN
Dis Frederik waarvan ons praat, 
Jannie, nie ‘n bleddie krimineel 
nie.

Truida kom uit die huis op die stoep uitgestap, neem die 
situasie in.

GELDENHUYS
Oom het gesê hy’t reeds op julle 
gevuur.

PIET-JAN
Ja, maar dink nie hy sal...

TRUIDA
(stap af met die stoep se 
trappe)

Julle gaan nie op my seun skiet 
nie.
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PIET-JAN
Truida, gaan binne.

TRUIDA
(meer histeries)

Julle gaan nie op my seun skiet 
nie!

Piet-Jan vat Truida aan die arm vas.

PIET-JAN
Truida, dis nie ‘n...

TRUIDA
(ruk haar los)

Los my!  Los my!  Dis alles jou 
skuld!

Die Jong Polisiemanne kyk ongemaklik onderlnags na mekaar.

PIET-JAN
Truida, asseblief...

TRUIDA
(in Geldenhuys se gesig)

Dis julle mense en julle verdomde 
weermag wat hom so gemaak het! En 
nou kom julle om my seun te 
vermoor!  

Piet-Jan vat haar weer vas.  Sy probeer haar los ruk.

TRUIDA (CONT’D)
Los my!  Los my!

PIET-JAN
Bedaar jou!  Bedaar jou!

TRUIDA
(skreeu op die polisie)

Trap van hierdie plaas af, of ek 
bel die polisie!!

GELDENHUYS
(stil, besef hoe ernstig 
hierdie is)

Ons is die polisie, tannie.

TRUIDA
Sigwebana, gaan haal die sambok!

Piet-Jan werk nou met mening om Truida te beheer, wat 
heeltemaal buite haarself is.

TRUIDA (CONT’D)
Gaan haal die sambok!!! Ek gaan 
hulle gatvelle aftrek!!! 
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As hulle nie wil hoor nie dan moet 
hulle voel!!!

Piet-Jan skep Truida oor sy skouer soos ‘n sak aartappels en 
stap op na die huis terwyl sy op die polisiemanne skreeu, 
haar oë wyd en wild soos ‘n dier.

TRUIDA (CONT’D)
Dis julle wat dit gedoen het!!  Dis 
julle!  Julle’s diere!  Julle’s 
almal diere!!

Soos Piet-Jan verby Sigwebana stap met Truida oor sy skouer, 
praat hy vinnig.

PIET-JAN
Vat hulle na die grot.

TRUIDA
Diere!   Diere!!

Geldenhuys en die ander polisiemanne kyk verstom hoe Piet-Jan 
vir Truida die huis binne dra.

GELDENHUYS
Hier’s groot kak.

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. DAY

Piet-Jan deponeer Truida op haar rug op die bed.  Sy gryp-
slaan na sy gesig.  Hy keer met sy hande, vat haar aan haar 
gewrigte vas en pen haar gewrigte langs haar kop teen die 
kussing vas.

PIET-JAN
Bedaar nou!  Bedaar!

Truida kom stadig tot bedaring, maar haar oë is wild.  

TRUIDA
(skreeu nie meer nie, 
eerder ‘n soort lae grom)

Dis jou basterkind daai.  Dis 
joune.

Piet-Jan kyk stil na Truida terwyl hy haar arms vaspen.

TRUIDA (CONT’D)
Die sondes van die vaders...die 
sondes van die vaders...

Piet-Jan bly vashou, kyk stil na Truida.

PIET-JAN
(stil)

Ek is jammer.
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Truida spoeg onverwags in sy gesig.  Hy regaeer nie, bly net 
so sit, haar gewrigte in sy hande.

EXT. DONKERLAND, NABY GROT. DAY

Kruger lê plat langs ‘n bossie en ‘n klip.  Hy loer op na 
die...

grot wat nou so veertig meter bokant hom is.

Kruger leopard crawl versigtig verder op na die grot.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

POV TELESCOPIC SIGHTS: Ons beweeg stadig van regs na links 
oor die klippe en bossies van die veld teen die steiltes 
onder die grot.  Die kruishaar beeld steek vas, en retireer 
dan stadig terug na regs.  Ons sien eers net ‘n groterige 
bossies...maar dan sien ons hoe Kruger se kop en skouers 
langs die bossie uit leopard crawl.  Die kruishaar kom stadig 
tot rus op Kruger se kop en nek.

DWAAH!!!

EXT. DONKERLAND, NABY GROT. DAY

Hattingh, ook plat op sy maag, kyk vinnig op as hy die knal 
van die geweer hoor.  Hy kyk senuweeagtig op na die grot - 
ook so veertig meter bokant hom...kan niks sien nie. Hy haal 
vlak asem...en begin op sy maag weer retireer teen die 
steilte af.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

POV TELESCOPIC SIGHTS:  Kruger lê doodstil, sy arms 
uitgesprei. Duidelik dood.

Frederik haal uiters kalm die geweer oor en lê weer aan deur 
die telescopic sights.

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

Hattingh ploeg in agter die rots waar hy en Kruger in die 
begin geskuil het.  Hy hyg na sy asem, sy rug teen die rots.  
Dan loer hy na sy linkerkant (rigting waarin Kruger gegaan 
het).

HATTINGH
Jannie!  (hy luister) Jannie!!!

Net stilte. 
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EXT. DONKERLAND, STEILTES NABY GROT. DAY

Kruger lê op sy maag, arms uitgesprei, kop na een kant toe, 
oë oop.  Dood.  Deur die kop geskiet.  Bloed oor sy gesig.

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

Hattingh skrik sy gat af as...

Geldenhuys, gevolg deur Bruwer en Hugo agter hom vanuit die 
bossies verskyn.

HATTINGH
Blikskottel! Laat jy my nou skrik.

GELDENHUYS
Wat’s die situasie?

HATTINGH
Ek dink hy’t vir Jannie geskiet. 

Geldenhuys loer om die rots op na die grot.

GELDENHUYS
Kan ons agter omgaan?

HATTINGH
Net van voor.

GELDENHUYS
Dis ‘n doodsakker daai.

HATTINGH
Hy dek amper honderd en tagig 
grade.  As ons hom van voor af kan 
besig hou, kan ons van twee kante 
af tegelyk bekruip.

GELDENHUYS
Orraait...Bruwer, jy bly hier saam 
met Hattingh. Hugo...

HATTINGH
Nee, Kruger was my maatjie.  Ek 
gaan op.

Geldenhuys aanvaar.

GELDENHUYS
(aan Bruwer en Hugo)

Julle bly hier, stadig maar 
konstante vuur, een-een.  Hou sy 
kop laag. 

HATTINGH
Ek sal regs vat. 
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So gesê, so gedaan.  Hattingh beweeg regs om die rots en 
verdwyn tussen die bossies - dieselfde pad as wat Kruger 
gevat het.  

Geldenhuys gaan links, dieselfde pad as wat Hattingh voreë 
gevat het.

Hugo en Bruwer neem stelling in aan weerskante van die rots. 
Bruwer lê aan op die grot en vuur. DWAAH!!

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

PAH-DZWING!! ‘n Koeël skram van die rotse van die skans weg 
so ‘n meter van Frederik se kop.  Hy koes vinning af onder 
die rand van die skans.  Frederik glimlag, lag saggies.

PAH-DZWING!!! Nog ‘n koeël tref die rand van die skans.

Frederik kruip na regs agter die skans, kom vinnig op agter 
die skans en trek ‘n skoot af in die rigting van die rots 
onder teen die berg, en sak dan weer agter die skans weg, nes 
nog ‘n koeël, PAH-DZWING! teen die rots wegskram waar hy pas 
gevuur het. Frederik kruip weer na links agter die skans.

EXT. DONKERLAND, STEILTES NABY GROT. DAY

Hattingh duik in langs Kruger se lyk. Hy sien dadelik dat 
Kruger dood is.

HATTINGH
Agge nee...

Dan kyk hy op in die rigting van die grot, sy gesig strak en 
vasberade.

HATTINGH (CONT’D)
Jou bliksem.

Die KNAL VAN SKOTE in die agtergrond soos Bruwer en Hugo van 
agter die rots vuur.

Hattingh kruip vinnig op en vorentoe.

EXT. STEILTES NET ONDER DIE GROT. DAY

Geldenhuys is nou so vyftien meter van die onderlip van die 
grot.  Hy kyk op...

Die rotsskans is nou duidelik sigbaar.  Geen teken van 
Frederik nie.
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EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Frederik lê op sy, rug teen die skans, geweer teen sy bors. 
Hy haal diep asem, maak homself gereed, en dan kom hy vinnig 
op agter die skans en trek ‘n skoot af. DWAAH!!

EXT. DONKERLAND, AGTER ROTS NABY GROT. DAY

Frederik se koeël tref rakelings Bruwer se skouer...’n 
vleeswond. Bruwer gryp sy skouer vas en rol agter die groot 
rots in.  Hy kreun van die pyn.

Hugo besef daar’s fout met Bruwer.

HUGO
Bruwer...?!

BRUWER
Ek’s okei.  Ek’s okei.

Hugo trek sommer twee skote na mekaar af. DWAAH!  DWAAH!

EXT. DONKERLAND, STEILTES NET ONDER DIE GROT. DAY

Gledenhuys is nou direk onder die regterhoek (linkerkant as 
mens van vooraf kyk) van die mond en rotsskans van die grot. 
Hy druk sy rug plat teen die wand, sy oë op die rand van die 
skans so twee meter bokant sy kop, sy R1 teen sy bors. In die 
agtergrond KNAL DIE SKOTE RITMIES van onder af.

EXT. DONKERLAND, STEILTES NET ONDER DIE GROT. DAY

Hattingh is nou ook net onder die rotsskans aan die 
teenoorgestelde kant van die grot se mond, diensrewolwer in 
sy hand.

EXT. DONKERLAND, STEILTES NET ONDER DIE GROT. DAY

Geldenhuys soek na trapplek vir sy aanval.  Hy fokus op...

‘n Rots wat uitbult teen die kant van die wand.

Geldenhuys se oë bereken sy aanval...van die rots wat uitbult 
na die rand van die rotsskans bo.  Vir ‘n oomblik lë hy sy 
kop agter teen die wand...haal diep asem...en dan swaai hy 
om, trap op die rots vas en klimp met sy geweer in die een 
hand op na die rand van die rotsskans.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Frederik, steeds op sy sy, met sy rug teen die skans, sien 
hoe...
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Geldenhuys se hand oor die rand van die skans vasvat.

Frederik rig sy geweer sommer uit die heup soos hy lê nes...

Geldenhuys se kop en skouers oor die rand verskyn.

GELDENHUYS POV:  Geldenhuys sien hoe Frederik sy geweer lig 
om te vuur. 

Geldenhuys skop homself agtertoe en af, weg van die rand 
nes...

Frederik vuur.  DWAAH!!  ‘n Klip in die rand van die skans, 
presies waar Geldenhuys was, skiet los en weg.

EXT. DONKERLAND, STEILTES NET ONDER DIE GROT. DAY

Geldenhuys val op die grond neer en rol.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Frederik het nou die adrenalien van die slag in hom.  Hy ko 
orent, haal sy geweer oor soos hy opstaan en loop met mening 
oor na die rand waar Geldenhuys afgeval het. Soos hy beweeg 
bring hy sy geweer in die skouer, gereed om die doodsskoot 
toe te dien.

FREDERIK
Aaaaaaaaaaaaaaa...!

FREDERIK POV:  Ons beweeg vinnig na die rand, oor die rand, 
en sien Geldenhuys wat ondekant op sy rug lê.

Frederik lê aan op Geldenhuys.

DWAAH!! 

EXT. DONKERLAND, STEILTES NET ONDER DIE GROT. DAY

Geldenhuys staar wydoog na...

Frederik wat bo oor die skans sy geweer op hom rig.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

HATTINGH SE POV OP FREDERIK:  Wyerskoot van Frederik, wat met 
sy rug na ons staan, sy geweer nog op Geldenhuys onder teen 
die steilte gerig. Daar is ‘n bloedkol in sy browns hemp net 
onder sy regter skouer. Frederik laat sak effens sy geweer en 
draai stadig om, geweer nog gereed om uit die heup te vuur.  
Fredrik lyk verbaas.  Hy kyk direk in kamera in...en bring 
dan stadig die geweer op om te vuur...

DWAAH!  Nog ‘n koeël tref Frederik, in die bors.
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Hattingh staan anderkant in die grot, net duskant van die 
skans, rewolwer nog op Frederik gerig.

Frederik kyk verstar na Hattingh. Dan sak Frederik op sy 
knieë neer, die geweer in sy een hand.  Sy oë is nog steeds 
op...

Hattingh, wat hom stip dophou, rewolwer gereed.

Frederik hoes effens...bloed loop uit sy mond...en dan sak hy 
net daar, nog op sy knieë, op sy agterend neer, sy kop 
vooroor tot op sy knieë, sy regter skouer teen die skans 
gestut, die geweer plat op die grond maar nog in sy hand.

Hattingh laat sak stadig sy rewolwer.  Sy oë beweeg stadig na 
regs, dieper in die grot in.  Op die grond tussen die 
proviante sien hy...

‘n Kombersbondeltjie.  Die kombers is bebloed.

Hattingh se oë gaan toe.

FADE TO BLACK:

FADE IN:

EXT. DONKERLAND, WERF VOOR DIE HUIS. DAY

Geldenhuys, Hugo en Hattingh laai Frederik se bebloede lyk in 
die agterkant van die vangwa.  Kruger se lyk lê reeds agter 
in die vangwa.

Bruwer, sonder hemp, ‘n verband om sy wond gebind, staan 
eenkant langs die voertuig met ‘n beloede bondel lappe in sy 
arms - die dooie baba.

Piet-Jan, gebroke, staan ‘n paar treë weg en kyk aan.  Johan 
staan langs hom. ‘n Paar treë agter hulle staan Sigwebana.

Klaar gelaai, maak Hugo die vangwa se deur toe.  Hugo, 
Hatting en Bruwer klim in die voertuig.  

GELDENHUYS
(aan Piet-Jan)

Ons sien jou by die stasie.

Piet-Jan knik stadig sy kop.

Geldenhuys klim in die voertuig.

Sigwebana kyk stil na alles.

Johan kyk bitter na die voertuig.

Die voertuig trek weg.
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TRUIDA SE POV OP DIE WERF VANUIT DIE SITKAMER VENSTER:  Die 
voertuig ry weg.

Truida staan in die venster.  Haar oë is dood. Sy lyk tien 
jaar ouer.  Mariaan verskyn in die venster agter Truida. Sy 
plaas haar hande liggies op Truida se skouers, draai haar weg 
van die venster en lei haar weg.

Piet-Jan staan gebroke.

SIGWEBANA (O.S.)
Baas...

Piet-Jan reageer nie.

Sigwebana staan nou net agter Piet-Jan.

SIGWEBANA (CONT’D)
Baas...

Piet-Jan draai in ‘n dwaal om na Sigwebana.

SIGWEBANA (CONT’D)
(stil, opreg)

Die pad wat my mense, en die baas 
se mense, geloop het hier by 
Donkerland, baas...daardie pad...ek 
dink hy is klaar.

Piet-Jan kyk na Sigwebana met oë wat nie sien nie.  Hy knik.

Sigwebana knik dan ook sy kop en draai in stilte weg.  Hy 
stap weg.

Johan se oë is op Sigwebana soos hy wegstap.  Johan kyk dan 
na Piet-Jan.

JOHAN
Pa...

PIET-JAN
(stil, kyk nie na Johan 
nie)

As jy jou diensplig voltooi 
het...is jy baas van die plaas.

(nou kyk hy na Johan)
Ek’s klaar.

Piet-Jan stap weg na die veld, weg van die huis.

Johan se oë bly op Piet-Jan soos hy wegstap.

VERTELLER
‘n Boom groei soos die wind hom 
waai...en appels val nie ver nie. 
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EXT. DONKERLAND, KRAAL. DAY

Sigwebana, Zodwa, Nomthandazo en TIEN ANDER WERKERS se trek 
staan gepak: ‘n paar stukkies huisraad, opgerolde grasmatte, 
besems, ‘n lendelamkas met ‘n paar hoenders in. Hulle tel 
hulle besittings op en begin stadig wegstap, weg van die 
hutte en die kraal.

VERTELLER
Langs die Umzimkulu het Pieter de 
Witt ‘n swart vrou, wat hy die naam 
Eerste gegee het, ontmoet. Saam met 
hom het sy al die pad na Donkerland 
gestap, en uit haar lende is gebore 
‘n nageslag waarvan die stamboom 
net so lank en ononderbroke was as 
die stamboom van die man wat die 
plaas uitgetreë het. 

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

‘n Voertuig ry verby ons.  Truida is agter die stuurwiel.  
Mariaan sit langs haar.

POV VANAF STOEP OP VOERTUIG SOOS HY WEGRY.  

Piet-Jan en Johan staan langs mekaar op die stoep en kyk hoe 
die voertuig wegry.

VERTELLER
Maar soos ek gesê het: ‘n Geheim is 
‘n ding wat sal uit...en ‘n verbode 
vrug is ‘n ding wat gepluk sal 
word...

EXT. DONKERLAND - SKOOT UIT EPISODE 1. DAY

WYESKOOT - PIETER DE WITT EN EERSTE VAN AGTER AF SOOS HULLE 
NA DIE VALLEI AAN HULLE VOETE STAAN EN KYK.

VERTELLER
...en ons almal weet wat daarna met 
Adam en Eva gebeur het.

Pieter en Eerste se lywe doof uit die beeld uit - die res van 
die landskap in die beeld bly presies dieselfde.

ROL KREDIETE
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TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

want as ou vegters word ons afgeskif                      
soos lee" silwer velle van die drif                        
wat deur die eeue veg.  Net snags verskyn                
party as skimme as die volmaan kwyn.   

 D.J.Opperman

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in.  (NOTA 
VIR HIERDIE EN AL DIE EPISODES, VOOR EN NA:  Die laaste beeld 
waaroor hierdie titelkaarte gewys word moet die klipstapel 
wees langs die groot boom wat daar groei.)  

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof eers die 
tydsverloop sedert die laaste episode in gevolg deur die 
titel van die episode en datum:

Twingtig jaar later...

DOOF IN:

Die Wiele van Afrika

 1996

Deel 1

INT. MONTAGE SEQUENCE - ARGIEFBEELDE. DAY

BEELD 1:  Drie of vier beelde van die landskap van Suid-
Afrika, geen mense in die beelde nie:  berge, kranse, 
vlaktes, valleie. Oor hierdie beelde:

VERTELLER
Die wiele van Afrika draai stadig, 
stadig...maar so seker soos die 
dood. En omdat hulle so stadig 
draai, is dit maklik om die draai 
nie te voel nie. 

DISSOLVE TO:

BEELD 2:  Swart en wit beeldmateriaal van die 1938 honderd 
jaar herdenking van die Groot Trek - ossewaens, voortrekkers 
en dan die Voortrekker Monument. Oor hierdie beelde:

DONKERLAND   Ep 12         bl. 1



VERTELLER (CONT’D)
In 1838 het die nuwe volk wat hom 
uit Europa in die suiderpunt van 
Afrika gevestig het, Noord getrek 
en die wildernis ingevaar om sy 
stok te plant en sy Kanaan uit te 
treë. 

DISSOLVE TO:

BEELD 3:  Duisende swart mense wat in ‘n optog deur die 
strate toi-toi. Oor hierdie beeld:

VERTELLER (CONT’D)
Maar nes die Israeliete al daardie 
duisende jaar gelede ontdek het - 
toe hulle, na veertig jaar in die 
woestyn, hulle Kanaan uiteindelik 
vind...

DISSOLVE TO:

BEELD 4:  AWB optog met Eugene Terreblanche voor.  Oor 
hierdie beeld:

VERTELLER (CONT’D)
...was daar ander mense reeds daar.  
En dan help dit nie om ‘n muur om 
jou Kanaan te bou nie...

DISSOLVE TO:

EELD 5:  Nelson Mandela se vrylating soos hy uit die tronk 
gestap kom. Oor hierdie beeld:

VERTELLER (CONT’D)
...want daardie ander mense sal 
teen wil en dank...

DISSOLVE TO:

BEELD 6:  Die toue mense op verkiesingsdag, 1994. Oor hierdie 
beeld:

VERTELLER (CONT’D)
...vroee”r of later...

DISSOLVE TO:

BEELD 7:  Nelson Mandela voor die Uniegeboue op die dag wat 
hy as president ingesweer is. Oor hierdie beeld:

VERTELLER (CONT’D)
...op hulle regverdige porsie van 
die melk en heuning aandring.
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EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

JOHAN(nou 40) en WYNAND VAN TONDER(40’s) sit oorkant mekaar 
op die stoep.  Johan blaai deur ‘n dokument wat hy in sy 
hande het.  Wynand sit geduldig en wag dat hy dit lees.

JOHAN
(terwyl hy lees)

Gmf...(lees verder)...Gmf...(lees 
verder)...Se gat!  

Johan smyt die dokument in Wynand se rigting terug.  Dit val 
langs Wynand op die vloer neer.  Johan staan op.

JOHAN (CONT’D)
Hulle is mal!  Dis my plaas 
hierdie.

WYNAND
(terwyl hy die papiere 
optel)

Dis die wet, Johan.  Dis die wet.

JOHAN
Dis my plaas dié, en as hulle 
daardie grond(beduie na die 
dokument) wil hê, moet hulle maar 
die soldate bring want ek sal nie 
‘n akker gee nie.  Nie ‘n enkele 
akker nie.

WYNAND
Gegewe die bepalings van die nuwe 
wet, dink ek nie jy’t ‘n keuse nie.

Johan kyk vir ‘n sekond of twee stil en stip na Wynand.

JOHAN
Kom saam met my.

Johan stap met die trappe af.

WYNAND
Waarheen nou?

JOHAN
(kyk nie eers om nie)

Ek sê kom saam.

EXT. DONKERLAND, PLEK VAN DIE KLIPSTAPEL. DAY

Johan kom na die klipstapel aangestap, gevolg deur Wynand. 
Die boom wat naby die klipstapel groei is nou groot. Johan 
beduie dat Wynand reg by hom moet kom staan, rug teen die 
klipstapel.
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JOHAN
Kom staan hier.

Wynand is nie lus vir hierdie storie nie maar staan nou maar 
nader omdat hy moet.  Johan sit sy een arm om Wynand se 
skouers en beduie met sy ander hand. (NOTA: Hierdie 
geografiese verwysings moet volgens regisseur se diskresie 
aangepas word volgens landmerke wat op die werklik location 
gesien kan word.)

JOHAN (CONT’D)
Sien jy daardie berg daar doer 
anderkant...

(hy draai hulle albei 90 
grade na links om die 
klipstape)

...en sien jy daai krans daar 
anderkant waar daai valk draai, 
sien jy hom?...

WYNAND
Ja.

JOHAN
(draai hulle weer 90 grade 
na links om die 
klipstapel)

...en daai groot boom daar doer op 
daai randjie...?

WYNAND
Ja.

JOHAN
(draai ‘n laaste keer 90 
grade om die klipstapel)

...en daar anderkant waar die 
Tugela agter die berg verdwyn?

Wynand knik.

JOHAN (CONT’D)
As jy van hier af na enige van daai 
vier plekke stap, sal dit jou 
presies ‘n halfuur neem.  Weet jy 
hoekom? Omdat my pa se ma se pa se 
pa se pa se pa honderd sewe en 
vyftig jaar gelede presies hier 
waar ons staan ‘n stok in die grond 
gekap het, en met daardie stok as 
die ankerpunt, ‘n halfuur noord, ‘n 
halfuur suid, ‘n halfuur oor en ‘n 
halfuur wes geloop het.  Toe pak hy 
hierdie stapel klippe waar die stok 
gestaan het.  Daardie stok hang nou 
nog teen die muur in my sitkamer.  
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Sê jy nou vir my: Dink jy ek gaan 
dit alles - die grond, die sweet, 
die bloed en die beendere wat hier 
begrawe lê - sommer net so wegteken 
omdat Nelson Mandela ‘n papier 
geteken het wat sê ek moet?

WYNAND
Nie alles nie...net vyftien akker.

JOHAN
Nie “net” vyftien akker nie! Hy 
soek 10 akker vrugbare grond langs 
die rivier en nog vyf wat hierdie 
einste grond waarop ons nou staan, 
insluit.  

WYNAND
Johan, jy’t wat?...(kyk om na die 
einste landmerke wat Johan hom 
gewys het)...’n duisend hektaar 
hier...?

JOHAN
Ja, en soos jy kan sien meestal 
berge en dale. Slegs twintig 
hektaar aan weerskante van die 
rivier - omtrent tien aan elke kant 
- vyftig akker in totaal.

WYNAND
Waarvan hy net op tien langs die 
rivier aanspraak maak.

JOHAN
Nooit!  

WYNAND
Jou grootoom Frederik en jou oupa-
groeitjie het daardie grond vir 
Mtonga se voorgslagte gegee.  
Hierdie wet stel dit baie duidelik 
dat...

JOHAN
Mtonga is as gevolg van opstokery 
afgedank, en die res van hulle het 
enige reg wat hulle tot grond op 
Donkerland gehad het, verpand toe 
hulle uit vrye wil...uit vrye 
wil!...van hierdie plaas weggeloop 
het.  Klaar.

Johan stap weg in die rigting van die opstal.

Wynand sug diep, laat sak sy kop, hande op sy heupe.
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‘n Wyeskoot af op die klipstapel.  Ons sien hoe Johan wegstap 
en Wynand, na hy ‘n paar sekondes by die klipstapel aarsel, 
Johan volg.

EXT. JOHANNESBURG. DAY

Vestigingsskoot van Johannesburg met middestad op die 
agtergrond - ‘n strak kontras met die wyeskoot van Donkerland 
se velde van die vorige toneel.

EXT. JOHANNESBURG, ‘N MEENTHUISKOMPLEKS. DAY

Vestigingsskoot van kompleks.

INT. JOHANNESBURG, MEENTHUISKOMPLEKS, FRANCOIS SE SLAAPKAMER. 
DAY

FRANCOIS(16), ‘n aantreklike jong man, lê op sy bed en 
luister met oorfone na musiek.  Terwyl hy na die musiek 
luister speel hy ‘n game op sy Sony Playstation (1994 
version). Die klein TV staan aan die voetenend van sy bed op 
‘n kassie. Hy dra ‘n mid-90’s grunge flannel blokkies hemp 
wat nie toegeknoop is nie, T-hempie onder die hemp en jeans 
met Nikes.  

Die mure van sy kamer is bedek met posters van Mariah Carey, 
Spice Girls, Smashing Pumpkins, Red Hot Chilli Peppers, 
Madonna, Arnold Schwarzenegger poster van Terminator 2: 
Judgement Day, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, en dan, 
tussen dit alles, ‘n groot poster van Francois Pienaar en 
Nelson Mandela by die ontvangs van die Rugby Wêreldbeker 
1995.

MARIAAN(nou 40), maak die kamerdeur oop.  Teen die deur se 
buitekant is daar ‘n stopteken so groot as die wat mens by ‘n 
stopstraat kry.  Mariaan sien dat Francois nog op sy bed lê, 
presies wat sy nie wou sien nie.

MARIAAN
Francois...!

Maar Francois het musiek in sy ore en sy aandag is op die 
Playstation.

Mariaan weet daar’s net een oplossing. Sy stap oor en trek 
die jack van die oorfone uit die musiekstelsel.

FRANCOIS
Ma...?!

MARIAAN
Ek wil oor ‘n halfuur ry, en jy’t 
nog nie eers begin pak nie.

Trek die oorfone van sy kop af.
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FRANCOIS
Ma, kan ons asseblief hierdie weer 
negotiate.  Ek is oud genoeg om 
hier te bly en agter die huis te 
kyk. 

MARIAAN
Die woord is “onderhandel” en nee, 
jy kan nie hier bly om na die huis 
om te sien nie.

FRANCOIS
Dis vakansie, Ma!  Vir wat wil ek 
nou op ‘n plaas in die middel van 
nêrens gaan sit?

MARIAAN
Omdat ek wil hê jy moet.

Francois skud moedeloos sy kop.

MARIAAN (CONT’D)
Jy was nog nooit in jou lewe op ‘n 
plaas nie.  Dit sal jou goed doen, 
indien vir geen ander rede, om van 
daardie ding (beduie na TV skerm)
weg te kom. Jy. Tas. Pak. Nou. En 
moenie vergeet om ‘n paar 
kortbroeke in te pak nie.

FRANCOIS
Kortbroeke?! Ma, ek dra nie 
kortbroeke nie, okei.

MARIAAN
Wel, wat ookal jy daai goed noem 
wat wat onder die knieë afgesny is 
wat die rappers dra.

FRANCOIS
Dis my Tommy Hilfiggers, Ma en dis 
Hip Hop.

Staan traag van die bed op.

FRANCOIS (CONT’D)
Hoekom nou ewe skielik?

MARIAAN
(huiwer ‘n oomblik)

Omdat Ta’ Emily ons genooi het. 

FRANCOIS
(nors)

Wie’s sy, nou weer?
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MARIAAN
My ouma aan my pa se kant se 
suster. Sy’s oud en ek wil haar 
sien voor sy...voor sy dalk 
doodgaan.

FRANCOIS
Dis great!  Nie net in die middel 
van nêrens nie, maar met ou mense 
wat amper doodgaan.

MARIAAN
Hei! Moenie lelik praat nie. 

(Mariaan kyk vlugtig op 
haar horlosie.)

Jy’t twintig minute.

Mariaan wil uitstap.

FRANCOIS
Wat ek nie verstaan nie, is hoekom 
Ma nou ewe skielik bekommerd is oor 
of Tannie Emily gaan doodgaan. Sy’s 
al lankal oud. Is sy siek?

MARIAAN
Nee.

Francois beduie met sy arms: “So...?”

Mariaan dink ‘n oomblik.  Dis duidelik daar’s baie meer aan 
die gang hier.

MARIAAN (CONT’D)
Ek was nog nooit weer op Donkerland 
sedert ek en my ma daar weg is nie. 
Dis ‘n lang tyd.

FRANCOIS
En nou’s Ma skielik lus om die plek 
weer te sien.

Mariaan gaan sit op die rand van die bed.  Sy tik liggies met 
haar hand op die bed langs haar.  Francois gaan sit langs 
haar.

MARIAAN
(stil)

Dink jy dat jy, eendag as jy 
veertig is, na (beduie na die kamer 
om hulle) hierdie plek sou wou 
terugkeer?

FRANCOIS
Hoekom sou ek dít wou doen?
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MARIAAN
Presies.  Hierdie is net ‘n 
meenthuis, soos duisende ander, 
maar waar ek groot geword het...

Stilte.  Francois kyk stil na Mariaan. Mariaan se gedagtes is 
ver weg, in ‘n ander tyd.

MARIAAN (CONT’D)
Toe ek daar weg is, het ek gesweer 
dat ek nooit weer sou teruggaan 
nie.  Maar ek was jonk...en die 
dinge en plekke van jou verlede lyk 
anders as jy oor ‘n afstand van 
twintig jaar na hulle kyk.

FRANCOIS
Ma sê altyd vir my ek kan nie vir 
Ma jôk nie, want Ma ken my al van 
ek in Ma se baarmoeder was; wel, ek 
ken Ma ook van ek in Ma se 
baarmoeder was en ek weet ons gaan 
nie nou ewe skielik terug na waar 
Ma groot geword het omdat Ma 
vanoggend wakker geword het en 
gedink het: “Ek moet vir Ta’ Emily 
gaan groet voor sy sterf.”

Mariaan kyk stil na Francois...besluit dan om hom te vertel.

MARIAAN
Daar is wel iemand wat besig is om 
dood te gaan.

FRANCOIS
Wie?

MARIAAN
My pa.

Francois kyk ‘n vraag na Mariaan.

FRANCOIS
Ma’t gesê hy’s lankal dood.

MARIAAN
Hy was.  Vir my.

Mariaan kyk na Francois, hy steeds na haar.

MARIAAN (CONT’D)
Eendag sal ek jou vertel.  As jy 
ouer is.

Terug by besigheid. Mariaan staan op en stap deur toe.  Sy 
praat sonder om terug te kyk.
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MARIAAN (CONT’D)
Pak. Nou.

Francois se oë is op die kamerdeur waar Mariaan uitgestap 
het. Hy besef vir die eerste keer dat ma’s ook hulle geheime 
het.

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. DAY

Johan het pas die kamer binnegestap.  Hy dra ‘n skinkbord met 
‘n bakkie sop en ‘n sny brood daarop.

PIET-JAN(nou 66) lê in die bed.  Hy is siek - soos ons sal 
uitvind, met kanker. Hy kan dus nog praat, alhoewel met ‘n 
bietjie moeite. Hy lyk baie oud vir sy jare, sy hare grys en 
yl.

Piet-Jan sit die skinkbord op ‘n tafeltjie langs die bed neer 
en draai na Piet-Jan.

JOHAN
Kom, Pa.

Johan help vir Piet-Jan om regop te sit.  Hy stoot twee 
kussings agter Piet-Jan in en plaas dan die skinkbord op Piet-
Jan se skoot.

PIET-JAN
Wat sê Wynand?

JOHAN
Ons kan later daaroor praat.  Eet 
eers.

PIET-JAN
Johan, ek vra:  Wat sê Wynand?

Johan kan sien dit gaan nie help om te stry nie.

JOHAN
Hy sê die wet is aan hulle kant.

PIET-JAN
Kry ‘n ander prokureur.

JOHAN
Hoe ken Pa my? Ek sal dit hanteer.
(beduie na die sop) Dis Ta’ Emily 
se groentesop.

PIET-JAN
Dit begin met ‘n akker hier en ‘n 
akker daar, en eendag, as jy jou oê 
uitvee, het hulle die hele plaas 
onder jou uitgesteel.
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JOHAN
Nie terwyl ek leef nie. Eet nou, 
voor dit koud word.

Johan stap uit.

Piet-Jan sit nog soos hy gesit het, nog by sy gedagtes.

PIET-JAN
Akker vir akker.

 AD BREAK # 1

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

TA’ EMILY(86) is besig om ‘n tafelblad af te vee as...

Johan met die skinkbord instap. Die sopbakkie is leeg en die 
sny brood geëet.  Hy sit die skinkbord op die kombuistafel 
neer.

JOHAN
Pa sê dankie, dit was lekker.

TA’ EMILY
En vanaand sak die son in die 
ooste.

Johan maak ‘n gebaar:  “What can I say?”  Hy stap na die 
agterdeur.

TA’ EMILY (CONT’D)
Voor jy gaan...

Johan draai terug.

TA’ EMILY (CONT’D)
Ek het vir Mariaan genooi om ‘n 
paar dae te kom kuier.  

Johan kyk verstom na Ta’ Emily.

TA’ EMILY (CONT’D)
Sy’t aanvaar.

JOHAN
Sonder om my te vra?

TA’ EMILY
Ek het geweet jy sou nee sê.

Johan het nie woorde nie.

TA’ EMILY (CONT’D)
Ek het gedink dis tyd.
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JOHAN
Dít sou vir my wees om te besluit, 
dink jy nie?

TA’ EMILY
Nee. Jy en sy was nog altyd ewe 
hardkoppig, en as dit slegs oor die 
twee van julle gegaan het, was ek 
beslis nie so voor op die wa nie.  
Maar dit gaan nie oor julle 
verhouding nie.  Dit gaan oor nie 
toelaat dat haar pa die hiernamaals 
tegemoed gaan voor sy haar vrede 
met hom gemaak het nie.  Dit sal 
ook goed wees vir hom om sy enigste 
kleinseun te ontmoet.

Wat nog nie gewys is nie, maar wat die akteur in hierdie 
oomblik moet weet, is dat Johan nooit vrou gevat het nie en 
dus geen kinders het nie. 

TA’ EMILY (CONT’D)
Sy’t net-nou geskakel.  Hulle’s op 
pad. En ek dink dis beter as ons 
nie vir jou Pa sê nie.

Johan staan vir ‘n oomblik daar, in die deur, en stap dan 
uit.

Emily staar ingedagte na die deur, en tel dan die leë 
sopbakkie van die sknikbord af op.

TA’ EMILY (CONT’D)
“Dankie”? Hmf.

INT. WEENEN, PROKUREURSKANTOOR. DAY

Wynand sit oorkant MTONGA(nou 41) en MR BELONSKY (40’S), 
Mtonga se prokureur. Mtonga het ‘n pak aan en is gemaklik 
daarin.  Dis duidelik dat hy, na hy weg is by Donkerland, 
iets anders as plaaswerker gaan word het.

WYNAND
(met Afrikaanse accent)

My client insists, and is prepared 
to defend the fact, that your 
client was fairly dismissed for 
stirring up political strife, and 
that after the death of the child 
the rest of your client’s family 
willingly abandoned the farm, thus, 
according to paragraph 3.3(a) of 
the Labour Tenant’s Act, waiving 
their right to any claim.

DONKERLAND   Ep 12         bl. 12



MTONGA
(raak kwaad)

They left because Frederik murdered 
the child that Johan gave her!

WYNAND
(aan Mr Belonsky)

If your client is going to shout I 
will leave this meeting.

MTONGA
I am not shouting.

MR BELONSKY
(beduie dat hy asseblief 
moet wag)

Mr. Mchunu...

Mtonga bedaar met moeite.

MR BELONSKY (CONT’D)
(aan Wynand)

Our position, Mr van Tonder, is 
that due to the circumstances 
surrounding the birth and murder of 
the child, and given the racial 
prejudices of the law in 1976, my 
client was unfairly dismissed and 
his family had no option but to 
abandon the farm. My argument will 
be that had those events not 
happened, my client and his family 
would still be labour tenants on 
the farm, with ownership of the ten 
acres that had been granted to them 
in perpetuity by your client’s 
forefathers, as well as the 
additional acerage to which they 
had become entitled through 
habitual usage.  Is your client 
willing to defend himself against 
that? 

Wynand is in ‘n hoek.

WYNAND
I will have to discuss the matter 
with him.

MR BELONSKY
Please do.

Mnr Belonsky en Mtonga staan op en stap uit.
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EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

Mariaan se kar trek in voor die huis en word afgeskakel.  
Mariaan klim uit...kyk na die huis wat sy so lank gelede 
gesien het. Die voordeur is oop agter die gaasdeur. Francois 
het intussen ook uitgeklim.  Hy kyk rond.

Mariaan trek haar asem in...onseker wat om te verwag.

Ta’ Emily stoot die gaasdeur oop en stap op die stoep uit.

TA’ EMILY
Mariaan, my kind.  Welkom.

Mariaan stap oor die gras na die trappe en op na Ta’ Emily op 
die stoep.

TA’ EMILY (CONT’D)
Jammer, hierdie ou bene kan nie 
meer so lekker trappe klim nie, 
anders het ek nou sommer 
afgehardloop.

MARIAAN
Tant Emily...

Ta’ Emily en Mariaan omhels.

MARIAAN (CONT’D)
(vee trane uit haar oë)

Ek het myself belowe ek gaan nie 
huil nie.

TA’ EMILY
(lag saggies)

My kind...dis so goed om jou weer 
te sien.

Francois staan onder net voor die trappies. Hy begin opstap.

TA’ EMILY (CONT’D)
En jy is Francois.

FRANCOIS
Aangename kennis, Tannie.

TA’ EMILY
Aangenaam inderdaad.

Ta’ Emily omhels hom styf en trek dan terug en vat sy gesig 
in haar hande.

TA’ EMILY (CONT’D)
Ja-nee, dis ‘n De Witt hierdie. De 
Jager se neus en ‘n ander bloed se 
ore, maar die res is De Witt. Bring 
julle tasse, laat julle julle goed 
kan neersit. 
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INT. DONKERLAND, MARIAAN SE OU SLAAPKAMER. DAY

Ta’ Emily stap die kamer binne gevolg deur Mariaan en 
Francois.  Mariaan het haar vanity case en ‘n baadjie in haar 
hande.  Francois sleep sy en Mariaan se twee tasse van 
gemiddelde grote die kamer binne.

TA’ EMILY
Soos jy kan sien het hy nie veel 
verander nie.

Mariaan kyk na die kamer van haar jeug. Daar is geen foto’s 
uit haar jeug teen die muur nie want dit het sy alles 
saamgevat toe sy en Truida die plaas verlaat het.

TA’ EMILY (CONT’D)
In hierdie kamer, Francois, het jou 
ma gebly toe sy jou ouderdom was, 
en glo dit of nie, ek ook.  Deur 
daardie einste venster het my 
oorle’ man sy oneindige liefde aan 
my kom verkondig en my gesoen.  My 
broer het ons nog daar betrap.  En 
toe was daar moeilikheid! ‘n 
Engelsman by ‘n boeremeisie se 
slaapkamervenster. Kom, ek gaan wys 
jou jou kamer.

Ta’ Emily en Francois stap uit.

Mariaan staan en kyk na die vertrek, oorweldig deur die 
herinneringe. Sy stap oor na die bed, en gaan sit stadig op 
die bed...onthou die gevoel.  Dan klim sy behoorlik op die 
bed en gaan lê op haar rug, oë oop.  

‘n GESPREK VAN DIE VERLEDE SE DIALOOG DOOF IN TERWYL ONS OP 
MARIAAN BLY (EPISODE 10):

MARIAAN
Hoeveel keer moet ek dit sê, Pa?

PIET-JAN
Kokkorot, wil jy my arm nou draai 
tot die dêm ding afval?

MARIAAN
Nee, Pa, maar by ‘n universiteit 
ontmoet mens ander mense, sien jy 
hoe ander mense lewe...en al sulke 
goed.

PIET-JAN
Is die lewe op die plaas dan so 
sleg?

MARIAAN
Nee, Pa, dis net...
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PIET-JAN
Net wat?

MARIAAN
Ek soek iets anders. 

PIET-JAN
Wat anders?

MARIAAN
‘n Ander lewe, Pa, ‘n ander plek.

Mariaan snik, huil amper, maar onderdruk die emosie.

INT. DONKERLAND, JOHAN EN FREDERIK SE OU SLAAPKAMER. DAY

NABYSKOOT:  ‘n Tipiese skoolportret van Frederik op ouderdom 
17, soos hy was kort voor hy dood geskiet is.  Hy dra die 
skooluniform van die hoërskool op Weenen soos in 1976.

Francois staan en kyk na die foto teen die muur.  

Langs die skoolportret is nog ‘n foto - Johan(12) en 
Frederik(10) hulle staan langs mekaar, kort broek en 
kaalvoet, en kyk na die kamera. Johan het sy een arm oor 
Frederik se skouers.

Nog ‘n foto langs die ander - Johan(20) in sy SAW step-outs, 
groen beret met bokkop(infanterie).

Nog ‘n foto - ‘n familieportret van die gesin soos hulle in 
1976 was:  Piet-Jan(46), Truida(43), Johan(20), Mariaan(19) 
en Frederik(17). Piet-Jan en Truida sit(aan Piet-Jan se 
linkerkant), Johan staan agter Piet-Jan, Frederik staan agter 
Truida, en Mariaan staan in die middel tussen die twee seuns.

Naby hierdie foto’s sien ons terloops ‘n stuk borduurwerk wat 
geraam is, met die woorde:  DIE HERE IS MY HERDER. Daar is 
blommetjies en kransies om die woorde geborduur.

Mariaan stap die kamer binne, net ‘n treë of twee.

MARIAAN
Francois...

Francois kyk om van waar hy voor die foto’s staan.

MARIAAN (CONT’D)
Kom.

FRANCOIS
(verwys na die foto’s)

Is dit Ma hierdie?

Mariaan gee maar toe en stap nader tot langs Frederik. Sy kyk 
na die...
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Familieportret.

MARIAAN (O.S.)
Ja.

FRANCOIS
(verwys na die skoolfoto 
vanFrederik)

Wie’s dit?

Mariaan se gesig trek strak.

MARIAAN
My broer...Frederik.  

FRANCOIS
Boer hy ook hier?

MARIAAN
Hy’s dood. Kort na daardie foto 
geneem is.

FRANCOIS
Hoe?

MARIAAN
(gaan nie nou hierdie 
vraag beantwoord nie)

Kom...ons moet gaan groet.

Mariaan stap uit.  Met ‘n laaste kyk na die foto, volg 
Francois vir Mariaan uit die kamer.

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. DAY

Die kamerdeur gaan oop.  Ta’ Emily kom ingestap.

Piet-Jan lê met sy oë toe.

Mariaan en Francois volg Ta’ Emily in.

Mariaan kyk na Piet-Jan.  Hierdie is nie maklik vir haar nie - 
eerste keer wat sy hom in twintig jaar sien.

Francois kyk van Piet-Jan, na Mariaan. Dis ‘n man wat hy nie 
ken nie, maar dis sy oupa.

Ta’ Emily is nou by die kant van die bed.  Sy raak liggies 
aan Piet-Jan se skouer.

TA’ EMILY
(saggies)

Piet-Jan...Piet-Jan...

Piet-Jan se oë gaan stadig oop...op Ta’ Emily.
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Ta’ Emily beduie na Mariaan en Francois wat nou aan die 
voetenend van die bed staan.

TA’ EMILY (CONT’D)
Kyk wie’s hier...

Piet-Jan se oë gaan stadig na...

Mariaan en Francois.

MARIAAN
Hallo, Pa...

Piet-Jan staar net na Mariaan.

Mariaan staar na Piet-Jan.

Piet-Jan se onderlip begin bewe.

Mariaan werk nou hard om trane terug te hou. Sy byt op haar 
onderlip.

‘n Enkele traan stoot uit die hoek van Piet-Jan se oog.

Mariaan stap om die bed en soen vir Piet-Jan liggies op die 
lippe en kom weer orent. Sy beduie na Francois.

MARIAAN (CONT’D)
Dis Francois.  My seun.

Francois staan tjoepstil, oë op Piet-Jan.

TA’ EMILY
Kom groet jou oupa.

Francois stap om na die kant van die bed...en bied sy hand 
aan.

FRANCOIS
Aangename kennis, Oupa.

Piet-Jan lig stadig sy hand en vat Francois s’n.  Daar’s nie 
‘n geskuddery nie, druk net vas en laat dan gaan.

Stilte.

Ta’ Emily weet wat nou moet gebeur.

TA’ EMILY
Francois, kom help my in die 
kombuis. ‘n Lekker pot moerkoffie 
soos jy nog nooit in jou lewe 
geproe het nie.

Ta’ Emily stap uit.  Francois volg haar uit. By die deur kyk 
hy vir ‘n oomblik terug na...
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Mariaan wat langs die bed staan.  Sy en Piet-Jan kyk na 
mekaar.

Francois stap uit.

Mariaan huiwer ‘n  paar oomblikke en gaan sit dan op die rand 
van die bed langs Piet-Jan. 

MARIAAN
Ek moet eerlik wees...toe ek en ma 
hier weg is, het ek gesweer ek kom 
nooit weer terug Donkerland toe 
nie.

Piet-Jan kyk stil na Mariaan.

MARIAAN (CONT’D)
Inderdaad...toe Ta’ Emily die 
eerste keer gebel het om te laat 
weet dat pa kanker het...(praat en 
huil nou tegelyk)...was ek bly.

Piet-Jan kyk stil na Mariaan.

Mariaan vee vinnig die trane uit haar oë, wil in beheer van 
haarself bly.

MARIAAN (CONT’D)
Ek was so kwaad vir Pa...oor alles.  
Maar toe bel sy ‘n paar dae gelede 
weer...om te sê dat die 
kanker...dat dit nie meer lank sal 
wees nie...

Piet-Jan kyk stil na Mariaan.

MARIAAN (CONT’D)
...en ek wou nog steeds nie kom 
nie, maar...

Piet-Jan lig sy hand en vat liggies haar wang in die palm van 
sy hand soos ‘n pa met sy tienjarige dogter.

MARIAAN (CONT’D)
(bly net so sit, met sy 
hand teen haar wang, maar 
of sy nou wil of nie, die 
trane stoot weer deur)

Pappa...

Piet-Jan kyk teer na Mariaan.

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

NABYSKOOT:  Koffie word uit ‘n ou koffiekan in ‘n beker 
geskink.
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Ta’ Emily skink die koffie vir Francois wat by die 
kombuistafel sit. Na sy geskink het skep sy drie lepels 
suiker in die beker en roer met mening.

Francois hou soos ‘n toeskouer die proses dop.

Ta’ Emily plak die beker voor Francois neer.

TA’ EMILY
En dit, Francois, is boeretroos.

Francois neem ‘n sluk, trek gesig.

FRANCOIS
Joe!  Dis sterk.

TA’ EMILY
(terwyl sy nou vir 
haarself skink)

My pa het altyd gesê: ‘n Man wat sy 
dag met ‘n bord mieliepap en ‘n 
beker boeretroos begin, hoef vir 
niks terug te staan nie.

Francois neem nog ‘n sluk, kom bietjie beter reg hierdie 
keer.  Dan kyk hy na Ta’ Emily wat nou haar koffie roer.

FRANCOIS
Het tannie se man regtig vir tannie 
deur tannie se venster gesoen?

TA’ EMILY
(’n stoute glinster in 
haar oë)

Jy moenie dink ons ou mense was nie 
op ons tyd ook jonk en stuitig nie. 

FRANCOIS
Hoe trou ‘n boeremeisie met ‘n 
Engelsman?

TA’ EMILY
(lag wrang)

Met moeite. Sy naam was James. 
James Andrews. Van Skotse herkoms.  
Hy was die aantreklikste man wat 
hierdie kontrei nog ooit gesien 
het, met die sagste oë...(sy 
onthou, en haal spontaan aan)
“As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still, my 
dear,
Till a' the seas gang dry.” 

Francois is ‘n bietjie embarrassed, nie seker waar om te kyk 
nie.
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FRANCOIS
Tannie praat goed Engels.

TA’ EMILY
Jy sal nog leer, jong man, as die 
liefde roep, praat jy sommer 
Sjinees.

Johan, met hoed op sy kop, verskyn in die agterdeur.  Hy 
steek vas as hy vir Francois sien.

Francois kyk op na Johan.

TA’ EMILY (CONT’D)
En dit, Francois, is jou 
oom...Johan.

Johan kyk na Francois.

JOHAN
So...die stadsjapie het kom kuier.

Francois kyk na Johan.

 AD BREAK # 2

INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Volg op vorige toneel: Johan, Francois, Ta’Emily.

Johan hang sy hoed teen ‘n hoedhaak wat teen die muur by die 
agterdeur gemonteer is en draai terug na...

Francois, wat nader staan en sy hand aanbied. In die volgende 
gesprek is Francois gemaklik homself - het geen rede om bang 
of skamerig te wees nie.

FRANCOIS
Aangename kennis, Oom Johan.

JOHAN
So jy’s Francois.

FRANCOIS
Ja, Oom.

JOHAN
Waar’s jou ma?

TA’ EMILY
In die kamer by haar pa.

Johan kyk vlugtig na Ta’ Emily - reaksie op haar gebruik van 
“haar pa”.  Dan kyk hy weer na Francois.

JOHAN
Was jy al ooit op ‘n plaas?
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FRANCOIS
Nee, Oom.

JOHAN
Is jy ‘n boekwurm soos jou ma?

FRANCOIS
Ek’s eintlik meer ‘n Playstation 
mens, Oom.

JOHAN
Playstation?  Watse ding is dit?

FRANCOIS
Video games, Oom.

JOHAN
Ek’s bevrees ons het nie sulke goed 
hier nie.

FRANCOIS
Ek het so aangeneem, Oom.

Johan kyk na Francois, onseker of Francois nou net parmantig 
was of nie.

Ta’ Emily glimlag effens.

FRANCOIS (CONT’D)
Op pad hiernatoe het my ma my 
vertel die ouens hier speel met 
ketties en kleilatte en skiet 
dassies met punt twee-twees.

JOHAN
Op jou ouderdom is dit tarentale en 
ystervarke met haelgewere.  Het jy 
al ooit met ‘n haelgeweer geskiet?

FRANCOIS
Nee, Oom. (beat) My ma hou nie van 
gewere nie.

Johan knik, glimlag ironies. Hy weet hoekom.

Ta’ Emily begryp ook dadelik die onderstroom.

Mariaan kom van die huis se kant ingestap.

Johan kyk na Mariaan.

JOHAN
Hallo, Mariaan.

MARIAAN
(baie onseker)

Hallo, Johan.
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Dis Johan wat vorentoe beweeg.  Hy gee haar ‘n soen.

JOHAN
Welkom...terug.

MARIAAN
Dankie.

Stilte.

JOHAN
Hoe was die pad?

MARIAAN
Paar slaggate hier en daar, maar 
andersins sonder voorval.

Johan knik.

Ongemaklike stilte.

TA’
Nou ja toe.  Die koffie staan reg.

MARIAAN
Dankie.  Dit sal heerlik wees.

Mariaan beweeg na die tafel om te gaan sit.

Johan bly staan net waar hy is, baie gedagtes in sy oë.

INT. ‘N KAMERTJIE IN ‘N PLAASWERKER SE HUISIE. DAY

SIGWEBANA(nou 67) en Mtonga (nog steeds in ‘n formele pak, 
maar sy baadjie uitgetrek) sit oorkant mekaar op houtkissies 
of iets dergliks.

LW:  Dialoog in Engels geskryf moet na Zoeloe vertaal word, 
met Afrikaanse onderskrifte soos aangedui.

MTONGA
We will win this case.  Of this I 
am sure. (Ons sal die saak wen.  
Daarvan is ek seker.)

Sigwebana is stil, dink net.

MTONGA (CONT’D)
And I could see in his lawyer’s 
eyes that he knows he is lost. (En 
ek kon in sy prokureur se oë sien 
hy weet hy’s verlore.)

Sigwebana bly steeds stil, dink.
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MTONGA (CONT’D)
The day he chased me away, I went 
to that place where the stonepile 
stands, and I stuck my spear into 
the ground, and I said to myself: 
“Before I am dead I will return to 
this place.” (Die dag toe hy my 
weggejaag het, het ek gegaan na die 
plek waar die klipstapel staan en 
my spies in die grond gesteek, toe 
sê ek:  “Voor ek doodgaan, sal ek 
terugkeer na hierdie plek.”

Sigwebana kyk stil na Mtonga, knik stadig sy kop, maak reg om 
te praat.

SIGWEBANA
And with what will you return? (En 
waarmee sal jy terugkeer?)

MTONGA
I don’t understand what you are 
asking. (Ek verstaan nie wat jy vra 
nie.)

SIGWEBANA
It is a terrible thing that 
happened to us on that farm.  And 
it is right that we are compensated 
for what we lost.  But with what 
will you be returning...in your 
heart? (Dit is ‘n verskriklike ding 
wat met ons op daardie plaas gebeur 
het. En dit is reg dat ons vergoed 
word vir wat ons verloor het. Maar 
met wat gaan jy terugkeer...in jou 
hart?)

Mtonga kyk stil na Sigwebana.

SIGWEBANA (CONT’D)
Because if you return with hate and 
revenge, you will be no better than 
the thing you have spent these past 
twenty years fighting. (Want as jy 
terugkeer met haat en wraak in jou 
hart, sal jy niks beter wees as die 
ding waarteen jy die afgelope 
twintig jaar geveg het nie.)

MTONGA
We have been oppressed in our own 
land ever since the white men came 
her, now it is our turn. (Ons is in 
ons eie landonderdruk sedert die 
witman hier aangekom het.  Nou is 
dit ons beurt.)
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SIGWEBANA
Do you think you would be sitting 
here saying this if Nelson Mandela 
thought as you do? (Dink jy jy sou 
nou hier sit en dit kon sê as 
Nelson Mandela gedink het soos jy 
dink?)

MTONGA
Nelson Mandela is too scared to 
fight. (Nelson Mandela is te bang 
om te veg.)

Vir die eerste keer raak Sigwebana kwaad - praat harder.

SIGWEBANA
Nelsona Mandela knows that hate and 
revenge will bring war to this 
whole country and we will all 
die...black and white! (Nelson 
Mandela weet dat haat en wraak 
oorlog na die hele land sal bring 
en dan sterf ons almal...swart en 
wit.)

MTONGA
The Boere must pay for...(Die Boere 
moet betaal vir...)

SIGWEBANA
What do you know about the Boere?!! 
You know nothing about the Boere!  
They have been here for more than 
three hundred years!  They have 
nowhere else to go!  They will 
fight to the death! Yes, we must go 
and fetch what is rightfully ours.  
Yes, we are no longer slaves in our 
own land. Yes, a black man is at 
last king of this country.  But not 
with hate in his heart!  Not with 
revenge eating him up from inside! 
We will build a future together or 
we will not have a future at all! 
(Wat weet jy van die Boere?  Jy 
weet niks van die Boere nie.  Hulle 
is al vir meer as drie honderd jaar 
in hierdie land.  Hulle het nêrens 
anders om te gaan nie.  Hulle sal 
veg tot die dood. Ja, ons moet gaan 
haal wat aan ons behoort.  Ja, ons 
is nie meer slawe in ons eie land 
nie.  Ja, ‘n swart man is 
uiteindelik koning van hierdie 
land. Maar nie met haat in sy hart 
nie!  Nie met wraak wat hom van 
binne af op eet nie!)
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Mtonga staar vir ‘n sekonde of twee na Sigwebana, en kom dan 
vinnig orent.  Hy vat sy baadjie en stap na die deur.

SIGWEBANA (CONT’D)
Mtonga...

Mtonga draai terug.

SIGWEBANA (CONT’D)
(kalm)

My son, take care you do not become 
the very evil you sought to end. 
(My seun, wees versigtig dat jy nie 
die einste boosheid word wat jy wou 
beëindig nie.)

MTONGA
The lawyer told me the old man is 
dying of cancer.  That is his 
punishment from God. (Die prokureur 
het my vertel die ou man is besig 
om van kanker dood te gaan. Dit is 
sy straf van God.)

Mtonga kyk nog ‘n oomblik vir Sigwebana in die oë, en stap 
dan uit.

Sigwebana verwerk hierdie nuwe inligting.

EXT. DONKERLAND, BEGRAFPLAAS. DAY

NABYSKOOT OP FREDERIK SE GRAFSTEEN: 

F.P. De Jager 2.4.1959 - 12.8.1976

Mariaan is alleen in die begrafplaas.  Sy staan en kyk na 
Frikkie se graf.

JOHAN (O.S.)
Ek het gedink ek sal jou hier kry.

Mariaan kyk om.  Johan staan ‘n paar treë agter haar. Sy kyk 
weer weg, terug na die graf.

Johan stap nader.

JOHAN (CONT’D)
Ek weet jy hou my nog al hierdie 
jare verantwoordelik vir sy dood.

Mariaan kyk nie op nie.  Haar oë bly op die graf.

JOHAN (CONT’D)
Ma ook. (stilte) Hoe gaan dit met 
haar? Ek het gehoor sy’t ‘n paar 
keer by jou gaan kuier.
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MARIAAN
By wie’t jy dit gehoor?

JOHAN
Jy weet mos hoe dit gaan...ta’ so-
en-so op die dorp het gehoor by ta’ 
so-en-so van Newcastle dat ta’ so-
en-so, wat Truida se buurvrou op 
Vryheid is, gesê het dat Truida in 
Johannesburg by Mariaan gaan kuier 
het.

MARIAAN
Sy lyk oud vir haar jare.

Stilte.  Hulle staan sy aan sy, maar so ‘n entjie uitmekaar, 
en kyk na die graf.

MARIAAN (CONT’D)
As Nomthandazo nie jou kind gebaar 
het nie, was hy nog hier.

JOHAN
Jy’s waarskynlik reg. Maar ek is 
nie die eerste man op aarde wat ‘n 
buitegtelike kind gemaak het nie. 
Jy, van alle mense, hoort dit te 
weet. 

Nou kyk Mariaan op na Johan.

JOHAN (CONT’D)
Soos ek gesê het: so-en-so sê vir 
so-en-so.  Soos ek dit gehoor het 
was dit die een of ander one-night 
stand wat jy in Amsterdam 
raakgeloop het toe jy daar by Oom 
Dirk gekuier het.

MARIAAN
Dit was nie ‘n one-night stand nie.

JOHAN
(trek sy skouers op)

Jy ken mos die tannies...borduur 
altyd ‘n blommetjie by. Toe gaan jy 
terug na ma en skenk geboorte daar.

MARIAAN
Omdat ek sy kind wou hê, maar nie 
hom vir ‘n man nie.
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JOHAN
Buite-egtelik is buite-egtelik, 
sus, en gelukkig vir jou het die ou 
nie ‘n boetie gehad wat besluit het 
dat die enigste manier om sy broer 
se eer te red, is om op ‘n 
vliegtuig te klim, jou in Vryheid 
op te spoor en die kind te vermoor 
nie.

MARIAAN
Dis nie dieselfde nie.

JOHAN
Hoekom?  Omdat jy ‘n wit vrou is?

Draai vierkantig na hom, kyk hom in die oë.

MARIAAN
Omdat ek ‘n keuse gehad het.

JOHAN
Ek het haar nie verkrag nie.

MARIAAN
(stil)

Nee, maar die politieke oortuigings 
wat jy en pa uitgeleef het, het 
wel.  Vir haar én vir Frederik. 
Daarom kon sy nie nee sê nie, en 
daarom het Frederik haar kind 
vermoor...en daarom lê hy nou daar 
(beduie na die graf).

Mariaan stap weg.  Johan bly staan.  Hy kyk stadig terug na 
die graf, weemoed in sy oë.

EXT. DONKERLAND, OEWER VAN DIE TUGELA. DAY

Francois stap langs die oewer.  Hy tel ‘n klippie op, gooi 
dit laat dit oor die water hop. Hy glimlag tevrede.

KAPLOEP!  ‘n Klip tref die water so ‘n treë of twee van waar 
Francois langs die water staan.  Hy kyk vinnig om...

Die bosse en bomme naby die ower is stil, niks te bespeur 
nie.

Francois begin verder stap.

KAPLOEP!  Nog ‘n klip tref die water.

Weereens kyk Francois vinnig om na die...

Bosse en bome naby die oewer.  Niks en niemand nie.
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Francois draai weer weg, mak asof hy verder stap, neem een 
treë, maar kyk dan vinnig terug na die bosse en bomme en 
sien...

SIZWE (18), ‘n oopgesig jong man, wat net gereed was om nog 
‘n klip te gooi.

FRANCOIS
Hei!

Sizwe skarrel weg en verdywn tussen die bosse.

Francois sit hom dadelik agterna.  Hy verdwyn ook tussen die 
bosse waar Sizwe verdwyn het.

EXT. DONKERLAND, BOSSE EN BOME NABY TUGELA. DAY

Francois beweeg vinnig deur die bosse, soek na Sizwe, maar 
sien niemand nie.  Die bosse raak ruig, krap sy gesig.  Hy 
hou op beweeg, haal diep asem, kyk rond, luister...probeer sy 
asem beheer.

Nou is ons agter Francois...Sizwe se hand kom stadig in skoot 
in...strek uit na Francois se skouer...en tik sy skouer.  
Francois vlieg om en sien...

Sizwe wat reg agter hom staan, ‘n breë glimlag op sy gesig.

Fracnois is skoon uitasem van die skrik.  Hy kyk wydoog na 
Sizwe, onseker oor wat volgende gaan gebeur.

LW: Vertaal Engels in Zoeloe soos voorheen.

SIZWE
My mother told me the oubaas’s 
grandson has come to visit from the 
city. (My ma het my gesê die oubaas 
se kleinseun het van die stad af 
kom kuier.)

FRANCOIS
Ek’s jammer, ek verstaan nie Zoeloe 
nie.

SIZWE
Mm-mm.  Die kleinbaas hy’s hier van 
Jo’burg.

FRANCOIS
Ja.

SIZWE
Die oubaas hy’s die oupa by die 
kleinbaas.

FRANCOIS
Ja.  Ek’s Francois.
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SIZWE
Sizwe.  Die baas se hoofman, ek is 
sy seun.

Francois knik, steek sy hand uit om te groet.

FRANCOIS
Aangename kennis.

Sizwe kyk verbouereerd na Francois se hand. Nog nooit het ‘n 
witman op ‘n plaas sy hand uitgesteek om te groet nie.  Hy 
kyk weer met nuwe oë op na Francois en vat stadig en 
doelbewus sy hand.  Hulle skud blad.

SIZWE
Sawubona.

FRANCOIS
(aap hom na)

Sawubona.

Nou doen Sizwe die Afrika-handskud.  Francois het dit nie 
verwag nie, maar besef dan wat aangaan want, as stadskind, 
weet hy natuurlik daarvan.  Francois beduie dan met sy 
voorvinger vir Sizwe soos in: “Laat ek jou iets wys...”.

Francois steek weer sy hand uit.  Sizwe vat hom.  Dan doen 
Francois die Afrika-handskud en volg dit met ‘n getrek en ‘n 
geklap van die middelvingers en dan ‘n stamp van die vuiste 
teen mekaar.

Sizwe glimlag, knik.

Hulle doen dit weer, vinniger hierdie keer omdat albei 
verstaan.

SIZWE
(verwys na Francois se 
grunge klere)

Hoekom jy dra daai snaakse klere?

FRANCOIS
In Jo’burg dra almal dit.

Sizwe kyk van links na regs...na die bosse ne bome om hulle.

SIZWE
Jo’burg, hy’s nie hier nie.

Francois trek sy skouers op.

SIZWE (CONT’D)
Kom...ek wys jou.

Sizwe begin wegstap.

FRANCOIS
Wat?
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SIZWE
Jy sal sien...

EXT. DONKERLAND, ‘N SPRUIT. DAY

Nes in Episode 8 is TWEE JONG SWART MEISIES (16 & 18), in die 
spruit.  Maar hierdie keer is hulle nie besig om te was soos 
in 1948 nie.  Hulle swem.  Kaal.

Riete.  Stadig stoot Sizwe se hand die riete versigtig opsy.  
Sizwe en Francois loer deur die riete na...

Die twee meisies baljaar in die water, spat mekaar nat.

Sizwe ken al die storie, glimlag stout.  Francois se oë is 
wyd.

INT. DONKERLAND, SITKAMER. DAY

Johan en Wynand van Tonder is in die sitkamer.  (NOTA: Sorg 
dat die stok, wat teen die muur bokant die kaggel gemonteer 
is, elke nou en dan terloops agter in die skoot is.)

WYNAND
As ons nie skik nie, gaan die saak 
hof toe en ek kan jou waarborg, 
Johan, ons gaan verloor.

Johan besef hy is nou by die einde van die pad.  Hy sug 
moedeloos, skud sy kop...raadop.

Stilte.

WYNAND (CONT’D)
Ek weet nie of dit sal werk nie, 
maar daar is nog een ding wat ons 
kan probeer...

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. DAY

Piet-Jan in sy bed soos vantevore.

PIET-JAN
(praat met moeite, maar 
daardie ou passie dryf 
hom aan)

Nooit.  Ons het klaar betaal.

Johan en Wynand staan langs Piet-Jan se bed.

WYNAND
Oom moet weet, dis die enigste 
manier hoe julle daardie grond nie 
gaan verloor nie.
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PIET-JAN
Oom Ouboet, by wie ek hierdie plaas 
geërf het, het in ‘48, toe ek nog 
‘n laaitie was, sy broer Dirk vyf 
duisend pond vir die helfte van 
hierdie plaas betaal. Dit was nie 
eers Dirk s’n om te verkoop nie, 
maar betaal het Oom Ouboet betaal.  
Ons betaal nie weer nie.

Wynand kyk na Johan - “nou moet jy praat, want ek kan nie 
meer nie”.

Johan staal homself vir die taak.

JOHAN
Pa...óf ons koop daardie vyftien 
akker by hulle, óf die grond is 
hulle s’n om daarmee te maak wat 
hulle wil.

WYNAND
Dis die Nuwe Suid-Afrika. Ons moet 
aanpas en inpas waar ons kan.

PIET-JAN
So praat ‘n joiner. So praat ‘n 
lafaard.  Waar sou ons vandag wees 
as ons voorvaders - myne én joune - 
“aangepas en ingepas” het.  Uit 
Holland en uit Frankryk het hulle 
gekom, na ‘n donker, onbekende land 
juis omdat hulle nie wou aanpas en 
inpas nie.

WYNAND
Tye het verander.

PIET-JAN
Niks het verander nie.  Die stryd 
het begin die dag toe die eerste 
wit man sy voet hier gesit het en 
daardie stryd duur nog steeds.  Veg 
of verdwyn.

Johan kyk stil na Piet-Jan, nie meer so oortuig nie.

 AD BREAK # 3

EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD. DAY

Sizwe trek ‘n klip in ‘n kettie terug, mik...

Francois kyk stip na Sizwe...

Sizwe skiet.
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EXT. DONKERLAND, IEWERS IN DIE VELD. DAY

NABYSKOOT:  ‘n Duif se karkas word op ‘n stokkie oor ‘n 
vuurtjie gehou.

Nes die jong Piet-Jan en Sigwebana in Ep 8 hulle tarentaal 
gebraai het, sit Francois en Sizwe om ‘n vuurtjie en braai 
die duif.  Omdat die duif baie kleiner as ‘n tarentaal is, 
het Sizwe hom met ‘n stok deurboor en hou hy die karkas (aan 
die punt van die stokkie) oor die vlamme.

Stilte.

SIZWE
Die kleinbaas...hy en sy ma, hulle 
gaan kom bly hier by die plaas?

FRANCOIS
Nee.  Ons kuier net. My ma wou my 
oupa sien voor hy...jy weet...

Sizwe knik, verstaan.

FRANCOIS (CONT’D)
My ma is nie ‘n plaasmeisie nie.  
Sy gee klas daar by die 
universiteit.

SIZWE
(Engelse uitspraak)

University.

FRANCOIS
Ja.

SIZWE
Sy is slim, jou ma?

FRANCOIS
Baie. Sy’t ‘n doktorsgraad in 
letterkunde.

SIZWE
Hau!  Sy’s die dokter?

FRANCOIS
Nee, nee...sy’t ‘n...sy’t groot 
qualifications in...(beduie ‘n boek 
met sy hande)...in boeke.

SIZWE
(begryp, soortvan...)

O. (pouse) Hoekom jou pa hy’s nie 
hier nie?

Francois dink vir ‘n oomblik hieroor.
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FRANCOIS
Ek het nie ‘n pa nie.  Ek bedoel ek 
het obviously ‘n pa, maar hy bly 
nie by ons nie.  Hy’s in Holland.

SIZWE
Soos die Zoeloes by die myne.

Francois verstaan glad nie die verwysing nie.

SIZWE (CONT’D)
Die Zoeloe mans, hulle vrouens en 
kinders is hier, maar hulle gaan 
daar by die myne dan maak hulle 
kinders by die ander vrouens.

FRANCOIS
(dis nie heeltemaal 
dieselfde nie, maar na 
genoeg)

So iets.

SIZWE
Hoekom julle kom nou eers by die 
plaas?

FRANCOIS
My ma het issues gehad.

Sizwe kyk ‘n vraag na Francois.

SIZWE
Sy’t geloop by die neus?

Nou verstaan Francois nie.

SIZWE (CONT’D)
Hoekom sy het so lank die verkoue 
gehad?

Dit neem Francois ‘n sekonde of twee.

FRANCOIS
O.  Nee.  Nie “tissues” nie.  
“Issues”. Jy weet...probleme...met 
die plaas...van lank gelede.

Sizwe kyk ‘n ruk na Francois...mens kan amper sien hoe hy sy 
kop om hierdie begrip probeer kry.

SIZWE
Hmmm.

Sizwe hou die gebraaide/gebrande duifkarkas na Francois uit. 
Dis ‘n eerste vir Francois.  Hy loer agterdogtig na die 
karkas.  Dis beslis nie KFC nie.
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INT. DONKERLAND, KOMBUIS. DAY

Ta’ Emily en Mariaan maak deeg aan vir beskuit. Albei het 
voorskote aan. Ta’Emily roer en maak die deeg.  Mariaan staan 
by om te help.

TA’ EMILY
Gooi nog ‘n bietjie melk.

Mariaan vat die beker melk wat daar staan en gooi ‘n bietjie 
by die mengsel.

MARIAAN
Ek het laas beskuit gemaak toe ek 
nog hier gebly het.

TA’ EMILY
Johan kan mos nie sy dag sonder 
beskuit begin nie.

MARIAAN
Hy was nog altyd so.

TA’ EMILY
James was ook so. Veral as dit net 
uit die oond gekom het.

MARIAAN
Mens sou nie dink dat ‘n Engelsman 
‘n voorliefde vir beskuit sou gehad 
het nie.

TA’ EMILY
Ook nie vir ‘n boeremeisie 
nie...wat skaars Engels kon praat.

Oomblik stilte.

MARIAAN
Dit spyt my dat ek nie vir sy 
begrafnis hier kon wees nie.

TA’ EMILY
Jy’t hom geken terwyl hy geleef 
het.  Dis belangriker.

Stilte. Ta’ Emily hou op roer...

TA’ EMILY (CONT’D)
Toe ek die plaas verkoop het, het 
ek sy beendere laat opgrawe en hom 
hiernatoe gebring. Ons het hom 
langs my boetie Henk begrawe. Ek 
wou nie hê hy moes alleen op 
Soetwater lê nie.

Mariaan kyk stil na Ta’ Emily.
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‘n Swart vrou, KHWEZI(20’s), kom by die agterdeur die kombuis 
binne.

KHWEZI
Oumies...daar’s die ou man hierso.  
Hy wil met die Oubaas praat, mies.  
Hy sê die Oubaas hy ken hom.

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. DAY

‘n Ligte klop aan die deur. Mariaan maak die deur oop.

Piet-Jan lê in sy bed, wakker.

MARIAAN
Pa...hier’s iemand wat vir Pa kom 
kuier het.

PIET-JAN
Wie?

Mariaan beduie vir iemand in die gang buite die kamer.  
Sigwebana verskyn in die deur, sy hoed, ‘n knopkierie en ‘n 
stokgevegskild in sy hande.

Piet-Jan kyk stil na Sigwebana.

SIGWEBANA
Sawubona, Numzaan.

Mariaan reitreer respekvol en maak saggies die deur toe.

Emosie stoot in Piet-Jan op...hy werk om dit te beheer.

LW:  Vertel Engels na Zoeloe soos voorheen.

SIGWEBANA (CONT’D)
I am sorry to hear that you have 
this sickness.  (Ek is jammer om te 
hoor dat jy hierdie siekte het.)

PIET-JAN
Have you come to laugh at me? (Het 
jy gekom om te kraai?)

Sigwebana reageer nie op hierdie vraag nie.  Hy stap oor na 
die kant van die bed.

SIGWEBANA
Die baas en ek, by die tyd toe ek 
hier was by die plaas, die baas hy 
was my baas, maar die baas hy was 
ook my broer.  Ek het gekom om my 
broer te kom groet...om skoon te 
maak by die hart...voor hy gaan by 
die graf.
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Daar is soveel emosies wat nou in Piet-Jan maal. Dit neem hom 
‘n ruk om te kan praat.

PIET-JAN
Ek wil vir jou sê...wat daardie tyd 
gebeur het...dinge was soos hulle 
was, maar...maar ek is jammer dat 
hulle so was.  Jy was ook soos ‘n 
broer vir my...inderdaad, die 
enigste broer wat ek ooit gehad 
het.

Sigwebana plaas die knopkierie en skild wat hy in sy hande 
het op Piet-Jan se maag, op die komberse.

Piet-Jan lê sy hand op die steel van die knopkierie.

SIGWEBANA
Ek het hom gebring vir die 
baas..hy’s die een waarmee ek geveg 
het toe ek en die baas was jonk en 
baas Ouboet ons geslaan het met die 
sambok. Die baas hy kan hom saamvat 
by die graf, laat hy kan veilig kom 
by die anderkant.

WYESKOOT:  Sigwebana wat langs Piet-Jan se bed staan, die 
skild en knopkierie kruis oor Piet-Jan se maag.

DISSOLVE TO:

EXT. DONKERLAND, OPSTAL. DAY

Vestigingsskoot - die opstal.

INT. DONKERLAND, HOOFSLAAPKAMER. NIGHT

Mariaan stap die kamer binne met ‘n skinkbord in haar hande. 
Op die skinkbord ‘n bakkie sop en brood soos vantevore.

Piet-Jan lê met sy oë toe.  Die bedlampie langs sy bed is 
aan, anders is die kamer donker.  Die skild en knopkierie 
staan nou teen die muur langs sy bed.

Mariaan stap nader en plaas die skinkbord op die tafeltjie 
langs die bed neer.

MARIAAN
(saggies)

Pa...

Sy skud liggies aan sy skouer.

MARIAAN (CONT’D)
Papa...
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En dan besef sy.  Sy raak liggies aan sy gesig. Hy’s dood.  
Mariaan trek stadig haar asem diep in...gaan sit op die kant 
van die bed...en blaas stadig haar asem uit.

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

‘n Ander kar staan nou langs Mariaan se kar voor die huis. 
TRUIDA(nou 63) klim uit die kar.

Mariaan loop Truida teggemoed.  Francois staan net onder die 
stoep se trappe. Ta’ Emily en Johan staan op die stoep net 
bokant die trappe.

Mariaan omhels vir Truida.

MARIAAN
Mama...

Klaar omhels, vee Mariaan ‘n traan weg.

MARIAAN (CONT’D)
Dankie dat Ma gekom het.

TRUIDA
Ek het gereken dat as ek dit nie 
doen nie, ‘n kanker my ook sou kom 
haal.

Francois staan nader.

FRANCOIS
Hallo, Ouma.

TRUIDA
Mensdom kind, wanneer gaan jy ophou 
groei?

Truida omhels vir Francois.  En dan kyk sy op na...

Johan. Johan stap af met die trappies en kom voor Truida te 
staan. Hulle kyk na mekaar oor ‘n afgrond van twintig jaar.

TRUIDA (CONT’D)
Dit spyt my dat dit so lank geneem 
het...maar dis hoe lank ek nodig 
gehad het.

Stilte. Johan kyk net na Truida...sy na hom.

JOHAN
Hallo, Ma.

TRUIDA
Hallo, my seun.

Hulle omhels...’n komplekse omhels.
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INT. DONKERLAND, EETKAMER. DAY

Truida kom die vertrek binne. Sy huiwer in die deur, trek 
effens senuweeagtig haar asem in as sy kyk na...

Piet-Jan se kis staan in die middel van die vertrek op ‘n 
begrafnisondernemer se karretjie. (Die eetkamertafel is opsy 
gestoot.) 

‘n BEGRAFNISONDERNEMER staan eenkant, hande voor sy lyf 
gevou.

Truida stap nader tot langs die kis.

BEGRAFNISONDERNEMER
Wil mevrou hom sien?

TRUIDA
Sal jy my ‘n oomblikkie alleen gee, 
as jy nie omgee nie?

Die Begrafnisondernemer knik respekvol en stap uit.

Truida kyk na die kis.

TRUIDA (CONT’D)
Ek wil hê jy moet weet...ek het jou 
vergewe...maar ek is nog steeds 
kwaad vir jou.  En ek wil nie wees 
nie...maar ek is.  En dit maak my 
vir myself kwaad...want as ek nie 
meer kwaad was nie, sou ek vir 
seker weet dat ek nie meer iets vir 
jou voel nie...lief is vir jou nie. 
Na Frederik se dood het ek my bes 
gedoen om die lewe wat ek en jy 
gedeel het, uit my geheue en my 
hart te verban...om jou uit te wis, 
maar jy’t geweier om te gaan. Weier 
nog steeds.  (trane stoot oor haar 
wange, maar sy huil nie) Ek haat 
jou daarvoor, want ek wil nie meer 
lief wees vir jou nie.  Ek wil 
nie...

Ons is nou agter Truida wat by die kis staan.  Sy laat sak 
haar kop.  Haar skouers ruk, maar ons hoor nie hoe sy huil 
nie.

EXT. DONKERLAND, BEGRAFPLAAS. DAY

MUSIEK OOR EN DAN ONDER VERTELLER SE STEM.

Piet-Jan se kis sak in die graf weg. Die skild en die 
knopkierie is bo-op die kis geplaas.
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Aan die een kant van die graf staan:  Ta’ Emily, Johan, 
Mariaan, Truida, Francois en Wynand. ‘n DOMINEE staan aan die 
kopenend van die graf.

Aan die ander kant van die graf, so ‘n entjie weg, staan so 
TIEN SWART WERKERS en Sizwe en Khwezi.  

‘n Klein entjie weg van die groep swart werkers staan 
Sigwebana.

WYERSKOOT:  Almal stap weg van die graf, behalwe Truida, wat 
alleen agter bly.  ‘n Entjie weg bly ook TWEE WERKERS met 
grawe staan.

Oor hierdie beelde, hoor ons die Verteller:

VERTELLER
En so het Piet-Jan, met ‘n 
knopkierie en ‘n skild, sy Skepper 
tegemoed gegaan. Mense by ‘n graf 
huil nie vir die dooies nie.  Die 
dooies het nie ons trane nodig 
nie...hulle’t hulle rus gevind.  
Dis vir ons wat agterbly, wat nog 
lewe en die kruis van menswees 
verder moet dra, wat die trane 
gestort word. En meestal huil 
elkeen...vir homself.

EXT. DONKERLAND, VELD NABY DIE BEGRAFPLAAS. DAY

Johan en Wynand stap na die huis sy aan sy.

WYNAND
Ek’s jammer om jou dit nou te moet 
vertel...maar ek het vanoggend ‘n 
oproep van Mtonga se prokureur 
gekry.  Hy’t jou aanbod van die 
hand gewys.  

Johan steek vas, kyk na Wynand.

WYNAND (CONT’D)
Hy soek nie uitbetaling nie.  Hy 
soek die grond.

Johan kyk vir ‘n paar sekondes stil na Wynand en stap dan 
weg.

Wynand staan hulpeloos en kyk hoe Johan wegstap.

TITELKAART:  Word vervolg...
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VERLEDE WEEK OP:  Verskeie tonele soos nodig om die kyker aan 
die hooflyne van die verhaal uit Episode 12 te herinner.

TITELSEKWENS

PRODUKSIE-KREDIETE TEEN SWART AGTERGROND EN DAN AKTEURS SE 
KREDIETE TEEN SEPIA SCREENSHOTS GENEEM UIT HIERDIE EPISODE.

LAASTE TWEE KAARTE VAN DIE TITELSEKWENS:

want as ou vegters word ons afgeskif                      
soos lee" silwer velle van die drif                        
wat deur die eeue veg.  Net snags verskyn                
party as skimme as die volmaan kwyn.   

 D.J.Opperman

Heel laaste in die titelsekwens, doof die titel in.  (NOTA 
VIR HIERDIE EN AL DIE EPISODES, VOOR EN NA:  Die laaste beeld 
waaroor hierdie titelkaarte gewys word moet die klipstapel 
wees langs die groot boom wat daar groei.)  

DONKERLAND

En dan, onder die titel “Donkerland” doof eers die 
tydsverloop sedert die laaste episode in gevolg deur die 
titel van die episode en datum:

DOOF IN:

Die Wiele van Afrika

 1996

Deel 2

EXT/INT. MONTAGE VAN SKOTE UIT VORIGE EPISODES. DAY

‘n Montage van beelde (aangedui na die vertelling hieronder)
uit die reeks sover terwyl die vertelling gehoor word. 

VERTELLER
Die pad wat jy stap van jou 
geboorte tot jou dood, is ‘n pad 
wat baie langer is as jou eie lewe, 
want jou pad is maar net nog ‘n 
stukkie - vir sommiges lank en vir 
sommiges kort -  van die pad wat 
jou voorvaders reeds gestap het.
Elke mens op aarde kan sê:  Ek is, 
omdat hulle was. 
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Of jy nou van hulle hou of nie, 
hulle dade en oortuigings goedkeur 
of nie, jy stap net jou pad omdat 
hulle húlle pad gestap het. En nes 
jy jou pad in jou tyd moet stap, so 
moes hulle hulle pad in hulle tyd 
stap.  Om met verontwaardiging te 
sê: “As dit ek was sou ek daardie 
pad anders gestap het”, is so goed 
jy sê dat jy water in ‘n woestyn 
sou vind terwyl jy nog nooit in een 
was nie. Om ‘n mens se dade en 
besluite te verstaan moet jy die 
tyd waarin daardie dade gepleeg is, 
en oortuigings gekoester is, 
verstaan... en dit kan mens slegs 
ten volle doen as jy self daar was. 
En daar sit die knoop - want die 
tyd stap aan en gaan verby, maar 
die nagevolge van die dade en 
oortuigings van hulle wat voor jou 
die pad gestap het, gaan nie verby 
nie. Dít moet elke nuwe geslag oor 
die skouer slinger...en saamdra. En 
daarom is daar vergifnis...en 
genade...want daarsonder sou ons 
nie oorleef nie.

MONTAGE BEELDE TERWYL ONS DIE VERTELLER HOOR:

LW: Al die skote moet gefilter word sodat dit ‘n gevoel van 
lank gelede het...nie die hede nie. Oorgang tussen beelde 
moet DISSOLVES wees, nie cuts nie.

EPISODE 1: 1838

- Die jong Pieter de Witt galop oor die vlaktes weg van 
Grahamstad na hy ontsnap het.

- Die jong Eerste hardloop verskrik deur die bosse.

- Die oomblik wanneer Pieter de Witt die jong swart man 
skiet.

- Pieter de Witt en Eerste stoot die jong swart man se lyk in 
die Umzimkulu rivier in.

EPISODE 2: 1840

- Pieter de Witt trek die baba Jakob uit Magriet se maag.

EPISODE 3: 1881

- Frederik sit met Jakob se lyk in sy arms op Majuba.

EPISODE 4: 1899-1901
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-  Anna, Klein Piet, John en Sizwe in die Mexican stand-off, 
John met blinddoek op en broek om sy enkels.

- Frederik en Sihayo wat langs die riviertjie deur die 
Engelse geskiet word...Klein Piet en Sizwe wat van agter die 
klip sien hoe dit gebeur.

- Die vrouens wat deur die Britse soldate weggeneem word.

EPISODE 5: 1902

- Klein Piet en Boersoldate wat hulle gewere na die oorlog 
neerlê.

- Anna met die Joiner - die oomblik wat hy vorentoe beur en 
sy hom met die mes steek.

- Anna wat op die perd wegry saam met John.

EPISODE 6 & 7: 1929

- Dirk wat die swart man van die ICU met die sambok ‘n 
loesing gee...Klein Piet en Ouboet wat toekyk.

- Henk word deur Konstabel MacMillan weggelei.

EPISODE 8 & 9: 1948

- Dirk wat deur die Ossebrandwag manne in die pakhuis 
vasgevat word.

- Ouboet smeer die bloed van sy gesnyde palm teen Dirk se 
gesig.

EPISODE 10 & 11: 1976

- Johan wat voor Piet-Jan voor die Bybel staan, sy hand net 
bo die Bybel, hy kan nie sweer nie...Truida kyk toe.

- Slow motion:  Frederik in die grot - die oomblik net voor 
hy geskiet word as hy vorentoe storm om Geldenhuys oor die 
rand van die skans te skiet.

- Mtonga by die klipstapel - hy steek sy spies in die grond.

EPISODE 12: 1996

- Francois en Sizwe in die bosse naby die oewer van die 
Tugela...hulle skud blad en doen die vingerklap-ding.

-  Piet-Jan lê op sterwe met Sigwebana wat langs die bed 
staan en die skild en knopkierie op Piet-Jan se maag neerlê.

DISSOLVE TO:
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INT. WEENEN, PROKUREURSKANTOOR. DAY

JOHAN(soos in Ep 12) en WYNAND(soos in Ep 12) sit by die 
raadstafel en wag. Johan se uitdrukking is strak, reg vir die 
geveg.

WYNAND
Onthou nou Johan...

JOHAN
Ja-ja.

WYNAND
Jy’t belowe...!

Johan beduie “Ja-ja” met die kop.

Mr Belonsky en Mtonga stap die vertrek binne. Wynand staan 
op, maar Johan bly sit. 

WYNAND (CONT’D)
Good morning.  Thank you for 
coming.  Please take a seat.

Johan kyk met afsku op na...

Mtonga, wie se gesig net so strak soos Johan s’n is.

Wynand sit weer, kyk waarskuwend na Johan terwyl Belonsky en 
Mtonga sitplekke inneem.

JOHAN
I called this meeting in the hope 
that a settlement can be brokered 
to the satisfaction of both parties 
regarding Mr Mchunu’s claim on my 
client’s land.

MR BELONSKY
So I understand, but before you 
continue, my client has instructed 
me to make it very clear that any 
proposals that exclude the transfer 
of title deed of the land in 
question to his family will not be 
considered.

Hierdie stelling plaas Wynand in ‘n moeilike situasie. Hy kyk 
vlugtig na Johan wat met geklemde kaak en met moeite stil 
bly.

JOHAN
Your client needs to understand 
that the land in question...
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MTONGA
Daar is niks wat ek moet verstaan. 
Daardie grond hy behoort aan my, en 
ek gaan...

JOHAN
Jy gaan niks nie!

WYNAND
Jy’t belowe.

JOHAN
Ek nou breek ek daai belofte. 

(terug na Mtonga)
Jy’t niks vir daai grond betaal 
nie!  Nie geld nie, nie sweet nie, 
nie bloed nie! 

WYNAND
Johan...

JOHAN
Wat is dit met julle mense?  Julle 
bou niks nie, maar sodra iemand 
anders iets bou, dan wil julle dit 
hê!

MR BELONSKY
I suggest you tell your client...

WYNAND
Johan, asseblief.

JOHAN
Ek is gatvol daarvoor.  Daar was 
nie ‘n plaas waar Donkerland nou 
staan voor my mense daar aangekom 
het nie. Net wildernis.  G’n wa, 
g’n wiel, g’n pen of papier, en 
beslis nie daai Europese pak klere 
wat jy aanhet nie!

MR BELONSKY
This meeting is over.

Belonsky staan op gevolg deur Mtonga.  Maar Johan is nie 
klaar nie.  Hy roep agterna soos hulle uitstap.

Wynand sit met sy kop onderstebo, moedeloos.

JOHAN
(staan op soos hy praat)

Julle kla oor die wit man en wat hy 
alles aan Afrika gedoen het, maar 
as hy nie gekom het nie, het jy nou 
nog in ‘n hut gebly met ‘n stuk vel 
om jou bas en al die pad huistoe 
gestap!
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Belonsky en Mtonga is weg.

Wynand sit kop onderstebo, skud sy kop.

Johan bedaar.

Wynand kyk stadig op.

WYNAND
(ironies)

Wel...dit het goed gegaan.

Johan voel vere.

Mtonga verskyn onverwags weer in die deur, met Belonsky agter 
hom. Belonsky se hand gaan na Mtonga se skouer, wil hom 
terugtrek.

BELONSKY
Mr Mchunu, don’t...

Mtonga skud Belonsky se hand af, kyk direk na Johan.

MTONGA
Die wit man, hy’t geweet hoe om te 
bou, ja, maar hy’t die swart man se 
hande gebruik om die klippe te pak. 
En nou die swart man, hy vra vir sy 
fair share van daai klippe wat hy 
gepak het.  Dis al.

Mtonga stap weer uit.  Belonsky stuur ‘n vuil kyk na Johan 
voor hy vir Mtonga volg.

Johan sê niks nie.

EXT. DONKERLAND, VELD BY KLIPSTAPEL. DAY

Francois en Sizwe staan weerskante van die klipstapel, albei 
se oë op die klipstapel.

SIZWE
My pa hy sê die baas hy sê hierdie 
klippe ons mag hom nie raak nie.

FRANCOIS
Hoekom nie?

SIZWE
Weet nie. Die oubaas hy sê die 
klippe hulle is hier meer as vir ‘n 
honderd jaar.

FRANCOIS
Sjoe.  Hoe lank is jou mense al 
hier?
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SIZWE
Nog voor die wit man gekom het.

FRANCOIS
Ek bedoel hier..op Donkerland.

SIZWE
Nineteen seventy-six. 

FRANCOIS
En voor julle?

SIZWE
Ander mense.  (nuwe gedagte, ietwat 
geheimsinnig) Jy wil iets sien?

FRANCOIS
Wat?

SIZWE
Jy sal sien.

FRANCOIS
Net nie weer meisies in die rivier 
nie.

Sizwe glimlag, beduie met sy kop dat Francois hom moet volg.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Francois en Sizwe klim oor die rand van die skans voor die 
mond van die grot.  Francois kyk verwondered rond, ook uit na 
die...

...ongelooflike uitsig oor die plaas vanuit die grot.

FRANCOIS
Ek wed jou die Boere het vanuit 
hierdie plek op die Khakies 
geskiet.

SIZWE
(verstaan nie die 
verwysing nie)

Khakies?

FRANCOIS
Die Engelse.

(sien dat Sizwe nie begryp 
nie)

Dis ‘n lang storie.

Francois sak agter die klipskans neer en maak asof hy aanlê 
op die vyand teen die steilte onder die grot.

DONKERLAND  Ep 13        bl. 7



FRANCOIS (CONT’D)
Pow!  Pow!  Kan jy dink...hoe dit 
moes gevoel het.

Francois maak om weer orent te kom, maar dan vang iets sy oog 
in die grond naby sy knieë teen die skans. Hy steek sy hand 
uit en grawe iets uit die grond en bring dit tussen duim en 
voorvinger tot voor sy gesig.  Dis ‘n ou .303 doppie (een van 
die wat Frederik gevuur het).

FRANCOIS (CONT’D)
Check hier.

Francois staan op, wys die doppie vir Sizwe. Sizwe neem die 
doppie by Francois, draai dit in sy vingers.

FRANCOIS (CONT’D)
As hierdie grot maar net kon praat.

INT. DONKERLAND, SITKAMER. DAY

Ta’ Emily skink tee - drie koppies.  Mariaan en Truida is by 
Ta’ Emily in die sitkamer.

TA’ EMILY
(terwyl sy die tee skink)

Een ding is verseker...as ‘n 
Boeremeisie met ‘n Engelsman trou 
drink sy daarna baie meer tee as 
koffie.

MARIAAN
Ek verkies self tee bo koffie.

TRUIDA
Omdat jy by so baie Engelse 
universiteite was.

TA’ EMILY
As daar nou een ding is wat ek jou 
beny, my kind, dan is dit die 
gelettertheid wat jy loop kry het. 
En al die lekker avonture wat jy 
oorsee gehad het.

MARIAAN
Nie almal so lekker nie.  Perskes 
pluk in Israel was hel, en in 
Holland...wel in Holland...

TRUIDA
...het jy my pragtige kleinseun 
loop haal. Dankie tog jy was te 
hardkoppig om my en jou pa se raad 
te volg, anders was Gerrie nou my 
skoonseun...
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MARIAAN
Mensdom, wanneer laas het ek aan 
hom gedink.

TRUIDA
...en Vader weet watse kleinkinders 
hy sou gesaai het.

TA’ EMILY
Ek onthou hom as ‘n knap kêrel, ‘n 
ordentlike mannetjie.

MARIAAN
Ta’ Emily, hy’t my die ring in ‘n 
sjokoladeboks aangebied!

Ta’ Emily trek ‘n gepaste “O nee, dis nie goed genoeg nie” 
gesig.

MARIAAN (CONT’D)
(aap Gerrie na)

“Hou jy so baie van my as van 
sjokolade?”

Beide Truida en Ta’ Emily probeer ‘n laggie onderdruk, maar 
kan nie.  Hulle lag lekker. Mariaan rol haar oë aan die 
gedagte.

Johan kom onverwags die vertrek binne.  Hy sien hoe die dames 
lag, steek vas, en draai dan weg om weer uit te stap.

TA’ EMILY
Johan...

Johan steek vas, kom weer terug.

TA’ EMILY (CONT’D)
Hoe’t die vergadering toe gegaan?

Mariaan en Truida se oë is op Johan.

JOHAN
Hy’s nie bereid om te onderhandel 
nie.  Ons het ‘n goeie prys per 
akker te aangebied, maar hy soek 
die grond.

MARIAAN
Dis jammer, maar ek is nie verbaas 
nie.

JOHAN
Mariaan, as jy gekom het om...
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MARIAAN
Ek het gekom om pa te groet. Ek sê 
net ek is nie verbaas dat Mtonga, 
wat ons soos ‘n hond van hierdie 
plaas weggejaag het, nou sy kans 
benut om ons daarvoor te straf nie.

TRUIDA
Wat gebeur het, het gebeur, en nou 
moet ons eenvoudig ons bes doen om 
die nagevolge met waardigheid te 
verduur.

Johan glimlag ironies, skud sy kop.

JOHAN
Hoe doen Ma dit, hm?  Hoe doen Ma 
dit?

TRUIDA
(verstaan regtig nie)

Hoe doen ek wat?

JOHAN
Om met een terloopse sinnetjie van 
my ‘n sondebok te maak.

TRUIDA
Waarvan praat jy?

JOHAN
“En nou moet ons eenvoudig ons bes 
doen om die nagevolge van Johan se 
dade met waardigheid te verduur.”

TRUIDA
Dis nie wat ek bedoel het nie.

JOHAN
Ag kom nou Ma.  Ek’s miskien nie so 
geletterd soos Mariaan nie, maar ek 
kan ten minste ‘n bybedoeling 
agterkom as ek hom hoor.  Gun my 
ten minste dit.

Truida kyk weg, byt aan haar lip.

JOHAN (CONT’D)
Ma moet weet...daar gaan nie ‘n dag 
verby...nie ‘n dag nie, wat ek nie 
spyt is nie.  En weet Ma waaroor ek 
spyt is?  Ek is spyt dat Ma en Pa 
my nie met ‘n ander waardestelsel 
groot gemaak het nie.  Nie eenkeer 
het julle twyfel of kommer oor 
Apartheid of die oorlog op die 
grens aan my oorgedra nie.  
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Inderdaad, Ma het vir twee jaar 
beskuit gebak en pakkies gestuur. 
Verkiesing na verskiesing het julle 
vir die NP gestem, en toe ons oud 
genoeg was het ons gestem soos 
julle ons geleer het.  Die swartes 
was die kinders van Kain, deur die 
Here op die aarde gesit om die 
Afrikaner tot in der ewigheid te 
dien. En nou behoort die land aan 
daardie einste swartes en een van 
hulle het nou sy pond vleis kom 
haal...ja, vir Johan se sondes, 
maar vir julle s’n ook. En ek is 
ook nie “verbaas” nie.

Johan stap uit.

Stilte tussen die drie vrouens.

Eindig op Truida, ‘n nuwe besef in haar oë.

 AD BREAK # 1

INT. DONKERLAND, SKUUR. DAY

Johan staan, hande op heupe, in die skuur, sy rug na die 
deur, nog met die emosie van die vorige toneel in hom.

Truida stap die skuur binne, haar oë op Johan wat met sy rug 
na haar staan.

TRUIDA
My seun...

Johan hoor haar, maar draai nie na haar nie.

Truida verstaan hoekom hy nie na haar draai nie.  Sy stap ‘n 
treë of twee nader, maar bly nog ‘n entjie van hom af weg.

TRUIDA (CONT’D)
Ek wil hê jy moet weet dat jou pa 
en ek...ons wou net die beste vir 
jou gehad het. (pouse)  Die een 
ding wat ‘n mens verseker uit 
ouerskap leer, is om jou eie ouers 
al hulle foute te vergewe. Met jou 
geboorte het jou pa en ek gesweer 
dat ons nie die foute met jou sou 
maak as wat ons ouers met ons 
gemaak het nie..om sagter te wees, 
meer aan jou te raak, jou aanmoedig 
om jou eie mens te wees. Maar 
mettertyd kom mens agter dat appels 
selde ver van die boom val; dat jou 
ouers op ‘n manier jou kind deur
jou groot maak. 
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En jy laat dit toe omdat kinders 
nie met aanwysings gebore word nie, 
en dan val jy terug op die enigste 
aanwysings wat jy ken en dis hoe 
jou ouers jou groot gemaak het. Ek 
is jammer oor wat ek in die 
sitkamer gesê het. Ons verduur die 
nagevolge van dade wat ons almal 
gepleeg het...en dit spyt my dat jy 
en jou generasie nou die ergste 
daarvan moet verduur. Ek is regtig 
jammer.

Johan draai na Truida, trane oor sy wange.

JOHAN
Hoe kom mens daarvan weg? Hoe kom 
mens daarvan weg, Ma?

TRUIDA
Ek weet nie.

Johan laat sak sy kop, huil saggies, hande langs sy sy.  
Weerloos, alleen.

Truida stap tot voor Johan en dan neem sy hom teer in haar 
arms.

TRUIDA (CONT’D)
Ek’s jammer, ek’s so jammer.

LANGSKOOT: Truida met haar arms om Johan in die skuur.

INT. ‘N KAMERTJIE IN ‘N PLAASWERKER SE HUISIE. DAY

Sigwebana en Mtonga in dieselfde kamertjie as in Episode 12.

VERTAAL IN ZOELOE MET ONDERSKRIFTE IN AFRIKAANS SOOS 
AANGEDUI.

SIGWEBANA
You are not a farmer anymore; have 
not been since you left that farm. 
(Jy is nie meer ‘n boer nie; was 
nie een sedert jy daardie plaas 
verlaat het.)

MTONGA
So? (So?)

SIGWEBANA
So why will you not accept the 
money? They are offering a very 
good price. (So hoekom aanvaar jy 
nie die geld nie? Dis ‘n baie goeie 
prys wat hulle aanbied.)
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MTONGA
I don’t want their money. (Ek soek 
nie hulle geld nie.)

SIGWEBANA
Then what is it you want? (Wat is 
dit dan wat jy wil hê.)

MTONGA
I want the land. (Ek soek die 
grond.)

SIGWEBANA
For what reason?  As I have said:  
you do not farm. (Om watter rede.  
Ek sê mos:  jy boer al lank nie 
meer nie.)

MTONGA
I want that land because it is 
rightfully our land. (Ek soek 
daardie grond want dis wettiglik 
ons s’n.)

SIGWEBANA
But if you are not going to farm, 
why not take the money? (Maar as jy 
nie gaan boer nie, hoekom nie die 
geld vat nie?)

MTONGA
I have already answered that 
question! (Ek het reeds daardie 
vraag beantwoord.)

SIGWEBANA
No, you have not! (Nee, jy het 
nie!)

MTONGA
I don’t understand what you are 
asking. (Ek verstaan nie wat jy vra 
nie.)

SIGWEBANA
You don’t want the money because 
then it is over! (Pause) But you 
don’t want it to be over.  You want 
to stick your assegaai in his side 
and then keep it there...turning it 
slowly...causing him pain for as 
long as he lives. (Jy wil nie die 
geld vat nie want dan’s dit verby! 
Maar jy wil nie hê dit moet verby 
wees nie.  Jy wil jou assegaai in 
sy sy steek en hom dan daar 
hou...en stadig draai sodat hy pyn 
het vir die res van sy lewe.)
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MTONGA
They had their assegaai in our 
sides for nearly two hundred years! 
(Hulle het vir amper twee hondred 
jaar hulle assegaai in ons sy 
gehad.)

SIGWEBANA
And the English their assegaai in 
the Boers. And the Zoeloe in the 
Xhosa. And all of us our assegaais 
in the Khoi San, who were here 
before us all. When will it end?(En 
die Engelse hulle assegaai in die 
Boere. En die Zoeloe in die Xhosa. 
En almal hulle assegaaie in die 
Khoi San wat voor ons almal hier 
was. Wanneer sal dit tot ‘n einde 
kom?)

Mtonga stap uit.

Sigwebana sug swaar.

INT. DONKERLAND, EETKAMER. NIGHT

Johan, Truida, Ta’ Emily, Mariaan en Francois is aan tafel.  
Die maal het reeds begin.

JOHAN
Ek sal laat Wynand die saak vir 
jare uitrek.  So eenvoudig soos 
dit.  En as daai wetter dan eendag 
hier aankom en sê hy’t maar besluit 
om die geld te vat, sal ek hom die 
helfte betaal as wat ek nou 
aangebied het.

TA’ EMILY
Kom ons praat oor iets anders. My 
pampoen trek al suur in my mond.

FRANCOIS
Ek het iets interessant om te 
vertel.

MARIAAN
Ja...?

Francois steek sy hand in sy sak en bring die doppie wat hy 
in die grot gevind het tevoorskyn.  Hy hou dit op vir almal 
om te sien.

FRANCOIS
Ek dink dis van die Boereoorlog.
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JOHAN
Laat ek sien.

Francois gee die doppie vir Johan.

JOHAN (CONT’D)
In die Boereoorlog het hulle 
Mausers gebruik.  Hierdie is ‘n 303 
doppie.  (gee doppie terug) Jy sal 
baie van hulle op hierdie plaas 
optel.

MARIAAN
Waar’t jy hom gekry?

FRANCOIS
In die grot teen die berg daar 
anderkant die rivier.

Die tafel raak tjoepstil.  Johan kyk af na sy bord.

Mariaan en Truida kyk vlugtelings na mekaar.

Ta’ Emily vee haar mond met haar servet af.

FRANCOIS (CONT’D)
Daar’s ‘n skans gepak en alles, 
asof dit vir ‘n fort gebruik is. 
(kyk na doppie tussen sy vingers) 
Ek reken daar was ‘n groot geveg 
daar.

JOHAN
(sy oë op sy bord)

Ek wil hê jy moet weg bly uit daai 
grot. 

Francois kyk stil na Johan.  Johan voel Francois se oë op 
hom.

JOHAN (CONT’D)
Dis gevaarlik.

Francois besef hier’s iets aan die gang wat hy nie verstaan 
nie.  Hy kyk na...

Mariaan.  Mariaan trek haar gesig effens, soos in: “En dis 
dit.”

Francois sit die doppie ietwat verbouereerd weer terug in sy 
sak.

JOHAN (CONT’D)
(om die situasie te 
beredder)
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Maar aangesien jy avontuur soek, en 
aangesien jy ‘n stadsjapie is met 
‘n ma wat jou nooit met ‘n geweer 
laat skiet het nie, reken ek dis 
tyd dat ek jou leer hoe om ‘n 
tarentaal met ‘n haelgeweer plat te 
trek.

Francois se oë rek.  Hy kyk na Mariaan.

FRANCOIS
Kan ek, Ma?

Mariaan kyk na Johan, glimlag effens, kyk Johan direk in die 
oë.

MARIAAN
Ja.

Die betekenis van hierdie vergunning gaan nie verlore op 
Johan nie.

TRUIDA
Moet net nie te laat uitgaan nie.  
Ek wil in die oggend ry.

JOHAN
More oggend, eerstelig.

Francois glimlag breed, opgewonde.

INT. DONKERLAND, MARIAAN SE KAMER. NIGHT

Mariaan is reeds in die bed.  Sy sit rug teen die kussings en 
lees.  ‘n KLOP aan die deur.

MARIAAN
Binne.

Francois kom in.  Hy’t nou ‘n T-hempie en ‘n kort slaapbroek 
aan en is kaalvoet.  Hy stap na die kant van haar bed.

FRANCOIS
Lekker slaap, Ma.

MARIAAN
Lekker slaap.

Hulle soen.

MARIAAN (CONT’D)
Sorg net dat jy nie more jou voet 
of iets anders afskiet nie.

FRANCOIS
Ja, Ma.
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Francois wil loop, maar huiwer.

FRANCOIS (CONT’D)
Ma...vanaand...by aandete...toe ek 
die doppie gewys het...hoekom het 
almal so stil geraak?

Mariaan is stil...wil nie die waarheid vertel nie.

FRANCOIS (CONT’D)
Hoekom wil Oom Johan nie hê dat ek 
na daardie grot toe moet gaan nie? 

MARIAAN
Jy’t mos gehoor wat hy sê:  dis 
gevaarlik.

FRANCOIS
Ma...daar’s baie gevaarliker dinge 
op hierdie plaas te doen as opklim 
na daardie grot. Tarentaal skiet, 
byvoorbeeld.

Steeds wil Mariaan nie praat nie.

MARIAAN
Partykeer, Francois...partykeer is 
dit beter om ou koeie in die sloot 
te los.

Francois kyk stil na Mariaan.

MARIAAN (CONT’D)
En ek sal dit waardeer as jy ook 
nie vir Ta’ Emily of Oom Johan of 
Ouma daaroor vra nie.

FRANCOIS
(trek sy skouers op)

Okei.  Ek het net gewonder.

Francois stap uit.

Mariaan se gesig weerspieël die hartseer wat die herinnering 
in haar aanwakker.

INT. DONKERLAND, FRANCOIS SE KAMER. NIGHT

Francois kom staan weer voor die foto’s teen die muur van sy 
kamer (soos in Ep 12).  Sy oë gaan oor al die foto’s:

‘n Tipiese skoolportret van Frederik op ouderdom 17, soos hy 
was kort voor hy dood geskiet is.  Hy dra die skooluniform 
van die hoërskool op Weenen soos in 1976.
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Langs die skoolportret is nog ‘n foto - Johan(12) en 
Frederik(10) hulle staan langs mekaar, kort broek en 
kaalvoet, en kyk na die kamera. Johan het sy een arm oor 
Frederik se skouers.

Nog ‘n foto langs die ander - Johan(20) in sy SAW step-outs, 
groen beret met bokkop(infanterie).

‘n KLOP aan die deur.

JOHAN (O.S.)
Francois.

Francois beweeg vinnig na sy bed en gaan lê daarop.

FRANCOIS
Ja, Oom.

Pieter maak die deur oop en steek sy kop in.

JOHAN
Vyfuur koffie en beskuit dan ry ons 
kwart oor.

FRANCOIS
Dis reg so, Oom.

JOHAN
Lekker slaap.

FRANCOIS
Lekker slaap, Oom.

Johan maak weer die deur toe.

EXT. DONKERLAND, VELD. SONOP

Vestigingsskoot van die veld in die oggend son.

EXT. DONKERLAND, VELD. DAY

Johan het ‘n haelgeweer in sy hande.  Francois staan en 
luister soos Johan demonstreer.

JOHAN
(demonstreer)

Die belangrikste is om die kolf 
styf in jou skouer in te trek, asof 
hy deel is van jou lyf. Moenie vir 
hom bang wees nie.

Johan trek ‘n skoot af, herlaai, en dan gee hy die geweer vir 
Francois. Francois vat die geweer, bring hom na sy skouer, lê 
aan.  Johan verstel effens aan Francois se sneller-skouer - 
lig hom effens hoër.
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JOHAN (CONT’D)
Lekker styf...elmboog teen negentig 
grade. Raait. Druk die sneller.

Francois trek die skoot af.

JOHAN (CONT’D)
Daarsy.  Nou ja toe, kom ons gaan 
soek vir jou ‘n ding om te skiet.

EXT. DONKERLAND, VELD. DAY

Johan en Francois stap sy aan sy deur die veld.  Francois het 
die haelgeweer in sy hande.  Hulle oë is stip op die veld 
voor hulle.

‘n Tarentaal vlieg op uit die bossies so tien meter voor 
hulle in die veld.

JOHAN
Daar!

Francois bring vinnig die geweer na sy skouer en skiet. DWAH!  

Die tarentaal vladder af grond toe.

JOHAN (CONT’D)
Mooi skoot, seun!  Mooi skoot!

Francois kyk vir Johan, glimlag. Hy gee die geweer vir Johan 
en hardloop in die rigting waar die tarentaal die grond 
getref het.

Johan kyk na Francois wat na die tarentaal hardloop.  Hy 
glimlag effens, maar daar is ook iets anders in sy oë - die 
onthou dat hy nie self ‘n seun het nie en hoe anders dinge 
kon gewees het.

FRANCOIS (O.S.)
Joe-hoe!!

Francois staan in die veld en hou die tarentaal triomfantelik 
omhoog.

Johan glimlag, knik erkenning.

Francois hardloop terug na Johan met die tarentaal in sy 
hand.

JOHAN
Nee kyk, dis nie elke man wat met 
sy eerste probeerslag ‘n tarentaal 
raakskiet nie.

FRANCOIS
Ek het al baie geoefen.
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MARIAAN
En waar nogal?

FRANCOIS
Op my Playstation. is nou wel nie 
tarentale wat jy skiet nie, maar 
dit voel dieselfde. 

Johan stoot met sy plat hand speels vir Francois teen die 
kop.

EXT. DONKERLAND, VELD. DAY

Die tarentaal is op ‘n houtspit oor ‘n vuurtjie (nes in 
vorige episodes).  Johan en Francois sit oorkant mekaar by 
die vuurtjie.

JOHAN
Het jou Ma jou ooit vertel dat as 
dit nie vir ‘n tarentaal was nie, 
sou jy nie nou hier gewees het nie?

Francois kyk skepties na Johan.

JOHAN (CONT’D)
Dis waar. Die eerste De Witt, wat 
in 1839 hier aangekom het, het 
langs die pad vir hom vrou 
gevat...kan nie haar naam onthou 
nie...jy moet Ta’ Emily vra...sy 
weet mos alles van die familie se 
geskiedenis...en toe raak die vrou 
verwagtend, maar toe dit tyd word 
om te kraam, toe lê die baba dwars. 
Die einde was in sig vir die ma en 
die kind.  Maar Pieter het ‘n 
bediende gehad...

EXT. DONKERLAND, BEGRAFPLAAS. DAY

Truida en Mariaan staan aan die voetenend van Piet-Jan se 
vars graf, elk met ‘n bossie blomme in die hand.

MARIAAN
Dit spyt my nou dat Francois sy 
Oupa nie beter geken het nie.

TRUIDA
Dinge gebeur soos hulle gebeur.

MARIAAN
Ja, maar dit spyt my, want ek kon 
dit anders laat gebeur het.
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TRUIDA
Nee, jy kon nie.  As hy nie op 
sterwe gelê het nie, het jy nie 
gekom nie. Ek ook nie.

Stilte.

MARIAAN
Het Ma Ma se vrede gemaak?

TRUIDA
Waar was daar al ooit vrede op 
hierdie aarde?  ‘n Skietstilstand, 
miskien, waarvan sommige vir ‘n dag 
hou en ander vir jare.  As jy dit 
vrede wil noem...ja, ek het my 
vrede gemaak...en ek reken dit 
hoort ‘n hele paar jaar te hou.

MARIAAN
Sal Ma dit oorweeg om terug te kom 
Donkerland toe?

Truida is stil.

MARIAAN (CONT’D)
Dit sou vir Ta’ Emily lekker 
wees...en ek dink vir Johan ook.

TRUIDA
(effe sarkasties)

Almal weer saam, nes in die ou dae.

MARIAAN
Nee, nie almal nie, en nie die ou 
dae nie.  Nuwe dae...in ‘n nuwe 
tyd.

Truida kyk vir ‘n oomblik stil na Mariaan en dan weer weg.

TRUIDA
Ek weet nie.  Miskien.

Truida sit haar bossie blomme op die graf.  Mariaan maak ook 
so. Hulle stap weg.

EXT. DONKERLAND, VELD. DAY

Francois en Johan soos voorheen. Francois luister oopmond na 
die storie.

JOHAN
...en toe verstaan hy skielik wat 
sy met daai mes teen die tarentaal 
se maag bedoel.  Hy gryp die mes en 
sny sy vrou se maag oop en trek vir 
Jakob uit.
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FRANCOIS
Nee!

JOHAN
En so is die eerste De Witt op 
Donkerland gebore. Daar’s ‘n 
ononderbroke bloedslyn al die pad 
van hom tot by jou.

(kyk op sy horlosie)
En nou moet ons ons gatte in rat 
kry voor jou Ouma waai sonder dat 
ons haar gegroet het.  

Johan begin opstaan...

FRANCOIS
Oom, wie gaan Donkerland by Oom 
oorneem?

Hierdie vraag betrap Johan onverwags.  Hy huiwer in die 
opstaan.

JOHAN
Weet nie.

FRANCOIS
Mag ek vra hoekom Oom nooit getrou 
het nie?

JOHAN
(huiwer ‘n oomblik)

Dis maar net hoe dit uitgewerk het. 
Bring die tarentaal, ons eet hom by 
die huis.

Johan vat die geweer en Francois die tarentaal, nog op die 
stok.

 AD BREAK # 2

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

Francois pak ‘n tas in die kattebak van Truida se kar.

Truida songroet vir Ta’ Emily wat bo die trappies op die 
stoep staan.  Dan stap Truida af met die trappies en 
soengroet vir Mariaan wat net onder die trappies staan en 
wag.

TRUIDA
Lekker om julle weer te sien, my 
kind. As dit jou pas wil ek graag 
binnekort ‘n bietjie opkom 
Johannesburg toe.

MARIAAN
Enige tyd.
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Truida stap oor na Johan wat effens weg staan, nader aan die 
voertuig.  Vir ‘n oomblik of twee kyk hulle stil direk in 
mekaar se oë.  Truida raak liggies met haar plat hand aan 
Johan se wang.  Woorde kan nie hierdie stille gesprek vervat 
nie.  Dan soen sy hom en stap na die voertuig waar Francois 
wag.

TRUIDA
Nou ja toe, na daaride 
halfgebraaide tarentaal wat jy hier 
ingedra het, sal ek weet op wie se 
knoppie ek moet druk as ek ‘n 
jagter nodig het.

Francois glimlag trots.

TRUIDA (CONT’D)
Totsiens my kind.

FRANCOIS
Totsiens, Ouma.

Hulle soen.  Truida klim in agter die stuurwiel.

TRUIDA
(terwyl sy inklim)

Ek sien julle binnekort in 
Johannesburg.

JUMP CUT:

BAIE WYE SKOOT:  Truida ry weg in haar kar.  Ta’ Emily, 
Mariaan, Johan en Francois waai.

EXT. DONKERLAND, VELD. DAY

NABYSKOOT:  Twee stokke klap teen mekaar.

Sizwe en Francois oefen stokgeveg. Nog so twee of drie houe, 
dan laat sak Sizwe sy stok.

SIZWE
Nee, nee...jy kan nie net slaan 
soos die bobbejaan nie.  Jy moet 
kyk by die oë van die ander man, 
dan sal jy ken hoe hy volgende wil 
slaan.  Kom...

Sizwe lig sy stok en skild, gereed om verder te baklei.  
Francois maak ook so.  Hulle sirkel mekaar...en dan beweeg 
Francois vinnig vorentoe en plant ‘n hou.  Maar Sizwe het dit 
sien kom...beweeg met een beweging na regs, weer die hou af 
en plant ‘n lekker hou op Francois se bobeen. 

FRANCOIS
Aaaaagh!!
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Francois laat val sy stok en skild en hop rond terwyl hy sy 
bobeen vasdruk.

FRANCOIS (CONT’D)
Eina, bliksem!

SIZWE
Jy sien...ek het hom sien kom by 
jou oë.

VERTAAL HIERNA ALLE ENGELS IN ZOELOE MET AFRIKAANSE 
ONDERSKRIFTE SOOS AANGEDUI.

MTONGA (O.S.)
What do you think you are doing? 
(Wat dink jy doen jy?)

Sizwe kyk om en sien...

Mtonga wat so tien meter weg staan.

Francois kyk ook op na Mtonga.

Mtonga het steeds sy stadsklere aan.  Hy stap nader.

MTONGA (CONT’D)
I asked you what you think you are 
doing?  (Ek vra wat dink jy doen 
jy?)

SIZWE
I am teaching my brother to stick 
fight. (Ek leer my broer hoe om met 
die stok te baklei.)

Francois staan en luister, maar verstaan natuurlik nie wat 
hulle sê nie.

MTONGA
Since when has any white man been 
your brother? (Sedert wanneer was 
enige wit man jou broer?)

Sizwe kyk stil na Mtonga.

MTONGA (CONT’D)
The secrets of the stick belong to 
our culture.  They have taken 
enough from us.  Do not give them 
the little we have left. (The 
geheime van die stok behoort aan 
ons kultuur.  Hulle het genoeg by 
ons gevat, moenie die bietjie wat 
ons oor het ook weggee nie.)
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SIZWE
He has taught me things from his 
culture, why can I not teach him 
things from mine? (Hy’t my dinge 
van sy kultuur geleer, hoekom kan 
ek hom nie dinge van myne leer 
nie?)

FRANCOIS
Sizwe, wat sê hy?

MTONGA
You see, he does not even 
understand our language. (Sien jy?  
Hy verstaan nie eers ons taal nie.)

SIZWE
He’s from Johannesburg. The master 
here is his uncle. (Hy’s van 
Johannesburg. Die baas hier is sy 
oom.)

Mtonga kyk met onsmaak na Francois.

MTONGA
Hierdie grond is myne. Loop!

FRANCOIS
Wat jy waar kry?  Hierdie grond 
behoort aan my oom, en aan sy pa 
voor hom en sy pa voor hom.

Sizwe raak nou bekommerd.  Besef hier gaan moeilikheid wees.

MTONGA
Nie hierdie grond. (beduie) Van 
daar tot daar tot daar tot 
daar...hy’s gegee vir my mense.

SIZWE
I think it will be better if you 
go. (Ek dink dit sal beter wees as 
jy gaan.)

MTONGA
(skielik kwaai)

Why do you lie down at his feet?! 
What are you, a dog? (Hoekom gaan 
lê jy by sy voete?!  Wat is jy?  ‘n 
Hond?!)

SIZWE
I am Sizwe. I work here with my 
father and my brothers. (Ek is 
Sizwe.  Ek werk hier met my vader 
en my broers.)
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MTONGA
I am Mtonga, and I...(Ek is Mtonga 
en ek...)

FRANCOIS
(skielik hard)

Praat laat ek verstaan!

Mtonga en Sizwe kyk om na Francois.

MTONGA
Ek is Mtonga.  Ek is hier gebore, 
en my pa, en sy pa, en sy pa voor 
hom.  So lank die Boere hier was, 
my mense hulle was ook hier.

SIZWE
Is julle die volk wat in seventy-
six geloop het?

MTONGA
Vir meer as ‘n honderd en dertig 
jaar ons was hier. 

FRANCOIS
My oom het gepraat van jou. Ek ken 
jou storie.

MTONGA
Jy ken van niks nie.

FRANCOIS
Julle’t weggeloop, en nou dat 
Mandela ‘n nuwe wet gemaak het, 
nou’s jy terug om die grond, 
waarvan jy weggeloop het, op te 
eis.

MTONGA
Jou oom, hy’t so vir jou gesê?

FRANCOIS
Ja.

MTONGA
Jou oom...hy’t jou vertel hoekom 
ons geloop het...?

Francois kyk stil na Mtonga.

Mtonga sien dat Francois nie ‘n clue het van wat gebeur het 
nie.  Hy glimlag sardonies...stap tot by Francois, plaas sy 
een arm om Francois se skouers en beduie met die voorvinger 
van sy ander hand in die rigting van die grot teen die berg.

Sizwe kyk ook op na die berg waar Mtonga beduie.
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MTONGA (CONT’D)
By daardie berg...daar is ‘n 
grot...

INT. DONKERLAND, KITCHEN. DAY

Mariaan, Ta’ Emily en Johan sit om die kombuistafel, reg om 
middagete te eet.  Daar is brood, konfyt, botter en koue 
vleis op die tafel. Ta’ Emily skink koffie.

Francois kom by die agterdeur ingestap.

MARIAAN
Ah, net betyds.

FRANCOIS
Jammer ek is laat.

Francois gaan sit langs Mariaan. Dis duidelik dat hy iets op 
die hart dra, maar die ander let dit nie dadelik op nie. 
Hulle smeer brood ens.

MARIAAN
Wanneer laas was jy in die stad, 
Johan?

JOHAN
Nee, hel, ek kan nie onthou nie.  
Wat sal ek in elk geval in die stad 
loop soek?

MARIAAN
Net vir die wegkom...ander 
perspektief.

JOHAN
Is dit nou die perspektief wat mens 
kry terwyl jy in die verkeer sit? 
En buitendien, ek kan nie die plaas 
alleen los nie. Veral nie nou nie.

FRANCOIS
Ek weet wat gebeur het.

Almal kyk na Francois, onseker wat hy bedoel.

MARIAAN
Wat waar gebeur het?

FRANCOIS
In daardie grot.

Nou besef almal waarna hy verwys.
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FRANCOIS (CONT’D)
Hoekom het Ma my nie gesê nie?

(dan aan Johan en Ta’ 
Emily)

Ek is ook ‘n lid van hierdie 
familie.  Hoekom het niemand my 
vertel nie?

JOHAN
Waar’t jy dit gehoor?

FRANCOIS
En hoekom haat almal mekaar? Ek’s 
miskien net ‘n stadsjapie, maar ek 
kan nie sien hoe ons in hierdie 
land gaan regkom as die swartes en 
die wittes aanhou om mekaar te haat 
nie. En vir dinge wat gebeur het 
lank voor my geslag gebore is. 
Daardie baba wat oom Frederik in 
die grot vermoor het was tog 
sekerlik nie die eerste kind wat ‘n 
wit man by ‘n swart vrou gehad het 
nie.  In geskiedenis het ons geleer 
hoe die eerste pioniers uit Europa 
vir hulle slawe as vrouens gevat 
het. Ons kan dit ontken soveel as 
wat ons wil, maar soos ek dit sien 
woon ek in Afrika, en Afrika is vol 
swartes.  Of ek wees ‘n ware 
Afrikaan en maak vrede met Afrika 
of ek vlug terug na die lande wat 
daai pioniers in die eerste plek 
gelos het om hiernatoe te kom. Maar 
dis lande wat ek nie ken nie, nie 
verstaan nie.  Ek wil nie soontoe 
gaan nie. Ek wil hier bly, en 
sonder haat in my hart. 

Stilte. Mariaan en Ta’ Emily kyk na Francois.

Johan se oë is op die tafel voor hom.

JOHAN
Wie’t jou van die grot vertel?

FRANCOIS
Mtonga.

Johan staan vinnig op om uit te stap.

TA’ EMILY
Johan...

Maar Johan is klaar uit.

Mariaan se oë is nog op Francois.  Sy kyk stadig weg.
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INT. WEENEN, PROKUREURSKANTOOR. DAY

Johan en Wynand sit, soos voorheen, teenoor mr Belonsky en 
Mtonga. Johan leun vorentoe oor die tafel, sy vinger uit na 
Mtonga terwyl hy na Belonsky kyk.

JOHAN
Sê jy vir jou kliënt, as hy weer sy 
voet op my grond sit, kla ek hom 
vir ootreding aan.

MTONGA
Dis my reg om daar te loop.

JOHAN
Todat jy ‘n vel papier en ‘n tjap 
van die hof het wat anders sê, is 
daardie grond myne. En jy bly weg 
van my susterskind!  Jy bly weg!

MTONGA
Hoekom jy vertel hom nie...

MR BELONSKY
Mr Mchunu, I must advise you not 
to...

MTONGA
Nee! Ek vra!  Hoekom jy vertel hom 
nie die waarheid nie?  Hoekom jy 
laat hom dink dat...

Op hierdie oomblik verskyn SIGWEBANA in die deur.  Mtonga 
raak stil.  Al vier mans kyk na Sigwebana, wat met sy hoed in 
sy hand staan.

SIGWEBANA
Gaan kyk by die berg...hy’t hierdie 
kant en hy’t daardie kant, maar 
hy’s dieselfde berg.  Julle twee, 
julle is soos daardie kante - julle 
dink julle’s hierso en daarso, maar 
julle’s dieselfde een. En wat julle 
doen...?  Julle breek die jong 
mense se toekoms stukkend sodat 
julle weer die verlede kan bou. 
Maar daardie verlede hy is verby. 
Nou ek gaan julle sê, hier voor 
hierdie (beduie na Belonsky en 
Wynand) belangrike mans hier. (nou 
aan Johan) Ek was daar met jou pa, 
ons was jong manne, beste vriende, 
toe baas Ouboet gegee het die vyf 
akker vir my pa.  En voor dit, Baas 
Ouboet se eie pa hy het gegee my 
oupa Bongani die ander grond omdat 
my oupa hy’t saam gebaklei teen die 
Engelse. 
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As daardie manne hulle was hierso, 
hulle sou sê wat ek praat is waar. 
Moenie die skaamte bring by hulle 
naam nie.

Johan sluk aan hierdie waarheid.

SIGWEBANA (CONT’D)
(nou aan Mtonga) Jy, Mtonga, jy 
was nog nie eers gebore by die tyd 
wat daardie grond gegee is, maar jy 
baklei met die kwaadgeit in jou 
hart wat daardie grond sal sout 
maak en niks ooit weer daar groei. 
Ek het jou gelos om te baklei omdat 
die grond se storie, hy het my hart 
seer gemaak...maar ek los jou nie 
meer nie.  Voor daardie grond is 
joune, is dit myne.

Mtonga kyk dikmond af.

SIGWEBANA (CONT’D)
(terug aan Johan) Ek vra jou nou, 
as ‘n seun van die grond, om jou 
voorvaders te eer en om my te gee 
wat jou voorvaders gegee het aan 
myne.  Dan, ek sal belowe dat 
daardie grond nooit verkoop sal 
word nie sodat Donkerland hy kan 
een wees...soos hy was.

Johan se oë is op Sigwebana, maar daar is nie meer vuur in 
Johan se oë nie.

EXT. DONKERLAND, VELD BY KLIPSTAPEL. DAY

Johan het ‘n vierpond hammer in die hand.  Hy het reeds twee 
of drie klippe van die klipstapel losgeslaan.

Sigwebana kom oor die veld aangestap.  

Johan gewaar vir Sigwebana, huiwer ‘n oomblik, en kap dan 
voort.  Sigwebana kom tot by Johan, staan ‘n oomblik en kyk 
hoe hy kap.

SIGWEBANA
Hoekom jy breek die klippe af?

JOHAN
Hierdie stuk grond behoort nou aan 
jou.

Sigwebana kyk rond na die grond om hom.

SIGWEBANA
Hierdie stuk, hy is nie gegee nie.
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JOHAN
Nee, maar volgens die wet is dit 
ook julle s’n omdat julle beeste 
vir so lank hier gewei het.

SIGWEBANA
Ek soek nie die grond by die wet 
nie.  Net die grond wat gegee is.

Johan kom stadig orent...kyk stil na Sigwebana.  Sigwebana 
buk en tel een van die klippe wat Johan losgekap het op en 
plaas dit terug op die klipstapel.

SIGWEBANA (CONT’D)
Ek wil die baas vra...wanneer die 
dag kom as ek gaan saam met baas 
Piet-Jan daar by die anderkant...ek 
wil vra dat my kinders hulle kan 
kom lê my lyf hier by Donkerland.

Johan glimlag effens, knik sy kop.

SIGWEBANA (CONT’D)
Goed so.  

Sigwebana bied sy hand aan.  Hulle skud hande op die Akrika 
manier.  Sigwebana plaas sy hoed op sy kop.

SIGWEBANA (CONT’D)
Sala kahle.

JOHAN
Hamba kahle.

Sigwebana stap weg.

Johan kyk hoe hy wegstap. Verskeie emosies speel in sy oë.

EXT. DONKERLAND, GROT. DAY

Johan klim oor die rand van die klipskans van die grot.  Hy 
is uitasem.  Oorgeklim, staan hy en kyk na die grot. Hy loop 
rond...onthou.  Dan gaan sit hy op die rand van die 
klipskans, sy rug na buite.  En dan hoor ons dit - ‘n eggo 
uit die verlede (sien dialoog van Ep 11):

FREDERIK (ECHO DISTORT)
Die grens loop nou deur Donkerland, 
Ouboet, en hier is ek jou 
maatjie...tot die dood.

Weemoed spoel oor Johan.  Stadig, amper onopmerklik begin hy 
huil.  En dan begin dit opstoot.  Sy skouers begin ruk.  Hy 
probeer dit onderdruk, maar wat moet uit, moet uit.  En dan 
breek die damwal en hy huil soos ‘n baba...vir wat was, wat 
nie was nie, en wat kon gewees het.
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EXT. DONKERLAND, OEWER VAN TUGELA. DAY

Francois en Sizwe sit op ‘n rots langs die rivier. Francois 
het dieselfde grunge blokkieshemp aan wat hy aangehad het die 
eerste keer toe hy Sizwe langs die rivier ontmoet het in Ep 
12.  Francois het ‘n klippie in die hand waarmee hy speel 
terwyl hy praat.

SIZWE
Maar hoekom jy kan nie bly tot die 
einde van die vakansie?

FRANCOIS
Dis ‘n lang pad.  Ek wil nie hê my 
ma moet alleen ry nie.

SIZWE
Jou ma sy kan ook bly.

FRANCOIS
Sy’t verpligtinge by die ‘varsity.

Stilte. 

SIZWE
Kan ek kom daar by die huis 
more?...vir die hamba kahle.

FRANCOIS
Ek sal donners vies wees as jy nie 
daar is nie.

Francois staan op en gooi die klippie in die rivier. Hy trek 
sy blokkieshemp uit en hou dit uit na Sizwe, wat nog sit.

FRANCOIS (CONT’D)
‘n Stukkie van die stad.

Sizwe vat die hemp by Francois.

SIZWE
Ngiyabonga.

FRANCOIS
En ek sê vir jou dankie.

Sizwe staan op en dan doen hulle hulle handskud ding wat 
hulle gedoen het in Ep 12 toe hulle ontmoet het.

Dan stap hulle sy aan sy weg van ons al langs die rivier af.

EXT. DONKERLAND, STOEP. DAY

Mariaan kyk verstom na Ta’ Emily.

MARIAAN
Ek weet nie wat om te sê nie.
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TA’ EMILY
Daar’s niks om te sê nie. Ek het 
geen ander erfgenaam nie. Dis hoe 
ek dit wil hê, en dis hoe dit sal 
wees. 

MARIAAN
(oorbluf)

Dankie. Baie dankie.

TA’ EMILY
My plesier.  En glo my as ek sê:  
my plesier.

Mariaan sit terug in haar stoel, verwerk die nuus wat sy pas 
ontvang het.

TA’ EMILY (CONT’D)
Dis so ironies, weet jy.  In 
daardie grot is ‘n kind dood net 
omdat sy nie swart of wit was nie, 
intussen sit ek en James op 
Soetwater en sou ons weet nie wat 
gegee het om ‘n kind te hê nie. 
Maar nou ja, gelukkig het jy toe 
vir ons almal een in Holland gaan 
kry. Ek wou nog vra:  watse soort 
man was hy?

MARIAAN
‘n Verwaande intellektueel wat 
verlief was op die klank van sy eie 
stem en die “diepsinnigheid” van sy 
eie geykte gedagtes.

TA’ EMILY
Hoekom het jy dan met hom...jy 
weet...

MARIAAN
Ek was dronk.

TA’ EMILY
Ah.  Jy moet my sy adres gee sodat 
ek darem ‘n briefie kan skryf om 
dankie te sê vir die erfgenaam wat 
hy vir my gemaak het.

MARIAAN
O nee, tannie weet mos hoe’s die 
intellektueles - kop vol idees en 
bankrekening leeg. As hy uitvind 
watse boedel jy aan Francois 
nalaat, sal hy binne ‘n week aan my 
voordeur klop om sy liefde te 
verklaar en toegewyde Pa te wees.

Ta’ Emily lag lekker.
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EXT. DONKERLAND, BEGRAFPLAAS. DAY

NABYSKOOT:  Oubaas Pieter (wat in Boereoorlog in ballingskap 
was) se gedenksteen.

JOHAN (O.S.)
...en daar op daardie eiland is hy 
oorlede.

Johan en Francois staan voor Oubaas Pieter se gedenksteen.

JOHAN (CONT’D)
Hy’t Donkerland gevestig en hy’s 
die enigste wie se lyk nie hier lê 
nie.

FRANCOIS
Het hy regtig al die pad van die 
Umzimkulu Rivier hiernatoe gestap?

JOHAN
(knik)

‘n Engelse sendeling het sy perd 
gesteel.

FRANCOIS
Hoe’t hy dit reggekry?

JOHAN
Weet nie.  Miskien sal Ta’ Emily 
vir jou kan sê.

(draai effe meer formeel 
na Francois)

Die eintlike rede hoekom ek jou 
hiernatoe gebring het...die storie 
van die tarentaal wat ek jou vertel 
het, toe daardie einste (beduie na 
Oubaas Pieter se gedenksteen) man 
sy eerste seun uit sy vrou se maag 
gesny het...

Johan trek die dolk wat Oubaas Pieter gebruik het om Jakob 
mee uit te sny en wat Anna gebruik het om die Hanskhakie dood 
te steek uit sy sak.

JOHAN (CONT’D)
..hierdie is die dolk.

Francois kyk verwonderd na die dolk in Johan se hande.

JOHAN (CONT’D)
Ek het hom by my pa geërf en my pa 
by oom Ouboet.  Daar’s selfs ‘n 
storie dat een van die vrouens net 
na die oorlog teen die Engelse hom 
gebruik het om ‘n hanskhakie dood 
te steek. Hy’s nou joune.

DONKERLAND  Ep 13        bl. 34



Johan hou die dolk uit vir Francois om te vat.

Francois huiwer, kan dit nie glo nie.

FRANCOIS
Oom Johan...ek...

JOHAN
Vir redes wat ek sou verkies het jy 
nog nie geweet het nie, het ek nie 
kinders nie...jy’s die enigste man 
van die volgende geslag.

FRANCOIS
(vat die dolk)

Dankie, Oom Johan.

JOHAN
Moenie vir my dankie sê nie.  Sê 
dankie vir hom (beduie na die 
gedenksteen).

Francois kyk af na...

...die gedenksteen.

EXT. DONKERLAND, STOEP. NIGHT

Mariaan sit op die boonste trap van die stoep, kyk uit na die 
nag.  Sy drink ‘n glasie wyn.

Johan kom vanuit die huis op die stoep uitgestap, bier in die 
hand.  Hy gaan sit langs Mariaan op die trap, sy elmboë op sy 
knieë. Hulle sit vir ‘n ruk in stilte.

JOHAN
Hoe laat wil jy ry?

MARIAAN
Nie te vroeg nie.  So nege-uur.

Johan knik.  Stilte.

MARIAAN (CONT’D)
Ta’ Emily het besluit om haar 
boedel aan Francois na te laat.

JOHAN
Hm.

MARIAAN
Moet hom nie sê nie. Sy wil hê dat 
hy eers uitvind as hy 25 is.

JOHAN
Wyse besluit. Soos ek gehoor het is 
dit ‘n berg geld. 
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Haar man was mos ‘n enigste kind, 
so hy’t alles by sy ryk ouers geërf 
en toe net so aan haar gelos. Om 
nie te praat van die geld wat sy 
vir Soetwater gekry het nie.

‘n Oomblik stilte.

MARIAAN
Ek wil vir jou dankie sê...dat jy 
Francois so...dat jy hom so tuis 
laat voel het. Die tarentale en 
alles. Hy’t verskriklik opgesien om 
te kom, en toe was dit heeltemaal 
anders as wat hy verwag het.  Om 
die waarheid te sê: dit was anders 
as wat ek verwag het.

JOHAN
En wat het jy verwag?

MARIAAN
Ek weet nie.  Anders.

JOHAN
Wel, jy ken my, sus, ek’s nie ‘n 
man vir emosie wys en al daai dinge 
nie, maar ek is baie bly julle’t 
gekom.  Ta’ Emily het julle genooi 
sonder om my te sê, en ek was kwaad 
vir haar, maar ek’s bly sy het. En 
of die ou wat Francois se pa is nou 
‘n poephol is of nie, hy’t ‘n 
donnerse oulike seun gemaak.  Ek 
sal hom graag weer wil sien...al 
stuur jy hom alleen af. Hy’s enige 
tyd welkom.

MARIAAN
Dankie.

Stilte.

JOHAN
(oë op die nag)

Ek wens ek het ‘n seun gehad.

Mariaan sit haar hand op Johan se knie.  Hy plaas sy hand bo-
op hare. Dan plaas sy haar ander hand bo-op syne.

MARIAAN
Ons kan hom deel.
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INT. DONKERLAND, FRANCOIS SE KAMER. DAY

NABYSKOOT:  Francois se tas.  Op die bed.  Amper klaar gepak.  
Francois druk ‘n laaste broek in die tas plat en maak die tas 
toe. Hy tel die tas op en wil deur toe stap, maar sien weer 
die foto teen die muur wat hy in Episode 12 na gekyk het.  Hy 
stap met die tas in sy hand na die muur en kyk na...

Die foto (soos in Ep 12) ‘n familieportret van die gesin soos 
hulle in 1976 was:  Piet-Jan(46), Truida(43), Johan(20), 
Mariaan(19) en Frederik(17). Piet-Jan en Truida sit(aan Piet-
Jan se linkerkant), Johan staan agter Piet-Jan, Frederik 
staan agter Truida, en Mariaan staan in die middel tussen die 
twee seuns.

Francois raak liggies met sy vingerpunte aan die foto.

Mariaan kom agter Francois die kamer binne.

MARIAAN
Francois...

FRANCOIS
Ek kom.

MARIAAN
Is dit waar wat ek hoor...?

FRANCOIS
Wat?

MARIAAN
Ta’ Emily sê vir my dat Khwezi haar 
vertel het dat Sizwe gesê het dat 
jy graag tot die einde van die 
vakansie sou wou bly maar jy wil 
nie hê ek moet alleen terugry nie.

Francois trek sy skouers op.

MARIAAN (CONT’D)
Hoekom het jy nie met my daaroor 
gepraat nie?

FRANCOIS
Want ek wil nie hê Ma moet alleen 
ry nie.

MARIAAN
O, en wat van wat ek wil hê?  
Miskien wil ek graag alleen ry.

FRANCOIS
Tch-ag Ma!
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MARIAAN
Nie tch-ag nie.  Ingeval jy vergeet 
het...ek het alleen deur die hele 
Europa getoer.  Ek hou daarvan om 
alleen te ry.  Dit gee my ‘n 
bietjie “me-time” om oor dinge te 
dink.  Oom Johan het gesê as jy wil 
bly is jy meer as welkom.  Hy sal 
jou terugbring huistoe, dan kan hy 
sommer sien waar ons bly.

FRANCOIS
Is Ma seker?

MARIAAN
Natuurlik is ek seker.  Buitendien, 
dan kan ek die Natalse zol wat ek 
by een van die werkers gekry het 
lekker op my gemak rook.

FRANCOIS
Ma???!

EXT. DONKERLAND, WERF. DAY

Mariaan se kar trek weg oor die werf.  Ta’ Emily, Johan en 
Francois staan in ‘n los groepie en waai.

‘n Paar treë weg van hulle staan Sizwe in sy nuwe 
blokkieshemp.  Hy waai ook.

Die kar verdwyn doer anderkant oor die bult.

EXT. DONKERLAND. DAY

LAASTE VESTIGINGSSKOOT VAN DIE REEKS:  ‘n Hoë skoot vanuit 
die berge op die plaas neer - ons pan stadig oor die 
landskap, vestig die majesteit daarvan.

INT. DONKERLAND, SITKAMER. DAY

Ta’ Emily sit in die sitkamer en hekel.  Francois kom die 
vertrek binne, met ‘n tarentaal in sy hande. Hy hou die 
tarentaal omhoog:

FRANCOIS
Ta’ Emily, kyk hierdie mooie.

TA’ EMILY
(loer oor haar bril se 
rand)

As jy aangaan soos jy aangaan, 
Francois, gaan daar binnekort nie 
meer ‘n enkele tarentaal op hierdie 
plaas wees nie.

DONKERLAND  Ep 13        bl. 38



Francois glimlag,  wil weer uitstap, maar steek vas, sy oë op 
die stok teen die muur bo die kaggel.

FRANCOIS
Ek wou nog vra, tannie...watse stok 
is daai?

Ta’ Emily kyk op na die stok, glimlag, amper moeg, want sy 
weet...

TA’ EMILY
Dít, my kind, is ‘n lang storie.

Francois kyk stil na Ta’ Emily.

Ta’ Emily dink vir ‘n paar oomblikke, lê haar hande met haar 
hekelwerk net so op haar skoot neer.

VERTELLER
Jy weet...hulle se^ daar is g’n 
plek in die heelal waar mens ver 
genoeg kan terugstaan, jou storie 
kan vertel en met die vertel kan 
se^: “Hier is die waarheid, presies 
soos dit gebeur het” nie...  

EXT. DONKERLAND, BEGRAFPLAAS. SUNSET

Terwyl ons nou die res van die vertelling hoor: Johan staan 
in die begrafplaas aan die voetenend van Piet-Jan se graf, 
wat effens gesak het, maar nie baie nie.  Dan kyk hy stadig 
op na die veld anderkant die graf en sien...

Die halfdeurskynende vorm van Piet-Jan wat omtrent 15 treë 
anderkant die graf vir hom staan en kyk.  Dan verksyn al die 
karakters wat in hierdie verhaal gesterf het, uit die niet - 
party alleen, ander in twees of dries ens. 

Hulle kom uit die niet aangestap en gaan staan, half 
deurskynend, in verskeie plekke, nie te naby aan Johan nie.  
NB: Ons begin met die karakters naaste aan die hede en werk 
ons pad terug na die verlede. Dus: na Piet-Jan sien ons: 

Frederik(1976)

Ouboet(1948), Maria(1948), Zwide(1948), Nandi(1948), 
Thea(1948), Dirk(1948), Henk(1948)

Riana (1929), Klein Piet(1929)

Klein Piet(1902), Sizwe(1902), Matyana(1902), Anna(1902), 
John(1902), Hester(1899), Frederik(1899), Sihayo(1899)

Oubaas Pieter(1881), Eerste(1881), Mehlokazulu(1881), 
Frederik(1881), Thea(1881), Jakob(1881), Magdalena(1881), 
Schalk(1881)
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Magriet(1840)

Eerste(1838)in haar Mpondo tradisionele gewaad.

Oor bogenoemde beelde hoor ons die Verteller, wat ons nou 
besef nog al die tyd Ta’ Emily was:

VERTELLER
Die geheue is ‘n snaakse dier - hy 
onthou wat hy wil en die res val 
soos vrot vrugte van ‘n boom van 
hom af.  Dit is nou eenmaal ‘n 
feit:  ‘n storie loop gebuk onder 
die las van al die stukkies wat 
bygelieg en bygedroom word, en 
vermink deur alles wat vergete is.  
Maar soos dit is met ‘n kind na 
nege maande in die swanger maag, of 
hy nou vermink is of nie, as hy wil 
uit, dan moet hy uit.  En waar was 
daar ooit ‘n gekraam sonder ‘n 
gekerm.  Of sonder bloed?  Ja, 
bloed, want die siel kan ook 
bloei...op sy eie manier. 

Laaste om te verskyn is die jong Pieter de Witt(1838). Hy 
stap tussen al die ander spoke deur, met sy hoed op sy kop en 
sy roer dwars oor sy skouer, soos ‘n jagter...

VERTELLER (CONT’D)
Daardie stok se storie begin in die 
Oos-Kaap in 1838 met ‘n jong 
man...sy naam was Pieter de Witt... 

VOLLENGTESKOOT: Pieter de Witt se spook kom naaste aan ons 
tot rus...kyk direk na ons...

FADE TO BLACK.

ROL KREDIETE
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