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INT. ARCHIVE VISUALS. MONTAGE1 1

Terwyl ons die Verteller hoor, sien ons ‘n montage van 
verskeie sepia stills wat uit die reeks self geneem is.  Die 
stills fokus op ons agt hoofkarakters - Willem, Soekie, 
Gerhard, Jacqueline, Bennie, Ina, JP en Ingrid  - in verskeie 
sleutelgebeure uit die seisoen.  Die doelwit:  om ons vier 
Bloedbroers en hulle vrouens te vestig, en die gevoel van die 
verloop van tyd.

Die Verteller is manlik, en sy stem die van ‘n man in sy 
70’s.

VERTELLER
As ek een ding in my lewe geleer 
het, dan is dit dat die pad wat jy 
as jong mens dink jy gaan loop 
nooit die pad is wat jy op die ou 
end uiteindelik geloop het nie.  
Maar wat beide daardie paaie wel in 
gemeen het - die een wat jy dink *
teenoor die een wat jy doen - is *
waar hulle begin.  En nee, dis nie 
met jou geboorte nie.  Daarmee 
begin jou lewe, stort jy op die 
aarde neer sonder wil of keuse en 
stap jy die enkelpad van kind wees. 
Maar dan kom daar 'n dag wanneer 
daardie enkelpad sy einde vind, 
oopbars tot verskeie paaie.  En dan 
moet jy kies. Jy staan daar, 
deurdrenk met die verwaandheid en 
selfvertroue van jou jeug, en in 
jou geestesoog sien jy jou pad...al 
die pad tot in jou graf...en jy 
maak jou keuse...en jy neem die 
eerste tree, salig onbewus van die 
nagvolge van jou keuse en van die 
duisende ander kruispaaie en keuses 
wat nog voorlê, wat jy in jou 
geestesoog nooit kon sien nie.  

EXT. JP SE HUIS. DAY2 2

Januarie 1914.  BEGIN TONEEL MET ‘N SEPIA FREEZE FRAME VAN:  

JP sit op die grond onder ‘n boom.  ‘n Tuisgemaakte streepsak 
slaansak hang aan ‘n tak van die boom.  JP sit en lees ‘n 
pamflet.  Ons sien nog nie wat hy lees nie.  

JP RETIEF - 20 jaar oud, sterk gesig, skerp oë - ‘n kryger 
met die siel van ‘n denker, soos ‘n Denys Reitz.

Oor hierdie sepia freeze frame van JP, die laaste woorde van 
die Verteller:
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VERTELLER
My pad het in 1914 in Johannesburg 
begin, waar ek, soos duisende ander 
Afrikaners, vir Engelse base goud 
uit die aarde gekrap het.  
1914...die jaar van die 
rebellie...'n jaar toe die 
Afrikaner volk ook by 'n kruispad 
gestaan het.

Die freeze frame eindig, maar ons bly steeds in sepia. Ons 
beweeg nader aan JP, en soos ons nader beweeg, doof die beeld 
stadig na volle kleur.

‘n Hand pluk die pamflet van bo-af onverwags uit JP se hande.

FLIP -  50 jaar oud, afgemat, vuil onderhemp, hare ongekam, 
bottel bier in die hand - staan oor JP. 

FLIP
Watse snert sit jy hier en lees?

Flip kyk na die pamflet in sy hand.

ANGLE ON: Die pamflet in Flip se hand. Die kwaliteit van die 
drukskrif van die pamflet dui daarop aan dat dit iewers in ‘n 
agterkamer gedruk is. Die hoofopskrif lees: SMUTS DEPORTEER 
UNIELEIERS! STAAN SAAM OF VERGAAN! Onder die hoofopskrif is 
daar kleinskrif oor die General Strike van Januarie 1914 en 
die deportasie van die unieleiers.

FLIP (CONT’D)
“Staan saam”. Hmf. Jy weet wat doen 
daai mynbase, né?  Hulle lag. 

(sluk van sy bier)
Hulle sit in hulle leerstoele in 
die Rand se klub en drink whisky en 
hulle lag.

Flip vrommel die pamflet op en gooi dit op die grond neer.

JP bly sit. Kyk net stil na Flip...ken die roetine.

FLIP (CONT’D)
En weet jy hoekom lag hulle?  Omdat 
hulle weet hulle gaan wen. 

(hy slaan die slaansak met 
‘n magtige hou)

Soos laaskeer...
(nog ‘n hou)

en die keer voor daai...
(nog ‘n hou)

en al die kere wat dom, vuilgat 
werkers teen hulle base opgestaan 
het. Verlore nog voor hulle begin.

JP staan op.
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JP
Miskien as die dom, vuilgat werkers 
minder “dom” was, en minder “vuil”, 
was hulle dalk nie verlore nog voor 
hulle begin het nie.

Flip kyk stip na JP, probeer vasstel of hy pas beledig is.

JP kyk stil, maar stip na Flip.

FLIP
(voorvinger uit na JP)

Jy weet wat sê hulle van “slim”, 
né...

JP tel die opgevrommelde pamflet op.

JP
Amper soveel as wat hulle van “dom” 
sê.

JP stap weg.

FLIP
Wat probeer jy sê, mannetjie?

JP
(sonder om terug te kyk)

Pa sal beter weet as ek.

FLIP
Ek sal jou bliksem, kêrel.

JP
(draai terug)

Nog ‘n rede hoekom die mynbase lag.

JP stap weg.

FLIP
Klein kak!

Maar JP het in die huis verdwyn.

Flip draai na die slaansak en plant ‘n hou.

INT. JP SE SLAAPKAMER. DAY3 3

Die kamer is baie klein en yl gemeubeleer -’n enkelbed, ‘n 
kas teen die muur en ‘n kissie langs die bed wat as bedkassie 
dien.

JP stap na sy bed, staan en dink vir ‘n oomblik. Hy het 
steeds die opgevrommelde pamflet in sy hand.  Hy trek die 
pamflet weer oop, stryk dit so reg as wat hy kan en sak dan 
op sy knieë neer en trek ‘n ou, verweerde tassie onder die 
bed uit.  Hy maak die tassie oop.  
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Hy plaas die pamflet in die tassie.  Daar is verskeie ander 
koerante en pamflette reeds in die tassie. Ook ‘n blikkie wat 
toe is. Die tassie bevat ook so 14 boeke, almal reeds goed 
verweer.  Hy kyk deur die boeke. Ons sien titels soos hy 
soek:  DAS KAPITAL van Karl Marx; ‘n paar kopieë  van die 
Afrikaanse tydskrif DIE BRANDWAG;  ON THE ORIGIN OF THE 
SPECIES, Charles Darwin; en DIALOGUES OF PLATO. Ook ‘n paar 
Hollandse titels, o.a. DE KLEINE JOHANNES & VAN DE KOELE 
MEREN DES DOODS van Frederik van Eeden en ELINE VERE van 
Couperus.  JP keer terug na een van DIE BRANDWAG tydskrifte, 
neem dit uit die tassie, maak die tassie toe, en gaan lê op 
sy bed en lees die tydskrif.

INT. ‘N SLAAPKAMER. DAG4 4

Die kamer is ook yl en arm gemeubeleer - ‘n dubbelbed, ‘n 
kas, ‘n tafeltjie.  Dis al. Geen tapyt.

Twee lywe is lekker besig onder die lappieskombers op die 
dubbelbed. ‘n Vrou giggel onder die kombers.

VROU (O.S.)
Ooooe...Gerhard...!

GERHARD (O.S.)
Ja...?

VROU (O.S.)

Jy’s stout...

Sy giggel weer.  Dan: ‘N KLANK IEWERS BUITE DIE KAMER.

VROU (CONT’D)
Sjuut!

GERHARD
Wat?

Die twee lywe lê nou tjoesptil.

VROU (O.S.)
(fluisterstem)

Het jy dit gehoor?

GERHARD (O.S.)
(normale stem)

Wat gehoor?

Die Vrou pluk die lappies kombers af van hulle koppe af.

VROU
Sjuuut!
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GERHARD VISSER - 21 jaar oud, aantreklik, intelligente, oop 
gesig - lê bo-op die VROU - middel 30’s, ietwat verweer deur 
die jare, maar steeds iets van haar jonger aantreklikheid in 
haar.

Die vrou luister aandagtig vir ‘n paar sekondes.

MAN SE STEM (O.S.)
(roep iewers binne die 
huis)

Lizzie!

Aksie!  Gerhard vlieg kaalgat uit die bed en gryp na sy klere 
wat op die vloer rondlê terwyl die vrou anderkant die bed na 
haar klere gryp.

VROU
(fluister dringend)

Uit!  Uit!

GERHARD
(fluister, terwyl hy rond 
hop om sy broek aan te 
trek)

Ek dag hy kom eers môre terug!

VROU
(fluister)

Dis wat hy gesê het.  Uit!

MAN SE STEM (O.S.)
(nou nader, amper buite 
die kamerdeur)

Lizzie...?

Gerhard strompel na die venster, hemp, skoene en kouse in die 
hand, en klim haastig na buite. Halfpad deur draai hy terug 
en blaas vir die Vrou ‘n soentjie.

GERHARD
Vaarwel, my eie soetelief...

Die Vrou beduie franties dat hy spore moet maak.

Gerhard verdwyn deur die venster. 

VROU
(onthou skielik)

Oppas, dis...

Dan HOOR ONS ‘N “DOEF” EN BOSSIES WAT KRAAK soos hy buite die 
grond tref.

GERHARD (O.S.)
Eina dônner!

VROU
...hoog.
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INT. PASTORIE, EETKAMER. DAY5 5

Vanselfsprekend is hierdie huis se meubelering van ‘n hoër 
klas, maar beslis nie “ryk”nie. Die pastorie van ‘n dominee *
van ‘n arm gemeente. DOMINEE ISAK NAUDÉ, sy vrou CORNELIA *
NAUDÉ en hulle seun, BENNIE NAUDE sit aan tafel - Bennie aan 
Dominee Naude se regterkant en Cornelia aan sy linkerkant. 

ISAK - vroeë 50’s, uiters netjies en presies, streng 
aangesig.  CORNELIA - laat 40’s, mens kan haar deur ‘n naald 
trek.  BENNIE - 20 jaar oud, sportbaadjie, das, middelpaadjie 
in sy hare.

Die tafel is gedek vir ontbyt - gebakte eiers, brood, wors, 
maar die kos is nog nie opgeskep nie - leë borde op ‘n 
stapeltjie voor Cornelia.

Isak lees uit ‘n Bybel op die tafel voor hom.  Ons tref hom 
in medias res aan...

ISAK
(lees)

“...Die heil behoort aan die Here. 
Daarop het die Here die vis beveel 
om Jona op die droë grond uit te 
spuug.” 

(slaan die Bybel toe)
Tot sover. Ogies...

Hulle neem hande om die tafel, maak oë toe, buig hoofde.

ISAK (CONT’D)
Ons dank U, Heer, vir U genade en U *
liefde; dat U ons liggame voed en *
so ook ons siele. In die naam van *
Jesus Christus, ons Verlosser en *
ons Redder. Amen. Skep gerus op, *
Mamma.

Cornelia begin opskep.  Isak sit tjoepstil en wag, sy oë op 
die tafel.  Bennie loer onderlangs na Cornelia.  Sy vang sy 
oog, maar kyk vinnig weg.  Maar hy hou aan kyk na haar, asof 
hy haar goedkeuring vir iets soek.  Sy kyk weer vinnig na hom 
en sê met haar oë “Wees versigtig”.  Bennie haal diep asem, 
berei hom voor...

BENNIE
Pa...

ISAK
Ja, my seun?

BENNIE
(aarsel vir ‘n oomblik)

Oor Holland toe gaan volgende jaar, 
Pa...
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ISAK
Ja...?

BENNIE
Ek het gewonder of Pa nie dink dit 
dalk beter sou wees as ek ‘n jaar 
of twee wag nie.

Isak kyk stil na Bennie. Dan kyk hy oor na Cornelia.

ISAK
Weet jy hiervan?

CORNELIA
Nee. Wel...ja...hy’t genoem dat hy 
graag iets met jou wil bespreek...

Isak kyk weer na Bennie.

ISAK
(uiters beheersd, 
afgemete)

‘n Man bespreek nie besigheid aan 
tafel nie, maar aangesien jy dit 
goed gesien het om so te maak, sal 
ek jou antwoord.  As ek gedink het 
dit verkieslik sou wees om te wag, *
sou ek nie verlede jaar die moeite 
gedoen het om vir jou ‘n 
studiebeurs te reël nie.

BENNIE
En daarvoor is ek dankbaar, Pa, 
maar ek...

ISAK
Het jy enigsins na die Heilige 
Skrif wat ek pas gelees het 
geluister? Die Here het Jona 
geroep, en Jona het gevlug.  Maar 
tevergeefs.  Want as die Here jou 
roep, dan het Hy jou geroep, of jy 
nou wil of nie.  En al sê ek dit *
nou teen myself, is dit my diepste 
oortuiging dat jy eendag ‘n leeraar 
van groter krag en baie meer 
invloed sal word as wat ek is, was, *
of ooit sal wees. Gevolglik sal jy 
hierdie jaar, soos ooreengekom, jou 
voorbereidingswerk aandagtig 
aanpak, veral jou Hollands, sodat 
as jy volgende jaar daar aankom, jy 
reeds van dag een af sal presteer.

(en dit is die einde van 
die gesprek; aan 
Cornelia)

Nie te veel wors vir my nie, 
Cornelia, dankie.
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Bennie is stil, bek-af.

INT. ‘N VOORKAMER IN A HUIS. DAY6 6

‘n Vergadering.  Ses manne sit en luister na ‘n manlike 
SPREKER - middel-40’s, ‘n mynwerker, maar redelik netjies 
aangetrek met baadjie ens - wat voor hulle staan.

SPREKER
...maar Smuts gaan moet verstaan: 
as hy aan die Engelse-agterspeen 
wil suig, dan moet hy maar so maak, 
maar hy moet nie vir een oomblik 
glo dat die Afrikaner werkers saam 
met hom sal suig nie.

DIE MANNE
Hoor, hoor!

Tussen die manne vind ons vir WILLEM PRETORIUS - 22 jaar oud, 
sterk gesig, ‘n man se man - wat aandagtig luister. Willem 
sit heel agter naby die deur.

SPREKER
Aan Smuts sê ek hierdie: Jy kan die 
mynwerkersunie se leiers verban, 
nes die Engelse die Boerekrygers 
veertien jaar gelede na St Helena 
en Ceylon verban het, maar in hulle 
plekke sal nuwe leiers opstaan.

Gerhard kom die kamer binne, haal af sy hoed.  Hy sien vir 
Willem waar hy sit, en skuif in op ‘n stoel langs Willem.  
Terwyl Willem en Gerhard praat, praat die Spreker op die 
agtergrond voort (sien dialoog hierna), maar ons fokus op 
Willem en Gerhard.

WILLEM
Jy’s laat.

GERHARD

Ek het ‘n sakie gehad wat ek eers 
moes afhandel.

WILLEM
En neem aan daar was ‘n bed en ‘n *
getroude vrou by hierdie “sakie” 
betrokke. *

Gerhard glimlag stout.

WILLEM (CONT’D)
Eendag is eendag, bulletjie, as jy 
weer kyk, is jy ‘n os.

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 1 p.8



Gerhard maak ‘n gebaar - “’n Man moet doen wat ‘n man moet 
doen.” Hulle fokus verskuif terug na die Spreker.

SPREKER (ONDER VORIGE DIALOOG)
En mens sou dink dat Smuts, wat 
self in die oorlog teen die Engelse 
geveg het, sou weet dat die 
Afrikaner hom nooit die juk sal 
laat opsit nie.

(GERHARD EN WILLEM SE 
DIALOOG NOU KLAAR)

Ons het dalk hierdie slag verloor, 
maar ‘n enkele slag is nog lank nie 
‘n oorlog nie. 

DIE MANNE
Hoor, hoor. Dit kan jy weer sê. Hy 
sal nog uitvind...ens.

SPREKER
Ja, die staking is verby. Maar as 
Smuts dink dat hy die 
mynwerkersunie se rug kan knak...

Drie Unie polisiemanne storm skielik die vertrek binne.

UNIE POLISIEMAN
This is an unlawful gathering! 

(beweeg na die Spreker)
You there!  You are under arrest. 
You are all under arrest!

En dan...chaos.  Die mynerwerkers sit hulle teë.

Nou’s ons by Gerhard en Willem.  ‘n Polisieman het vir 
Gerhard aan die bors beet.  Willem moker die polisieman en 
gryp vir Gerhard aan die arm en trek hom tussen die lywe 
deur.

WILLEM
Hierdie kant toe!

Willem en Gerhard stoot en stamp hulle weg deur die 
stoeiende, skreeuende lywe na ‘n deur aan die ver kant van 
die kamer.

‘n Polisieman gryp Gerhard se los arm.  Gerhard draai terug, 
met Willem wat sy een arm beet het en die polisieman sy ander *
arm. Gerhard plant sy voet teen die polsieman se bors en skop 
hom agtertoe.  Willem en Gerhard bereik die deur, trek dit 
met moeite oop gegewe die stoeiende lywe om hulle, en verdwyn 
deur die deur.

Oor die chaos:

VERTELLER
En so het die jaar begin...met die 
saamtrek van donker wolke.  
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En nie net oor die jong Unie van 
Suid- Afrika nie, maar ook oor 
Europa, waar die spanning tussen 
nasies op breekpunt gestaan het, en 
wat gedreig het om die ganse wêreld 
in oorlog te dompel...en die 
Afrikaner volk in twee te skeur.

 AD BREAK # 1

INT. WILLEM SE HUIS, KOMBUIS. NIGHT7 7

Aandete. In sterk kontras met die relatiewe welstand van die 
Naudé se huis en eetkamer, is die Pretorius huis weereens ‘n 
werkersklas huisie.  Meubels is elementêr.   Die kos is 
eenvoudig - ‘n dun bredie in sopborde, met brood sonder 
botter.

PAUL (PA) PRETORIUS vroeë-50’s, NETTA (MA) PRETORIUS laat 
40’s, JACQUELINE KEMP 18 jaar oud, en Willem is aan tafel.  *
PAUL - oë moeg, lyf moeg, gees moeg;  NETTA - haar seun het 
sy krag by haar geërf. Ja, die lewe het al hard aan haar 
gevat en sy lyk oud vir haar jare, maar sy het nog lank nie 
opgegee nie; JACQUELINE - ‘n gryseendjie, maar met die 
beenstruktuur en gelaatstrekke vir asemrowende skoonheid.

Die gesin eet in stilte.

NETTA
Paul...gaan jy  goeie nuus deel, of 
sal ek?

Paul aarsel.

NETTA (CONT’D)
Willem, jou pa het vandag met *
Meneer Liebowitz by die konsessie 
winkel ‘n baie suksesvolle 
onderhandeling gehad.

PAUL
Die saak is nog nie beklink nie.

NETTA
(neem in haar man se 
negatiewiteit, maar ploeg 
voort)

En as alles uitwerk soos ons hoop 
dit gaan uitwerk, sal hy 
uiteindelik een van Meneer 
Liebowitz se verskaffers wees.  En 
nie net die winkel om die hoek nie, 
maar al die konsessies wat Meneer 
Liebowitz op die myne beheer. En 
dan is ons koppe deur.
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WILLEM
Wat het verander?

Netta kyk ‘n vraag na Willem.

WILLEM (CONT’D)
Laas toe Pa so iets probeer 
onderhandel het, was die antwoord 
nee.

NETTA
Geld praat, my seun, en jou pa se 
pryse is so goed dat Liebowitz 
eenvoudig nie nee kan sê nie.

PAUL
Die saak is nog nie beklink nie.

NETTA
Teen môre sal hy wees.

PAUL
Kom ons hoop so.

WILLEM
Hoop eerder dat daar oorlog in 
Europa gaan wees.

PAUL
Oorlog is ‘n lelike ding.

WILLEM
As die Britte ‘n oorlog in Europa 
moet veg, sal hulle al hulle troepe 
hier onttrek om daar te gaan veg. 
En terwyl hulle daarmee besig is, *
sal dit ons kans wees om op te 
staan teen Smuts en sy Engelse base 
en die land tot ‘n onafhanklike 
Afrikaner republiek te verklaar.

PAUL
Julle jong mense...julle praat so 
maklik van oorlog, maar julle weet 
nie waarvan julle praat nie. Ek het 
in die Vryheidsoorlog teen die 
Khakies geveg, en glo my, jy wil 
nie de prys wat ‘n oorlog vra, 
betaal nie.

WILLEM
Ek en Ma en Jacqueline was in 
daardie oorlog se 
konsentrasiekampe, Pa. (knik in 
Jacqueline se rigting) Jacqueline 
se hele familie is uitgemoor, of 
het Pa vergeet? 
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Jacqueline kyk verleë af.

WILLEM (CONT’D)
Ons was kinders, maar ons ken van 
die prys van oorlog.

PAUL
Die Vredesverdrag het ons by 
Vereeniging geteken, en nou werk 
ons volgens die terme van daardie 
ooreenkoms.

WILLEM
En wat was daardie terme, Pa? Dat 
die Afrikaner sy grond en sy 
erfenis moet afstaan?  Dat ons taal 
uit die skole verban word en 
Afrikaanse kinders Engels moet 
leer? Dat ons, wat vooheen base van 
ons eie plase was, soos diere onder 
die Engelse se sweep in gehuggies 
moet leef terwyl ons land se skatte 
geplunder word? 

PAUL
Elke Afrikaner in hierdie unie is 
vry om te...

WILLEM
Die Afrikaner is nie vry nie, Pa!  
Hy lyk net vry, maar kyk mooi en 
dis net kettings waar jy kyk!

Jacqueline begin huil.

NETTA
Ag nee, man, kyk nou wat het jy 
gedoen.  Moenie huil nie, 
Jacqueline.

Willem staan op.

WILLEM
Ek’s jammer.  Verskoon my 
asseblief.

Willem stap na die deur, maar draai terug in die deur.

WILLEM (CONT’D)
‘n Paar jaar gelede het Smuts en 
Botha die grootste diamant wat nog 
ooit gevind is as verjaarsdag-
geskenk aan die Engelse koning 
gegee, ‘n teken van die Afrikaner 
se lojaliteit aan die kroon.  Maar 
ek sê:  dit was nie ‘n diamant wat 
hulle gegee het nie...dit was ons 
volk se siel.
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Willem stap uit.

Jacqueline snik. Netta paai. Pa sit verleë.

EXT. IEWERS OP DIE MYN. DAY8 8

Willem, JP en Gerhard staan om ‘n watertrof en was hulle 
hande, arms en gesigte skoon na die dag se skof.

GERHARD
Ghandi?

JP
‘n Indieër.

WILLEM
‘n Indieër?

JP
As julle twee meer gelees het en 
minder aangejaag het, sou julle nou 
weet waarvan ek praat.

GERHARD
Die Indiërs is in Natal. Wat help 
hierdie Ghandi ou se opstokery in 
Natal ons hier in die Transvaal?

JP
Nie ons nie.  Die swartes.

WILLEM
Ek dag ons praat van die Indiërs.

JP
Die swartes sien die suksesse wat 
die Indiërs onder Ghandi regkry, en 
nou begin hulle sy taktieke gebruik 
om vir hulle eie regte te veg.

GERHARD
Watse taktieke ken ‘n Indiër, vra 
ek jou.

JP
Lydelike verset.

WILLEM
“Lydelike verset”?

JP
Jy staan daar en laat die polisie 
toe om jou te bliksem.

Willem en Gerhard lag.
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JP (CONT’D)
Julle lag. Maar laat ek julle 
vertel, dit werk. Dis wat Jesus 
gedoen het, en kyk wat het Hy 
vermag. As die swartes eers die 
soort sukses begin behaal as wat 
die Indiérs doen, dan’s dit nie 
lank nie voor die swartes meer 
regte as ons het.  Hoor wat sê ek 
julle.

WILLEM
Nie eers Smuts sou ‘n swarte meer 
regte as ‘n witman gee nie.

JP
Ek sê maar net.  Miskien kan ons 
iets by hierdie Ghandi man leer.

WILLEM
Lydelike verset. Hmf. Gee my ‘n 
roer en ek gee jou ‘n republiek.

GERHARD
Sê my, JP, as ‘n man hierdie *
“Ghandi taktiek” volg...sal hy mooi *
meisies ontmoet? *

JP *
Daar’s belangriker dinge in die *
lewe as meisies, Gerhard. *

WILLEM *
Ja! Bier! *

JP klap speels na Willem. *

GERHARD *
En vóór ons daarvan kan kry moet *
ons geld hê.  Kom, manne, daai *
betaalkantoor maak vyfuur toe. *

Hulle stap verder. *

EXT. ‘N PAD IEWERS IN DIE MYNERSDORP. SUNSET9 9

‘n Kort rukkie later.  JP, Willem en Gerhard loop af in die 
straat.  Hulle tel hulle geld soos hulle loop.

GERHARD
(terwyl hy sy geld tel)

En hulle verwag dat ek hierop vir 
‘n week moet klaar kom.

Willem steek vas.
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WILLEM
Gee my die geld wat julle vir die 
week op kos gaan uitgee.

JP en Gerhard kyk na Willem asof hy mal is.

WILLEM (CONT’D)
Gee.

JP
Waarvoor?

WILLEM
Lydelike verset.

INT/EXT. BENNIE SE SLAAPKAMER. DUSK10 10

Bennie sit by ‘n lessenaar in sy kamer en werk skryf met ‘n 
pen van die periode Latynse woord neer in ‘n oefenboek. ‘n 
Olielampie gooi lig op die lessenaar.  ‘n KLOP aan sy 
kamervenster.

Willem, JP en Gerhard se gesigte loer na Bennie aan die 
anderkant van die ruit.

Bennie kyk oor sy skouer na sy kamerdeur - maak seker alles 
is veilig - en gaan oor na die venster. Hy maak die venster 
oop.

WILLEM
Watse man sit op ‘n Vrydagaand met 
sy neus in ‘n boek?

BENNIE
As my Pa julle hier vang trek hy my 
gatvelle af.

WILLEM
Inteendeel, hy sou my bedank vir 
die wonderwerk wat ek jou gaan wys. *

BENNIE
En wat sou dit wees?

WILLEM
Hoe om, soos onse Redder, lydelike 
verset uit te oefen deur... (wys 
die geld wat hy by JP en Gerhard 
gekry het)...hierdie paar pennies 
in a feesmaal vir die skare te 
omskep. En ek belowe daar sal drank 
wees.

Bennie loer vir oulaas oor sy skouer en begin dan deur die *
venster klim. *
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EXT. ‘N GROOT PAKKAMER. NIGHT11 11

Willem, Bennie, JP en Gerhard beweeg stilletjies en versigtig 
deur die skadus teen die een muur van die pakkamer.  Hulle 
kom by die hoek van die muur.  Willem beduie vir die manne om 
stil te wees en hulle teen die muur te hou.  Hulle maak so.  
Willem loer versigtig om die hoek.

‘n SEKURITEITSWAG staan so 15 treë weg van hulle voor ‘n 
deurtjie in die pakamer se muur. 

WILLEM
(fluister)

Ek’s nou terug.

Willem treë om die hoek en stap ewe nonchalant in die rigting 
van die wag.

JP, Gerhard en Bennie loer om die hoek.

Die Sekuriteitswag gewaar vir Willem, hou hom stip dop soos 
hy nader stap.

Willem kom by die wag aan.

Nou volg ons die aksie slegs vanuit JP, Gerhard en Bennie se 
POV.  Hulle sien hoe Willem met die wag staan en praat.

JP
(fluister)

Wat praat hulle?

GERHARD
(fluister)

Kan nie hoor nie.

Dan stap die Wag en Willem weg van mekaar, Willem terug na 
waar die ander manne staan en loer, en die wag in die 
teenoorgestelde rigting.

Willem kom by die ander manne aan.

BENNIE
En nou?

WILLEM
Oor ‘n paar minute gaan die deur 
van daardie pakkamer opgesluit 
staan.  Na tien minute sal hy weer 
gesluit word. Wat tussenin gebeur 
weet hy niks van nie.

JP
Ken jy hom?

WILLEM
Adam Papenfus.
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GERHARD
Kan jy hom vertrou?

WILLEM
Sy vrou verwag. ‘n Man wat gaan Pa 
word het geld nodig.  Ek het vir 
hom die brood en vissies gegee, en 
ons het tien minute om dit te 
vermenigvuldig.

BENNIE
Dis diefstal.

WILLEM
Nee, Bennie. Wat die myne aan ons *
volk doen is diefstal.  Ons neem *
net ‘n bietjie daarvan terug.

EXT. IEWERS OP ‘N MYNHOOP. NAG12 12

Willem sluk diep aan ‘n bottel brandewyn.

Willem, JP, Gerhard en Bennie sit om ‘n vuurtjie. Willem, JP 
en Gerhard rook. Voor elkeen is daar ‘n oop krat waaruit 
hulle kos pak.  Bennie pak blikkies vleis uit, JP pak suiker 
uit, Gerhard pak koffie uit en Willem se krat bevat bottles 
brandewyn.

Willem vee sy mond af en gee die bottel aan na JP, wat ook 
diep sluk.

WILLEM
Deel alles uit...vier hopies.

BENNIE
Maak dit maar drie.

Die ander drie manne kyk ‘n vraag na Bennie.

BENNIE (CONT’D)
As ek met ‘n krat gesteelde 
proviande by die huis 
aankom...julle het dit meer nodig 
as ek.

JP
(hou die brandewyn uit na 
Bennie)

Jou Pa sal nie sien wat reeds in 
jou maag is nie.

JP huiwer ‘n oomblik en vat dan die bottel en sluk.

WILLEM
Maklik vir jou pa om hom heilig te 
hou. My pa het alles verloor. 
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As dit nie vir die Engelse was nie, 
was hy steeds baas van die 
pragtigste plaas in die Wes-
Transvaal ...beeste, skape, groen 
landerye so ver as wat die oog kan 
sien. En wat het hy nou? Kruip soos 
‘n hond om die Engelse se tafel en 
bedel vir bene.

GERHARD
Die Engelse het nie die droogte 
gestuur nie.

WILLEM
Kom jy nou vir die Engelse op?

GERHARD
Ek sê net:  die oorlog was een 
ding, maar die droogte daarna...

WILLEM
Die opstalle was afgebrand, die 
lande verwoes en gesout, die beeste 
en skape geskiet of gesteel! Hoe 
moes die boere met so ‘n agterstand 
nog boonop ‘n droogte oorleef?! *

GERHARD
Ek kom nie vir die dekselse Engelse *
op nie, Willem. Maar ek sê jou - *
hulle’s nie die probleem nie.  Die *
probleem is Afrikaners soos Smuts 
en Botha en hulle Sappe wat die 
Engelse se gatte lek. En wat gaan 
die uiteinde daarvan wees? - ‘n 
klein groepie Afrikaners wat lekker 
ryk word terwyl die res van die 
volk in armoede leef. *

JP
Ek lees nou die dag dat Hertzog en 
Beyers onlangs in Bloemfontein ‘n 
nuwe party gestig het. En Generaal 
de Wet en Generaal De La Rey staan 
saam met hulle. As daar nou een man 
is wat die Afrikaner sy republiek 
kan teruggee, dan is dit Hertzog.

WILLEM
Watse party?

JP
Hulle noem dit die Nasionale Party.

Stilte vir ‘n oomblik, elkeen besig met sy eie gedagtes.

Dan vat Willem drie blikkie vleis, kyk na Bennie...
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WILLEM
Is jy seker?

Bennie knik.

Willem plaas die drie blikkies in a driehoek op die grond 
neer - elkeen die anker vir die drie hopies wat hulle gaan 
pak.

 AD BREAK # 2

INT. BENNIE SE SLAAPKAMER. NIGHT13 13

Die kamer is donker.  Net maanlig. Bennie klim versigtig en 
saggies deur die venster terug in sy kamer. Hy trek die 
venster saggies toe, en stap dan na sy bed.

ISAK
Waar was jy?

Bennie steek vas, tuur in die donker na...  

Isak in die stoel voor Bennie se tafel waar hy gewerk het.

ISAK (CONT’D)
Net diewe kruip in die nag rond.

BENNIE
Ek het bietjie lug gaan skep.

‘n Vuurhoutjie vlam op in die donker. Isak steek die 
olielampie op Bennie se lessenaar/tafel aan.

ISAK
“Lug gaan skep”.

Bennie staan tjoepstil.

Isak staan op en stap oor tot voor Bennie, kyk hom direk in 
die oë.

ISAK (CONT’D)
Moet ek weer vra of gaan jy my die 
waarheid vertel?

Bennie weet daar’s nie uitkom kans hier nie.

BENNIE
Ek het ‘n bietjie gaan stap, Pa, 
saam met ‘n paar vriende.

ISAK
“Vriende”.

Bennie knik.
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ISAK (CONT’D)
En watse vriende is dit wat jou in 
die afgrond lei?

BENNIE
Ons het net...

ISAK
Lyk ek vir jou soos ‘n sot?! Ek kon 
die drank al ruik toe jy by die 
venster ingesluip het!

Bennie kan nie sy Pa in die oë kyk nie.

ISAK (CONT’D)
Wie?

BENNIE
(stil)

Willem, Isak en JP.

ISAK
(knik wetend)

Het ek jou nie daardie seuns se 
geselskap verbied nie?

BENNIE
Ja, Pa.

ISAK
En tog sien jy dit goed om my te 
verontagsaam.

BENNIE
Jammer, Pa.

ISAK
Moenie vir my jammer sê nie. Sê 
jammer vir die Here, wat jou met Sy 
vyfde gebod vermaan het om jou 
vader en moeder te eer.

Isak beduie na Bennie se bed.  Bennie stap na sy bed en sak 
langs die bed op sy knieë neer, elmboë op die bed, hande in 
gebed gevou, sy voorkop teen sy hande.

ISAK (CONT’D)
Ek wil jou hoor.

BENNIE
Onse Hemelse Vader, ek kniel voor 
U, gevalle mens en sondaar, om U om 
vergifnis te vra...

Isak staan uitdrukkingloos, oë op Bennie.
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INT. JP SE SLAAPKAMER. NIGHT14 14

‘n Olielampie brand langs JP se bed. JP het net sy 
slaapbroekie aan. Hy trek sy bed oop om in die bed te klim.

FLIP (O.S.)
Dis Vrydag vandag.

Bennie kyk om na die deur.

Flip staan in die deur, duidelik besope.

FLIP (CONT’D)
Vrydag is paydag.

JP grawe in sy broek wat oor ‘n stoel hang se sak en bring sy *
oorblywende salaris tevoorskyn.  Hy stap oor en gee dit vir *
Flip.  Flip kyk vlugtig deur die geld.

FLIP (CONT’D)
Hoekom so min?

JP
Boete...vir die staking.

HESTER (O.S.)
(vanuit ‘n ander verterk)

Boete se gat. Iewers in ‘n kroeg 
geblaas as jy my vra.

JP
(oor Flip se skouer na 
“Hester”)

Ek vra jou nie!

FLIP
Oi! Oppas hoe jy met jou ma praat.

JP
Sy’s nie my ma nie.

FLIP
So lank as wat sy my vrou is, is sy 
jou ma.

JP
In daai geval sal dit nie lank wees 
nie.

Flip check vir JP vir ‘n oomblik uit, en dan, sonder 
waarskuwing klap hy vir JP ‘n helse hou deur die gesig.  Dan, 
sonder ‘n verdere woord, hou Flip sy wysvinger dreigend na JP 
uit, soos in “Watch it.” Flip stap weg. 

JP stap terug na die stoel waaroor sy broek hang en grawe ‘n 
paar muntstukke uit dieselfde sak.  
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Hy trek die tassie onder sy bed uit, maak dit oop, en haal 
die blikkie wat ons vroeër gesien het uit, maak dit oop en 
plaas die muntstukke in die blikkie saam met die ander 
muntstukke wat reeds in die blikkie is.

INT. ONDERGRONDS IN MYNSKAG. DAY15 15

Teetyd. JP en Gerhard sit in die skag op hulle agterente en *
drink tee uit blikbekers. Hulle hande en gesigte is vuil. In 
die voorgrond van die skoot voel ons vir JAKOB - middel 30’s. 

Willem duik opgewonde langs JP en Gerhard in.

WILLEM
Het julle gehoor?!

GERHARD
Wat gehoor?

WILLEM
Dit het gebeur, kêrels,  Dit het 
gebeur!  Brittanje het oorlog teen 
die Duitsers verklaar. Oorlog in 
Europa. Wat het ek gesê, huh?  Wat 
het ek gesê? Nou is die tyd, ek sê 
julle, nou is die tyd.  

JAKOB luister onderlangs, maar aandagtig na Willem.

WILLEM (CONT’D)
Smuts het pas aangekondig dat die 
Engelse die Unie opdrag gegee het 
om Duitse Zuid-Wes Afrika in te 
val, maar Beyers en De Wet en De La 
Rey het klaar laat weet dat hulle 
weier om teen die Duitsers te veg. 
Ek sê julle, hier kom ‘n rebellie.

GERHARD
Mens sou dink die Engelse het 
genoeg manne teen die Boere verloor *
om nou stryd teen die Duitsers te 
wil voer.

JP
Dit gaan eintlik oor Bosnia.

WILLEM
Wie’s Bosnia?

JP
Dis ‘n land. Wat Rusland onlangs 
geannekseer het. Toe skiet een of 
ander ou die Kroonprins van 
Oostenryk. 
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As gevolg daarvan het Oostenryk 
teen Rusland oorlog verklaar en toe 
verklaar Duitsland, wat ‘n 
alliansie met Oostenryk het, ook 
oorlog teen Rusland, wat die Franse 
toe verplig om oorlog teen 
Duitsland te verklaar omdat hulle 
‘n alliansie met die Russe het en 
nou, as ek dit reg verstaan, omdat 
die Engelse ‘n alliansie met 
Frankryk het, het Brittanje oorlog 
teen die Duitsers verklaar.

Nie Gerhard of Willem het pas ‘n woord verstaan nie.

GERHARD
Dônner.

ENGELSE SKAGVOORMAN (O.S.)
Oi, you lot, get off your arses and 
put your backs into it.

Die manne begin oppak en opstaan om verder te werk.

WILLEM
Soos Bennie sou sê: Die weë van 
Onse Hemelse Vader is onbekend. 
Volgende keer wat ek ‘n Rus 
raakloop gaan ek hom dankie sê vir 
Bosnia, want Bosnia gaan die 
Afrikaner sy republiek terug gee.

Eindig op Jakob wat hulle afluister.

INT. ISAK SE KERK. DAY17 17

Die kerk is vol.  Bo en behalwe Bennie, Netta en Jacqueline 
wat voor sit, is Gerhard, JP en Willem ook in die kerk, nie 
langs mekaar nie, maar tussen die gemeente versprei.

Isak is op die kansel.  Hy staan in stilte, swaar dinge op 
die hart, sy oë op die geskrif voor hom.

Die gemeente se oë is op Isak.

Dan kyk Isak op na die gemeente.

ISAK
Soos julle weet is dit my diepste 
oortuiging dat die kerk se heilige 
plig is om hom met die geestelike 
en fisiese welstand van sy gemeente 
besig te hou, en om nie by die 
tydelike en besoedelde handelinge 
van die politiek betrokke te raak 
nie.  
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Maar soos julle almal weet is daar 
gerugte van ‘n Afrikaner rebellie 
teen die regering. As leeraar van 
die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 
het ek opdrag vanuit die Kaap 
ontvang om julle hierdie boodksap *
mee te deel.  Ek lees:  “Dit het 
duidelik geword uit toesprake wat 
gelewer is en ander bronne, dat 
daar mense is wat die doel voor die 
oë het om Suid-Afrika as 
onafhanklike republiek van die 
Britse ryk te verklaar, en wat nou 
gebruik wil maak van die oorlog 
waarby Brittanje in Europa betrokke 
is, om hierdie doel te bereik.  So 
‘n opstand kan net ‘n bloedige 
burgeroorlog as gevolg hê en die 
vernietiging van diegene wat 
daaraan deelneem. ‘n Rebellie sou *
‘n goddelose skending wees van die 
Vredesverdrag geteken te 
Vereeniging en ‘n onbetwisbare 
sonde teen God, uit wie se wil die 
huidige regering oor die Afrikaner 
volk aangestel is.”

Isak skuif die papier waarvan hy gelees het opsy en kyk op na 
die gemeente, wat stil na hom sit en kyk.  Dan gaan sy oë 
terug na die Bybel voor hom.

ISAK (CONT’D)
Ons lees vanoggend uit...

MAN 1 (O.S.)
Jammer Dominee...

Bennie kyk op.

‘n MAN 1 - 30’s - staan op.

MAN 1 (CONT’D)
Die regering kommandeer Afrikaner 
burgers om ons bure in Zuid-Wes 
Afrika aan te val.  Maar staan dit 
nie ook geskryf dat dit ‘n sonde is 
om jou buurman aan te val en sy 
landpale uit te ruk nie?

Rumoer onder die gemeente.

MAN 1 (CONT’D)
By die Vrede van Vereeniging het 
die Engelse geweier om amnestie te 
gee aan die Kaapse rebelle wat 
gedurende die oorlog teen die 
Engelse Noord gery het om hulle 
broers by te staan. 
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Nog rumoer en “Hoor! Hoor!”

MAN 1 (CONT’D)
Daardie rebelle moes na Zuid-Wes 
vlug om die vuurpeleton te ontvlug.  
Sê die kerk dat ons nou die wapen 
moet opneem teen die einste manne 
wat alles opgeoffer het om hulle 
volk by te staan?

Die rumoer styg. 

MAN 1 (CONT’D)
My ouma, my oupa, my ma en al my 
boeties en sussies het in die 
Engelse konsentrasiekampe hulle 
lewens verloor. Dit is ‘n goddelose 
daad van die kerk om ons te vra om 
die mense wat ons volk uitgemoor 
het, by te staan!

Man 1 stap uit die kerk. Drie ander lede staan dan ook op en 
volg hom uit.

Isak het nie antwoord nie.

Eindig op Bennie, sy oë op Isak.

INT. KERK. DAY18 18

‘n Ruk later.  Isak staan onder in die kerk. Isak sak 
moedeloos op ‘n bankie neer, sy gesig in sy hande.

BENNIE (O.S.)
Pa...

Bennie staan skuins agter Isak.

ISAK
(sonder om op te kyk)

Ja, my seun?

BENNIE
Ek wil nie Holland toe gaan nie, 
Pa.

Isak kyk stadig op.

BENNIE (CONT’D)
My plek is hier. As ek eendag 
leeraar gaan wees, wil ek in 
Afrikaans preek, nie Hollands nie.  
Ek sal kweekskool toe gaan, dominee 
word, maar ek wil dit hier doen, 
waar ek in voeling kan bly met die 
polsslag van my volk. My mense.
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ISAK
Jy bedoel jy wil by die politiek 
betrokke wees.

BENNIE
Ek glo nie die twee kan geskei word 
nie, Pa.

ISAK
Dan moet jy maar by die katolieke 
loop aansluit. Ons kerk...die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk, 
Bennie...het dit as diepste 
oortuiging dat ons hier is om siele 
vir die hiernamaals, die ewigheid, 
voor te berei; nie om saam met 
hulle in die wispulturige modderbad 
van die politiek te swem nie.

BENNIE
“En Hy sê vir hulle: Kom agter My 
aan en Ek sal julle vissers van 
mense maak.” Jesus Christus het 
tussen die mense geleef, sy 
waarheid in die modderbad van die 
lewe verkondig, en hy’t nie 
gehuiwer om die sweep op te neem om 
die tempel te beskerm nie. Die 
Engelse het die Afrikaner se tempel 
ontheilig.  Miskien is dit juis ‘n 
leeraar se plig om die sweep op te 
neem en hulle uit te jaag.

Bennie stap uit.

 AD BREAK # 3

INT. MYNERSKROEG. DAY19 19

Willem, JP, Gerhard en Bennie sit by ‘n tafel in die kroeg.  
Drink bier. Anders as ons manne, is daar net TWEE ANDER MANNE 
in die kroeg wat anderkant sit.

WILLEM
Een ding is seker:  ek gaan nie op 
my gat sit en niks doen nie. Ek het 
gehoor die kommando’s trek saam 
naby Rustenburg...onder Beyers, en 
ek sê ons moet gaan.

JP
Het jy ‘n geweer?  Nou ja, ek ook 
nie. Hoekom dink jy het hulle al 
die Boere se gewere by Vereeniging 
by hulle afgevat? Juis om so iets 
te voorkom. Net die regeringsmagte 
het gewere.
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WILLEM *
Hulle sê Generaal Manie Martiz 
onderhandel met die Duitsers in 
Zuid-Wes om gewere te kry.

BENNIE
Wie’s “hulle”?  En al is dit waar, 
hoekom sal die Duitsers in Zuid-wes 
genoeg wapens hê wat rondlê om al 
die rebelle te bewapen?

GERHARD *
Ek hoor die vrouens in Suid-wes is *
nogal...(beduie groot *
borste)...mooi. *

Jakob kom staan langs hulle tafel.

JAKOB
Dagsê, manne.  Jakob le Roux. 

Hy bied sy hand aan en skud hande met hulle almal om die 
tafel.

JP
Hoekom ken ek jou gesig?

JAKOB
Die skag.

WILLEM
Jy’s die nuwe ou.

JAKOB
(glimlag, knik)

Sal julle omgee as ek sit?

Willem beduie vir Jakob om te sit. Jakob trek ‘n stoel nader.

WILLEM
(aan Bennie)

As ek mag vra...wie’s jy?

BENNIE
Bennie Naudé.

JAKOB
Ek het jou nog nie in die skag 
gesien nie.

WILLEM
Hy’s die man wat vir ons siele gaan *
bid as die myne ons uitgeteer het. *

JAKOB
(aan Willem)

Kan ek hom vertrou?

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 1 p.27



WILLEM
Met jou lewe.

JAKOB
Julle moet my vergewe...maar die 
ander dag...ek kon nie anders as om 
te hoor hoe julle gepraat het 
nie...oor die rebellie.

Die manne kyk vlugtelings na mekaar, effens onseker. Jakob 
let op dat hulle op hulle hoede is.

JAKOB (CONT’D)
Nee, ek is nie ‘n regeringsagent 
nie. Wel, ek is ‘n agent...op ‘n 
manier...maar nie vir die regering 
nie.

Die manne kyk stip na Jakob.

JAKOB (CONT’D)
Die manne vir wie ek werk 
rapporteer aan General Kemp.  Oor 
hulle kan ek nie veel praat nie, 
maar wat ek wel vir julle kan sê is 
dat ek nie vir lank ‘n myner gaan 
wees nie, nie na die Vierkleur weer 
oor Pretoria wapper nie. Soos ek 
kan aflei, is julle manne wat se *
harte op die regte plek is.  Nou 
ja, as julle nie op julle gatte wil 
sit en niks doen nie...ek het ‘n 
opdrag wat ek moet uitvoer en ek 
het ‘n paar sterk arms en dapper 
harte nodig om my te help.

WILLEM
Om wat te doen?

JAKOB
As jy ‘n staatsgreep wil uitoefen, 
dan sal jy ‘n paar treinspore moet 
opblaas, en om dit te doen, het jy 
dinamiet nodig.  En waar beter om 
dinamiet te kry, as by ‘n myn?

GERHARD
Die dinamietkasernes word soos 
forte bewaar, wagte oorals.

JAKOB
Presies hoekom ek sterk arms en 
dapper harte benodig.

‘n MAN MET NUUS kom die kroeg ingestorm.
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MAN MET NUUS
Generaal De la Rey is dood.  Smuts 
se manne het De La Rey geskiet. ‘n 
Padblokkade naby Potchefstroom.  
Die Leeu van die Wes-Transvaal is 
dood.

JP, Gerhard en Willem kyk verstom na mekaar.

JAKOB
En so gaan hulle ons leiers een vir 
een vermoor.

‘n ENGELSMAN wat anderkant sit, staan op.

ENGELSMAN
Why don’t you Dutchmen just accept 
the fact that you lost the war and *
get on with it. *

WILLEM
Verskoon my ‘n oomblik...

Willem staan op en stap met mening oor na waar die Engelsman 
staan, en, sonder om te huiwer, moker hom met die vuis laat 
hy agteroor oor ‘n tafel neer bliksem.  

GERHARD
(skud sy kop moedeloos)

O hel, hier gaat ons alweer.

FADE TO BLACK:

KLANK:  Oor die donker skerm hoor ons die klank van twee 
manne wat swaar asem haal soos hulle hardloop.

FADE IN ON:

EXT. IEWERS TUSSEN KASERNES OP DIE MYNWERF. NIGHT20 20

Nabyskoot op ‘n hout kis omtrent so groot soos ‘n 
ammunisiekis. Die kis is swaar en word aan weerskante aan 
twee touhandvatsels gedra. Die kis beweeg vinnig oor die 
grond want die manne wat hom dra is besig om te hardloop. Op 
die kis, die woord:  EXPLOSIVES  met ‘n skedel en kruisbene.

Nou sien ons dat dit Willem en Gerhard is wat met die kis 
tussen hulle, tussen die kasernes hardloop.

Bennie en JP hardloop langs hulle, ook met ‘n kis dinamiet 
tussen hulle.

‘n Entjie agter hardloop Jakob.

‘n FLUITJIE BLAAS iewers in die donker agter hulle.

Hulle hardloop om die hoek van ‘n kaserna en steek vas...
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Twee SEKURIETEITSWAGTE kom so 30 treë voor hulle anderkant om 
die kaserne gehardloop.

Ons manne breek na links in ‘n donker steeg tussen twee ander 
geboue weg.

Een van die wagte rig sy geweer op die manne en vuur nes 
hulle in die steeg verdwyn.

‘n Koeël tref Jakob in die been net voor hy laaste in die 
steeg vedwyn.  Hy steier en val neer.

EXT. DONKER STEEG TUSSEN TWEE GEBOUE. NIGHT21 21

Willem en Gerhard hardloop, Bennie en JP agterna, en Jakob 
heel agter.

GERHARD
(uitasem)

Ons gaan dit nie maak nie, nie met 
die dinamiet nie.

Willem kyk oor sy skouer en sien hoe...

Jakob kom sukkelend orent en huppel mank agter hulle aan.

WILLEM
Hy’s getref!

Gerhard kyk ook om na waar...

Jakob huppelend na hulle beweeg.  En dan kom die twee wagte 
om die hoek gehardloop.

WILLEM (CONT’D)
Los die dinamiet! L’at spat!

Willem, JP, Bennie en Gerhard laat val die kiste dinamiet 
spat uitmekaar in verskeie rigtings.

‘n Skot KNAL en ‘n koeël tref die hoek van ‘n gebou net langs 
Willem se kop soos hy om die hoek verdwyn.

Jakob huppel nog desperaat vorentoe.

SEKURITEITSWAG
Halt or I shoot!

Jakob weet dis verby.  Hy kom tot stilstand, lig sy hande bo 
sy kop.  Die wagte beweeg vesigtig nader, geweer op Jakob se 
rug gerig.

INT. ‘N PAKKAMER. NAG22 22

‘n Vuishou tref Jakob se gesig. Bloed spat.
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Jakob sit op ‘n stoel in die pakkamer, sy arms agter die 
stoel vasgebind, sy enkels onder teen die stoel se bene 
gebind.   Voor Jakob staan ‘n gevaarlike man, WIGGLE - HOOF 
VAN SEKURITEIT - sy voorkoms die van ‘n oud-bokser, baie 
vuisgevegte agter die rug.

WIGGLE
Give me the names...and it will all 
end.

JAKOB
(Afrikaanse aksent)

I was alone.

WIGGLE
Well now, that’s not what my boys *
told me. *

Nog ‘n hou.  Bloed spat.  Jakob spoeg ‘n tand uit.

Wiggle gaan staan reg voor Jakob, met sy hande op sy knieë, 
sy gesig ‘n paar duim van Jakob se gesig.

WIGGLE (CONT’D)
There were four of them.  Now give 
me the names.

Jakob knik.

WIGGLE (CONT’D)
Yes...?

Jakob spoeg bloed in Wiggle se gesig.  Wiggle kom stadig 
orent, baie kalm, beheersd.

WIGGLE (CONT’D)
Very well...

Wiggle vat ‘n knyptang wat op ‘n kissie lê. Wiggle plaas die 
tang se mond oor die boonste krul van Jakob se oor. 

ECU:  Jakob. Sy mond trek wyd en hy skree.

INT. WILLEM SE HUIS. NIGHT23 23

Willem stap die kombuis binne. 

Netta en Jacqueline sit by die kombuistafel.  Beide se oë is 
rooi gehuil.  Jacqueline snik as sy vir Willem sien.  Maar 
Netta is al verby huil.  Sy kyk op na Willem, haar oë dof en 
leeg.

NETTA
Waar was jy?

WILLEM
Wat’s fout?
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NETTA
Waar was jy?

Jacqueline snik harder, ken op haar bors.

WILLEM
Hoekom huil julle?  Wat het gebeur? 
Waar’s Pa?

NETTA
(stil, uitdrukkingloos)

Een of ander Engelsman het sy *
ooreenkoms met Meneer Liebowitz 
gekelder.

WILLEM
Waar’s hy?

NETTA
(sonder emosie)

In die pakkamer.

Jacqueline begin behoorlik ween.

Willem stap na die agterdeur.

INT. WILLEM SE HUIS, PAKKAMER. NIGHT24 24

Willem stap die pakkamer binne.  Sy oë gaan op na...

Paul hang aan sy nek aan ‘n ketting aan ‘n balk.

Willem snak na sy asem...

WILLEM
Nee, nee, nee...

Hy beweeg nader en vat vir Paul om sy duie en probeer hom 
oplig om die gewig van sy nek af te haal. 

WILLEM (CONT’D)
Pa...Pa...

INT. WILLEM SE HUIS, KOMBUIS. NIGHT25 25

Gerhard kom die kombuis ingestorm.  Hy steek vas as hy vir 
Netta en Jacqueline sien.

GERHARD
Jammer om sommer so in te kom, 
tannie.  Is Willem hier?

NETTA
Agter. By sy pa. 

Gerhard beweeg vinnig na die agterdeur.
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INT. WILLEM SE HUIS, PAKKAMER. NIGHT26 26

Gerhard kom ingehardloop.  Steek vas.

Willem staan nog met sy arms om sy pa se bene.

GERHARD
O nee, Here...

WILLEM
Help my...

Dis ‘n situasie vir Gerhard. Hy wil help, maar daar is nie 
tyd nie.

GERHARD
Willem.  Hulle kom. Ons moet gaan.  
Nou!

WILLEM
Help my...

GERHARD
Daar’s nie tyd nie. Die polisie was 
by my huis. Ek het by die venster 
uitgeduik.  Ek reken Jakob het *
gepraat.  Ons moet gaan.  Die ander 
gaan waarsku. Nou.

Gerhard pluk en trek aan Willem se arm terwyl hy praat.

WILLEM
Hy moet afkom.

GERHARD
Kom.  Kom!  

Gerhard trek vir Willem weg van sy pa se lyk.  Willem gryp-
gryp na die lyk soos Gerhard hom wegtrek.

Eindig op Paul.

INT. JP SE HUIS, AGTERDEUR. NIGHT27 27

Flip maak die deur oop.

Gerhard staan voor die deur.

GERARD
Naand, Oom.  Ek soek vir JP.

FLIP
Gaan soek hom iewers anders.

Flip stoot die deur toe, maar Gerhard stamp die deur oop en 
stoot verby Flip en stap die kombuis binne.
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‘n Bottel brandwyn staan halfgedrink op die tafel.  Twee 
glase.

FLIP (CONT’D)
Hoi!  Wetter!  Kry jou gat uit my 
huis.

JP kom van sy kamer se kant die vertrek binne.

GERARD
Tyd om te trek, JP. Ek dink Jakob 
het gepraat.

FLIP
Wat het julle nou aangevang, huh?  
Waarvoor hardloop julle weg?

JP beweeg om uit te stap.  Flip gryp hom aan sy arm.

FLIP (CONT’D)
Jy gaan nêrens nie.  Wat het 
julle...

JP ontplof soos ‘n bom.  Hy stamp Flip teen die bors laat 
Flip agtertoe steier en teen die muur stamp en neersak grond 
toe.

JP
(aan Gerhard)

Waar’s Willem?

GERHARD
In die straat.

JP
En Bennie.

GERHARD
Die pastorie is aan die anderkant 
van die dorp. Daar’s nie tyd nie. 
Of hy’s gevang, of hy wag vir ons.

JP en Gerhard haas uit.

Eindig op Flip op die vloer.

HESTER (O.S.)
Flip!  Wat gaan daar aan?!! My keel *
is droog! *

EXT. IEWERS OP ‘N MYNHOOP. NAG28 28

Dieselfde plek waar die manne die kos en drank uitgedeel het. 
Gerhard, Willem en JP kom uit die donker aangedraf.  Hulle 
gaan staan in die plek waar hulle voorheen was.  Gerhard tuur 
angstig die donkerte in.
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GERHARD
Bennie!  Bennie!

Stilte.

Willem gaan sit op sy agterend in die sand, sy elmboë op sy 
knieë, sy kop in sy hande.  Sy skouers begin ruk soos hy 
huil.

JP kyk ‘n vraag na Gerhard.

GERHARD (CONT’D)
(stil)

Oom Paul het homself gehang.

JP loop ‘n moedelose jakkelsdraai, soos in “Ägge nee, fok.”

Gerhard gaan hurk langs Willem, plaas sy hand op Willem se 
skouer.

GERHARD (CONT’D)
Willem, ou maat, ek is jammer.  Ek 
is jammer.

JP staan verleë, kyk net stil na Willem. 

Willem kom stadig tot bedaring.  Hy vee die trane uit sy oë.

WILLEM
Weet jy wat...?  Ek dink dis beter 
so. Sy siel was al lankal 
dood...het doodgegaan toe ons ons 
plaas verloor het.  Net sy lyf het 
aanhou leef.  Hoe lank kan ‘n man 
aanhou...sonder sy siel?

Gerhard knik stadig, verstaan.

JP
My medelye, my vriend.

Willem knik dankie.  Dan staan Willem op.

WILLEM
Een ding kan ek julle waarborg - 
dis nie blomme wat ek op sy graf 
gaan lê nie...maar ‘n vrye 
Afrikaner republiek.

‘N KLANK in die donker. Die manne kyk om na die oorsprong van *
die klank.

Donkerte.  En dan verskyn Bennie vanuit die donker.

BENNIE
Ek neem aan die polisie was ook by 
julle.
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GERHARD
By my. Ek het Willem en JP gaan 
waarsku. Ek kon nie betyds by jou 
uitkom nie nie. Maar ek het gereken 
die Here sou dit goed sien om Sy 
Hand oor Sy toekomstige dienaar te 
hou.  Duidelik het Hy.

BENNIE
Ek was in my kamer. Toe hulle aan 
die voordeur klop, toe weet ek. 
Vader weet wat my pa hieroor gaan 
sê.  Ek sou waarskynlik veiliger 
wees by die polisie.

Stilte. Vir ‘n oomblik is daar nie woorde nie. 

JP
Waarheen nou?

WILLEM
Rustenburg.

Willem begin stap.

JP
Sonder gewere?

WILLEM
(sonder om terug te kyk of 
draai)

Ek sal die donnerse vyand met 
klippe gooi as ek moet. *

JP aarsel, kyk van Willem, wat wegstap, na Bennie en Gerhard. *

BENNIE *
Kom ons gaan maak die tempel skoon. *

Bennie begin agter Willem aanstap.  JP begin hom volg, maar *
sien dan dat Gerhard nie beweeg nie. *

GERHARD *
Ek het môreaand ‘n afspraak met die  *
mooiste vrou wat ek... *

Maar dis ook maar net hoe ver hy kom voor JP hom aan die *
kraag gryp en saamsleep. *

GERHARD (CONT’D) *
(soos JP hom wegsleep) *

Sy’s rêrig mooi! *

 AD BREAK # 4 *
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INT. ARCHIVE VISUALS. MONTAGE29 29

‘n Montage van stills foto’s - soveel as moontlik, van die 
rebellie, asook foto’s van De Wett, Maritz en Beyers.

VERTELLER
Önder De Wet, Beyers, Kemp en 
Maritz het die republikeinse 
kommando’s saamgetrek, en vir die 
eerste keer sedert die teken van 
die Vredesverdrag van Vereeniging 
in 1902, het die vlam van vryheid 
weer hoog in hulle harte gebrand. 
Maar nie vir lank nie, want hierdie 
keer was dit nie Brit teen Boer 
nie, maar Brit en Boer teen Boer. 
Een vir een het die regeringsmagte 
die kommando’s vasgetrek en 
verower. Honderde is dood en 
gewond. De Wet en Kemp is 
gearresteer; Maritz het Zuid-Wes 
ingevlug; Beyers het in die Vaal 
rivier verdrink toe hy van die 
regeringsmagte probeer ontsnap 
het...

INT. TRONKSEL IN DIE FORT IN JOHANNESBURG. DAY30 30

Begin met: FREEZE FRAME, SEPIA van die toneel in die sel.

Bennie, JP, Willem en Gerhard sit saam in ‘n tronksel. Daar 
is ‘n vyfde man - MAN MET BRILLE, by hulle in die sel. Elk 
van ons vier manne sit in stilte, besig met sy eie gedagtes.

VERTELLER
...en die rebelle, oud en jonk, wat 
van ‘n republiek gedroom het, is 
gevange geneem.

Die beeld begin beweeg - steeds in sepia, en doof dan na 
volle kleur soos hulle praat.

BENNIE
Hoe lank dink julle sal hulle ons 
hier hou?

JP
Ek het vanoggend van die manne hoor 
praat.  Hulle’t gesê hulle’t gehoor 
dat net die leiers en senior 
offisiere aangekla gaan word.

BENNIE
So hoe lank gaan ons hier wees?

JP trek sy skouers op.
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WILLEM
Hulle moet my maar vir die res van 
my lewe opsluit.  Want as ek hier 
uitkom, begin ek daar en dan my 
verset.  En glo my, dit sal nie ‘n 
halfgebakte poging wees soos die 
generaals wat hierdie rebellie 
gelei nie.

JP
‘n Rebellie sal nooit in hierdie 
land slaag nie.

WILLEM
Een terugslag en jy gee klaar moed 
op.

JP
Wie praat van “opgee”? Ek sê: ‘n 
rebellie, of enige gewapende 
opstand, is verlore nog voor dit 
begin.  As ons ons republiek wil *
hê, sal ons baie slimmer te werk 
moet gaan - die dier van binne af 
opvreet eerder as van buite af 
aanval.

BENNIE *
Dis wat hulle sedert 1902 probeer, 
en waar het dít ons gebring?

JP
Die tyd was nie reg nie. Maar nou 
is hy.  Die rebellie het misluk, 
maar sy nagevolge sal tot ons 
voordeel wees. Botha en Smuts het 
belowe hulle sal net vrywilligers 
kommandeer vir die aanval op Zuid-
Wes, maar daardie belofte het hulle 
gebreek. 

WILLEM
En nou dat die Uniemagte Zuid-Wes *
gevat het, kan ek jou waarborg dit 
sal nie lank wees nie voordat 
Engeland daarop aandring dat Suid-
Afrikaners op die slagvelde van 
Europa opgeoffer word.

JP
Presies. Volgende jaar is daar ‘n 
algemene verkiesing. Die Afrikaner 
is kwaad, en vir die eerste keer is 
daar ‘n party wat werklik die 
Afrikaner se belange op die hart 
dra. 

(aan Willem)
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Jy sê jou verset begin die oomblik 
as jy hier uitstap. Gaaf. Maar 
wanneer jy uitstap, hou aan stap, 
en moenie ophou stap totdat jy by 
Hertzog se Nasionale Party kom nie, *
want dis die Nasionale Party wat 
die dier van binne af gaan opvreet. *

‘n RUMOER klink op in die gang.  Iets is aan die gebeur. Die 
rumoer raak al hoe luider - ‘n klomp mansstemme wat roep en 
juig.  Dan word die juig ‘n woord, wat oor en oor herhaal 
word:  Jopie.  Jopie.  Jopie.  Jopie.  Jopie.

Bennie, JP, Willem en Gerhard het beweeg na die tralies om 
beter te kan sien wat in die gang aangaan.  En dan, vanuit 
hulle POV, sien ons deur die tralies van hulle sel, hoe JOPIE 
FOURIE, met ‘n wag aan elke kant en nog ‘n wag agter hom, in 
die gang, verby hulle sel, begelei word.  

Stadig doof die gejuig uit totdat daar weer stilte is. 
Bennie, JP, Gerhard en Willem bly staan by die tralies terwyl 
die ander manne in die sel weer gaan sit.

GERHARD
Hoekom is hy ter dood veroordeel en 
die generaals nie?

JP
Die generaals het uit die 
Unieweermag bedank voor hulle by *
die rebellie aangesluit het.  Jopie 
het nie.

WILLEM
Uit al die foute wat Botha en Smuts 
gemaak het, is hierdie die 
grootste.

JP
En hulle gaan ten duurste daarvoor 
betaal.

Hulle beweeg weer terug in die sel in om te gaan sit.  Willem 
bly staan. Willem trek sy hemp se punt uit sy broek en begin 
dit skeur.

EXT. ‘N BINNE HOF VAN DIE TRONK. DAY31 31

Jopie Fourie staan met sy rug teen ‘n muur.  ‘n OFFISIER wil 
‘n blinddoek oor Jopie se oë bind.  Jopie stoot die blinddoek 
weg.  Die Offisier aanvaar dit so en stap weg na waar die 
vuurpeleton van ses man gereed staan.
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OFFISIER
Jopie Fourie, you have been found 
guilty of treason, and you have 
been sentenced to death by firing 
squad. If you have any last words, 
you may speak them now.

Jopie kyk direk na die vuurpeleton.

JOPIE
(roep luid)

Vir my volk!

INT. TRONKSEL IN DIE FORT IN JOHANNESBURG. DAY32 32

Die manne soos vantevore.  Willem staan nog, maar nou met ‘n 
stuk lap wat hy van sy hemp afgeskeur het in sy hand.  Deur 
die tralies van die klein venstertjie hoog teen die muur hoor 
hulle die res van Jopie se laaste woorde:

JOPIE (O.S.)
Vir my taal!  Vir my land!  Vir my 
God!

En dan:  DWAAAAARRRRRRR!  Die vuurpeleton vuur.

Tjoepstilte in die tronksel.  Al die manne laat sak hulle 
koppe. 

Willem lig eerste sy kop.  Hy stap oor na die Man Met Brille.  
Willem vat die bril van die man se gesig.

WILLEM
Ek koop vir jou ‘n nuwe een, beter 
as hierdie.

Man Met Brille staar oopmond na Willem.

Willem stap oor na waar Bennie, JP en Gerhard sit.  Hy stryk 
die stukkie lap op die vloer uit.  Dan plaas hy die man se 
bril op die grond en trap een van die lense met sy hak 
stukkend.  Hy buk af en kies een van die glasskerwe en kom 
weer orent.

WILLEM (CONT’D)
Van hierdie dag af, ag ek julle my 
broers. 

Hy trek die glasskerf oor sy duim.  Die bloed vloei. Hy gee 
die skerf vir Gerhard wat ook so maak, dan JP en dan Bennie. 
Willem hou sy bebloede duim na hulle uit.  Die ander drie 
staan op.  Die vier manne druk hulle duime tegelyk teen 
mekaar.  

WILLEM (CONT’D)
Bloedbroers. Ons, ons kinders, en 
ons kinders se kinders.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 1 p.40



Dan buk Willem af en druk sy duim teen die lap. 

WILLEM (CONT’D)
Sodat ons altyd sal onthou.

Die ander drie buk af, druk elk hulle duime teen die lap.  
Willem begin sing:  Kent gij dat volk.  Die ander drie begin 
saam sing en dan versprei die sang (off-screen) deur die hele 
tronk - a capella.  Dit alles in die agtergrond onder die 
Verteller se woorde.

Terwyl hulle sing, kom die vier manne orent, uit die raam 
uit.  Die lap bly op die grond lê en ons bly op die vier 
bloedafdrukke op die lap terwyl die Verteller praat.

VERTELLER
En so het Willem, Gerhard, JP en 
ek, in daardie oomblik, sonder dat 
ons dit eers besef het, ‘n pad 
gekies na ‘n toekoms waarvan nie 
een van ons ooit kon droom nie.

EXT. ‘N BINNE HOF VAN DIE TRONK. DAY33 33

Die koorsang in die tronk klink voort onder die vertelling.

Jopie lê dood op die grond voor die muur.  Terwyl die 
Verteller praat, beweeg ons stadig terug...verder en verder, 
totdat Jopie doer anderkant onder teen die bloedbespatte muur 
lê.  En in een hoek, op ‘n vlagpaal, hang die rooi vlag van 
die Unie van Suid-Afrika, met sy Britse Union Jack in sy 
hoek.

VERTELLER
In sy laaste brief voor sy 
teregstelling, het Jopie Fourie 
geskryf: “Om vyfuur vertrek ek van 
hier op ‘n reis na die ewigheid met 
my getrouwe Leidsman en Vriend, 
Jesus. Ek wil u dankie sê vir die 
boom wat geplant is, en nou met my 
bloed benat word. Dit sal opgroei 
tot ‘n groot boom en heerlike 
vrugte dra.”  Na die rebellie van 
1914 het die rif wat deur die 
Afrikaner volk geloop het, ‘n kloof 
geword, met Smuts en Botha en hulle 
Sappe aan die een kant, en Hertzog 
en sy Natte aan die ander.  Maar 
nes Jopie voorspel het, het ‘n nuwe 
boom begin groei...’n boom gevoed 
deur nasionalistiese geesdrif...en *
vrugte sou hy dra...van hulle 
soet...en ander baie bitter.

ROL KREDIETE
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INT. ARCHIVE VISUALS. MONTAGE1 1

Oor die Verteller se woorde, verskeie relevant-tot-die-
vertelling stills en bewegende argief beelde (indien 
beskikbaar) uit die tydperk.

VERTELLER
Soos die ou wysheid dit het: 
Oorwinning is soms ‘n vervloeking.  
Smuts en Botha het dalk daarin 
geslaag om die rebellie te 
onderdruk, maar die republikeinse 
vlam, wat die rebellie aangevuur 
het, het na die nederlaag hoër 
gebrand as voor die rebellie begin 
het. In ‘n poging om daardie vlam 
nie aan te blaas nie, het Smuts 
daarvoor gesorg dat die 
rebellieleiers so kort as moontlik 
agter tralies sit, en die manskappe 
wat aan die rebellie deelgeneem 
het, is met ‘n boete vrygelaat. “’n 
Wyse genade”, sou mens dalk dink, 
en miskien was dit. Maar die jaar 
wat voorgelê het, was ook die jaar 
van ‘n algemene verkiesing...en 
genade voor ‘n verkiesing is nie 
net wys nie, dis ook slim. Smuts se 
bynaam was nie verniet “Slim 
Jannie” nie. Maar in 1915 sou Slim 
Jannie opnuut leer wat slim met sy 
baas gedoen het...

EXT. IEWERS OP ‘N MYNHOOP. DAY2 2

Dieselfde plek as in Episode 1 waar ons Bloedbroers altyd 
bymekaar kom.

Swart en wit/sepia freeze frame wat by die argief beelde voor 
hierdie toneel pas:  Bennie, JP, Willem en Gerhard in medias 
res in gesprek.  Bennie en JP sit op kratte. Gerhard staan 
eenkant.  Willem staan, in die middle van ‘n sin, arm 
uitgestrek, voorvinger uit na JP. 

Ons hoor die Verteller se laaste woorde oor hierdie freeze 
frame.

VERTELLER
...veral as sy baas in die oë van 
sy volk, teen sy volk kant gekies 
het.

Die freeze frame word lewendig, eers in swart en wit, en doof 
dan stadig oor na volle kleur gedurende die aksie.
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WILLEM
...ek staan eerder voor ‘n 
vuurpeleton soos Jopie Fourie, voor 
ek in ‘n loopgraaf in Europa gaan 
lê en op Duitsers skiet. Dit kan jy 
maar op Smuts se agterent loop 
skryf.

JP
Ek sê net, dis al. Hulle’t klaar 
kennis gegee dat die Eeerste Suid-
Afrikaanse Infanterie Brigade 
gevorm word, en ons weet wie hulle 
vir daardie brigade gaan 
kommandeer.

GERHARD
Nee wat, Smuts sal nooit so dom 
wees om manne te kommandeer nie.  
Dit sal vrywilligers wees, en 
daar’s oorgenoeg manne in die Unie - 
Engels en Afrikaans - wat sal 
aansluit.  Anders het die rebellie 
geslaag en het ons nie nou hier met 
ons gatte toegestop gesit nie.

WILLEM
My gat is nie toegestop nie.

GERHARD
Wel...kom ons kyk:  jy’s werkloos, 
jy’s ‘n armgat, jy’t ‘n boete om te 
betaal waarvoor jy die geld weet 
nie waar gaan kry nie, en jy praat 
‘n taal wat alles wat ‘n deur is, 
in jou gesig laat toeslaat.  Voel 
soos toegestop vir my.

BENNIE
As julle van toegestop wil 
praat...ek het my beurs verloor.

GERHARD
Maar gelukkig nog kos op die tafel.

BENNIE
As dit van my pa afhang, nie vir 
lank nie. Ek het hom in my lewe nog 
nooit so kwaad gesien nie. Selfs 
die duiwel sou wegkruip.

‘n Stilte daal neer...elkeen besig met sy eie gedagtes.

WILLEM
Nou ja...soos ek die saak deur my 
toegestopte...(gat)... 
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BENNIE
(val hom in die rede nes 
hy “gat” wil sê)

Ja-ja.

WILLEM
...vanuit my toegstopte hoekie 
sien, is daar net een hoop vir die 
toekoms van ons volk...

Die ander manne kyk na Willem.

WILLEM (CONT’D)
...Hertzog se Nasionale Party.

INT. WILLEM SE HUISIE, VOORPORTAAL. DAY3 3

‘n Man dra ‘n stoel in die gang af op pad na die voordeur, 
gevolg deur Netta.

NETTA
(gryp aan sy skouer van 
agter)

Sit neer daai stoel!  Sit hom neer!

Die man skud haar af, loop aan, maar loop hom vas in Willem, 
wat pas ingekom het. 

WILLEM
Wat de donner dink jy doen jy?!

NETTA
Hy vat ons meubels!

WILLEM
Sit neer daai ding!  Sit neer!

Willem vat die stoel vas, probeer dit uit die man se hand 
worstel. Maar dan word Willem van agter af onverwags 
vasgevat.  Die man pluk Willem aan sy skouer om.  Dit is 
O’BRENNON (40’s).

O’BRENNON
(met Ierse aksent)

I suggest you watch your temper, 
lad.

WILLEM *
Ek het gesê ek sal einde van die *
maand betaal. *

O’BRENNAN
I don’t speak your kitchen Dutch. *
If you want to talk to a civilised *
man, speak a civilised language. *

Willem beteuel sy humeur, sluk die belediging. *
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WILLEM *
(sterk Afrikaanse aksent) *

I said I will pay at the end of the *
month. *

O’BRENNAN *
That’s what you said last time. *

WILLEM
I had some problems.

O’BRENNAN
Ah yes...your little rebellion.

WILLEM
I will pay all the rent as soon as 
I gets another job.

O’BRENNAN
And when you do, you can move back 
in and you’ll get your furniture 
back. If I haven’t sold it by then.

Willem het nie woorde nie. Hy werk hard om sy humeur te 
beteul.

WILLEM
You English, you come to my 
country, you take our gold and 
everything we have...but I promise 
you...one day...

O’Brennan se oë gaan na die man wat nog die stoel in sy hande 
het. Dis net ‘n kyk, maar dis ‘n boodksap.  Agter Willem sit 
die man die stoel neer terwyl O’Brennan verder praat, en kom 
staan reg agter Willem.

O’BRENNAN
Let me make something very clear to 
you, son.  You can call me a dog, 
and I’ll keep my temper. You can 
call me a bastard, and I’ll still 
keep my temper.  But call me an 
Englishman and I’ll break your 
head.  

WILLEM
You all look the same to me.

O’Brennan se oë flits na die man wat nou reg agter Willem 
staan.  Die man pen Willem se arms van agter vas. THOEP! 
O’Brennan slaan vir Willem ‘n hou in die maag.  Hy slaan 
Willem se wind uit.  Willem sak op sy knieë grond toe. 

NETTA
Nee!
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O’BRENNAN
(spoeg na Willem

Dirty Dutchman. *

Netta hardloop oor en takel O’Brennan.  Hy stoot haar met 
gemak weg, soos ‘n blaar. 

O’Brennan staan oor Willem, wys met sy voorvinger na Willem.

STERK MAN
Next time I won’t be so gentle with 
you. Bring me my money.

Willem, op sy knieë, hoes.

INT. BENNIE SE HUIS, ISAK SE STUDEERKAMER. DAY4 4

Isak sit in a stoel, lees voor uit Die Bybel.

ISAK
“...want die sigbare dinge is 
tydelik, maar die onsigbare ewig. 
Want ons weet dat as ons aardse 
tentwoning afgebreek word, ons ‘n 
gebou het van God, ‘n huis nie met 
hande gemaak nie, ewig, in die 
hemele.”

Isak maak Die Bybel toe en kyk op na Bennie wat oorkant hom 
sit, respekvol, op die voorpunt van die stoel, sy hande op sy 
skoot.

ISAK (CONT’D)
So het Paulus in sy tweede brief 
aan die Korinthiërs geskryf.  En as 
jy sy raad gevolg het, het jy nog 
jou beurs gehad en was jy hierdie 
jaar op pad na die kweekskool.

Bennie slaan sy oë verleë af grond toe.

ISAK (CONT’D)
Dit spyt my dat jy my toorn moes 
ken.  Dit het my ontstel, en ook 
vir jou ma.  Ek het na my 
binnekamer gegaan en met God 
gepraat, Hom vir leiding en wysheid 
gesmeek, en hy het my gebede 
gehoor...my die pad gewys om jou te 
help om te verstaan.

Isak staan op.

ISAK (CONT’D)
Kom saam met my.

Isak stap uit.
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Bennie huiwer onseker  vir ‘n oomblik, staan dan op en volg 
Isak uit die studeerkamer.

Nou volg ‘n sekwens van “armmoede” tonele...musiek belangrik 
hier.

INT. ‘N ARMSALIGE KAMERTJIE. DAY5 5

‘n MIDDELJARIGE VROU wit vrou sit langs die bed van ‘n siek 
KIND wat in die bed lê met koors.  DRIE ANDER KINDERTJIES, 
vuil, ongewas, sit op die vloer in die kamer.

Isak gee vir die Vrou ‘n brood. Bennie staan in die deur van 
die kamer, kyk na die toneel.

INT. ‘N SOPKOMBUIS. DAY6 6

Armblanke mense staan in a ry voor ‘n tafel waar sop en brood 
bedien word. ‘n Paar ander sit reeds by tafels en eet.

Isak skud een van die armblanke mans se hand. Bennie staan en 
kyk na die toneel.

EXT. BUITE ‘N KROTJIE VAN ‘N HUIS. DAY7 7

‘n Armblanke MAN en VROU, met VIER KINDERS om hulle sit op 
die trappies van die huis.

Bennie se oë is op die gesin soos hy en Isak verbystap.

SLOW MOTION: Op die armsalige gesin vanuit Bennie se POV soos 
hy verbystap.  Hulle kyk na ons met leë oë soos ons 
verbybeweeg.

EXT. INGANG NA DIE ABRAHAM KRIEL KINDERHUIS. DAY8 8

VESTIGINGSSKOOT: Bo die deur staan geskryf:  GESTIG 1902.

INT. ABRHAM KRIEL KINDERHUIS. DAY9 9

‘n Saaltjie met so 30 kindertjies.  Die kinders sit in 
kringetjies op die vloer en eet beskuit en drink tee.

Isak en Bennie staan in die deur.  Die WEESHUISMOEDER staan 
by hulle.

‘n KLEIN DOGTERTJIE van 6 jaar sien vir Bennie by die deur.  
Die dogtertjie sit haar beker en beskuit neer op die vloer, 
staan op en stap oor na Bennie.  Sy vat sy hand in albei haar 
hande, kyk op na hom, in die oë...
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DOGTERTJIE
Vat my asseblief.  Ek belowe ek sal 
soet wees.

Bennie sukkel om sy emosie te beheer.

Die Weeshuismoeder lei die dogtertjie weg.

WEESHUISMOEDER
Kom my kind, kom eet jou beskuit en 
maak klaar jou tee.

Die Dogtertjie kyk oor haar skouer terug na Bennie soos sy 
weggelei word.

Bennie is bleek.

EXT. ABRHAM KRIEL KINDERHUIS. DAY10 10

Isak en Bennie kom uit die gebou gestap.  Isak steek vas, 
draai na Bennie.

ISAK
Die politiek, my seun, is ‘n 
modderbad. ‘n Man kan met die 
reinste siel en die beste 
bedoelings daar ingaan, maar dit 
sal nie lank wees voor hy, nes al 
die ander, homself in daardie 
modder verloor het nie.  Jou 
roeping is nie om die aardse te 
dien nie.  Jou roeping is die 
bediening van dit wat daarna kom; 
om God se kinders in hulle lyding 
te troos, te help, en terug na Sy 
koninkryk te lei, om hulle siele 
vir die hiernamaals voor te berei.

BENNIE
En tot dan, Pa? Hoe voed ek die 
siele van lywe wat nie weet waar 
hulle volgende maal vandaan kom 
nie? Wat nie ‘n dak oor hulle koppe 
het nie.  Wat soos diere leef.

ISAK
Met die krag en genade van die Here 
in jou hart.  Deur Hom is alles 
moontlik.

Bennie is stil. Worstel met die teenstryd in sy hart.

INT. MYNERSKROEG. DAY11 11

Gerhard sit teenoor CRONJE - 30’s, ‘n myner -  by ‘n tafel.
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CRONJE
Daarvan kan jy maar vergeet.

GERHARD
As jy met Venter praat, miskien sal 
hy...

CRONJE
Jou naam is op ‘n lys, Gerhard.  
Verstaan jy wat ek sê?  Op ‘n lys. 
Sit jy jou voet op daardie myn se 
grond, sal jy ken van ‘n pakslae.

GERHARD
Ek’s nie die enigste man wat aan 
die rebellie deelgeneem het nie.

CRONJE
Almal in die pad gesteek. Elke 
laaste een. 

Gerhard skud moedeloos sy kop.

GERHARD
Wat anders moet ek doen?  Ek’s ‘n 
myner.  Dis wat ek ken.  Daar is 
nie ander werk nie.

CRONJE
Miskien moes jy daaraan gedink het 
voor jy jou verbeel het jy’s Danie 
Theron.

Gerhard sit weereens moedloos terug, raadop.

Cronje besigtig vir Gerhard, dink, suig lug deur sy tande.

CRONJE (CONT’D)
Daar is dalk een ding wat ons kan 
probeer.  Ken jy vir Pieter du 
Toit?

Gerhard skud sy kop.

CRONJE (CONT’D)
Hy werk vir ‘n ander myn. Soos baie 
van ons het hy nie by die rebellie 
aangesluit nie, maar as daar nou 
een man is wat ‘n Engelsman haat, 
dan’s dit Pieter. Hy’t in die 
Vryheidsoorlog geveg. Nog voor jy 
hom vra, sal hy vir jou sê...

INT. ‘N PAKKAMER. DAY12 12

Gerhard en Cronje staan teenoor PIETER DU TOIT - sterk Boer 
in sy 40’s. ‘n Regte karaker.
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PIETER DU TOIT
...die donnerse wetters het my pa 
geskiet.  Sy ammunisie was op. Hy’t 
reeds sy arms in die lug gehad. 
Maar toe skiet hulle hom. Lafaards.  
Bliksems.

CRONJE
Ja-nee, die Engelse.

PIETER DU TOIT
Plaas verbrand. Kleinvee geskiet. 
Donnerse Kitchener. Lafaard.  
Bliksem.

CRONJE
Ja-nee. Hoor hier, Oom Piet...

PIETER DU TOIT
En dan praat ek nie eers van die 
vrouens en kinders in die 
konsentrasiekampe nie.  Watse soort 
man is jy om oorlog teen vrouens en 
kinders te voer?! Donnerse Engelse. 
La...

GERHARD
(maak die sin vir Du Toit 
klaar)

Lafaards.  Bliksems.

PIETER DU TOIT
Presies. En nou moet julle my 
verskoon.  Ek het werk om te doen.

CRONJE
Voor Oom gaan.  Die rede hoekom ons 
hier is...

PIETER DU TOIT
Nou praat dan, laat ek hoor.

CRONJE
Gerhard hier het saam met die 
kommando’s in die rebellie gery...

PIETER DU TOIT
Verlore saak.  Nog voor dit begin 
het. Ek kon vir De Wet en Beyers 
gesê het...en kyk wat het hulle toe 
met Jopie Fourie gedoen.

CRONJE
Ja-nee. Lafaards.  Bliksems. In elk 
geval, Gerhard hier het as gevolg 
daarvan sy werk verloor...
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PIETER DU TOIT
Sal hom ook nooit weer terugkry 
nie. Die Engelse sal g’n man wat...

CRONJE
Ja, dis juis wat ek sê.  Maar toe 
reken ek, aangesien Gerhard nog 
nooit by hierdie skag gewerk het 
nie en sy naam nie hier op ‘n lys 
is nie, en aangesien Oom, soos ek 
dit verstaan, ‘n man van sekere 
invloed hier is, dat Oom dalk vir 
hom...

PIETER DU TOIT
(aan Gerhard)

Wat’s jou naam, seun?

GERHARD
Gerhard.  Gerhard Visser.

PIETER DU TOIT
Ek was saam met ‘n Visser in die 
oorlog. Parmantige kêrel, maar ‘n 
goeie skut.  Totdat hulle hom tot 
hier by sy nek lewendig begrawe 
het. Lafaards.

CRONJE & GERHARD
Bliksems.

Cronje en Gerhard kyk vlugtelings na mekaar na hulle besef 
dat hulle die woord tegelyk gesê het.

PIETER DU TOIT
(aan Gerhard)

Is jy parmantig?

GERHARD
Nee, Oom.

PIETER DU TOIT
Werk jy hard?

GERHARD
Ja, Oom.

PIETER DU TOIT
Haat jy die wetters vir wie ons die 
goud uitkrap?

GERHARD
Ja, Oom.

Pieter kyk vir Gerhard op en af.
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PIETER DU TOIT
Ek het ‘n plek in die store. Môre 
oggend.  Vyfuur.  En moenie laat 
wees nie.

GERHARD
Dankie, Oom.

Pieter stap weg.

PIETER DU TOIT
(mompel soos hy wegstap)

Dônnerse Engelse.

CRONJE
(aan Gerhard)

Nou ja toe.

 AD BREAK # 1

EXT. ‘N SAAL. DAY13 13

VESTIGINGSSKOOT: BLACK AND WHITE/SEPIA:  Die saal. Dis nie ‘n 
freeze frame nie.  Ons zoom stadig in op die saal in wit en 
swart. Die saal is redelik groot, maar glad nie deftig nie.

VERTELLER
‘n Man wat ‘n volk wil lei, moet 
die vermoë hê om dit wat in daardie 
volk se hart lê, maar waarvoor 
hulle self nie die woorde kan vind 
nie, te verwoord. Die regte man, 
vir die regte tyd. So ‘n man was 
Generaal J.B.M. Hertzog...

KLANK OOR BEELD:  Applous van ten minste 500 mense.

INT. ‘N SAAL. DAY14 14

Ons is op HERTZOG agter ‘n podium.  Ons bly op Hertzog, 
wissel tussen los MS en MCU.

HERTZOG
Laat ek dit baie duidelik stel: 
Britse imperialisme is vir my net 
goed sover dit goed is vir Suid-
Afrika.  Waar dit in botsing kom 
met die belange van Suid-Afrika, is 
ek ‘n besliste teenstander daarvan. 
Ek is bereid om my toekomstige 
loopbaan as politikus van hierdie 
standpunt te laat afhang.

JP, Willem en Gerhard sit in die gehoor. Hulle luister 
aandagtig.
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Maar dan vang ‘n JONG VROU (dieselfde Jong Vrou wat in Ep 3 *
uit Gerhard se losieshuiskamer sal stap) so ‘n paar sitplekke *
weg, Gerhard se oog. *

Die Jong Vrou glimlag effens stout vir Gerhard. *

Gerhard knipoog vir die Jong Vrou. *

JP pomp Gerhard ‘n hou in die ribbes met sy elmboog. Gerhard *
kyk ‘n verontwaardige “Wat...?!” na JP en fokus dan weer op *
Hertzog. Dit alles terwyl Hertzog praat: *

HERTZOG (CONT’D)
En wat lojaliteit aan die Engelse 
kroon en konsiliasie betref, wil ek 
dit baie duidelik stel: Ek is nie 
een wat daardie woorde gebruik nie, 
want dis ydele woorde wat Smuts en 
Botha gebruik om die Afrikaner te 
bedrieg.

Die hele saal KLAP HANDE.

Nou’s ons baie naby op net Willem.  Sy oë glinster terwyl hy 
hande klap.

HERTZOG (CONT’D)
Hiedie land is ons land. Hier het 
ons voorvaders hulle kom vestig.  
Hier het hulle bloed oor die aarde 
gevloei. En hier sal hulle 
nageslagte weer vry leef volgens 
die Wet van die Almagtige Skepper. 
En as ‘n man jou vra:  Waarvoor 
staan Hertzog? Dan kyk jy hom 
vierkantig in die oë en sê: Suid-
Afrika eerste!

Ons bly op Hertzog terwyl die gehoor JUIG EN KLAP.

HERTZOG (CONT’D)
(oor die gejuig)

Suid-Afrika eerste!!

INT. ‘N SAAL (DIESELFDE AS VORIGE TONEEL). DAY15 15

‘n Rukkie later.

Willem, JP en Gerhard staan een kant en wag om met Hertzog te 
praat.  Die saal is nou feitlik leeg.

Hertzog staan voor in die saal, naby die podium.  Hy skud 
hande met twee manne wat dan wegstap. HERTZOG SE ASSISTENT 
staan skuins agter hom.

Willem, JP en Gerhard staan nader.
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HERTZOG
Nou ja toe, kêrels, ek sien julle 
staan so geduldig daar en wag.

Willem hou sy hand uit.

WILLEM
Willem Pretorius, Generaal.  Ons 
wou net vir Generaal sê wat se 
voorreg dit was om Generaal te kon 
hoor, Generaal.

JP hou sy hand uit en dan Gerhard. *

JP
JP Retief. Dit was ‘n voorreg.

GERHARD
Gerhard Visser. ‘n Voorreg.

HERTZOG
Drie jong manne met drie goeie 
Afrikaner vanne.

Die manne glimlag effens skaam, maar trots.

WILLEM
Ons wou net sê, Generaal, die dag 
van die verkiesing kan die 
Nasionale Party op ons kruisies 
staatmaak, Generaal.

HERTZOG
Baie dankie. Ons gaan al die hulp 
nodig hê wat ons kan kry.

WILLEM
Ons sal daar wees, Generaal.

Hertzog se assistent staan nader, beduie hoflik dat dit tyd 
is om aan te beweeg.

HERTZOG
Nou maar goed so. Julle manne moet 
my verskoon, ek het nog ‘n 
toespraak om te lewer voor ek die 
pad terugvat na die Vrystaat.

Ons drie manne knik hoflik.

WILLEM
Sterkte, generaal.

Hertzog knik hoflik en stap weg, deur sy assistent vergesel.

Willem, JP en Gerhard kyk hom agterna.
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WILLEM (CONT’D)
Die dag as daardie man ons volk 
lei, is die dag wat ons volk weer 
trots sal staan.

GERHARD
En die myne weer in die Afrikaner 
se besit.

WILLEM
Ek sal nooit weer soos ‘n esel, *
rots uit die aarde dra nie. Ek gaan 
vir die Nasionale Party werk en *
sorg dat Generaal Hertzog ‘n 
meerderheid in die parlement wen. 
Al doen ek dit man-alleen.

JP
Alles goed en wel, maar terwyl jy 
dit doen is daar die klein kwessie 
van kos of die tafel en ‘n dak oor 
jou kop.

WILLEM
Ek sal ‘n plan maak. Buitendien, as 
dinge aangaan soos hulle aangaan, 
sal daar binnekort net swartes in 
die myne werk. Dis wat die Engelse 
wil hê en Smuts gaan dit vir hulle 
gee.

GERHARD
Nie as Hertzog wen nie. As jy wil 
kan ek met Pieter du Toit praat en 
kyk of hy...

WILLEM
Ek sê mos, jy kry my nie weer in ‘n 
skag nie.

GERHARD
Jou keuse. Maar onthou net, daar’s 
jou ma en Jacqueline ôk. Ek het met *
Tannie Gertie by my losieshuis 
gerpraat. Sy’t ‘n enkelkamer. Dis 
rof en klein, maar dis ‘n dak en sy 
vra nie duur nie.

WILLEM
Hoeveel?

GERHARD
‘n Sjiling en sikspens per week.

WILLEM
Sal sy my uitstel gee tot ek weer 
werk kry?
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GERHARD
Nee.

Willem raak stil.

JP
Ek kan jou help.

WILLEM
Jy kan my help? En waar kry jy so 
baie geld?

JP
Opsy gesit...dit wat my pa en 
daardie vroumens van hom nie by my 
gevat het nie. Juis vir ‘n dag soos 
hierdie.

WILLEM
Dankie, maar ek soek nie 
liefdadigheid nie.

JP
‘n Lening.  Todat jy kan betaal.

Willem huiwer.

GERHARD
Willem.

(Willem kyk na Gerhard)
Sluk jou trots.

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, KLEIN KAMERTJIE. DAY16 16

Twee afgetakelde enkelbeddens, sonder enige beddegoed, staan 
weerskante van die kamer teen die mure. ‘n Kassie staan 
tussen die beddens.  Geen mat op die vloer nie.  ‘n Verblykte 
lappie dien as gordyn voor die enkel venster. Voor die 
venster staan ‘n tafeltjie met ‘n primus daarop.

TANNIE GERTIE - 6o’s, (dink Ta’Stiemie), Netta, Jacqueline en 
Willem, elk met ‘n tas of ‘n sak in die hand, staan in die 
deur en kyk na die kamer. 

TANNIE GERTIE
Dis nou wel nie die Grand Hotel 
nie, maar dis skoon en die die dak 
lek nie.  (beduie) Daar’s die 
Primus. Kerosien en potte moet 
loseerders self voor sorg. Badkamer 
is in die gang af en die “ander 
plek” is buite. Vat julle eie 
papier. Ek vra geen deposito nie, 
maar huur word weekliks betaal.  
Vooruit.
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Tannie Gertie hou haar hand uit vir die huurgeld.  Willem 
plaas ‘n sjiling en sikspens in haar hand.

TANNIE GERTIE (CONT’D)
En geen gekuier of dronkenskap nie. 
Hierdie is ‘n Kristenhuis.  Nie dat 
ek dit vir julle hoef te sê nie, ek 
kan mos sien julle’s ordentlike 
mense. Nou ja, soos my Ouma Nollie 
sou gesê het: “Oos, wes en bôgger 
die res. Maak julle tuis.”

Tannie Gertie stap uit. Netta, Jacqueline en Willem stap die 
kamer binne, kyk stil na hulle nuwe “huis”. Netta sit haar 
tassie op een van die beddens neer en gaan sit moedeloos op 
die bed.  Sy snik onwillekeurig, probeer die huil inhou, maar 
kan nie.  Dit stoot stuk vir stuk uit haar uit.

Willem gaan sit langs Netta.

WILLEM
Ons sal regkom, Ma. Ek belowe, Ma, 
ons sal regkom.

En daar sit hulle.

EXT. JP SE HUIS. DAY17 17

JP sit onder dieselfde boom as wat hy in die eerste toneel 
van Episode 1 gesit het.  Die tuisgemaakte slaansak hang 
steeds waar hy gehang het.  Gerard lees ‘n boek.  Ons sien 
die titel van die boek op die buiteblad:  

VERGEET NIET

deur

D F Malherbe

Bennie kom aangestap.

JP sien hom oor die rand van sy boek.

BENNIE
Mens sou sweer jy’s een van daai 
miljoenêrs op die rand onder ‘n 
boom in sy tuin.

JP
Eendag, broer, eendag.

Bennie buk af, hande op knieë, om die titel van die boek te 
lees.

BENNIE
Vergeet Niet.
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JP
DF Malherbe. Eerste volwaardige 
roman in Afrikaans. Twee jaar 
gelede uitgegee. En twee jaar voor 
dit was hy ‘n stigterslid van die 
Afrikaanse Taalvereniging. Meer van 
sy soort en Afrikaans sal binnekort 
sy man teen Engels in hierdie land 
staan.

Intussen het Bennie langs JP, rug teen die boom, gaan sit.

BENNIE
Mens kan net droom.

JP
En waaraan het ek hierdie 
huisbesoek te danke?

BENNIE
Jy’s mos ons man van woorde.

JP
Sê die man van die Heilige Woord.

BENNIE
Juis.  Dis aardse woorde waarna ek 
soek. Gedruk op aardse papier.  Ek 
benodig ‘n plakkaat...soos daai wat 
hulle teen mure en pale plak. Ek 
wil ‘n vergadering aankondig. 
Gewonder of jy dalk ‘n drukker ken 
wat die Afrikaner goedgesind is.

JP
‘n Politiese vergadering?

BENNIE
(skud kop nee)

Die Helpende Hand.

FLIP ROEP van binne die huis. 

FLIP (O.S.)
JP!!!

JP
(sug)

Kan die Helpende Hand my help?

FLIP
Jy, my broer, is hulp verby.

JP knik ironies.

JP
Wat wil jy op die plakkaat hê?
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INT. JP SE SLAAPKAMER. DAY18 18

JP sleep die tassie onder sy bed uit en maak dit oop. Hy 
grawe in die tassie en haal die biljet wat in Episode 1 deur 
Flip opgevrommel is, en wat JP in die tas gebêre het, uit.  
Hy vee dit weer teen sy bobeen plat en soek dan onderaan die 
biljet na iets, wat hy dan ook kry. 

ANGLE ON:  Die onderkant van die biljet in JP se hande.  Daar 
lees ons, heel onderaan, die volgende:

“Cohen Printers & Typesetters, 22 Commercial Rd, Fordsburg” 

FLIP (O.S.)
Is jy doof?!

JP kyk van die biljet af op na...

Flip in die deur.

FLIP (CONT’D)
Ek roep en ek roep, maar jy hou jou 
lekker doof, né.

JP kom orent, die biljet steeds in sy hand.

JP
Jammer, ek het Pa nie gehoor nie.

FLIP
Jaaaa. Hmf.  Gaan jy nou vir die 
res van jou lewe rondlê of gaan jy 
vir jou ‘n werk kry en jou deel 
betaal?

JP
Ek soek nog.

FLIP
Hy “soek nog”. Laat ek een ding 
mooi duidelik maak, mannetjie:  as 
jy dink jy gaan op my ticket leef, 
moet jy maar twee keer dink.

JP
Ek betaal al my “deel” sedert ek 
vyftien is. Meer as my deel. 

HESTER (O.S.)
Flip!!

FLIP
(oor sy skouer)

Wag nou!  Ek’s besig!

Nes Flip sy mond oopmaak om iets vir JP te sê...
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HESTER (O.S.)
Moenie vir my sê “wag” nie!  Kom 
hier!

Flip skud sy kop, lekker moerig.

FLIP
(binnesmonds)

Jisis!
(skreeu weer oor sy 
skouer)

Hester, ek sê ek kom nou!

JP, steeds met die biljet in sy een hand, buk weer af na sy 
tassie, vat die blikkie waarin hy sy spaargeld hou.  Hy maak 
die tas toe, stoot dit met sy voet onder die bed en stap na 
Flip by die deur.  Hy gee die blikkie ‘n klein skud sodat 
Flip die muntstukke daarbinne kan hoor.

JP
Ek verstaan hoekom dit vir Pa 
belangrik is dat ek weer werk kry. 
Die liefde is duur...veral as mens 
daarvoor moet betaal.

JP stoot die blikkie teen Flip se bors. Flip vat die blikkie 
teen sy bors vas.

JP (CONT’D)
En moenie Pa se tyd mors om deur my 
tas te soek nie.  Dis al wat ek 
het.

JP stap verby Flip uit die kamer uit. Flip kyk af na die 
blikkie in sy hand.

FLIP
(roep agterna)

Oppas hoe jy met my praat!

 AD BREAK # 2

INT. COHEN PRINTERS SE WINKEL. DAY19 19

JP stoot ‘n papier min of meer A 3 se grote oor die toonbank 
na MENEER COHEN - middel-50’s, ‘n Jood, met onderbaadjie en 
wit hemp, en silwer drukkersbande om sy bo-arms wat sy moue 
ophou, praat goed Afrikaans met ‘n Joodse aksent.  Cohen kyk 
na die papier.

ANGLE ON:  Die papier oor Cohen se skouer:

 AANKONDIGING

‘N VERGADERING WORD GEHOU TER STIGTING VAN DIE 

HELPENDE HAND FONDS
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SATERDAG 10 JULIE 

OM 10 VM.

By die NG KERK

ALLE BELANGSTELLENDES WELKOM

MENEER COHEN
(met ‘n Joodse aksent)

Helpende Hand Fonds. Hm.

JP
Om die armblankes te help.

MENEER COHEN
Ah.

JP
Dis vir ‘n vriend.  Sy pa is ‘n 
dominee.

MENEER COHEN
Mm-hm.

JP
Hy’t gesê hy soek ‘n vyftig 
plakkate.

MENEER COHEN
As hy ‘n honderd vat is dit 
goedkoper.

JP
Hoe kan ‘n honderd goedkoper wees 
as vyftig?

MENEER COHEN
Per plakkkaat.

JP
So hy betaal meer, maar dis 
goedkoper.

MENEER COHEN
Mm-hm.

JP
Wat as hy net vyftig wil hê?

MENEER COHEN
Dan’s dit duurder.

JP
Per plakkaat.

MENEER COHEN
Mm-hm.
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JP
Maar goedkoper in totaal.

Meneer Cohen lig sy hand en trek sy skouers op, soos in “What 
can I say?”

JP (CONT’D)
Sê jou wat...gee my vyf-en-sewentig 
teen vyftig se prys, dan bring ek 
al my besigheid uitsluitlik na jou.

MENEER COHEN
Ek hou van hoe jy dink. Vyf-en-
sewentig teen vyftig se prys plus 
25 persent.

JP
Vyf-en-sewentig teen vyftig se prys 
plus 10 persent.

Cohen dink hieroor vir ‘n oomblik en maak dan ‘n gebaar van 
aanvaarding.

MENEER COHEN
Jy’s hardkoppig, né.

JP
Ek’s ‘n Afrikaner.  Blykbaar is ons 
so gebore. Ek kom haal hulle 
oormôre.

JP stap uit.

MENEER COHEN
En jy bring my jou besigheid.

Sonder om terug te draai lig JP sy hand oor sy skouer in 
akkoord.

Meneer Cohon, kyk hom agterna, glimlag - hy hou van die 
mannetjie.

MENEER COHEN (CONT’D)
Hm!

EXT. NG KERK. DAY20 20

Vestigingsskoot:  Teen die muur van die saal aan weerskante 
van die deur is ‘n plakkaat soos deur Meneer Cohen gedruk, 
met die informasie soos deur JP deurgegee.  

BENNIE (O.S.)
Laastens, wil ek dit baie duidelik 
stel 
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INT. NG KERK. DAY21 21

‘n Rukkie later.  Bennie staan voor die sowat 15 mense daar 
vergader. Hy is in die middel van sy toespraak. 

BENNIE
dat die Helpende Hand Fonds nie 
politiese doelwitte het nie. 

Eerste persoon wat ons in die gehoortjie uitsonder is Isak, 
wat heel voor sit.  Isak glimlag effens en knik sy instemming 
met wat Bennie pas gesê het.

BENNIE (CONT’D)
Die doel sal wees om die fondse 
ingesamel te gebruik om sover as 
moontlik die armblanke probleem aan 
te spreek, om verligting te bring 
waar dit nodig is, en...

Bennie se oog vang iemand in die gehoor.

INA - 21 jaar oud, sterk gesig, helder oë, netjiese, rededlik 
deftige klere, wit handskoene - kyk aandagtig na Bennie.

Bennie huiwer vir ‘n oomblik...gedurende die vertelling 
hieronder bly ons eers op Bennie se gesig...dan op Ina...en 
dan terug na Bennie...

VERTELLER
As daar nou ooit ‘n waarheid was 
aan die ou mite dat die liefde ‘n 
man se hart soos ‘n pyl kan 
deurboor, hom daar en dan kan 
plattrek sodat sy lewe daarna nooit 
ooit weer dieselfde sal wees nie, 
was daardie waarheid bevestig toe 
Bennie in daardie oomblik Ina se 
oog gevang het.

BENNIE
(het sy draad verloor, 
gaan aan met vlugtige kyk 
in Ina se rigting)

...en...en daarom...om verligting 
te bring waar dit nodig is, en 
veral om die lyding van die kinders 
te verminder.  Ek sê vir julle 
dankie vir julle belangstelling en 
dat julle hierdie stigtings-
vergadering bygewoon het.

Die gehoortjie klap hande.

Ina klap hande, oë op Bennie.
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INT. NG KERKSAAL. DAY22 22

‘n Rukkie later.  ‘n Paar mense staan in ‘n klein toutjie by 
‘n tafeltjie, waar hulle een vir hulle name in ‘n register 
van lede opteken. Tweede van voor af in die toutjie is Ina. 
Sy het ‘n klein handsakkie en ‘n sonsambreeltjie in die hand. 

Bennie staan aan die anderkant van die tafeltjie, beduie vir 
die mense waar hulle name moet skryf ens.

Die vrou wat voor Ina in die toutjie was, skryf klaar en 
beweeg weg.  Nou’s dit Ina se beurt.  Ina glimlag vir Bennie, 
neem die pen en teken haar naam op.

Bennie hou haar dop asof hy eintlik na ‘n engel wat 
neergedaal het kyk.  Sy oë gaan na die register waar sy haar 
naam opteken...

ANGLE OP REGISTER:  Ons sien (onderstebo uit Bennie se POV) 
hoe Ina haar naam skryf:  INA VAN DEVENTER.

Bennie se oë gaan weer op na haar gesig.

Ina sit die pen neer en kyk op na Bennie.  Sy glimlag, draai 
weg en stap na die deur.

Bennie het ‘n dilemma.  Hy wil haar agtervolg, maar daar is 
nog mense in die tou. Hy sien hoe Ina by die voordeur 
uitstap. Wag is buite die kwessie.

BENNIE
(aan die vrou volgende in 
die tou)

Ag verskoon my net ‘n oomblik...
(beduie na die register)

U naam daar, en u adres daar. Ek’s 
nou terug.

Bennie haas na die voordeur agter Ina aan.

EXT. NG KERKSAAL. DAY23 23

Ina het pas uitgestap.  Sy maak haar sonsambreeltjie oop en 
stap weg van die saal.  Bennie kom agter haar by die kerk uit 
en haas, nou effens onseker, maar aangedryf deur...wel, 
liefde...agter haar aan.

BENNIE
Mejuffrouw van Deventer...

Ina draai terug.

Nou dat die hond die kar gevang het, is hy nie seker wat om 
daarmee te maak nie.
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BENNIE (CONT’D)
Ek uhm...jammer om te pla...Ek 
uh...Ek wil net dankie sê...vir die 
ondersteuning.

INA
Inteendeel, dis ek wat moet dankie 
sê.  Vir mense soos jy wat bereid 
is om, sonder dank of erkenning, 
hulle lewens te wei aan die 
opheffing van ons volk se 
minderbevoorregtes.

Bennie knik dankie.  Stilte.  Ina kyk stil en rustig na 
Bennie, wag vir hom om verder te praat.  Maar Bennie se tong 
is nou geknoop.

BENNIE
Uhm...uh...wat ek ook nog wou sê 
is...Wat ek wil sê...en ek hoop nie 
jy dink ek’s voorbarig nie...

Ina kyk stil na Bennie.

BENNIE (CONT’D)
Ja. Wat ek wil sê is dat ek goed 
daarvan bewus is dat dit nie nou 
juis die geleë tyd is om...wel, 
om...

INA
Meneer Naudé.

BENNIE
(vinnig)

Ja?

INA *
Ek hoop nie jy dink ek’s voorbarig *
nie...toe ek in daardie saal na jou *
gesit en luister het...daar is ‘n *
lig wat uit jou skyn...God se lig, *
en die liefde van Jesus Christus. *
Ek het nog min mense in my lewe *
ontmoet van wie ek dit kan sê. (kyk *
hom in die oë) Dit was ‘n voorreg. *

Bennie knik staar na Ina...betower. *

INA (CONT’D) *
Nou ja.  

(bied haar gehandskoende 
hand aan)

Tot wedersiens dan.

BENNIE
(vat haar hand)

Tot wedersiens.
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Ina stap weg.  Bennie staan en kyk hoe sy wegstap.  Hy draai 
weg om terug te stap na die saal, maar steek vas, haal diep 
asem, neem ‘n besluit...

Nou’s ons by Ina soos sy stap.  Bennie hardloop verby haar en 
gaan staan voor haar.

BENNIE (CONT’D)
Jammer om weer te pla...maar ek het 
gewonder...en hierdie is nou beslis *
voorbarig, maar ek’t gewonder of 
dit dalk vir jou aanvaarbaar sal *
wees dat...dat ons mekaar weer *
sien. *

Ina kyk rustig na Bennie. Dan haal sy ‘n persoonskaartjie uit *
haar handsak en gee dit vir Bennie. *

INA
(na ‘n oomblik)

Ek sal Saterdag oggend beskikbaar *
wees. Om elfuur. My adres is daar. *

Bennie neem die kaartjie by haar asof dit goud is, kyk vir ‘n *
oomblik daarna in sy hande, en dan op.

BENNIE
Elfuur.  Saterdagoggend. *

Ina glimlag en stap weg.

Bennie kyk weer verwonderd af na die kaartjie in sy hande.

 AD BREAK # 3

EXT. ‘N STRAAT. DAY24 24

Willem staan op ‘n seepkis en lewer ‘n toespraak. Slegs drie 
wit werkers staan en luister.

WILLEM
...en wees daarvan verseker, Smuts 
en Botha se Suid-Afrikaanse Party 
het net een doelwit, om stukkie vir 
stukkie ons land vir die Engelse te 
gee en die Afrikaner tot slawerny 
te bring.  Daar is net een party 
waarop die Afrikaner kan staatmaak, 
net een party wat sy stem vir 
Afrikaner regte laat hoor, en dis 
Generaal Hertzog se Nasionale 
Party.

‘n Vierde man, BOTHA - middel-40’s, beter aangetrek as die 
drie werkers wat staan en luister, sluit by die groepie aan.
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MAN IN DIE GROEPIE
Wie’s hulle?!

WILLEM
Jy vra nou “wie’s hulle”, maar glo 
my, broer, na die verkiesing in 
Oktober sal jy dit nooit weer vra 
nie. 

Botha luister aandagtig, kyk met belangstelling na Willem.

WILLEM (CONT’D)
Die Nasionale Party is die toekoms 
van Suid-Afrika.  Stem vir die 
Nasionale Party - en hoor wat sê ek 
nou - stem vir die Nasionale Party 
in Oktober en dit sal nie lank wees 
nie, dan het die Afrikaner weer sy 
republiek.  Dankie dat julle 
geluister het.

Willem klim van sy seepkissie af, tel dit op en begin 
wegstap.  Botha agtervolg hom, vat aan sy skouer.  

BOTHA
Verskoon my...

Willem draai om. Botha hou sy hand uit.

BOTHA (CONT’D)
Roelof Botha.

Willem skud die hand, sy oë effens agterdogtig op Botha.

BOTHA (CONT’D)
Ek’t gehou van wat jy sê daar 
anderkant.  Van wanneer af werk jy 
vir die Nasionale Party?

WILLEM
Ek werk nie vir hulle nie.  Ek 
ondersteun hulle.

BOTHA
So jy praat op straat...

WILLEM
...omdat ek wil. En omdat as dinge 
nie verander nie, sal daar oor een 
of twee geslagte nie meer ‘n 
Afrikaner volk wees nie.

BOTHA
Meneer...

WILLEM
Willem Pretorius.
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BOTHA
Willem, jy’s ‘n man na my hart.  
Kom saam met my. Ek dink ons kan 
mekaar help.

Willem som die man op, en besluit dan om saam te gaan.

INT. ‘N KLEIN KANTOOR. DAY25 25

‘n Kartondoos word op die lessenaar neergesit.  Die doos het 
nie ‘n deksel op nie.  Ons sien dadelik dis vol gepak met 
stapels pamflette. Op die voorblad van die pamflet is ‘n 
skets van JBM Hertzog se kop en skouers. Onder die skets 
staan sy naam geskryf:  “Generaal JBM Hertzog”, en dan:

MANIFES VAN DIE

NASIONALE PARTY

SUID-AFRIKA EERSTE!

Botha het pas die kartondoos op die lessenaar neergesit. 
Willem staan by hom.

BOTHA
Dis alles goed en wel om jou sê te 
sê, maar as jy die Nasionale Party 
wil ondersteun, dan moet jy sorg 
dat jy...

(gee een van die pamflette 
vir Willem)

...die regte woorde sê, en dat die 
manne wat geluister het, daarna 
daaroor kan nadink en onthou wat jy 
gesê het.

Willem blaai deur die pamflet.

WILLEM
So jy werk vir die N.P.?

BOTHA
(knik)

Een van ‘n paar Transvaalse 
vereenwoordigers. Hertzog is ‘n 
Vrystater, so daar sal dit makliker 
gaan. Hier in die Transvaal sal ons 
moet woeker om ondersteuners te 
wen. Ons soek juis na vrywilligers 
soos jy.  Manne wat oortuig is van 
ons saak.

Willem knik stadig sy kop, sy oë op die pamflet.

WILLEM
Jy’t nie dalk werk vir my nie?  In 
die party.
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BOTHA
Soos ek gesê het...vrywilligers. 
Die ruggraad van alle politiese 
partye.

WILLEM
(ongemaklik, maar die nood 
druk)

Die ding is...ek het aan die 
rebellie deelgeneem, en as gevolg 
daarvan het ek my werk verloor.  
Dinge is maar moeilik daarbuite.

BOTHA
As ons hierdie verkiesing wen, 
Willem, belowe ek jou...jy sal 
nooit weer sukkel nie.

Botha tel die kartondoos van die lessenaar af op en gee dit 
vir Willem. 

BOTHA (CONT’D)
Suid-Afrika eerste.

INT. MYN SE STOOR. DAY26 26

Gerhard en SAKKIE (20’s) pak kratte netjties op mekaar. 

SAKKIE
Ek sê jou nou, daar’s net een man, 
en dis Pottie van Rensburg.

GERHARD
Pottie van Rensburg? Gee vir hom 
die leisels en die unie se dae is 
getel.

SAKKIE
Beter as daai gatkruiper Anton 
Visagie. 

GERHARD
Dis waar.

Sakkie hou op pak, kyk ‘n vraag na Gerhard.

SAKKIE
So vir wie gaan jy dan stem?

GERHARD
So lank Van Rensburg en Visagie my 
keuses is, stem ek vir niemand nie.

SAKKIE
Jy móét stem. Dis belangrik.
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GERHARD
Om wat te bereik?  Hierdie is nie 
die eerste keer dat ek vir ‘n myn 
werk nie. Die unies roep ‘n 
staking, die werkers lê hulle 
gereedskap neer, kry geen salaris 
nie, en dan onderhandel die 
unieleiers met die base, kry altyd 
minder as waarvoor hulle gevra het, 
en dan’s die staking verby, en die 
werkers gaan weer aan presies soos 
vantevore.

SAKKIE
As dit nie vir die unies was nie, 
het ons baie minder regte gehad as 
wat ons nou het.

GERHARD
En wat het ons nou? Hm? Sê my, 
Sakkie, na jy elke week jou 
huurgeld en kos betaal het, wat het 
jy oor? ‘n Myn maak net geld as hy  
die werkers net-net genoeg betaal 
sodat hulle nie vrek nie en genoeg 
krag het om erts uit die aarde te 
kap. Nie ‘n pennie meer nie. Die 
dag as die leiers van die unie die 
murg in hulle pype het om vir my ‘n 
salaris uit die mynbase te wurg 
waarop ek nie net kan oorleef nie, 
maar ‘n lewe kan hê, daardie dag 
sal ek stem.

SAKKIE
Jy en Karel Meyer wat hier oorkant 
by die kabelstoor werk sal goed oor 
die weg kom. Hy voel dieselfde as 
jy.

Hulle begin weer kratte pak.

SAKKIE (CONT’D)
Pottie van Rensburg.  Ek sê jou 
nou.  Hy’s die man.

EXT. VAN DEVENTER HUIS, VOORDEUR. DAY27 27

Bennie se hand klop aan die deur.

Bennie staan voor die deur.  Hy het ‘n klein geskenkie in sy 
hand, mooi toegedraai.  Hy kyk af na sy skoene, en vee dan sy 
skoene een vir een teen die agterkant van sy broekspype af.

Die deur word oopgemaak deur MEVROU VAN DEVENTER - middel-
40’s, mens kan haar en haar bourgeois pretensie en snobbisme 
deur ‘n naald trek.  Sy kyk langs haar neus af na Bennie.
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MEV VAN DEVENTER
Ja...?

BENNIE
Mevrou van Deventer?

Mev van Deventer knik eenkeer.

BENNIE (CONT’D)
Aangename kennis.  Ek is Bennie 
Naudé.

Mevrou van Deventer slaag half-en-half om haar teleurstelling 
te verbloem. ‘n Man van opsigtelike welvaard sou meer wenslik 
gewees het.

MEV VAN DEVENTER
Ina het genoem dat u dalk ‘n besoek 
sou kom aflê.  Kom binne.

Sy treë terug.  Bennie stap die huis binne.

INT. VAN DEVENTER HUIS, VOORPORTAAL. DAY 28 28

Mevrou van Deventer maak die voordeur agter Bennie toe en 
stap na die onderkant van die trappe wat na die boonste 
verdieping lei.

Bennie neem die voorkamer in - deftig, netjies, tapyte en 
pragtige hout meubels ens.  Duidelik mense met geld.

MEV VAN DEVENTER
(roep op na bo)

Ina...jou kuiergas is hier.

Mevrou van Deventer stap ahlpad terug na Bennie en beduie na 
die deur wat na die sitkamer vanuit die voorportaal lei.

MEV VAN DEVENTER (CONT’D)
Kom gerus deur na die sitkamer.  Sy 
sal nou hier wees.

Mevrou van Deventer stap deur na die sitkamer, gevolg deur 
Bennie.

INT. VAN DEVENTER HUIS, SITKAMER. DAY29 29

Weereens ‘n deftige kamer.  Alles op sy plek. Blinkskoon.  
Mevrou van Deventer kom ingestap gevolg deur Bennie.  Sy 
beduie na ‘n rusbank.

MEV VAN DEVENTER
Sit gerus.

BENNIE
Dankie.
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Bennie gaan sit op die rusbank, maar op die rand, die 
geskenkie in sy hande op sy skoot.

MEV VAN DEVENTER
Tee?

Bennie is ietwat verbouereerd.  Hy staan weer op.

BENNIE
Uhm, ja.  Dankie.  Maar net as 
julle ook gaan drink.

MEV VAN DEVENTER
Dis ons gewoonte om elfuur op ‘n 
Saterdag tee te neem.

BENNIE
Dan sal ek ook...neem. Dankie.

Mevrou van Deventer stap oor na ‘n lang satyn lap wat teen 
die muur hang vanuit die plafon.  Sy trek aan die lap (dis ‘n 
klokkie se hangsel).  Dan stap sy oor na ‘n rusbank oorkant 
die een waar Bennie is en gaan sit.  Bennie gaan sit weer.

MEV VAN DEVENTER
Meneer van Deventer sal ook 
binnekort by ons aansluit. Hy 
handel gou ‘n klein sakie in sy 
studeerkamer af.

Bennie glimlag, knik.

MEV VAN DEVENTER (CONT’D)
Ina sê vir my jou vader is ‘n 
dominee in die NG Kerk.

Bennie glimlag, knik, presies soos vantevore.

MEV VAN DEVENTER (CONT’D)
(met daardie opwaardse 
infleksie)

Watter gemeente...?

INT. COHEN PRINTERS SE WINKEL. DAY30 30

JP stap die winkel binne.  Meneer Cohen is agter sy toonbank.

MENEER COHEN
Ah, Meneer Retief. Dagsê. En 
waarmee kan ek vandag help?

JP
Dagsê Meneer Cohen. ‘n Omsendbrief. 
Vir dieselfde vriend vir wie hy die 
vorige werk gedoen het.
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JP stoot die handgeskrewe omsendbrief oor na Mnr Cohen. Cohen 
kyk daarna.

MENEER COHEN
Hy’s ‘n besige man, hierdie vriend 
van jou.

JP
‘n Man met ‘n roeping.

MENEER COHEN
Oooooe...’n man van die hart.

JP
Mens sou so kon sê, ja.

MENEER COHEN
En jy? Watse soort man is jy?

JP
‘n Man met ‘n voorstel.

MENEER COHEN
Aaaaah.  ‘n Man van die kop.

JP
As ek onderneem om uit te gaan en 
drukwerk te soek wat ek 
uitsluitelik na jou toe 
bring...watse kommissie sou jy 
bereid wees om te betaal?

MENEER COHEN
(kyk op na die hemel)

Hy bring my twee klein werkies en 
nou soek hy kommissie.

(aan JP)
Jou vriend se Helpende Hand is ‘n 
liefdadigheid, hierdie is ‘n 
besigheid.

JP
Wie praat van liefdadigheid? Geen 
werk, geen kommissie.

MENEER COHEN
Totdat jy aan die kommissie gewoond 
raak en dan kom daar ‘n maand wat 
die drukwerk min is en dan staan jy 
net daar waar jy staan en sê: “Net 
‘n klein voorskot, asseblief Meneer 
Cohen, ek sal volgende maand 
terugbetaal.”

JP trek hom op, voorvinger uit na Cohen.
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JP
As daar nou een ding is wat jy mooi 
moet verstaan...ek het nog nooit in 
my lewe ‘n man vir liefdadigheid of 
‘n lening gevra nie.  Ek vat die 
lewe soos hy kom en ek verwag nie 
van ander om my probleme op te los 
nie.  Totsiens.

JP stap na die deur.

MENEER COHEN
Tien persent.

JP draai stadig terug.

JP
Vyftien.

MENEER COHEN
Twaalf.

JP
En ‘n half.

Meneer Cohen kyk JP vir ‘n moment stip aan en maak dan een 
van daardie Joodse kop-knik-hande-op-onderlip-uit gebare wat 
beteken “Fine!”.

JP knik en stap uit.

 AD BREAK # 4

INT. VAN DEVENTER HUIS, SITKAMER. DAY31 31

Bennie sit op die rusbank soos voorheen. Mevrou van Deventer 
sit waar sy gesit het.  Ina sit op ‘n stoel links van Bennie. 
Daar staan nou ‘n silwer teestel op ‘n silwer skinkbord op 
die koffietafel.  Daar is suikerklontjies in ‘n silwer 
suikerbakkie. En dan, baie belangrik, is daar ook ‘n 
pragtige, drieverdieping koekie en pasteitjie skinker emt 
allerlei koekies en koek ens daarop. Mevrou van Deventer 
skink tee in porselein koppies.  

MEV VAN DEVENTER
Melk?

BENNIE
Dankie.

Sy skink melk in die tee. Dan tel sy die suikerklont 
tangetjie op en kyk na Bennie.

MEV VAN DEVENTER
Suiker?
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BENNIE
Drie. Dankie.

MEV VAN DEVENTER
(asof sy verbaas is dat 
iemand soveel suiker kan 
neem)

Drie?

BENNIE
Eintlik sal twee genoeg wees.  
Dankie.

Mevrou van Deventer tel een vir een twee klontjies op en laat 
val dit in die tee.  Dan gee sy die koppie vir Ina aan, wat 
dit vir Bennie aangee.

MEV VAN DEVENTER
Waar is jou pa?  Hy’t gesê hy sal 
net vyf minute wees.

INA
Ek sal hom gaan roep.

MEV VAN DEVENTER
Nee, nee.  Bly jy by jou gas.  Ek 
sal gaan.

Mevrou van Deventer staan op en stap uit.

INA
(stilletjies)

Moenie laat my ma jou intimideer 
nie. 

BENNIE
Ek’s bevrees sy dink ek’s ‘n 
lummel.

INA
Moenie jou daaraan steur nie.  Sy 
dink dit van almal.  Behalwe as 
hulle lyk asof hulle meer geld of 
invloed het as my pa. 

BENNIE
Ek moet erken...verlede Saterdag by 
die kerk...toe jy my uitgenooi 
het...ek het nie besef...

INA
Sou dit ‘n verskil gemaak het?

Hy kyk haar direk in die oë.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 2 p.34



BENNIE
Nee...nee dit sou nie.  Maar ek sou 
beslis vir my ‘n nuwe pak klere 
loop koop het.

Dan onthou Bennie die geskenkie wat hy saamgebring het.

BENNIE (CONT’D)
O ja...(hou dit uit na Ina)...vir 
jou.

INA
(vat die geskenkie)

Dankie.  Dit was nie nodig nie, 
maar dis baie gaaf van jou. 

BENNIE
Dis nie veel nie, net ‘n...

Ina trek die deksel van die boksie af.  Binne die boksie is 
daar so 6 koekies netjies gepak.

BENNIE (CONT’D)
Jammer, dis nie...ek het nie besef 
jy kom van so ‘n...(ryk familie)...

Bennie beduie na die kamer se weelde.

BENNIE (CONT’D)
My ma’t dit gebak. Maar dis...

Mevrou van Deventer kom die vertrek weer binne, gevolg deur 
MENEER VAN DEVENTER - laat-40’s, ‘n man wat duidelik nie kak 
van kabouters vat nie. Hy is formeel aangetrek volgens die 
periode. ‘n Klassieke Victoriaanse man.

Bennie staan vinnig op, plaas die koppie tee op die koffie 
tafeltjie.  Mevrou van Deventer gaan sit en skink tee.

Bennie treë hoflik vorentoe.

BENNIE (CONT’D)
Aangename kennis, Meneer van 
Deventer.  Bennie Naudé.

MNR VAN DEVENTER
Aangename kennis.  Sit gerus.

Bennie vat weer sy tee en gaan sit. Meneer van Deventer gaan 
sit op die rusbank langs sy vrou.

MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
Mevrou van Deventer sê my jou vader 
is ‘n dominee in die NG Kerk.

BENNIE
Ja.
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MEV VAN DEVENTER
(wenkbroue omhoog, oë op 
die tee wat sy skink)

Fordsburg gemeente.

Sy gee Meneer van Deventer sy tee aan en dan staan sy op.

MEV VAN DEVENTER (CONT’D)
Ina, kom ons gee jou Pa en Meneer 
Naudé ‘n oomblikkie of twee sodat 
hulle mekaar ‘n bietjie beter kan 
leer ken. 

Dit vang vir Ina onkant.

INA
Maar ons het skaars...

MEV VAN DEVENTER
(met ‘n geforseerde 
glimlaggie en ‘n kyk van 
die dood na Ina)

Ina...

Ina weet wat daardie kyk beteken.  Sy staan op en volg haar 
ma uit.  Sodra hulle alleen is, sit Van Deventer vorentoe en 
plaas die koppie op die tafel neer. Hy kyk Bennie reguit in 
die oë.

MNR VAN DEVENTER
Ek’s nie ‘n man van baie woorde 
nie, Meneer Naudé.  Ook nie een wat 
doekies omdraai nie. Ek weet nie 
wat jou bedoeling met my dogter is 
nie, of wat jou ambisies mag wees 
nie, maar voor jy enige verdere 
idees kry of die hoop op die een of 
ander verhouding met my dogter 
begin koester, wil ek dit hier en 
nou in die kiem smoor.  Ons het 
ander planne vir Ina, en daardie 
planne sluit nie die seun van ‘n NG 
Kerk dominee in nie, en 
seersekerlik nie een wat haar na ‘n 
krotjie in ‘n armblanke woonbuurt 
wil sleep nie.  So wat gaan gebeur 
is - ek gaan my vrou en dogter *
weer inroep, ons gaan almal ons tee 
geniet, en dan gaan jy kort daarna 
jou verskoning maak, hierdie huis 
verlaat en nooit weer naby my 
dogter kom nie. Verstaan ons 
mekaar?

BENNIE
Absoluut. Behalwe vir die stukkie 
waar ons “almal ons tee geniet”.
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(plaas die koppie op die 
tafeltjie)

Myne is te bitter.

Bennie stap uit.

Ons bly by Meneer van Deventeer, wat selfvergenoeg terug sit 
in die bank.  Buite die sitkamer hoor ons die voordeur wat 
oop en toegemaak word.  Nog ‘n paar sekondes, en dan kom Ina 
ingehardloop.  Sy sien dat Bennie nie meer daar is nie.

INA
Pa?!  Wat het pa gesê?!

MNR VAN DEVENTER
Wat nodig is.  

Mevrou van Deventer kom die kamer nou ook binne.

INA
Hoekom het hy geloop?

MEV VAN DEVENTER
Omdat hy slim genoeg is om te besef 
dat soort eie soort soek, en hy is 
nie ons soort nie.

INA
Dis die eerste keer dat julle hom 
ontmoet!

MNR VAN DEVENTER
En die laaste.

INA
Hy’s...hy’s...ek hou van 
hom...hy’s...

MNR VAN DEVENTER
Pha!

MEV VAN DEVENTER
Ag kom nou, Ina, jy’t hom nog net 
eenkeer ontmoet.

MNR VAN DEVENTER
Ons het ander planne vir jou. 
Hierdie gesprek is verby.

INA
Toe ek in sy oë...

MNR VAN DEVENTER
Stil!  Genoeg!

(aan Mev van Deventer)
Vrou...
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Mevrou van Deventer vat Ina aan haar arm vas, wil haar uit 
die kamer lei.  Ina ruk haar arm los.

MEV VAN DEVENTER
Ina!

INA
Ek weet watse planne julle vir my 
het, maar Pa kan maar weet ek sal 
nooit trou met ‘n man wat ek nie 
lief het net om Pa se koninkryk 
verder uit te brei nie.

MNR VAN DEVENTER
(stil)

Mathilda, verwyder hierdie kind 
voor ek my humeur verloor.

Ina storm uit die kamer.

MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
En sorg asseblief in die toekoms 
dat sy haar drang tot liefdadigheid 
uitleef in plekke waar sy haar nie 
met die semels meng nie.

Mevrou van Deventer wil uitstap, maar sien dan diegeskenkie 
op die hoek van die koffietafel waar Ina dit neergesit het. 
Sy stap oor, tel die boksie op, trek die deksel af. Minagting 
spoel oor haar gesig.

MEV VAN DEVENTER
Hmf.

Eindig op die drieverdieping koekie ding.

INT. BENNIE SE SLAAPKAMER. DAY32 32

Bennie ruk sy baadjie af en smyt dit op die bed neer. Hy loop 
sirkels in sy kamer.  Hy pluk sy strikdas los, trek dit af en 
smyt dit ook op die bed neer, knoop sy kraag oop, haal diep 
asem.  Hy werk om die woede van vernedering te beheer.  
Uiteindelik eindig hy op voor ‘n spieël wat teen die muur 
hang.  Hy kyk na homself in die spieël. Kyk hard en lank.

BENNIE
Nee dankie, ek sal nie tee “neem” 
nie.

INT. MYN STOORKAMER. DAY33 33

Gerhard pak kratte op ‘n hoop. KAREL MEYER - middel-30’s - 
plaas sy voet op een van die kratte, leun met sy elmboog op 
sy knie. 
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KAREL MEYER
Sakkie Venter sê vir my jy’s ‘n man 
met menings oor die mynwerkersunie.

Gerhard hou aan pak terwyl hy praat.

GERHARD
Wie vra?

KAREL MEYER
Karel Meyer.

Gerhard huiwer vir ‘n oomblik, krat in hand, kyk na karel, en 
pak dan verder.

GERHARD
Hang af wat jy bedoel met 
“menings”.

KAREL MEYER
Hy sê jy’s ‘n man wat glo dat die 
unie nie tande het nie.

GERHARD
Wat dink jy?

KAREL MEYER
Ek sou sê ek dink dieselle.

Gerhard hou op pak.

GERHARD
Dan’s daar twee van ons wat nie vir 
‘n nuwe leier gaan stem nie.

KAREL MEYER
Om die waarheid te sê...daar’s meer 
as twee van ons.  Hulle’s net te 
bang om op te staan en so te sê.

GERHARD
Met goeie rede.  Soos ek die saak 
verstaan, verduur die kringetjie 
vriende wat die unie beheer nie 
graag kompetisie nie.

KAREL MEYER
Miskien is dit tyd dat hulle die 
soort kompetisie kry wat hulle g’n 
keuse gee anders as om dit te 
verduur nie.

‘n JONG SWART WERKER, met ‘n swaar sak oor sy skouer, stap 
verby.

Karel se oë volg die Swart Werker vir ‘n oomblik.
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KAREL MEYER (CONT’D)
(met ‘n knik na die Swart 
Werker)

As ons dit aan die unie soos hy nou 
is oorlaat, sal dit nie lank wees 
nie dan’s elke laaste Afrikaner met 
‘n swarte vervang. Daar’s miljoene 
van hulle, en hulle werk vir ‘n 
appel en ‘n ui.

GERHARD
Karel Meyer, sê jy.

Karel knik.

GERHARD (CONT’D)
Ek neem aan, Karel, jy verstaan dat 
dit ‘n baie gevaarlike gesprek is 
wat ons nou voer.

KAREL MEYER
Mynwerk is gevaarlik.

GERHARD
En om die unie aan te vat, nog 
gevaarliker.

Gerhard en Karel kyk mekaar stil aan en dan stap karel oor na 
Gerhard en bied sy hand aan.  Hulle skud hande.

Oor hierdie laaste aksie hoor ons die vertelling:

VERTELLER
Dis nou een ding van ‘n 
kruispad...soms is dit duidelik jy 
staan by een en jy moet 
kies...soontoe of soontoe. En soms 
lyk dit vir jou asof die pad 
vorentoe maar dieselfde pad is as 
die pad waarop jy daar gekom het.  
Eers met die terugkyk besef jy dat 
jy in daardie tyd, op daardie plek, 
‘n keuse gemaak het.

EXT. ‘N STRAAT. DAY34 34

Willem staan op sy seepkissie.  Hy lewer ‘n passievolle 
toespraak.  Ons begin met ‘n vollengte skoot en  beweeg net 
stadig nader en nader aan Willem soos hy sy toespraak lewer 
tot ons CU op sy gesig is en hy ophou praat -  sy oë wat net-
net verby die kamera kyk, brand met oortuiging...geen skote 
op die mense wat luister nie.  Oor hierdie beeld en musiek: 

VERTELLER
Met sy pamflette onder die arm en 
sy seepkis in die hand het Willem 
sy eie rebellie begin. 
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Daar is mense wat dag na dag 
opstaan, werk, gaan slaap...’n 
sirkelgang van geboorte tot die 
graf.  Maar dan is daar mense, baie 
minder, wat aangedryf word deur 
oortuiging, ‘n onwrikbare geloof in 
die geregtigheid van hulle saak. 
Sulke mense skrik nie vir ‘n berg 
in hulle pad nie.  Hulle neem ‘n  
pikgraaf op en begin kap.

INT. COHEN PRINTERS SE WINKEL. DAY35 35

JP staan teenoor Meneer Cohen by die toonbank. Meneer Cohen 
tel geld af wat hy dan vir JP gee.

VERTELLER
En ek?  Wel as ek, toe ek my eerste 
kommissie van Meneer Cohen ontvang 
het, vir ‘n oomblik kon sien 
waarheen dit sou lei, sou ek 
miskien daar en dan omgedraai het. 
Want ‘n man wat kommissie kry is ‘n 
middelman, en dis alles goed en 
wel...

INT. MYNERSKROEG. DAY36 36

JP, Willem en Gerhard by ‘n tafel in die kroeg.  Elkeen ‘n 
bier voor hulle op die tafel.  Willem en Gerhard sit teenoor 
mekaar, met JP in die middel tussen die twee.

VERTELLER
...solank jy gemaklik is met die 
twee partye tussen wie jy in die 
middel staan...veral as hulle albei 
jou bloedbroer is.

ROL KREDIETE
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INT. ARCHIVE VISUALS. MONTAGE1 1

Oor die Verteller se woorde, verskeie relevant-tot-die-
vertelling stills en bewegende argief beelde (indien 
beskikbaar) uit die tydperk.

VERTELLER
Teen 1915 het die oorlog in Europa, 
soos ‘n monster met ‘n 
onversadigbare eetlus, miljoene 
jong mans ingesluk. In Suid-Afrika 
is die Eerste Suid-Afrikaanse 
Infanterie Bataljon gestig, maar 
danksy die duur les wat Botha en 
Smuts uit die Rebellie van 1914 
geleer het, was dit ‘n bataljon vir 
vrywilligers, en vrywilligers 
alleen. Botha en Smuts sou nóg ‘n 
les leer, dieselfde les as wat vele 
leiers oor die eeue heen geleer 
het: Reduseer ‘n volk tot armoede 
en wanhoop, en dit sal nie lank 
wees nie voor die vlam van 
nasionalisme in daardie volk se 
bors begin brand. 

INT. BENNIE SE HUIS, EETKAMER.DAY2 2

Bennie, Isak en Cornelia sit aan tafel, klaar geëet. Die 
Bybel lê toe voor Isak. Al drie sit met geboë hoofde in 
gebed.

ISAK
...Ons dank ook Heer vir U 
beskermende hand wat U oor ons hou. 
Ons vra U leiding en wysheid in 
alles wat ons doen. Dit alles uit U 
genade.  Amen.

‘n Oomblik stilte, dan kyk Isak na Bennie, betrag hom vir ‘n 
paar sekondes.

ISAK (CONT’D)
Voor ons met ons dagtake 
begin...Bennie, ek wil graag vir 
jou sê hoe trots ek en jou ma is op 
wat jy tot dusver met jou Helpende 
Hand fonds verrig het. 
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Ons was albei diep teleurgesteld 
met jou roekelose deelname aan 
daardie goddelose rebellie verlede 
jaar, maar die feit dat jou 
ervaring daarmee jou tot insig 
gebring het en aangespoor het tot 
die ware bediening van onse Heer 
waarmee jy nou jou besig hou, is 
weereens beywse van die 
alomteenwoordige Hand van die Heer, 
dat Hy selfs die donkerte kan 
inspan tot die bediening van Sy 
lig. Dit is...

‘n KLOP aan die voordeur. Isak knik vir Bennie om te gaan. 
Bennie verlaat die kamer.

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY3 3

Bennie maak die deur oop.  Ina staan voor die deur. 

Bennie is effens stomgeslaan.

INA
Vergewe my dat ek so sonder 
afspraak aanklop.  Ek wou net om 
verksoning kom vra vir my ouers se 
haaglike optrede teenoor jou.

Bennie kyk vlugtelings oor sy skouer na binne.  Hy stap op 
die stoep uit en trek die deur toe agter hom.

BENNIE
Weet hulle jy’s hier?

Ina skud haar kop.

BENNIE (CONT’D)
Dit spyt my as ek jou enige 
ongerief veroorsaak het.

INA
Ongerief? Laat ek iets baie 
duidelik maak: jy is die eerste man 
wat ek, sonder om eers my ouers te 
raadpleeg, na my huis genooi het. 
Verstaan jy wat ek sê?  Die eerste 
en enigste.

Bennie verwerk hierdie inligting.
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INA (CONT’D)
Ons ken mekaar skaars, maar ek het 
bedoel wat ek buite die kerk vir 
jou gesê het: Toe ons mekaar in die 
oë gekyk het, al het ons mekaar 
glad nie geken nie, het ek jou in 
daardie oomblik geken...asof ek jou 
my hele lewe lank ken.

BENNIE
(uiters opreg)

Ek ook.

INA
My pa sê dat ek te jonk is om van 
die liefde te weet...maar ek is oud 
genoeg om te weet dat niemand 
werklik iets van die liefde weet 
nie. (Kort pouse) Nou ja, ek het 
reeds meer gesê as wat dit ‘n vrou 
van goeie opvoeding betaam. 
Weereens jammer...vir my ouers...

Ina begin wegstap.

BENNIE
Ina...

Ina draai terug.  Bennie tree nader, tot by haar. Hy kyk haar 
diep in die oë...huiwer...

BENNIE (CONT’D)
Ek...ek wil nie voorbarig wees 
nie...en ek sal heeltemaal verstaan 
indien jy nee sê...

Ina kyk hom stil en kalm direk in die oë.

BENNIE (CONT’D)
...mag ek jou soen?

Ina kyk stil na Bennie...knik dan eenkeer, so min mens kan 
amper nie sê dis ‘n knik nie.

Bennie soen vir Ina saggies op die lippe. Na die soen staan 
hulle net so vir ‘n oomblik of twee, en dan stap Ina vinnig 
weg.  Bennie kyk haar agterna.

INT. BENNIE SE HUIS, EETKAMER.DAY4 4

Bennie gaan sit weer op sy plek by die tafel.  Isak en 
Cornelia hou hom stil dop.

CORNELIA
Wie was dit?
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BENNIE
Een van die vrywilligers wat 
insameling vir die fonds doen.

Bennie vee vinnig en onwillekeurig met sy vinger oor sy 
lippe.

Cornelia se oë bly op Bennie.  ‘n Ma weet as haar seun jok.

INT. ‘N PAKKAMER. DAY5 5

Gerhard en Karel en VYF WIT MYNWERKERS, staan/sit in ‘n 
informele kring.

KAREL MEYER
Feit bly staan, om erkenning vir 
die unie by die mynbase te kry, kan 
ek julle waarborg dat die 
unieleiers agter geslote deure in 
‘n raadsaal moes onderhandel.  
Veral na Smuts die laaste lot 
leiers uit die land verban het. En 
ons weet wat daardie onderhandeling 
behels het - die wegteken van die 
wit mywerkers se regte.  Ek sê dis 
tyd vir nuwe bloed in die unie...of 
dis nie lank nie, dan vervang hulle 
elke laaste wit werker met ‘n 
swarte.

WIT WERKER
Hoor, hoor.

KAREL MEYER
Julle manne is hier omdat julle 
reeds aangdui het dat julle 
ontevrede is met hoe dinge nou 
gaan. Nou ja, ons gaan uit tussen 
die manne en ons versprei die woord 
dat daar ‘n nuwe beweging binne die 
unie is, dan kyk ons watse 
ondersteuning ons kry.

Die manne knik hulle akkoord.

GERHARD
‘n Woord van waarskuwing. 

Alle oë gaan na Gerhard.

GERHARD (CONT’D)
Moenie die gevaar van wat ons nou 
doen, onderskat nie. *
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Die manne wat op die oomblik die 
mag in die unie het, is nes enige 
ander manne met mag - hulle sal 
doen wat hulle moet doen om daardie 
mag te behou. Wees versigtig met 
wie julle praat.

Die manne knik, somber.

INT. COHEN PRINTERS SE WINKEL. DAY6 6

Meneer Cohen stoot ‘n groot boks oor die toonbak na JP, en 
dan ‘n register vir JP se handtekening van ontvangs. 

MENEER COHEN
As jy so aangaan, JP, gaan jy my 
besigheid oorneem.

JP
‘n Man moet doen wat hy moet om te 
oorleef, Meneer Cohen.

MENEER COHEN
Vra vir my, ek weet. Dis die storie 
van my volk...van een land na die 
ander...

JP
(terwyl hy die register 
invul en teken)

Myne ôk.  Eers uit Europa na die 
Kaap, en toe van die Kaap af na die 
platteland in die Noorde en toe van 
die platteland na die stad. Van 
waar af is julle?

MENEER COHEN
Rusland. Kiev. Die plek van my 
hart. Maar toe kom die donker jare, 
twee-en-tagtig, drie-en-tagtig. 
Tsar Alexander is vermoor en toe 
kry die Jode die skuld.  Oi veh. 
Altyd die Jode. Duisende van my 
mense is vermoor..my ma, my pa...

JP
Ek’s jammer om dit te hoor.

MENEER COHEN
Ek was in Vienna toe dit gebeur 
het. Dis n lang storie, maar op die 
ou ent, toe kom ek in Suid-Afrika. 

(beduie na ‘n foto van sy 
pa teen die muur)

My pa, hy was ook ‘n drukker.
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JP
In die oorlog teen die Engelse het 
die Afrikaner meer as 26 000 
vrouens en kinders... 

MENEER COHEN
Ja, die kampe.  Lelike storie.

JP
Dit moes moeilik gewees het...om 
jou vaderland te verlaat.

MENEER COHEN
(raak aan sy hart)

Ja, die seer, hy sit hier.  Maar as 
die land van jou geboorte nie meer 
‘n plek is waar jy kan oorleef nie, 
dan is dit tyd om te trek.

JP
So jou pa was ook ‘n drukker. 

MENEER COHEN
En sy pa voor hom.

JP
En jou kinders?

MENEER COHEN
My seun is ‘n prokureur en my 
dogter getroud.  Ek is die laaste 
van die Cohen drukkers van Kiev.

Kort stilte, elkeen vir oomblik met sy eie gedagtes besig.

JP
(vat die boks van die 
toonbank af)

Nou ja, jy moet my verskoon, laat 
ek hierdie by die kerk gaan aflaai.

MENEER COHEN
Jy kan môre jou kommissie vir die 
laaste week kom haal.

JP
(op pad uit)

Ek maak so.

INT. VAN DEVENTER HUIS, VOORPORTAAL. DAY7 7

Ina kom by die voordeur in en maak die deur toe.

MEV VAN DEVENTER (O.S.)
Waar was jy?

Ina kyk heel kalm om na haar ma.
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INA
‘n Entjie gaan stap. Ek was lus vir 
‘n bietjie vars lug.

MEV VAN DEVENTER
Moenie vir my jok nie, Ina.

INA
Hoekom sou ek...

MEV VAN DEVENTER
Jou Pa wil met jou praat. In die 
sitkamer.

Ina se kakebeen trek effens styf. Sy weet daar’s nou 
moeilikheid.  Sy stap na die deur tot die sitkamer.

INT. VAN DEVENTER HUIS, SITKAMER. DAY8 8

Mnr van Deventer staan by die venster en kyk uit op die tuin.

Ina kom die sitkamer binne, gevolg deur Mev van Deventer.

MEV VAN DEVENTER
Sy sê sy’t ‘n entjie gaan stap. 

Mnr van Deventer bly staan met sy rug na Ina, sy oë op die 
tuin buite.

INA
Ek was lus vir ‘n bietjie vars lug.

MNR VAN DEVENTER
Vars lug.

MEV VAN DEVENTER
Ek stel voor jy vertel jou pa die 
waarheid.

INA
Hoekom sou ek jok?

Mnr van Deventer draai na Ina.

MNR VAN DEVENTER
Sê jy vir my.  

Ina is ‘n soutpillar.

MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
Ek twyfel nie dat jy gaan stap het 
nie, of vars lug gekry het 
nie...inderdaad ek weet jy het. 
Lodewyk het dit reeds bevestig.

Ina is nou in ‘n hoek, besef dat hy meer weet as wat sy 
gedink het.
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MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
Maar hy’t ook gesê dat jou 
uitstappie jou na ‘n uiters 
onwenslike woonbuurt geneem het...

Nou stap Mnr van Deventer stadig nader tot voor Ina.

MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
...waar jy ‘n gesprek gevoer het 
met die einste mannetjie wat ek 
hierdie huis belet het.

Ina kan nie haar pa in die oë kyk nie, al wil sy.

MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
(stil, gevaarlik)

En dat jy toegelaat het dat 
hy...jou soen.

Mev van Deventer se hand gaan oor haar mond.

INA
Ek kan nie glo dat pa my laat 
agtervolg het nie.

MNR VAN DEVENTER
(ontplof)

Jou soen!

Mev van Deventer wip soos sy vir sy uitbarsting skrik.

Ina is stil. Weet dis nou baie wyser om stil te bly.

Mnr van Deventer bring sy humeur onder beheer.

MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
Vanaf hierdie oomblik sal jy nie 
hierdie huis sonder die begeleiding 
van jou ma of Lodewyk verlaat nie. 
Verstaan jy my? 

(neem ‘n diep asem, beheer 
homself)

Jy is jonk.  En jy’s ‘n vrou. Ek 
verstaan dus dat jy nie te alle tye 
logies dink of bewus is van die 
nagevolge van jou besluite nie. 
Daarom sal ek jou hierdie 
impulsiewe gedrag hierdie eenkeer 
vergewe. Maar nie weer nie. Is dit 
duidelik?

Ina is stil.

MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
Ek vra:  Is. Dit. Duidelik?

Ina knik.
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MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
Gaaf. Henry Barrington-Smith het 
gister ‘n besoek by my kom aflê. Om 
my toestemming te vra om met jou te 
trou. 

Ina word bleek.

MNR VAN DEVENTER (CONT’D)
Soos jy weet is dit my en jou ma se 
oortuiging dat jy nie ‘n gelukkiger 
en beter lewe sou kon vind as by 
hom nie. Hy kom uit ‘n familie van 
geweldige aansien en invloed en hy 
sal jou die soort lewe kan gee 
waaraan jy gewoond is.

INA
(haar asem in haar keel)

Hy’s Engels.

MNR VAN DEVENTER
En jou Engels waarskynlik net so 
goed soos syne, danksy jou ma se 
toewyding tot jou opvoeding. Die 
Afrikaners wat ‘n toekoms in die 
besigheid van hierdie land gaan hê 
is die Afrikaners wat bloedbande 
met die Engelse smee. Engels is die 
taal van die Britse ryk en die 
Britse ryk is die magtigste ter 
wêreld.  Ek en jou ma is dankbaar 
dat ‘n jong man van sy karakter, 
liefderyke gevoelens teenoor ons 
dogter koester. En jy hoort ook te 
wees. 

Mnr van Deventer knik vir Mev van Deventer dat hy klaar 
gepraat het.  Hy draai weg en gaan staan weer by die venster 
soos voorheen.  Mev van Deventer vat Ina aan die arm om haar 
uit te lei. Maar Ina wil nie gaan nie. 

INA
Pa...

MNR VAN DEVENTER
(steeds met sy rug na 
haar)

Ek het klaar gepraat.

Ina weet daar’s niks verder te sê nie. Sy laat haar weglei.

 AD BREAK # 1

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, KLEIN KAMERTJIE. DAY9 9

‘n Mes sny deur ‘n klein brood op ‘n houtkissie.
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Netta sny snye brood.  Die atmosfeer is somber. Langs die 
brood op die kissie is ‘n halwe blokkie Bully Beef. Willem 
sit op ‘n ander kissie, ‘n donker wolk oor sy kop.  Jacquline 
sit op die rand van die bed.  Netta deel die droeë brood en 
‘n stukkie Bully Bief uit op drie blikbordjies en gee aan, 
eers vir Netta, en dan vir Willem.

WILLEM
Ek’s nie honger nie.

NETTA
Jy moet eet.

WILLEM
Vat vir julle.  Ek’s nie honger 
nie.

Netta huiwer, oë op Willem.  Dan sit sy Willem se bord weer 
neer. 

NETTA
Miskien as jy met Gerhard praat...

WILLEM
Ek het. Hy’t met die voorman 
gepraat wat hom die werk in die 
stoor gegee het. Hulle soek nie nog 
manne nie.

NETTA
Wat van as jy...

WILLEM
Ek het Ma gesê!  Ek vrek eerder 
voor ek ooit weer in ‘n skag afgaan 
om ‘n Engelsman ryk te maak.

Stilte.

Jacqueline eet haar brood en kou in stilte.

NETTA
Die bietjie geld wat ek en 
Jacqueline verdien is skaars genoeg 
om die huur te betaal. Hoe gaan ons 
oorleef?

WILLEM
Ek sal ‘n plan maak.

NETTA
Soos wat? Ons kan nie pamflette eet 
nie.  Ook nie toesprake op 
straathoeke nie.

Willem staan vinnig op.
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WILLEM
Ek het gesê ek sal ‘n plan maak.

Willem stap uit en trek die deur agter hom met ‘n klap toe.

Netta en Jacqueline sit verleë.

INT. KERK. DAY10 10

JP het pas die drukwerk wat hy voreër by Mnr Cohen afgehaal 
het op ‘n tafeltjie neergesit. Bennie staan oorkant hom.

BENNIE
Dankie, JP.

JP
(met die wegstap)

Laat weet as jy nog drukwerk het.

BENNIE
Ek maak so.

(’n gedagte tref hom)
JP...

JP, amper by die deur, draai terug.

BENNIE (CONT’D)
Is jy besig hierna?

JP trek sy skouers en arms op - “Weet nie.”

BENNIE (CONT’D)
Het jy al gehoor van ‘n Meneer C.J. 
Langenhoven?

JP skud sy kop.

BENNIE (CONT’D)
‘n Man van die Kaap. Soos ek dit 
verstaan is hy lid van die 
parlement daar, asook ‘n 
stigterslid van die nuwe Afrikaanse 
koerant, De Burger, wat hulle ‘n 
paar weke gelede in die Kaap gestig 
het.

JP
Daarvan het ek gelees. Die 
redakteur is daardie dominee wat 
ook politkus is... 

BENNIE
Dr D.F. Malan. In elk geval, 
hierdie Langenhoven is volgens 
reputasie ‘n kampvegter vir 
Afrikaans. 
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Hy gaan ‘n praatjie gee, klein 
groepie mense, aan’t huis van ‘n 
kollega van my pa. Ek’t gedink jy 
sal dalk belangstel.

INT. ‘N SITKAMER. NIGHT11 11

C.J.LANGENHOVEN adresseer ‘n groepie van 6 mans en 3 vrouens 
(insluitend Bennie, JP en Ingrid)  Dus: 6 ekstras. Die 
gehoortjie is nie werkersklas nie, almal mooi aangetrek.

CJ LANGENHOVEN
Die spreektaal van ons volk het nog 
geen literatuur nie: hy geniet nie 
eens die eer van Staat of Kerk of 
Skool erkentenis nie. Dit noodsaak 
alweer 'n gevoel van minder-
waardigheid - van minagting van die 
eie en verering van die vreemde.

JP en Bennie sit langs mekaar in die gehoor, luister 
aandagtig.

CJ LANGENHOVEN (CONT’D)
Gevolglik loop ons die gevaar dat 
ons op alles wat edel in ons volk 
is, neersien; dat ons deur 
aanhoudende na-apery ons vir 
nagemaakte Engelse aanstel.

JP luister.  Dan vang iemand in die gehoor so ‘n paar mense 
links van hom, sy oog.

ANGLE ON: INGRID, in profiel, haar oë op Langenhoven. Ingrid 
is in haar vroeë-20’s, ‘n pragtige profiel, maar ons sien nog 
nie haar volle gesig nie.

JP kyk weg, terug na Langehoven, maar nie vir lank nie, voor 
die versoeking om weer na haar te kyk hom oorweldig.  Hy loer 
weer na Ingrid.

Ingrid soos voorheen, oë op Langenhoven.  Dan voel sy JP se 
oë op haar.  Sy draai haar kop en kyk direk na JP.  Nou sien 
ons vir die eerste keer haar volle gesig.  Ingrid is 
beeldskoon.  Groot, intelligente oë, ‘n hoë voorkop, vol 
lippe, fyn neus.  Daar is ‘n selversekerdheid in haar oë wat 
praat van ‘n vrou wat weet wie sy is en wat sy wil hê.

JP kan nie wegkyk nie.

‘n Glimlaggie terg liggies aan die hoeke van Ingrid se mond, 
en dan kyk sy weer terug na Langehoven.

JP se oë bly op Ingrid, in ‘n ander wêreld.

Bennie stamp vir JP in die ribbes met sy elmboog. JP skrik 
hom terug in die werklikheid en kyk terug na Langenhoven.
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TERWYL ONS NA HIERDIE JP/INGRID SEKWENS KYK, HOOR ONS 
LANGENHOVEN IN DIE AGTERGROND:

CJ LANGENHOVEN (CONT’D)
Ons kan ál ons ou volksgewoontes, 
die beste met die slegste, weggooi; 
ons kan ons by die Engelse kultuur 
aansluit; maar ons sal geen respek 
daar vind nie. Hulle sal ons verag 
omdat ons, in die éen opsig waar 
ons ons minder gewaan het, ons 
minderheid behou. Skeur jou los van 
jou eie nasie af en verwonder jou 
nie dat die ander nasies nie 
oormekaar val om jou in te neem 
nie. 

AAN DIE EINDE VAN DIE SEKWENS, AS JP TERUGKYK, IS ONS WEER OP 
LANNHOVENVIR SY LAASTE WOORDE:

CJ LANGENHOVEN (CONT’D)
Ek wil graag met hierdie gedagte 
afsluit:  Die verhouding tussen ‘n 
volk en sy taal is soos die 
verhouding tussen ‘n man en sy 
vrou. Die man dra die vrou op die 
hande, beskerm haar, koester haar, 
omdat hy in sy diepste binneste 
weet dat sy, die vrou, die 
bewaarder is van sy, en sy kinders, 
se gees.  Baie dankie.

Die gehoortjie klap hande. Die toespraak verby, begin die 
gehoorlede opstaan en maal. Sommige stap uit, ander gaan 
praat met Langenhoven.  JP en Bennie staan op.  JP loer na...

Ingrid, wat ook opstaan en in JP se rigting draai.

JP kyk vinnig weg, maar Ingrid se oë bly op JP. Sy stap 
tussen twee of drie mense deur direk oor na JP.

JP raak bewus daarvan dat Ingrid op hom afpeil.  Sy stap tot 
by JP en Bennie.

INGRID
(aan JP)

Maak jy ‘n gewoonte daarvan om 
gedurende toesprake na vrouens te 
loer?

JP
(weet nie waar om te kyk 
nie)

Nee, ek...jammer...nee...

Bennie kyk verstom na Ingrid.  Sulke voorbarigheid ken hy nie 
in vrouens nie.
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INGRID
In daardie geval moet ek aflei dat 
dit my persoon is wat jou tot sulke 
ongewone gedrag gedwing het.

JP kou lug soos ‘n vis.

INGRID (CONT’D)
(steek haar hand uit)

Ingrid du Toit. En jy is...?

JP
(skud haar hand)

J.P. Retief.

INGRID
Net “J.P.” of is daar ander letters 
by?

JP
Johannes Petrus.

INGRID
Aangename kennis, Johannes Petrus.

Ingrid kyk na Bennie, wat skielik sy maniere onthou.

BENNIE
(steek sy hand uit)

O. Skuus. Bennie...Benjamin Naudé.

INGRID
(skud Bennie se hand)

Aangename kennis, Benjamin.
(klaar hande geskud)

Nou ja toe, “J.P.”, gaan jy my nooi 
om iets saam met jou te gaan drink, 
of moet ek jou nooi?

Weereens is die wind uit JP se seile.

JP
Uh...Ek’s nie juis vertroud met die 
teekamers van die stad nie.

INGRID
Interessant dat jy dadelik aanneem 
dat ek van tee praat. Maar dis te 
verstane, gegewe dat jy, soos alle 
mans, binne die patriargale 
chauvinistiese opvatting van 
vrouens jou opvoeding gehad het. 
Dit gesê, ‘n man se opvoeding is 
nie sy skuld nie, maar wat hy 
daarná doen, is wel. Ek neem aan 
jy’s meer vertroud met die plekke 
waar mens ‘n bier kan drink.
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JP het nie woorde nie.  Knik net stadig.

INGRID (CONT’D)
Gaaf.

BENNIE
Weet julle...uhm...julle moet my 
asseblief verskoon.

(aan Ingrid)
En hierdie is nie as gevolg van een 
of ander patriargale...(soek na die 
woord, kry hom nie.)...ding...nie. 
Ek het nog ‘n paar verpligtinge.  
JP, ek sien jou later. 

(terug na Ingrid)
Gaaf om u te ontmoet.

Bennie huiwer ongemaklik vir ‘n oomblik, en stap dan weg.

INGRID
(aan JP))

Hoe kouer, hoe beter.

JP snap nie dadelik waarna sy verwys nie.

INGRID (CONT’D)
Die bier.

JP snap. Knik. Hulle staan daar.

JP
Mag ek my arm aanbied, of sal dit 
my patriargale chauvinistiese 
opvoeding blootlê?

Ingrid glimlag uitdagend.

INGRID
Nes jy wil.

JP kyk haar stil aan vir ‘n oomblik, en bied dan sy arm aan.

JP
Dis ook ‘n manier om ‘n vrou se 
hand op jou arm te voel.

Ingrid glimlag effens, verstaan die double entendre, en haak 
dan in by JP in.  Hulle stap uit. *

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GANG BUITE GERHARD SE 12 12
KAMER. NIGHT

Jacqueline kom af in die gang tot by JP se deur. Sy is *
gestress. Sy kyk links en regs voor sy klop.  Sy lig haar *
hand om aan die deur te klop...maar dan gaan die deur oop *
voor sy kan klop...en daar staan ‘n JONG VROU wat *
terselfdertyd op pad uit die kamer was. *
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Die Jong Vrou kyk afsydig langs haar neus af na Jacqueline. *
Agter die Jong Vrou staan Gerhard, wat die deur vir haar *
oopgemaak het. Gerhard het nie verwag om Jacqueline daar te *
sien nie. *

GERHARD *
O...hallo?...Jacqueline... *

Jacqueline kyk skaam weg. *

Die Jong Vrou kyk oor haar skouer terug na Gerhard. *

JONG VROU *
Hmf. *

Die Jong Vrou stap verby Jacqueline en af in die gang. *

GERHARD *
Is alles reg?

JACQUELINE
Jammer om sommer so te...(laat dit *
hang) *

GERHARD
Kom binne.

JACQUELINE
Ek...ek wil nie inkom nie. (verloor *
haar moed) Ek sal later terug kom. *

GERHARD *
Nee, nee, moenie gaan nie. *

Jacqueline kom terug. *

GERHARD (CONT’D) *
(verwys na die Jong Vrou *
wat pas geloop het) *

Skuus...ek was...sy... *
(gee op verduidelik) *

Waarmee kan ek help? *

JACQUELINE *
Ek...ek wou jou ‘n guns vra.

GERHARD
Ek stel voor jy kom in voor Tannie 
Gertie jou by my deur sien. Ek’s al *
op my...(aap Tannie Gertie na)... *
”derde en finale waarskuwing”. *

Jacqueline kyk weer links en regs in die gang af en stap dan 
onseker die kamer binne. 
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INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GERHARD SE KAMER. NIGHT13 13

Jacqueline stap ongemaklik die kamer binne.  Gerhard maak die 
deur toe. Hy beduie na die enigste stoeltjie in die kamer.

GERHARD
Sit.

Maar Jacqueline sit nie. Sy draai na Gerhard.

JACQUELINE
Ek wil hê jy moet weet dat ek nog 
nooit so iets gedoen het nie, maar 
ek weet nie meer watter kant toe 
nie.

GERHARD
As daar iets is waarmee ek kan 
help...

JACQUELINE
Soos jy weet het Willem nie op die 
oomblik werk nie...en ek en Tannie 
Netta sukkel om werk by die ryk 
mense se huise te kry...hulle 
gebruik eerder die swartes want 
hulle vra so min...

Gerard knik.

JACQUELINE (CONT’D)
Tannie Netta het probeer om vir 
Willem te oortuig om weer in die 
skagte te werk, maar hy sê hy sal 
eerder doodgaan voor hy dit weer 
doen.

GERHARD
Hoeveel het julle nodig?

JACQUELINE
Dis vir my ‘n groot verleentheid...  

Gerhard stap nader, vat acqueline aan weerskante van haar 
skouers liggies vas. Jacqueline kan hom nie in die oë kyk 
nie.

GERHARD
Kyk na my.

(sy ka nie)
Jacqueline, kyk na my.

Jacqueline kyk op, in sy oë - dwars deur sy kort toesprakie.

GERHARD (CONT’D)
(opreg, uit sy diepste 
oortuiging)

Dis nie jou skuld nie.  
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Dis die skuld van die Engelse wat 
ons land met geweld by ons gesteel 
het, en van ons leiers wat ons volk 
uitverkoop het.  Hoor jy wat ek sê? 
Die verleentheid wat jy voel is nie 
joune nie, dis die verleentheid van 
‘n volk in kettings.

Gerhard grawe in sy sak en bring ‘n paar muntstukke 
tevoorskyn.

GERHARD (CONT’D)
Jammer, dis nie veel nie, maar 
hopelik stop dit ‘n gaatjie of twee 
toe.  

(vou die muntstukke in 
haar hand toe)

Oor ‘n paar dae is dit betaaldag, 
dan kan ek nog ‘n bietjie help.

JACQUELINE
(huil amper)

Dankie.

GERHARD
Hou moed. *

JACQUELINE
Moet asseblief nie vir Willem 
vertel dat ek...

GERHARD
Natuurlik nie.  Na hy jou uitgetrap 
het, sal hy my kom dônner. En ek 
hou van my gesig nes hy is, dankie.

Jacqueline glimlag flou.

INT. MYNERSKROEG. NIGHT14 14

Twee biere word op die tafel neergeplak. Ingrid en JP sit by 
‘n tafeltjie.  Drie ander manne sit in die agtergrond. Ingrid 
is die enigste vrou in die kroeg. Die kroegman wat die biere 
gebring het kyk van JP na Ingrid, som haar op. Dan terug aan 
JP. Hierdie is DOEP - ‘n rowwe, harde man. 

DOEP
JP, ek ken nie jou “vriendin” nie, *
so ek neem aan sy is nuut op die 
dorp. Jy kan maar vir haar sê dat 
as sy met die ander meisies op 
straat loop praat sal hulle baie 
vinnig vir haar vertel dat die 
enigste geld wat in my kroeg hande 
wissel is die geld wat ‘n man vir 
sy drank betaal.
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JP
Om die waarheid te sê, Doep, sy is 
nie...

INGRID
...’n meisie wat haar ware op 
straat verkoop nie.  Aangename 
kennis, Doep.  Ek’s Ingrid. Ek en 
JP het mekaar pas by ‘n toespraak 
deur CJ Langehoven gelewer, 
ontmoet...miskien het jy al van hom 
gehoor?...een van die leiers van 
die Afrikaanse Taalbeweging en, wat 
my betref, ‘n gees van sulke 
grootsheid dat hy eendag as ‘n skat 
van die Afrikaner volk geag sal 
word. En wat die geld vir seksuele 
omgang betref, was dit nog altyd my 
beleid en plesier om dit verniet 
aan te bied...(haar oë gaan na 
JP)...indien ek van hom hou.

Doep se blik is deadpan op Ingrid. Doep stap sonder ‘n 
verdere woord weg.

JP
Wel...ek reken hy sal in die 
toekoms twee keer dink voor hy weer 
so iets sê.

INGRID
En die dag as meer vrouens in kroeë 
kom, sal hy nie die enigste man 
wees wat twee keer dink voor hy 
aanneem dat ‘n vrou wat ‘n bier 
drink, ‘n prostituut is nie.

JP
So dis jou kruistog...om mans 
tweekeer te laat dink.

INGRID
Onder andere.  Wat is joune?

JP se oë gaan af na sy bier.  Hy vroetel met sy vingers aan 
die glas.

JP
My ervaring met kruistogte was tot 
dusver ietwat teleurstellend.

INGRID
(sluk bier)

Ja...?
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JP
Einde verlede jaar het ek...en 
Bennie wat pas jy ontmoet het...en 
twee ander goeie vriende, aan die 
rebellie deelgeneem.  Die ervaring 
was, om die minste te sê, ‘n 
ontnugtering.

INGRID
Ah, die ridder het uit die 
nederlaag se bitter beker gedrink.

JP
En in die tronk gesit en luister 
hoe Jopie Fourie voor ‘n 
vuurpeleton tereggestel word.

INGRID
Vir my volk. Vir my taal  Vir my 
land.  Vir my God.

JP
Jy weet daarvan.

INGRID
Almal weet daarvan. Maar as ek en 
jy in die toekoms meer as net ‘n 
bier saam gaan geniet, wil ek weet: 
Gaan die ridder weer op sy perd 
klim en die stryd voort sit, of 
gaan hy die stryd gewonne gee en sy 
swaard en skild ophang?

JP kyk weereens met daai half-verstomde kyk na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
(matter-of-fact)

Ek probeer vasstel of ek van jou 
hou.

JP se uitdrukking bly onveranderd.

Ingrid sluk van haar bier, ‘n vonkel in haar oë oor die rand 
van die glas.

EXT. ‘N HOEKIE/KAMERTJIE IN ‘N STOOR.NIGHT *

Gerhard staan met ‘n verrumpelde stuk papier in die hand *
waarop hy sy notas vir sy toespraak geskryf het. Hy is *
senuweeagtig - oefen sy toespraak, sy oë op die toespraak wat *
hy geskryf het. *
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GERHARD *
(oefen saggies) *

En daarom is dit my oortuiging *
dat...(hy haak vas, kyk na sy *
notas)...en daarom is dit my *
diepste oortuiging dat as ons... *

Karel kom staan langs Gerhard. *

KAREL MEYER *
Kom, die manne wag. *

GERHARD *
Karel...ek kan nie dit doen nie.  *
Ek’s nie ‘n... *

KAREL MEYER *
Natuurlik is jy. Die manne het *
respek vir jou. *

GERHARD *
Ek het nog nooit... *

Karel pluk die vel papier met notas uit Gerhard se hand, *
vrommel dit op en smyt dit eenkant toe. *

KAREL MEYER *
Praat uit jou hart en jy sal weet *
wat om te sê. *

INT. PAKKAMER. NIGHT15 15

‘n Groep wit mynwerkers staan vergader. Gerhard klim op ‘n *
krat, uiters senuweeagtig, en aanskou... *

Die werkers, wat wag dat Gerhard moet praat. *

Gerhard sluk...en begin dan praat. (Sny soos nodig na die *
werkers se reaksies op Gerhard se woorde.) *

GERHARD
(begin onseker) *

Elkeen van ons...elkeen van ons is *
hier omdat ons Afrikaners is... *

Gerhard aarsel. *

Twee mynwerkers - oë op Gerhard. *

GERHARD (CONT’D) *
...en omdat ons een oortuiging deel *
- dat die mynwerkersunie, en veral 
sy leierskap, nie die tande het om 
bloed by die mynbase te trek nie. *

MYNWERKER *
Hoor, hoor! *
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Hierdie ondersteuning moedig Gerhard ‘n bietjie aan. *

GERHARD *
(bietjie meer *
selfvertroue) *

Dit is my oortuiging dat sekere *
lede van die unie se leierskap, 
lankal deur die mynbase uitgekoop 
is. 

DRIE MYNWERKERS *
Hoor, hoor! *

Soos Gerhard nou op dreef kom en al hoe meer geesdriftig *
raak, hoor ons duergans “Hoor, hoor” en “Dit kan jy weer sê” *
ensovoorts van die werkers (volgens regisseur se diskresie). *

GERHARD *
(kom nou op dreef) *

Een ding is seker - as dinge 
aangaan soos hulle aangaan, sal dit 
nie lank wees nie voor elke wit 
werker, en veral die Afrikaner 
werkers, met swart werkers vervang 
word. As die mynbase kon, sou hulle 
slawe gebruik om die myne te werk.  
Binnekort sal Afrikaner werkers óf *
vir die vergoeding werk waarvoor 
die swartes werk, óf ons sal almal 
op straat sit. Hoekom die Afrikaner 
veral?  Omdat ‘n Afrikaner 
mynwerker, nes die Afrikaner in die 
hele land, as minderwaardig teenoor 
die Engelse werker geag word. Ek 
reken die tyd het gekom om van die *
huidige unie weg te breek en ‘n 
nuwe unie te stig, een wat nie deur 
die mynbase geïnfiltreer is nie, 
wat nie deur Engelse unieleiers 
beheer word nie -   ‘n unie wat met 
dieselfde oortuiging waarmee die 
bittereinders in die Vryheidsoorlog 
teen die Khakies geveg het, nou vir *
die Afrikaner mynwerker se regte 
teen die mynbase sal veg. 

Die manne laat hoor hulle akkoord.

EXT. ‘N STEGIE. NIGHT16 16

Dis donker.  Net die maanlig.  Gerhard stap in die straatjie 
af.  Hy is NIE opsy sy senuwees nie, heel rustig, op pad 
huistoe.  Soos hy by ‘n hoek verbystap...

DAWH!  Uit nêrens takel ‘n man hom van die kant af en 
hardloop hom teen die oorkantse muur vas.  DOEF!  DOEF! Hy 
gee Gerhard twee houe in die maag.  

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 3 p.22



Gerhard sak met sy rug teen die muur tot op sy agterend af.  
Die man skop hom eenkeer...hard...in die gesig...en hardloop 
dan weg.  Gerhard begin na eenkant toe afsak, rug teen die 
muur.

ANGLE ON: Gerhard se kop en skouers val in die skoot.  Bloed 
loop uit sy neus.

 AD BREAK # 2

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GANG BUITE GERHARD SE 17 17
KAMER. NIGHT

‘n Rukkie later.  Gerhard loop krom en seer in die gang af 
tot by sy kamerdeur.  Hy sukkel om die sleutel in die slot te 
kry.

Jacqueline kom onder in die gang aangestap.  Sy sien vir 
Gerhard by sy deur, besef iets is nie reg nie.  Sy haas na 
hom.

JACQUELINE
Gerhard...?

Gerhard kyk vinnig op na Jacquline.  Nou sien sy die droeë 
bloed op sy neus, lippe en een wang.

JACQUELINE (CONT’D)
Wat het gebeur?!

Gerhard skud net sy kop, probeer weer om die sleutel in die 
slot te kry.  Jacqueline laat nie op haar wag nie.  Sy tree 
vorentoe, vat die sleutel uit Gerhard se hand, druk dit 
vinnig in die slot en sluit die deur oop.  Dan help sy vir 
Gerhard na sy bed.  Hy sak op die rand van die bed neer, sit 
vooroor gebuk.  Jacqueline maak vinnig die deur toe en gaan 
staan voor Gerhard.

JACQUELINE (CONT’D)
Wie’t dit aan jou gedoen?

Gerhard maak ‘n gebaar - “Weet nie.”

Jacqueline beweeg oor na ‘n tafeltjie waarop daar ‘n enamel 
bak en waterbeker staan.  Sy gooi water in die bak en doop 
die hoek van ‘n handdoek in die water.  Sy gaan sit langs 
Gerhard.

JACQUELINE (CONT’D)
Laat ek sien...

Sy lig Gerhard se ken en draai sy gesig na haar, maar hy sit 
haar teë, wil nie die hulp hê nie.

JACQUELINE (CONT’D)
Hai!  Willem het sy hele lewe lank *
by vuisgevegte betrokke geraak het.  
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Ek ken van. Moenie jy nou moeilik *
raak nie.

Sy vat sy ken teer, maar ferm, vas, draai sy gesig na haar, 
en begin die bloed met die nat handdoek afvee.   Gerhard ruk 
effens - dis seer.

JACQUELINE (CONT’D)
Hou stil.

(vee verder)
Wat is dit met julle mans dat julle 
gedurig mekaar soos diere takel? 
Tannie Netta sê nog altyd - as dit *
nie vir vrouens was nie, het mans 
soos barbare geleef.

GERHARD
Sy’s waarskynlik reg.

JACQUELINE
Nou ja, eerder as die flerries wat 
gedurig hier in en uit jou kamer 
dans, kry dan vir jou ‘n ordentlike 
vrou laat jy ordentlik kan leef. 
Vir wat mors jy jou lewe met sulke 
vrouens?

GERHARD
Ek soek.

Jacqueline kyk ‘n vraag na Gerhard.

GERHARD (CONT’D)
Na die regte een.

‘n Oomblik.

JACQUELINE
Jy sal haar nie tussen hulle vind 
nie. (sy vee hard teen sy ken)

GERHARD
Eina!

JACQUELINE
Hou stil.

INT. BENNIE SE HUIS, EETKAMER. DAY18 18

Bennie, Isak en Cornelia het pas klaar hulle ontbyt geëet. 
Die Bybel lê toe op die tafel voor Isak. 

ISAK
Laat ons boeke vat.

Isak tel Die Bybel op en hou dit uit na Bennie.  
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ISAK (CONT’D)
Seun...lees jy vandag. Lees vir ons 
uit Spreuke 5, verse 1 tot 5.

Bennie neem die Bybel en blaai na Spreuke 5. Isak sit met sy 
elmboë op die tafel, sy oë op die tafel voor hom.

BENNIE
(lees)

“My seun, luister na my wysheid, 
neig jou oor tot my insig, dat jy 
volle oorleg kan behou en jou lippe 
kennis kan bewaar; want die lippe 
van die vreemde vrou drup 
heuningstroop, en haar verhemelte 
is gladder as olie, maar op die end 
is sy bitter soos wildeals, soos ‘n 
swaard aan weerskante skerp.”

Bennie vou Die Bybel stadig toe.

ISAK
Ek het gister ‘n besoek 
ontvang...’n man wat ek glad nie 
ken nie. Hy’t homself voorgestel as 
‘n Meneer van Deventer. 

BENNIE
Pa...

Cornelia loer met meegevoel na Bennie.

ISAK
Hierdie Meneer van Deventer het my 
ingelig dat jy “onwelkome aandag”, 
om sy presiese woorde te gebruik, 
aan sy dogter skenk...

BENNIE
Ek kan ver...

ISAK
(stoom voort)

...en dat na hy jou sy huis verbied 
het, jy die vermetelheid gehad het 
om haar onkunde en naïewiteit uit 
te buit deur haar te verlei.

BENNIE
Dis nie waar nie, Pa.

ISAK
Het jy haar gesoen?  Het jy hierdie 
man se dogter op die stoep van my 
huis gesoen?!

BENNIE
Ja, Pa, maar...
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ISAK
Daar is geen “maar” hier nie!

CORNELIA
Isak, miskien moet...

ISAK
(stil, maar streng)

Cornelia, ek praat. 

BENNIE
Hoe ken Pa my? Ek het haar nie 
verlei nie, Pa. Ek hou van 
haar...en sy van my. 

ISAK
Hoe lank ken jy haar?

BENNIE
Nie lank nie, Pa.

ISAK
En jy ken haar reeds in die vlees?

BENNIE
Dit was net ‘n soen.

ISAK
“Want die lippe van die vreemde 
vrou drup heuningstroop, en haar 
verhemelte is gladder as olie.” 
Hierdie vroumens wat haar vingers *
om jou hart het, is van ‘n ander *
wêreld se mense, ‘n wêreld van geld 
en aardse mag en alles wat Satan 
geskep het, en die uiteinde daarvan 
sal soos bitterals in jou mond 
wees! *

Bennie raak stil.

ISAK (CONT’D)
Jy het verlede jaar skande op my 
huis gebring. Daarvoor het jy met 
jou Helpende Hand fonds vergoed. 
Moenie toelaat dat die duiwel jou 
weer oor die afgrond lei nie.

Cornelia se oë is sag op haar seun.

Bennie knik sy aanvaarding.
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EXT. JP SE HUIS. DAY19 19

JP sit onder sy boom, op sy gunsteling plek en lees ‘n 
koerant: ONS VADERLAND. (Sien beeld van eerste uitgawe van 
Ons Vaderland in Sept 1915.)

Ingrid kom aangestap. Sy dra haar handsak in haar een hand. 
Sy sien vir JP onder die boom en stap nader.

JP sien Ingrid oor die rand van sy koerant.  Hy kom vinnig 
orent, die koerant nog in sy hand. Hy is verbaas om haar hier 
te sien.

JP
Ingrid...?

INGRID
Dagsê, ridder. 

JP
Hoe’t jy geweet waar ek woon?

INGRID
Wel, nadat Doep geleer het om twee 
keer te dink, lyk dit vir my ek en 
hy is nou maatjies.

Sy let op dat JP steeds kou aan die feit dat sy by sy huis 
is. 

INGRID (CONT’D)
Sien jy ‘n spook?

JP
Nee, ek...net verbaas om jou hier 
te sien.

INGRID
O ja.  Die vrou mag mos nie die man 
besoek nie.

JP
Ek kan nie dink dat so iets jou sou 
afskrik nie. (kort pouse) Om eerlik 
te wees, ek’s nie verbaas nie, maar 
wel ‘n bietjie...ek sou verkies het 
as jy nie so gou moes gesien het 
waar ek woon nie.

INGRID
(kyk na die armsalige 
gebou)

Soos ek dit verstaan, Meneer 
Retief, is dit nie die huis wat 
waardigheid aan die man verleen 
nie, maar die man aan die huis.

‘n Toegewende gebaar van JP.
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INGRID (CONT’D)
Wat lees jy daar?

JP
(kyk vir ‘n oomblik na die 
koerant)

Na Smuts verlede jaar gedurende die 
rebellie “Het Volk” koerant verban 
het, het ‘n paar republikeine 
bymekaar gekom en hierdie een 
gestig.  Eerste uitgawe.

INGRID
Die wêreld is vol nuwe koerante - 
De Burger in die Kaap en nou Ons 
Vaderland in die Transvaal.  Lyk my 
dis die mode van die jaar. Miskien 
moet jy een stig....”De Kruistog”.

JP lag.

Ingrid voel in haar handsak en bring ‘n notaboekie en inkpen 
tevoorskyn. Sy hou dit uit na JP.

INGRID (CONT’D)
Ek het eintlik gekom om jou hierdie 
te gee.

JP vat die notaboekie en inkpen by haar. Hy blaai die 
notaboekie oop.  Die bladsye is leeg, gereed vir woorde.

INGRID (CONT’D)
Ek het gereken dat aangesien jy op 
jou laaste kruistog nie sukses met 
swaard en skild uit staal gesmee, 
gehad het nie, jy dalk meer sukses 
sou hê met swaard en skild uit pen 
en papier gesmee.  Miskien is ek 
verkeerd, maar ek reken as jy jou 
republiek terug wil hê, sal jy meer 
sukses met die woord hê, as met die 
geweer.

JP se oë is op Ingrid.  Die ridder het pas sy godin gevind.

Ingrid haal ‘n kaartjie uit haar handsak.

INGRID (CONT’D)
My adres.  (Verwys na die 
notaboekie) Ek hoor graag die 
eerste woorde wat jy daarin skryf.

Ingrid stap weg.  JP kyk haar agterna, dan af na die 
notaboekie in sy hand.
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INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GANG BUITE WILLEM SE 20 20
KAMERTJIE. DAY

Tannie Gertie staan in ‘n deur, loer af in die gang.

Willem kom uit die kamer, trek die deur agter hom toe. Hy het 
‘n sak oor sy skouer waarin al sy pamflette is, en sy 
seepkissie in sy een hand. 

Tannie Gertie haas in die gang uit.

TANNIE GERTIE (O.S.)
Willem...  

Tannie Gertie stap in die gang af tot by Willem.

TANNIE GERTIE (CONT’D)
Wat ‘n toeval. Ek soek juis na jou.

(kyk die sak en seepkissie 
op en af)

Ek sien jy’t ‘n nuwe roeping... *

WILLEM
Doen maar wat ek kan, Tannie.

TANNIE GERTIE
Jy kan maar op my stem reken. Dis 
tyd dat die dekselse SAPPE ‘n les 
geleer word.

WILLEM
Moes al lankal gebeur het. Dan het 
ons nie nou geleef soos ons leef 
nie.

TANNIE GERTIE
Ja-nee.  Ja-nee.  So van leef 
gepraat.  Ek wil nou nie dinge 
onplesierig maak nie...jou ma is so *
‘n gawe mens...jy ook...maar die *
huurgeld is nou...

WILLEM
Ek sal betaal, Tannie.

TANNIE GERTIE
Nee, nee, kyk, ek weet jy sal 
betaal...die ding is net...dis nou 
al ‘n rukkie en hierdie tannie het 
haar eie onkostes, as jy verstaan 
wat ek bedoel?

Willem knik. Ons bly op Willem terwyl Tannie Gertie praat, 
sien hoe hy dink...’n plan formuleer.
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TANNIE GERTIE (CONT’D)
Dit sal my hart breek as ek moet 
sien hoe julle alweer op straat *
sit. Maar nou ja, dis mos my kruis - 
hierdie sagte hart.  Ek kan jou tot 
vanaand gee, maar dan...(laat dit 
hang)

Willem knik weer.

TANNIE GERTIE (CONT’D)
Nou maar goed so.  

Tannie Gertie stap weg af in die gang.

Willem kyk na die seepkissie in sy hand...

 AD BREAK # 3

INT. MYNERSKROEG. DAY21 21

Willem sit saam met 4 MANNE by ‘n tafel.  

WILLEM
Sterker as dit kan ek dit nie stel 
nie:  elke stem vir Hertzog se 
Nasionale Party is ‘n stem teen die 
onderdrukking van die Afrikaner 
volk; teen die Smuts en Botha se 
beleid dat die Afrikaner soos ‘n 
klein stroompie hom by die Engelse 
rivier moet aansluit en vermeng; en 
‘n stem vir die herstel van ons eie 
republiek. Stem Nasionale Party en 
plaas Suid-Afrika eerste.

Die 4 manne knik kop, stem saam.

Naby op Willem.  Hy trek sy asem in...maak sy besluit.

WILLEM (CONT’D)
Menere...voor julle gaan...soos 
julle weet kos ‘n verkiesing geld, 
en terwyl die SAPPE met koffers vol 
geld sit wat hulle uit die 
belastingbetalers se sakke gevat 
het, moet die Nasionale Party sy 
eie onkostes dek.  Alhoewel 
vrywilligers soos ek ons bydrae 
verniet maak, het die Nasionale 
Party onkostes wat hy nie met 
belastingbetalers se geld kan dek 
nie.  Enige ondersteuning wat julle 
kan gee sal waardeer word. Dis ‘n 
goeie saak.
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Die manne huiwer ‘n oomblik, kyk na mekaar, en dan as een van 
hulle sy hand in sy sak steek en ‘n paar muntstukke op die 
tafel neersit, volg die ander drie en maak ook so. Soos die 
muntstukke op die tafel neergesit word, sien ons op Willem se 
gesig die tweestryd wat in hom woed.

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GANG. DAY22 22

Vier sjilings val een vir een in Tannie Gertie se palm. 

Willem laat val die laaste muntstuk in Tannie Gertie se hand. 
Onder die arm van sy vry hand het hy ‘n groot bruin 
papiersak.

WILLEM
Dit hoort die volgende maand se 
huur te dek.

TANNIE GERTIE
Nou ja toe. En waar kry jy so baie 
geld?

WILLEM
My salaris van die Nasionale Party.

TANNIE GERTIE
Né!  Ja-nee, soos hulle sê, die 
groot geld is in die politiek.

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, KLEIN KAMERTJIE. DAY23 23

Die houtkissie wat as tafel dien is nou gedek met brood, 
kaas, appels en vleis.  Netta gee vir Jacqueline haar bord 
kos aan.  Dan kyk sy vir ‘n oomblik na Willem, wie se oë op 
sy kos is.

NETTA
Dit spyt my dat ek gesê het wat ek 
gesê het...

Willem kyk op na Netta.

NETTA (CONT’D)
...dat mens nie pamflette kan eet 
nie.  Ek het nie besef dat hulle 
bedoeling was om jou te betaal nie.

WILLEM
Hulle wou eers kyk hoe ek vaar.

JACQUELINE
Duidelik baie beter as wat hulle 
verwag het.
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NETTA
Dankie, my seun. Ek is trots op 
jou.

Willem glimlag flou, kyk weg. Maar Netta is nie klaar nie.

NETTA (CONT’D)
Jou Pa sou ook gewees het.

Willem kan haar nie in die oë kyk nie. Knik net.

Die kamerdeur bars oop.  Roelof Botha tree die kamer binne. 
Willem staan op.

BOTHA
Is dit waar?  Is dit waar wat ek 
hoor?

Willem het nie antwoord nie.

BOTHA (CONT’D)
Dan is dit waar. Jou wetter!  Hoe 
durf jy?  Hoe durf jy die party vir 
eie gewin gebruik?

Netta kyk verstom van Willem na Botha, weet nie wat de hel 
aangaan nie.

Botha se oë gaan na die kos op die kissie.

BOTHA (CONT’D)
En ek neem aan jy’t alles wat jy 
ingewin het, klaar geblaas. *

WILLEM
Ek’t net gevat wat ek gereken het 
my toekom.

BOTHA
Jou toekom? Ek het jou in my 
kantoor gesê:  vrywilligers word 
nie betaal nie. 

WILLEM
(stil, kalm)

En jy?  Is jy ‘n vrywilliger, of 
betaal hulle jou vir jou moeite?

Willem se woorde tref die merk.  Botha se kakebeen trek styf.

BOTHA
Jy’s klaar.  Jy werk nie meer vir 
die Nasionale Party nie.

WILLEM
As dit “werk” was, het jy my 
betaal.
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Botha hou sy voorvinger dreigend na Willem uit, en stap dan 
uit.

Willem by tjoepstil staan.

Netta stoot die bord kos effens weg van haar.

WILLEM (CONT’D)
Eet die kos, ma.

NETTA
Ek eet nie wat gesteel is nie.

Haar woorde maak Willem diep seer.

INT. PAKKAMER. DAY24 24

Oom Pieter du Toit en Gerhard, in medias res van ‘n hewige 
argument.

PIETER DU TOIT
Het ek nie vir jou gesê jy hou jou 
kop laag en doen jou werk?  Is dit 
nie wat ek gesê het nie?!

GERHARD
Ja, Oom, maar ek...

PIETER DU TOIT
Want ek het my kop uitgesteek toe 
ek vir jou, rebel wat jy is, in my 
store werk gegee het. Die donnerse 
Engelse...bliskems, lafaards, 
wetters...wat hirdie myn besit hou 
nie van werkersunies nie.  As hulle 
moet hoor dat ‘n vorige rebel wat 
ek aangestel het nou nog ‘n bleddie 
unie wil stig, sal dit my kop wees 
wat afgekap word, nes hulle al 
hulle konings se koppe afgekap het. 
Wetters. Lafaards.

GERHARD
Ons koppe is reeds op die blok, Oom 
Piet!  Toe hulle die Landswet van 
1913 geteken het, het hulle die 
witman se toekoms in die myne 
weggeteken. Hulle’t geweet dat 
daardie Landswet die swartes in 
hulle miljoene na die stad sal 
dryf. En met miljoene swartes wat 
toustaan om die werk te doen wat 
ons doen, en vir baie minder geld, 
kan hulle hulle profyt stoot deur 
die wit werkers die pad te wys - 
jy, ek, ons almal - en met swartes 
vervang.  
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Dit het al klaar begin gebeur, en 
ek hoef nie vir Oom te sê watter 
wittes eerste die pad gewys word 
nie.  Die Afrikaners.

Nou is Oom Piet stil.

GERHARD (CONT’D)
(stiller)

Ons koppe is klaar op die blok, 
Oom.

Oom Piet staan en dink. Gerhard wag laat hy dink.

PIETER DU TOIT
So jy wil ‘n unie stig wat vir ons
mense veg.

GERHARD
Kyk wat hier aangaan, Oom. Ons is 
weer in die kampe, nes gedurende 
die oorlog. En weereens gaan ons 
een vir een sterf tensy ons opstaan 
en baklei.

PIETER DU TOIT
Dis hoekom die huidige unie daar 
is.

GERHARD
Ja, en wie beheer die unie?  Die 
Engelse.

PIETER DU TOIT
(knik)

Bliksems.  Wetters.

GERHARD
Ons kan dit nie alleen doen nie, 
Oom Piet. Ons het Oom se invloed 
onder die Afrikaner werkers nodig.

Nog ‘n stilte.  Oom Piet stap tot voor Gerhard, kyk hom in 
die oë.

PIETER DU TOIT
As jy teen manne soos die manne wat 
die unie se leisels in die hand het 
wil veg, dan gaan jy volgens hulle 
reëls moet veg.  Is jy seker jy’s 
bereid om te doen wat dit van jou 
sal vra?

GERHARD
Ja.

PIETER DU TOIT
Doodseker?
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GERHARD
Ja.

PIETER DU TOIT
(knik stadig sy kop)

Laat jou manne die woord uitsit dat 
jy vanaand weer teen die unie gaan 
praat. 

Gerhard knik sy begrip van die plan met ‘n effense glimlag.

INT/EXT. INGRID SE HUIS. VOORDEUR. DAY25 25

Ingrid maak die voordeur oop.  JP staan in die deur met die 
notaboekie wat sy hom as geskenk gegee het in die hand. 
Sonder ‘n woord gee hy die boekie vir Ingrid.  Sy maak die 
notaboekie oop en lees wat op die eerste bladsy geskryf 
staan.  NB ONS SIEN NIE NOU WAT HY DAAR GESKRYF HET NIE. 
Ingrid kyk van die boekie af op na JP.

INGRID
My ouers is oorlede toe ek jonk *
was. My uiters-eksentrieke Tannie *
Mathilda het my grootgemaak. Jy *
moet weet, ek gaan nooit ‘n 
konvensionele vrou wees nie.

JP
Ek het so afgelei, ja.

INT. INGRID SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY26 26

JP en Ingrid val op die bed neer. Soen passivol.

Ingrid se kamer se decor is kenmerkend van ‘n “Parisian 
boudoir”. 

Soos Ingrid op die bed neerval laat sy die notaboekie uit 
haar hand val langs haar op die bed.

Ons beweeg stadig weg van die twee van hulle wat soen totdat 
ons op die notaboekie se oop eerste bladsy tot rus kom, waar 
ons lank genoeg vertoef om die volgende woorde, in JP se 
netjiese handskrif, DUIDELIK en MET GEMAK te lees:  

“Ek sien kans vir die kruistog...maar net met ‘n ridder soos 
jy aan my sy.”

EXT. ‘N STRAAT. NIGHT27 27

Dieselfde straat as waar Gerhard die vorige keer vasgekeer 
is.  Weereens stap Gerhard alleen in die straat af.  Hy steek 
vas as...

Twee mans uit ‘n stegie voor hom in die straat tree.  
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Gerhard staan tjoepstil terwyl die mans gevaarlik nader stap.

Sny vir spanning tussen Gerhard en die mans.

Dan stap twee mans, elk met ‘n paal vir slaan in die hand, 
wat vinnig om die hoek agter die eerste twee mans wat nou 
amper by Gerhard is. 

Gerhard kry ‘n effense glimlag op sy gesig.  Gerhard hou sy 
hand op...soos in “Stop” en dan wys hy met dieselfde hand se 
voorvinger vir die mans, soos in:  “Kyk ‘n bietjie agter 
julle...”

Die twee gevaarlike mans huiwer, en kyk dan om na...

Die ander twee mans wat vinnig op hulle afbeur en hulle pale 
begin lig om te slaan.

Die twee gevaarlike mans kyk vinnig terug na Gerhard.

GERHARD
(sing)

“Vanaand gaan die volkies koring 
sny, koring sny...”

 AD BREAK # 4

INT. BENNIE SE SLAAPKAMER. NIGHT28 28

Bennie sit by sy lessenaar.  Op die tafel voor hom lê ‘n 
skoon vel skryfpapier.  Hy kyk stil na die papier...dis ‘n 
groot besluit wat hy neem.  Dan neem hy die pen op, doop dit 
in die inkpotjie, en begin skryf:

BENNIE (V.O.)
Geagte Ina,
Dit is met ‘n swaar hart dat ek 
hierdie woorde skryf. Soos jy, het 
ek, toe ek jou die eerste keer in 
die oë gekyk het, iets in my siel 
gevoel wat ek nog nooit vantevore 
gevoel het nie.

INT. VAN DEVENTER HUIS, SITKAMER. DAY29 29

Ina sit alleen in die sitkamer. Sy het Bennie se oop brief in 
haar hande.  Trane loop oor haar wange.  Ons hoor Bennie se 
stem terwyl sy verder lees...

BENNIE (V.O.)
Maar dit het vir my duidelik geword 
dat indien ek na hierdie stem in my 
luister, en doen wat my hart my 
smeek om te doen, sou dit ‘n storm 
ontketen wat jou die verskriklikste 
verdriet en lyding sou veroorsaak. 
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En dit kan ek nie toelaat nie. 
Vaarwel soete Ina. Ek bid dat onse 
Heer jou veilig in die palm van Sy 
hand sal hou en beskerm. Benjamin.

Ina druk die brief teer teen haar bors terwyl sy saggies 
huil.

INT. COHEN PRINTERS SE WINKEL. DAY30 30

Meneer Cohen kyk agter die toonbank op as JP die winkel 
binnestap.

MENEER COHEN
Ah, JP. Die bestelling van verlede 
week is gereed.

JP
Dankie.  Maar dis nie hoekom ek nou 
hier is nie.

Meneer Cohen kyk ‘n “O...?” na JP.

JP (CONT’D)
Jy’t genoem dat jy die laaste van 
die Cohen Drukkers van Kiev sal 
wees...danksy die toekoms wat jy 
uit hierdie winkel vir jou kinders 
kon gee.

‘n Gebaar van Cohen.

JP (CONT’D)
Ek het ‘n voorstel:  leer my. Leer 
my die besigheid.  Alles wat jy 
weet.  Soos jou pa jou geleer het. 
Ek is so arm as wat jy was toe jy 
hier aangekom het, en ek is net so 
honger. 

Meneer Cohen kyk stil na JP.

MENEER COHEN
Dit begin met ‘n besem...en vloere 
vee.

JP glimlag, knik.

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GERHARD SE KAMER. DAY31 31

Gerhard staan by die tafeltjie met die enamel bak, besig om 
met ‘n cutthroat razor te skeer.  ‘n KLOP aan sy deur. 
Halfgeskeer stap hy oor en maak die deur oop.  Willem staan 
in die deur, ‘n onderligende dringendheid in hom.
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WILLEM
Ek wil jou ‘n guns vra...

GERHARD
Kom binne.

Maar Willem beweeg nie.

WILLEM
Sal jy dit vir my doen?

GERHARD
Watse guns?

WILLEM
As iets met my gebeur...ek wil jou 
vra om jou oog oor my ma en 
Jacqueline te hou...om hulle te *
help waar jy kan.

GERHARD
Iets met jou gebeur?  Wat bedoel 
jy?

WILLEM
Kan ek op jou staatmaak?

GERHARD
Ja, natuurlik, maar...

Willem kyk direk in Gerhard se oë.

WILLEM
Dankie.

GERHARD
Willem...?

WILLEM
Jy’s die beste vriend wat ek nog 
ooit gehad het.

Willem stap vinnig weg.  Gerhard is still, verstaan nie wat 
nou gebeur het nie. Terwyl Gerhard daar staan en dink...

VERTELLER
Die toekoms gooi ’n skadu in die 
hede.  

INT. MYNERSKROEG. NIGHT32 32

Bennie, JP, Ingrid, Gerhard, Oom Pieter du Toit en Karel sit 
almal saam om ‘n tafel.  Die kroeg is leeg behalwe vir die 
karakters soos aangedui, Doep en een ou wat, gesig plat op ‘n 
tafel uitgepass is.  Die gatkant van ‘n partytjie.
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Bennie, JP, Ingrid, Gerhard, Oom Pieter du Toit en Karel sit 
om ‘n tafel, hulle glase feitlik leeg.  Almal lekker ge-olie. 
Die kroeg het duidelik ‘n groot feesviering gesien.  Leë 
glase staan oorals op tafels rond. 

VERTELLER
In die verkiesing van 20 Oktober 
1915 het Hertzog se nuutgestigde 
Nasionale Party sewe-en-twintig 
setels, teenoor Botha en Smuts se 
Suid-Afrikaanse Party se 67, gewen. 
Nog lank nie ‘n meerderheid nie... 
maar wel ‘n skaduwee vanuit die 
toekoms. 

Gedurende die laaste deel van die Vertelling stap Doep oor na 
hulle tafel met ses bekers bier - drie in elke hand.  Hy 
plaas die biere op die tafel.

DOEP
En dit, vrinne,  is die laaste 
rondte.

Die vrinne kreun en protesteer soos hulle die biere uitdeel 
onder mekaar.

DOEP (CONT’D)
En drink vinnig.  Oor tien minute 
sluit ek die deure.

GERHARD
Ons wag nog vir ons maatjie.

DOEP
Dis wat jy met die vorige rondte 
gesê het.  Tien minute.

Doep stap weg.  *

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, KLEIN KAMERTJIE. NIGHT *

Willem staan in die kamer, besig om die laaste van sy *
Unieweermag uniform aan te trek.  Hy trek die baadjie *
aan...kyk af na die baadjie aan sy lyf, asof dit ‘n vreemde *
vel is wat hy aantrek...en dan begin hy die knope vasmaak. *

INT. MYNERSKROEG. NIGHT *

Soos voorheen. *

Gerhard lig sy bier omhoog. *

GERHARD
‘n Heildronk!
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JP
Agge nee, nie weer nie!

GERHARD
Op sewe-en-twintig setels!  Nie ‘n 
oorwinning nie, maar ‘n sterk 
begin.

Die lig almal hulle bierglase oomhoog, klink glase.

BENNIE
Goed begin is half gewin.

ALMAL
Saluut.

Hulle sluk diep aan hulle biere.

KAREL MEYER
Wag tot die volgende verkiesing.  
‘n NP meerderheid, sê ek julle. ‘n 
Meerderheid!

JP
En dan jaag ons Smuts en Botha en 
hulle Engelse mynbase tot in die 
see!

PIETER DU TOIT
Wetters!  Bliksems!

GERHARD
En nasionaliseer ons al die myne 
sodat die goud wat in die grond van 
ons land lê, weer aan ons behoort 
en nooit weer ‘n Britse koning 
verryk nie.

Almal lig glase en juig hulle akkoord.  

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, KLEIN KAMERTJIE. NIGHT *

Willem soos voorheen.  Hy het nou die baadjie klaar geknoop.  *
Hy sit sy uniform se pet op sy kop, trek dit vas.  Hy kyk na *
homself in ‘n raamlose spieël wat teen die muur hang. *

ANGLE ON: Willem se gesig in die spieël...’n bitter trek om *
sy mond. *

INT. MYNERSKROEG. NIGHT *

Soos voorheen.  Bennie staan op. *
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GERHARD
(grappie)

O hel, en nou gaan die prediker 
preek.

GERHARD (CONT’D)
Vriende...aangesien ek weet hoe 
lief julle my het...

“Ja, ja, ja...” en ander terg van die groep.

BENNIE
...en hoeveel julle my wysheid en 
raad sou mis as ek nie meer hier 
was nie...

Nog terg en lag.

GERHARD
...spyt dit my om in hierdie 
oomblik van vreugde en triomf, 
julle dit te moet meedeel dat 
hierdie prediker se vader die 
kerkraad oortuig het om sy seun ‘n 
tweede kans te gee en die beurs wat 
hy as gevolg van sy poging om ‘n 
republiek te stig, verloor het, 
weer beskikbaar te stel. Ek vertrek 
binnekort na die kweekskool in die 
Kaap waar ek my sal toewei aan die 
bestudeering van die Heilige 
Geskrifte, sodat wannneer ek 
terugkeer - geletterd, geleerd 
en...

JP
...getem...

Almal lag.  Bennie verduur goedgunstig die terg.

GERHARD
... en gedominee - ek die reg en 
gegsag sal hê om julle weg te lei 
van julle huidige paaie van...(aan 
Gerhard) ontug, (aan JP) leeglêery 
en, wat myself betref...(hy sluk 
diep aan sy bier)...dronkenskap.

Luid gejuig.

GERHARD (CONT’D)
(beduie na Ingrid)

Jy’t ons nuwe erelid vergeet.

BENNIE
Ah. Ingrid...eerstens, welkom by 
die bloedbroers bende. 
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Al kort ons een lid is ek seker hy 
sou jou ook hartelik verwelkom. 

GERHARD
Veral omdat jy dalk daardie barbaar 
‘n bietjie maniere sal leer.

Ingrid glimlag en knik erkenning. JP klap speels na Gerhard.

BENNIE
Tweedens, as my pa my saam met ‘n 
vrou in ‘n kroeg moes sien, huur hy 
sy eie vuurpeleton...

GERHARD
(’n stil heildronk)

Jopie Fourie.

ALMAL
(stil, respekvol)

Jopie Fourie.

En dan gaan ons aan...

BENNIE
...en stuur my na daai plek wat 
elke Christen vrees. Maar aangesien 
hy nie hier is nie, is dit vir my, 
en ek is seker vir JP ook...

Stoute lag en ribbes pomp vir JP.

BENNIE (CONT’D)
...’n besondere plesier om ‘n 
bietjie van die moderne wêreld, wat 
soos die eerste oggendlig die son 
se koms aankondig jou 
teenwoordigheid vergesel, in ons 
vriendekring te verwelkom.

Ingrid knik grasiëus dankie vir die kompliment.

Willem kom tussen die tafels deur aangestap.  Hy dra nou die 
uniform van die 1st South African Infantry Battalion.

BENNIE (CONT’D)
En so van die bloedbroers 
gepraat...

Alle oë gaan na Willem soos hy nader stap.  Willem kom tot by 
die tafel.  Niemand sê ‘n woord nie, kyk net verbaas na sy 
uniform.

WILLEM
Ek kan nie lank bly nie.  Maar ek 
wou kom groet.
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Steeds is daar stilte.  Willem sien waar hulle oë kyk, kyk 
dan self vlugtelings na sy uniform.

WILLEM (CONT’D)
Dit was my hoop dat die Nasionale 
Party sou wen. Dat dinge dan sou 
verander...genoeg verander dat ek 
die vernedering wat dit is om 
Afrikaner in hierdie land te wees, 
met hoop vir ’n beter toekoms sou 
kon verduur.  En wie weet, miskien 
gebeur dit wel oor vyf of tien 
jaar, maar intussen moet ek leef.

GERHARD
Dis ‘n dekselse uniform daai.

WILLEM
Nie ‘n uniform nie, Gerhard, een 
sjiling en sikspens per dag, wat 
elke maand direk aan my ma betaal 
sal word.  Dubbel wat jy by die 
myne verdien.

GERHARD
Omdat dit jou lewe is wat jy 
verkoop.

WILLEM
En jy nie?

Die waarheid tref vir Gerhard. Stilte.

WILLEM (CONT’D)
Tot wedersiens my vriende.

Bennie staan reeds sedert sy toespraak.  JP en Gerhard staan 
op.  Willem bied sy hand aan JP.  Hulle skud hande. Dan aan 
Bennie.  Hulle skud.  En laastens aan Gerhard.

GERHARD
(terwyl hy steeds Gerhard 
se hand vashou)

Dankie vir die guns.

Willem kyk hulle vir ‘n laaste keer vir ‘n oomblik in stilte 
aan, en stap dan weg.

Almal hou hom dop soos hy wegstap.  

Willem draai terug.

WILLEM
(vinger uit na Gerhard, 
met ‘n effense glimlag)

En jy hou jou hande van Jacqueline *
af, of ek loop al die pad vanaf 
Europa hiernatoe om jou te dônner.
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GERHARD *
Sy’s nie jou sussie nie. *

WILLEM *
Sy’s onder my beskerming. *

Willem stap uit.

Daar is nou stilte om die tafel, elkeen met eie gedagtes 
besig. Oor hierdie beeld...

VERTELLER
As jy jonk is trek jy wye grense om 
die stuk van jou siel wat jy as 
heilige grond ag, jou “tot hier toe 
en nie verder nie” gebied. Maar die 
lewe het ‘n manier om daardie 
grense bietjie vir bietjie terug te 
stoot, totdat jy een dag wakker 
word en besef dat jou “tot hier toe 
en nie verder nie” gebied, niks 
groter is as a sjiling nie.

EXT. ‘N STRAAT. DAY33 33

SWART EN WIT/SEPIA:  Bennie stap met sy tas in sy hand, sy 
rug na ons, verder en verder weg af in die straat.

VERTELLER
Om jou toekoms tegemoet te stap is 
een ding;  om jou verlede in die 
verlede te los, dis iets heeltemaal 
anders, veral as daai verlede se 
dinge met die liefde te make het. 
En nie net die liefde nie, maar ‘n 
liefde dieper as enige liefde wat 
jy in daardie einste toekoms 
waarheen jy op pad is, ooit sal 
vind.

INT. A KLEIN PAKKAMER. DAY34 34

SWART EN WIT/SEPIA: Gerhard staan op ‘n platform gemaak uit 
kratte wat langs mekaar en bo-op mekaar gepak is. Hy lewer ‘n 
M.O.S. toespraak. Ons bly net op Gerhard soos hy beduie en 
praat.

VERTELLER
In die donker gange van die 
mynwerkersunie se doolhof het 
Gerhard ‘n uiting vir sy diep sin 
van reg en geregtigheid gevind... 
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INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GERHARD SE KAMER. DAY35 35

Gerhard en Jacqueline sit langs mekaar op die rand van 
Gerhard se bed. Hulle kyk regs/links na mekaar, en dan 
stadig, liggies en teer, raak hulle lippe.

VERTELLER
...maar dit was in die uitvoer van 
die guns wat hy aan Willem belowe 
het, dat Gerhard uiteindelik die 
vrou gevind het wat die barbaar in 
hom tot beskaafde man sou tem.

EXT. LOOPGRAAF IN 1STE WERELDOORLOG SLAGVELD. DAY36 36

SWART EN WIT/SEPIA: Willem vuur oor die rand van ‘n 
loopgraaf.  Hy dra die uniform en staaldak van die 1st South 
African Infantry Brigade, buk dan na ‘n paar skote weer af 
onder die rand van die loopgraaf, haal vinnig asem, sy rug 
teen die loopgraaf se grondmuur.

VERTELLER
Vir sy een sjiling en ses pennnies 
per dag sou Willem in die modder en 
loopgrawe van Delville Bos duur 
betaal, nie met sy lewe nie, maar 
met die laaste onskuld van sy jeug. 
En ek...? *

INT. DRUKPERS PAKKAMER. DAY37 37

SWART EN WIT/SEPIA: JP staan by die drukpers.  Hy vee die 
roller van die drukpers skoon.

VERTELLER
Toe ek vir die eerste keer my lap 
oor die rollers van daardie 
drukpers gevee het, het ek geweet, 
tot in my murg geweet...my bydrae 
sou deur die woord wees...die 
Afrikaanse woord...want ‘n volk is 
‘n volk deur sy taal.

DIE BEELD FREEZE FRAME.

ROL KREDITE OOR DIE FREEZE FRAME VAN JP BY DIE DRUKPERS.  
DOOF DAN ONDER DIE KREDIETE NA ‘N MONTAGE FREEZE FRAMES VAN 
DIE LAASTE TONELE VAN DIE ANDER DRIE BLOEDBROERS.
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INT. ARCHIVE VISUALS. MONTAGE1 1

Oor die Verteller se woorde, verskeie relevant-tot-die-
vertelling stills en bewegende argief beelde (indien 
beskikbaar) uit die tydperk.

VERTELLER
Teen die tyd dat vrede op 11 
November 1919 verklaar is, het die 
eerste wêreldoorlog wat die mensdom 
nog ooit geken het, die lewens van 
16 miljoen soldate en gewone 
burgers geëis, met ‘n verdere 20 
miljoen gewond. Die Britse ryk se 
kolonies moes hulle bydrae maak en 
duisende seuns van Suid-Afrika het 
hulle grafte in Europa gaan vind. 
Maar duisende meer, Afrikaners 
veral, het geweier om te veg vir 
die ryk wat hulle republiek ‘n kort 
vyftien jaar vantevore by hulle 
afgeneem het. Ek was een van hulle.

DISSOLVE TO:

INT. COHEN PRINTERS SE WINKEL. DAY2 2

SEPIA STILL:  JP met besem in die hand...vee die vloer.

VERTELLER
‘n Lang pad begin met ‘n enkele 
tree...of in my geval...baie vee.

DISSOLVE TO:

SEPIA STILL: JP en Meneer Cohen - hulle buk oor ‘n stuk 
drukwerk op ‘n tafel.

VERTELLER (CONT’D)
Terwyl miljoene op die slagvelde 
van Europa geval het, het Meneer 
Cohen van Kiev, soos ‘n pa sy eie 
seun, my die pad van vloer vee tot 
swart letters op wit papier 
gewys... 

DISSOLVE TO:

SEPIA STILL: JP sit op die vloer van die winkel naby die 
toonbank met ‘n dooie Meneer Cohen se kop op sy skoot.  JP 
huil in die foto.
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VERTELLER (CONT’D)
...en toe sy hart op ‘n dag ‘n paar 
maande na die einde van die oorlog 
sy laaste klop geklop het, het ek 
soos ‘n seun vir sy pa geween.

DISSOLVE TO:

EXT. COHEN PRINTERS SE WINKEL. DAY3 3

SEPIA STILL:  Angle on:  Die naam van die winkel:  “COHEN 
PRINTING”.

Terwyl ons die Verteller hoor - SLOW DISSOLVE TO new name for 
the shop in the same shot:  “RETIEF DRUKKERS”.

VERTELLER
Sy seun en dogter was maar te bly 
toe ek aanbied om die besigheid by 
sy boedel te koop. In die vyf jaar 
wat ek saam met hulle vader gewerk 
het, het ek hulle nie eenkeer in 
die winkel wat vir hulle opvoeding 
betaal het, gesien nie.

DISSOLVE TO:

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY4 4

SEPIA STILL: JP en Ingrid by ‘n stapel pasgedrukte kopieë van 
‘n klein koerantjie/joernaal by die drukpers.  Die naam van 
die blad is “ONS TAAL”.

VERTELLER
Dit was Ingrid se idee om ‘n 
maandelikse joernaal te vestig. 

SEPIA SHOT GOES LIVE...BUT STILL IN SEPIA:  JP tel die 
boonste eksemplaar van die hoop op en blaai dit oop en begin 
iets lees. Ons sien sy lippe beweeg, maar ons hoor hom nie.

VERTELLER (CONT’D)
Binne ‘n jaar was die sirkulasie 
van Ons Taal by die drie duisend 
per maand. 
Vrede het hulle verklaar, maar die 
oorlog was nog lank nie verby nie.  
Want soos met alle oorloë, is dit 
eers na vrede verklaar word, dat 
die stryd om oorlewing begin. 

LIVE SEPIA SHOT SLOWLY DISSOLVES TO COLOUR:
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VERTELLER (CONT’D)
En in daardie stryd sou ek 
inderdaad veg, nie met geweer of 
kanon nie, maar met die woord. Die 
Afrikaanse woord...

TITLE CARD:  “JOHANNESBURG 1921”

JP lees voor uit die joernaal vir Ingrid, wat aandagtig 
luister.

JP
“...en sowaar as wat die Kaap weer 
Hollands was na die oorhandiging 
van 1802, is dit ook waar dat nóg 
Hollands, nóg Engels die taal is 
wat die Afrikaner suigeling in die 
moderne Suid-Afrika uit die mond 
van sy moeder leer.”

INGRID
Pragtig.  Net een vraag...hoekom 
“sy”?

JP kyk ‘n vraag na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
“...uit die mond van sy moeder 
leer.”

JP
(verstaan dadelik)

Omdat dit die gebruikstaal is.

INGRID
Ek verstaan dit, maar hoekom kan 
“uit die mond van haar moeder” nie 
die gebruikstaal wees nie?

JP
Omdat dit nie die gebruik is nie.  
Dit val vreemd op die oor; sal die 
lesers vervreem. 

INGRID
O, ek sien...alles goed en wel om 
die lesers se politiese sienings 
uit te daag, maar o wee, moet net 
nie hulle paternalistiese houding 
teenoor vrouens uitdaag nie.

JP
Paternalisties? “Uit die mond van 
sy moeder...” Ons noem dit 
“moedertaal”, nie “vadertaal” nie. 
Groter erkenning van ‘n vrou se mag 
kan jy nie voor vra nie.
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INGRID
Hmf. Jy weet presies wat ek bedoel.

Sy pluk die joernaal uit sy hand en slaan hom speels oor die 
kop daarmee.

JP
Moenie ons afspraak vanaand met 
Willem vergeet nie. 

INGRID
(rol haar oë)

‘n Hele aand saam met Donker Wolk 
Willem in Die Bloue Engel. Dit gaan 
pret wees.

Ingrid begin uitstap.

JP
Mag ek jou herinner, Willem is...

INGRID
(oor haar skouer met die 
uitstap)

...een van jou beste vriende. En 
hy’t ons ondersteuning nodig. Ja-
ja.

JP sug en vou die joernaal weer netjies op.  Oor hierdie 
beeld, hoor ons die Verteller:

VERTELLER
Nog ‘n ding van vrede na ‘n lang 
oorlog...wat maak jy met al die 
soldate wanneer hulle terugkeer?

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GANG. DAY5 5

Willem stap af in die gang in die rigting van sy kamer se 
deur.

VERTELLER
Terwyl hy in die modder van die 
loopgrawe gesit het, en die koeëls 
by Delville-bos om sy kop geklap 
het, het Willem ten minste een 
vertroosting gehad...dat sy een 
sjiling en sikspens per dag sy ma 
se redding was.

Willem maak die kamerdeur oop en gaan die kamer binne.

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, KLEIN KAMERTJIE. DAY6 6

Die kamertjie lyk byna soos hy voor die oorlog gelyk het.  
Net die lappie wat voor die venster hang het verander.  
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JP haal sy hoed af en trek sy jas uit. Dan gaan sit hy op die 
rand van die enkelbed, sy oë op ‘n plek in die niet.  ‘n 
Diepe mismoedigheid hang oor hom.

VERTELLER
Maar met die vrede het die geld 
saam met die koeéls en modder 
verdywn, en het hy homself in 
presies dieselfde plek gevind as 
wat hy voor die oorlog was. Nee, 
nie presies dieselfde nie, erger, 
want na die oorlog verby was, het 
depressie gevolg, en was daar meer 
armoede in die wêreld as voor die 
oorlog begin het.  Een silwer 
randjie was daar wel:  “Sorg vir my 
ma en Jacqueline” het Willem vir *
Gerhard laat belowe. En Gerhard 
het. Veral vir Jacqueline... 

INT. TANNIE GERTIE SE LOSIESHUIS, GERHARD SE KAMER. DAY7 7

Jacqueline en Gerhard maak liefde op die bed.

VERTELLER
Minder as ‘n jaar na Willem weg is, 
het sy Gerhard se eerste kind 
gebaar, en soos met vele vrou wat 
‘n man ‘n kind wat hy verwelkom, 
geskenk gee, het Jacqueline se 
lewenstandaard ietwat verbeter.

INT. KAMER VAN MYNWESE, RAADSAAL. DAY8 8

Gerhard en Karel sit teenoor HENRY - vroeë-30’s, aantreklik, 
so “Eaton” as wat jy kan kry - asook EEN ANDER MYNWESE 
VERTEENWOORDIGER by die raadstafel. 

Henry praat, sy woorde onderskraag met die nadruklike tik van 
sy voorvinger op die raadsaal.  Ons hoor nog nie sy woorde 
nie.

VERTELLER
Met Karel en Oom Pieter aan sy sy, 
en die ondersteuning van ‘n paar 
duisend Afrikaner mynwerkers, het 
Gerhard se klein rebellie teen die 
vakbond leierskap tot volwaardige 
beweging gegroei, en ‘n eie stem 
aan die Afrikaner mynwerkers gegee.

GERHARD
(met sterk Afrikaanse 
aksent)

That is not what I said.  
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I understand that the mines are 
under pressure. But the fact that 
the gold price has fallen so 
severely is not the workers’ fault 
or problem. It’s your shareholders’ 
problem.  But now you want to make 
the shareholders’ problem, the 
workers’ problem, so that you can 
preserve your profit margins and 
pay your shareholders the dividends 
that they are accustomed to. If you 
think the workers are going to 
accept a cut in salary so that your 
shareholders can keep getting the 
same dividends as before, you 
better think again.

HENRY
Without the shareholders, Mr 
Visser, this mine wouldn’t exist.

GERHARD
And without the workers not a 
single mine in the whole world 
would exist.  Let the shareholders 
work the stopes for a month, then 
we’ll see how long it takes before 
they start demanding a better wage. 
And we’re not demanding better 
wages.  We understand that times 
are tough. We’re demanding that 
they stay the same.

Henry besef die gesprek het so ver gegaan as wat hy kan gaan. 
Hy skraap sy papiere bymekaar.

HENRY
Very well.  I will pass your 
comments on to the board.

Met ‘n gebaar van “Nou ja toe!” staan Gerhard en sy kollega’s 
op en stap uit.

Henry kyk hulle met minagting agterna.

HENRY (CONT’D)
(sug neerhalend)

Oh dear...peasants. Since time in 
memoriam they’ve been rising up 
against the rule of the king in the 
castle, and since time in memoriam, 
after some blood and pain, they’ve 
gone back to the plough where they 
belong. 

MYNWESE MAN 1
Waste of time.
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HENRY
(soos hy opstaan)

And capital, my dear fellow.  And 
capital.

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER. NIGHT9 9

Donkerte.  In die donkerte...’n kort inleiding op ‘n klavier. 
Dan...kollig snap on...op SOEKIE - vroeg-20’s.  Sy dra ‘n 
uiters elegante aandrok met ‘n indrukwekkende cleavage - ‘n 
Marelene Dietrich look: bloedrooi lippe, vals wimpers, donker 
wenkbroue.

JP, Ingrid en Willem sit by ‘n tafeltjie naby die verhogie, 
hulle oë op Soekie. Ingrid drink wyn en rook ‘n sigaret in ‘n 
lang sigarethouer.  JP drink ‘n whisky.  Willem drink ‘n 
bier.  JP en Ingrid is heel deftig geklee.  Willem het wel ‘n 
baadjie aan, maar dis ‘n sportbaadjie.  Sy hemp is tot bo 
toegeknoop.  Sy hare is gekamp. Hy is netjies, maar duidelik 
nie ‘n man van welstand nie.

Ander paartjies en groepies sit by die ander tafeltjies in 
die skadu’s van die klub.  Op die tafel brand kerse.  Die 
plek is nie “fancy” nie, maar dis ook nie ‘n gat nie.

INTERCUT VOLGENS DISKRESSIE TUSSEN WILLEM, WIE SE Oë OP 
SOEKIE VASGENAEL IS, EN SOEKIE OP DIE VERHOOG.

SOEKIE
(Sprechgesang)

Ek was maar nog 'n meisie,
ek dink ek was so tien,
onkundig en onskuldig,
nog baie min gesien.

My moeder roep my toe opsy
"My kind," het sy gesê,
"Kom luister laat ek jou vertel
Wat elke man wil hê."

"Eendag as jy groot is,
wees 'n dame fyn en vroom,
gehoorsaam en eerbiedig,
dis elke man se droom."

Maar haar raad kon my nie red nie,
Nie in die huis of in die bed nie,
En daarom staan ek hier vanaand…

CHORUS
Want ek's 'n stout stout  stout 
stout  stout stout  stout stout  
stout stout-e meisie,
maar soet soet soete saamesyn,
Daar is vrouens, hul drink tee,
Verkoop koekies vir die CVV,

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 4 p.7

(MORE)



maar ek verkies sigare, 
en warm brandewyn.

Ingrid lig haar glas brandewn in ‘n heildronk gebaartjie vir 
Soekie.

SOEKIE (CONT) (CONT’D)
Ek het 'n stout stout  stout stout  
stout stout  stout stout  stout 
stout-e reputasie,
maar ek is soet soet soete medisyn,

want een ding sê ek nou
as 'n man moeg raak vir sy vrou,
en sy beker loop oor van die pyn,

soek hy 'n stout stout  stout stout  
stout stout  stout stout  stout 
stout-e meisie
se soet soet soete saamesyn.

Terwyl sy sing raak Soekie bewus van Willem.  Sy knipoog vir 
hom.  Willem reageer op die knipoog, effens selfbewus. Hy 
loer vinnig na...

JP.  JP glimlag en lig sy wenkbroue vir Willem soos in “Né!”.  
JP glimlag vir Ingrid, wat dan saam glimlag oor Willem.

SOEKIE (CONT’D)
KEY CHANGE
Ja ek's 'n stout stout  stout stout  
stout stout  stout stout  stout 
stout-e meisie
Maar ek is soet soet soete medisyn,

waar die ander hul gedra,
alles doen wat manlief vra,
o so vroom en o so fyn,

bly ek 'n stout stout  stout stout  
stout stout  stout stout  stout 
stout-e meisie
en soet soet soet saamesyn.

Die liedjie eindig en die ligte op die verhoog doof vinnig na 
donker.

Die gehoor klap entoesiasties hande en juig en fluit.

Willem klap entoesiasties hande.

Sagte klavier musiek begin in die agtergrond Scott Joplin se 
“Solace” speel.

INGRID
En toe, Willem, wat sê jy? 
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WILLEM
Sjoe. Sy’s...  Sjoe.

INGRID
‘n Bietjie sonlig om daardie donker 
wolk aan te vat, of hoe?

JP
Ingrid.

WILLEM
Nee, jy’s reg. Ek was nie juis die 
beste geselskap die afgelope ruk 
nie.

INGRID
Afgelope ruk?  Sedert jy teruggekom 
het.

JP trek gesig vir Ingrid.

Willem trek toegewend sy skouers op.

INGRID (CONT’D)
(beduie met ‘n knik na die 
verhoog)

Hoekom gaan sê jy nie vir haar 
hoeveel jy haar optrede waardeer 
het nie.

Willem blaas, soos in “Dit sal die dag wees”, maar die idee 
prikkel hom.

INGRID (CONT’D)
Ek’s ernstig.  Daar’s niks wat ‘n 
sangeres meer waardeer as ‘n 
aantreklike man wat haar op haar 
optrede gelukwens nie.

WILLEM
Waar sal ‘n vrou soos sy vir 
gelukwens van ‘n man soos ek omgee?

JP
Dis nie vir my wat sy geknipoog het 
nie.

INGRID
En ingeval jy nie opgelet het nie, 
hierdie is nie ‘n paleis nie, en 
sy’s nie royalty nie. Maar...ek 
hoor is sy ‘n baie aangename 
meisie, ennnnnnn....nie aan enige 
man verbonde nie.

Willem glimlag skepties, maar dis duidelik dat hy nou die 
moontlikheid oorweeg.
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INGRID (CONT’D)
(beduie)

Die kleedkamers is net daar 
anderkant.

Willem glimlag half, kyk vlugtig na waar die kleedkamers is, 
kyk dan na JP.

JP maak ‘n “Hoekom nie?” gebaar.

JP
Jy’t ‘n oorlog oorleef.

Willem dink, maak sy besluit.

WILLEM
Weet jy wat Ingrid...net om te wys 
ek’s nie altyd die bul met ‘n seer 
kop wat jy dink ek is nie...

Ingrid knik en glimlag,  wys met haar hand - “Nou ja, daar 
gaat jy.”  Willem staan op...vat dan sy glas bier van die 
tafel en sluk wat oor is weg, vee sy lippe af, en beduie met 
voorvinger en duim soos ‘n geweer na die kleedkamer.

Ingrid aap hom na - beduie ook met voorvinger en duim soos 
geweer na die kleedkamer.

Willem stap in die rigting van die kleedkamers.

INGRID
Wie weet?  Miskien gee sy hom ‘n 
soentjie.

 AD BREAK # 1

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER, KLEEDKAMER. NIGHT10 10

NB: Scott Joplin se “Solace” stuk kan nog buite in die klub 
gehoor word, maar sagter nou.  Dit speel deurgans deur 
hierdie toneel, asook reg deur die twee kort tonele hierna.

Die kleedkamer is klein, beknop, met blink kostuums en 
veerboa’s oorals. Teen een muur, ‘n tafeltjie met ‘n spieël 
mdaarop, grimeering ens.

Soekie sit voor die spieël. Die twee ander meisies wat saam 
met haar gedans het is ook in die kleedkamer.  ‘n KLOP aan 
die deur en dan steek AGTERVERHOOG MAN sy kop in die kamer.

AGTERVERHOOG MAN
Soekie...admirer.

SOEKIE
Blink hy?
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AGTERVERHOOG MAN
(neerhalend)

Soos ‘n baksteen.

Soekie sug en beduie dat hy die persoon maar moet instuur. Sy 
bly sit, poeier haar gesig.  In die spieél sien sy hoe Willem 
tentatief by die deur instap.

Willem staan ongemaklik in die deur, sy oë op...

Soekie se rug.  Soekie draai in haar stoel om, haar arm 
verleidelik uitgerek op die rug van die stoel. Haar glimlag 
is stralend.

SOEKIE
Goeie naand.

WILLEM
Uh...naand.

En dan staan hy net daar. Soekie wag vir hom om iets te sê, 
besef dan dat sy die leiding sal moet neem. Sy kom orent uit 
haar stoel.  Haar chiffon kamerjas val soos wolke om haar lyf 
en bene.

Willem sluk.

SOEKIE
Het jy die vertoning geniet?

WILLEM
Ek uh...ja, ja...baie...dis eintlik 
hoekom ek...ek wou net graag vir 
jou kom sê hoe...gelukwens. Jy’t 
die mooiste stem wat ek nog ooit 
gehoor het.

Die ander twee meisies glimlag onderlangs vir mekaar vir 
Willem se lompheid.

SOEKIE
Dankie. Dis so gaaf van jou om dit 
kom sê. Is dit jou eerste keer hier 
by Die Bloue Engel?

Willem knik.

SOEKIE (CONT’D)
Ek hoop jy geniet die res van die 
aand.

En dis haar cue vir Willem om te loop. Soekie gaan sit weer. 
Maar Willem mis sy cue, bly staan.

WILLEM
Gaan jy weer sing?
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SOEKIE
Nee, ek is klaar vir die aand.

WILLEM
(huiwer eers)

Ek is hier met twee vriende. Hulle 
kom gereeld hier. Jy wil nie dalk 
by ons kom sit nie?  Vir ‘n 
drankie.

Soekie staan weer op, loop oor na Willem. Sy vat aan die 
lapel van sy baadjie, voel die moeë weefsel tussen haar 
vingers en duim.

SOEKIE
Jy sê dis jou eerste keer hier, 
Meneer...

WILLEM
Pretorius.

SOEKIE
Pretorius.

Willem knik.

SOEKIE (CONT’D)
Ek bewonder jou waagmoed. So ver 
uit jou diepte uit, en tog, hier 
staan jy. 

Die ander twee meisies giggel amper.

SOEKIE (CONT’D)
Dit sê vir my dat onder hierdie 
rowwe voorkoms skuil daar dalk ‘n 
diamant. As jy wil hê dat ek, saam 
met jou, ‘n drankie moet drink, kom 
terug wanneer daar minder rof is, 
en meer diamant.

Willem kyk haar stil aan vir ‘n sekonde of twee, en stap dan 
vinnig uit.  Soekie draai terug na die kamer, glimlag 
selvoldaan, en lag lug deur haar neus.

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER. NIGHT11 11

Ingrid en JP soos tevore.  Hulle sien...

Willem wat tussen die ander tafeltjies en mense deur terug na 
hulle tafel stap. Willem gaan sit, sê niks nie, wys niks nie.

INGRID
En...?

WILLEM
En wat?
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INGRID
Wat het sy gesê?

WILLEM
(beat)

Baie dankie.

Ons bly op Willem wat kou aan die bitter smaak in sy mond.

En presies op hierdie punt bereik Scott Joplin se “Solace” sy 
einde.

EXT. KERK. DAY12 12

Vestigingsskoot van die kerk - dieselfde kerk as in die 
vorige drie episodes.

VERTELLER
In die jare wat Willem in Europa 
tot onder in die put van die hel 
afgekyk het...

INT. KERK SE BINNEKAMER. DAY13 13

Bennie, in swart pak, sit by ‘n tafel in gebed, sy elmboë op 
die tafel, sy voorhoof op sy gevoude hande, Die Bybel op die 
tafel tussen sy elmboë. As hy klaar gebid het, staan hy op en 
trek sy dominee toga aan.  Oor hierdie aksie hoor ons die 
Verteller:

VERTELLER
...was Bennie se oë, met sy studies 
aan die kweekskool in die Kaap, op 
die hemel gerig.  Maar ‘n 
kweekskool is nie die wêreld nie, 
en om jou oë op die hemel te hou 
terwyl jy in die wêreld jou kudde 
in die weë van reg en geregtigheid 
moet lei...

INT. KERK. DAY14 14

Bennie op die kansel.

VERTELLER
...is ‘n ander saak, veral as jou 
kudde in daardie wêreld, onreg 
verduur.
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BENNIE
...en ja, my geliefde broeders en 
susters, die pad van Onse Jesus 
Christus was ‘n pad van liefde en 
vergifnis, maar in Johannes 2 vers 
15 lees ons: “En Hy het ‘n sweep 
van toutjies gemaak en almal uit 
die tempel uitgedrywe, ook die 
skape en die beeste, en die 
kleingeld van die wisselaars het Hy 
uitgegooi en hulle tafels 
omgegooi.” Die geldwisselaars het 
gekom na ons land, na die Afrikaner 
se heilige Kanaan - deur ons Vader 
aan ons gegee - en hulle het ons 
tempel ontheilig...

Isak sit in die voorry tussen die ouderlinge.  Hy frons as 
Bennie nou begin politiek praat.

BENNIE (CONT’D)
...met hulle goud en silwer omskep 
tot ‘n Sodom.

Terug op Bennie.

BENNIE (CONT’D)
Daarom: laat julle gebede opgaan 
vir manne soos Doktor Daniël Malan 
en Tielman Roos, wat ‘n sweep 
gemaak het om die verkoopsmanne en 
wisselaars uit die Afrikaner se 
tempel te dryf.  Kom ons bid.

INT. KERK SE BINNEKAMER. DAY15 15

Bennie stap vinnig die kamertjie binne, Isak kort op sy 
hakke.

ISAK
Jy kan nie, seun! Jy mag nie!

Bennie swaai terug.

BENNIE
Die tye het verander, Pa!  Die tye 
het verander.

ISAK
Niks verander nie! Nie as dit by 
die sake van geloof kom nie. Het jy 
niks op die kweekskool geleer nie?  
Die Here se koningkry staan bo die 
wêreld, bo tyd, bo alles. Ewig.  
Onveranderd.
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BENNIE
Ontken Pa die Hand van God in ons 
volk se lot?

ISAK
Natuurlik nie.

BENNIE
Nou ja, soos Dr Malan, wat self 
dominee was vóór hy die politiek 
betree het, dit gestel het: Hoe 
moet ‘n regering God dien as ons 
die regering se werk as onheilig 
ag, ‘n plek waar God nie gedien kan
word nie.  Dit is juis die kerk se 
werk, nee, nie werk nie, plig, om 
te sorg dat die siele in die 
politiek hulle oë konstant op God 
en Sy Wet hou.  En dit kan nie 
gedoen word as die kerk homself bo 
die wêreld, bo alles, ag nie.

Isak is so verontwaardig sy lip bewe.

ISAK
Sleep geloof aan die hare na die 
modderbad van die politiek om 
politiese voordeel te trek en jy 
offer die ewige op die altaar van 
die tydelike op; jy verneder 
geloof.

BENNIE
(stil, diepste oortuiging)

Die tye het verander, Pa, en as die 
kerk relevant wil bly, dan moet hy 
saam verander.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, KOMBUIS. DAY16 16

Willem en Gerhard sit reeds by die tafeltjie in die kombuis.  
Netta plaas ‘n bak bredie op die tafel, terwyl Jacqueline 
brood en botter neersit.  Dit gedoen gaan sit Netta en 
Jacqueline.  Jacqueline skep kos, eerste vir die twee mans en 
dan vir Netta en laastens haarself.  Dit alles terwyl die 
dialoog aangaan.

GERHARD
Glo my, swaer, as jy in daardie 
raadsaal was het jy daardie snotkop 
Rooinek tot anderkant die 
Vaalrivier geklap.

JACQUELINE
Ag nee, Gerhard, nie sulke harde 
taal aan tafel nie.
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GERHARD
Ek gebruik juis sagter taal as wat 
ek graag wil. Hulle woon hulle 
privaatskole in Engeland by, gaan 
leer by Oxford en Cambridge, en dan 
kom hulle terug en stap in 
bestuursposte in waarvoor ‘n hele 
ry Afrikaners baie meer bekwaam is.

WILLEM
En so sal dit aangaan tot...

NETTA
Ag nee, seuns, gaan julle nou heel 
dag politiek praat?

En dis die einde daarvan.  Hulle aandag skuif na die kos.

WILLEM
Dankie Jacqueline, dit lyk heerlik.

JACQUELINE
(met effense stywe lippie)

Jou ma het dit gemaak. *

NETTA
Dis nie elke dag dat jy kom kuier 
nie.  Ek weet mos hoe jy van jou 
kos hou.

Jacqueline kyk onderlangs na Gerhard, wat haar met ‘n sagte 
oogknip paai.

WILLEM
Hoe gaan dit met klein Gerhard?

JACQUELINE
Goed. Effens verkoue.

NETTA
Wat ‘n Spaanse griep sal word as jy 
nie oppas nie.

JACQUELINE
Dis net ‘n verkoue. *

GERHARD
Ek lees nou die dag, hulle reken 
dat meer mense aan die Spaanse 
griep omgekom het as wat daar 
soldate in die oorlog geval het.

WILLEM
My beste kameraad in die loopgrawe 
is daaraan oorlede die dag toe ek 
jou brief gekry het dat Jacqueline 
jou kind gaan baar. 
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(grappie) Ek skuld jou nog ‘n goeie 
pakslae daarvoor, nadat jy belowe 
het dat jy vir haar sal sorg terwyl 
ek weg is.

NETTA
Dit sou nie gebeur het as jy jou 
trots in jou sak gesteek het en 
werk op die myne loop soek het nie. 
Soos al die ander.

Willem se kos word klippe in sy mond.  Hy hou op kou, sy oë 
op sy bord...probeer die vlaag woede wat in hom opstoot 
beheer.

Jacqueline besef dadelik waarheen Willem op pad is. Sy 
probeer om die gesprek in ‘n ander rigting te stoot.

JACQUELINE
Wel, ek is net dankbaar jy’t 
oorleef en toe kom jy terug ‘n oom.

Maar Willem is terugkeer verby.

WILLEM
(intens, sy oë steeds op 
sy bord)

Ek het dit gedoen omdat my enigste 
opsie om my ma te help, ‘n gat was - *
óf in ‘n myn, óf in ‘n oorlog, en 
die oorlog se gat het dubbel 
betaal.

NETTA
Om ons te “help”? ‘n Man wat se pa 
oorlede is...

JACQUELINE
Tannie... *

NETTA
Nee, ek het dit nog nooit gesê nie, 
so laat ek dit nou maar sê: ‘n Man 
wat se pa oorlede is, en wat geen 
broers het nie, gaan nie na ‘n 
oorlog toe om vir sy ma “te sorg” *
nie.  Wat as jy die eerste dag wat 
jy daar aangekom het gedood is? Hm?  
Het jy ooit daaraan gedink? Nee. 
Wat sou dan van ons geword het? En 
na dit alles, na jy jou lewe gewaag 
het, sit jy weer presies in *
dieselfde gat. Klein werkie hier, 
klein werkie daar. Miskien moet ek 
dankbaar wees dat Jacqueline *
buiteëgtelik verwagtend geraak het.  
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Ten minste het sy uit daardie 
kamertjie gekom en ‘n man gekry wat 
‘n dak oor haar kop kon sit. *

Willem slaan sy mes en vurk neer en staan op.

WILLEM
Jammer dat ek ma in die steek 
gelaat het.

(aan Jacqueline)
Dankie vir die kos.  Verskoon my.

Willem stap uit.  Stilte.

NETTA
Jammer.  Maar wat waar is, is waar.

 AD BREAK # 2

INT. MYNERSKROEG. DAY17 17

Willem sit by die kroeg, steeds de donner in.  Hy sluk ‘n 
shot whisky weg en sit die glas neer. Hy beduie vir Doep, die 
kroegman, om nog een te skink.  Doep maak so, maar terwyl 
Doep nog besig is om te skink, breek daar ‘n gestoeiery agter 
in die kroeg uit.  Willem kyk om nes...

‘n ROWWE ENGELSMAN, ietwat besope, ‘n hou na BAREND VORSTER 
(20’s) gooi.  Maar Barend buk en koes, en plant dan ‘n hou 
vierkantig op die Rowwe Engelsman se ken.  Die Rowwe 
Engelsman steier agtertoe en val tussen die stoele neer.  
Twee ander mans, vriende van die Rowwe Engelsman, staan nou 
van hulle tafel op en beweeg dreigend na Barend.

ROWWE ENGELSMAN 2
I dunno about you, Fred, but I 
think there’s a Dutchman what’s 
begging for a hiding.

Willem gly van sy stoel af by die kroeg en stap oor na die 
manne. 

WILLEM
Whoa, whoa, whoa, manne.  Een teen 
een, gaaf, maar twee teen een...uh-
uh.

Willem staan nou tussen Barend en die twee Engelsmanne.

ROWWE ENGELSMAN 2
If you talking to me, speak 
English.

WILLEM
(baie kalm, met Afrikaanse 
aksent)

Alright. 
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I dunno about you, but I spent four 
years in a war fighting for the 
king whose language you speak, your 
king, not mine.  And it made me 
very angry. So angry that I killed 
a lot of Germans, which made me 
even more angry because I had no 
problem with Germans in the first 
place.  Ever since then I’ve been 
looking for an opportunity to let 
that anger out...and if you are 
offering to provide that 
opportunity, then I’m gonna thank 
you and take you up on the offer.

Die twee rowwe Engelsmanne staan tjoepstil, oë op...

Willem, wat nie ‘n spier beweeg nie, hulle direk in die oë 
kyk.

ROWWE ENGELSMAN 2
Aaaaag...leave him Fred. Just get 
our hands dirty.

Die twee Rowwe Engelsmanne begin wegdraai.

WILLEM
Take your friend.

Die manne help hulle vriend op sy voete en gaan uit.

Barend kyk met diep respek na Willem.

BAREND
Dankie.

Willem maak dit af met ‘n gebaartjie van die hand en stap 
terug na sy stoel by die kroeg en sluk die shot whisky weg 
wat Doep geskink het toe hy in die rede geval is.  Barend 
volg hom.

BAREND (CONT’D)
(aan Doep)

Doep, hierdie man se rekening is op 
my.

Willem hou hom by sy eie sake, oë op die kroeg voor hom.

WILLEM
Dis nie nodig nie.

Barend skuif in op die stoel langs Willem.

BAREND
As ‘n man my help, help ek hom.

Kort stilte.
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BAREND (CONT’D)
Hoeveel mans het jy in die oorlog 
geskiet?

WILLEM
Ek praat nie daaroor nie.

Kort stilte.

BAREND
Medaljes?

WILLEM
In die modder ingetrap net daar 
waar hulle dit vir my gegee het.

Barend weeg vir Willem op.

BAREND
As jy belangstel...ek het werk vir 
‘n man soos jy.

WILLEM
Laaste man wat dit vir my gesê het, 
het my ‘n boks pamflette in die 
hand gestop en my nie ‘n pennie 
daarvoor betaal nie.

BAREND
Hierdie is nie pamflette nie, en 
die geld is goed.

Nou kyk Willem vir die eerste keer na Barend.

BAREND (CONT’D)
Al ooit gehoor van die 
Republikeinse Leer?

EXT. BLOMMEMARKIE. DAY18 18

Bennie stap in die straatjie af.  Hy stap doelgerig, op pad 
na iewers.  En dan steek hy vas, kyk na...

‘n Deftige vrou wat skuins met haar rug na ons gedraai by die 
emmers blomme staan en blomme uitsoek.

Bennie kyk, onseker...Is dit?  Is dit nie?...stap ‘n tree of 
twee nader...

Die vrou draai in profiel na ons om die blommemeisie te 
betaal.  Dit is Ina.

Bennie kyk stil na Ina...en dan stap hy nader.  Ina gewaar 
hom nie soos hy nader kom nie en skuins agter haar kom staan.

BENNIE
Ina...

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 4 p.20



Ina kyk vinnig om, sien dis Bennie.  Sy is spraakloos.  
Bennie is ook spraakloos.  Woorde het nie plek nie.  En 
dan...

INA
Bennie...

BENNIE
Dis goed om jou te sien.

INA
Wanneer het jy teruggekom?

BENNIE
Onlangs.  (opreg) Hoe gaan dit met 
jou?

INA
(huiwer) Goed.  En met jou.

BENNIE
(maak ‘n gebaartjie wat sy 
antwoord weerspreek)

Goed.

INA
Het jy toe dominee geword?

BENNIE
(knik)

Deel nou my pa se kerk. Hy word 
oud.

INA
Veels geluk. 

Kort, ongemaklike stilte. Bennie wil iets sê.

BENNIE
Ina...ek wil hê jy....

Maar Ina se oë flits na links.

Bennie kyk om, volg haar oë.

Henry kom aangestap.  Hy stap tot by hulle.

HENRY
Ina, darling, sorry to keep you 
waiting.

INA
Henry, this is Bennie Naudé.  
Dominee Bennie Naudé.

Bennie knikgroet vir Henry.
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HENRY
How do you do?

INA
My husband, Henry Barrington-Smith.

Die nuus is soos ‘n hou in Bennie se maag, maar hy hou sy 
pose.

BENNIE
How do you do?

HENRY
So, a minister.

Bennie glimlag hoflik.  Knik.

HENRY (CONT’D)
Good for you. One thing I’ve always 
appreciated about religion - gives 
the masses hope.

(terug na Ina)
My dear, not to be rude, but I 
still have a meeting to attend.

BENNIE
Me too. If you’ll excuse me.

HENRY
Of course.

BENNIE
Gaaf om u weer te sien...Mevrou 
Barrington-Smith.

Bennie knikgroet vir Henry, wat dieselfde doen vir Bennie.  
Bennie stap weg.

Ina se oë is op Bennie soos hy wegstap.

HENRY
And from where do you know him?

INA
He managed a charity to which I 
made a small contribution.  Long 
ago.

HENRY
If the Boers would spend more of 
their time in church and less at 
union meetings, the mines would run 
smoothly and we’d all be happy.

INA
As I understand it, all they want 
is a fair wage.
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HENRY
Well that’s the thing, you see, you 
don’t understand it.  The golden 
rule of business is “buy low, sell 
high”, which becomes very difficult 
when labour keeps putting up its 
price.  Shall we?

Henry bied sy arm aan en lei haar weg. Ina loer eenkeer, 
vlugtig, oor haar skouer in die rigting waar Bennie weggestap 
het.

INT. ‘N PAKKAMER. DAY19 19

Gerhard en Karel tussen die kratte, praat intens, maar 
saggies, geheimlik.

GERHARD
Dis ‘n lokval, Karel, ek sê jou dis 
‘n lokval.

KAREL MEYER
Selfs Percy Fisher en sy 
Sindikaatmanne het ingestem, en 
hulle is baie meer radikaal as ons.

GERHARD
As ons ons by die Federasie skaar, 
wat gebeur daarna, huh, na hierdie 
onderhandelinge verby is? Voor jy 
jou oë uitvee, word ons deur die 
Engelse faksie van die unie weer 
ingesluk en dan was alles waarvoor 
ons geveg het tevergeefs.

KAREL MEYER
Maar die Federasie staan juis, nes 
ons, vir die beskerming van wit 
werkers se regte. En as ons nie nou 
ons klein verskille laat vaar en 
solidariteit wys nie - Afrikaner en 
Engelsman saam - gaan die mynbase 
doen wat hulle altyd doen - ons 
teen mekaar afspeel. Selfs Fisher 
en sy Sindikaliste het ingestem, en 
hulle’s so radikaal as wat jy kan 
kry.

Gerhard dink, sug diep.

KAREL MEYER (CONT’D)
Dis die beste pad vorentoe, 
Gerhard. Hierdie keer breek ons die 
mynbase.  En as ons moet, dan breek 
ons daarna weer weg soos voorheen. 
Maar vir nou moet ons almal 
saamstaan. Eendragt maakt magt.
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Stadig gee Gerhard oor. 

GERHARD
Gaaf.

KAREL MEYER
Goed so.

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY20 20

JP, nou met feitlik dieselfde drukkersgwaad as wat Meneer 
Cohen gedra het toe JP hom die eerste keer ontmoet het, staan 
agter die toonbank en werk met pasgedrukte papier.  TING-A-
LING.  Die klokkie by die voordeur lui soos die deur 
oopgemaak word.

‘n Man, netjies aangetrek in pak, das en hoed, stap die 
winkel binne. Hy haal sy hoed af soos hy oorstap na die 
toonbank. Dit is HENDRIK VAN DER MERWE (40s).

JP
Dagsê.  Waarmee kan ek help?

HENDRIK V D MERWE
Ons Taal.

JP kyk met nuwe belangstelling na die man.

HENDRIK V D MERWE (CONT’D)
Is ek reg as ek sê u is die 
redakteur en uitgewer daarvan?

JP
Ja.

HENDRIK V D MERWE
Dan’s ek by die regte plek.

(steek sy hand uit oor die 
toonbank)

Hendrik van der Merwe.  Aangename 
kennis.  En ek bedoel die opreg. 
Aangenaam om jou te ontmoet. Ek is 
‘n geesdriftige aanhanger van jou 
joernaal, Meneer Retief. Elke maand 
sedert die eerste uitgawe.

JP
Dankie.  Ek’s bly om dit te hoor.

HENDRIK V D MERWE
En ek’s nie alleen nie.  Al my 
kollega’s ook.

JP knik en glimlag.
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HENDRIK V D MERWE (CONT’D)
As ek mag vra, wat is jou huidige 
verspreidingsgetalle?

JP
Om en by drie duisend.

HENDRIK V D MERWE
Mm. Ek sou graag wou sien dat 
daardie syfer by tienduisend draai.

JP
(lag)

Tien duisend?

HENDRIK V D MERWE
Ja, selfs meer. Kyk na De 
Huisgenoot. Vyf jaar oud en reeds  
twintig duisend per maand. (NB 
note the title: De Huisgenoot, not 
“Die”.)

JP
Daar’s groot geld agter De 
Huisgenoot, Meneer van der Merwe.

HENDRIK V D MERWE
Ek weet. Maar wat sou jy sê as ek 
vir jou sê dat ek toegang het tot 
die einste bronne wat De Huisgenoot 
op die been gebring het?

JP kyk stil, effens agterdogtig, na Van Der Merwe.

JP
Hoekom?  Hoekom sou jy dit wil 
doen?

HENDRIK V D MERWE
Omdat soos vir jou, is dit my...en 
die manne wat ek verteenwoordig... 
se diepste oortuiging dat die 
oorlewing van ons volk lê in die 
bewaring van sy taal.

JP kyk stil na Van Der Merwe.

JP
Wie is die manne wat jy 
verteenwoordig?

HENDRIK V D MERWE
Ons is gestig onder die naam Jong 
Zuid-Afrika, maar ons het die naam 
onlangs verander.  Ons noem onsself 
nou die Broederbond.
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JP
En wat is die Broederbond se 
doelwit?

HENDRIK V D MERWE
Om Afrikaans te bevorder.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY21 21

Die sitkamer, nes Ingrid se slaapkamer, is Bohemiaans.  
Ingrid sit/lê op ‘n rusbank.  JP staan eenkant, ‘n glas 
whisky in die hand.

INGRID
De Huisgenoot?  Het jy al ooit De 
Huisgenoot gelees?

JP
Natuurlik het ek.  Uitstekende 
artikels oor volkshelde, die 
politiek en sake van die dag.

INGRID
En die alomteenwoordige boodkskap 
dat ‘n vrou se plek in die huis is, 
met haar kinders, terwyl sy 
geduldig op haar man, hoof van die 
huis, wag om hom vroom en vrolik by 
die deur te ontvang.

JP
Wel, ja. Dis hoe die meeste mense 
leef.

INGRID
Dis nie hoe ek leef nie.

JP
Jy is nie die teikenleser van De 
Huisgenoot nie.  En dis juis die 
punt.  Hierdie manne van die 
Broederbond sien ons joernaal as ‘n 
mondstuk vir meer uitdagende denke - 
poësie, prosa, rubrieke, 
debatstukke -  in Afrikaans.

INGRID
Die “manne” wat hierdie belegging 
wil maak, J.P., kan ek jou nou sê 
is die einste manne wie se vrouens 
by die huis sit, en en wat in die 
parlement teen ‘n stemreg vir 
vrouens gestem het.

JP
Wat maak dit saak?
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Ingrid vlieg orent.

INGRID
Wat maak dit saak?!  

JP
Moenie nou ‘n betoging begin nie. 
Natuurlik maak die stemreg vir 
vrouens saak.  Dis nie wat ek sê 
nie. Wat ek sê is:  Wat maak dit 
saak as hulle ‘n klomp chauviniste 
is as hulle geld ons help om Ons 
Taal se verspreiding na meer as 
tien duisend uit te brei? Selfs 
meer.

Ingrid wil praat, besluit daarteen, stap na die deur, draai 
dan weer terug.

INGRID
Jy weet wat sal gebeur, né? Eers 
die geld en ondersteuning met ‘n 
vriendelike glimlag, dan aandrang 
op meer beheer oor die inhoud met 
minder van ‘n vriendelike glimlag, 
en uiteindelik totale beheer en 
jy’s uit.

Ingrid uit.

JP sug, sluk van sy whisky.

 AD BREAK # 3

INT. ‘N KELDER. DAY22 22

Die vertrek het geen vensters nie’n Tafel met ‘n paar stoele 
staan in die middle van die vertrek. Barend Vorster kom die 
vertrek binne.  

BAREND
Hy’s hier.

Nou sien ons vir HANS ODENDAAL (middle-20s). Hy staan eenkant 
in die vertrek. Hans knik.

Barend stap weer uit en kom weer binne met Willem.

HANS ODENDAAL
(stap vorentoe, bied sy 
hand aan)

Meneer Pretorius.  Welkom.

Willem is versigtig.  Skud blad.

WILLEM
Dagsê.
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HANS ODENDAAL
Sit gerus.

WILLEM
Ek sal staan, as jy nie omgee nie.

Hierdie gebaar gaan nie verlore op Odendaal nie.

HANS ODENDAAL
Barend sê vir my jy’s ‘n man wat 
van oorlog ken. Van veg met geweer 
en bajonet.

Willem kyk stil na Odendaal.

HANS ODENDAAL (CONT’D)
Hy sê ook jy’s ‘n man wat net een 
ding meer haat as ‘n rooinek 
imperialis, en dis een wat nog 
lewe.

Willem kyk steeds stil, direk na Odendaal.

HANS ODENDAAL (CONT’D)
Dit moes moeilik gewees het om in 
daardie loopgrawe te lê en die 
einste ryk wat jy so haat, te 
verdedig.

WILLEM
Partykeer het ‘n man nie ‘n keuse 
nie.

HANS ODENDAAL
Dis waar.  Dis waar.  Ek verneem 
Barend het jou oor die doelwitte 
van ons beweging ingelig.  Ek lei 
dus af dat terwyl jy vir die 
Engelse gaan veg het omdat jy nie 
‘n keuse gehad het nie, jy vandag 
in hierdie kamer staan juis omdat 
jy uit vrye wil gekies het om hier 
te staan.

Willem knik.

HANS ODENDAAL (CONT’D)
Laat ek jou vertel wat ek haat, 
Meneer Pretorius. Ek haat die 
Engelse imperialiste en hulle 
Joodse bankiers wat ons republiek 
gesteel het en die Afrikaner volk 
teen die grond trap. 
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Ek haat agterbakse joiners soos 
Smuts wat verlede jaar se 
verkiesing teen die NP verloor het 
en toe hierdie jaar ‘n nuwe 
verkiesing roep, en wen, omdat hy 
die Unioniste oortuig het om met sy 
Sappe saam te smelt.  En ek haat 
Afrikaners wat hulle onderdrukking 
soos slawe aanvaar, en te bang is 
om in die loopgrawe te bloei ter 
verdediging van hulle volk. Dit is 
die doelwit van die Republikeinse 
Leer om, uit vrye keuse, te doen 
wat gedoen moet word om die 
Boererepublieke weer tot hulle 
vorige glorie te herstel. Al kos 
dit wat.  Al is die prys hoe hoog. 
As jy bereid is om dít te 
doen...dan verwelkom ons jou graag 
tussen ons geledere.

Willem trek sy hemp oop en ontbloot ‘n koeëlwond in sy regter 
bors, net onder die skouer.

WILLEM
Dis wat ek vir ‘n koning wat ek 
verafsku, verduur het.  Wat sal ek 
nie vir my volk verduur nie.

Hans knik stadig.

HANS ODENDAAL
Kom ons kyk. 

Hans bied sy hand aan.  Willem vat sy hand.

HANS ODENDAAL (CONT’D)
(terwyl hy nog Willem se 
hand vashou)

Doen hierdie ding, doen hom reg, en 
jy sal jouself tussen broers vind.

Hans van Rensburg stap uit.  Barend stap nader.

BAREND
Daar’s ‘n Engelsman wat vir Smuts 
werk, ‘n kaptein in sy 
Geheimediens. Hy is verantwoordelik *
vir die “ondervraging” en marteling 
van politiese gevangenes in die 
Fort. Net verlede week het een van 
ons kollega’s homself in sy sel 
“gehang”. Maar ons weet wat eintlik 
daar gebeur het. Die wetter se siel 
is donkerder as Satan self.

Willem knik stadig sy begrip.
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EXT. ‘N HUISIE. NAG23 23

Langskoot van die huisie se vooraansig.  Twee manne (Willem 
en Barend) beweeg verby ons na die voordeur toe.  Dis donker.  
Hulle is skadu’s in die maanlig.  Hulle dra albei lang 
grootjasse. Hulle kom by die voordeur.  

Nou’s ons by hulle by die voordeur. Barend klop aan die deur.  
‘n Lig gaan aan anderkant die deur binne die huis.  Die deur 
word oopgemaak.  CAPTAIN JOHN PERKINS maak die deur oop.  Hy 
sien...

Barend en Willem.

BAREND
Captain Perkins...?

Perkins besef dadelik hier’s fout.  Hy tree terug en probeer 
die deur toeslaan, maar Willem is te vinnig.  Willem skop die 
deur oop en pluk ‘n haelgeweer onder sy grootjas uit.

Perkins retireer in die gang af, maar kom nie ver nie.  DWAH!  
DWAH!  Willem trek altwee lope af in Perkins se bors en maag. 
Perkins val agteroor dood neer. Bloed oorals.  ‘n Vrouestem 
SKREEU iewers in die huis.

Willem en Barend hardloop weg en verdwyn in die donker.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, KITCHEN. NIGHT24 24

Gerhard kom ingestap, moeg.  Hy skink vir hom ‘n beker koffie 
uit ‘n koffiekan, drink daarvan, staan diep ingedagte.

Jacqueline kom ingestap.  Sy dra ‘n japon.

JACQUELINE
Hoekom is jy so laat?

GERHARD
Vergadering. Noodvergadering. Al 
die bestuurslede van al die 
vakbonde.

Jacqueline trek haar japon stywer om haar lyf.  Gerhard sak 
moedeloos in a stoel by die tafel neer.

GERHARD (CONT’D)
Die mynbase het die “Status Quo” 
ooreenkoms herroep. En salarisse 
met 30% gesny. Ons gaan staak.  
Almal...gaan staak.

JACQUELINE
“Status Quo”?
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GERHARD
Hoe sal ek dit verduidelik?  Dis ‘n 
ooreenkoms tussen die mynbase en 
die vakbond wat bepaal hoeveel 
swart werkers daar vir elke wit 
werker mag wees. Maar nou het die 
mynbase daardie ooreenkoms herroep, 
wat beteken hulle gaan stelselmatig 
meer en meer swart werkers gebruik 
omdat swart werkers baie goedkoper 
is as wit werkers.

Gerhard staan weer op, gaan na Jacqueline, raak teer aan haar 
gesig.

GERHARD (CONT’D)
Ek’s bevrees dinge gaan baie woelig 
raak.  Ek’s tot die Staking 
Kommittee verkies.

JACQUELINE
Moenie dit doen nie, Gerhard.

GERHARD
Jacqueline...

JACQUELINE
Wat gebeur as dit nie goed gaan 
nie?  Wat gebeur na die staking 
verby is?  Hulle sal jou, en al die 
ander lede van die kommittee, 
uitsonder, hulle bes doen om van 
julle ontslae te raak.

GERHARD
Dis ‘n gevaar wat ek geloop het van 
ek die eerste dag by werkersregte 
betrokke geraak het.

JACQUELINE
Ek wil hê jy moet nou teruggaan en 
vir hulle sê jy kan nie dit doen 
nie.

GERHARD
Waarvan praat jy?!  Dis wat ek 
doen!  Dis waarmee ek besig was toe 
jy die bloed in my kamer in Tannie 
Gertie se loesieshuis van my gesig 
afgewas het; toe ek jou die eerste 
keer gesoen het.

JACQUELINE
Jy was toe nie ‘n pa nie.  Hoe gaan 
ons leef as jy nie meer ‘n werk het 
nie?

Willem raak stil, maak ‘n hulpelose gebaar.
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GERHARD
(stil)

Dis wat ek doen.

Jacqueline verlaat vinnig die kamer.

INT. ‘N KELDER. NIGHT25 25

Barend en Willem, steeds in hulle grootjasse, kom die kamer 
binne.  Willem haal die haelgeweer onder sy jas uit en plaas 
dit op die hout tafel.  Dan staan Willem met albei sy hande 
op die tafel, kop onderstebo, haal diep asem.

Barend stap nader, plaas sy hand op Willem se skouer. Willem 
staan nog met sy hande op die tafel. Hy begin net daar, in 
daardie posisie praat.

WILLEM
Een oggend...by Delville Bos...ek 
het in ‘n loopgraaf gelê... 
vlak...meer ‘n holte as ‘n 
loopgraaf...die bomme het om ons 
geval...400 per minuut...en toe die 
kanonvuur staak, toe val die 
Duitsers aan.  Ek weet nie hoeveel 
van hulle ek geskiet het nie, maar 
daar was een man...’n jong 
kêrel...skaars baard aan sy 
gesig...ek sien hom voor my asof 
dit gister was...hoe my koeël hom 
net onder sy neus tref...sy gesig 
oop ruk...maar sy lyf het aanhou 
kom...en toe val hy net hier voor 
my neer.  En te midde al daardie 
chaos het die wêreld om my stil 
geraak...tjoepstil...asof ek doof 
geword het...en ek sien net hierdie 
seun, hoeveel moeite dit gekos het 
om hom van sy geboorte tot by 
daardie oomblik te kry, en hoe ‘n 
enkele koeël, wat minder as ‘n 
halfpennie kos, al daardie moeite, 
in ‘n duisendste van ‘n sekonde, 
tot niet gemaak het.

(kom orent, kyk Barend in 
die oé)

Dit het moeite gekos om ons volk te 
bou, tot hier toe te bring, en ek 
gaan nie bystaan en kyk hoe die 
Engelse hom vir ‘n paar goudstawe 
plattrek nie.

Barend knik stadig, erken die gravitas van die oomblik.  
Barend steek sy hand in sy grootjas se sak en bring ‘n rol 
pondnote tevoorskyn.  Hy vat Willem se hand en plaas die rol 
note in Willem se hand.
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BAREND
In die Republikeinse Leer sorg ons 
vir mekaar.

INT. KERK SE BINNEKAMER. DAY26 26

Bennie pak ‘n paar boeke op ‘n stapel op die tafel, tel hulle 
op en stap na die deur nes...

Ina in die deur verskyn. Hulle kyk mekaar in stilte aan.

INA
Ek...Ek kan nie lank bly nie.   Ek 
het vir Henry gesê ek gaan ‘n hoed 
koop...

Bennie kyk net na haar.

INA (CONT’D)
Ek wou net...die ander dag toe ons 
mekaar raakgeloop het...by die 
blomme...

Sy raak stil, kyk net na hom. En dan sonder waarskuwing tree 
Bennie vorentoe, vat haar aan haar skouers vas, en soen haar 
driftig.  Dan besef hy wat hy doen.  Hy breek weg, draai weg 
van haar, die agterkant van sy hand teen sy mond.

BENNIE
Ek’s jammer.  Ek’s jammer.

Ina stap versigtig nader.

INA
Bennie...

En nou kom die woorde vinnig, van beide van hulle.

BENNIE
Nee, nee, jy moes nie gekom het 
nie.  Ons kan nie.  Dis...dis...te 
laat.  Dis verby.  Jy moes nie 
gekom het nie. Here help my.

INA
As jy my gevra het sou ek saam 
gegaan het.  Hoekom het jy my nie 
gevra nie?

BENNIE
Waarvan praat jy, Ina?  Wegsluip 
soos diewe in die nag? Dis nie wie 
ons is nie. Dis nie die lewe wat ek 
vir jou wou gee nie.
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INA
(amper in trane)

Dit sou beter gewees het as wat ek 
nou het.  ‘n Voëltjie in ‘n goue 
hok. Met ‘n man wat ek nooit, ooit 
sal kan lief hê nie.

BENNIE
Jy móét.  Hy’s jou man. Jy’t voor 
God belowe dat jy hom sal liefhê, 
hom sal eer.

INA
(huil nou)

Ek wou nie met hom trou nie. My pa 
en ma het my gedwing.

BENNIE
Eer jou vader en jou moeder...

INA
Dis wat hulle gesê het.  Dis wat 
almal gesê het.  En kyk wat het ek 
nou. (huil diep) Kyk wat het ek 
nou.

Bennie staan vir ‘n oomblik...kyk met deernis hoe sy daar 
staan, haar skouers wat ruk soos sy stil huil.  Hy stap 
nader, omhels haar saggies, trek haar kop teen sy bors. Sy oë 
gaan toe vir ‘n paar sekondes.  Dan ruk hy homself reg, trek 
weg van haar.

BENNIE
Jy  moet gaan...voor jou man hom 
oor jou begin bekommer.

Ina bedaar effens, kyk op na hom.

INA
(saggies, weerloos)

Hoe gaan ek leef?

BENNIE
Volgens God se wil en Sy wet.

Ina kyk hom vir ‘n oomblik stil aan, knik dan stadig haar 
kop, en stap uit.

Bennie staan soos ‘n sout pillaar...en dan lig hy sy gesig na 
die hemele.

BENNIE (CONT’D)
(fluistering)

Vergewe my.
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INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER. DAY27 27

‘n Klein, maar gemaklike huisie.  Netta staan in die middel 
van die kamer, kyk rond.  Dit is eenvoudig, maar netjies 
gemeubeleer.  Sy kan nie glo wat sy sien nie.

Willem staan eenkant in die kamer, kyk hoe Netta die kamer 
besigtig.  Willem dra nou effens beter klere - steeds ‘n 
sportbaadjie en broek, maar in ‘n goeie toestand. Nuwe 
skoene.

NETTA
Ek weet nie wat om te sê nie.

WILLEM
Miskien “Jammer, seun vir die wrede 
woorde” of so iets.

NETTA
As ek nie gesê het wat ek gesê het 
nie, het ek nie nou hier gestaan 
nie. Wie is die mense?

Willem kyk ‘n vraag na Netta.

NETTA (CONT’D)
By wie jy werk gekry het.

WILLEM
Hulle bied beskermingsdienste aan.

NETTA
Wat moet jy beskerm waarvoor hulle 
sulke geld betaal?

WILLEM
Belangrike mense.

NETTA
En wat weet jy van belangrike mense 
beskerm?

WILLEM
Ek was in ‘n oorlog, ma. Die einste 
oorlog wat ma gesê het ek nie na 
moes gegaan het nie.

NETTA
Wel, verander nie die feit dat as 
jy in die eerste dag omgekom het, 
het ek op straat gesit. *

WILLEM
En as ek ek nie gegaan het, het ma 
nie nou hier gestaan nie.

Netta stap oor na Willem, gee hom ‘n soentjie.
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NETTA
Dankie, my seun.  Ek is trots op 
jou. 

WILLEM
Van nou af gaan dinge beter gaan, 
ma.

NETTA
Ja. Jy gaan nog groot dinge bereik.  
Ek voel dit in my murg.

(draai weer na die kamer)

NETTA (CONT’D)
Eerste ding wat ek gaan doen - daai 
Gertie van die loesieshuis nooi vir 
‘n koppie koffie, laat sy sien wat 
my seun se hande vir sy ma gedoen 
het.

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY28 28

ANGLE ON:  JP se hand wat sy naam onderaan ‘n kontrak teken 
J.P.Retief.

JP en Hendrik van der Merwe staan langs mekaar by die 
toonbank. Van Der Merwe vou die kontrak op en druk dit in die 
binnesak van sy baadjie.

HENDRIK V D MERWE
(bied sy hand aan)

J.P., ek sien uit na ‘n lang en 
vrugbare verhouding.

JP
Ek ook.

Klaar hande geskud.

HENDRIK V D MERWE
Ek hoop om binnekort ‘n paar 
rubrieke by groot name te kry - Dr 
Malan, Willie Hofmeyr, en daardie 
nuwe digter, C.J.Langenhoven,  wat 
daardie pragtige Afrikaans 
volkslied, “Uit die blou van onse 
hemel”, ‘n jaar of twee gelede 
geskryf het.

TING-A-LING. Ingrid kom ingestap.  

JP se oë flits senuweeagtig na Ingrid.

JP
Dit sal merkwaardig wees.
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HENDRIK V D MERWE
Groot name, groot verspreiding. Ons 
praat weer binnekort.

INGRID
Groot verspreiding.  Dit klink 
interessant.

JP
Mag ek voorstel...my vrou, Ingrid; 
Meneer Hendrik van der Merwe.

INGRID
(bied haar hand aan)

Aaangenaam.

HENDRIK V D MERWE
Mevrou Retief. Bly om u te ontmoet. 
U is ‘n geseënde man, Meneer 
Retief, om so ‘n beeldskone vrou te 
hê.

Ingrid glimlag hoflik.

HENDRIK V D MERWE (CONT’D)
Het u kinders?

JP weet hier kom nou kak.

INGRID
Dis interessant dat u dit vra...

JP
(val in die rede)

Ongelukkig nog nie, maar ons bly 
hoop.  Ingrid, my hart, Meneer Van 
Der Merwe was juis op pad uit toe 
jy instap.

(vat Van Der merwe aan die 
arm en vergesel hom na 
die deur)

Ek stap sommer saam. Ek sien 
verskriklik uit na die rubrieke. 
Dis juis die soort name wat Ons 
Taal in ‘n ander liga sal plaas.

HENDRIK V D MERWE
Beslis.  Tot later dan.

Hendrik van der Merwe uit.  JP maak die deur toe en draai 
terug na Ingrid.

INGRID
Wie was dit?

JP
Dit was Hendrik van der Merwe.
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INGRID
So het ek agtergekom. Ek vra wie is 
hy.

JP
Die man waarvan ek jou vertel het.

Ingrid bring die kloutjie by die oor.

INGRID
J.P....het jy...

JP
Dis genoeg geld om ‘n groter 
drukmasjien aan te koop. Toegang 
tot groot name, invloedryke name. 
Dink net wat ons kan vermag.

INGRID
Jy weet hoe ek daaroor voel! En hoe 
reg was ek nie?  “Het jy kinders?”

JP
En dis wat ons kan verander.  Dis 
juis wat ons kan verander.  Hoe 
meer mense ons bereik, hoe meer 
mense sal jou rubriek lees.  Hoe 
verander mens die wêreld as jy nie 
‘n stem het nie.  Met hierdie geld 
sal ons ‘n stem hê, ‘n stem wat tot 
in die Kaap gehoor sal word.

INGRID
Vir hoe lank, J.P., vir hoe lank?

JP
Ek sê jou wat:  ek gee jou my 
woord.  As ek sien dat hierdie 
vennootskap enigsins ons doelwitte 
met Ons Taal belemmer, dan beïndig 
ek die vennotskap.  Ek gee jou my 
woord.

INGRID
(dink daaroor)

Jou ere woord.

JP
My ere woord.

INGRID
Onthou daai woorde.

‘n Sekonde, en dan lig J.P. sy hand op, soos wanneer mens ‘n 
eed sweer.
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INT. HENRY EN INA SE HUIS, KLEIN SITKAMER. DAY29 29

Ina sit alleen in die kamer.  Sy het die brief wat Bennie 
jare vantevore vir haar geskryf het in haar hande.  Trane 
loop oor haar wange.

ANGLE ON:  Die brief.  Ons kan die woorde, veral die laaste 
woorde en Bennie se naam, DUIDELIK uitmaak.

Henry stap die kamer binne.  Hy is opgestook.  Hy kyk nie 
eers na Ina nie, begin net praat.

Ina vou vinnig die brief op, druk hom onder haar rok, en vee 
die trane uit haar oë.

HENRY
Well, would you believe it. 
Surprise, surprise.  The bloody 
unions have called a strike.  And 
not just a strike, a general 
strike.  All the mines will be 
shutting down. Can you imagine the 
loss of revenues?  And how will it 
end?  They will all return to their 
jobs, just as before, and in the 
meantime gold that could have been 
out of the ground will still be in 
the ground where it is of no use to 
anyone.

(let nou op dat Ina se oë 
rooi gehuil is)

Ina...? You’ve been weeping.

Ina skud haar kop.

HENRY (CONT’D)
Of course you have. Your eyes are 
red. 

INA
It saddens me.  The suffering that 
this strike will cause.

HENRY
Hmf! Suffering. The problem with 
the Afrikaners is that they think 
themselves better than the 
Natives...

Ons is terug op Ina terwyl Henry verder “rant”.

HENRY (CONT’D)
...when, in fact, the Natives work 
harder and work for less.  Even in 
skilled jobs.  We have 20 000 white 
workers and 200 000 Natives, and 
yet those 20 000 cost us double 
what the 200 000 natives cost us. 
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It’s ridicuous. This strike is not 
about fair wages, it’s about 
protectionism and anti-capitalism, 
all inspired by that damn Russian, 
Vladimir Lenin and his communist 
bastards.

INA
Henry!

HENRY
I’m sorry. But it vexes me.

INT. DIE BLOUE ENGEL CABARET TEATER, KLEEDKAMER. NIGHT30 30

Soekie sit soos voorheen voor die spieël, maak haar lippe 
rooi.  Die ander twee meisies is nie in die kamer nie. KLOP 
aan die deur, en dan steek Agterverhoog Man sy kop verby die 
deur presies soos laas.

AGTERVERHOOG MAN
Soekie...admirer.

SOEKIE
Blink hy?

AGTERVERHOOG MAN
Meer as laas.

Dit kry Soekie se aandag. Sy draai om in die stoel.

SOEKIE
Wie?

AGTERVERHOOG MAN
Die baksteen.

SOEKIE
(waai hom weg)

Nee.

Agterverhoog Man trek die deur toe, Soekie gaan weer aan met 
haar lippe.  Die deur gaan weer oop.

AGTERVERHOOG MAN
Hy dring daarop aan.

SOEKIE
“Hy dring daarop aan”?

Een groot knik van Agterverhoog Man.

SOEKIE (CONT’D)
Nou stuur hom dan in, dan wys ek 
hom wat maak ek met bakstene.
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Agterverhoog Man uit, trek deur toe.  Na ‘n paar 
sekondes...’n KLOP.

SOEKIE (CONT’D)
Binne...

Die deur gaan oop.  Willem staan in die deur.  Nou’s dit ‘n 
ander storie.  Hy is uitgevat in ‘n aandpak van die tydperk, 
blink swart skoene, ‘n rooi ruiker in sy lapel, sy hare blink 
en platgekam, skoon geskeer.  In sy hand - ‘n enkel rooi 
roos.

Soekie kyk op in haar spieël...sien hom daar.  Sy draai 
stadig om in haar stoel, kyk hom op en af, en staan dan 
stadig op.  Weereens val die chiffon japon soos wolke om haar 
lyf.  Sy beweeg soos ‘n luiperd tot voor Willem.  Weereens 
vat sy aan sy lapel, langs die ruiker.

SOEKIE (CONT’D)
So...die rowwe diamant het intussen 
homself ‘n bietjie gaan slyp...

SLOWLY DISSOLVE TO SEPIA ON SOEKIE AND WILLEM.

VERTELLER
Soos hulle sê...een man se dood is 
‘n ander man se brood.  Mens sou 
dieselfde van ‘n volk kon sê, want 
soos een volk val, styg die ander.

DISSOLVE TO:

INT/EXT. ARCHIVE VISUALS. STILLS/MOVING31 31

VERTELLER
Maar een ding bly waar...of dit nou 
hierdie volk of daardie volk is, 
wat styg of val, spanning sal daar 
altyd wees...tussen die min wat 
het, en die baie wat nie het nie; 
tussen aarbeid...en kapitaal. Die 
staking van die wit mynwerkers wat 
in Desember 1921 begin het, sou die 
bloedigste staking in die 
geskiedenis wees.  En terwyl Smuts 
die soldate en kanonne gemobilieer 
het, het die werkers, Engels en 
Afrikaans, onder een vaandel 
gestaan, waarvan die leuse slegs ‘n 
paar woorde: “Werkers van die 
wêreld staan saam, vir ‘n wit Suid-
Afrika.”
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INT. ARCHIVE VISUALS. MONTAGE1 1

MCU ANGLE ON: ‘n Groot rooi vlag (hoegenaamd geen ander 
detail op die vlag nie) wat in die windjie wapper.

MAN WAT SING
(op melodie van “O 
Tannenbaum”)

“The people's flag is deepest red,
It shrouded oft our martyred dead,
And ere their limbs grew stiff and 
cold,
Their hearts' blood dyed its ev'ry 
fold...

DISSOLVE TO:

ARGIEF STILLS - verskeie VOLKLEUR beelde van 
sosialistiese/kommunistiese Soviet pop art van die 1920s van 
werkers met die rooi vlag en ander beelde. Dit terwyl ons die 
koor van die lied hoor:

MAN WAT SING (CONT’D)
“Then raise the scarlet standard 
high,
Within its shade we'll live and 
die,
Though cowards flinch and traitors 
sneer,
We'll keep the red flag flying 
here.”

DISSOLVE TO:

SEPIA ARGIEF STILLS: Die Rand Rebellion van 1922 en ander 
relevante argief beelde.

VERTELLER
Die Rooi Vlag - internasionale lied 
van die sosialistiese beweging. As 
ek nou terug kyk na daardie tyd, is 
dit moeilik om te glo dat 
Afrikaners en Engelsmanne, met die 
ondersteuning van die Nasionale 
Party, soos een man onder die vlag 
van die sosialistiese rewolusie 
saam gestaan het met die Rooi Vlag 
lied op hulle lippe om vir hulle 
werkersregte te veg, met bloed te 
betaal as dit moet. Aan die een 
kant van die streep wat deur die 
Witwatersrand getrek was, was 
eerste minister van die Unie, Jan 
Smuts en die SAP regering, en die 
mynbase; en aan die ander, die wit 
mynwerkers. 
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INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. NIGHT2 2

SEIPIA FREEZE FRAME: Bennie, Isak en Cornelia sit en luister 
na die radio.

VERTELLER
Maar wat as net “nog ‘n staking” 
begin het... 

Die Sepia freeze frame raak lewendig, maar steeds in sepia.

VERTELLER (CONT’D)
...sou hierdie keer beslis nie soos 
vorige stakings eindig nie.

Die beeld doof stadig na volle kleur.

SMUTS (DISTORT - RADIO)
...I have repeatedly urged striking 
workers to desist from these acts 
of violence, lawlessness and 
disruption of the lives of 
peaceful, law-abiding citizens, but 
to no avail.  Consequently, we are 
left with no choice but to declare 
martial law as of midnight tonight. 
Reserve members of the Union 
Defence Force have been mobilised.  
Order will be restored and the 
perpetrators of this insurrection 
will be punished to the fullest 
extent of the law. 

RADIO OMROEPER
That was Prime Minister of the 
Union, Jan Smuts. Martial law will 
be in effect as of midnight 
tonight. Further announcements will 
be...

Isak skakel die radio af. Vir ‘n oomblik stilte tussen hulle.

ISAK
My hele lewe lank verkondig ek onse 
Jesus Christus se aanmaning om 
vergifnis en vrede, en keer op keer 
sien ek hoe my volk die pad van 
bandeloosheid en geweld kies.

BENNIE
Ek vermoed, pa, dis omdat hulle 
keer op keer by die punt kom waar 
hulle geen ander uitweg sien nie.

ISAK
Nee, Bennie, dis omdat hulle oë 
keer op keer van die Kruis afdwaal.
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CORNELIA
(effense uitbarstig)

Miskien as die regering hulle oë 
meer op die kruis gehou het, dan 
was dit nie nodig dat ons volk se 
oë daarvan afdwaal nie!

Cornelia se onverwagse uitbarsting betrap beide mans onkant. 
Hulle kyk ietwat verbaas na Cornelia. Maar dis entlik *
Cornelia wat die meeste vir haar eie uitbarsting skrik. *

CORNELIA (CONT’D)
(verloor moed) *

Ek’s jammer...(aarsel)...maar...ek *
kan nie glo dat God ons geskep het *
om kop onderstebo, oë op die grond, *
verneder, te leef...soos Adam en *
Eva na hulle uit die paradys verban 
is nie. *

Haar laaste woorde begin al kwyn soos sy weer die Cornelia *
word wat Isak en Bennie ken.  Sy kyk onseker van Isak na *
Bennie.

CORNELIA (CONT’D)
Jammer. Verskoon my.

Cornelia stap haastig uit. Isak se mond hang oop.

Bennie kyk met nuwe en trotse oë na Cornelia soos sy uitstap. 
‘n Effense glimlag terg die hoeke van sy mond soos sy oë na 
Isak se oop mond flits.

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER. NIGHT3 3

Soekie is op die verhoog, naby die einde van ‘n lied - “I’LL 
BE WITH YOU IN APPLE BLOSSOM TIME.”)

SOEKIE
(sing)

“I'll be with you in apple blossom 
time,
I'll be with you to change your 
name to mine...

Terwyl sy sing, gaan Soekie se oë na...

Willem, alleen by ‘n tafel. Sy oë is vasgenael op haar.

SOEKIE (CONT’D)
One day in May, I'll come and say:
Happy the bride the sun shines on 
today!"

‘n Jong paartjie sit by ‘n tafel. Die meisie vat haar manlief 
se hand ‘n bietjie stywer vas op die tafel.

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 5 p.3



Willem glimlag effens vir Soekie.

SOEKIE (CONT’D)
What a wonderful wedding there will 
be,
What a wonderful day for you and 
me!

Terug op Soekie soos sy die lied klaar sing.

SOEKIE (CONT’D)
Church bells will chime
You will be mine
In apple blossom time.”

Applous.  Willem klap hande.

Soekie glimlag, erken die gehoor se applous. Maar dan stap 
die KLUB SE BESTUURDER op die verhoog en kom staan langs 
Soekie. Hy beduie met sy hande dat die gehoor moet ophou 
hande klap.

KLUB SE BESTUURDER
Dames en Heren...dit spyt my, maar 
in sy oneindige wysheid het onse 
regering dit goed gesien om ons 
aand kort te knip. (Murmer van 
gehoor.) Eerste Minister Smuts het 
pas aangekondig dat, as gevolg van 
die onluste, krygswed vanaf 
middernag vannag van toepassing sal 
wees.

Reaksie Willem terwyl ons die res van die gehoor hoor HARDER 
MURMER.

KLUB SE BESTUURDER (CONT’D)
Ek moet u dus vra om u drankies 
klaar te drink en om te sorg dat u 
voor middernag tuis kom.

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER, KLEEDKAMER. NIGHT4 4

Soekie is besig om te verklee. ‘n KLOP aan die deur.  

SOEKIE
Binne.

Willem maak die deur oop en kom binne. Hy maak die deur agter 
hom toe en stap oor na Soekie.  Sy staan op. Sonder ‘n woord 
neem hy haar in sy arms en soen haar. Na hulle klaar gesoen 
het...maar steeds in mekaar se arms...

SOEKIE (CONT’D)
En nou? Wat gaan nou gebeur?
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WILLEM
(stoute glimlag)

Hopelik dieselfde as gisteraand.

SOEKIE
(tik hom speels op die 
ken)

Met die krygswed.

WILLEM
Bloed in die strate.

SOEKIE
Moenie dit sê nie.

WILLEM
Smuts het al verskeie kere in die 
verlede gewys waar sy lojaliteite 
lê, en hierdie keer, soos ek die 
ding uit die boom bekyk, gaan die 
myners nie ingee nie.

Soekie trek weg, gaan sit voor haar spieël, vat haar 
lipstiffie kwassie, vryf dit in die lipstiffie pannetjie.

SOEKIE
Alles goed en wel om krygswed te 
verklaar, maar vir elke aand wat 
die klub se deure toe is, kry ek 
nie betaling nie.

Willem gaan sit op die stoel langs haar.

WILLEM
Ek’s seker ons sal ‘n plan kan 
maak.

SOEKIE
(wys waarskuwend met haar 
lipstiffie kwassie na 
hom)

Meneer Pretorius...moenie vir een 
oomblik die fout maak om te dink 
dat ek ‘n houvrou is nie.

WILLEM
Jy’s ‘n vrou...en ek hou van jou. 

SOEKIE
(draai terug na haar 
spieël, smeer lipstiffie 
aan)

Oppas.

WILLEM
Waarvan ek nie hou nie, is as jy 
Engelse liedjies sing.
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SOEKIE
Die gehoor vra, die gehoor betaal, 
ek sing.

WILLEM
Hmf.

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY5 5

Ingrid en JP is in die winkel.  Ingrid staan met ‘n kopie van 
ONS TAAL in haar hande.  Sy lees die voorbladartikel. JP 
staan en wag dat sy klaar lees. Klaar gelees, gooi Ingrid die 
koerantjie op die toonbank neer en loop ‘n verontergde 
jakkelsdraaitjie. JP hou haar net dop.

INGRID
Presies waarteen ek jou gewaarsku 
het.

JP
Weet jy wat dit beteken om ‘n stuk 
deur D.F. Malan op ons voorblad te 
hê? 

INGRID
Malan is ‘n politikus, J.P.  ‘n 
Politikus.

JP
Maar sy rubriek is ‘n pleidooi vir 
Afrikaans. 

INGRID
Wat is dit met julle mans?  Kan jy 
nie sien nie?  Vir ‘n politikus 
gaan alles...alles!...oor mag. Ja, 
dis ‘n pleidooi vir Afrikaans, maar 
as ‘n politikus ‘n pleidooi maak 
oor enige iets, maak nie saak wat 
nie, maak hy dit slegs omdat hy dit 
as ‘n nodige tree ag op sy pad na 
bo.

JP
Eerstens, ek herinner jou aan watse 
soort reaksie ek van jou sou kry as 
ek moes sê “julle” vrouens. Om jou 
aan te haal: “Ek’s nie ‘julle’ nie.  
Ek is ek.” Gun my asseblief die 
respek waarop jy vir jouself 
aandring. 

Ingrid kyk getug weg.
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JP (CONT’D)
Tweedens, volgens wat ek hoor is 
hierdie Malan ‘n man van onfeilbare 
beginsel. Hy was ‘n dominee, my 
magtag.

INGRID
Wat toe redakteur van De Bruger 
geword het, en toe dáárdie pos 
verlaat het vir die politiek. 
Dominee. Redakteur. Politikus. Dis 
reeds drie. Mens kan net wonder 
wat’s volgende.  En dis nie eers 
die eintlike punt wat ek maak nie. 
Hierdie Broederbond mense wat in 
die joernaal belê het, is duidelik 
ondersteuners van Malan - hoekom 
anders aandring dat jy ‘n artikel 
deur hom op die voorblad plaas?  En 
wie weet wat hulle doelwitte is? 
Seersekerlik nie die bevordering 
van Afrikaans omdat hulle vir 
“letterkunde” omgee nie.

JP
(sug)

Ingrid, ek is die redakteur van Ons 
Taal. Niks sal daarin verskyn tensy 
ek so sê nie.

INGRID
Onthou daai woorde.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, ‘N GANG OF VOORPORTAAL. 6 6
DAY

Gerhard trek haastig sy jas aan. Jacqueline staan in die gang 
‘n entjie van hom af weg.

JACQUELINE
Gerhard, ek wens jy wil nie gaan 
nie.  Ek het regtig ‘n slegte 
gevoel hieroor...hier in my 
binneste.

GERHARD
Hierdie is die oomblik, Jacqueline. 
Agt jaar gelede met die rebellie 
was ons verlore nog voor ons begin 
het.  Maar hierdie keer is ons kans 
om iets te verander, om die lot van 
die werkers eens en vir altyd te 
verander...te verbeter.

JACQUELINE
Maar as daar krygswed 
is...dit...dis soos oorlog.
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Gerhard vat Jacqueline aan beide haar skouers vas, kyk haar 
ernstig in die oë.

GERHARD
Jacqueline...dit ís oorlog.  Was 
nog altyd oorlog - tussen die 
skatrykes wat daar anderkant in 
hulle paleisie op die rand woon, en 
die derduisende werkers op wie se 
rûe daardie paleise gebou is.

JACQUELINE
Julle kan onderhandel, praat.

GERHARD
Daai tyd is lankal verby. As ons 
hulle nie nou keer nie sal hulle 
elke wit werker op die myne met ‘n 
swarte vervang. Die swartes werk 
vir min. Hulle kom van die 
platteland om net genoeg geld te 
verdien om die regering se 
belasting op hulle hutte te betaal 
en ‘n paar goedjies te koop, dan 
gaan hulle weer huistoe. Maar vir 
ons mense is daar nie ‘n kwessie 
van bietjie geld vat en teruggaan 
platteland toe nie. Ons woon nou 
hier, moet hier ons kinders voer, 
oorleef.  As ek nie nou veg nie, 
sal klein Gerhard met kettings om 
sy enkels sy toekoms tegemoet gaan. 
Is dit wat jy wil hê?

Sy kyk hom stil aan. Gerhard gee haar ‘n soen, vat sy hoed 
van die kapstok en trek die voordeur oop.

JACQUELINE
Wat as hulle op jou skiet?

GERHARD
(draai terug)

Smuts sal tweekeer moet dink voor 
hy die weermag bevel gee om op 
burgers te skiet.

Sit sy hoed op sy kop en gaan uit.  Maak die deur toe.  
Jacqueline staan alleen.

 AD BREAK # 1

INT. ‘N KELDER. DAY7 7

Odendaal, Willem, Barend en vier ander manne sit om die 
tafel.
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ODENDAAL
Verstaan hierdie mooi, manne. As 
ons ons kaarte reg speel, kyk ons 
nie hier na ‘n staking nie, ons kyk 
na ‘n rebellie...van die een kant 
van die Rand tot die ander; een wat 
soos ‘n veldbrand reg oor die unie 
kan versprei.

BAREND
Maar dis die verdomde Engelse en 
Kommuniste wat die ding lei.

ODENDAAL
Juis. Juis. Nou kan Smuts nie 
vinger na die Afrikaner wys nie, 
maar intussen, saal ons hierdie 
opstand op en ry hom tot in ons 
republiek. 

WILLEM
Wat Smuts vergeet...hierdie is nie 
1914 nie. Dis 1922. Intussen was 
daar ‘n wêreldoorlog. Baie van die 
Engelsmanne teen wie hy nou sy 
weermag gaan stuur het in daai 
oorlog geveg.  Hulle ken die 
slagveld, van loopgrawe en 
raakskiet. 

ODENDAAL
Presies. En die Republikeinse Leer 
gaan langs hulle lê.

(aan twee van die mans)
Jannie, Wessel...ek soek julle in 
die Oosrand. Maak kontak met ons 
lede daar, laat hulle die 
kommando’s uit die platteland 
oproep.

(aan twee ander mans)
Gert, Dirk, julle vat die Wesrand. 
Barend, Willem, julle vat 
Fordsburg, Brixton en Jeppe.

(staan op, adresseer die 
manne met gravitas)

Manne... by Vereeniging het die 
einste Jan Smuts wat nou die Unie 
se weermag teen sy eie burgers 
mobiliseer, die Boererepublieke 
weggeteken. Hierdie is ons kans om 
die Vierkleur bo die Uniegebou te 
laat wapper en die Afrikaner volk 
die land wat van hom afgeneem is, 
terug te gee.

Willem knik sy diepe ooreenstemming.
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ODENDAAL (CONT’D)
(sing)

“Kent gij dat volk vol heldemoed...

Die ander manne staan almal op en sing saam.

ALMAL
“...en toch zo lang geknecht...”

INT. FORDSBURG, STRIKE COMMITTEE HQ. DAY8 8

‘n Klein kamer. Reeds in die kamer is PERCY FISHER (30s) 
GERHARD KOM INGESTAP - FISHER MUST GIVE ALL THE INSTRUCTIONS 
TO GERHARD. en HARRY SPENDIFF (30s). (Beide hierdie karakters 
is histories korrek. Volgens rekord was Fisher ‘n uitmuntende 
publieke spreker.) Hulle staan oor ‘n groterige 
handgetekende landkaart van die Fordsburg, Jeppe, Brixton 
area. Fisher beduie en trek tyne op die kaart soos hy 
verduidelik.

FISHER
Have the men dig trenches here, 
here, here and here.  I want the 
whole of Market Square sealed off, 
Harry, the whole square.

SPENDIFF
I’ll dig ‘em like we dug ‘em during 
the war.

FISHER
We’ll make the bastards pay for 
every yard they take.

Gerhard kom die kamer binne (nog steeds in die jas wat hy in 
die vorige toneel aangetrek het.)

FISHER (CONT’D)
Ah, Comrade Gerhard. (he pronounces 
“Gerhard” with a hard “G”.)  

GERHARD
(Afrikaanse aksent)

Percy.  Harry.

FISHER
Everything sorted?

Gerhard knik.

FISHER (CONT’D)
Good. Come have a look...

Gerhard gaan staan langs hulle by die tafel.
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FISHER (CONT’D)
If Smuts actually sends the Union 
Defence Force in, we’re going to be 
in for a bloody battle. I want you 
to position your men in a perimeter 
around Fordsburg.  Raise barricades 
here, here and especially here. The 
one thing I know about you 
Dutchmen...you can shoot straight. 
Make sure you put some of your best 
marksmen at every barricade.  

SPENDIFF
It boils my blood, you know.  Those 
lads in the Union Defence Force are 
only there çause they got no other 
way to earn a wage and feed their 
families. Workers like us. They’re 
in the same boat as we are.

FISHER
Divide et impera, my friend, divide 
and rule. The age-old strategy of 
capitalist fascists. Put half of 
the proletariat in the factories 
and mines and the other half in the 
police and the army to keep ‘em 
working. We dig their gold and we 
fight their wars, and they profit 
out of both.

SPENDIFF
Bastards.  Gerhard, how many men do 
you have?

GERHARD
About seven hundred.

SPENDIFF
I’ll send some of the native 
volunteers to reinforce your 
positions.

GERHARD
That won’t be necessary.

SPENDIFF
Rather too many than too few.

GERHARD
My people won’t fight side by side 
with natives.

Spendiff kyk na Fisher. Fisher vat ‘n oomblik, kry sy 
gedagtes reg.
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FISHER
Gerhard, what we are doing here is 
not just a little skrimish in a 
country on the arse-end of Darkest 
Africa.  We are part of a global 
struggle.  We are not fighting for 
white workers only, we are fighting 
for the rights of all workers in 
every country around the world.  
And they will all be watching. We 
are all natives here, white and 
black. If we fight for white rights 
and leave the blacks enslaved, then 
we are no better than the very 
capitalist fascists we are fighting 
against. We’re not fighting for 
white rights.  We are fighting for 
human rights. This is one of those 
moments that history will remember, 
and we don’t want to be remembered 
as men who fought to end their own 
enslavement only to become slave-
masters themselves. As Lenin 
himself said: A nation cannot be 
free if it oppresses other nations.

Gerhard kyk stil na Fisher - ‘n saad is geplant.

EXT. ‘N STRAAT. DAY9 9

Isak loop in die straat af.  ‘n Beroering - mans wat baklei -  
verder af en oorkant die straat trek sy aandag.

Twee mans sleep ‘n derde man aan sy voete op sy rug in die 
stof. Twee of drie ander mans drom om die aksie.

Isak steek vas, oë op die toneel.

Die twee mans begin die man op die grond skop.

Isak hardloop na die toneel.

Nou is een van die mans op sy knie langs die man op die grond 
se kop.  Hy slaan die man met die vuis in die gesig.

ISAK
(aan een van die 
toeskouers)

Wat gaan hier aan?!!

TOESKOUER
(beduie na die man op die 
grond)

Iemand wat in die geheim gaan werk 
het. 
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Isak duik vorentoe en gryp die man wat op die grond kniel aan 
die skouers.  Hy probeer die man wat slaan van die man op die 
grond aftrek.

Die tweede man wat die skopwerk doen, beweeg soos blits om en 
gryp vir Isak met geweld van agter af. Isak kom orent en 
swaai om.  Die man slaan na Isak...vir Isak met ‘n magtige 
vuishou in die gesig.  

SLOW MOTION C.U. ANGLE ON: Die man se vuis soos dit vorentoe 
kom.  Nou sien ons duidelik die knuckle duster oor die 
vingers.

THWAK!  Die man se vuis tref Isak in die gesig. Isak steier 
agteruit en val agteroor neer.  Hy lê doodstil.

Die Toeskouer haas oor na waar Isak lê.  Hy kyk af na...

ANGLE ON: Isak se gesig.  Hy lê doodstil, oë oop. Bloed 
stroom uit sy linker wenkbrou naby sy tempel.

Die toeskouer gaan op sy knie langs Isak en plaas sy vingers 
in Isak se nek om sy pols te voel.  Dan kyk hy op en om na...

Die Man met die knuckle duster wat anderkant staan, sy oë op 
Isak.  Die Man besef daar’s moeilikheid.  Hy breek weg en 
hardloop vinnig weg.

Die ander paar mense op straat drom stadig saam om Isak se 
lyk.

SLOW FADE TO 
BLACK:

FADE IN:

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY10 10

So twee uur later.  Cornelia sit op ‘n rusbank en huil.

Bennie staan in die kamer, diep ontsteld. Hy trek sy hande 
deur sy hare, oor sy gesig. Bennie is woorde verby. Sy oë 
gaan weer na Cornelia.  Hy gaan sit langs haar op die bank, 
trek haar kop teen sy bors. Sy ween diep.

JP en Ingrid kom die sitkamer ingehaas.  Hulle steek vas, 
neem die toneel in.

Bennie kyk verslae op na JP.

BENNIE
(oë leeg)

Hy’t hom doodgeslaan.  

Bennie staan op, oë op JP.
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BENNIE (CONT’D)
Iemand het my Pa doodgeslaan, JP. 
Sommer net so.  Doodgeslaan.

JP tree oor na Bennie, omhels hom styf. Hou hom lank vas.  

Ingrid haas oor na Cornelia.  Gaan sit langs haar op die 
rusbank, omhels haar.

INGRID
O Tannie Corrie, ek’s jammer.  Ek’s 
so jammer.

Cornelia ween harder. Ingrid troos haar so bes as wat sy kan.

JP
My diepste medelye, my vriend. Ek 
is baie jammer.

Bennie knik sy dank, vee trane uit sy oë.

JP (CONT’D)
Het hulle die wetter gevang?

BENNIE
Nie so ver ek weet nie. Hy’t 
weggehardloop.

JP
Wat het gebeur?  Hoekom het hy hom 
geslaan?

BENNIE
Ek weet nie presies nie.  Daar was 
die een of ander twis, in die 
straat. Weet nie.

JP
Weet Gerhard en Willem?

BENNIE
Ek het boodskappe laat stur, maar 
hulle’s nie tuis nie.

JP
Gerhard het sy oor teen die grond. 
Hy ken mense. Hulle sal hierdie 
bliksem opspoor. Hy sal betaal.

BENNIE
Los dit vir die polisie.

JP
Die polisie se hande is vol met die 
staking. 

BENNIE
Nee, JP.  Dankie, maar nee.
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JP knik aanvaarding. Sy oë gaan na...

Cornelia en Ingrid op die bank.

JP stap oor na Cornelia.

JP
Tannie Corrie...my diepste medelye, 
tannie.

CORNELIA
(deur die trane)

Hy was so ‘n sagmoedige mens. 
Hoekom sou iemand dit aan hom doen?

JP
Ek’s jammer, tannie.

Bennie staan waar hy gestaan het, sy oë op JP by Cornelia.  
Hy kyk weg soos die weemoed weer in hom opstoot. Sy skouers 
ruk soos hy geluideloos huil.

INT. ‘N KELDER. DAY11 11

Willem stap die kelder binne. 

Odendaal sit by die tafel, poleer ‘n enkel Mauser koeël met 
‘n stukkie lap.  Op die tafel lê ‘n Mauser geweer.

WILLEM
Dis gedoen. Die kommando’s kom.

ODENDAAL
Goed so.

WILLEM
Ek reken ons kyk na so 15 000 man.

ODENDAAL
Meer, as die veld eers begin brand. 
En daarmee, menere, gaan die 
Republikeinse Leer help. 

Odendaal sit die lappie neer, blaas die blinkgevryfde koeël 
eenkeer, en staan dan op.

ODENDAAL (CONT’D)
Jy’t gesê jy’t ‘n paar Duitsers 
gedurende die oorlog platgetrek.

WILLEM
Meer as ‘n paar.

ODENDAAL
Ek neem dus aan dat jy ‘n man is 
wat weet hoe om ‘n koeël sy merk te 
laat vind.
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‘n Effense knik van Willem soos in “Hulle sê so.”

Odendaal vat die Mauser van die tafel en stap daarmee oor tot 
voor Willem.  

ODENDAAL (CONT’D)
Hierdie Mauser het aan my pa 
behoort...hom getrou reg deur die 
drie jaar van die oorlog teen die 
Engelse gedien.  Ek gee hom nou vir 
jou om in hierdie vryheidsoorlog te 
gebruik.

Odendaal oorhandig die geweer aan Willem, wat dit vat en met 
waardeering in sy hande aanskou.

ODENDAAL (CONT’D)
Dink aan daardie geweer as die 
vuurhoutjie... en aan hierdie 
koeël...

(hou die blinkgevryfde 
koeël op)

...as die swael.

Willem se oë gaan na die koeël.

ODENDAAL (CONT’D)
Daar’s twee soorte mans in hierdie 
wêreld: die een is ‘n man met wie 
dinge gebeur; die ander is ‘n man 
wat dinge laat gebeur. Ons gaan nie 
sit en hoop dat die veld begin 
brand nie.  Ons gaan daarvoor sorg. 
Jy wag tot Smuts sy weermag 
instuur.  Jy wag tot die spanning 
hoog loop, totdat die burgers en 
soldate deur hulle visiere na 
mekaar loer. En dan stuur jy 
hierdie koeël deur een van Smuts se 
offisiere se hart. Dan kyk ons hoe 
brand die veld.

Willem vat die koeël by Odendaal. Hy draai die koeël tussen 
duim en voorvinger.

ANGLE ON:  Die koeël tussen Willem se duim en voorvinger.

 AD BREAK # 2

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER, KLEEDKAMER. NIGHT12 12

VAN BUITE: Soekie maak die kleedkamer se deur oop en sien...

WILLEM
Ek het kom groet.
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SOEKIE
Om waarheen te gaan?

Willem huiwer vir ‘n oomblik. Hy wil sê, maar hy ken haar nog 
nie lank genoeg nie.

WILLEM
‘n Sakie wat ek moet afhandel. My 
werk.

SOEKIE
Hoe lank gaan jy weg wees?

WILLEM
Weet nie.  Hang af hoe die 
onderhandeling verloop.

SOEKIE
(innuendo)

Dan stel ek voor jy kom binne, laat 
ek jou ordentlik kan groet.

Willem knik galant...neem een treë vorentoe en dan’s hulle in 
mekaar se arms. Hulle soen hartstogtelik. Terwyl hulle soen 
skop Willem die deur agter hom met sy voet toe.

POV VANAF BUITE DIE DEUR:  Op Soekie en Willem wat soen.  Die 
deur klap in ons gesig toe.

DISSOLVE TO:

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER, KLEEDKAMER. NIGHT13 13

‘n Rukkie later...

ANGLE ON: ‘n Straal sigaretrook stoot in die lug in op soos 
kom in water.

Post coital.  Willem en Soekie lê op die vloer van die 
kleedkamer, op hulle rûe, sy aan sy, oë op die plafon.  
Willem rook, ‘n klein asbakkie op sy bors.  Vir ‘n rukkie - 
stilte. NOTA: Die toneel word stil en rustig gespeel.

SOEKIE
Sal jy ooit teruggaan platteland 
toe?

WILLEM
Ek reken daar’s nie ‘n Afrikaner in 
hierdie stad wat nie elke dag van 
sy lewe dit oorweeg nie.

SOEKIE
Dis al wat my ma aan die gang gehou 
het.
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WILLEM
Hoe is sy oorlede?

SOEKIE
Spaanse griep. Vier jaar gelede. 
(Pouse) Haar laaste woorde aan my 
was: “Moenie jou siel in die stad 
verloor nie. Gaan terug na die 
plaas.”

WILLEM
Hoekom het jy nie?

SOEKIE
Daar is nie meer ‘n plaas om na te 
gaan nie...alles in die oorlog teen *
die Engelse verloor. *

Willem druk sy sigaret dood, plaas die asbakkie op die vloer, 
en draai op sy sy na Soekie, sy kop op sy hand.

WILLEM
Nou hoe de hel word ‘n boeremeisie 
‘n sanger?

SOEKIE
Na die griep my ma gevat het, was *
ek alleen. Geen geld.  Toe sien ek 
eendag ‘n plakkaat buite Die Bloue 
Engel - “Benodig dansers.” 

WILLEM
En natuurlik het jy lankal op die 
plaas die soort dans geleer wat 
hulle in daardie plek benodig.

SOEKIE
Soos hulle sê: Nood leer bid. En 
daar stel die regisseur my toe aan.

WILLEM
Vir ander redes as jou danspassies 
neem ek aan.

SOEKIE
Hy’t probeer, maar ek het hom baie 
vinnig gewys waar Dawid die wortels 
gegrawe het.  En toe eendag, raak 
die hoofsangeres flou, net daar op 
die verhoog, en ek treë vorentoe en 
ek gaan aan met die lied.  En dit 
was dit. (Pouse) By my ma geërf. 
Sy’t ‘n pragtige stem gehad, my 
elke aand aan die slaap gesing.

WILLEM
Wat het sy gesing?
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SOEKIE
Wiegeliedjies.  Tot my pa en broers 
se dood.  Daarna, net een lied, 
dieselle lied, elke aand.

WILLEM
Sing dit vir my.

SOEKIE
(sing a capela)

“Slaap rustig, dapper helde, verby 
is al jul leed;
vir onse malse velde met gras en 
blom bekleed.
Vir vrou en kinders teer, vir volk 
en vaderlandseer
daal jul soos dapper helde in 
eensaam grafte neer!
Slaap voort, en rus in vree, slaap 
voort en rus in vree.
Slaap rustig, dapper helde, na al 
jul smart en wee.”

Willem raak teer aan haar wang, kyk haar in die oë.

WILLEM
Eendag is eendag, sal ons weer ons 
land terug kry...en dan bou ons ‘n 
monument vir hulle almal.

Hy soen haar liggies.

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY14 14

JP stap na die voordeur van die winkel. Teen die glas van die 
deur hang die tweetalige OOP/OPEN - CLOSED/GESLUIT bordjie op 
‘n toutjie.  Die woorde “OOP/OPEN” wys na binne.

Bennie staan buite die deur, klop aan die glas.  JP sluit die 
deur bekommerd oop. Soos hy die deur ooptrek sien ons dan die 
anderkant van die bordjie wat lees: “GESLUIT/CLOSED”. 

JP
Wat de hel soek jy op straat? Kom 
binne. Kom binne.

JP trek/stoot Bennie na binne en maak vinnig die deur toe en 
sluit hom weer.

JP (CONT’D)
Hier was al reeds moeilikheid in 
die straat gewees vandag. En dit 
gaan net erger raak.

BENNIE
Dis hoekom ek gekom het.  Ek het 
jou hulp nodig. 
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(Pouse) In een van die laaste 
gesprekke wat ek met my pa gehad 
het, het hy gesê dat die rede 
hoekom alles wat (beduie na die 
straat) daar buite AANGAAN gebeur, 
is omdat ons oë van die Kruis 
afgedwaal het. Ek het hom 
weerspreek, gesê dis omdat ons 
leiers se oë nie meer op die kruis 
is nie. Ek het baie gedink oor 
daardie gesprek, gebid, en tot die 
besef gekom dat hy reg was. Net een 
ding kan ons volk red...om ons oë 
dag en nag op die Kruis te hou. En 
toe tref dit my: daardie Ghandi 
man, wat vir die Indiërs se regte 
in Natal geveg het en nou die 
Engelse in Indië op horings 
het...hy’s nou wel nie ‘n Christen 
nie, maar sy benadering is juis om 
nie geweld met geweld te antwoord 
nie.  Hy was so suksesvol hier dat 
selfs Smuts met hom moes 
onderhandel.

(haal ‘n opgevoude paper 
uit sy sak en gee dit vir 
JP)

Ek benodig ‘n duisend pamflette.

JP vou die papier oop, lees die inhoud.

JP
“Vreedsame verset”?

BENNIE
Soos Ghandi.  En Christus.

En net dan is daar ‘n geslaan teen die voordeur se ruit.

‘n UDF SOLDAAT (20’s), sonder geweer, staan anderkant die 
deur, sy gesig vreesbevange.  Hy klop dringed teen die deur 
se ruit.

UDF SOLDAAT
Help!  Help!  Maak oop!!

JP en Bennie staan gevries, oë op die man.

UDF SOLDAAT (CONT’D)
Help!  Asseblief!

Die soldaat kyk angsbevange oor sy skouer, slaan weer teen 
die ruit.

BENNIE
As jy nie daardie deur oopmaak nie, 
sal ek.
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JP
Bennie, jy moet verstaan...

Bennie tree vorentoe en sluit die deur oop.  Die UDF Soldaat 
haas na binne...

UDF SOLDAAT 
Help my.  Ek moet wegkruip! 

Bennie begin die deur toemaak, maar voor hy hy kan toemaak 
storm STAKER 1 en STAKER 2 op die deur af en stamp hom oop. 
STAKER 1 het ‘n rewolwer in sy hand.

Die UDF Soldaat skarrel verby JP na agter die toonbank. JP 
beweeg eenkant toe.  Bennie staan in die middel van die 
winkel, tussen die twee stakers en die UDF Soldaat.

STAKER 1
Ons soek nie moeilikheid nie.  Net 
daai man.

UDF SOLDAAT
Help my.  Asseblief.

JP se oë flits van die man na die soldate.

In kontras met JP, is Bennie kalm.  Hy kyk van die UDF 
Soldaat na die twee Stakers.

BENNIE
Hoekom?  Wat het hy gedoen?

STAKER 1
Hy’s ‘n Uniesoldaat.

BENNIE
Ja, dit kan ek sien, maar wat het 
hy gedoen?

STAKER 1
Kant gekies teen sy eie mense.  ‘n 
Joiner.

BENNIE
Het hy op jou geskiet? Want sover 
ek weet, het die weermag nog nêrens 
op burgers gevuur nie.

Staker 1 het nie antwoord nie.

BENNIE (CONT’D)
Jou op enige manier aangerand?

Staker 1 het steeds geen antwoord nie. 
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BENNIE (CONT’D)
Nee? So jy wil hierdie geweld 
aandoen omdat hy in ‘n tyd van 
vrede by die weermag aangesluit het 
om op die beste manier wat hy kon, 
sy daaglikse brood te verdien.

Staker 1 huiwer, onseker, en dan rig hy sy rewolwer op 
Bennie.

STAKER 1
Staan opsy!

Bennie beweeg nie, kyk Staker 1 vierkantig in die oë.

BENNIE
Ek stel voor julle verlaat hierdie 
winkel.

STAKER 1
Staan opsy of ek skiet jou eerste!

BENNIE
Dan moet jy maar skiet, want opsy 
sal ek nie staan nie.

‘n Gespanne oomblik.  Staker 1 se vingers vat-vat aan die 
handgreep van die rewolwer.  Sny tussen:

Die UDF Soldaat.  

JP.

Bennie - oë kalm.

Staker 2.

Staker 1.  

Bennie beweeg nie ‘n spier nie.  Kyk net Staker 1 in die oë.

Dan laat sak Staker 1 sy rewolwer en stap uit.

STAKER 1
(aan Staker 2)

Kom.

Hulle stap uit.  

JP se oë gaan stadig toe, diep verligting.

Die UDF Soldaat sluk.

Bennie draai na JP.

BENNIE
Dit was amper.
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JP
Jou pamflette sal môre oggend 
gereed wees...maar ek kan jou nou 
sê, hierdie is nie die tyd vir 
“vreedsame verset” nie. Jy sal 
gelukkig wees as jy tien mense kry.

BENNIE
Dan is daar tien siele met hulle oë 
op die kruis.

Bennie stap uit en weg.  JP gaan na die deur, maak toe en 
sluit. Hy loer na buite deur die ruit.  Dan draai hy terug na 
die soldaat.

JP
(aan UDF Soldaat)

Wat de hel soek jy alleen in die 
strate?

UDF SOLDAAT 
Ek was saam met my peleton.  Maar 
toe verloor ek hulle.  Ek ken nie 
die area nie.

JP stap na die ingang wat na die drukkamer agter lei.

JP
Kom, hier’s ‘n agterdeur na ‘n 
stegie.

Hulle haas uit.

MUSIEK:  Klavier - een hand spel, enkel note - die melodie 
van “Slaap Rustig, Dapper Helde” teen half-tempo. TREK OOR NA 
VOLGENDE TONEEL...

INT. FORDSBURG, STOORKAMERTJIE, DUBBELVERDIEPING GEBOU. DAG15 15

Willem sit op die vloer met sy rug teen die muur onder die 
venster.  Die kamertjie is ‘n pakkamer.  Bokse staan oorals 
op mekaar. 

Willem se Mauser lê oor sy skoot.  Hy vryf die Mauser koeël 
wat Odendaal vir hom gegee het met ‘n lappie skoon. Hy laat 
val die lappie op die vloer langs hom en kyk na die koeël 
tussen sy duim en voorvinger.

WILLEM
Vir my volk. Vir my taal.  Vir my 
land.  Vir my God.

Hy soen die koeël. Hy gly die koeël heel bo in die magasyn, 
en druk dan die magasyn in die geweer.  Hy kom op tot op sy 
knieë en lê aan deur die oop venster na ‘n teiken ver af in 
die straat. Ons sien nog nie waarna hy mik nie.
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REVERSE ANGLE ON:  Die punt van die geweer se loop, en dan 
RACK FOCUS NA: Willem se oog oor die visier.

ANGLE ON:  Willem se vinger verstyf op die sneller.

Willem van agter by die venster.  DWAH!  Sy skouer ruk soos 
die geweer in sy skouer skop.

EXT/INT. CGI. SEGMENT16 16

SUPER SLOW MOTION - E.C.U.:  ‘n Koeël draai stadig deur die 
lug soos hy na sy teiken vlieg. Oor hierdie beeld van die 
koeël, hoor ons die Verteller:

VERTELLER
Na ‘n lang droogte, as die groen 
lankal weggekwyn het en die velde 
en vlaktes lê dor en droog, dan 
neem dit net een klein vlam om die 
inferno te ontketen. Willem het sy 
vuurhoutjie getrek...

DIE SLOW MOTION skop oor na normale spoed.  Die koeël verdwyn 
soos blits uit die raam.

EXT. ‘N STRAAT. DAY17 17

NORMAL SPEED: THWAK! Bloed swat uit ‘n UDF Offisier se hart 
soos Willem se koeël hom tref.  Die offisier sak op sy knieë 
en val dood neer.

VERTELLER
...en die veld het gebrand.

KLANK: ‘n Kanonkoeël wat deur die lug fluit en ontplof.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, ‘N GANG OF VOORPORTAAL. 18 18
DAY

Die voordeur bars oop.  Gerhard steier die voorportaal binne. 
Hy hyg na sy asem. Bloed loop oor sy voorkop en linkeroog uit 
‘n sny in sy voorkop in sy haarlyn.

KLANK: In die agtergrond, die ver-af klank van sporadiese 
geweervuur en elke nou en dan ‘n ontploffing.

Jacqueline kom van ander kant af in die gang aangehaas.  Sy 
steek vas, hande oor haar mond, as sy sien hoe hy lyk. Dan 
herstel sy.

JACQUELINE
Gerhard!  Gerhard!

Sy haas tot by hom.
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GERHARD
Moenie jou ontstel nie.  Ek is reg.  
Ek is reg.

JACQUELINE
O my vader!  Kombuis toe.

GERHARD
Ek het net kom seker maak dat jy 
veilig is.  Ek moet gaan.

JACQUELINE
Jy gaan nêrens nie.

Sy trek hom na die kombuis.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, KOMBUIS. DAY19 19

Jacqueline en Gerhard kom die kombuis van die gang af binne. 

KLANK:  Steeds sporadiese geweerskote en elke nou en dan ‘n 
ontploffing...alles op ‘n afstand.

GERHARD
Ek moet by die Markgebou kom.

Sy stoot hom in ‘n stel.

JACQUELINE
Jy sit nie ‘n voet uit hierdie huis 
nie.

GERHARD
Hulle’t my nodig by die 
hoofkwartier.

JACQUELINE
Beweeg uit daardie stoel uit en 
daardie wond sal die minste van jou 
probleme wees.

Jacqueline kry vinnig ‘n bak met water en ‘n stuk lap uit ‘n 
kas.  terwyl sy dit doen:

JACQUELINE (CONT’D)
Wat gaan aan daarbuite? Watse 
ontploffings is dit?

GERHARD
Kanonne.

JACQUELINE
Kanonne?!
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GERHARD
Die weermag skiet ons skanse met 
kanonne stukkend. En nie net ons 
skanse nie. Huise, winkels...

Jacqueline plaas die bak water op die tafel neer, week die 
lap in die water en maak Gerhard se wond daarmee skoon.

JACQUELINE
Maar hoe kan hulle kanonne gebruik?  
Julle’t nie kanonne nie.

GERHARD
En...?

JACQUELINE
Dis nie regverdig nie.

Sy doop die bebloede lap in die water, spoel die bloed uit.

GERHARD
(lag deur die pyn)

My skat...hierdie opstand gaan juis 
daaroor dat dinge nie regverdig is 
nie. Dit was nog nooit regverdig 
nie.  Dis hoekom ons baklei.

JACQUELINE
Ek wil hê jy moet hier bly.

GERHARD
Ek kan nie.

JACQUELINE
Ek gaan nie toelaat dat jy op 
straat gaan terwyl hulle met 
kanonne op julle skiet nie.

Gerhard vat die lap uit haar hand, staan op, met die lap teen 
sy kop gedruk.

GERHARD
Ek het net gekom om seker te maak 
jy’s veilig.  Bly weg van die 
vensters, sluit die deure en maak 
vir niemand oop nie. Daar’s boewe 
wat van die geleentheid gebruik 
maak om te plunder.

Hy beweeg na die deur.

JACQUELINE
Wanneer kom jy terug?

GERHARD
Ek weet nie.

Hy beweeg weer terug na haar, soen haar, en haas uit.
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Jacqueline staan verleë.  Haar oë gaan na die bak water op 
die tafel, nou rooi met Gerhard se bloed.

 AD BREAK # 3

INT. HENRY EN INA SE HUIS, KLEIN SITKAMER. DAY20 20

HENRY
It’s those damn communists!

Henry staan in die kamer.  Mynwese Man 1 (wat in Ep 4 in die 
raadsaal langs Henry gesit het) sit eenkant.

HENRY (CONT’D)
I’ve said it before and I say it 
again: if we do not nip this thing 
in the bud, this country will go 
the same way as Russia.  I’m mean, 
look at this...!

Henry stap oor na ‘n tafeltjwaarop ‘n lêer lê.  Hy maak die 
lêer oop.  

HENRY (CONT’D)
Our head of mine security brought 
me these.

In die lêer is daar ‘n hele pak verskeie pamflette.  Hy vat 
een van die pamflette:  Dit wys ‘n Soviet Art beeld van ‘n 
vuis in rooi en wit, met die woorde “ THE PEOPLE SHALL 
GOVERN” oor die beeld. Hy wys nog ‘n paar voorbeelde.

HENRY (CONT’D)
In every street. Every working 
class suburb. This kind of 
propaganda is not the work of 
peasants.  There’s a communist 
intelligentsia behind all of this.  
We have repeatedly communicated 
with Smuts, urged him to stamp 
these bastards out before things 
escalate, but he has dragged his 
feet because so many of his 
Dutchman compatriots are 
sympathetic to the Communist cause. 
If we could just get rid of the 
Afrikaners this country would run 
smoothly.

MYNWESE MAN 1
It’s not just Afrikaners who are 
involved in this rebellion. 
Afterall, William Andrews leads the 
Communist Party, or “Comrade Bill” 
as they call him.
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HENRY
Yes, but it is precisely because 
Smuts fears losing power to the 
National Party that he has allowed 
the damn workers such latitude.  
The National Party has the support 
of the Afrikaner peasants, and like 
all peasants the world over, speak 
to them of nationalisation and the 
redistribution of wealth and you 
have their vote.

MYNWESE MAN 1
Well, he’s certainly not allowing 
them any latitude now. I understand 
the rebels are being hammered with 
artillery fire.

HENRY
And what do you suppose the outcome 
of that will be?  Hm?  When this is 
all over? Tens of thousands of 
Afrikaner voters, and even English 
votes, from the Transvaal to the 
Cape, driven into the National 
Party camp out of sympathy for 
their compatriots who were bombed 
by their own government.  And then 
where will we be, come the next 
election? All because Smuts did not 
act when the Chamber of Mines urged 
him to act.

Ina kom die kamer binne. 

HENRY (CONT’D)
(somewhat curt)

Yes, my dear?

INA
Lunch is served.

HENRY
Thank you, but I have a meeting.

(kyk op sy sak horlosie)
Good grief, it’s almost 2 o’clock. 
We should have left already.

Henry beweeg na die deur gevolg deur Mynwese Man 1.

HENRY (CONT’D)
I’ll be going to the club after my 
meeting.  I’ll eat there. Don’t 
wait up.

Henry uit, gevolg deur Mynwese Man 1.  Ina bly agter.  Haar 
oog vang die oop lêer op die tafel.  Sy stap oor na die lêer, 
kyk na die pamflette.  
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Sy blaai deur die pamflette, en dan vang een spesifieke 
pamflet haar oog.  Sy tel hom tussen die ander op.

ANGLE ON:  Die pamflet in Ina se hand.  Dit lees:

KOM VAT HANDE IN VREEDSAME VERSET

12 MAART 

OM 3 UUR DIE MIDDAG

HOEK VAN QUEENSSTRAAT EN MINTSTRAAT

ONDER LEIDING VAN DS. BENNIE NAUDé.

Heel onder, in kleiner letters gedruk staan:  “Retief 
Drukkers/Printers 22 Commercial Str/Rd, Fordsburg.”

Ina se oë gaan spesifiek na...

ANGLE ON:  “ONDER LEIDING VAN DS. BENNIE NAUDé.”

Ina kyk op van die pamflet. ‘n Plan broei in haar kop.

EXT. ‘N STRAAT. DAY21 21

Bennie en 9 ander mense - mans en vrouens - staan sy aan sy 
in ‘n streep oor die pad.  Hulle hou almal hande vas, vorm 
dus ‘n “human barricade” oor die pad.

LW:  Ons fokus net op die mense wat die streep oor die pad 
maak.  Wys nie waarna hulle kyk nie.

ANGLE ON - VAN AGTER: Bennie se hand wat die persoon langs 
hom se hand vashou.  Ina se hand kom in die raam, raak aan 
Bennie se hand.

Bennie kyk af na sy hand, en dan skuins oor sy skouer na...

Ina. Sy glimlag effens.

Bennie kan sy oë nie glo nie.

Bennie laat gaan die ander persoon se hand en vat Ina se hand 
terwyl sy met haar ander hand die hand van die persoon wat 
langs Bennie was, vasvat.

Bennie en Ina staan sy aan sy in die streep mense.

INT. FORDSBURG, STRIKE COMMITTEE HQ. DAY22 22

(NOTE FOR REWRITE - GET RID OF SPENDIFF.  THEN FISHER MUST 
SHOOT MARIAS RIGHT THERE AND ONLY THEN GIVE THE SPEECH TO 
GERHARD AT THE END.)

Bloed spat uit die mond van PETRUS MARAIS (vroeë-20s).
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Percy Fisher staan voor Petrus, wat in ‘n stoel vasgemaak 
sit.  Harry Spendiff staan eenkant. Petrus se gesig is al erg 
bebloed.

FISHER
Don’t lie to me. We already know 
you’re an informer. Now tell me 
what you told them.  What did you 
give them?

Pertrus skud sy kop.  Fisher moker hom weer.

FISHER (CONT’D)
It’s not gonna stop until you tell 
me what I want to know.

PETRUS MARAIS
(met moeite, sterk 
Afrikaanse aksent)

I’m not an informer.

Fisher draai gefrustreerd weg, beduie na Spendiff.

FISHER
Any suggestions?

Spendiff stap om tot agter Marais.  Dan slaan hy sy arm om 
Marais se nek, en wurg hom, sy mond reg langs Marais se oor.

SPENDIFF
This can be quick and easy, or it 
can last a long time.  Your choice. 

Marais gorrel soos hy asem probeer kry.

GERHARD (O.S.)
Staak nou!

Spendiff se oë gaan op na...

Gerhard in die deur.

GERHARD (CONT’D)
Wat de dônner doen jy?!!

FISHER
Gerhard, Gerhard...

GERHARD
What the hell is going on here, 
Percy?!

FISHER
(beduie na Marais)

The bastard has been informing on 
us to Mine Security.
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GERHARD
(aan Spendiff)

Leave him.  I said leave him!

Teen sy wil ontspan Spendiff sy arm om Marais se nek en kom 
orent. 

Gerhard gaan staan voor die bebloede Marais.

GERHARD (CONT’D)
Petrus...

Marais se ken is op sy bors.

GERHARD (CONT’D)
Petrus...

Marais kyk stadig op deur geswelde oë na Gerhard.

GERHARD (CONT’D)
Is dit waar?

Geen antwoord nie.  Marais se kop wil-wil weer afsak.

GERHARD (CONT’D)
Petrus...Petrus...kyk na my.  Kyk 
na my.

Marais kyk weer stadig op.

GERHARD (CONT’D)
Is dit waar?

MARAIS
(praat moet moeite)

Ek...Ek het nie ‘n keuse gehad nie.

Fisher beduie met sy hande - “What did I tell you?”

GERHARD
Mens het altyd ‘n keuse, Petrus.  
Hoekom?  Hoekom het jy dit gedoen?

MARAIS
My  werk...ek sou my werk verloor.

GERHARD
Wie’t jou so gedreig?

MARAIS
Russell.

GERHARD
Graham Russel?...van die 
mynsekuriteit.

Marais knik...soortvan.
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GERHARD (CONT’D)
(aan Fisher)

Graham Russel told him if he didn’t 
do it he would lose his job.

FISHER
I don’t care if the King of England 
told him. We trusted him. He 
betrayed us.

(beduie met sy kop na 
buite, aan Spendiff)

Harry, take care of him.

Spendiff maak Marais se hand agter die stoel los.

GERHARD
Percy, let him go.  He’s taken his 
punishment. What’s done is done. 
Let him go.

Spendiff trek Marais tot op sy voete.

FISHER
This is war, Gerhard, and in war we 
shoot spies.

GERHARD
He’s young, easy target for a thug 
like Russell.

Spendiff begelei vir Marias, wat sukkel om te loop, 
hardhandig na die deur.

MARAIS
(aan Gerhard)

Help my.  Asseblief.

Spendiff en Marais uit.

GERHARD
Percy...

FISHER
(ontplof)

No, Gerhard, no!!! (beat) If you 
are going to fight for the rights 
of workers you are going to have to 
wrap steel around your heart. And 
let me tell you why - Because your 
enemy already has. (beat)
Wealth, Gerhard, wealth is forged 
from the blood of slaves.  And the 
men who command that wealth do not 
lose a single night’s sleep over 
the workers who die to make them 
rich.  Not a single night. 
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In fact, they consider their wealth 
their manifest destiny, the will of 
God, and they will use whatever 
means necessary to keep us in 
chains. Look outside. Smuts has 
sent the army...the army!... 
cannons!...and he sent them because 
the owners of capital, own him. 
There is no democracy in this 
world, Gerhard.  There is only 
capital, and the struggle against 
it.  And if you are going to be 
part of that struggle, then you are 
going to have to make your heart 
even harder than the heart of your 
enemy.

(turns away)
Now let’s get on with it.

Gerhard bly staan waar hy is. Nog ‘n saadjie.

 AD BREAK # 4

INT. HENRY EN INA SE HUIS, KLEIN SITKAMER. DAY23 23

Ina sit.  Henry staan.

HENRY
Have you gone mad?! What on earth 
did you think you were going to do 
at a protest in Fordsburg?! 

Ina is stil.

HENRY (CONT’D)
Answer me!  What on earth were you 
doing there?

INA
Helping.

Henry snork, loop ‘n jakkalsdraai - “Dom vroumens”.

HENRY
(sarkasties)

Help.  You were going to “help”.

Ina knik.

HENRY (CONT’D)
If my man from mine security had 
not dragged you out of there, you 
could have been killed!  Do you 
understand?  You could have been 
killed. 
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INA
He had no right to drag me out of 
there.

HENRY
No right?  He had every right!  And 
obligation!  Had it come to my 
attention that he had seen my wife 
“bobbing around like a cork in the 
mayhem”, as he put it, without 
dragging her out of there, I would 
have has his head on a block.

Ina beweeg nie.

HENRY (CONT’D)
Well there you have it.  That’s 
what happens when a woman 
interferes in the affairs of men.

(pouse, skud sy kop)
Who told you about this protest?

INA
No-one.

HENRY
So...what?...you just thought you’d 
saunter through the suburb and see 
what you can find...? How did you 
even know where to go?

Ina is stil.

HENRY (CONT’D)
I asked you a question:  How did 
you know about it?

INA
I saw it in a pamphlet.

HENRY
A pamphlet?  Which you found where?

INA
(haar oë gaan na die lêer 
op die tafel)

In that file.

Henry kyk om na die lêer, stap oor na die tafel.  Hy vat die 
lêer, stap oor na Ina en hou dit uit na haar.

HENRY
Show me.

Ina huiwer, en neem dan die lêer.  Sy maak dit oop en soek 
deur die pamflette totdat sy Bennie se pamflet kry. Sy hou 
dit op. Henry pluk die pamflet uit haar hand.
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ANGLE ON:  Bennie se “Vreedsame Verset” pamflet soos toe Ina 
daarna gekyk het.

ANGLE ON:  Henry se gesig vanuit die pamflet se POV.  Sy 
kakebeen trek styf.

Ina se oë is op die grond.

Henry draai weg, die pamflet in sy hand.

HENRY (CONT’D)
I tell you the worst thing that 
ever happened to this world is when 
they put printing presses in the 
hands of peasants.  I ask you, did 
the man who printed this, for one 
second think about the 
consequences? 

Henry kyk weer na die pamflet.

ANGLE ON:  Die pamflet, spesifiek heel onder waar “Retief 
Drukker/Printers 22 Commercial Str/Rd, Fordsburg” geskryf 
staan.

Nou’s ons naby op Henry se gesig.

HENRY (CONT’D)
There are always consequences.

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY24 24

DWAH, DWAH, DWAH! MINE SECURITY MAN 1 staan buite die winkel 
se deur. Ons sien hom deur die deur se ruit. Hy klop weer 
hard aan die ruit. (NB Die kaartjie op die toutjie wys nog 
steeds “OOP/ÖPEN” na binne.)

JP kom van agter af die vertrek binne om te sien wie klop.  

MINE SECURITY MAN 1 beduie deur die glas vir JP hy moet 
oopmaak.

JP huiwer, maar stap dan na die deur.

JP
Ja...?

MINE SECURITY MAN 1
I need some urgent work done.

JP huiwer, maar sluit dan die deur oop. Sonder waarskuwing 
stamp Mine Security Man 1 die deur verder oop. JP steier 
terug.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 5 p.35



MAKE IT ONE OTHER GUY, NOT TWO.  Twee ander MINE SECURITY 
MANS wat agter die muur aan weerskante van die deur 
weggekruip het, storm agter MINE SECURITY MAN 1 in, 8 pond 
hammers met lang steels in die hand.

Mine Security Man 1 slaan vir JP ‘n vuishou in die maag.  JP 
krul vooroor, sak op sy knie neer.

MINE SECURITY MAN 1 (CONT’D)
(aan die ander twee)

Make it quick.

Die twee ander mans (met hul hammers) beweeg vinnig om die 
toonbank en deur die deur na agter.

Mine Security Man 1 stap om JP, en gee hom ‘n skop in die 
maag. JP val neer en lê in ‘n fetus posisie opgekrul en 
kreun. 

KLANK AF: Die drukpers and ander toerusting word stukkend 
geslaan met die hammers.

Mine Security Man 1 gaan sit op sy hurke langs JP se kop. Hy 
trek Bennie se opgevoude pamflet uit sy sak, vou dit 
versigtig oop, en laat hang dit tussen duim en voorvinger 
voor JP se neus, met die skrifkant na JP gedraai.

MINE SECURITY MAN 1 (CONT’D)
I believe this is yours...

INT. BENNIE SE HUIS, BENNIE SE SLAAPKAMER. DAY25 25

Bennie lê op die bed, kaal bolyf.  Oor sy rug lê vier vars 
sambokhale.  Plek-plek is die vel gebreek.

Cornelia, strak gesig, in swart rourok geklee, dokter die 
hale met salf.  

Na ‘n aansienlike stilte.

BENNIE
Ons het in vrede daar gestaan Ma, 
in vrede. Hande vasgehou en net 
daar gestaan.  En toe val hulle ons 
aan.  En hulle’t nie omgegee wie 
hulle slaan nie...mans, vrouens.  
Hulle kon sien dat ons nie bewapen 
is nie, dat ons hande vashou.

Cornelia smeer ‘n laaste kolletjie met salf en staan op.  Sy 
sit die salfpotjie se deksel terug. Bennie sit regop, op die 
rand van die bed, met sy rug na die deur se kant.

BENNIE (CONT’D)
Pa het my geleer dat ‘n dominee se 
plek op die kansel is.  
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En tog het hy tussenbeide getreë in 
‘n vuisgeveg om ‘n man te help, en 
daarvoor het hy met sy lewe betaal. 
Maar ek verstaan dat in die warm 
bloed van geveg doen mans dinge wat 
hulle in koeler gemoed nooit sou 
doen nie. Toe reken ek:  raak 
betrokke vóór daar reeds toorn en 
woede is, voor daar geslaan word; 
wys hulle jy kom in vrede. En 
daarvoor is ek met ‘n sjambok 
gelooi.

CORNELIA
Bid.

Bennie kyk op na Cornelia.

BENNIE
Ek’s nie seker dat bid ons nou kan 
help nie, Ma.

Cronelia verwerk stil hierdie woorde. Dan beweeg sy na die 
deur. Bennie sit op die rand van die bed met sy rug na haar.

BENNIE (CONT’D)
Ina was daar.

Cornelia tree stadiger, huiwer, draai om.

CORNELIA
Ina?

BENNIE
Ina van Deventer.

CORNELIA
Dieselfde Ina wat jy...

BENNIE
Ja.

CORNELIA
En haar man? Sy’t mos getrou nie 
waar nie?

Bennie knik.

CORNELIA (CONT’D)
Was haar man ook daar?

Bennie skud sy kop.

Cornelia stap stadig terug en gaan sit langs Bennie op die 
bed, kyk na Bennie, terwyl sy oë op die grond voor hom bly.

CORNELIA (CONT’D)
Sommer so uit die bloute?
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Bennie kan nie antwoord nie.

CORNELIA (CONT’D)
Seun...?

BENNIE
Ek het haar ‘n ruk gelede 
raakgeloop...by die blommemark. En 
toe...kort daarna...ek was by die 
kerk besig...toe kyk ek op en daar 
staan sy...

Cornelia beweeg nie haar oë van Bennie af nie. Nou kyk Bennie 
vir die eerste keer in Cornelia se oë.

BENNIE (CONT’D)
Ek kon myself nie help nie, Ma.

CORNELIA
My seun, my seun, my seun...

BENNIE
(vinnig, na aan huil)

Ek weet, Ma, ek weet, ek weet, ek 
weet. Ek het haar gesê dis 
onmoontlik. Sy’t gehuil, o sy’t so 
gehuil. Sy’s bitter ongelukkig, 
vasgevang in ‘n liefdelose huwelik. 
My hart het geblooi vir haar.

CORNELIA
‘n Huwelik nietemin...voor God.

BENNIE
(raak stil)

Ja...voor God.

CORNELIA
My seun...jy moet bid.

BENNIE
Ek bid, Ma, maar ek kry nie 
antwoord nie.

CORNELIA
Dan bid jy tot jy antwoord kry.

Cornelai staan op, kyk ‘n laaste keer na Bennie, wie se oë 
weer op die grond voor hom is, en stap na die deur.

BENNIE
Sy’s die enigste vrou wat ek nog 
ooit liefgehad het.

Soos Bennie begin praat, steek Cornelia vas, draai half 
terug.
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CORNELIA
(haal aan uit Jesaja 55)

“Zoek de Heere terwijl Hij te 
vinden is; roept Hem aan, terwijl 
Hij nabij is.”

Cornelia stap uit.  Eindig op Bennie.

INT. JP SE HUIS, SITKAMER. DAY26 26

Ingrid sit op die rusbank en lees.  Sy hoor DIE VOORDEUR WAT 
OOPGAAN EN TOEKLAP.  Sy kom half orent, onseker...

JP verskyn in die deur.  Sy hare is deurmekaar, sy hemp hang 
uit.  Droeë bloed is om sy neusgate en ken.

Ingrid snak na haar asem, kom orent en haas oor na hom.

INGRID
Wat...Wat het gebeur?!

JP
Hulle’t die drukpers stukkend 
geslaan.

INGRID
Wat?  Wie?!

JP trek sy skouers op.

INGRID (CONT’D)
Hoekom?

JP
Oor die pamflet wat ek vir Bennie 
gedruk het.

INGRID
Watse pamflet?

JP
Vreedsame verset.

JP kyk na Ingrid...en dan stoot ‘n ironiese laggie 
onwillekeurig op uit sy keel.

Ingrid staar wydoog, geskok, na JP.

EXT. ‘N STRAAT. DAY27 27

Willem lê agter een of ander tuisgemaakte skans versteek. 
Koeëls klap elke nou en dan teen die skans. Hy kom vinnig op, 
le^ aan en trek ‘n skoot af.  Dan sak hy weer neer, sy asem 
vlak in sy keel.
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En dan hoor hy dit:  DIE DREUN VAN ‘N VLIEGTUIG.  Hy kyk 
op...

‘n Dubbelvlerk 1ste Wêreldoorlog vliegtuig vlieg laag oor, 
gevolg deur die KLANK VAN ‘n helse ontploffing. TREK KLANK 
OOR NA VOLGENDE TONEEL...

INT. FORDSBURG, STRIKE COMMITTEE HQ. DAY28 28

Gerhard, met geweer, lê aan uit ‘n venster. Stof ontplof deur 
die venster.  Die skokgolf stamp hom agteroor, op sy rug op 
die grond. 

Ons beweeg nader aan Gerhard wat bewusteloos lê...

VERTELLER
Dawid het met sy slinger teen 
Goliat uitgestap en gewen. Maar met 
‘n slinger kan mens ook net soveel 
vermag. Die uitslag sou dalk anders 
gewees het as Goliat kanonne en 
tenks en vliegtuie gehad het, en 
soos Smuts se regering, die 
meedoënlose wil om dit te gebruik.

ROL KREDIETE
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EXT. ‘N STRAAT - FROM PREVIOUS EPISODE (5). DAY1 1

Willem, presies soos aan einde Ep 5 -  met sy geweer in sy 
skans in die straat, net na die vliegtuig oorgevlieg het. Hy 
sit met sy rug teen die skans, geweer gereed.

VERTELLER
Die Franse filosoof Jean Jacques 
Rossouw het geskryf: "Die mens word 
vry gebore, maar orals is hy in 
kettings."  Nou ja, alles goed en 
wel...maar die ding van daardie 
kettings - jy besef nie altyd dat 
hulle daar is nie.

INT. RETIEF DRUKKERS - FROM PREVIOUS EPISODE (4). DAY2 2

JP en Van Der Merwe presies soos in Ep 4 - 

ANGLE ON:  JP se hand wat sy naam onderaan ‘n kontrak teken 
J.P.Retief.

JP en Hendrik van der Merwe staan langs mekaar by die 
toonbank. Van Der Merwe vou die kontrak op en druk dit in die 
binnesak van sy baadjie.

VERTELLER
Inderdaad, jy dink jy's vry, totdat 
jy op 'n dag besluit om anders te 
leef as wat jy geleef het, ander 
drome te droom as wat jy gedroom 
het...

INT. BENNIE SE HUIS, BENNIE SE SLAAPKAMER - FROM PREVIOUS EP 3 3
5. DAY

Bennie - presies soos aan die einde van Ep 5 - sit kaal bolyf 
op die rand van sy bed.  Die sjambokhale duidelik oor sy rug.

VERTELLER
....en skielik trek die ketting 
vas, sien jy hom vir die eerste 
keer.  En hier's die probleem:  as 
jy eers daardie ketting gewaar, 
besef hy's daar, kan jy nooit weer 
in onkunde leef nie...

INT. FORDSBURG, STRIKE COMMITTEE HQ - FROM PREVIOUS EP 5. DAY4 4

Gerhard - presies soos aan die einde van Ep 5 - op die grond 
op sy rug na die ontploffing buite die venster. 

Ons beweeg nader aan Gerhard wat bewusteloos lê.
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Buite HOOR ONS STEEDS DIE KLANK VAN GEWEERSKOTE EN ELKE NOU 
EN DAN ‘N ONTPLOFFING.

VERTELLER
...word jou hele lewe daarna bepaal 
deur een van twee paaie: die stryd 
om daardie ketting te breek, of die 
verslae aanvaarding van jou 
gebondenheid.

Gerhard herwin sy bewussyn.  Sy oë flikker oop. Hy’s 
deurmekaar, onseker waar hy is. Sy gesig en lyf is met stof 
bedek. Hy sit orent, kyk rond, en staan dan verbyster op. 
Hy’s nie gewond nie.

Fisher steier die kamer binne.  Hy loop effens mank, sy een 
been beseer.  Bloed loop oor sy wang.  Hy is ook bedek met 
stof na die ontploffing. Hy het ‘n rewolwer in die hand.

Vir ‘n paar sekondes staar Gerhard en Fisher na mekaar.

FISHER
(matter-of-fact)

Aeroplanes.  They’re bombing us 
with aeroplanes.

GERHARD
Ons kan nie teen vliegtuie veg nie.

FISHER
What?

GERHARD
We can’t fight aeroplanes.

FISHER
It’s the best thing that could have 
happened.

Gerhard kyk ‘n vraag na Fisher.

FISHER (CONT’D)
It was over when Smuts sent in the 
army.  Just a question of time.

GERHARD
Then why did we fight?

FISHER
To die.

Gerhard kyk verstom na Fisher.

GERHARD
I’m not fighting to die.  I’m 
fighting to live...to live better.
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FISHER
Did you honestly think that we 
could defeat the Union Defence 
Force?

GERHARD
Then we should have surrendered.

Fisher beweeg to voor Gerhard, beduie met voorvinger in 
Gerhard se gesig - praat intens, deur die bloed.

FISHER
The only way, Gerhard, that men 
like us can ever strike a blow 
against the capitalist 
imperialists, a real blow that cuts 
deep, is to die martyrs and put 
blood on their hands.  That’s when 
the bourgeois middle classes sit up 
and pay attention; when the world 
pays attention. That’s what it 
takes to change it.

Gerhard kyk stil, met ‘n mate van afgryse, na Fisher. 

FISHER (CONT’D)
(stap ‘n paar treë weg)

You say you fought to live?  Well 
then live so that you can tell them 
how I died. 

(draai terug na Gerhard)
Tell them: I died for the socialist 
cause, for freedom.

En dan, sonder enige waarskuwing druk Fisher die rewolwer se 
loop teen sy hart...

Gerhard ruk soos die SKOOT KNAL.  

Fisher sak neer.

Gerhard kyk verstom.

INT. HENRY EN INA SE HUIS, KLEIN SITKAMER. DAY5 5

Ina sit bedees soos altyd.  Henry staan, beweeg rond.

HENRY
At first I simply wrote it off to 
the impulsive behaviour to which 
women are so prone. But it kept 
scratching at me: Why would she 
suddenly pop off and go and support 
some random protest? 

INA
I wanted to help.
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HENRY
Yes, so you said, but there have 
been countless protests. Why that
one?  On that day. At that time.

Hy kyk na haar - direk in die oë, wag vir ‘n antwoord. 

Ina kyk hom ook in die oë, maar antwoord nie.

HENRY (CONT’D)
So I had my man at security do a 
little footwork for me, and it 
turns out that the protest you felt 
impelled to support was organised 
by a Dutchman minister - Naudé. The 
name rang a bell, but for the life 
of me I couldn’t think why.

Ina se oë is steeds op Henry.  

Henry kyk na haar - soek vir ‘n reaksie.

Ina hou haar pose.

HENRY (CONT’D)
And then I remembered...there was 
this chap to whom you introduced 
me...at the flower market, 
remember?...whose little charity 
you had supported “long ago”, were 
the words you used if I remember 
correctly.

Ina sit soos ‘n soutpilaar.

HENRY (CONT’D)
But still something was scratching. 
So I went and had a word with your 
father...

Nou weet Ina die kat is uit die sak. Sy breek skuldig 
oogkontak.

HENRY (CONT’D)
(skielik hard)

You are my wife!!

Ina wip in haar stoel soos sy skrik.

HENRY (CONT’D)
My wife!

INA
I wanted to help.

HENRY
His cause?! Or him?

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 6 p.4



INA
The people.

HENRY
(intens)

There are few things that can 
awaken my temper, Ina. 
Underestimating my intelligence is 
one of them!

(werk hard om sy humeur 
onder beheer te bring)

Do you still have feelings for this 
man?  And don’t even think of lying 
to me.

Ina se oë huiwer op die grond voor haar, en dan kyk sy stadig 
op, direk in Henry se oë.

INA
No.

Henry se oë boor tot in haar siel.

HENRY
Then why did you go to him?

INA
As my father no doubt would have 
informed you...I had affections for 
him...before you and I became 
engaged to be married. I set those 
feelings aside when I accepted your 
proposal of marriage.

HENRY
And yet you went to him.

INA
I went to support him as a friend.

HENRY
(snork)

There you go again, insulting my 
intelligence.

Ina staan, trek haar met waardigheid op.

INA
As a woman, Henry...as “impulsive” 
and “ignorant of the affairs of 
men” as I may be...I have observed 
that the more one insists on one’s 
own intellgience, the more people 
are inclined to doubt it. If you’ll 
excuse me, I have a headache.

Ina stap kop omhoog uit.
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Henry staan half oop mond, ge-touché.

INT. ‘N KELDER. DAY6 6

ODENDAAL
Nee, Willem, nee.  Inteendeel.  Die 
die slag het ons verloor, maar 
daardie nederlaag bring die 
Afrikaner een stap nader tot 
oorwinning in die oorlog teen die 
Imperialiste. Teen wil en dank het 
Smuts die SAPPE se naam deur die *
modder gesleep, derduisende wat in 
die vorige verkiesing vir die Suid-
Afrikaanse Party gestem het, 
vervreem. Kom die volgende 
verkiesing, het hy ‘n probleem.

Hy kom staan voor Willem, plaas sy hand op Willem se skouer.

ODENDAAL (CONT’D)
Met daardie koeël wat jy deur 
daardie offisier se hart gestuur 
het, en wat jy daarmee ontketen 
het, het jy jou naam in die 
kronieke van ons volk se 
geskiedenis geëts. En daarom is dit 
my voorreg om jou dit mee te deel 
dat die Republikeinse Leer se 
krygsraad eenstemmig besluit het om 
jou, vir jou dade, met die rang van 
kaptein te eer. En die vergoeding 
wat daarmee gepaard gaan.

(bied sy hand aan - hulle 
skud blad)

Veels geluk.

WILLEM
Dankie.

Klaar blad geskud, draai Odendaal weg, stap na die tafel 
waarop daar papiere lê.

ODENDAAL
Daar is ‘n ander sakie wat ek met 
jou wil bespreek.

WILLEM
Iets wat ek graag wou vra.

ODENDAAL
(soek na ‘n papier tussen 
die papiere)

Ja?

WILLEM
Wie is die lede van die krygsraad?
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Odendaal kyk vinnig op na Willem...maar dan weer af na sy 
papiere.

ODENDAAL
Dit kan ek jou ongelukkig nie sê 
nie. Daar is ‘n rede hoekom ons in 
afgesonderde selle werk.

WILLEM
Ja, natuurlik, maar wat ek eintlik 
wou weet is waar ons ons bevondsing 
kry?

Odendaal kry die vel papier wat hy soek, tel dit op van die 
tafel. (Alhoewel ons nog nie die detail op die papier kan 
uitmaak nie, kan ons sien dat dit ‘n skets van ‘n man se is.) 
Odendaal beweeg weer oor na Willem, papier in die hand.

ODENDAAL
Die Republikeinse Leer, Willem, is 
net die skerppunt van ‘n assegaai.  
Agter daardie punt is daar ‘n lang 
en sterk steel - trotse Afrikaners 
wat net so graag soos ek en jy wil 
sien hoe die republieke uit die sak 
en as van die Vrede van Vereeniging 
se vernedering, weer opstaan.

(hou die papier uit na 
Willem)

Jou volgende opdrag.

Willem vat die papier by Odendaal.

ANGLE ON:  Die papier - ‘n skets van ‘n swart man se gesig.

ODENDAAL (CONT’D)
Al ooit gehoor van die SANNC? 

WILLEM
Swart kommuniste.

ODENDAAL
(knik)

As ons die stryd teen die Britte en 
die joiners gewen het, lê die ware 
stryd nog voor.

(beduie na skets)
George Javabu. Jy sal hom nooit ‘n 
toespraak sien lewer nie. Werk 
agter die skerms. ‘n Denker. Met 
een doelwit - swart mag. 

Odendaal stap weer na die tafel, vat ‘n hopie vier velle 
papier met handgeskrewe notas darrop. Hy vou die pepiere in 
die helfte toe soos hy terugstap.
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ODENDAAL (CONT’D)
Alles wat ons van hom weet. Die 
Imperialiste is die vyand...maar 
die swartes is die gevaar. Hulle 
sal ons soos miere verswelg en 
stukkie vir stukkie verorber totdat 
net die wit gebeente van ons volk 
oorbly.

(hou die papiere uit na 
Willem)

Volg hom.  Leer sy padjie ken. En 
doen dan wat gedoen moet word.

Willem hou sy oë op Odendaal terwyl hy die papiere by hom 
neem.

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY7 7

Van Der Merwe is by JP in die winkel.

HENDRIK V D MERWE
Wie was hierdie manne?

JP
G’n idee. Hulle’t eenvoudig 
ingestorm, my met die vuis geslaan 
en die drukpers met hammers 
stukkend geslaan.

HENDRIK V D MERWE
Sommer net so?

JP
Nee, wel, dit was duidelik as 
gevolg van die pamflet wat ek 
gedruk het. So hulle’t waarskynlik 
vir die myne gewerk, of die 
regering.

HENDRIK V D MERWE
Watse pamflet?

JP
Vir Dominee Naudé van die NG Kerk 
hier anderkant - ‘n protesasie wat 
hy gereël het...vreedsame verset 
soos hy dit genoem het.

HENDRIK V D MERWE
Jy kon dit seker maar verwag het.  
As jy by opstokery gaan betrokke 
raak...

JP
Ek sê mos - vreedsame verset. 
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HENDRIK V D MERWE
Waarvan die nagevolge vir jou nie 
juis vreedsaam was nie. En nou sit 
jy sonder ‘n drukpers.

JP
Dis waaroor ek wou praat.

HENDRIK V D MERWE
(sug, kyk rond, dink)

Een ding moet jy mooi verstaan: ja, 
ons het toegang tot kapitaal.  Maar 
die manne wat daardie kapitaal 
verskaf is nie besig met 
liefdadigheid nie. Dit doen hulle 
deur ander kanale. Hulle’t nog nie 
‘n pennie van die kapitaal wat 
hulle in daardie nuwe drukpers belê 
het herwin nie, en nou het jy nog 
nodig.

JP trek sy skouers en hande op - “Wat kan ek sê...”.

HENDRIK V D MERWE (CONT’D)
Ek sal met hulle praat, maar ek kan 
jou nou sê dit sal nie ‘n lening 
wees nie. Hulle sal ‘n groter 
aandeel in die besigheid vra, 
minstens 50%, en meer as 50% in Ons 
Taal.

Dit neem ‘n oomblik vir JP om hierdie inligting te verwerk.

JP
Vyftigpersent in die besigheid kan 
ek aanvaar, maar die joernaal...

HENDRIK V D MERWE
Die joernaal, JP, is hoekom ek in 
die eerste plek by jou deur 
ingestap het.   As ons ‘n drukpers 
wou gehad het, kon ons eenvoudig 
een loop koop het.

JP huiwer, ‘n moeilike situasie.

JP
Meneer Van Der Merwe, Ons Taal 
behoort nie net aan my nie. My vrou 
het ‘n groot aandeel in die skep en 
vestiging van daardie joernaal 
gehad...vóór u hier ingestap het.

HENDRIK V D MERWE
(glimlag ietwat 
neerhalend)

Dan het ons mos nie ‘n probleem 
nie. Sy’s jou vrou. 
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Wat weet sy van besigheid? Sy sal, 
soos enige vrou, haar man se 
besluit aanvaar.

JP trek stadig sy asem in. Hy weet dinge wat Van Der Merwe 
nie weet nie.

HENDRIK V D MERWE (CONT’D)
(sien dat JP huiwer)

Nie waar nie?

JP
(moet maar jok)

Ja.

HENDRIK V D MERWE
Nou maar gaaf. Laat ek met my mense 
praat, dan praat ons weer.

(draai om uit te stap, 
draai terug)

En in die toekoms stel ek voor jy 
hou jou uit die politieke pamflet- 
besigheid. Ons het hoër ideale voor 
oë. Laat my weet as die proewe vir 
die volgende uitgawe van Ons Taal 
gereed is. Ek sal dit graag sien 
voor dit pers to gaan.

JP
Ek maak so.  Totsiens.

Van Der Merwe stap uit.

JP trek sy asem diep in en blaas dit stadig in sy neusegate 
in op - hier kom pyn met Ingrid.

 AD BREAK # 1

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER. NIGHT8 8

Soekie is op die verhoog - sing “Die Lewe Gaan Aan en Aan” 
(Regte behoort aan Deon Opperman en Janine Neethling.)

SOEKIE
(sing)

“Ja, das Leben geht weiter, ja, 
Tod folgt auf Leben, Leben auf Tod; 
Tag folgt Nacht und auf Nacht stets 
Morgenrot...

Soekie se oë gaan na die tafeltjie heel voor naby die 
verhogie soos Willem  - spoggerig aangetrek - by die tafel 
aankom en gaan sit. Sy stuur subtiele ooggroete na hom.

Willem glimlag soos die kat wat die room gekry het.
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SOEKIE (CONT’D)
Denn das Leben geht weiter, ja; 

Ja die lewe gaan aan en aan, 
jaar na jaar, eeu na eeu, 
oorlog en vrede, liefde en leed, 
ja die lewe gaan aan en aan.”

Die follow spot verdoof vinnig na donker.

Applous.  Ons fokus op Willem wat hande klap.

Die follow spot gaan weer aan op die verhoog soos die 
Bestuurder/Seremoniemeester voor op die verhoog langs Soekie 
kom staan. Hy dra ‘n Unie Weermag uniform, van bo tot onder 
bedek met medaljes; ‘n offisierspet; en spog met ‘n 
ooglopende vals wit snor en skerppunt bokbaardjie soos die 
wat Jan Smuts gehad het.

Soekie maak asof sy haar boeglam skrik.

SOEKIE (CONT’D)
Oe!  General Smuts!  Hoe laat skrik 
u my nou!

KLANK: Gehoor lag.

BESTUURDER AS SMUTS
Jong dame.  Is u ‘n patriot?

SOEKIE
(oordrewe)

O ja eerwaarde meneer die 
edelagbare eerste minister.

BESTUURDER AS SMUTS
Dan het ek vir jou werk. Dit betaal 
baie goed.

SOEKIE
O dankie!  Tye is juis so moeilik. 
Watse werk is dit?

BESTUURDER AS SMUTS
Dis ‘n werk wat ek nou al vir 
soveel jare doen, my knië het 
eelte.

SOEKIE
So dis iets wat mens op jou knieë 
doen?

BESTUURDER AS SMUTS
Ja.  G’n ander manier nie.

KLANK:  Gehoor giggel.
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SOEKIE
Oe, dit klink opwindend. Wat moet 
ek doen?

BESTUURDER AS SMUTS
Moeilik om te verduidelik.  Ek sal 
liewers wys.

“Jan Smuts” hou sy hand uit na die donker buite die lig se 
kring.  Iemand stop hom ‘n netjiesopgerolde Union Jack in die 
hand. Hy gooi dit met ‘n spoggerige swaai oop en gee vir haar 
die twee hoeke van die lang kant om vas te hou. Sy hou die 
vlag aan die hoeke vas en bokant haar kop sodat dit 
heeltemaal voor haar hele lyf en gesig afhang.  Smuts gaan 
met gemaakde moeite af op albei knieë en dan buig hy soos ‘n 
Muslim in gebed voor die vlag.

Willem (en die gehoor wat ons om hom hoor) skaterlag en klap 
hande.

Nou’s ons terug op die vlag en Smuts.  Skielik laat Soekie 
die vlag val, maar dis nie meer Soekie nie.  Daar staan nou 
‘n mynwerker in vervlenterde klere met ‘n teken wat om sy nek 
hang. Dit lees:  “ARMBLANKE AFRIKANER”. 

Die gehoor fluit en klap.

Smuts gryp die vlag wat nou ‘n streep op die vloer lê, vlieg 
orent, en trek die vlag om die Afrikaner se nek en verwurg 
hom. Die Afrikaner sak tot op sy knieë en gaan dood.  Smuts 
kyk direk in die gehoor in.

BESTUURDER AS SMUTS (CONT’D)
So moeilik deesdae om goeie hulp te 
kry.

Die follow spot verdoof vinnig na donker.  Willem (en die 
gehoor) lag en klap hande.  KLAVIERMUSIEK KLINK OP: “It’s a 
long way to Tipperary”.

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER, KLEEDKAMER. NIGHT9 9

Willem maak die deur oop en kom die kamer binne.  Soekie is 
alleen in die kamer voor die spieël.

SOEKIE
En hoekom was jy so laat?

WILLEM
Nuuskierige agies hoort in die 
wolwehok.

SOEKIE
(terg)

Dan is ek in die regte plek.
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WILLEM
Iiiiis dit?

Hy soen haar in die nek.

SOEKIE
Maar ouma, hoekom is ouma se tande 
so groot.

Willem grom en hap haar nek.  Sy giggel/skreeu.  Willem gaan 
sit langs haar.

WILLEM
Vra vir ouma hoekom haar oë so 
groot is.

SOEKIE
Ouma, hoekom is ouma se oë so 
groot?

WILLEM
Beter om jou te kan sien, my kind 
veral...

Willem bring ‘n klein kissie uit sy binnesak tevoorskyn en 
maak dit stadig en dramaties oop terwyl hy verder praat.

WILLEM (CONT’D)
...as jy hierdie om jou nek hang.

Soekie se oë rek wyd. Sy snak na haar asem. Haar hande gaan 
oor haar mond.

ANGLE ON:  Die kissie in Willem se hande.  Binne die kissie, 
op donkerblou fluweel, skitter ‘n pragtige halssnoer.

WILLEM (CONT’D)
‘n Ster moet skitter.

Soekie lig die halssnoer versigtig tussen duim en voorvinger 
uit die kissie en kyk blinkoog daarna. 

WILLEM (CONT’D)
Willem...!

Willem vat die halssnoer by haar, staan op en gaan staan 
agter haar.  Hy maak dit om haar nek vas en kyk dan in die 
spieël.  Soekie vat met waardering aan die hangertjie.

SOEKIE
Waar op dees aarde kry jy hierdie 
soort geld?

WILLEM
Jy sal jou verbaas om te weet wat 
mense vir beskerming sal betaal.
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Soekie staan op, stap om die stoel, slaan haar arms om Willem 
se nek en soen hom.

SOEKIE
Dankie.

WILLEM
Die plesier, my pragtige engel, is 
alles myne.

SOEKIE
Is dit gevaarlik?

WILLEM
Wat?

SOEKIE
Beskerming.

WILLEM
Nie as jy weet wat jy doen nie.

SOEKIE
(gemaak weerloos)

Sal jy my beskerm?

WILLEM
Tot die dood.  Veral teen die 
persoon saam met wie jy môre tee 
gaan drink.

Soekie kyk ‘n vraag na Willem.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER. DAY10 10

Netta sit op haar stoel, wenkbroue omhoog.

NETTA
En wat presies doen jy by hierdie 
“Blou Engel” plek?

Soekie sit op die rusbank langs Willem.

SOEKIE
Ek sing, tannie.

NETTA
Sing?

SOEKIE
Ja, tannie.

WILLEM
Ek het ma mos klaar gesê wat...

Netta kyk vir Willem met een kyk tjoepstil.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 6 p.14



NETTA
(aan Soekie)

En wat sing jy?  Gesange? Psalms?

SOEKIE
Nee, tannie, alhoewel ek dit baie 
graag Sondae in die kerk sing. 
(beat) Elke Sondag. (beat) Sonder 
uitsondering. In die Bloue Engel 
sing ek meer...sing ek wat hulle 
noem “gewilde liedjies”...liedjies 
waarna mense ook op hulle 
grammofone luister. Selfs gewilde 
liedjies van oorsee.

NETTA
Oorsee.

SOEKIE
Frans. Duits. Engels.

WILLEM
Soekie is wat hulle ‘n “chanteuse” 
noem.

NETTA
(kyk hom eers deadpan aan, 
dan...)

En watse ding is dit?

SOEKIE
‘n Vrou wat gewilde liedjies sing.

NETTA
Dan’s jy mos ‘n vrou wat gewilde 
liedjies sing.

(nerhalende snorkie)
“Chanteuse”. Hmf. As mens eers 
snaakse woorde moet gebruik om te 
sê wat jy doen dan’s die einde in 
sig.

Willem wil doodgaan.  Soekie verduur met ‘n aangeplakte 
glimlag.

NETTA (CONT’D)
So jy’t jou oog op my seun.

Dit betrap Soekie onkant. Sy huiwer...onseker...

WILLEM
(red die situasie)

Om die waarheid te sê, Ma, dis ek 
wat...
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NETTA
As sy liedjies van oorsee kan sing 
dan kan sy seker ook vir haarself 
praat.

Willem kou sy tande stukkend.

Soekie kyk na Willem, vat sy hand op sy been vas.

Netta se oë flits soos dolke na...

ANGLE ON:  Soekie se hand op Willem se hand op sy been.

Netta is nie beïndruk nie.

SOEKIE
(kyk Willem lief in die 
oë)

Ek dink ons het ons oë op mekaar.

Netta lyk asof sy bitteralwyn in haar mond het, maar sy 
onderdruk dit...met moeite.  Netta kyk na...

Willem. Willem stuur ‘n vinnige pleit met sy oë na Netta, 
soos in: “Maaaaaaaaa....”.

Netta stuur net dolke terug en kyk dan weer na Soekie en plak 
‘n glimlaggie op haar mond.

NETTA
Dan is ek baie bly vir julle.  Dis 
altyd ‘n vreugde as twee hartjies 
mekaar vind.  Maar ek wil jou net 
waarsku...

Willem se oë gaan stadig toe - “O hel...”

NETTA (CONT’D)
Willem is my enigste seun. Ek ken 
hom sedert sy eerste asempie, nee, 
nog vóór hy na sy eerste asempie 
gesnak het. 

Nou bid Willem dat die aarde hom insluk.

NETTA (CONT’D)
Moenie laat sy “harde koejawel” 
manlikheid jou mislei nie. Binne 
daardie koejawel is daar ‘n... 

WILLEM
Ag Ma, dis mos nie nou nodig...

NETTA
(vinnig aan Willem)

Laat ek klaar praat.
(terug na Soekie)
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Binne daardie koejawel is daar ‘n 
sagte hart...wat maklik seerkry. 
Ja, sy werk is om ander mense te 
beskerm, maar die lewe het daardie 
hart al baie seergemaak.

(pik nou ‘n traantjie weg)
Sy pa se dood was vir hom ‘n 
verskriklike slag, en sedertdien 
moes hy man-alleen vir sy ma sorg. 
Hy’t selfs in die Groot Oorlog in 
Europa gaan veg sodat sy ma kon *
oorleef.

(nou droog die trane 
vinnig op, en die staal 
keer terug)
(die dreigement stoot in 
haar oë op, terwyl haar 
gesig vriendelik bly)

En daarom sal ek enig’iets doen om 
hom teen verdere seerkry te 
beskerm. 

Die dreigement gaan nie verlore op Soekie nie.

SOEKIE
(uiters vriendelik)

Natuurlik, tannie.  Hoe dan anders?

NETTA
(weer weerloos en sag)

Ek’s bly jy verstaan.

Willem rol amper sy oë.

NETTA (CONT’D)
Een ding wat ek nie verstaan nie...

Willem en Soekie se oë gaan tegelyk na Netta.

NETTA (CONT’D)
...hoekom is die engel blou?

INT/EXT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY11 11

Bennie maak die voordeur oop.  Henry staan in die deur.

HENRY
You may remember me.  Henry 
Barrington-Smith. We met once. In 
the street. You were talking to my 
wife. Ina.

BENNIE
(sterk Afrikaanse aksent)

Yes, I remember.
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HENRY
It has subsequently come to my 
attention that my wife came to 
Fordsburg to join you in a street 
protest during the uprising.

Bennie knik, onseker waarheen hierdie lei.

HENRY (CONT’D)
While she insists that she did so 
to show “support” for the strikers, 
I have reason to believe that her 
motives were rather different.

Bennie kyk stil na Henry.

HENRY (CONT’D)
And that you know exactly what I am 
talking about.

Henry hou Bennie fyn dop, soek vir bevestiging.

Bennie kyk hom net so terug in die oë.

HENRY (CONT’D)
As you and I both know, one cannot 
expect a woman to master her 
emotions. But one certainly may 
expect a man to do so.  I am asking 
you who are a man of the cloth, to 
manage this most unfortunate 
business accordingly; and to 
provide resolve where a woman is 
not able to do so. In short: I ask, 
no, demand, that you do what you 
must to expel the affections for 
your person that have caused Ina 
such consternation.

Bennie kyk steeds stil na Henry.

HENRY (CONT’D)
And that is all I hjave to say.  
Good day.

Henry stap weg.

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY12 12

‘n Pen trek ‘n streep deur ‘n rubriek in die proefskrif van 
die volgende uitgawe van Ons Taal.

Van Der Merwe en JP staan oorkant mekaar by die toonbank.  
Van Der Merwe staan met die pen in die hand - pas die streep 
getrek.
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JP reageer met kommer op die streep wat getrek is.  Van Der 
Merwe proeflees voort.  Hy blaai ‘n laaste blaai en kyk dan 
op na JP.

HENDRIK V D MERWE
Met die uitsondering van daardie 
een rubriek, is dit uitstekend, JP. 
Absoluut uitstekend. Ek twyfel glad 
nie dat ons binnekort ons 
verspreidingsteiken gaan behaal 
nie, en as ons dit eers gedoen het - 
dan kyk ons na verspreiding in die 
Kaap.

JP
Dit spyt my dat u daardie rubriek 
afkeur.

HENDRIK V D MERWE
Nie die klem wat ons wil hê nie. 
Dit gaan mos per slot van sake hier 
oor...

(beduie na die Ons Taal-
titel bo-aan)

...ons taal.

JP
Dis waar, maar ek sou sê dat die 
debat oor vroueregte loop saam met 
die breër debat oor Afrikaans.  Nie 
waar nie?

HENDRIK V D MERWE
Jy loop die gevaar dat jy juis die 
lesers wat ons wil bereik met sulke 
rubrieke sal vervreem. Die 
vroueregte ding is ‘n netelige saak 
onder Afrikaners. En nie net dit 
nie: ons klem hier is op die 
taalstryd. As jy stukke oor 
vroueregte en wie weet watse ander 
kwessies van die dag gaan insluit, 
word jy meer koerant as joernaal. 
En dan sit jy tussen die boom en 
die bas.

(beduie na die rubriek wat 
hy streep deurgetrek het)

Wie is hierdie...Dirk Vermeulen?

JP
Een van die skrywers wat ek 
gebruik. Sy stukke het al in 
verskeie uitgawes verskyn.

HENDRIK V D MERWE
Raak van hom ontslae. 

JP is nie gelukkig nie.  Van Der Merwe let dit op.
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HENDRIK V D MERWE (CONT’D)
Ah, ek sien dit steek jou dwars in 
die krop.  JP, as man wat al jare 
lank by hierdie besigheid betrokke 
is kan ek jou een ding sê:  ‘n 
redakteur mag nie toelaat dat sy 
hart sy kop oorheers nie.  Dit gaan 
nie hier wat ek of jy wil hê nie; 
dit gaan oor wat goed sal wees...

(tik met sy plat hand op 
Ons Taal)

...vir ons taal.

Eindig op ‘n iewat strak JP.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, KOMBUIS. DAY13 13

Gerhard en Jacqueline sit by die tafeltjie in die kombuis. 
Die atmosfeer is uiters somber.

GERHARD
En daar’t ek hom gelos.  Net daar 
waar hy geval het.  Koeël deur die 
hart.

Stilte.

JACQUELINE
Wat gaan nou gebeur?

GERHARD
(skud sy kop mismoedig)

Die mynbase sal hier en daar ‘n 
paar toegewings maak, nie omdat 
hulle omgee nie, maar om enige 
laaste vlammetjie van 
misnoedigdheid te blus...en dan sal 
al die werkers hulle kettings weer 
aansit en dinge sal aangaan soos 
vantevore.

JACQUELINE
Waarvoor was dit dan alles?

Gerhard - ‘n klein gebaartjie van hulpeloosheid.

GERHARD
Maar een ding kan ek jou sê - toe 
ek uit daardie gebomde markgebou 
gestap het, het ek geweet dat ek 
nooit, ooit weer by ‘n staking 
betrokke sal wees nie.

Jacqueline glimlag verlig, vat teer aan Gerhard se arm.
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JACQUELINE
Ek kan jou nie sê hoe bly ek is om 
dit te hoor nie.

Gerhard draai in sy stoel meer direk na Jacqueline, kyk na 
haar met diepe oortuiging wat in ys oë brand.

GERHARD
Daar is net een manier hoe die 
werkers in hierdie land aan die 
vrugte van hulle eie aarbeid kan 
deel...’n sosialistiese meerderheid 
in die parlement.

Jacqueline se oë is onseker op Gerhard.

GERHARD (CONT’D)
Daar is net twee magte in hierdie 
wêreld, Jacqueline - aarbeid...en 
kapitaal. Totdat die eerste 
minister van hierdie land ‘n 
verteenwoordiger van aarbeid is, 
sal die werkers onderdruk wees, net 
genoeg verdien om dag tot dag te 
oorleef, en hulle lewens op 
kapitaal se altaar op te offer. In 
so ‘n wêreld wil ek nie leef nie.  
So ‘n wêreld wil ek nie aan my 
kinders...

DWAH, DWAH, DWAH!  ‘n Harde klop aan die voordeur. Gerhard en 
Jacqueline sit regop.   Stilte.  Gerhard staan op.

GERHARD (CONT’D)
Bly hier.

Gerhard stap uit.  Jacuqline kyk hom bekommerd agterna.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, ‘N GANG OF VOORPORTAAL. 14 14
DAY

Gerhard kom by die voordeur.

GERHARD
Wie is dit?

UNIE POLSIEMAN (O.S.)
Maak oop.

Gerhard tree terug van die deur.

GERHARD
Ek’s nou daar...

Gerhard draai om en haas na die kombuis.
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INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, KOMBUIS. DAY15 15

Gerhard haas die kamer binne.

Jacqueline kom orent, wil praat, maar Gerhard wys sy moet 
stil bly met sy voorvinger oor sy lippe.

GERHARD
(fluister)

Weet nie.  Maar dis nie ‘n vriend 
nie.

Jacqueline kyk verskrik na Gerhard.  Hy stoot haar terug in 
haar stoel.  Jacqueline wil protesteer.

GERHARD (CONT’D)
(fluister)

Bly daar.

Gerhard haas uit.

Jacqueline sluk die spoeg van vrees.

EXT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, ‘N VENSTER. DAY16 16

Gerhard klim van binne die huis na buite deur die venster. Hy 
hardloop oor die klein erfie na heininkie, maar hy kom nie 
ver nie. Ons bly van agter op Gerhard soos hy hardloop.

UNIE POLISIEMAN (O.S.)
Police! Stop or I shoot!

Gerhard weet dis verby.  Hy kom tot ‘n halt, lig sy hande 
bokant sy kop.

 AD BREAK # 2

EXT. ‘N STEGIE. DAY17 17

GEORGE JAVABU - middel-40’s, deftig aangetrek in ‘n Westerse 
pak - stap af in die stegie. Onopgemerk kom Willem en Barend 
agter hom opgestap. By hom gekom, trek Willem ‘n rewolwer uit 
sy broek.

ANGLE ON:  Rewolwer wat in Jabavu se rug gedruk word.

Willem en Barend vat Jabavu aan weerskante vas en stoot hom 
teen ‘n muur vas, die rewolwer se loop onder Jabavu se ken.

WILLEM
George Jabavu...?

Jabavu is gevries.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 6 p.22



WILLEM (CONT’D)
My vinger jeuk op hierdie sneller. 
Antwoord my.

Jabavu knik.

WILLEM (CONT’D)
Aangename kennis. Ons gaan nou vir 
‘n uitstappie gaan, hy voor, jy in 
die middel, en ek agter. Maak 
moles...en jy’s dood.  Het jy my?

Jabavu knik vinnig.

EXT. IEWERS OP ‘N MYNHOOP. DAY19 19

Die presiese plek waar die vier bloedbroers in die eerste 
paar episodes bymekaar gekom het.  Daar is nou ‘n vlak graf 
wat reeds gegrawe is.

Willem, rewolwer in die hand, Barend en Jabavu kom aangestap 
na die graf.  Willem stamp vir Jabavu vorentoe tot by die 
graf se voetenend.

Jabavu loer oor sy skouer na die graf agter hom.

JABAVU
Hoekom julle wil my doodmaak?

WILLEM
Is dit nodig dat ek antwoord?

JABAVU
Wat ek het gedoen?

BAREND
Lees my lippe:  S.A.N.N.C.

Nou besef Jabavu waaroor dit gaan.

JABAVU
Die swartman, hy soek net equality. 
Nes die Afrikaner.

WILLEM
Gedurende die Vryheidsoorlog het 
julle oorgeloop na die Engelse 
omdat die Engelse julle ons plase 
belowe het. En julle was dom genoeg 
om hulle te glo.

JABAVU
Ek het nie by die Engelse gegaan 
nie. Ek het by daardie oorlog by 
die boere geveg, my pa ôk.
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WILLEM
Wat soek jy dan by die SANNC? Hm? 

JABAVU
Ek het gesien...die Boer en die 
Engelsman...hulle baklei met 
mekaar, maar hulle soek albei die 
swartman vir die slaaf. Die 
swartman, hy wil ook sy vryheid hê. 
Nes die Boer.

BAREND
Vryheid? Hmf! Julle soek die land.  
Julle soek die mag.  En die dag as 
julle dit kry sal julle aan die 
witman doen presies wat Dingaan aan 
Retief gedoen het.

JABAVU
Nee...nie aan al die boere nie.  
Net boere soos julle.

Jabavu lig stadig sy vuis omhoog.

Willem skiet.

Jabavu sak neer en lê met net sy kop wat oor die rand van die 
graf hang.

BAREND
Toe val hy die gat nog mis ôk.

Willem kyk vir ‘n moment na Jabavu se lyk.  Dan gaan sy oë op 
na die omgewing om hom. Hy tuur die verte in, diep ingedagte.

WILLEM
Vanaf hierdie einste plek...presies 
waar ek nou staan...het ek in 1914 
geloop om by die Rebellie aan te 
sluit. 

Barend kyk stil na Willem.

WILLEM (CONT’D)
Ons het toe verloor...maar ons het 
ook geleer...en eendag...eendag... 
sal ons volk weer baas wees van 
hierdie plaas.

Hy staan so vir ‘n ruk...oë op die verte...en dan’s die 
oomblik verby.  Hy draai terug na die lyk.

WILLEM (CONT’D)
Kom, kry hom in daai gat.
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INT. DIE FORT IN JOHANNESBURG. DAY20 20

Gerhard, in prisoniersdrag en met kettings om sy enkels en 
gewrigte, word deur ‘n wag ‘n kamertjie ingelei. Gerhard se 
een wang en oog is blou gekneus. 

Jacqueline staan in die hoek van die kamer. Sy kyk geskok na 
Gerhard.

Die wag tree eenkant toe en staan wag.

Jacqueline beweeg na Gerhard, raak liggies aan sy gekneusde 
wang.

JACQUELINE
Hulle’t jou mishandel.

GERHARD
Net ‘n bietjie.

Jacqueline wil huil.

GERHARD (CONT’D)
Shhhh. Moenie huil nie. Hulle sal 
my nie lank kan hou nie. Ek het ‘n 
goeie prokureur.  Een van die 
bestes in die stad.

JACQUELINE
(dringend)

Gerhard, ek wil hê jy moet ophou 
met hierdie dinge wat jy doen. Jy 
moet ophou en huistoe kom.

GERHARD
Jacqueline...

JACQUELINE
Nee!  Moet dit nie eers sê nie.  Ek 
wil dit nie hoor nie. Jy kan vir 
jou ‘n ander werk kry. Willem 
verdien nou goeie geld.  Hy sal ons 
help terwyl jy soek. Ons kan selfs 
by hom en Tannie Netta gaan bly. *

Gerhard skud sy kop, glimlag ironies.

GERHARD
Hierdie gaan nie oor werk nie.  Dis 
wat ek móét doen.

JACQUELINE
Jy praat asof jy nie ‘n keuse het 
nie. Jy hét ‘n keuse. 
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GERHARD
Nie as ek na myself in ‘n spieël 
wil kyk en die man wat ek daar sien 
wil respekteer nie.

Nou huil Jacqueline behoorlik, haar kop teen Gerhard se bors. 
Gerhard staan, vasberade.

JACQUELINE
(kyk op, praat deur haar 
trane)

Hoe gaan ons ooit gelukkig wees?

GERHARD
In die wete dat ons verduur het wat 
ons moes, om te doen wat reg is.

Jacqueline lê weer haar kop teen sy bors en huil saggies. En 
so staan hulle.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY21 21

Ingrid staan in die vertrek.  Sy blaai kwaad een blaai na die 
ander deur Ons Taal.  Tot agter geblaai kyk sy gevaarlik op 
na...

JP, wat onderdeur skuldige wenkbroue na haar loer. 

INGRID
Waar’s my rubriek?

JP is te bang om te antwoord.

Ingrid marsjeer oor tot voor JP.

INGRID (CONT’D)
Meneer Retief, ek het jou ‘n vraag 
gevra.  Waar’s my rubriek?

JP
Ons moes hom sny.

INGRID
“Ons”?!  Wie’s “ons”?

JP
Dit was Hendrik se mening dat “Dirk 
Vermeulen” se stuk nie die soort 
debat is wat ons in Ons Taal hoort 
te hê nie.

INGRID
Hendrik se mening?  “Ek is die 
redakteur van Ons Taal, Ingrid. 
Niks sal daarin verskyn tensy ek so 
sê nie.” Dít was jou woorde aan my. 
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En dit beteken niks word uitgehaal 
tensy jy ook so sê nie.

JP
Die punt wat hy gemaak het...

(Ingrid maak haar mond oop 
om in die rede te val)

Laat ek net klaar praat...die punt 
wat hy gemaak het...en ek dink dit 
het meriete...is dat Ons Taal se 
fokus op die taalstryd gemik is, 
nie ieder en elke sosiale kwessie 
van die dag nie.

INGRID
Vroueregte, JP, is nie ‘n “sosiale 
kwessie van die dag” nie.  Dis ‘n 
fundamentele debat wat in elke 
Afrikanerhuis in die land gevoer 
moet word. In Engeland kan vrouens 
al sedert 1918 tot die parlement 
verkies word!

JP
Natuurlik stem ek met jou saam, 
maar...

INGRID
Ons leef hier in die donkereeue.

JP
...maar die vraag hier is of Ons 
Taal die gepaste forum vir daardie 
debat is. Dis al.  Dink mooi 
daaroor.

Ingrid dink daaroor.

INGRID
Gaaf. Dan sal ek ‘n nuwe rubriek 
skryf, een wat die verband tussen 
vroueregte en moedertaal ondersoek.

JP weet dat die ys nou onder hom gaan kraak, maar nou ja.

JP
Die ding is...die ding is Hendrik 
het gevra dat ek nie meer Dirk 
Vermeulen se rubrieke in Ons Taal 
gebruik nie.

Ingrid kyk verstom na JP.

JP (CONT’D)
En aangesien hy die aandeelhouers 
van 50% van die besigheid 
verteenwoordig, moet ek sy 
aanbevelings in ag neem.
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INGRID
(stadig en baie gevaarlik)

Ek skryf onder die naam Dirk 
Vermeulen juis omdat daar geen 
ander manier is hoe ‘n vrou haar 
stem in hierdie land kan laat hoor 
nie, teen die bestel kan protesteer 
nie.

JP
Glo my, as ek...

INGRID
Gaaf! As ek nie meer op beskaafde 
manier met pen en woord kan 
protesteer nie...

Ingrid marsjeer na die deur.

JP
Ingrid, dink versigtig voor jy...

INGRID
(met die uitgaan, kyk nie 
terug nie)

Dis julle mansmense wat nie dink 
nie.

Sy’s uit en weg.  JP sug diep.

EXT. DIE UNIGEBOU. DAY22 22

Vestigingsskoot.

EXT. SYPAADJIE, ‘N DUUR PALISADE HEINING VAN DIE PERIODE. DAY23 23

Ingrid het haarself met ketting en slot aan die heining 
gegrendel. In haar hand het sy ‘n plakkaat op ‘n stok.   Dit 
lees:  “STEMREG VIR VROUENS. NOU!”  Maar dis chaos.  Twee 
polisiemanne worstel met Ingrid.  Die een doen sy bes om haar 
vas te hou terwyl die ander een met ‘n groot sidecutter die 
slot probeer sny.  Ingrid sit haar erg teë - stamp die 
polisieman se hoed van sy kop af.

 AD BREAK # 3

INT. INGRID SE HUIS. VOORDEUR/VOORPORTAAL. DAY24 24

‘n Ruk na vorige toneel. Ingrid kom ingemarsjeer, haar hare 
deurmekaar. ‘n Verleë JP volg haar na binne en maak die deur 
toe.

INGRID
Ek het nog nie eers begin nie. Glo 
my, ek het nog nie eers begin nie.
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JP
Jy kan dankbaar wees dat ek die 
polisie kon oortuig om jou met net 
‘n waarskuwing vry te laat.

Ingrid draai vinnig terug en stap terug na JP by die deur.

INGRID
Ek sal vir die res van my lewe in 
die tronk sit as ek moet.

JP
Kom, wees nou redelik.

INGRID
Ek sal. Óf jy stuur Hendrik van der 
Merwe en sy maatjies wat ons 
joernaal geannekseer het in hulle 
maai, of ek pak my tasse.

JP
Jy kan nie van my verwag om so ‘n 
keuse te maak nie.

INGRID
Ek kan, en ek doen.

Ingrid stap weg na die sitkamer.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY25 25

Ingrid masjeer die sitkamer binne en gaan staan hande op 
heupe verontreg in die middel van die kamer.

JP kom die kamer binne, nou ook verontwaardig en ontsteld.

JP
Dis onregverdig.

Ingrid besigtig hom vir ‘n paar sekondes.

INGRID
Onthou jy die dag toe ek jou onder 
daardie boom by jou pa se huis kom 
sien het?  Ek het na jou toe gekom 
omdat die man wat ek ‘n paar dae 
vantevore by Langenhoven se 
toespraak ontmoet het en daarna 'n 
bier mee gaan drink het, vir my na 
‘n man gelyk het wat geweet het wie 
hy is en wat hy uit die lewe wil 
hê; ‘n man van beginsel en 
karakter.  Daardie man is die man 
wat ek lief het. Nie die man wat 
die naaste ding wat die aan sy hart 
lê, vir dertig stukke silwer sal 
verkoop nie.
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JP kyk stil na Ingrid.

INT. BENNIE SE SLAAPKAMER. NIGHT26 26

Bennie sit by sy lessenaar.  Hy skryf ‘n brief.

INT. HENRY EN INA SE HUIS, KLEIN SITKAMER. DAY27 27

Ina sit en lees Bennie se brief.  Sy vou die brief toe, kyk 
op, dink, trek haar asem in, staan op en haas uit.

INT. KERK (DIESELFDE AS IN VORIGE EPS). DAY28 28

Bennie is alleen in die kerk. Hy staan voor onder die kansel. 
Hy is effens senuweeagtig. Sy oë gaan na die ingang van die 
kerk, asof hy iemand daar verwag.  Dan draai hy weer weg in 
die rigting van die kansel.(NOTA: Die subtiele effek wat ek 
soek is dat hy soos ‘n bruidegom is wat op sy bruid staan en 
wag.)

Ina verskyn in die deur. Sy sien...

Bennie doer anderkant voor die kansel, sy rug na haar.   

Ina huiwer vir ‘n oomblik, trek haar asem in, en stap dan 
vorentoe, af in die gang tussen die stoele, nes ‘n bruid wat 
na haar bruidegom loop.

Bennie voel haar teenwoordigheid aan.  Hy kyk om, sien...

Ina kom in die gang af aangestap, haar oë op Bennie.

Bennie se oë is op Ina.

Ina stap tot voor Bennie.  Vir ‘n oomblik - stilte - duisende 
woorde in die oë maar niks uit die mond.

BENNIE
Ek sou na jou toe gekom het, maar 
onder die omstandighede...  

Ina knik her begrip.

BENNIE (CONT’D)
Ek hoop nie dit veroorsaak vir jou 
moeilikheid dat jy hier is nie.

INA
Hy weet nie.

BENNIE
Dit spyt my dat ek sulke onmin in 
jou huwelik gesaai het.

Ina glimlag effens, skud haar kop.
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BENNIE (CONT’D)
Ek uh...Om eerlik te wees, ek het 
ook gedink dit sal van pas wees dat 
ons hierdie gesprek...hier 
voer...waar ons die eerste keer 
ontmoet het.

Ina se oë is stil, kalm, op Bennie.

Bennie soek die woorde, hoe om te begin.  Hy draai weg, draai 
terug na haar...

BENNIE (CONT’D)
Voor ek sê wat ek moet sê...Jy moet 
weet, Ina, as daar een persoon in 
die...

INA
Bennie...voor jy sê wat Henry vir 
jou gesê het jy moet sê...sê wat 
daardie lig in jou siel waarop ek *
die eerste dag wat ek jou ontmoet *
het gesien het...sê wat dít sê. *

Bennie kyk met die diepste verlange na haar, en beweeg dan 
vinnig vorentoe en soen haar hartstogtelik.  Ina slaan haar 
arms om sy nek.  Bennie vat haar om die lyf en lig haar voete 
van die grond af...so hartstogtelik soen hulle.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY29 29

Jacqueline sit oorkant Ingrid op die rusbank.  Jacqueline is 
gespanne, ongemaklik.

JACQUELINE
Jy moet weet, Ingrid, onder normale 
omstandighede sou ek jou nooit vra 
om so iets te doen nie...maar ek 
het nou alles probeer en niks wat 
ek sê, oortuig hom om van plan te 
verander nie.

INGRID
Hoe dan anders?  Mans volg hulle 
eie koppe totdat hulle oor ‘n 
afgrond foeter.  En selfs dan, 
terwyl hulle val, sal hulle steeds 
glo hulle was reg.

JACQUELINE
Gerhard het die grootste respek vir 
JP.  Ek het gedink as jy vir JP kan 
oortuig om met hom te praat...

INGRID
Natuurlik sal ek.
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JACQUELINE
Dankie.

(dan vinnig)
Jy moet verstaan, ek het niks 
daarteen dat hy vir die werkers se 
regte opstaan nie, maar op die...

INGRID
Jy hoef nie te verduidelik nie.  Ek 
verstaan.

Jacqueline glimlag, diep verlig.

INGRID (CONT’D)
As ek jou ‘n stukkie raad mag 
gee...

Jacqueline knik.

INGRID (CONT’D)
Eerder dat jy staan en kyk hoe 
Gerhard se stryd om werkersregte 
jou lewe op sy kop draai...miskien 
sal dinge bietjie anders wees as jy 
vir ‘n slag op jou regte as vrou 
aandring.

Jacqueline verstaan nie.

INGRID (CONT’D)
Moet nooit jou mag vergeet nie. 
Mans verbeel hulle dat hulle die 
wêreld regeer, maar sonder ‘n vrou 
wat vir hom hande klap en van die 
kantlyne af juig, word die hele 
spel ‘n doellose gejaag na wind. 
Onttrek daardie ondersteuning, hou 
op hande klap en juig, en hy’s 
verlore. Hy sal dit nooit erken 
nie...nooit...maar glo my, dis jou 
mag.  Gebruik dit.

Jacqueline kyk met ‘n nuwe begrip na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
Ek gaan nie vir JP vra om met 
Willem te praat nie;  ek gaan hom 
sê dis wat ek wil hê hy moet doen. 
Of ek hou op hande klap.

INT. MYNERSKROEG. DAY30 30

Gerhard kom ingestap.

Willem en JP sit by ‘n tafel.  Daar staan reeds drie biere op 
die tafel. Hulle gewaar vir Gerhard. Hulle staan albei op, 
lig hulle biere omhoog in verwelkoming.
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WILLEM
Gerhard!  Saluut!

Gerhard glimlag breed en stap na hulle tafel.  Hulle klop hom 
op die rug, gee hom drukke ens.

JP
Die verlore seun is tuis.

WILLEM
(gee die ander bier aan 
vir Gerhard)

Kryger terug uit die kloue van die 
vyand.

Hulle gaan sit.

WILLEM (CONT’D)
En toe, hoe gaan dit met ons 
maatjies daar by die Fort Hotel?

GERHARD
‘Selle as in ‘14 na die rebellie - 
swak diens, koue kamers, slegte 
kos.

WILLEM
Ek sê jou, broer, as jy aangaan 
soos jy aangaan, sal daardie 
wetters by die Fort ‘n kamer met 
jou naam daarop permanent opsy moet 
sit.

JP
Hopelik nie te gou nie.

GERHARD
Daarop sal ek drink.

Al drie van hulle sluk diep aan hulle biere.

Nou’s ons by JP, soos hy sy bier op die tafel neersit.  Sy oë 
is op sy bier.  

JP
Dit moes seker moeilik gewees het 
vir Jacqueline.

Willem kyk van JP na Gerhard - gegewe dat hulle nou oor 
Jacqueline praat. *

GERHARD
Sy’s sterk. *

WILLEM
(glimlag)

Boeremeisie.  
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As sy by Bloedrivier was, het sy 
vinniger roere gelaai as wat die 
mans kon skiet.

JP
(versigtig)

Dis waar, maar ‘n man moet maar 
versigtig werk met ‘n vrou se hart, 
né.

GERHARD
Soos Willem sê, sy’s sterk. Ek was 
per slot van sake nie in die Fort 
omdat ek ‘n bank beroof het nie. Sy 
verstaan.

JP
Is jy seker sy verstaan?

GERHARD
(kyk vinnig na JP)

Interessante vraag.

JP
Ek wonder maar net. Vrouens is mos 
snaakse diere. Ander prioriteite.

WILLEM
Dit kan jy weer sê.

GERHARD
Jacqueline verstaan dat die stryd 
om werkersregte die belangrikste 
stryd van ons tyd is.

WILLEM
(lig sy glas)

Hoor, hoor. En na die volgende 
verkiesing gaan die Afrikaner in 
daardie volksraad heers en dan sal 
die mynbase nooit weer ‘n witman 
vir ‘n slaaf kan vat nie.

GERHARD
Dit gaan hier oor ‘n baie groter 
saak as net die witwerkers, Willem. 
Dit gaan oor elke werker in die 
hele wêreld wat deur kapitaal 
uitgebuit word - wit en swart.

Willem se bier vries halfpad tussen tafel en mond. Dan laat 
sak hy die bier stadig tot op die tafel.

WILLEM
(stil, nadruklik)

Is jy van jou sinne beroof?
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GERHARD
Inteendeel...ek het tot my sinne 
gekom.

Willem staar na Gerhard, en dan, sonder waarskuwing, smyt hy 
die bier wat nog in sy glas oorbly in Gerhard se gesig.

Gerhard reageer nie, sit net agtertoe in sy stoel. Die bier 
drup van sy gesig af.

JP kyk af na die tafel, skud sy kop.

Willem staan op, kyk met walging af na Gerhard, en stap uit.

 AD BREAK # 4

INT. RETIEF DRUKKERS. DAY31 31

JP en Van Der Merwe staan teenoormekaar in die winkel.

JP
Soos jy weet, Hendrik, is ek baie 
dankbaar.  Sonder julle belegging 
het ek nie meer ‘n besigheid gehad 
nie.  Maar ons ooreenkoms wat dat 
ek die redakteur is.

HENDRIK V D MERWE
Natuurlik.  En jy is.

JP
Presies. En soos ek dit verstaan is 
dit vir my, as redakteur Ons Taal, 
om te die inhoud te bepaal.

HENDRIK V D MERWE
Wel, daar het jy die saak nie 
heeltemaal reg nie.  Daar’s nie ‘n 
redakteur op hierdie aarde, nie 
eers van die grootste koerante nie, 
wat nie die...hoe sal ek dit nou 
stel?...wat nie die...(soek na die 
woord)...riglyne...wat sy 
hoofaandeelhouers aan hom deurgee, 
in ag moet neem nie.

JP
Jy praat van sensuur.

HENDRIK V D MERWE
(vinnig)

Nee-nee-nee-nee. Net riglyne.

JP sukkel om hierde te verwerk. Hy loop ‘n onrustige 
draaitjie. Dit tyd vir ‘n besluit het gekom, en dis nie ‘n 
maklike besluit nie. Van Der Merwe hou hom versigtig dop.
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JP
Ek’s jammer...maar dit is nie vir 
my aanvaarbaar nie.

HENDRIK V D MERWE
(glimlag neerhalend)

Wel, JP, die realiteit is...of dit 
nou vir jou aanvaarbaar is of 
nie...dis hoe dit is.  Die terme 
van ons kontrak stipuleer dat...

JP
Ek gee nie om wat die kontrak sê 
nie. Ek en my vrou het Ons Taal met 
‘n duidelike doel voor oë gestig 
en...jammer om dit te moet 
sê...maar julle “riglyne” kan ek 
nie met daardie doelwit 
vereenselwig nie.

HENDRIK V D MERWE
(uiters beleefd)

Dan is dit jou volle reg om as 
redakteur te bedank.

Dít het JP nie verwag nie.

JP
Ek sal dit nooit doen nie.

HENDRIK V D MERWE
(matter of fact)

In daardie geval sal ek ‘n 
buitengewone vergadering van die 
aandeelhouers byeen roep, en 
aangesien ons tussen ons ‘n 
meerderheid besit, sal jy by 
daardie vergaderigng afgedank word.  
Ek sê vir jou totsiens.

Van Der Merwe stap uit.

JP staan verstom.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, INGANGSPORTAAL. DAY32 32

Willem maak die deur oop.  Jacqueline en Gerhard staan in die 
deur.

Willem kyk strak na hulle, groet nie.

JACQUELINE
Ek het vir Gerhard gesê dat ek my 
sakke sal pak as hy nie met jou kom 
praat nie.

Willem draai sonder woord weg en stap af in die gang.  
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Gerhard begin ook draai om weg te stap.

JACQUELINE (CONT’D)
Gerhard Visser...as jy hier wegloop 
sien jy my nooit weer nie!

Gerhard huiwer, draai terug.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER. DAY33 33

Willem staan erg moerig in die sitkamer.

Jacqueline kom die kamer binne gevolg deur ‘n onwillige 
Gerhard.

JACQUELINE
Die twee van julle gedra julle nou 
soos twee seuntjies wat vir mekaar 
vies is omdat hulle nie kan 
saamstem oor wat hulle volgende wil 
speel nie. Julle is beste vriende, 
om Vadersnaam.

(streng, aan Gerhard)
Praat.

GERHARD
Hy’s die een wat kwaad is.

JACQUELINE
Wees ‘n man van karakter.

Jacqueline lig haar wenkbroue gevaarlik, en beduie met haar 
kop dat Gerhard na Willem toe moet gaan.

Gerhard huiwer, maar stap dan ‘n paar treë nader aan Willem.

JACQUELINE (CONT’D)
(net so streng aan Willem)

Jy ook, Willem.

Willem kyk dikmond op na Gerhard, knik sy kop wetend.

WILLEM
Toe ons daardie dag gestap het, 
sonder perd of roer, om by die 
rebellie aan te sluit, het ons 
gestap om vir die vryheid van ons 
volk te gaan veg. Daarna het hulle 
ons in die tronk gestop, en in 
daardie tronk, ‘n paar minute na 
Jopie Fourie voor die vuurpeleton 
gesneuwel het, het ons ons vingers 
gsny en ons bloed gemeng. 
“Bloedbroers. Ons, ons kinders en 
ons kinders se kinders.”  Onthou jy 
jou woorde daarna?
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Gerhard kyk stil na Willem.

WILLEM (CONT’D)
“Sodat ons altyd sal onthou.”

GERHARD
En ek sal dit nooit vergeet nie. 
Maar ek sal ook nie dit wat my 
gewete op aandring, vir my 
bloedbroer of enige iemand anders, 
tersy stel nie.

WILLEM
Bloed is dikker as water.

GERHARD
En soms ook dommer.

Willem die woede stoot in Willem op. En dan duik hy vorentoe 
en takel vir Gerhard.  Hulle val grond toe soos hulle stoei.

JACQUELINE
Hou op!  Hou op!

Maar die twee mans weet net van mekaar. Hulle stoei op die 
vloer. Elk probeer die opperhand kry, maar nie een slaag 
daarin nie.

NETTA (O.S.)
Seuns!

Netta staan in die deur.

NETTA (CONT’D)
Seuns!!!

Willem en Gerhard raak bewus van Netta se teenwoordigheid. 
Hulle staak hulle gestoei en staan vinnig op.

Met ‘n vuil kyk na Gerhard stap Willem uit.

GERHARD
(aan Jacqueline)

Is jy nou tevrede?

INT. KERK. DAY34 34

Ons bly net op Bennie op die kansel - in sy preekgewaad.
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BENNIE
Broeders and susters, dit is my 
diepste oortuiging dat die 
verskriklike lyding en verwoesting 
van die afgelope tyd toegeskryf kan 
word aan die jammer waarheid dat 
die huidige leiers van die Unie se 
oë van die Heilige Kruis afgedwaal 
het. (pouse) Ek het lank gebid...en 
Die Here het met my gepraat. 
Hierdie sal my laaste preek as 
leerar van die NG Kerk wees. Dit is 
my voorneme om myself in die 
toekoms toe te wei aan ‘n loopbaan 
in die politiek, om sodoende my 
volk se welstand te bevorder.  Ek 
doen dit met ‘n swaar hart, maar 
met die oortuiging dat hierdie 
besluit in ooreenstemming is met 
die wil van ons Hemesle Vader.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY35 35

Ingrid sit op die rusbank.  Sy kyk op na...

JP verskyn in die deur. In sy hand het hy die klein 
notaboekie wat Ingrid daardie dag onder die boom vir hom 
gegee het. Hy leun met sy skouer teen die deur se raam.

JP
(stil)

Ek het die besigheid verloor.

Ingrid kyk stil na JP.  

JP stap oor na Ingrid, gaan sit langs haar op die bank.

JP (CONT’D)
Dit was óf doen wat hulle sê, óf 
loop.  Toe loop ek.

Ingrid kyk net stil na JP.

JP (CONT’D)
Hulle gaan my aandele in die 
besigheid en in Ons Taal by my 
uitkoop...waarskynlik teen ‘n helse 
afslag.

Stilte.

INGRID
Ek is trots op jou.

JP kyk half na haar, dan na die notaboekie in sy hande.
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JP
Daardie einste dag wat jy na my 
gekom het...onder die boom...het jy 
my hierdie gegee.  Onthou jy die 
eerste ding wat ek daarin geskryf 
het?

INGRID
“Ek sien kans vir die 
kruistog...maar net met ‘n ridder 
soos jy aan my sy.”

JP
En ek glo dit nog steeds.

(blaai verder in die 
notaboekie)

Ek het vandag iets anders hierin 
geskryf...

JP hou die notaboekie met een hand uit vir Ingrid om te lees.

INGRID POV:  CU die oop notaboekie in JP se vingers. Ons lees 
twee woorde groot geskryf:  “DIE VOLKSKOERANT”.

JP (CONT’D)
Ek gaan ‘n koerant stig..’n 
Afrikaanse koerant. En ek wil graag 
vir “Dirk Vermeulen” ‘n pos as 
joernalis aanbied...as hy dit sal 
aanvaar.

INGRID
Hy aanvaar.

Ingrid omhels vir JP.

INGRID (CONT’D)
Daar’s iets anders wat jy in 
daardie boekie moet skryf...

JP kyk ‘n vraag na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
...ek verwag.

Verstomming annekseer JP se gesig. Hy omhels haar passievol.

INT. HENRY EN INA SE HUIS, KLEIN SITKAMER. DAY36 36

Henry sit en lees ‘n koerant.  

Ina kom die kamer binne.  Sy gaan staan ‘n paar treë weg van 
Henry, wag in stilte totdat hy van sy koerant af opkyk na 
haar.

INA
I’m leaving you.
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HENRY
I beg your pardon?

INA
I’m leaving you.

HENRY
What are you talking about?  Don’t 
be silly.

Ina stap na die deur.  Nou besef Henry sy’s ernstig.  Hy gooi 
die koerant neer en staan op.

HENRY (CONT’D)
Have you lost your mind? You can’t 
just leave me!

INA
Ja, ek kan. Ek moes dit al lankal 
gedoen het. Inderdaad, ek moes 
nooit met jou getrou het nie. 

HENRY
I don’t understand a word you’re 
saying.

INA
Exactly.

Henry wil praat, maar het nie woorde nie. Touché.

INA (CONT’D)
Have you ever wondered why it is 
that I never gave you a child? 

Henry kyk stil na Ina.

‘n Traan stoot uit Ina se oog.

INA (CONT’D)
Every time you came to my 
bed...after you had finished...I 
washed myself. Washed you out of 
me. 

Henry word bleek.

INA (CONT’D)
I could not control who I 
married...but I swore I would 
control who I bred.

Met ‘n laaste kyk na Henry stap Ina uit.  

Henry staan verstom. *

VERTELLER
Mens moet oppas waarvoor jy wens... 

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 6 p.41



INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY37 37

Bennie maak die deur oop.  Ina staan in die deur met ‘n tas 
in haar een hand en ‘n Bybel in die ander.  Sy sit die tas *
neer en kyk na Bennie. Dan hou sy die Bybel na hom uit. *

INA *
In daardie Bybel het ek reeds as *
jong meisie die Lig gevind wat ek *
in jou sien. Ek gee hom nou vir *
jou. *

Diep geraak, vat Bennie die Bybel by Ina. *

INA (CONT’D) *
Ek het ‘n paar woorde daarin *
geskryf... *

Bennie maak die buiteblad oop. *

ANGLE ON: Binneblad van die Bybel.  In Ina se handskrif lees *
ons DUIDELIK:  “Aan my liefste Bennie - mag God se lig altyd *
in jou skyn. Ina.“ *

Bennie kyk stadig op na Ina en beweeg stadig vorentoe, omhels *
haar teer.

VERTELLER
...want ‘n wens is ‘n ding wat jou 
hart wil hê...en soos ons almal op 
die ou end leer, is besluite van 
die hart nie die deurdagte besluite 
van die kop nie.

EXT. GEBOU SE INGANG. DAY38 38

Langs die deur van die gebou is daar ‘n beskeie teken wat 
lees:  “COMMUNIST PARTY OF SOUTH AFRICA” - met die beeld van 
‘n “clenched fist” in rooi teen ‘n wit agtergrond.

Gerhard staan voor die ingang tot die gebou, sy oë op die 
teken.  Dan stap hy die gebou binne.

VERTELLER
Maar daar lê die knoop, want g’n 
mens vaar die onbekende in om ‘n 
ander wêreld te loop soek omdat sy 
kop so sê nie, maar juis omdat sy 
hart dit wil hê.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER (USE PREVIOUS). DAY39 39

Gebruik bestaande segment uit vorige toneel:  Willem en 
Gerhard stoei op die vloer.
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VERTELLER
Vandaar die vuisgeveg tussen twee 
seuntjies in ‘n tuin... 

INT. DIE BLOUE ENGEL KABARET TEATER. NIGHT40 40

Gebruik bestaande segment uit vorige toneel: Bestuurder as 
Smuts verwurg die Armblank Afrikaner met die Union Jack.

VERTELLER
...en die oorlog tussen nasies.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY41 41

JP staan voor Ingrid, wat sit.  JP hou ‘n met-die-hand-
gemaakte voorbeeld van sy koerant se voorblad tussen sy 
vingers op. Ons sien duidelik die rofgetekende titel:  DIE 
VOLKSKOERANT bo-aan die blasy. Ingrid glimlag met waardering.

VERTELLER
Maar ook vandaar dat ‘n enkele mens 
die vermoë het om die wêreld te 
verander. 

ROL KREDIETE
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INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, KLEIN GERHARD SE 1 1
SLAAPKAMER. NIGHT

Musiek oor...

SEPIA FREEZE FRAME:  KLEIN GERHARD (8) kniel voor sy bed. Hy 
bid -  elmboë op die bed, hande gevou, oë styf toe. 

VERTELLER
‘n Mens wens dikwels dat jy net vir 
‘n oomblik die toekoms kon 
sien..die nagevolge van ‘n besluit 
kon ken, vóór jy die besluit neem. 

STEEDS SEPIA, MAAR BEELD WORD LEWENDIG:  Terwyl ons die 
Verteller hoor, hoor ons nie wat Klein Gerhard bid nie - sien 
net dat sy lippe beweeg.

VERTELLER (CONT’D)
Hoeveel jong mans sou met ‘n lied 
in die hart die slagveld toe 
marsjeer as hulle reeds hulle dood 
gesien het?

DOOF NA VOLLE KLEUR SOOS ONS BEWEEG NA:  Jacqueline staan net 
agter Klein Gerhard, kyk hoe hy bid.

VERTELLER (CONT’D)
Hoe sal jy dan jou kruisie by die 
stembus trek?  En sou die persoon 
aan wie jy jou hart belowe het, die 
een wees wat nou langs jou staan? 

TITLE CARD:  “JOHANNESBURG 1929”

KLEIN GERHARD
...en seën Mama en Papa en my 
sussie, Antoinette, al is sy net 
drie.  Amen.

Jacqueline trek die bed oop.

JACQUELINE
Daarsy.  In die bed.

Klein Gerhard klim in die bed, Jacqueline trek hom toe en 
“tuck” hom in. Terwyl dit gebeur...

VERTELLER
Maar die toekoms bly ‘n geheim. En 
daarom bids ons...vir wysheid en 
genade...in die hoop dat die 
Hemelse Vader ons van die ergste 
nagevolge van ons besluite...sal 
spaar. Want die mens wik, maar God 
beskik.
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JACQUELINE
Soete drome, my kind.

KLEIN GERHARD
Ek gaan van my vlieër droom.

JACQUELINE
Nou ja toe.  Laat hom hoog vlieg.

Jacqueline soen hom op die voorkop, stap na die deur, en met 
‘n laaste kyk na...

Klein Gerhard in die bed...

...skakel sy die lig af.

INT. GERHARD SE HUIS, SITKAMER. NIGHT2 2

Gerhard, NOU MET LEESBRIL,  sit in sy gemakstoel.  Hy lees ‘n 
dokument.

Jacqueline stap die kamer binne met ‘n skinkbord in die hande 
- teepot, koppies, ens daarop.  Sy plaas die skinkbord op die 
tafeltjie voor Gerhard se stoel en gaan sit op die gemakstoel 
(haar stoel) oorkant syne.  Sy skink tee.

JACQUELINE
Gaan jy laat werk?

Gerhard hoor haar nie, sy aandag by sy leeswerk.

JACQUELINE (CONT’D)
Gerhard...

GERHARD
(kyk oor sy bril op)

Hm?

JACQUELINE
Ek vra: gaan jy weer laat werk 
vanaand?

Gerhard beduie na ‘n stapel ander dokumente wat op die 
tafeltjie lê langs die skinkbord.

GERHARD
Ek kry nie kans op kantoor nie. Oor 
‘n paar dae sien ek ‘n afvaardiging 
van die ANC.  Ek kan nie 
onvoorbereid daar instap nie.

Gerhard se aandag gaan terug na sy leeswerk.  Jacqueline sit 
sy koppie tee op die tafeltjie voor hom neer.  Sy dink vir ‘n 
paar sekondes voor sy praat.  Gerhard lees voort.
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JACQUELINE
Ek verstaan dat jy besig is...maar 
ek wil jou net herinner dat die 
kinders dit nie verstaan nie.

GERHARD
Hierdie is ‘n belangrike 
vergadering.  

JACQUELINE
(effens sarkasties)

Hoe dan anders? 

GERHARD
Jacqueline, ons onderhandel al meer 
as ‘n jaar met hulle. As ek die ANC 
kan oortuig om met die Kommuniste 
Party saam te smelt, sal dit die 
hele politieke landskap verander.

JACQUELINE
Jy klink nes Smuts.

Gerhard kyk vinnig, verontwaardig op.

JACQUELINE (CONT’D)
Hy wil hê die NP moet met sy SAP 
saamsmelt, en jy wil hê die ANC 
moet met die KPSA saamsmelt. *
(tersy) Vader weet, nog een 
organisasie met letters vir ‘n naam 
en ek spring van ‘n gebou af.

GERHARD
(haal sy bril af)

Dis nie ‘n grap nie, Jacqueline. 
Wat ek hier probeer doen is nie net 
belangrik nie, dis uiters
belangrik.

JACQUELINE
En dit gaan altyd belangrik wees.

(staan op)
Intussen, voor jy jou oë uitvee, is 
die kinders groot en uit die huis. 
Wanneer laas het jy saam met jou 
seun langs sy bed gekniel?

Jacqueline stap uit. Gerhard bly sit, sy oë op waar sy 
uitgestap het...dan sit hy weer sy bril op en lees verder.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, WILLEM/SOEKIE SE SLAAPKAMER. 3 3
NIGHT

Soekie en Willem lê langs mekaar, met lakens bedek. Willem lê 
op sy rug.  
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Soekie lê op haar sy, haar kop op sy skouer, haar hand op sy 
kaal bors. Soekie het ‘n mooi negligé aan. Elk is besig met 
eie gedagtes.

SOEKIE
Skattebol...

WILLEM
Mmmm?

SOEKIE
Wat sou jy daarvan dink as ek weer 
begin sing?

WILLEM
(stil vir ‘n oomblik)

Waar kom dit nou vandaan?

SOEKIE
Onthou jy André van die Bloue 
Engel?

WILLEM
Die mofskaap.

SOEKIE
(slaan hom speels op die 
bors)

Ek het hom nou die dag raakgeloop. 
Die Bloue Engel het mos ‘n paar 
jaar gelede sy deure toegemaak.  
Nou vertel hy my hulle maak ‘n nuwe 
plek oop.  Hy’t my gevra of ek weer 
vir hulle sal kom sing.

WILLEM
“Nou die dag”?

SOEKIE
Verlede week.

WILLEM
En jy sê my nou eers.

SOEKIE
‘n Vrou moet haar tyd mooi kies.  
Ek’t hom gesê met die kinders kan 
ek nie, maar toe sê hy wat van net 
eenkeer per week...op ’n Vrydag of 
‘n Saterdag. 

WILLEM
Weet nie of dit van pas is dat ‘n 
getroude vrou by so ‘n plek werk 
nie. En ‘n ma, nog boonop.
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SOEKIE
Waarvan praat jy? Jy’t my in “so ‘n 
plek” ontmoet.

WILLEM
Toe was jy nie getroud nie en ook 
nie ma nie. Buitendien, ons was 
jonk en onverskillig.

SOEKIE
O, ekskuus tog, ou man.

WILLEM
(stout)

Nie so oud nie. 

Willem wil bo-op Soekie rol, maar sy stoot hom weg.

SOEKIE
Nee, meneer. Nie voor ek my 
antwoord het nie.

WILLEM
Ek het mos geantwoord.

SOEKIE
Ek mis dit, Willem. Net een aand ‘n 
week. En ek aanvaar nie die 
“getroude vrou en ma” redenasie 
nie.  My hele lewe is net huis, 
kinders, kos kook, klere was en 
stryk.

(verander haar aanslag na 
uiters suggestief)

Dink so daaraan...vir net een aand 
‘n week kry jy weer daardie “jong” 
vrou wat die jong man so betower 
het.

WILLEM
(pouse)

Jy gaan nie nee vir ‘n antwoord vat 
nie, gaan jy?

Soekie skud haar kop met ‘n stout glimlag.

WILLEM (CONT’D)
Net een aand. 

Soekie glimlag tevrede, wil hom soen. Hy plaas ‘n voorvinger 
oor haar mond.

WILLEM (CONT’D)
En geen stoute dinge nie. Smaakvol. 
Ordentlik.
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SOEKIE
(sy suig sy voorvinger, en 
dan...)

Op my ere woord.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY4 4

Ina sit in die sitkamer. Ina is hoogs en duidelik verwagtend. 
Sy lees ‘n brief.  Bennie kom die kamer binne, aangetrek vir 
die dag op kantoor.

BENNIE
Totsiens, my hart.

(soen haar vinnig op die 
voorkop)

Ek hoort so teen vyfuur tuis te 
wees.

Hy wil uitstap.

INA
Voor jy gaan.  Ek het ‘n brief van 
my niggie, Marika, ontvang.

BENNIE
Hoe pas sy nou weer in?

INA
My ma se suster se dogter...jy’t 
haar nog nooit ontmoet nie. Sy woon 
mos in die platteland.  Haar man is 
‘n jaar gelede oorlede.

BENNIE
O ja, die perd ongeluk.

INA
(knik, beduie na brief)

Ek het haar self lanklaas gesien. 
Sy’t geskryf om te laat weet dat sy 
die plaas verkoop het, en dat sy 
stad toe wil kom. Sy wil weet of 
dit vir ons geleë sal wees as sy 
vir ‘n ruk by ons kom woon...totdat 
sy haar voete gevind het.

BENNIE
Hoeveel kinders het sy?

INA
Hulle huwelik was nie met kinders 
geseën nie.

BENNIE
(’n gebaar van toegewing)

Sal dit nie in hierdie tyd vir jou 
te veel moeite wees nie?
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INA
Ek het juis gedink dit sal lekker 
wees om ‘n bietjie vrouegeselskap 
te hê.  Marika is ‘n gawe mens. Ek 
het nog altyd van haar gehou.

BENNIE
As dit vir jou aanvaarbaar is...

INA
Dan sal ek haar laat weet.

BENNIE
Gaaf.

(kyk vlugtig rond)
Waar’s die kinders?

INA
Saam met Rachel op ‘n uitstappie.

BENNIE
Ah. (onthou dan) So van Rachel 
gepraat - jy moet haar asseblief sê 
om my hemde ‘n bietjie meer 
sorgvuldig te stryk. 

Ina knik.

BENNIE (CONT’D)
Dan sien ek jou vanaand.

Bennie stap uit.  Ina se oë gaan terug na die brief in haar 
hande.

INT. DIE VOLKSKOERANT KANTORE, JP SE KANTOOR. DAY5 5

JP sit by sy lessenaar, skryf ‘n artikel.  Ingrid kom 
ingeseil met twee velle papier in die hand met getikte skrif 
daarop.  Sy plaas haar artikel voor JP neer, bo-op die 
artikel waaraan hy werk.

INGRID
Kom ons kyk hoe reageer die lesers 
hierop.

JP tel die papiere op en kyk daarna.

ANGLE ON:  Die boonste vel in JP se hande.  Die hoofopskrif 
lees:  

WIE HET DIE GROOT OORLOG GEWEN?

Dirk Vermeulen

JP lees die artikel terwyl Ingrid praat.
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INGRID (CONT’D)
Die dryfkrag agter die suksesvolle 
veg van ‘n oorlog is fabrieke. En 
toe daar nie meer genoeg mans oor 
was om in die fabrieke te werk nie, 
het wie?...die vrouens hulle moue 
opgerol en gedoen wat mans voorheen 
geglo het ‘n vrou nie kan doen nie.  
As daar net een goeie ding uit 
daardie gruwelike oorlog gekom het, 
dan is dit die onteenseglike bewyse 
dat ‘n vrou kan doen wat ‘n man kan 
doen en gevolglik as gelyke burger 
erken moet word. En dít, my liewe 
man, sluit die stemreg in.

JP
Mmmm.  Daar is ‘n fyn lyn, my vrou, 
tussen die leser oortuig, en die 
leser vervreem.

(verwys na die artikel)
As ek dit mag sê - jou taalgebruik 
is ietwat aggressief. 

INGRID
Nie my taalgebruik nie, JP, Dirk
s’n. Wat die lesers betref is Dirk 
‘n man.

JP
Selfs vir ‘n man.

INGRID
(skaterlag)

Sê ‘n man wie se medemansmense se 
oorloë in die 20ste eeu alleen al 
meer as twinitg miljoen siele 
opgeëis het.

Die twee van hulle is nou besig met die soort vriendelik-maar-
ernstig tweegeveg wat hulle verhouding kenmerk.

JP
Veralgemening - die einste ding wat 
jy self verpes. As individu is ek 
net so min verantwoordelik vir wat 
mans in die algemeen doen as jy vir 
vrouens.

(Ingrid maak haar mond oop 
om verder te stry)

Maar dit daar gelaat. As 
redakteur...nie man of vrou 
nie...as redakteur van hierdie 
koerant, sê ek vir Dirk Vermeulen 
dat hy die aggressiewe stemtoon van 
sy artikel moet temper...
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(hou die artikel uit na 
haar om terug te vat)

...of ek plaas nie die rubriek nie.

Stilte.  Ingrid kyk na JP, ‘n uitdagende glimlag om die hoeke 
van haar mond.  JP staan tjoepstil, papiere uit na Ingrid, 
ook met ‘n uitdagende glimlag om die hoeke van sy mond. Dan 
gee Ingrid in.  Sy pluk die papiere uit JP se hand.

INGRID
Ek weet nie wat my besiel het om 
met so ‘n chauvinis te trou nie.

JP
Omdat hy die enigste man in die 
hele land was wat so ‘n militante, 
beneukte vrou meer lief kon hê as 
die lewe self.

Teen wil en dank is Ingrid gevlei, maar moet haar “pose” hou.

INGRID
(gooi haar kop)

Hmf.

Ingrid marsjeer uit, kop omhoog, met die artikel in haar 
hand.

JP glimlag, skud sy kop.

Ingrid marsjeer weer die kantoor binne, stop in die deur.

INGRID (CONT’D)
Die dag as ek vir die eerste keer 
my kruisie trek, gaan ek Dirk 
Vermeulen se ware identiteit bekend 
maak, dan kyk ons hoe sluk jou 
chauvinistiese lesers daaraan.

JP
Ek is mal oor daardie rok.  Jy lyk 
pragtig.

Ingrid gee JP ‘n vuil kyk en stap weg.

 AD BREAK # 1

INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE. DAY6 6

Gerhard en DRIE SWART ANC VERTEENWOORDIGERS sit in die 
kantoor op stoele wat duskant Gerhard se lessenaar staan. Dis 
soos ‘n virekantige sirkel...met die drie swart mans effens 
nader aan mekaar en Gerhard dan teenoor hulle. NB (GERHARD 
SIT NIE AGTER SY LESSENAAR NIE.)

Een van die ANC Verteenwoordigers, wat in hierdie toneel nie 
‘n woord sê nie, se gesig sal ons weer sien.  
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Hy is ABRAHAM MPHUBANI - vroeë-40’s, sterk gesig.  Die ANC 
verteenwoordigers sit met uitdrukkinglose gesigte en luister, 
NIE beïndruk nie.

GERHARD
My final point is that unless we 
develop strategies to bring all the 
various groups together, we will 
never be able to present a united 
front.  That was, afterall, what 
Pixley ka Isaka Seme meant back in 
1911 when he said: "We are one 
people. these divisions, these 
jealousies, are the cause of all 
our woes today." His words inspire 
me to this day, and it is my 
deepest conviction that the 
Communist Party of South Africa is 
the perfect umbrella for that 
unification.  

ANC VERTEENWOORDIGER
We have heard everything you have 
said, Mister Visser, but let me 
make our position very clear: The 
ANC rejects Communism. Yes, we want 
to rule this country, and we will
rule it, but we want black men to 
be able to own businesses, big and 
small - mines, banks, insurance, 
factories, shops, whatever. And we 
want every man to own his own home 
in the city just like every man 
owns his own kraal and cattle.

Die ANC Verteenwoordiger staan op, gevolg deur die ander twee 
mans en dan Gerhartd.

ANC VERTEENWOORDIGER (CONT’D)
You communists want the state to 
own everything.  That is not what 
we want.  Thank you for the 
meeting.

Die ANC Verteenwoordiger stap eerste, gevolg deur die ander 
twee.  

Maar vóór Abraham (laaste) uitstap, kyk hy vlugtig oor sy 
skouer terug na Gerhard.

Gerhard se oë is op Abraham.

En dan is die manne weg.  Gerhard se hande gaan na sy heupe, 
sy kop sak en hy skud sy kop.
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INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, KOMBUIS. DAY7 7

Soekie maak toebroodjies.  Terwyl sy die brood sny en botter 
opsmeer, sing sy uit volle bors...

SOEKIE
(sing)

En daarom staan ek hier vanaand…

CHORUS
Want ek's 'n stout stout  stout 
stout  stout stout  stout stout  
stout stout-e meisie,
maar soet soet soete saamesyn,
Daar is vrouens, hul drink tee,
Verkoop koekies vir die CVV...

Netta stap die kombuis binne.

NETTA
En as jy nou so sing dat die hele 
woonbuurt jou kan hoor...?

Daar is nie veel liefde tussen Soekie en Netta nie - klein 
dolkies vlieg gedurig heen en weer.  Hulle verduur mekaar, 
dis al.

SOEKIE
Kyk of ek nog ‘n stem het.

NETTA
Skaars die soort liedjie wat mens 
wil hê die bure moet hoor.

SOEKIE
(touché)

Dis die einste liedjie wat ek 
gesing het die aand toe ek Willem 
ontmoet het.

Soekie trek haar gesig - “Put that in your pipe and smoke 
it”.

Netta is dalk getouché, maar sy gooi steeds ‘n afgunstige 
oogdolkie na Soekie.

SOEKIE (CONT’D)
Ek het besluit om terug te gaan na 
die verhoog. 

Netta kyk ‘n uiters afgunstige vraag na Soekie.

SOEKIE (CONT’D)
(Take that!)

Met Willem se goedkeuring.

NETTA
Verhoog?!

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 7 p.11



SOEKIE
Die man wat die klub waar ek jare 
gelede gesing het, maak ‘n nuwe een 
oop en hy’t my spesiaal gevra om op 
‘n Vrydag of Saterdagaand te kom 
sing.

NETTA
Ek kan nie glo dat Willem so iets 
sou toelaat nie.

SOEKIE
Miskien omdat Ma hom nie so goed 
ken as wat Ma dink nie.

Netta trek haar soos net ‘n skoonma haar kan optrek.

NETTA
Ek is sy ma.  Ek ken hom van sy 
geboorte.

SOEKIE
En ek is sy vrou, wat elke aand sy 
bed deel en saggies in sy oor 
fluister.

Netta stap verontwaardig uit.

Soekie glimlag selfvoldaan, en dan sing sy weer terwyl sy 
broodjies smeer...

SOEKIE (CONT’D)
(sing)

“Want ek's 'n stout stout  stout 
stout  stout stout  stout stout  
stout stout-e meisie...”

INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY8 8

NABYSKOOT:  ‘n Klein Suid-Afrikaanse vlaggie op ‘n paaltjie - 
die Nasionale Vlag soos dit in 1928 aanvaar is - die presiese 
vlag wat tot in 1994 gebruik is.

BENNIE (O.S.)
Nee, Sarel, en weer nee!

Bennie staan agter sy lessenaar.  Oorkant staan SAREL (laat-
30s).

BENNIE (CONT’D)
Elke keer wat Hertzog praat, klink 
hy meer en meer soos ‘n Sap. Wie is 
die man wat daarop aandring dat die 
Nasionale Party sy oog op sy 
oorspronklike beginsels hou?  
Malan!  
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Wie is die man wat nog nooit die 
droom van ‘n republiek uit die oog 
verloor het nie?  Malan!  Wie het 
geveg, vir jare geveg, vir ‘n eie 
Suid-Afrikaanse vlag...

(beduie na die vlag op die 
lessenaar)

...daardie einste vlag?  Malan!

SAREL
Maar hy was die een wat daarop 
aangedring het dat die twee 
republieksvlae nie op daardie vlag 
verteenwoordig word nie.

BENNIE
Omdat hy nie die verdomde Engelse 
vlag daar wou hê nie, en hy’t 
geweet dat as die ou republieke se 
vlae daar is, sal Smuts en sy 
Engelse maatjies op die Engelse 
vlag aandring. Malan het sy oë op 
die toekoms, nie die verlede 
nie...wanneer hierdie vlag oor ‘n 
Suid-Afrikaanse republiek sal 
wapper, sonder herinnering aan die 
Engelse juk waaronder ons volk vir 
soveel jaar geleef het. En daarom 
sê ek jou, Malan is waar ons 
ondersteuning moet lê. Hy, nie 
Hertzog nie, sal ons ons republiek 
gee.

Die gesprek is verby. Bennie gaan sit by sy lessenaar, sy oë 
op sy papiere.

BENNIE (CONT’D)
Rëel asseblief vir my ‘n afspraak 
met JP Retief by die Volkskoerant.

Sarel knik en gaan uit.

INT. ‘N KELDER. DAY9 9

Willem en Odendaal sit by die tafel in die middel van die 
vertrek.

ODENDAAL
Die swart gevaar, Willem, die swart 
gevaar. Daarom glo ek vas - die 
stryd vorentoe is nie meer teen die 
Britse Imperialiste nie. Hulle dae 
is getel.
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WILLEM
(knik)

As Smuts sy Federasie van Britse 
Afrika Kolonies kry...

ODENDAAL
Sal nie gebeur nie. Hertzog en 
Malan sal dit nooit toelaat nie, en 
sonder Suid-Afrikaanse lidmaatskap 
het so ‘n federasie nie tande nie. 
Die swart gevaar. Dís die stryd van 
die toekoms. Juis hoekom die NP nie 
die federasie sal ondersteun nie, 
want dan sit ons met nog ‘n groter 
swart meerderheid as wat ons nou 
mee sit.

WILLEM
Hertzog en Malan sal sorg dat die 
swartes apart en in toom gehou 
word.  In hulle tuislande waar 
hulle hoort.

Odendaal stoot ‘n pamflet oor die tafel na Willem. 

ODENDAAL
Nie as hierdie bliksems die 
ondersteuning kry wat hulle soek 
nie.

Willem kyk af na...

ANGLE ON:  Die pamflet.  Dis in Xhosa geskryf:  “THE ONLY WAY 
THE WORKERS CAN BE FREE IS IF THE WORKERS OWN THEIR OWN 
LABOUR, THE RESOURCES OF THEIR COUNTRY AND THE MEANS OF 
PRODUCTION.  JOIN THE COMMUNIST PARTY OF SOUTH AFRICA.  
WORKERS OF SOUTH AFRICA, UNITE!”  Heel bo-aan die pamflet is 
die logo van ‘n “clenched fist” wat omhooog gehou word, met 
die woorde COMMUNIST PARTY OF SOUTH AFRICA onder die vuis - 
ook in Xhosa.

WILLEM
Wat sê dit?

ODENDAAL
Die kommuniste.  Hulle wil alles in 
die land nasionaliseer. 

WILLEM
(lag)

Hulle kan maar probeer.

ODENDAAL
Moenie lag nie. Hulle sê mos: ‘n 
Kommunis is ‘n kapitalis met niks 
om te verloor nie.

(beuide na die pamflet)
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Hierdie wetters se boodskap spreek 
tot die swart masses daarbuite juis 
omdat hulle niks het nie. Dis nie 
Afrikaans of Engels daai nie, dis 
Xhosa. Swart taal. Volgens wat ek 
hoor, groei hulle swart lidmaatskap 
by die dag. En dis ‘n groepie wit
slimgatte...(tik die pamflet)...
wat hierdie ding lei.

Willem sit terug in sy stoel.  Emosies speel oor sy gesig.

Odendaal let op dat Willem se stemming verander het.

ODENDAAL (CONT’D)
As jy iets het om te sê, moet jy 
sê.

WILLEM
(na ‘n paar oomblikke)

Ek ken een van hulle...ken hom *
goed. *

Odendaal kyk stil na Willem, onseker oor sy bedoeling.

WILLEM (CONT’D)
Ek was as kind saam met my ma *
gedurende die oorlog teen die *
Khakies in die kampe. Daar was ‘n *
meisie daar, vier jaar oud...al *
haar familie is dood. My ma’t haar *
saamgevat toe ons uit die kampe *
geloop het...in my huis *
grootgeword. Sy’t met Gerhard *
Visser getrou. Hy’s een van *
die...(beduie na die 
pamflet)...slimgatte waarvan jy 
praat.

ODENDAAL
Jy sê my nou eers.

WILLEM
Ek en hy praat al sedert ‘22 nie *
met mekaar nie.  Laas wat ek hom 
gesien het, het ons op die vloer in 
my ma se sitkamer rondgerol, mekaar 
probeer verwurg.

Odendaal knik stadig sy kop. ‘n Klein glimlag terg die hoeke 
van sy mond.

ODENDAAL
Die weë van Onse Heer is onbekend.
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WILLEM
As dit die Republikeinse Leer se 
besluit is om my lidmaatskap te 
beëindig, sal ek...

ODENDAAL
Inteendeel, Kommandant Pretorius... 
inteendeel...as dit pap reën, dan 
moet jy skep.

INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE. DAY10 10

Gerhard sit en werk by sy lessenaar.  ‘n KLOP AAN DIE DEUR. 

GERHARD
Binne.

Abraham Mphubani kom ingestap.

Gerhard kyk op...dan verbaas.  Hy staan hoflik op.

ABRAHAM
Hoekom is jy...’n Boer...’n 
kommunis?

GERHARD
(pouse)

Kapitaliste onderskei nie tussen 
taal of kleur nie. 

ABRAHAM
(weeg Gerhard se antwoord)

Hoekom is jy nie ‘n kapitalis nie?

GERHARD
Ek was. Maar soos Saulus op die pad 
na Damaskus, het ek die lig gesien. 
En as jy eers daardie lig gesien 
het, kan jy nooit weer in die 
donker leef nie.

ABRAHAM
Die ANC praat groot, maar hulle 
dade is klein.

GERHARD
Te veel generaals, te min soldate.

Abraham stap vorentoe, bied sy hand oor Gerhard se lessenaar 
aan.

ABRAHAM
Abraham...

GERHARD
Mphubani. As ek reg onthou.
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Abraham knik sy kop, beïndruk met hierdie witman. Hulle skud 
hande en bly hande vashou deur die volgende.

GERHARD (CONT’D)
Wat is jou geboortenaam?

ABRAHAM
Majoni.

GERHARD
Van watter stam is jy afkomstig?

Nou is Abraham nog meer beïndruk.

ABRAHAM
Jy weet om te vra.

GERHARD
Hoe sal ons in hierdie land in 
vrede leef as ons nie mekaar se 
kulture verstaan nie?

ABRAHAM
Gamede.

GERHARD
Gerhard Jakobus Visser.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY11 11

Bennie stap die sitkamer binne en sien...

Ina (verwagtend en MARIKA - laat-20’s, donkerkop, beeldskoon, 
met ‘n onderliggende seksualiteit wat deur haar plattelandse 
beskeidenheid straal - sit langs mekaar op die rusbank.

INA
Bennie...(sy wil met moeite 
opstaan)...

BENNIE
Moenie opstaan nie.

(uiters hoflik aan Marika)
Ek neem aan u is Marika.

Marika bied haar hand aan vanaf die rusbank. Bennie skud haar 
hand - net haar vingers, nie die hele hand nie.

MARIKA
Aangename kennis.

BENNIE
Welkom hier by ons. My diepste 
medelye met die verlies van jou 
man.
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MARIKA
Dankie.

BENNIE
Dit moes baie swaar gewees het.

Marika knik beskeie.

BENNIE (CONT’D)
Wel, hopelik vind jy vreugde hier 
in die groot stad.

MARIKA
Ek is seker ek sal.

Bennie glimlag.

 AD BREAK # 2

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER. DAY12 12

Netta sit op die bank, brei ‘n blou truitjie vir ‘n vyfjarige 
seuntjie.

Willem verskyn in die deur.  Hy gaan staan daar ‘n omblik, oë 
op...

Netta, wat hom nie gewaar nie.

Willem trek saggies sy asem in, maak hom gereed, en stap dan 
oor en gaan sit langs Netta op die rusbank.  Netta brei 
voort.  Die toneel word stil en met pouses gespeel.

WILLEM
Wat brei Ma?

NETTA
(oé op haar breiwerk)

Van wanneer af stel jy belang in 
wat ek brei? (beat) ‘n Truitjie vir 
klein Tienus.

Stilte.

NETTA (CONT’D)
En toe...? Het jou vroutjie toe by 
jou kom kla?

WILLEM
Waaroor?

NETTA
Oor my. Soos gewoonlik.

WILLEM
Nee.
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NETTA
Dit verbaas my dat jy ingestem het 
dat sy weer gaan sing. Sy is per 
slot van sake...

WILLEM
Ma, ek wil nie nou oor Soekie praat 
nie. 

Netta trek haar mond soos in “Jammer dat ek dit genoem het”.

WILLEM (CONT’D)
(oë op die tpyt voor hom)

Daar’s iets anders wat my pla.  
Diep pla.

Nou kyk Netta na Willem.

WILLEM (CONT’D)
Dit hou my wakker. ‘n Hele ruk nou 
al. (nou kyk hy na haar) Die ding 
tussen my en Gerhard...

(kyk weer weg)
...ek kry nie vrede nie.

Netta kyk stil na Willem - dit het sy nie verwag nie.

WILLEM (CONT’D)
En moet my nie verkeerd verstaan 
nie, ek stem glad nie saam met sy 
politieke oortuigings nie...maar hy 
is Jacqueline se man...en ek weet *
dat die onmin tussen ons vir haar *
‘n swaar kruis is om te dra. *

NETTA
Vir ons almal.

WILLEM
(knik toegewend)

Hy was my beste vriend.  In die 
hele wêreld. En al is dit vir my 
moeilik om te erken...dônners 
moeilik...mis ek hom.

Netta kyk na haar seun, knik haar kop.

NETTA
Julle was soos broers.

WILLEM
Op ‘n manier is ons.

NETTA
Bloedbroers.

Nou’s dit Willem se beurt om sy kop te knik.
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NETTA (CONT’D)
Dit staan mos geskryf: “As iemand 
sê: Ek het God lief - en sy broeder 
haat, is hy ‘n leuenaar.”

WILLEM
Dis wat Pa altyd gesê het.

NETTA
Daar was nie ‘n mens in hierdie 
wêreld vir wie jou pa haat in sy 
hart gehad het nie. En as hy met 
enige van sy vriende twis gehad 
het, was hy die eerste een om die 
hand van vrede aan te bied.

WILLEM
Ek’s bang as ek na hom toe 
gaan...dat hy my soos ‘n hond sal 
wegjaag. As hy dít doen...(laat dit 
hang)...

NETTA
Dan moet ons seker maak dat dit nie 
gebeur nie.

WILLEM
Makliker gesê as gedaan.

NETTA
(sit haar breiwerk neer)

Nou is ons op ‘n vrou se terrein. 
Daar’s een ding wat ‘n vrou vanaf 
die eerste dag van haar geboorte 
weet: Waar daar ‘n wil is, is daar 
‘n weg.

(plaas haar hand op sy bo-
been)

My seun...ek’s trots op jou.

Eindig naby op Willem se gesig. Sy oë vertel ‘n ander storie.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, WILLEM/SOEKIE SE SLAAPKAMER. 13 13
NIGHT

Willem is reeds in die bed, sit met sy rug teen die kopstuk.  
Soekie staan in haar nagklere aan die voetenend van die bed, 
hande op heupe.

SOEKIE
Jy kan nie ernstig wees nie!

WILLEM
Doodernstig.

SOEKIE
Hy’s die een wat jou beledig het...
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WILLEM
Ons het mekaar beledig.

SOEKIE
...en toe aangerand het.

WILLEM
Ek het hom eerste getakel.

SOEKIE
Omdat hy gesê het jy’s dom.  En nou 
wil jou ma haar neus daar gaan 
indruk. Ek kan jou nie sê hoe vies 
ek is dat jy eerste met haar 
daaroor gepraat het, en nie met my 
nie. 

WILLEM
Ek’s jammer, ek’t nie eers daaraan 
gedink nie.  Ek wou net...

SOEKIE
Wel miskien moes jy daaraan gedink 
het.   Ek kan my net indink hoe 
lekker sy nou kry, veral na ek haar 
nou die dag op haar plek gesit het.

WILLEM
So dís eintlik wat jou pla - dat my *
ma nou dink dat sy die laaste 
laggie gekry het.

SOEKIE
Nie “dink” nie, sy het!

(gaan sit dikbek op die 
rand van die bed met haar 
rug na hom)

En jy’t dit vir haar gegee.

Willem kruip oor die bed na agter haar, plaas sy hand op haar 
skouer.

WILLEM
Ag kom nou, my bokkie.  Moenie ‘n 
berg van ‘n molshoop maak nie.

SOEKIE
(skud sy hand van haar 
skouer af)

Jy kies altyd haar kant.

WILLEM
Is nie.

SOEKIE
Is. En wie is sy om my te 
veroordeel?
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WILLEM
Ek sal met haar praat...haar mooi 
laat verstaan dat sy nie die reg 
het om jou te veroordeel nie.

SOEKIE
(dikbek)

Belowe?

WILLEM
(soen haar nek)

Belowe.

SOEKIE
Jy sê dit net omdat jy wil hê dat 
ek in die bed moet klim.

WILLEM
(in haar oor van agter)

Ek sê dit omdat, terwyl my ma my ma 
is, is jy die mooiste vrou op aarde 
en ek sal my lewe vir jou neerlê.

Soekie kyk half om na hom, sy mond hier by haar gesig.

SOEKIE
Sy dink sy ken jou beter as wat ek 
jou ken.

WILLEM
Wys my die ma wat nie so dink nie. 
En hulle’s almal verkeerd.

Hy soen haar liggies.

SOEKIE
Hoekom wil jy die strydbyl met 
Gerhard begrawe? 

WILLEM
(beat)

Omdat ons baie het om vir mekaar te 
gee.

INT. DIE VOLKSKOERANT KANTORE, JP SE KANTOOR. DAY14 14

Bennie sit in die stoel voor JP se lessenaar.

BENNIE
Soos hulle sê, JP, as twee hande 
mekaar was...

JP
Ek hoor wat jy sê, Bennie, maar ek 
het ‘n paar besware teen Malan se 
standpunt...

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 7 p.22



BENNIE
(val in die rede)

Ja-ja natuurlik, maar in prinsiep 
stem jy tog saam.

JP
Toe ek hierdie koerant gestig het, 
het ek myself belowe dat ek in elke 
hoofartikel wat ek skryf, absoluut 
getrou sal bly aan my oortuigings.

BENNIE
En ek sou jou nooit vra om dit te 
verraai nie. Moenie vergeet nie, 
JP, ek en Malan het dít in gemeen - 
ons was albei leeraars vóór ons die 
politiek betree het. 

JP
Soos ek dit verstaan moet ‘n man 
die kerk verlaat om politikus te 
word.

BENNIE
Die kerk, ja, maar nie die tempel 
wat sy geloof in sy hart gebou het 
nie.

Stilte.  JP betrag Bennie.

Bennie maak ‘n gebaar - “So wat is jou antwoord?”

JP
Ek dink.

Sny gedurig na JP, soos hy dink terwyl Bennie praat.

BENNIE
Nou terwyl jy dink, dink so 
daaraan: Malan en Hertzog stem ten 
volle saam dat sonder skeiding 
tussen wit en swart, het die witman 
nie ‘n toekoms in hierdie land nie. 
En nie net Malan en Hertzog 
nie...die Engelse ook. Inderdaad, 
die Engelse is banger vir die 
swartes as ons, waarskynlik omdat 
hulle nie by Bloedrivier was nie. 
Kyk wat het hulle aan die Indiërs 
in Natal gedoen.  Hulle trek hulle 
kruisie vir die Unioniste, en 
daarmee is hulle tevrede dat hulle 
die regverdige en liberale ding 
doen, maar terwyl hulle daardie 
kruisie trek, bid hulle dat die 
Natte sal wen. 
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By hulle partytjies sê hulle: “God 
save the King, but don’t forget to 
damn the Dutchman”, maar in die 
privaatheid van sy binnekamer sê 
elke Engelsman: “Thank God for the 
Dutchman.” Al wat ek vra is dat jy 
die klem lê op Malan se 
formuleering van die wetsontwerp.  
Dis al.

JP sit vorentoe in sy stoel, elmboë op sy lessenaar.

JP
Gaaf, ek sal dit doen, maar...

BENNIE
...jy soek iets in ruil.

JP
(kort pouse)

Jy’t my eenkeer probeer oortuig om 
aandele in die Volkskoerant te 
verkoop...

BENNIE
Tevergeefs.

JP
Ek het planne om uit te brei...

BENNIE
...maar jy kort kapitaal.

JP
Kapitaal sonder voorwaardes. Jy 
weet wat met Ons Taal gebeur het.

BENNIE
Ek ken ‘n paar manne.

JP
Maar ek soek jou ere woord dat 
hulle nie aan enige organisasie met 
‘n verskuilde agenda behoort nie.

Bennie knik, maar iets in sy oë...

JP (CONT’D)
Jou ere woord.

BENNIE
Op my ere woord.

JP
As my bloedbroer.

BENNIE
As bloedbroer.
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JP kyk nog ‘n sekonde of twee direk in Bennie se oë, en dan 
sit hy weer terug in sy stoel.

JP
Ek sal die artikel more plaas.

BENNIE
Dankie.

KLANK:  Drie vrouens wat skaterlag.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY15 15

Ingrid, Ina (verwagtend) en Marika sit in die sitkamer.  
Hulle lag lekker.

INGRID
...en dit was die laaste keer wat 
ek ooit probeer het om ‘n trapfiets 
te ry.

INA
Het jy al ooit trapfiets gery, 
Marika?

MARIKA
Perd, ja, trapfiets nee.

INGRID
Nou dís iets wat ek nog nooit 
gedoen het nie.

INA
Oe, dis opwindend.  Ek kan nou nie 
so goed soos jy ry nie, Marika, 
maar ek onthou nog, jare gelede toe 
ons by julle kom kuier het...’n 
perd lyk mos maar soos ‘n perd as 
jy so na hom kyk, maar as jy eers 
op sy rug sit...dan besef jy watse 
krag in daardie spiere sit.

INGRID
Nou maak jy my jaloers.  (aan 
Marika) Ek gaan vir JP sê om vir 
ons ‘n paar perde te reël, dan kan 
jy my leer.

INA
(tergend)

Wag nou eers, Ingrid.  Ek het 
Marika juis kom voorstel sodat jy
vir haar ‘n bietjie die dinge van 
die stad kan wys, nie sodat sy vir 
jou dinge van die plaas kan leer 
nie.
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INGRID
(stout innuendo)

Alles jou skuld, Ina - die kyk in 
jou oë toe jy van “die krag in daai 
spiere” praat...

INA
Haai!

Marika kry veral skaam.  Sy bloos en kyk weg.

Ingrid let op op Marika se reaksie.

INGRID
Eerste ding wat jy van die stad sal 
moet leer, Marika - moenie bloos 
nie. Veral nie voor mans nie - dit 
gee hulle ‘n gevoel van 
meerderwaardigheid.

INA
(oordrewe tersy)

Jy moet weet, Marika, Ingrid het ‘n 
groot probleem met mans.

INGRID
Nie met mans nie, Ina, met hulle 
chauvinisme.

INA
(steeds tersy)

Ingrid is een van die stigterslede 
van die “Vrouens vir Stemreg 
Beweging”.

INGRID
(aan Marika)

Waarvan jy binnekort die nuutste 
lid gaan wees, Marika.

MARIKA
Ek dink ek moet miskien net eers my 
voete vind.

INGRID
Ek kan nie aan ‘n meer gepaste plek 
dink om dit te doen nie. En so van 
voete gepraat...’n mooi vrou soos 
jy kan nie vir die res van haar 
lewe weduwee wees nie.  Mans sal jy 
moet ontmoet...

Marika bloos weer, kyk weer skaam weg.
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INGRID (CONT’D)
...uh-uh, onthou wat ek van bloos 
gesê het...en daar’s g’n beter plek 
om ‘n goeie party te ontmoet, as op 
die dansvloer nie. 

MARIKA
Ek ken nie die soort danse wat 
julle hier doen nie.

INGRID
(staan op)

Dan is dit iets wat ons dadelik sal 
moet reg stel.

Ingrid gaan na die grammofoon wat op ‘n sytafel staan, kyk 
deur die plate...

INGRID (CONT’D)
Hmmm, kom ons kyk, waarmee sal ons 
begin...

Marika kyk senuweeagtig na...

Ina.  Ina stuur ‘n aanmoedigende glimlaggie na Marika.

Terug by Ingrid.  Sy kies ‘n plaat.

INGRID (CONT’D)
Ah. Perfek.

Sy plaas die plaat op die draaitafel.

INGRID (CONT’D)
Een van die gewildste liedjies op 
die oomblik.

ANGLE ON:  Ingrid se hand wat die kop en naald op die plaat 
neersit.  Ons HOOR DIE GEKRAP VAN DIE NAALD OP DIE PLAAT EN 
DAN BEGIN DIE ORKESTRALE INLEIDING van:  “When you’re 
smiling, the whole world smiles with you.” 

Ingrid draai na Marika.

INGRID (CONT’D)
Staan op!

Marika bly sit, te skaam.  

Ina glimlag agter haar hand.

Ingrid stap oor na Marika, vat haar hande en trek haar op.

INGRID (CONT’D)
Kom, my plattelandse nooientjie. 
Jou ontgroening begin vandag.
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Ingrid trek Marika na die middel van die vertrek en begin 
dans - ‘n Charleston-tipe danspassie.  Marika huiwer, skaam 
en onbeholpe, maar begin dan om Ingrid na te aap soos sy die 
danspassies illustreer.

Ina kyk met ‘n breë glimlag toe.

Eindig op Ingrid en Marika. Marika begin ontspan en lekker 
dans en lag soos sy dans.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, SLAAPKAMER. NIGHT16 16

Gerhard en Jacqueline amper reg om in die bed te klim. 
Gerhard staan aan sy kant van die bed, knoop die laaste knope 
van sy naghemp. Jacqueline is aan haar kant, ook met laaste 
aantrek besig.  

Jacqueline kyk onderlangs na Gerhard.  Sy dra iets op die 
hart.

JACQUELINE
(na ‘n rukkie)

Tannie Netta het vandag kom *
kuier...(laat dit hang)...

GERHARD
(oë op sy knope)

Hoe gaan dit met haar?

JACQUELINE
Goed.

Jacqueline huiwer - weet sy moet haar woorde versigtig kies.

Gerhard trek die komberse oop aan sy kant van die bed.

JACQUELINE (CONT’D)
Sy sê Willem het met haar kom 
praat...oor jou.

Gerhard kyk op, die komberse in sy hand, half-oopgetrek.

JACQUELINE (CONT’D)
Hy wil dinge tussen julle regmaak.

Gerhard kyk nog ‘n paar sekondes stil na Jacqueline, en dan 
trek hy die komberse verder oop en klim in die bed.

Jacqueline trek haar komberse oop en klim langs hom in. Hulle 
sit regop, rûe teen kussings.  Stilte.

JACQUELINE (CONT’D)
Hy wil na jou uitreik, maar hy’s 
bang jy jaag hom weg.

GERHARD
Ek ek sal ôk.
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Stilte.

JACQUELINE
Jy’t alle reg om nooit weer met hom 
te praat nie...(pouse)...maar ek 
wil jou vra of jy dit nie iewers in 
jou hart kan vind om..om ten minste 
net te hoor wat hy te sê het nie.

GERHARD
Ek kan my indink hoe moeilik dit 
vir jou moet wees...en dit spyt 
my...maar...(laat dit hang)...

JACQUELINE
Tannie Netta het so baie vir my *
opgeoffer, Gerhard. Ek skuld haar *
my lewe. *

Gerhard se kakebeen trek stywer - wil nie hê sy moet hierheen 
gaan nie.

JACQUELINE (CONT’D)
Toe jy vir die swartes begin werk 
het...

GERHARD
Ek werk nie vir die swartes nie, 
Jacqueline, ek werk vir mense, alle 
mense.

JACQUELINE
Ek weet, maar hou net 
ingedagte...dis nie waar jy begin 
het nie. Jy’t vir Afrikaanse 
werkers se regte geveg.

GERHARD
Omdat ek...

JACQUELINE
Jy hoef nie te verduidelik nie, ek 
verstaan. Maar uit my oogpunt was 
jy ‘n man wat vir die Afrikaner se 
regte geveg het, en toe, ewe 
skielik, na die opstand van ‘22, 
word jy ‘n kommunis en ‘n 
kampvegter vir swart regte.  Dit 
was moeilik vir my, maar ek het die 
verandering aanvaar en jou 
ondersteun. Ek het vriende verloor, 
mense wat ek my hele lewe geken 
het, maar jy’s my man en ek het dit 
so aanvaar.

GERHARD
Wat jy nou doen is onregverdig.
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JACQUELINE
Onregverdig?  Omdat ek vra dat jy 
vir my..vir my...jou afguns vir wat 
ek vra, opsy sal sit?  Ek doen dit 
al vir jare. 

GERHARD
Ek het jou nie gevra om dit te doen 
nie.

JACQUELINE
Ek’s jou vrou!  Ek het dit gedoen 
omdat ek jou lief het!

(klim weer uit die bed)
Julle mans!  Julle volg julle koppe 
en die res van die wêreld moet 
eenvoudig aanpas en inpas!

GERHARD
Jy klink nou soos Ingrid.

JACQUELINE
Jy veg vir “almal” se regte. Nou 
ja, ek veg vir myne! En dit *
ontstel my dat ek dit teen my eie 
man moet doen!! *

Stilte.  Gerhard is tereg getug, neem ‘n oomblik om dit te 
verwerk.

GERHARD
Jammer.  Jy’s reg.

Stilte. Die toorn doof stadig uit Jacqueline.  Sy klim weer 
in die bed, sit weer met haar rug teen die kussings. Hulle 
kyk albei vorentoe, nie na mekaar nie.

GERHARD (CONT’D)
Maar ek gaan nie na hom nie.  As hy 
met my wil praat moet hy maar na my 
toe kom.

JACQUELINE
Ek sal vir Tannie Netta vra om dit *
so te reël.

Nog ‘n paar sekondes, en dan steek hy sy hand op na die lig 
se skakelaartoutjie en trek dit.  Donkerte.

 AD BREAK # 3

EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY17 17

Marika sit op ‘n gooikombers op die gras, doen borduurwerk.  
Ina is daar anderkant in die tuin - speel met haar dogter 
TRUIDA (6) en seuntjie ISAK (4). Hulle gooi bal.
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Bennie kom vanf die huis se kant aangestap.

BENNIE
Hier’s julle.

Ina waai. Die kinders hardloop na Bennie en omhels sy bene.  
Hy gee hulle drukkies, tel hulle op ens.  Ina kom staan by 
hom en die kinders.  Hy gee haar ‘n groetsoentjie.

INA
Jy’s vroeg.

BENNIE
Vergardering hier naby toe reken ek 
ek kom maar huistoe. Môre is nog ‘n 
dag.

INA
Kom kinders, badtyd.

TRUIDA
Aggenee.

INA
Kom.

Ina lei die kinders weg. Bennie stap oor na Marika, gaan sit 
nog nie.

BENNIE
Dagsê, Marika.

INA
Dagsê, Bennie.  Hoe gaan dit met 
jou?  Pas jy lekker aan?

MARIKA
Baie lekker, dankie.

Ons hoor Ina op die agtergrond roep.

INA (O.S.)
Rachel...badtyd vir die kinders.

MARIKA
Ek moet erken Johannesburg is 
ietwat oorweldigend.

BENNIE
Veral as mens jou hele lewe op die 
platteland gewoon het.  En wees 
gewaarsku, dis ‘n Sodom hierdie, 
goddeloosheid om elke hoek. Ek sou 
graag laat die kinders in Pretoria 
groot word, waar Christelike 
waardes nog seevier, maar dis amper 
‘n dag se ry en my werk is 
ongelukkig hier.
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Ina sluit by hulle aan.  

INA
Sjoe, nou het daardie kinders my 
uitgeput.

BENNIE
Jy moet versigtig wees. (gee sy 
hand) Kom, sit. Ons wil nie 
probleme hê nie.

Hy help Ina om te sit en gaan sit langs haar.

MARIKA
Bietjie vars lug is altyd goed.

BENNIE
Waarvan daar nie veel in hierdie 
stad is nie.

MARIKA
Mag ek ‘n persoonlike vraag vra, 
Bennie...?

BENNIE
Vra maar...

MARIKA
Ek’s ‘n vrou, ek verstaan nie veel 
van hierdie dinge nie, maar dit 
moet verskriklik moeilik wees vir 
jou, as ‘n man wat voorheen ‘n 
dominee was, om daagliks tussen 
mans te wees wat nie deur wat reg 
en waar is, gelei word nie, maar 
eerder deur dit wat hulle so gou as 
moontlik die mag sal gee.

Bennie doen feitlik ‘n double-take. 

BENNIE
(lag beïndruk)

Wel...nie elke dag dat ‘n vrou my 
so ‘n vraag vra nie.

MARIKA
Jan...my oorlede man...het gedurig 
daaroor gekla. Hy was goed bevriend 
met die lid van die parlement van 
ons distrik.

Bennie kyk met nuwe oë na Marika.

Ina kyk vlugtig na Bennie.

BENNIE
My wêreld, toe nie so platteland as 
wat ek gedink het nie.
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MARIKA
Hoe verduur jy dit?

BENNIE
Met moeite.

Ina se oë is op Bennie - “Yeah, right!”

INA
(aan Marika)

Dis iets waaroor ek en Bennie 
gereeld praat, maar hy verseker my 
dat, terwyl alle politici die een 
of ander tyd hulle beginsels op die 
altaar van maglustigheid opoffer, 
is hy die uitsondering tot die 
reël.

Bennie kyk na Ina - voel aan dat hy pas met ‘n klein dolkie 
gesteek is. 

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, SITKAMER. DAY18 18

Netta sit op die bank, hande op skoot gevou, gespanne, oë op 
die sitkamerdeur. Gerhard staan eenkant, oë op die deur.

Jacqueline verskyn in die deur van die voorportaal se 
rigting. Sy kyk vlugtig en ernstig na Willem, en dan terug na 
iemand in die gang buite die deur.  Sy staan effens terug in 
die gang sodat die persoon wat daar is eerste kan instap.

Willem kom die sitkamer binne, gevolg deur ‘n nors Soekie. As 
hulle verbygestap het, kom Jacquaeline ook in en gaan staan 
langs Soekie.

Gerhard kyk stil na Willem.

Willem kyk stil na Gerhard.

Netta se oë gaan van Willem na Gerhard na Willem.

WILLEM
Ek sê vir jou dag, Gerhard.

GERHARD
Dagsê.

WILLEM
Dankie dat jy bereid was om my te 
sien.

Gerhard knik eenkeer.

Jacqueline se oë is op Gerhard.

Sny tussen Willem en Gerhard, asook die ander in die kamer, 
soos nodig.
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WILLEM (CONT’D)
Voor ek en jy ons verskil gehad 
het...was ons beste vriende.  Ons 
het lang paaie saamgestap, saam 
geveg, saam na die rebellie in die 
tronk gesit.  Ek gaan nie voorgee 
dat ek van sienswyse verander het 
nie...maar ek het tot die insig 
gekom dat ‘n vriendskap soos wat 
ons gehad het, die krag hoort te hê 
om oor enige politieke verskille te 
trotseer.  Ek wil om verskoning vra 
vir my aandeel in wat tussen ons 
gebeur het.

Stilte.  Alle oë gaan na Gerhard.

GERHARD
Jy moet verstaan dat my huidige 
oortuigings nog sterker is as wat 
hulle toe was.

Willem knik.

GERHARD (CONT’D)
En dan ek nie my mond gaan snoer 
nie.  

Willem knik.

GERHARD (CONT’D)
Ek verwag ook nie dat jy jou mond 
snoer nie, maar wat ek wel verwag 
is dat indien ons verskil, ons dit 
op ‘n redelike en beskaafde wyse 
doen. Ek twyfel nie dat jy insigte 
het waarby ek kan leer nie...en jy 
by my nie.

WILLEM
Ek’s seker ek kan baie by jou leer.

TWO-SHOT:  Jacqueline en Soekie. Jacqueline glimlag, uiters 
trots;  Soekie sukkel om die dikbek van haar mond weg te hou.

Gerhard maak ‘n gebaar van aanvaar en begin nader stap.  
Willem stap dan ook nader...totdat hulle tennoor mekaar 
staan.

GERHARD
Bloedbroers.

WILLEM
Bloedbroers.

Die twee mans omhels.

Netta trek tevrede haar asem in.
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Jacqueline vee ‘n traan weg.

EINDIG WYD - met almal in die skoot, en Willem en Gerhard wat 
uit die omhels kom en hande skud.

INT. ‘N KELDER. DAY19 19

Odendaal staan met sy rug na die deur, draai om as...

Willem instap.  Willem kom staan net binne die deur.

Odendaal kyk afwagtend na Willem.

WILLEM
Stuur my om ‘n oorlog te 
begin...maar moet my nooit weer so 
‘n opdrag gee nie.

ODENDAAL
En...?

WILLEM
Die pad lê oop.

Odendaal knik, glimlag.

 AD BREAK # 4

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY20 20

JP sit in ‘n lekker gemakstoel, drink ‘n whisky, diep 
ingedagte.

Ingrid kom ingestap.

JP
Slaap hulle?

INGRID
Soos twee engeltjies op ‘n wolk.

JP staan op.  

JP
Kan ek vir jou iets skink?

INGRID
‘n Sherry.  Dankie.

JP stap oor na die sytafeltjie met ‘n paar glaskraffies 
daarop, een met sherry.  Hy skink vir Ingrid ‘n sherry terwyl 
hulle verder praat.  Terwyl hy dit doen, steek Ingrid ‘n 
sigaret aan en steek dit dan in haar lang sigarethouer.
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JP
Ek het ‘n ruk gelede ‘n vergadering 
met Bennie gehad.

INGRID
Kom geld vra vir die party?

JP
Inteendeel, dis ek wat hom vir geld 
gevra het.  Wel, dis nie hoe dit 
begin het nie, maar dis hoe dit 
geëindig het.  

JP stap oor en gee vir Ingrid haar sherry. 

JP (CONT’D)
Hy’t my ‘n guns kom vra, en toe 
reken ek dis ‘n gilde geleentheid 
om ‘n klein plannetjie wat al ‘n 
ruk lank in my agterkop broei, in 
werking te stel.

INGRID
Hoekom het jy sy geld nodig?

JP
Nie syne nie. Die manne tot wie hy 
toegang het se geld.  Groot geld. 
Hy’t my vandag laat weet dat daar 
meer as genoeg manne is wat 
belangstel.

JP gaan sit weer op sy stoel, op die rand, sy elmboë op sy 
knieë, whisky in die hande.

Ingrid wag vir JP om te verduidelik.

JP (CONT’D)
Ek het ‘n nuwe maatskappy 
gestig...Volksgroep-
uitgewers...waarvan die 
Volkskoerant slegs een been sal 
wees.

Ingrid luister aandagtig, rook haar sigaret.

JP (CONT’D)
Ek gaan ‘n tydskrif 
begin...kompetisie vir Die 
Huisgenoot.

Ingrid se wenkbroue skiet op.

INGRID
Is jy ernstig?

JP
Doodernstig. 
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INGRID
In kompetisie met Huisgenoot.

JP
Dis ‘n enorme mark, soos hulle 
reeds bewys het.

Ingrid dink hieroor.

INGRID
Dit voel vir my soos Dawid teen 
Goliat.

JP
Geensins anders as toe ek Die 
Volkskoerant begin het nie.

INGRID
Ja, maar hoekom teen ‘n Goliat 
uitstap as dit nie nodig is nie?

JP frons.

INGRID (CONT’D)
Vrouens koop tydskrifte, nie mans 
nie. 

JP
Dis juis daardie vrouens wat my 
teikenmark is.

INGRID
Gee hulle dan iets wat Huisgenoot 
hulle nie gee nie...

Reaksie JP.

INGRID (CONT’D)
...’n Afrikaanse tydskrif net vir 
vrouens.

JP beweeg nie, oë op Ingrid, sy gesig deadpan. En dan...

JP
Jy, my vrou, moes ‘n man gewees 
het.

INGRID
Nie genoeg van ‘n uitdaging nie.

Ingrid staan op, gaan sit op JP se skoot.

INGRID (CONT’D)
En ek, Meneer die uitvoerende-
direkteur van Volksgroep-uitgewers, 
gaan die redaktrise van jou nuwe 
tydskrif wees.
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JP
Onmoontlik.

INGRID
Gaan jy ‘n man aan die hoof van ‘n 
vrouetydskrif plaas?

JP
Wat van die kinders?

INGRID
Twee klein Franse woordjies...au 
pair.

INT. DIE VOLKSKOERANT KANTORE, JP SE KANTOOR. DAY21 21

MUSIEK OOR: 

ANGLE ON:  Die Volkskoerant voorblad.  Die datum is 30 
Oktober 1929.  Die hoofopskrif lees:  “AANDEELBEURSE STORT 
INEEN - BILJOENE VERLOOR”.

JP sit by sy lessenaar, die koerant in sy hande, oë op die 
koerant.  Na ‘n ruk lê hy die koerant neer en sit terug in sy 
stoel, diep bekommerd. 

INT. BENNIE SE HUIS, STUDEERKAMER. NIGHT22 22

Bennie sit en werk agter sy lessenaar.  Hy het reeds sy 
nagklere, japon en pantoffels aan.

Ina kom in, ook in haar japon.  Sy kyk hom vir ‘n paar 
sekondes stil aan.

INA
Bennie...

Bennie kyk op.

INA (CONT’D)
...dis laat.

BENNIE
Ek moet hierdie toespraak klaar 
skryf.

INA
Dit kan tog sekerlik tot môre wag.

BENNIE
Het jy enige idee wat aangaan 
daarbuite, Ina?  Dis chaos. Banke 
maak hulle deure toe.  Besighede 
gaan links en regs faal.  
Derduisende gaan hulle werk 
verloor.  
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Hier kom ellende soos wat hierdie 
land nog nooit geken het nie.

INA
(’n tikkie sarkasme)

In daardie geval sou dit miskien 
meer behulpsaam wees as jy weer ‘n 
Helpende Hand Fonds stig, eerder as 
toesprake lewer.

Bennie se oë vernou.

BENNIE
Verbeel ek my, of is jy besig om my 
te veroordeel?

INA
Ek sê net dat as daar soveel 
ellende gaan wees as wat jy sê daar 
gaan wees, dan gaan mense hulp 
nodig hê. 

BENNIE
En wat ek doen sal nie help nie?

INA
Nie as hulle honger is nie.

BENNIE
Daar is talle organisasies wat 
hulle aandag daaraan sal skenk. My 
werk...

INA
...is om toesprake te lewer.  So’t 
jy gesê - om, soos daardie kollega 
van jou wat ‘n ruk gelede hier 
gekuier het gesê het -  “Nie die 
geleentheid wat ‘n goeie krisis 
aanbied te laat verbygaan nie”? 

BENNIE
Ina! Ek kan nie glo wat ek hoor 
nie. Wat het jou siel ingevaar? En 
dis nie die eerste keer nie.  Die 
ander dag, op die grasperk, het jy 
my voor ons huisgas verneder, 
gesuggereer dat ek skynheilig 
voorgee dat ek nie maglustig is 
nie.  Wat gaan aan met jou?!

INA
(vererg haar nou)

Die vraag is nie “Wat gaan met my 
aan nie”!  Die vraag is:  Wat gaan 
met jou aan?  
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Toe ek met my twee tasse by jou 
deur aangekom het, het ek gedink ek 
kom na ‘n man van God, maar toe’t 
hy pas uit die kerk bedank.  En ek 
het dit aanvaar, jou besluit nie 
bevraagteken nie.  Ek was net te 
bly om uiteindelik by jou te wees.  
Kan jy verstaan wat dit aan my siel 
doen om te sien hoe die man wat ek 
lief het, bietjie vir bietjie, voor 
my oë, iemand word wat ek nie ken 
nie...(huil nou amper)...en nie kan 
respekteer nie?  Kan jy verstaan?!

BENNIE
(sy onderlip bewe)

Hierdie werk is my roeping, Ina.

INA
Nee.  Dis net wat jy jouself 
daagliks oortuig dit is.  Die kerk 
was jou roeping..dáár was jy soos 
Adam in God se tuin.  Nou is jy, 
soos al die ander, uit daardie tuin 
verban.

Bennie het nie woorde nie.

Ina stap uit.

INT. BENNIE SE HUIS, KOMBUIS. NIGHT23 23

NABYSKOOT:  ‘n Glas op die tafel.  Melk stort in die glas.

Bennie sit die melkbottel op die tafel neer, vat die glas 
melk en drink diep.  Hy is ontsteld.  Hy staan so vir ‘n 
rukkie, gedagtes wat deur sy kop maal.

MARIKA (O.S.)
Is alles reg?

Bennie kyk na die deur.

Marika staan in die deur, ook in haar nagklere en japon.

MARIKA (CONT’D)
Jammer...ek het net...ek het stemme 
gehoor wat...

Bennie kyk weg, ‘n verleentheid.

BENNIE
Dit spyt my dat jy dit moes hoor.  
Ek en Ina het ons stemme vir mekaar 
gelig.  Ek is jammer.
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MARIKA
Nee, moenie om verskoning vra nie. 
Inderdaad, ek is jammer as my 
teenwoordigheid hier enige druk op 
julle...

BENNIE
Glad nie.  Moet dit nie eers sê 
nie.  Dis net...wel...soms gaan 
dinge nie altyd so goed tussen man 
en vrou as wat mens sou wens nie.

MARIKA
Ek weet. 

BENNIE
(onthou dat sy ook getroud 
was)

Natuurlik.  Jammer, ek het vir ‘n 
oomblik vergeet.

Kort stilte.

MARIKA
Nou maar...ek hoop jy kry ‘n 
bietjie slaap.

BENNIE
Ek sal.  Dankie.

Marika stap uit.  Bennie bly staan, halwe glas melk in die 
hand. Dan sit hy die glas neer, en gaan op sy knieë voor een 
van die stoele, plaas sy elmboë op die stoel, en bid.

VERTELLER
Toe die aandeelbeurse op daardie 
Dinsdag in Oktober ineengestort 
het, was daar nie ‘n mens op aarde 
wat die daaropvolgende depressie, 
wat soos ‘n vloedgolf reg om die 
aarde gespoel het, sien kom het 
nie.  Die mens wik, maar God 
beskik.  En al wat ‘n mens was, het 
op sy knieë gegaan...en gebid....en 
sommige van hulle vir meer as net 
hulle geld.

ROL KREDIETE

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 7 p.41



INT. DIE WIT KAT KABARET. NIGHT1 1

KLANK EN BEELD DOOF SAAM IN: KLANK: Kort klavier inleiding 
tot “Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt” (Falling 
In Love Again).  BEELD:  ‘n Enkele kollig op Soekie, in ‘n 
pragtige aandrok van die tydperk, op die verhoog.

SOEKIE
(sprechgesang)

Ein rätselhafter Schimmer,
Ein "je ne sais-pas-quoi"
Liegt in den Augen immer
Bei einer schönen Frau.

VERTELLER
(terwyl Soekie die 
volgende vers praat)

Ons almal het ons 
lyne...daardie streep wat 
mens in die sand van die hart 
trek...’n grens tussen reg en 
verkeerd wat jy onderneem om 
nooit te oortree nie.

SOEKIE
(sprechgesang)

Doch wenn sich meine Augen
Bei einem vis-à-vis
Ganz tief in seine saugen
Was sprechen dann sie?:

(gaan oor tot sang)
bis Fuß Ich bin von Kopf
Auf Liebe eingestellt,

NOU BEWEEG ONS STADIG VAN EEN NA DIE ANDER OOR: Willem, JP, 
Ingrid, Gerhard, Jacqueline, Bennie en Marika - oë op Soekie. 
Hulle sit om twee ronde tafels wat teen mekaar gestoot is 
sodat hulle soos om een tafel kan sit. Dit terwyl ons die 
Verteller hoor met Soekie se lied onder:

VERTELLER
Maar die ding van daardie lyn 
in die hart, anders as ‘n 
streep in die sand, as jy hom 
eers oortree het, is die 
koeël deur die kerk...kan jy 
nie weer teruggaan nie.

SOEKIE
Denn das ist meine Welt.
Und sonst gar nichts.
Das ist, was soll ich machen,
Meine Natur,
Ich kann halt lieben nur
Und sonst gar nichts.

Terug na Soekie op die verhoog...

SOEKIE (CONT’D)
Mans vladder om my
soos motte na die vlam,
As hul gebrand word     
(sarkasties)
loop trane oor my wang.

Ingrid glimlag, geniet die sarkasme.

Terug op Soekie...

SOEKIE (CONT’D)
Ek is van kop tot toon
Gemaak om lief te hê,
Wat anders kan ek sê?
net liefde.

APPLOUS.  Ons hoofkarakters glimlag en klap hande.
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Soekie glimlag vanaf die verhoog, eers vir haar gehoor, en 
dan gaan haar oë na...

Willem, wat besitlik vir haar knipoog.

Die lig op die verhoog doof na donker en die APPLOUS EINDIG. 

Nou’s ons by die tafel.

INGRID
Willem, dit is te wonderlik om 
Soekie weer op die verhoog te sien.

JP
(lig sy glas)

Hoor, hoor.

AL DIE ANDER
Hoor, hoor.

WILLEM
Amper ‘n tweede wêreldoorlog in die 
huis veroorsaak. Glad nie my ma se 
goedkeuring weggedra nie.

BENNIE
Ah, dit verduidelik haar 
afwesigheid vanaand.

WILLEM
Met Jacqueline se hulp het ek haar 
oortuig om ’n paar weke by haar 
suster in Krugersdorp te gaan 
kuier.

BENNIE
Goeie taktiek. Ek wens ons kon so 
iets doen met Smuts. En nie net vir 
‘n paar weke nie.

INGRID
(aan Bennie)

Dis so jammer dat Ina nie vanaand 
kon bywoon nie.

BENNIE
Daardie nuwe sielietjie wat in haar 
roer se tyd is naby. Maar al was 
dit nie so nie, hierdie 
soort...beduie na die 
verhoog)...vermaak is nie haar 
voorkeur nie. (aan Ingrid) Gelukkig 
was jy ‘n goeie leermeester vir 
Marika wat betref die plesiertjies 
van die stad...en het sy grasiëus 
ingestem om vir Ina in te staan.
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MARIKA
Op voorwaarde dat ek nie later as 
tienuur tuis kom nie.

WILLEM
En kom ons wees eerlik...’n man met 
‘n vrou wat verwag, moet sorg dat 
hy so af en toe by die malhuis 
wegkom en ‘n bietjie aangename 
afleiding geniet.

INGRID
O so tipies man - maak jag op die 
vrou asof daar niks anders in die 
wêreld bestaan nie, en as hy haar 
eers het, dan soek hy enige 
verskoning om nie by haar te wees 
nie.  Ek sê nie dis die geval met 
jou nie, Bennie, ons verstaan Ina 
se huidige ongerief.

WILLEM
O nee, moenie hierdie man vryspreek 
nie. Ek reken hy kan nie wag om 
elke oggend by sy juis uit te stap 
om by sy kantoor te kom nie. En ek 
wed jou jy werk dikwels tot laat.

BENNIE
Wel ek...uit die aard van my...

WILLEM
(dis bevestig)

Hy werk laat.

BENNIE
Ek erken ruiterlik dat ek my werk 
op kantoor uiters stimuleerend 
vind, maar die hoogtepunt van my 
dag is as ek tuis kom, my kinders 
eon, en dan my vroutjie in my arms 
neem.

Ina loer vlugtig, onopgemerk,  onderlangs na Bennie.

BENNIE (CONT’D)
As die geniet van my werk van my ‘n 
boef maak, nou ja, dan is ek ‘n 
boef.

WILLEM
Ek sê nie dit maak van jou ‘n boef 
nie...

JACQUELINE
Ons kan altyd op Willem staatmaak *
om taktvol te wees, né Willem. *
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WILLEM
En op jou om my ma se plek vol te *
staan as ek getug moet word. *

Jacqueline gee vir Willem ‘n kyk - “Lief jou, maar fôk jou”. *

INGRID
As julle mans maar geweet het wat 
ons vrouens alles doen om rus van 
julle te kry, sou julle...

MARIKA
Moet nou nie al ons geheimpies 
verklap nie, Ingrid.  Anders dink 
hulle nuwe “taktieke” uit om ons te 
fnuik.

INGRID
Dis ook waar...

Ingrid kyk op as...

Soekie by die tafel aankom.

INGRID (CONT’D)
Hier kom sy nou...die ster van die 
aand!

Die vriende klap hoflik hande.  Die mans staan hoflik op. 
Willem trek Soekie se stoel vir haar uit.  Soekie gaan sit, 
en dan gaan sit die mans ook weer.  Intussen gaan die gesprek 
voort.

MARIKA
Soekie, dit was manjefiek.  Ek beny 
jou so, ek kan jou nie sê nie.

SOEKIE
Dankie, Marika.  Dis lief van jou.

MARIKA
Toe ek klein was, het daar eenkeer 
‘n sangeres op die dorp kom sing.  
Ek was betower. Daarna het ek van 
die oggend tot die aand gesing...in 
die veld, in die skuur, in die 
kombuis. My pa het naderhand so 
moedeloos geraak dat hy my 
uiteindelik belet het om te 
sing...behalwe in die kerk.

Almal lag.

SOEKIE
Maar dan moet jy eendag vir my kom 
sing, laat ek hoor. 

Marika glimlag effens skaam, maar tog...
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INGRID
Jy moet dit doen, Marika. Wie weet, 
miskien is daar ‘n sangeres in jou 
wat net wag om vrygelaat te word.

MARIKA
(aan Soekie)

As jy ernstig is...

SOEKIE
Natuurlik is ek ernstig.

MARIKA
(oorweeg dit vir ‘n 
oomblik)

Nou ja, dan sal ek.

Bennie kyk verbaas na Marika.

SOEKIE
En as jou stem goed genoeg is, sal 
ek jou ‘n paar van my gunsteling 
liedjies leer.

INGRID
(aan Marika)

Ek sien jou al klaar...in die 
kollig, op daardie verhoog!

Marika glimlag aan die gedagte daarvan.

BENNIE
(aan Marika)

Sou jy daarin belangstel??

MARIKA
Hoekom nie...?

BENNIE
(verbaas)

Wel...daar’s nou vir jou ‘n ding.

INGRID
Stille waters, Bennie...

Bennie se oë bly op Marika terwyl Soekie praat- kyk met nuwe 
oë na haar.

SOEKIE
Nou ja, dan kom kuier jy by my, 
laat ek sien hoe diep is die grond.  
Want om op daardie verhoog te klim, 
moet ‘n vrou baie diepe grond in 
haar hê.
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WILLEM
(met ‘n stoute glimlag)

Vra my.

Soekie gee vir Willem ‘n speels klappie teen die skouer.

Marika bloos effens en kyk weg.

INGRID
(aan Gerhard)

En as jy so stil is, Gerhard?

GERHARD
Nee, ek sit maar en luister.

JACQUELINE
En dink aan werk. Bennie is nie al 
een nie. Ek moes hom letterlik uit 
sy kantoor hiernatoe sleep.

GERHARD
G’n disrespek nie, Soekie, maar 
daar’s ernstige dinge aan die 
gebeur in die wêreld daarbuite.

WILLEM
Hoe ernstiger daarbuite, hoe meer 
soek mense afleiding hierbinne.

JP
Dit kan jy weer sê, en veral na 
dit...(lig sy whisky)...wat daarmee 
gepaard gaan.

BENNIE
Ja-nee, hoe swaarder die gees, hoe 
ligter die bottel.

JP
As jy geld in ‘n depressie wil 
maak, kry vir jou ‘n drankwinkel.

BENNIE
‘n Drankwinkel, en ‘n 
beskermingsbesigheid, soos Willem - 
hoe meer desperaat die gepeupel, 
hoe erger die misdaad...veral teen 
die rykes wat nog iets het om te 
steel.

GERHARD
Wat heel ironies is, gegewe dat dit 
juis die rykes was wat met hulle 
aandeelbeurse hierdie depressie in 
die eerste plek veroorsaak het.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 8 p.6



JACQUELINE
(tug hom vriendelik)

Gerhard, jy’t belowe, geen politiek 
vanaand nie.

GERHARD
Ek sê net...ons praat so maklik van 
die “gepeupel” wat desperaat raak, 
in toue by die drankwinkels staan, 
en vir al die misdaad 
verantwoordelik is, maar ons 
vergeet hoekom daar in die eerste 
plek ‘n “gepeupel” is.

WILLEM
Miskien omdat hulle nie die vermoë 
het om iets meer te wees nie. 
Vyftien jaar gelede was ons wat om 
hierdie tafel sit ook “gepeupel”, 
maar hier sit ons nou.

Die atmosfeer raak effens gespanne. Jacqueline kyk bekommerd 
van Gerhard na Willem.  SNY TUSSEN almal se reaksies op die 
gesprek soos nodig.

GERHARD
Miskien is jy reg, maar totdat 
almal ‘n gelyke kans gegun word om 
hulle lot te verbeter, sal ons nie 
weet nie.

BENNIE
Juis waarvoor die Nasionale Party 
veg - om daardie speelveld gelyk te 
maak.

GERHARD
Vir die wittes, ja, maar wat van 
die meerderheid swartes in die 
land?

Willem se kakebeen trek styf.

BENNIE
Jy het duidelik nie ons voorstel 
vir die wet op aparte ontwikkeling 
gelees nie, Gerhard, want daar stel 
ons...

GERHARD
Natuurlik het ek. Dit sal nooit 
werk nie.

Willem werk teen sy emosie, maak homself reg om iets te doen 
wat nie maklik gaan wees nie.
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BENNIE
As ons stemreg aan die swartes gee, 
kan ons maar net soewel ons waens 
pak en weer trek.

GERHARD
Inteendeel.  Ek werk uiteraard van 
die saak elke dag met leiers van 
die swart bewegings, en hulle is 
glad nie die “swart gevaar” wat die 
NP sê hulle is nie.

BENNIE
Kom nou, Gerhard, jy...

WILLEM
Weet jy wat, Bennie, ek dink 
Gerhard maak ‘n goeie punt. 

Soekie kyk na Willem, kan skaars haar verbasing verbloem.

WILLEM (CONT’D)
Hoeveel keer het jy al met die 
leiers van swart bewegings gepraat? 

Gerhard kyk met nuwe oë na Willem.

BENNIE
Wel, ons...

WILLEM
Wees eerlik...’n opregte gesprek, 
om te hoor wat hulle dink...om 
hulle kant van die saak te 
verstaan.

Bennie het nie antwoord nie.

REAKSIES van ander om die tafel op hierdie wending in Willem 
se standpunt.

WILLEM (CONT’D)
Julle weet waar ek op hierdie 
kwessie staan.  Maar ek erken...ek 
self is skuldig daaraan dat ek 
veroordeel voor ek die moeite 
gedoen het om te verstaan wat ek 
veroordeel.

Soekie se wenkbroue stoot stadig tot in haar haarlyn in op.

GERHARD
(aan Willem)

Dit is eerbaar van jou om dit te 
erken, Willem. Ek sou jou graag aan 
my kollega, Abraham, voorstel.  
Jy’s ook welkom, Bennie. 

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 8 p.8

(MORE)



Miskien kry jy ‘n paar insigte wat 
jou ‘n bietjie anders na daardie 
wet op aparte ontwikkeling sal laat 
kyk.

Willem hou sy “pose”, oë direk op Gerhard.

WILLEM
(sonder blik of bloos)

Ek ontmoet hom graag. Dit sal 
interessant wees.

Gerhard knik vir Willem...met respek.

GERHARD
Bennie...?

BENNIE
My omstandighede is effens anders 
as Willem s’n. As lid van die NP se 
streeksbeheerliggaam...

Willem weet al klaar wat Bennie se verskoning gaan wees. Hy 
kyk met ‘n effens-uitdagende glimlaggie na Willem.

GERHARD
Lyk my jy’s alleen, Willem.

WILLEM
Ek sien uit daarna. As hierdie 
Abraham ‘n Afrikaner van dieselfde 
murg is as jy, my vriend, kan dit 
net interessant wees.

GERHARD
Hy’s nie ‘n Afrikaner nie.  Sy 
geboortenaam is Majoni.  Majoni 
Mphubani.

Nie ‘n spiertjie op Willem se gesig beweeg nie, sy oë steeds 
direk op Gerhard.

WILLEM
Dan sal dit nog meer interessant 
wees.

Gerhard se oë is soos ‘n regter se oë op Willem.

Willem bring sy glas na sy mond, maar net voor hy sluk, stuur 
hy ‘n klein “toast”-gebaartjie na Gerhard.  En dan, nes hy 
die glas na sy lippe bring...

Soekie - haar oë op Willem wat aan sy drankie sluk - “Wat de 
dônner het nou gebeur?” 

Willem plak sy glas op die tafel neer.
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WILLEM (CONT’D)
Nog ‘n rondte...op my pragtige vrou 
se terugkeer na die verhoog.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER. NIGHT2 2

‘n Paar uur later.

Soekie, steeds in haar pragtige androk, kom ingestap, trek 
haar lang handskoene af en gooi hulle saam met haar 
handsakkie op ‘n stoel neer.  Willem kom ingestap.  Soekie 
draai na Willem, haar hande op haar heupe.

SOEKIE
Gaan jy my vertel, of moet ek jou 
martel?

WILLEM
Daar’s niks om te vertel nie.

Soekie lag, kop agteroor. Dan kyk sy weer na Willem wat daar 
staan.  Die glimlag verdwyn van haar gesig af.

SOEKIE
Probeer weer.

WILLEM
(die onskuldigheid self)

Ek het ingestem om een van sy 
kollega’s te ontmoet. Einde van 
storie.

SOEKIE
En jy verwag dat ek daardie storie 
vir soetkoek moet opeet.

WILLEM
Gaaf. As jy dan wíl weet...ja, dit 
was moeilik vir my, maar ek het vir 
Gerhard my woord gegee, en hy vir 
my, dat ek moeite sal doen om ‘n 
oop gemoed te hou wat ons politieke 
verksille betref. Ons het die 
byltjie begrawe en ek gaan nie die 
een wees wat hom weer opgrawe nie.

Dis ‘n goeie antwoord, maar Soekie is nie heeltemaal oortuig 
nie.  Sy beweeg soos ‘n luiperd nader.

SOEKIE
Jy vergeet, Meneer Pretorius, ek 
ken my man. Ken hom goed. Dit sal 
hom so dwars in die krop steek om 
na ‘n kommunis te sit en luister 
dat hy vir die res van sy lewe nie 
sal kan sluk nie.  
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WILLEM
(verdedigend)

Gerhard is ‘n kommunis.

SOEKIE
Uitsondering tot die reél...julle 
ken mekaar al vir ‘n leeftyd. En 
laas wat ek gekyk het, was sy vel 
nie swart nie.

Willem kyk haar vir ‘n paar sekondes stil aan.

Soekie deurboor hom met haar oé, kan voel hier’s iets aan die 
gang.

WILLEM
Baie myle lê tussen doen en sê. Om 
jou hand in vriendskap en vrede aan 
te bied beteken niks as jy nie 
bereid is om te doen wat daardie 
vriendskap dan vra nie.  Ek sien 
beslis nie daarna uit om na ‘n 
swart kommunis se preek te sit en 
luister nie, maar dit is wat my 
vriend my vra om te doen.

SOEKIE
Jou vriend vra baie.

WILLEM
Hy’t ook baie om te gee.

SOEKIE
Kom ons hoop net hy gee dit.

WILLEM
(double entendre)

Ek dink hy sal.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, SLAAPKAMER. NIGHT3 3

Ook ‘n paar uur na die eerste toneel.

Jacqueline sit in haar japon voor ‘n spieëltjie op ‘n 
tafeltjie, haal haar grimering af.  Gerhard trek die pak wat 
by die Wit Kat aangehad het uit, en sy nagklere aan.

GERHARD
Jy kon my omblaas.

JACQUELINE
Jy onderskat hom, dis al.

GERHARD
Kom nou, Jacqueline. Ons weet mos 
waar sy hart lê.
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JACQUELINE
Jy kyk jou so vas teen sy politieke 
oortuigings, jy vergeet wat in die 
res van sy hart aangaan. Ek ken 
Willem - as daar nou een mens op *
hierdie aarde is waarop ‘n mens kan 
staatmaak, dan is dit hy. Lojaal 
tot die dood. 

GERHARD
Ek bevraagteken nie sy lojaliteit 
nie.  Dis net...kom, wees nou 
eerlik - het jy verwag dat hy sou 
instem om Abraham te ontmoet?

JACQUELINE
Nee, en ek skaam my dat ek nie het 
nie.

Gerhard het nie antwoord nie.

JACQUELINE (CONT’D)
Ek haal my hoed vir hom af dat hy 
bereid is om, uit respek vir jou... 
vir jou, Gerhard...iets te doen wat 
ons albei weet nie iets is wat hy 
andersins sou gedoen het nie.  Ek 
hoop jy sal hom dieselfde respek 
wys die dag as hy vir jou vra om so 
iets te doen.

Iets pla steeds vir Gerhard.

GERHARD
Ek is ten volle bewus van wat ek 
hom vanaand gevra het om te doen.  
Juis daarom dat ek sukkel om die 
kloutjie by die oor te bring. Hy 
was nie die Willem wat ek ken nie.

JACQUELINE
Mense verander.

GERHARD
Jy sê dit altyd, maar ek’s nie so 
seker daarvan nie.

Jacqueline draai in haar stoel na Gerhard.

JACQUELINE
O...?  En wie het van “kampvegter 
vir Afrikanerregte” na kommunis en 
kampvegter vir swartregte gegaan?  
Hm?!

Gerhard het nie antwoord nie. *

 AD BREAK # 1
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INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY4 4

Bennie sit agter sy lessenaar.  Sarel staan voor die 
lessenaar.  Bennie lees ‘n dokument.

SAREL
Die jammer waarheid is dat wanneer 
daar ekonomiese ellende is soos wat 
wat daar nou is, lê die kiesers 
altyd die skuld daarvoor voor die 
huidige regering se deur.

Bennie lê die dokument neer en trek ‘n streep deur ‘n sin. 
Die dokument is ‘n getikte dokument.

BENNIE
(oë op die dokument)

Haal hierdie uit. 

SAREL
Ek maak so. Generaal Hertzog is 
daarvan oortuig dat...

BENNIE
General Hertzog, Sarel, het nou al 
soveel Imperiale Konferensies 
bygewoon dat hy meer versot is op 
alles wat Engels is as ‘n jong 
meisie op haar eerste kêrel. ‘n 
Koalisie met die SAPPE is buite die 
kwessie. 

SAREL
Daar is baie in die NP wat met hom 
saamstem.

BENNIE
Malan het gesê: “Laat jou ideale 
jou ster wees en hou jou oë op 
daardie ster.” ‘n Man verander nie 
sy standpunt net omdat 
omstandighede moeilik raak nie;  ‘n 
Politieke party ook nie.

SAREL
My vrees is dat hierdie saak die 
party in twee sal skeur - Hertzog 
se kamp eenkant toe en Malan se 
kamp anderkant toe.

BENNIE
Juis hoekom ons alle bronne moet 
gebruik om Hertzog se argument te 
diskredieteer.

(gee die dokument vir 
Sarel)

Sorg dat hierdie in die pers kom.
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Sarel vat die papier. Bennie gaan aan met sy werk. Sarel 
beweeg na die deur, maar draai versigtig terug.

SAREL
Meneer Naudé, soos u self weet, ‘n 
politikus, soos eninge ander man, 
bekommer hom oor sy inkomste.  As 
die NP die verkiesing verloor gaan 
baie manne sonder hulle 
parlementêre salaris sit.  Ek hoor 
gerugte dat Hertzog die woord laat 
versprei het dat lede wat die mosie 
vir ‘n koalisieregering ondersteun, 
se herverkiesing gewaarborg sal 
wees.

Bennie kyk op na Sarel, neem ‘n oomblik om hierdie informasie 
te verwerk.

BENNIE
Waar hoor jy dit?

SAREL
Uit verskeie oorde.

BENNIE
(slaan sy lessenaar)

Wetter! Dis omkopery!

SAREL
(trek sy skouers op)

Dis politiek.

BENNIE
(staan op)

Ek sal jou sê wat dit is, Sarel - 
dis verraad!  Verraad teenoor die 
Afrikaners wat die NP met die 
laaste verkiesing aan bewind gestel 
het juis om hulle teen Smuts se 
Imperialiste te beskerm.

Bennie loop, hande op heupe, ‘n jakkelsdraai.  Dan draai hy 
weer terug na Sarel.

BENNIE (CONT’D)
Hertzog kies die maklike pad, maar 
daardie maklike pad is die pad van 
verraad teen die Afrikaner volk, en 
veraad, Sarel, soos die geskiedenis 
wys, dra altyd twee vrugte.  Die 
eerste, en onmiddelik vrug, is 
soet.  Die tweede, en onafwendbare 
vrug, is bitter. Die man wat die 
eerste vrug wil eet, sal 
uiteindelik die tweede ook in sy 
mond moet proe.
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Sarel knik en stap uit.

BENNIE (CONT’D)
(binnesmonds

Wetter.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY5 5

ANGLE ON: ‘n Glas whisky word geskink.

JP skink whisky.  Hy staan met sy rug na die deur. Hy sluk 
diep, sug, uiters gestres.

Ingrid stap die kamer binne.

INGRID
Ek het jou nie eers hoor inkom nie.

JP
(steeds met sy rug na 
haar)

Ek het ingesluip sodat ek eers ‘n 
whisky kon skink voor ek jou sien.

Ingrid kyk ‘n vraag na JP.

JP draai stadig na Ingrid.

JP (CONT’D)
My uitvoerende raad het vandag die 
planne om die vrouetydskrif te 
loods, gekanselleer.

Nie goeie nuus vir Ingrid nie.

JP (CONT’D)
Met die ekonomie soos wat dit 
is...die Volkskoerant se verkope 
daal...

INGRID
Maar ‘n vrouetydskrif kan juis ‘n 
nuwe bron van inkomste wees.

JP
Om ‘n tydskrif te loods kos geld, 
baie geld. Dis die raad se mening 
dat ons nie nou daardie geld op ‘n 
nuwe onderneming moet waag nie.  
Dinge gaan waarskynlik baie erger 
raak voor dit weer beter raak.

INGRID
En jy?  Hoe’t jy gestem?

JP wil nie antwoord nie, vermy haar oë.
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Ingrid lees sy subteks, knik wetend.

INGRID (CONT’D)
En so kon jy sorg dat jou vrou by 
die huis bly waar sy hoort.

JP sit sy glas vinnig neer en marsjeer oor na ‘n stoel waarop 
sy baadjie en aktetas lê.  Hy pluk die tas oop en bring ‘n 
lêer tevoorskyn. Hy stap oor na Ingrid en stop die lêer in 
haar hande.  Sy staan net daar, met die lêer in haar hande.

JP
Maak oop. Kyk.

Ingrid maak die lêer oop en neem ‘n pak foto’s uit die lêer.

ANGLE ON:  Boonste foto - ‘n swart en wit foto van ‘n helse 
lang tou mense by die ingang van ‘n sopkombuis.

JP (CONT’D)
Een van my verslaggewers het dit 
vandag op my lessenaar gesit.

Ingrid blaai deur die foto’s.  SNY SOOS NODIG tussen Ingrid 
se gesig soos sy na die foto’s kyk, en die foto’s self.

- ‘n armsalige moeder met haar uitgehongerde kinders om haar

- armblankes wat voor hulle sinkplaat krotjie staan

- ‘n klein kind wat uitgehonger op ‘n bed lê

Ingrid kyk op na JP.

JP (CONT’D)
Meer as ‘n derde van die witmense 
in hierdie land is armlastig...kan 
nie eers brood bekostig nie. Ek wil 
nie eers dink hoe die met die 
swartes gaan nie.

Die wind is uit Ingrid se seile. Sy kyk weer af na die foto’s 
en dan weer op na JP.

JP (CONT’D)
(diep ontsteld)

Ek moes vandag die einste man wat 
daardie foto’s vir my gegee het, 
laat gaan. En ‘n paar ander.

Transe stoot in Ingrid se oë op.  Sy beweeg oor na JP en 
omhels hom teer.

INGRID
Ek’s jammer.  Ek het nie besef nie.  
Ek’s so jammer.

Eindig op JP se strak gesig oor Ingrid se skouer.
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INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE. DAY6 6

Gerhard en Willem skud hande.

GERHARD
Ek wil vir jou dankie sê, Willem.  
Dit beteken vir my baie dat jy 
gekom het.

WILLEM
Kan nie sê ek voel nie bietjie 
ongemaklik nie, maar...

GERHARD
Glo my, as jy hier uitstap sal jy 
wonder hoekom jy nie lankal kom 
kuier het nie. Verskoon my ‘n 
oomblik...ek gaan roep vir Abraham.

Gerhard gaan uit.  Willem bly alleen agter. Hy kyk rond na 
die mure van die kantoortjie - na die verskeie plakate. SNY 
TUSSEN Willem wat kyk en die plakate. Bo en behalwe verskeie 
tipiese Kommunistiese plakate wat industrie en landbou 
uitbeeld, val Willem se oë spesifiek op:

- ‘n Plakaat met die offisiële logo van die Communist Party 
of South Africa.

- ‘n Skets van ‘n swart mynwerker se kop en gesig met ‘n 
“hardhat” en liggie op. Onderkant die beeld, die woorde:  
“WORKERS OF THE WORLD UNITE”.

- ‘n Plakaat met die Afrikaanse woorde:  “DIE KOMMUNISTE 
PARTY VAN SUID-AFRIKA WERK VIR DIE WERKERS. STAAN SAAM. WERK 
SAAM. VEG SAAM.”

- ‘n Soviet Art uitbeelding van Lenin se gesig met die 
Kommunistiese hammer-en-sekel beeld onder sy kop.

- ‘n Plakaat met net woorde groot gedruk: “THE PEOPLE SHALL 
GOVERN” in swart op ‘n bloedrooi agtergrond, met ‘n goudgeel 
hammer-en-sekel in die middel bo.

Gerhard kom die vertrek weer binne, gevolg deur Abraham.

Willem draai na hulle...

GERHARD (CONT’D)
Willem, ek wil jou graag voorstel 
aan Abraham Mphubani.  Abraham, 
Willem Pretorius.

Abraham stap met ‘n vriendelike glimlag oor na Willem en bied 
sy hand aan. Willem kyk na Abraham se hand en, vir ‘n 
oomblik...net ‘n oomblik...huiwer hy voor hy dan Abraham se 
hand vat en skud.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 8 p.17



WILLEM
(Afrikaanse aksent)

Pleased to meet you.

ABRAHAM
Aangename kennis, Meneer Pretorius.

Hulle los mekaar se hande.  Willem laat sy hand afsak langs 
sy sy.

ANGLE ON:  Willem se hand.  Sy vingers beweeg effens, asof 
iets die hand pla.

GERHARD
(wys na die stoele)

Kom, sit.

Gerhard en Abraham beweeg na die stoele. Die oomblik as hule 
rûe vir ‘n oomblik op Willem gedraai is...

ANGLE ON:  Willem se hand langs sy sy.  Hy vee sy hand teen 
sy broek af.

Willem beweeg oor en gaan sit.  Abraham hou hom fyn dop.

GERHARD (CONT’D)
Abraham is onlangs aangestel as die 
hoof van ons werwingsafdeling.  
Sedertdien het ons lidmaatskap, 
veral onder swart Suid-Afrikaners, 
met meer as 10% gegroei.

WILLEM
Dis indrukwekkend.

Abraham glimlag beskeie en knik ‘n dankie.

GERHARD
(aan Abraham)

Willem het aangedui dat hy graag ‘n 
bietjie meer insig wil hê oor hoe 
swart burgers die huidige bestel 
ervaar, toe reken ek:  Wie beter as 
jy?

ABRAHAM
As ek mag vra, Meneer Pretorius, 
watter party ondersteun u?

GERHARD
Dis seker nie nodig dat ons so 
formeel hoef te wees nie, of hoe? 
Eerste name is tog seker in orde. 
Willem?
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WILLEM
Natuurlik.

(aan Abraham)
Die NP.

ABRAHAM
Ek hoor die NP is verdeel op die 
oomblik.

WILLEM
Ek sien so, ja.

ABRAHAM
Waar staan jy?  Hertzog of Malan?

WILLEM
Ek gaan nie vir jou jôk nie. Ek 
ondersteun Malan se standpunt.

ABRAHAM
Ek sou ook.

Dít betrap Willem effens onkant.

ABRAHAM (CONT’D)
Ek hou van Malan. Hy sê wat hy 
bedoel en hy bedoel wat hy sê. 
Smuts...? - hy praat vir die 
Afrikaner maar hy werk vir die 
Engelsman.  Een ding van my 
mense...ons het nie respek vir ‘n 
man wat sy eie mense uitverkoop 
nie.

Willem knik, teen eie sin beïndruk.

WILLEM
My mense ook nie. In die oorlog 
teen die Engelse het ons hulle 
joiners genoem.

GERHARD
Tog is daar baie Afrikaners wat 
Smuts ondersteun.

WILLEM
Soos ek sê:  joiners.

ABRAHAM
Ek hou van daardie woord.  Onder 
die swart mense is daar ook 
joiners.  Hulle sê ons moet saam 
werk met die wit regering.  Wat sê 
jy, Willem?
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WILLEM
(skram nie weg nie)

Ek sê:  laat elke man veg vir dit 
waarin hy glo.

ABRAHAM
So as jou vel swart was...jy sou 
veg vir die stemreg vir swart 
mense.

WILLEM
(kyk hom in die oog, na ‘n 
paar sekondes)

Ja. Tot die dood. Dis mos wat die 
Kommuniste in Rusland gedoen het. 
Die koning daar het nie sommer net 
die mag oorhandig nie.  Hulle moes 
daarvoor baklei.

Gerhard kyk van Willem na Abraham. 

Abraham glimlag effens.

ABRAHAM
Die swartman en die Boer...hulle 
verstaan mekaar.

WILLEM
Veral na Bloedrivier.

Abraham knik stadig sy kop.

WILLEM (CONT’D)
Maar dit gesê...rede hoekom ek 
ingestem het om te kom...terwyl ek 
g’n tyd vir ‘n joiner het nie...wit 
of swart...reken ek dat die toekoms 
van hierdie land in die hande van 
die Afrikaner en die Swartes lê, en 
al is dit hoe moeilik, gaan die 
twee van ons moet uitwerk hoe ons 
in vrede kan leef.

ABRAHAM
Die enigste manier hoe dit gaan 
gebeur, is met ‘n kommunistiese 
regering.

WILLEM
Ek is oop vir oortuiging.

Gerhard kyk met waardering na Willem.
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INT. BENNIE SE HUIS, EETKAMER. DAY7 7

Bennie, Ina en Marika eet aandete.  Ina sit, soos altyd, op 
Bennie se linkerkant en Marika op sy regterkant. Hulle eet 
vir ‘n ruk in stilte. 

BENNIE
Marika, jy was mos vandag by 
Soekie, nie waar nie? Om vir haar 
te sing.

MARIKA
Ja.

BENNIE
En toe, wat sê sy?

MARIKA
Wel, glo dit of nie, sy sê dat my 
stem glad nie te sleg is nie.

INA
Moenie so beskeie wees nie, Marika.  
Sy’t gesê Marika het ‘n pragtige 
stem.

BENNIE
(kyk na Marika)

Né? Nou ja, sien jy nou? Verborge 
talente. En nou dat jy van daardie 
talent weet, sou dit ‘n sonde wees 
om dit onder ‘n maatemmer weg te 
steek.

MARIKA
Sy’t aangebied om my lesse te gee, 
‘n paar liedjies te leer.

BENNIE
Dís nou gaaf van haar. Sorg net dat 
sy jou ‘n paar ordentlike liedjies 
leer.

Ina hou op eet...kyk na Bennie. (SNY GEDURIG NA Marika, wat 
met haar mes en vurk nog in die hande sit, gedurende die 
volgende.)

INA
Hoe bedoel jy nou?

BENNIE
Wel...dis nie asof Soekie langs ‘n 
klavier in ‘n voorkamer staan en 
vir haar vriende sing nie.

INA
En...?
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BENNIE
Wel...sy sing in ‘n nagklub.

INA
Waar jy na haar gaan luister het.

BENNIE
Ja, maar ons weet mos nou wat sê 
hulle van vrouens wat in sulke 
plekke werk.

INA
(met ‘n stywe glimlaggie) *

Nee, ons weet nie.  Wat sê hulle?

BENNIE
Kom nou, Ina.  Moenie moedswillig 
wees nie.

INA *
Ek vra net:  wat sê “hulle” van 
vrouens wat in sulke plekke werk?

BENNIE
Nie so hard nie, Ina.  Die kinders.

INA
Wel mikien moet jy aan die kinders 
gaan verduidelik hoekom dit 
aanvaarbaar is om ‘n vrou wat in ‘n 
nagklub sing te veroordeel, maar 
nie die mans wat na haar gaan 
luister nie.

Bennie lê sy mes en vurk neer en vee sy mond met sy servet 
af.

BENNIE
Ek kan nie met jou praat as jy so 
raak nie?

Bennie is pynlik bewus van Marika se teenwoordigheid.

INA
Jy bedoel jy kan nie met my praat 
as ek jou op jou skynheiligheid 
attent maak nie!

BENNIE
(begin opstaan)

Verskoon my.

Maar Ina kom vinniger as hy orent.

INA
Nee, sit. Moenie laat my “so raak” 
jou ete bederf nie.
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Ina stap uit.  Bennie laat sak sy kop, sug moeg. Marika se oé 
is op Bennie.

MARIKA
Jammer as ek nou...

BENNIE
Nee, nee, nee.  Dis nie jy nie. Sou 
gebeur het of jy nou hier was of 
nie. Inderdaad, as jy nie hier was 
nie dink ek dit sou nog erger 
gewees het.

MARIKA
Dit spyt my dat julle onmin tussen 
julle het.

Bennie kyk na Marika, dan af na die tafel. Dink.

BENNIE
Om die waarheid te sê...ek dink nie 
sy’t my meer lief nie.

MARIKA
Moenie dit sê nie. Ek’s seker dis 
net die baba...

BENNIE
(skud moeg sy kop)

Dit kom nou al ‘n hele ruk...vóór 
die baba.

(kyk haar in die oë)
Maar dankie...dat jy my wil troos.

Marika se oë op Bennie. 

Bennie se oë op Marika.

Terug na Marika...en dan kyk sy af na haar bord en eet 
verder.

INT. WILLEM SE HUIS, KOMBUIS. DAY8 8

Soekie by die kombuistafel. ‘n Wasgoed mandjie staan op die 
tafel, vol klere.  Soekie werk deur die klere, maak dit 
gereed vir die was.  Sy rol moue af en voel deur sakke, gooi 
in hopies, ens.   Sy druk haar hand in die broeksak van een 
van Willem se broeke, voel onverwags iets, haal dit uit.  Dis 
‘n gevoude papiertjie.  Sy vou die papiertjie oop...kyk met 
‘n frons na wat daarop geskryf staan.

ANGLE ON:  Die papiertjie tussen Soekie se vingers. Op die 
papier staan ‘n naam en ‘n adress geskryf:  “AIDAN JONES  
Albertsstraat 22  Newlands”.   
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Maar wat regtig Soekie se aandag trek is die bloedvlek 
onderaan die stuk papier...die vingerafdruk, in bloed, van ‘n 
duim wat skuins oor die papier gesmeer is.

 AD BREAK # 2

INT. DIE VOLKSKOERANT KANTORE, JP SE KANTOOR. DAY9 9

JP sit by sy lessenaar, lees ‘n getikte rubriek.  Hy bring 
een of twee wysigings in die teks aan en plaas dan die 
rubriek in ‘n “out box” op sy lessenaar en vat dan ‘n 
volgende rubriek van ‘n hopie rubrieke aan sy linkerkant.  Hy 
lees die rubriek...sy oë vernou.  Wat hy lees verbaas hom...

JP
My dônner...!

JP staan vinnig op, met die rubriek in sy hand, stap vinnig 
na die deur, gryp sy hoed en baadjie wat langs die deur aan 
‘n kapstok hang sommer so in die verygaan, en stap uit.

INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY10 10

Bennie sit en werk agter sy lessenaar.  JP kom ingemarsjeer.  
Sonder woord op groet plak hy die rubriek voor Bennie neer.

JP
Verduidelik dit, asseblief!

Bennie kyk ‘n vraag na JP en lees dan die rubriek vinnig.  
Intussen loop JP met hande op heupe ‘n gefrustreerde draai in 
die kantoor.

BENNIE
Ja...en...?

JP
Jou naam is op daai lys.

BENNIE
(onskuld self)

Ja.  Saam met ‘n hele paar ander.

JP
Jy het my jou woord gegee dat jy 
nie aan die Broederbond of enige 
ander organisasie met verskuilde 
agendas behoort nie.

BENNIE
En ek staan daarby.

JP
(wys na die rubriek)

Wat is daai dan?

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 8 p.24



BENNIE
Die Republikeinse Bond.  Pas gestig 
onder leiding van Nico van der 
Merwe.

JP
En J.G. Strijdom, Blackie Swart, 
Frans Erasmus, Paul Sauer...al die 
Jong Turke...moenie my sê daar’s 
nie Broederbond bande hier nie. En 
jou naam is ook daar.

BENNIE
Die Republikeinse Bond is gestig om 
die Nasionale Party getrou aan sy 
beginsels te hou.  Daar is absoluut 
niks “geheim” hier aan die gang nie 
en ons het niks om weg te steek 
nie. As dit die geval was, sou jy 
nie daarvan geweet het nie. 

JP
Lyk ek vir jou soos ‘n aap?

BENNIE
(staan op)

As jy so aangaan, JP, gaan ek my 
vererg. Ek is ‘n politikus, my 
magtag! Verwag jy nou dat ek my 
totaal afsonder net omdat ek vir 
jou ‘n paar beleggers gereel het?! 
Die Republikeinse Bond se 
stigtingsdokument - beskikbaar vir 
almal om te lees - stel dit baie 
duidelik dat die doel is om die NP 
gefokus te hou op ‘n Suid-
Afrikaanse Republiek geheel en al 
onafhanhklik van die Britse ryk.  
Laas wat ek gekyk het, was dit jou 
standpunt ook.

JP is nou ietwat wind uit die seile.  Hy aarsel, oë op 
Bennie.

BENNIE (CONT’D)
Inderdaad, jy hoort ‘n lid te wees. 
Dit sal my voorreg wees om jou naam 
voor te lê.

JP kyk vir ‘n paar sekondes stil na Bennie...en dan stap hy 
na die deur, waar hy terugdraai en waarskuwend met sy 
voorvinger na Bennie wys...

JP
Jou woord.  Jou ere woord.

JP stap uit.
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Bennie kyk hom agterna, ‘n effense siniese blik op sy gesig.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, WILLEM/SOEKIE SE SLAAPKAMER. 11 11
NIGHT

Soekie sit op die rand van die bed aan haar kant en borsel 
haar hare. Willem, kaal bolyf maar met lang nagbroek aan, 
klim op die bed aan sy kant en kruip hande-viervoet oor die 
bed tot agter Soekie.  Hy soen haar in haar nek.  Sy hou aan 
borsel, hy soen haar op ‘n ander plekkie agter in die nek.  
Dan vat hy die borsel uit haar hand, gooi dit agteroor sy 
skouer weg en trek haar op haar agteroor op haar rug op die 
bed neer.  Hy soen haar liggies onderstebo...haar voorkop, 
haar neus, en dan, net voor hy haar lippe kan soen...

SOEKIE
Wie is Aidan Jones?

Willem verstar net daar...sy lippe ‘n paar sentimeter bokant 
haar lippe.

WILLEM
Waar kom jy aan daai naam?

SOEKIE
‘n Papiertjie in jou broeksak.

Willem is nog steeds net bokant haar lippe verstar.

WILLEM
‘n Man aan wie ons 
beskermingsdienste verskaf.

Willem soen haar liggies op die lippe.

SOEKIE
Ek dag dis net rykes wat 
beskermingsdienste kan bekostig.

WILLEM
Hy ís ryk. (Soen haar weer)

SOEKIE
Laas wat ek gehoor het, woon daar 
nie ryk mense in Newlands nie.

Willem het ‘n probleem.  Hy trek terug.

WILLEM
Hoekom deursoek jy my broeksakke?

SOEKIE
Omdat ek jou broeke was. Hoekom jôk 
jy vir my?
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WILLEM
(kort pouse)

Ek mag nie ons kliënte bespreek 
nie.

SOEKIE
Nie eers met jou vrou nie.

WILLEM
Veral nie met my vrou nie.

SOEKIE
Wie se bloed was dit?

Willem kyk stil na Soekie.

SOEKIE (CONT’D)
Op die papiertjie. (beat) Ek’t nie 
enige snye aan jou hande gesien 
nie. Wie se bloed was dit?

Willem trek heeltemaal weg, na sy kant van die bed.  Soekie 
draai op haar maag en beweeg oor na hom.  Sy gaan nie ophou 
nie.  Sy plaas haar hand op sy bors.

SOEKIE (CONT’D)
(verduidelik mooi saggies 
en redelik)

As ‘n vrou agterkom dat haar man 
vir haar jôk, sal sy aanhou vra 
totdat sy die waarheid het. Dis 
uiters lastig, ek weet, maar dis 
hoe dit is. So hy kan óf die pyn 
uitrek, óf dadelik vertel en baie 
pyn spaar.

WILLEM
(kyk haar nog nie in die 
oë nie)

Jou pa en broers het in die oorlog 
teen die Engelse geval...

Soekie knik.

WILLEM (CONT’D)
Hulle’t die hoogste prys betaal 
sodat die Afrikaner vry kon leef. 
Maar eerder as vry, is die 
Afrikaner na die oorlog soos ‘n os 
voor die Engelse wa ingespan.

Nou kyk Willem vir Soekie in die oë.

WILLEM (CONT’D)
My werk is om te sorg dat jou pa en 
jou broers nie verniet daardie prys 
betaal het nie.
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Soekie weet nie nou waarop hy afstuur nie, kyk net stil na 
hom.

WILLEM (CONT’D)
Ek sal jou vertel wat jy wil weet, 
maar dan moet jy my belowe...op jou 
pa en broers se grafte sweer...dat 
jy dit nooit met enige iemand 
anders sal deel nie.

Soekie knik met gravitas.

WILLEM (CONT’D)
Sweer.

Soekie lig haar regterhand.

SOEKIE
Ek sweer op my pa en broers se 
grafte dat ek dit nooit met enige 
iemand anders sal deel nie.

Willem kyk haar in die oé, tot in haar siel. 

WILLEM
Is jy die kryger aan my sy?

Soekie knik.

WILLEM (CONT’D)
Sal jy altyd die kryger aan my sy 
wees...maak nie saak wat nie?

Soekie knik.

WILLEM (CONT’D)
Ek verskaf nie beskermingsdienste 
nie.  Ek is ‘n kommandant in die 
Republikeinse Leer.

Eindig op Soekie.

INT. BENNIE SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT12 12

Ina is reeds in die bed, lê op haar sy, haar rug na Bennie se 
kant van die bed.  Bennie klim in die bed.  Stilte.  Hy kyk 
na Ina...huiwer...en dan beweeg hy oor na haar...soek 
toenadering...vat aan haar skouer...

INA
Ek sal dit waardeer as jy in die 
spaarkamer gaan slaap.

Bennie lig sy hand stadig van haar skouer af...
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INT. BENNIE SE HUIS, KOMBUIS. NIGHT13 13

Marika, in haar nagklere en japon, sit by die kombuistafel. 
Sy roer ‘n koppie tee. ‘n Klein teepot, suiekr en melk staan 
ook op die tafel.

Bennie, in sy nagklere ne japon, stap die kombuis binne.  Hy 
steek vas as hy vir Msrika sien.

BENNIE
Marika...

Marika kyk vinnig op.

BENNIE (CONT’D)
En as jy die tyd van die nag in die 
kombuis sit...?

MARIKA
Bietjie geskukkel om weg te raak, 
toe reken ek ‘n koppie tee sal dalk 
help.

Bennie stap nader, gaan sit oorkant haar by die tafel.

MARIKA (CONT’D)
Koppie tee?

BENNIE
Dankie.

Marika staan op, kry ‘n koppie, gaan sit weer en skink die 
tee.

BENNIE (CONT’D)
(saggies, innig, soos 
bieg)

Die eerste keer toe ek haar ontmoet 
het...dit het gevoel asof my hart 
vlerke kry en uit my borskas vlieg. 
Ek kon skaars praat...

Marika kyk stil na Bennie, die melkbekertjie halfpad tussen 
tafel en koppie in haar hand.

BENNIE (CONT’D)
Daar en dan het ek 
geweet....hierdie...hierdie is die 
vrou vir my...asof die Here ‘n 
plakaat bo haar kp gehang het: 
“Hierdie vrou het Ek spesiaal vir 
jou geskep, Bennie.”

(hy kyk Marika in die oé)
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Hoe gebeur dit dat twee mense...wat 
mekaar so lief gehad het dat hulle 
bereid was om verskriklike 
opofferings te maak om bymekaar te 
wees...eendag na mekaar kyk...en 
nie een van hulle se harte meer 
vlerke het nie?  Hoe gebeur dit...?

En dan, sonder waarskuwing, stoot die weemoed in hom op en sy 
skouers begin ruk soos hy saggies huil.

Vir ‘n paar sekondes weet Marika nie wat om te doen nie.  Dan 
sit sy die melkbekertjie neer, staan op en stap om die tafel 
tot agter Bennie.  Sy plaas haar hand uiters teer op sy 
skouer.

MARIKA
Hou moed.  Dit sal regkom.

Maar Bennie kan nie ophou huil nie.

INT. ‘N KELDER. DAY14 14

NABYSKOOT:  Willem se vuis slaan sy ander hand se palm.

WILLEM
Ek wou hom daar en dan moker laat 
hy nooit weer kon praat nie.

Willem en Odendaal is in die kelder.

WILLEM (CONT’D)
Sit daar soos ‘n koning op ‘n troon 
en steek my ‘n preek af oor hoe dit 
net ‘n kwessie van tyd is voor die 
swartes die land regeer. En ek moet 
jou sê, hy’s nie ‘n domgat nie. 
Gladde bek.

ODENDAAL 
So ‘n man is gevaarlik. Veral in 
hierdie tye. As ‘n man se kinders 
voor sy oë van die honger omkom, 
begin die kommuniste se boodskap 
vir hom sin maak.

WILLEM
Hulle ledegetalle het sterk gegroei 
sedert sy aanstelling...veral onder 
die swartes.

ODENDAAL
Ons moet ons oog op hom hou. Jy 
moet hom nader trek, Willem, sy 
vertroue wen.
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WILLEM
Dit gaan moeilik wees.

Odendaal steek sy hande in sy sakke, dink.

ODENDAAL
Nooi hom uit...na jou huis.

Willem se mond hang oop.

ODENDAAL (CONT’D)
Breek ‘n broodjie saam met hom.

WILLEM
In my huis?!  Aan my tafel?!

ODENDAAL
Beste manier om ‘n man se skanse te 
penetreer.

WILLEM
Daar’s g’n manier dat ek ‘n swarte 
aan my tafel...

ODENDAAL
Hou jou oë op die prys, Willem!  
Hou jou oé op die prys.  As die 
Natte aangaan soos hulle nou 
aangaan, kan ek jou waarborg dat 
hierdie swart vent se voorspelling 
‘n realiteit gaan word. Ek gee jou 
dit op skrif dat Hertzog sy 
koalisieregering gaan kry. Daarna 
sal dit nie lank wees nie voor die 
Natte en die Sappe saamsmelt tot 
een party. En wanneer dit gebeur, 
hoor wat ek sê ek jou, as dít 
gebeur, kan jy seker wees dat elke 
man en vrou wat voor ‘n sopkombuis 
toustaan, tot die gevolgtrek gaan 
kom dat net die Kommuniste hulle 
uit Egipte na hulle Kanaan sal kan 
lei. 

Odendaal vat ‘n boek wat tussen ‘n paar ander op die tafel lê 
en gooi dit op die tafel voor Willem neer.

ODENDAAL (CONT’D)
Lees dit.

Willem kyk af na...

ANGLE ON:  Die boek - “Mein Kampf” deur Adolf Hitler.

ODENDAAL (CONT’D)
As daar nou een man is wat die rooi 
gevaar verstaan, dan is dit daardie 
man.
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Willem tel die boek op, blaai dit oop.

ODENDAAL (CONT’D)
En nie net die Rooi Gevaar nie. Hy 
verstaan dat die kommuniste en die 
kapitaliste net twee kante van 
dieselfde Joodse-pennie is. As hy 
die mag in Duitsland kry, gaan hy 
nie die een of die ander kant kies 
nie, hy gaan die hele pennie smelt 
en ‘n nuwe Duitsland giet.  En dis 
wat ons hier gaan doen. 

Willem knik stadig.

ODENDAAL (CONT’D)
Gaan breek daardie broodjie.

 AD BREAK # 3

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY15 15

Ingrid sit en lees op die rusbank.  JP kom ingestap, sy een 
hand agter sy rug. Sy kyk op soos hy oorstap na haar, ‘n breë 
glimlag op sy gesig.  Hy gaan sit langs haar op die rand van 
die bank, en dan bring hy ‘n groot bos blomme van agter sy 
rug tevoorskyn.

INGRID
(deadpan)

En as jy nou uit die bloute vir my 
blomme bring?  Wat het jy gedoen?

JP
Ek kon die versoeking nie weerstaan 
nie.  Sy was slimmer en mooier as 
jy.

INGRID
Hmf.

JP
(verwys na blomme)

Veels geluk.

INGRID
Dis nie my versjaarsdag nie.

JP
Laas wat ek gehoor het was ‘n 
verjaarsdag slegte nuus vir ‘n 
vrou. Hierdie ridder het goeie nuus 
om voor sy geliefde se voete te lê.

(dramatiese pouse)
Raai wat gaan môre die hoofopskrif 
in die koerant wees.
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Ingrid wag vir die antwoord.

JP (CONT’D)
“Stemreg vir Vrouens.”

Ingrid se mond gaan stadig oop.

JP (CONT’D)
Die wet is met ‘n groot meerderheid 
in die parlement aanvaar.

Ingrid kyk verstom na JP.

JP (CONT’D)
Gaan jy nou die blomme vat of nie?

Igrid gooi haar arms om JP se nek.  Die blomme word tussen 
hulle platgedruk.  Sy omhels hom so hartstogtelik dat hulle 
van die bank afgly en op die vloer beland.  Sy soen hom 
hoenderpiksoentjies...vier, vyf, ses soentjies vinnig op 
mekaar.  Dan sit sy regop, hande op haar heupe, blaas 
opgewonde.  Sy staan op, stap hande op heupe in die kamer 
rond, gooi haar kop agteroor - oorwinning...na soveel jaar.

JP lê op sy sy op die vloer, hou haar met ‘n glimlag dop.

JP (CONT’D)
Daar is natuurlik een 
probleem...waaroor gaan ons nou 
baklei?

INGRID
O, moenie jou daaroor bekommer nie. 

Ingrid stap oor na ‘n skryftafeltjie teen die muur.  Sy vat 
‘n stuk papier, gryp die pen en trek ‘n kruisie op die 
papier, asof sy stem.  Sy sit die pen neer en marsjeer oor na 
JP en sak op haar knieë langs hom neer. Sy vou die papier 
toe.

INGRID (CONT’D)
Stembussie asseblief.

JP hou sy vingers en duime teen mekaar om ‘n soort stembussie 
te vorm.  Ingrid “pos” die gevoude papiertjie in die gatjie 
tussen JP se vingers.  Dit vladder af na die vloer.

JP lag.

INGRID (CONT’D)
Vra my vir wie ek gestem het.

JP
Seersekerlik nie vir Smuts nie.

INGRID
Vir myself.
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JP is onseker oor haar bedoeling.

INGRID (CONT’D)
Met die volgende verkiesing gaan ek 
as NP kandidaat staan vir die 
parlement.

Nou verdwyn die glimlag van JP se gesig.

INGRID (CONT’D)
Deneys Reitz se vrou, Leila, het 
lankal gesê dat die dag as vrouens 
die reg het, gaan sy haarself vir 
verkiesing beskikbaar stel.  As sy
dit kan doen, kan ek ook. Sy’s nou 
wel ‘n Sap, maar ons sal lekker 
heen en weer kan stry. 

JP
Jy’s ernstig.

INGRID
Natuurlik is ek ernstig.

(staan op)
En moenie eers daaraan dink om my 
te oorreed om dit nie te doen nie.

JP
Maar hoe op dees aarde...

INGRID
JP, ons het hierdie al deurgetrap 
toe ek die redaksie van jou 
stilgebore vrouetydskrif sou 
behartig.

JP
Hierdie is iets heeltemaal anders. 
Besef jy wat dit behels om ‘n lid 
van die...

INGRID
Ek’s dalk net ‘n vrou, JP, maar ek 
verstaan presies wat dit behels.

JP
Wat van die kinders? 

INGRID
Soos ek gesê het toe ons die 
tydskrif bespreek het - au pair. 

JP
As die parlement sit sal jy maande 
weg wees, om nie eers te praat van 
al die ander werk nie. Daardie au 
pair sal nie hulle au pair wees 
nie...sy sal hulle ma wees.
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INGRID
Jy klink nou net soos Hertzog: 
“Stemreg vir vrouens is ‘n *
bedreiging vir die eenheid van die 
gesin. ‘n Vrou is die anker van die 
huis.” *

JP
Ons praat nie hier van “stemreg” 
nie! ‘n Moeder met twee klein 
kinders...in die parlement...? Die 
meeste vrouens in hierdie land sou 
nie daarmee saamstem nie.

INGRID
Omdat hulle so gewoond geraak het 
aan hulle kettings dat hulle dit 
nie meer raaksien nie.

Ingrid beweeg oor na JP, plaas haar hande op sy bors.

INGRID (CONT’D)
(pleitend)

Kan jy nie sien nie, JP? Iemand 
moet dit eerste doen.  Dis altyd 
so.  En dan sien die ander dat dit 
gedoen kan word.  Dis hoe mens die 
wêreld verander.  Dis hoe jy jou
wêreld verander het.

JP staan strak.

JP
As kinders in die nag huil, roep 
hulle nie na hulle pa nie....(laat 
die implikasie hang)

JP stap uit.  Ingrid staan verleë.

 AD BREAK # 4

INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE. DAY16 16

Willem steek sy kop om die deur.

WILLEM
Dagsê, vriend.

Gerhard sit en werk by sy lessenaar, kyk op.

GERHARD
Willem!  Dis onverwags.

Willem stap die kamer binne.
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WILLEM
Jammer dat ek sommer so, sonder 
afspraak, inval.

GERHARD
Jy’s enige tyd welkom.  Kom, sit.

WILLEM
Weet jy, ek is eintlik oppad na ‘n 
ander vergadering...ek wou net 
vinnig kom sê hoeveel ek die 
gesprek van nou die dag waardeer 
het.

GERHARD
(glimlag)

Ek ook.  En Abraham sê hy’t 
lanklaas so ‘n interessante gesprek 
gehad.

WILLEM
Ek vermoed dat hy nie met veel van 
my standpunte saamgestem nie. Maar 
dis te verstane.  Feit bly staan - 
ek het nuwe insig gekry.

GERHARD
Ek kan jou nie sê hoe bly dit my 
maak dat jy dit sê nie.

WILLEM
Jy weet mos hoe gaan dit...jou 
ouers maak jou groot, jy hoor wat 
jy hoor, jy word geleer wat jy 
geleer word...en dan glo jy wat jy 
glo.

Gerhard knik sy instemming.

WILLEM (CONT’D)
Kom ons wees eerlik...dis nie baie 
Afrikaners wat die pad stap wat jy 
gestap het nie.

GERHARD
Ek wens daar was meer.

WILLEM
Wel...ek kan nie belowe dat ek die 
hele pad sal stap nie, maar na wat 
ek gehoor het, is ek bereid...meer 
as bereid om die eerste paar treë 
te neem.

GERHARD
Soos hulle sê:  ‘n lang pad begin 
met ‘n enkele treë.
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WILLEM
Nou ja toe, ek moet gaan.

GERHARD
Dankie dat jy...dankie.

Willem maak ‘n “my plesier” gebaar en draai weg om uit te 
stap.  Hy draai terug.

WILLEM
Weet jy wat...hoekom kom breek 
julle nie ‘n broodjie by ons nie?

GERHARD
Dit sal lekker wees.

WILLEM
Wat van vanaand?  Dan voeg ons 
sommer daad by die woord.

GERHARD
Sover ek weet het ons nie planne 
nie, so, ja...dankie.  Jacqueline 
sal baie bly wees.  Sy’t juis nou 
die dag gesê ons moet ‘n plan maak.

WILLEM
Nie net jy en Jacqueline nie.  
Bring Abraham ook saam.

Gerhard sukkel om sy verbasing weg te steek.

WILLEM (CONT’D)
En nou? Het jy ‘n spook gesien?

GERHARD
Nee...ek uh...ek...

WILLEM
As ek hierdie eerste treetjie gaan 
neem, wil ek graag hê dat Soekie 
dit saam met my neem.

Willem knik, uit die veld geslaan en heel beïndruk.

Willem glimlag en stap uit.

Gerhard staan verstom.

KLANK:  ‘n Vrou se baarkreet...

INT. BENNIE SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT17 17

NABYSKOT:  Ina se gesig teen die kussing, vertrek van die 
pyn.  Sy skreeu weer. TREK HAAR KREET OOR NA...
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INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. NIGHT18 18

Bennie loop angstig op en af in die sitkamer.  Hy hoor haar 
KRETE VANUIT DIE SLAAPKAMER.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER. NIGHT19 19

Willem, Gerhard, Abraham en Jacqueline sit in die sitkamer.

WILLEM
...maar nog voor ons ‘n enkele 
skoot kon vuur, toe sit ons reeds 
in die tronk.

Almal lag lekker.

GERHARD
(aan Abraham)

Jy moet verstaan...ons was oortuig 
dat ons binne ‘n week of twee op 
ons perde soos triomfantelike 
veroweraars in Kerkstraat in 
Pretoria sou afry om die Vierkleur 
in die middel van die stad te 
plant.

Almal lag weer, Abraham ook.

ABRAHAM
So julle ken al lank van baklei.

WILLEM
Voel vir my asof ek vanaf my 
geboorte baklei.

Willem kyk op as Soekie die vertrek binnestap met ‘n bak 
gekerfde biltong.  ‘n “Grasiëuse gasvrou glimlag” is op haar 
gesig geplak.  

JACQUELINE
Soekie, jy moet sê as ek kan help.

SOEKIE
Dankie.  Op die oomblik is alles 
onder beheer.

Soekie bied biltong aan...eerste vir Jacqueline, en dan vir 
Gerhard. NOTA: Ek stel veral belang in Soekie se gesig terwyl 
biltong aanbied en die ander verder gesels. 

ABRAHAM
Ek het groot geword daar naby 
Umtata.

WILLEM
Dis mos daar naby Oos-Londen.
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ABRAHAM
Nie te naby nie, maar ja.  Toe ons 
klein was moes ons die beeste 
oppas, en dan het ons geoefen om 
met die stok te baklei.

GERHARD
Dis nou iets wat ek nog wil 
probeer.

Soekie is nou by Abraham.  Sy hou die bak biltong na hom uit. 
Hy vat onverwags die hele bak by haar. Vir ‘n oomblik weet sy 
nie wat om te doen nie.

ABRAHAM
(sit die bak op sy skoot)

Jy moet oppas...daai stok slaan 
seer.

En dan kyk hy op na Soekie...en lag dan lekker. Hy gee die 
bak terug.

ABRAHAM (CONT’D)
Nou’t jy gedink hierdie swartman hy 
vat die hele bak.

Gerhard lag lekker saam met Abraham.

Willem se mond glimlag, maar sy oë nie.

Soekie forseer haarself om die grappie te geniet. Sy waai 
Abaham weg - “Ag man, jy’s stout”, en beweeg aan na Willem. 

JACQUELINE
Jong, jy moet oppas om Soekie te 
terg.  Sy’s kwaaier as wat sy lyk.

Soekie kyk Willem in die oë.  Die ander kan haar gesig nie 
sien nie.  Haar oë stuur vuur na Willem.

WILLEM
(vat biltong)

Dankie, my skat.

Soekie sit die bak op die tefeltjie neer.

SOEKIE
Kry vir julle.  Ag Willem, kom help 
my gou met daardie swaar pot in die 
kombuis.

Soekie stap uit.

WILLEM
(staan op)

As ek nie binne vyf minute terug is 
nie, kom red my.
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Gerhard en Abraham lag.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, KOMBUIS. NIGHT20 20

Follow on...

Soekie, gesig strak, stap die kombuis binne.  Willem is kort 
op haar hakke.  Soekie stoom.

SOEKIE
(fluister intens)

Jy kan ‘n generaal in die Britse 
weermag wees vir al wat ek omgee, 
maar wat jy my hier gevra het om te 
doen is meer as wat ek kan verduur.

WILLEM
Byt net vas.

SOEKIE
Het jy gesien wat hy gedoen het?!

WILLEM
Natuurlik het ek gesien. En dis 
goed so.  Ek wil hê hy moet tuis 
voel. 

SOEKIE
Ek kan dit nie doen nie.

WILLEM
Klein bietjie pyn nou, groot 
vreugde later.  Bedien die kos.

Willem stap uit.  Eindig op Soekie wat stoom.  Ons hoor 
Willem in die gang...

WILLEM (O.S.) (CONT’D)
Mense, die kos is gereed. Kom ons 
breek ‘n broodjie.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. NIGHT21 21

Bennie sit nou op die rand van die bank.  Alles is stil.  Na 
‘n ruk kom Marika die sitkamer binne. Sy het ‘n voorskoot 
aan. Daar is ‘n paar bloedsmere op haar voorskoot. Haar moue 
is opgerol.

Bennie kyk op as sy instap, kom stadig orent.

Marika kyk met jammer oë na Bennie.

Bennie kan sien daar’s fout, kyk ‘n bekommerde vraag na 
Marika.
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MARIKA
Die kind het dit nie gemaak nie.

Bennie byt aan sy vuis.

Marika staan verleë, kan net kyk hoe Bennie die nuus verwerk. 
Uiteindelik bring Bennie homself onder beheer.

BENNIE
Wat was dit?

MARIKA
Bennie...

BENNIE
Ek vra: wat was dit?

MARIKA
‘n Seun.

Bennie laat sak sy kop...staan so vir ‘n paar sekondes, en 
kyk dan weer op.

BENNIE
Kan ek haar sien?

MARIKA
Sy’s baie swak.

BENNIE
Ek sal nie lank bly nie...

Bennie stap na die deur.

INT. BENNIE SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT22 22

Ina lê met haar oë toe.  Haar hare is natgesweet, haar gesig 
rooi en geswel.  Bennie kom sit langs haar op die rand van 
die bed.  Hy kyk na haar...steek dan sy hand versigtig uit en 
streel liggies oor haar voorkop en hare.

Ina se oë gaan stadig oop.  Dan draai haar oë stadig na 
Bennie.

Bennie kyk teer na Ina.

Ina se oë is op Bennie.

INA
Dis jou straf...van God... omdat jy 
Hom verraai het.

Haar woorde deurboor Bennie soos ‘n lang dolk wat stadig deur 
sy hart gesteek word.  Hy neem sy hand stadig weg van haar 
hare en kom stadig orent.

Ina se oë is steeds op Bennie.
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Bennie tree agteruit en verlaat vinnig die kamer.

Ons hoor die Verteller vanaf die oomblik wat Bennie begin 
orent kom...

VERTELLER
Daar is verskeie redes hoekom ‘n 
mens daardie lyn in die hart 
oortree - en dis nie altyd ‘n 
bewuste besluit nie...dit kom van 
diep uit die verborge skaduruimtes 
van die gees...

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. NIGHT23 23

Bennie stap soos ‘n man in ‘n dwaal die sitkamer binne.

Marika sit op die rand van die bank, haar oë op Bennie.

Bennie se oë gaan stadig na Marika op die rusbank.

VERTELLER
...soms uit woede, soms uit 
verdriet...en soms omdat dit die 
enigste pad vorentoe is.

INT. DIE WIT KAT KABARET. NIGHT24 24

Gebruik segment uit eerste toneel: Soekie wat sing...

SOEKIE
Ek is van kop tot toon
Gemaak om lief te hê,
Wat anders kan ek sê?
net liefde.

ROL KREDIETE
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EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY1 1

LANG SKOOT:  Ina sit op ‘n stoel op die grasperk, ‘n kombêrs 
oor haar bene.  Sy sit tjoepstil...staar na die tuin. Ons 
beweeg stadig nader aan haar terwyl ons die Verteller hoor:

VERTELLER
Die enigste ding waarop ‘n mens in 
hierdie wêreld kan staatmaak...is 
dat daar min is waarop jy werklik 
kan staatmaak.  Want die wêreld bly 
verander, en dít wat vandag vir jou 
lyk asof dit tot die einde van jou 
dae altyd so sal wees, is môre nie 
meer so nie...

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY2 2

Bennie het pas by die voordeur ingekom.  Hy hang sy jas en 
hoed op die kapstok by die voordeur, kyk in die gang 
af...trek sy asem diep in...en sug. Dan stap hy in die gang 
af.

VERTELLER
...en die kliptablette waarop die 
waarhede en beginsels van jou lewe 
soos die tien gebooie geëts is, kan 
van een dag na die volgende van 
klip tot sand verkrummel.

EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY3 3

Bennie kom by die agterdeur uitgestap, sien vir...

Ina, daar anderkant in haar stoel op die grasperk.

Bennie staal homself en stap oor na Ina.

VERTELLER
Maar dis nou een ding van die 
mens...hy klou vas aan dit wat 
was...tot sy vingers bloei...want 
verandering is seer...en die 
verlies van dit waarop jy 
staatgemaak het, nog meer.

Bennie kom langs Ina, waar sy sit, te staan. Sy erken nie sy 
teenwoordigheid nie.

BENNIE
Dit raak koud.  Miskien moet jy 
inkom.

Ina antwoord nie, kyk nie na hom nie. 
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Bennie staan en kyk na haar vir ‘n paar sekondes, en dan 
draai hy weg en stap weer in die rigting van die huis.  Maar 
na so vyf of ses treë, steek hy vas...huiwer met sy rug na 
haar...

Bennie se gesig soos hy daar staan en huiwer. Sy kakebeen 
trek styf, sy onderlip bewe effens. Hy draai...

...terug na Ina en stap weer tot langs haar.

BENNIE (CONT’D)
Het jy dit bedoel?

(geen antwoord)
Ek verstaan dat jy nie ten volle by 
jou sinne was nie...dis te 
verstane...en ek weet jy voel nog 
swak...maar ek moet weet:  Het jy 
bedoel wat jy gesê het?

INA
(kyk nie na hom nie, na ‘n 
pouse)

Ja.

Haar “Ja” maak hom van vooraf seer, maar hy beheer sy 
emosies. (LW Ina is erg teneergedruk. Sy praat deurgaans op 
‘n gedempte manier.)

BENNIE
Jy moet weet, Ina...dit sny my tot 
in die diepste binneste van my hart 
dat jy die kind se dood voor my 
deur lê.

INA
(neem ‘n ruk voor sy 
praat; kyk steeds nie op 
na hom nie)

Gaan na die Heilige Woord wat jy 
verloën het - jy het die bloed wat 
aan ons deur se bo-drumpel en 
deurposte gesmeer was, afgevee toe 
jy jou rug op God gedraai het...en 
Sy doodsengel het ons huis in die 
nag binnegekom.

BENNIE
(diep ontroer)

Hoe kan jy...hoe kan jy, as my 
vrou, so ‘n wrede ding vir my sê?

Nou kyk Ina vir die eerste keer op na Bennie, direk in sy oë.

INA
Juis omdat, as jou vrou, dit my 
plig is om jou aan die waarheid in 
jou eie siel, waarna jy nie meer 
wil luister nie, te herinner.  
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En as dit nie vir jou aanvaarbaar 
is nie...dan moet jy my maar afgooi 
soos jy die Here afgegooi het. 
(beat) Maar natuurlik sal jy nie, 
want die skandaal wat dit sal 
veroorsaak sal waarskynlik jou 
politiese ambisies skade aandoen.

Bennie kan skaars sy emosies beheer, maar hy doen. Hy stap 
vinnig weg.

Ina kyk weer uit oor die tuin, haar gesig uitdrukkingloos 
soos ‘n masker.

TREK OOR KLANK: Marika wat sing soos in volgende toneel...

MARIKA
“Voor jy gaan my hart,
sê dit tog nog net een keer 
weer...”

INT. DIE WIT KAT KABARET. DAY4 4

Marika staan op die verhogie en sing (deur klavier begelei 
wat ons nie sien nie) - die laaste stukkie van die refrain 
van “Parlez-moi d’amour” (Afrikaanse vertaling Deon 
Opperman). Sy sing met ‘n pragtige stem, maar sy is skaam en 
selfbewus. 

Soekie staan tussen die tafels, oë aandagtig op Marika. Daar 
is niemand anders in die vertrek nie. 

MARIKA
“...Jy weet wat ek wil hoor -
ek smag na net drie woorde: 
‘Ek lief jou’."

Soekie klap hande.

SOEKIE
Mooi.  Baie mooi. Net een 
probleem...

Marika se oë is angstig op Soekie.

SOEKIE (CONT’D)
As jou gehoor kan sien jy’s bang, 
sal hulle ook bang raak...en dan 
bekommer hulle hulle meer oor jou
as wat hulle na die lied luister.

MARIKA
Ek is bang.  Ek het nog nooit so op 
‘n verhoog gestaan nie.
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SOEKIE
Daar’s nie ‘n kunstenaar wat nie 
bang is nie. Die groot kuns is juis
om jou vrees te trotseer. 

MARIKA
Ek het dit meer geniet toe ons in 
die sitkamer geoefen het.

Soekie klim op die verhogie langs Marika.

SOEKIE
Ek wou hê jy moes voel hoe dit voel 
om op ‘n verhoog te staan. Of jy 
nou in ‘n stikamer of op ‘n verhoog 
is...(demonstreer soos ‘n 
diva)...kyk jou gehoor in die 
oë...hulle is in jou ruimte, hulle 
behoort aan jou. Hulle wil veilig 
voel. En om dít te kan voel moet 
daar ‘n belofte soos ‘n hemelse lig 
uit jou straal:  Kom saam met my, 
julle is veilig hier, ek neem julle 
op ‘n reis na die kamers van die 
hart.

Soekie beduie met haar hand na die painis wat ons nie sien 
nie.  ‘n Kort inleiding...en dan sing/demonstreer Soekie met 
volslae vaardigheid:

SOEKIE (CONT’D)
“Fluister in my oor
vertel my, my lief, van jou liefde
Voor jy gaan my hart,
sê dit tog nog net een keer 
weer...”

Soekie hou op sing, draai na Marika en lig haar hande - “Sien 
jy?” Die “pianis” hou op speel.

MARIKA
Ek weet nie hoe jy dit doen nie.

SOEKIE
Hier’s die geheim...vergeet van 
almal...(beduie  leë tafels)...van 
al die oë wat op jou is...en 
verbeel jou jy’s alleen met die man 
wat jy lief het. Elke woord wat jy 
sing, elke laaste woord...is net 
vir hom. 

Nabyskoot op Marika...

SOEKIE (CONT’D)
Probeer weer.
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Soekie beduie weer na die pianis soos sy van die verhogie 
afklim.

Nou’s ons op Marika. Terwyl ons die inleiding hoor, bly ons 
net op haar - beweeg stadig nader aan haar gesig soos sy 
Soekie se woorde internaliseer.  En dan, sonder dat ons van 
haar wegsny, begin sy sing...en dis anders. Nou skyn daar ‘n 
teenwoordigheid en vreeslose opregtheid uit haar uit.

MARIKA
“Fluister in my oor
vertel my, my lief, van jou 
liefde...

Soekie glimlag, knik tevrede - ”Now we’re talking...”.

MARIKA (CONT’D)
Voor jy gaan my hart,
sê dit tog nog net een keer 
weer...”

INT. JP SE KANTOOR. DAY5 5

Die deur gaan oop en Ingrid kom die kantoor binne. Sy maak 
die deur toe en gaan staan met haar rug teen die deur, arms 
oor haar bors gevou.

INGRID
Ek het lank en diep daaroor gedink, 
en jy’s verkeerd.

Nou sien ons JP wat agter sy lessenaar sit. Hy laat sak 
effens moedeloos, met ‘n klein sug, sy kop...”Hier kom 
dit”...en kyk dan weer op na Ingrid.

Ingrid stoot weg van die deur en beweeg tot voor sy lessenaar 
terwyl sy praat.

INGRID (CONT’D)
Ek verstaan dat jy bekommerd is dat 
die kinders nie sonder...

JP
Voor jy ‘n woord verder sê, 
Ingrid...!

Ingrid steek in haar spore vas.

JP (CONT’D)
Ek het jou ondersteun toe jy by 
Stemreg vir Vrouens aangesluit het.  
Ek het jou ondersteun toe jy tot 
voorsitter verkies...

INGRID
Voorsitster.
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JP
...voorsitster verkies is en 
gedurig nie by die huis was nie. En 
ek kan nog steeds daardie soort
“nie by die huis wees nie” verduur, 
maar ek kan nie, en sal nie, die 
soort “nie by die huis wees” wat 
staan vir verkiesing tot die 
parlement sal vra nie. 

Vir ‘n oomblik is die wind uit Ingrid se seile, maar dan 
herwin sy haarself.

INGRID
Deneys Reitz se vrou gaan vir...

JP
(skielik kwaai)

Hulle het nie kinders nie!

Weereens is die wind uit Ingrid se seile.

JP (CONT’D)
Dit spyt my dat ons hierdie gesprek 
hier in my kantoor moet voer...dis 
onvanpas...maar aangesien jy daarop 
aandring - jy sal ver gaan soek vir 
‘n man wat meer gedoen het as ek  
om die “chauvinisme” waarmee hy 
groot gemaak is, af te skud. Bring 
hulle!  Laat hulle hier in ‘n ry 
kom staan! Dit sal ‘n kort rytjie 
wees. Jou aandringerigheid grens 
nou aan minagting, minagting wat ek 
niks gedoen het om te verdien nie.

INGRID
(stil)

Dit was nie my bedoeling nie.

JP
Miskien nie, maar dis hoe ek dit 
ervaar.  En ek reken enige ander 
mens sou ook. Vrouens ingesluit.

Ingrid staan verleë.  JP loop om sy lessenaar tot aan haar 
sy. Hy raak saggies aan haar wang.

JP (CONT’D)
(saggies en teer)

Ek het my hart aan jou verloor, 
juis omdat jy ‘n vrou van vurige 
oortuiging was...is nog steeds, en 
daarom het jy steeds my hart. Jy’t 
vir die stemreg vir vrouens geveg. 
Jy’t gewen. 
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Dit gee jou nou die soort toegang 
tot die Nasionale Party se 
binnekring waarvan jy ‘n jaar 
gelede net kon droom. Gebruik 
dit...omskep die dier soos net ’n 
vrou kan...bietjie vir 
bietjie...van binne.

Stadig kom Ingrid se oë na JP s’n. 

JP (CONT’D)
En die dag as die kinders uit die 
huis uit is, kan jy jouself 
beskikbaar stel vir eerste minister 
van die Unie. Ek sal jou 
ondersteun.

Ingrid kyk JP in die oë...nie kwaad nie, maar ook nie oortuig 
nie.  Dan stap sy uit.  JP kyk haar agterna.

INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE. DAY6 6

Gerhard en Abraham sit oorkant mekaar in die stoele wat een 
kant in Gerhard se kantoor staan.  Gerhard kyk deur ‘n 
dokument in sy hande.

GERHARD
Hierdie is indrukwekkend, Abraham.  
Meer as indrukwekkend.

ABRAHAM
Kyk wat gebeur onder die 
wittes...veral Afrikaners...baie 
meer lede as ses maande gelede.

Gerhard blaai kyk, knik.

GERHARD
Wys jou net. As ons boodkskap reg 
oorgedra word...

(kyk op na Abraham)
Ek lê die krediet hiervoor voor jou 
deur.

Abraham knik ‘n dankie.

GERHARD (CONT’D)
Meer as ‘n derde van die Afrikaanse 
bevolking lewe onder haaglike 
omstandighede...

ABRAHAM
En amper al die swart mense.
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GERHARD
Ja, maar of mens nou daarvan hou of 
nie, sonder wit ondersteuning sal 
die Kommuniste Party net as ‘n 
swart beweging afgeskryf word.

(verwys na die dokument)
Hierdie syfers dui daarop aan dat 
as ons ons kaarte reg speel, ons 
met die volgende verskiesing onder 
wit Suid-Afrikaners, en veral die 
Afrikaner, ondersteuning kan kry 
wat die Sappe en die Natte regop 
sal laat sit.

Abraham glimlag, knik sy instemming.

GERHARD (CONT’D)
(gee die dokumente terug 
aan Abraham)

Doe’ so voort, my vriend, doe’ so 
voort.

INT. DIE WIT KAT KABARET. DAY7 7

Marika en Soekie soos voorheen.  Marika sing weereens die 
laaste deel van die refrein van “Parlez-moi d’amour”, maar 
haar vertoning is nou in ‘n ander liga as die eerste keer - 
dis deurtrek met selfvertroue en teenwoordigheid.

MARIKA
“...Voor jy gaan my hart,
sê dit tog nog net een keer weer- 
Jy weet wat ek wil hoor
ek smag na net drie woorde: 
“Ek lief jou." "

Marika se oë gaan toe terwyl die klavier die “outro” klaar 
speel. 

Soekie staan tjoepstil...oë op Marika. Dit was manjefiek.  
Soekie knik stadig haar kop - “Thaaaaaaat’s the one.”

Marika se oë gaan stadig oop soos sy “terug kom” na die hier 
en nou.

SOEKIE
Jy...my boeremeisie...is reg vir ‘n 
gehoor.

MARIKA
O nee, nee, nee. Dit was genoeg vir 
my om net hier te staan, dankie.

Soekie stap tot reg voor die verhogie, praat op na Marika.
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SOEKIE
Moenie eers daaraan dink om my teë 
te praat nie.  Ek gaan met André 
praat. Jy, skattebol, gaan, as my 
spesiale gas...“slegs een 
vertoning”...hierdie lied voor ‘n 
regte gehoor sing. 

MARIKA
Baie dankie, maar die son sal ophou 
skyn voor ek dit doen.

Soekie klim weer op die verhoog, kyk Marika in die oë.

SOEKIE
Waarvoor was dit dan alles?  Hm?  
Jy kon in die platteland gebly het. 
Maar jy het nie. Jy’t stad toe 
gekom om die vrou daar agter 
tralies in jou hart vry te laat 
sodat sy haar vlerke kan sprei. Jy 
is beeldskoon...en jy’t ‘n 
betowerende stem. Hierdie is jou 
oomblik, Marika. Duik oor die 
afgrond...en vlieg.

Eindig op Marika - die weersin nie meer so sterk in haar oë 
nie.

 AD BREAK # 1

INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY8 8

Bennie is besig om sy baadtjie aan te trek...op pad uit. 
Sarel staan by Bennie se lessenaar. Sarel verwys na ‘n 
handgeskrewe brief in sy hand.

SAREL
...ja, maar die probleem is:  
hierdie is reeds die derde brief in 
dié verband wat ons ontvang het.

Bennie draai gefrustreerd na Sarel.

BENNIE
Wat is dit met die vrouens?! Hulle 
wou stemreg hê en ons het hulle 
stemreg gegee.

SAREL
Dit wil voorkom dat hulle van 
mening is dat die party met die een 
hand gee terwyl dit met die ander 
wegneem.

(lees voor uit die brief)
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“Die Nasionale Party se aandring 
daarop dat vorige vroueorganisasies 
ontbind word, stel ons nou in die 
haaglike posisie waar ons stemreg 
het, ja, maar minder invloed binne 
die party as voor ons stemreg gekry 
het.”   Soos ek kan aflei, ag hulle 
die stemreg as net een element 
binne die breër kwessie van 
vroueregte in die algemeen.

BENNIE
Weet jy, ek het nie tyd vir sulke 
nonsens nie. Ek is reeds laat vir 
my afspraak. Skryf ‘n brief, ek sal 
teken as ek terug kom...laat haar 
mooi vertaan, op ‘n taktvolle wyse, 
dat sy nie die room kan eet en dan 
nog botter ook maak nie. As vrouens 
langs mans op die rugbyveld wil 
draf, dan moet hulle nie kla as die 
spel rof raak nie.

Bennie sit sy hoed op sy kop en stap uit.

Sarel kyk na die brief in sy hand, sug ‘n suggie van 
trepidasie.

INT. JP SE KANTOOR. DAY9 9

Bennie kom haastig binne.  JP staan agter sy lessenaar op as 
hy sien dis Bennie.

BENNIE
JP, my ou maat, vergewe my dat ek 
laat is.

JP waai dit weg.

JP
Goed om jou te sien.  Sit gerus.

Bennie gaan sit, plaas sy hoed op JP se lessenaar neer.

JP (CONT’D)
Waarmee kan ek help?

BENNIE
Ek wou jou persoonlik kom spreek 
want dis belangrik. Uiters 
belangrik. Hierdie koalisise-
regering wat Hertzog en Smuts 
beplan...

JP
Soos ek dit verstaan is dit reeds 
‘n uitgemaakte saak.
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BENNIE
Hulle sê so, ja, ten spyte van die 
feit dat baie in die NP daarteen 
gekant is.

JP
Malan se manne.

Terwyl Bennie praat sit JP terug in sy stoel.  Ons sien dat 
JP bedenkinge het oor Bennie se standpunt.

BENNIE
Ja. Maar...jy’s reg...kom die 
verkiesing sal daar ‘n koalisie 
wees - Hertzog neig al lankal oor 
na Smuts se standpunt.  

JP
Soos ek dit verstaan is die 
eintlike beweegrede vir ‘n koalisie 
beide die Sappe en Natte se vrees 
dat die mense die skuld vir die 
depressie voor hulle deure sal lê.

BENNIE
Dit ook. Maar dis nie hoekom ek 
hier is nie. My oë is op wat na die 
verkiesing gebeur. Tussen jou en my 
moet jy weet - Malan gaan sy stem 
laat hoor vir ‘n versuiwerde 
Nasionale Party, een wat die 
Afrikaner se republikeinse ideaal 
getrou bly. Ek wil nou die saad in 
die volk se gedagtes plant, nie wag 
tot na die verkiesing nie.

JP
En jy wil hê ek moet daai saad 
plant.

BENNIE
Soos net jy kan.

JP trek sy asem in...sit vorentoe in sy stoel, elmboë op sy 
lessenaar.

JP
Die beste wat ek kan doen, Bennie, 
is om ‘n stuk te plaas waarin beide 
kante van die saak bespreek 
word...die “vir” en die “teen”.

Bennie het hierdie antwoord nie verwag nie.  Vir ‘n oomblik 
het hy nie woorde nie.

JP sien dat Bennie in die bek geruk is.
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JP (CONT’D)
Toe ek hierdie koerant gestig het, 
het ek dit gedoen omdat ek ‘n 
koerant wou hê wat, anders as elke 
ander koerant in hierdie land, nie 
net ‘n spreekbuis is vir die een of 
ander politieke party nie. 

BENNIE
Ons kom ‘n lang pad, JP, ek en jy. 
Ek veg vir presies dieselfde saak 
waarvoor ons al daai jare gelede 
onderneem het om te veg.  Ek vra 
jou nie om ‘n “spreekbuis” te wees 
nie.  Ek vra jou om daardie einste 
saak te ondersteun.

JP
Ek het nooit belowe om my beginsels 
te laat vaar nie.  Nie vir enige 
saak nie.

BENNIE
Ek vra jou as ‘n vriend.

JP
‘n Vriend sou nie so iets vra nie.

BENNIE
Is dit jou finale antwoord?

JP
Ja.

Bennie vat sy hoed, staan op.

BENNIE
Jy vergeet wie vir jou die 
beleggers gereël het om in die 
eerste plek hierdie koerant te 
stig.

JP staan nou ook op. Die bloed stoot in hom op.

JP
En jy het op jou ere woord belowe 
dat daardie beleggers nie met 
verskuilde agendas en voorwaardes 
gepaard gaan nie. Ek sê dit weer:  
ek is bereid om ‘n stuk te plaas 
wat beide Hertzog en Malan se 
standpunte regverdig stel, maar nie 
‘n stuk propaganda vir Malan nie.

Bennie kyk stil na JP...dan lig hy sy hand, wys met sy 
voorvinger na JP, en stap dan uit.
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JP gaan sit stadig weer in sy stoel.  Dan trek hy ‘n onderste 
laai oop, neem ‘n blikkassie uit die laai, plaas dit op sy 
lessenaar en maak dit oop.  Hy haal versigtig die stukkie lap 
waarop die bloedbroers terug in 1914 hulle bloedafdrukke 
geplaas het uit die kassie.  Hy vou die lappie oop en kyk na 
die bloedafdrukke op die lappie.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, WILLEM/SOEKIE SE SLAAPKAMER. 10 10
NIGHT

Willem lê reeds kaal bolyf in die bed, sy oë diep in gedagte 
op die plafon.  Soekie klim in die bed en kruip tot in sy sy.  
Sy speel met haar vingers in sy borshare.

SOEKIE
(suikersoet singstem)

Liefling...

WILLEM
As sy daai stemtoon gebruik dan 
weet ek sy gaan my vra om iets te 
doen wat ek nie wil doen nie.

Soekie trek hard aan ‘n paar van sy borshare.

WILLEM (CONT’D)
Eina!

SOEKIE
(dieselfde suikersoet 
songstem)

Ek het gewonder...

WILLEM
Hier kom ’it nou.

SOEKIE
...dit was die afgelope paar weke 
so...so besonders...om net die twee 
van ons in die huis te wees...

WILLEM
My antwoord is nee.

Soekie trek vinnig weg en sit orent, effens dikbek.

SOEKIE
Dis nie regverdig nie.  Ek 
ondersteun jou in alles wat jy 
doen, al is dit hoe onplesierig vir 
my,  soos daai swart man wat jy 
hier ingesleep het en verwag het ek 
soos ‘n bediende moes bedien..

WILLEM
Dit was vir ‘n goeie saak.
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SOEKIE
En ons verhouding is nie?

Willem skiet ‘n kyk na Soekie.

SOEKIE (CONT’D)
Ek het niks teen jou ma nie, maar 
sy bly nou al van ons getrou het by 
ons.  Dis so lekker om net ‘n 
bietjie privaatheid te hê terwyl sy 
by haar suster kuier, net ek en jy 
en die kinders.

WILLEM
Mens het in elk geval nie 
privaatheid as jy kinders het nie.

SOEKIE
(klim vies uit die bed)

Moenie jou dom-astrand hou nie.  Jy 
weet presies wat ek bedoel.

WILLEM
Ag kom nou, Soekie, moenie nou die 
kamer vol vies eiers lê nie.

Trek kwaad haar japon aan.

SOEKIE
Omdat jy my rede gee. Al wat ek vra 
is dat jou ma ‘n bietjie by 
Jacqueline-hulle gaan bly.  Hoekom 
moet sy vir die res van haar lewe 
by ons bly?  *

WILLEM
Jacqueline is nie haar dogter nie.  *
Ek is haar seun. *

SOEKIE
Ja, maar sy was soos ‘n ma vir *
Jacqueline. *

WILLEM *
Bloed is dikker as water. *

SOEKIE *
(pouse, nuwe aanslag) *

Jy vat ‘n groot kans om jou ma hier *
te hê terwyl jy op Gerhard *
spioneer. Jy weet hoe’s sy - 
snuffel alles uit. Kan jy jou 
indink wat sou gebeur het as sy 
hier was toe daai swart man hier 
kom eet het?  Hm?

Dis iets waaraan Willem nie gedink het nie.
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SOEKIE (CONT’D)
En voor jy jou oë uitvee, weet die 
hele buurt jy’s nie in 
“besekermingsdienste” nie, maar ‘n 
kommandant in die Republikeinse 
Leer.  Watse “geheime organisasie” 
het julle dan?

Stilte.  Willem dink.

Soekie ruik oorwinning.  Sy gooi haar japon weer af en kruip 
terug in die bed tot teenaan sy sy, presies soos voorheen, en 
praat met dieselfde suikersoet stem...

SOEKIE (CONT’D)
(coup de gras)

As jy wil hê sy moet bly, sal ek 
dit natuurlik aanvaar...dis net... 
ek bekommer my oor jou.

Willem se oë is weer op die plafon...diep ingedagte.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUISIE, SITKAMER. NIGHT11 11

Jacqueline kom die sitkamer binne met ‘n skinkbord met ‘n 
teepot en koppies ens. Gerhard, met leesbril, sit in sy stoel 
soos ons hom al voorheen gesien het. ‘n Staanlamp staan 
skuins agter die stoel.  Hy lees ‘n dokument. 

GERHARD
Is dit al sulke tyd?

Jacqueline sit die skinkbord op die koffietafeltjie neer en 
skink twee koppies tee.

JACQUELINE
My man, as ek jou nie elke aand met 
‘n koppie tee bed toe gejaag het 
nie, sou jy nooit slaap nie.

GERHARD
Dit gaan dol daar op kantoor.

JACQUELINE
Wanneer gaan dit nie dol op kantoor 
nie?

GERHARD
Dis opwindende tye. 

JACQUELINE
Weet nie of die duisende mense wat 
by sopkombuise toustaan sou 
saamstem nie.
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GERHARD
Juis hoekom. Mense verander nie 
tensy hulle ly nie.

JACQUELINE
Jy sê dit altyd en dit ontstel my 
elke keer.

Sy gee vir hom sy koppie tee aan.

GERHARD
Wel, ongelukkig is dit die 
waarheid.  Niks verander as die 
meerderheid mense gemaklik is nie. 
Maar as hulle ewe skielik voor ‘n 
sopkombuis toustaan, dan’s hulle 
oop vir nuwe idees.  Waneer laas 
het jy met Soekie gepraat?

JACQUELINE
Paar dae gelede.  Hoekom?

GERHARD
Nee, ek wonder maar net...jy, 
weet...of sy iets oor Willem gesê 
het.

JACQUELINE
Nie veel nie. Meer oor Tannie Netta *
wat een van die dae terugkom.

GERHARD
(kyk na die sitkamer se 
vloer)

Toe ek en Willem op hierdie einste 
vloer gestoei het, het ek nooit kon 
dink dat die uiteinde van die saak 
sou wees dat hy hom sou oopmaak vir 
‘n gesprek oor sosialisme nie. Ek 
kan jou nie sê hoe warm dit my hart 
maak nie.  En as hy dit kan doen, 
dan kan miljoene ander in die land 
ook. Veral nou. 

(met diepe oortuiging)
Dink net, Jacqueline, dink net wat 
ons vir die miljoene onderdruktes 
in hierdie land kan doen as die 
Kommuniste Party die land kon 
regeer. ‘n Land van regverdigheid, 
waar die werkers nie soos slawe 
behandel word nie.

JACQUELINE
Dis nie wat ek van Rusland en daai *
Stalin man lees nie. Nie dat ek *
baie weet nie, maar volgens wat ek 
kan aflei is dit nie juis die 
paradys waarvan jy praat nie.
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GERHARD
(verdedigend)

Stalinisme is nie kommunisme nie.

JACQUELINE
Ek vra net: hoe seker is jy dat wat 
daar met kommunisme gebeur het, nie 
ook hier sal gebeur nie?

GERHARD
Omdat ek dit nie sal toelaat nie.

Jacqueline kyk vir Gerhard stil aan...”Iiiiiis dit?”, knik *
dan, maar nie met volle oortuiging nie.

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. NIGHT12 12

Die voordeur van binne.  Iemand KLOP HARD aan die deur van 
buite.

Bennie, wat nog sy japon vasmaak soos hy loop, kom in die 
gang af na die deur. Hy kom by die deur.

BENNIE
Wie’s daar?

JP (O.S.)
Dis ek.

Bennie sluit die deur oop. ‘n Baie kwaad JP staan in die 
deur.

JP (CONT’D)
Jou wetter!  Jou verdomde wetter!

BENNIE
Wag nou net ‘n oomblik.  Wat 
gaan...

JP
(vinger in Bennie se 
gesig)

Moenie maak asof jy nie weet nie!

BENNIE
Ek’s jammer, maar...

JP
Ek het tot nou toe in ‘n 
vergadering met my aandeelhouers 
gesit. Wil jy my nou kom vertel jy 
weet nie waarvan ek praat nie!

INA (O.S.)
Bennie...

Bennie kyk oor sy skouer af in die gang, sien...
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Ina, in haar japon, wat na hom en JP kyk.

BENNIE
(aan JP)

Kom binne asseblief.  Ons kan in my 
studeerkamer praat.

JP kom in.  Bennie sluit die deur agter hom toe.

BENNIE (CONT’D)
Daar’s niks om jou oor te bekommer 
nie, Ina.  Ek’s jammer ons het jou 
wakker gemaak.  (aan JP) Hierdie 
kant toe.

Bennie stap af in die gang.

BENNIE (CONT’D)
(aan Ina)

Gaan lê gerus weer.

Bennie kom by ‘n deur in die gang...beduie vir JP om in te 
gaan.  JP stap die studderkamer binne. Bennie gee ‘n laaste 
kyk vir...

Ina, wat hom net dophou.

Bennie stap ook die studeerkamer binne.

INT. BENNIE SE HUIS, STUDEERKAMER. NIGHT13 13

Bennie maak die studeerkamer se deur agter hom toe.

JP
Ek was nou net vir ure in ‘n 
vergadering met al my verdomde 
aandeelhouers. En jy weet presies 
hoekom daar was.

BENNIE
Ek het die standpunt wat jy aan my 
oorgedra het, aan hulle oorgedra. 
As hulle daarna besluit het om jou 
in hulle hoedanigheid as 
aandeelhouers daaroor te kom sien, 
dan is dit seker hulle reg om dit 
te doen.

JP
Jy’t vir my gejôk, Bennie!  Jy weet 
wat met my gebeur het met my vorige 
publikasie en ek het jou 
nadruklik...nadruklik!...laat 
verstaan dat ek nie weer so ‘n 
situasie op my hande wil hê nie.  
Jy’t my in die oë gekyk en gejôk! 
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Jy gaan terug na hulle en jy sê vir 
hulle om te retireer! Tot anderkant 
die berge!

BENNIE
Ek’s bevrees ek het nie die mag of 
invloed om dit te doen nie.

JP
Of die wil nie.  

Bennie staan soos ‘n steenpilaar.

JP (CONT’D)
(knik wetend)

Gaaf.  As dit is hoe jy dit wil 
doen... Kom ons kyk wat gebeur. Ek 
sal myself die deur wys.

JP pluk die deur oop en stap uit. Hy los die studeerkamer se 
deur oop.  Bennie staan tjoepstil...dink. Ons hoor die 
VOORDEUR TOEKLAP.  Stilte. Bennie sug. Dan kyk hy op as...

Marika, ook in haar japon, in die studeerkamer se deur 
verskyn.

BENNIE
Jammer...

MARIKA
Is alles reg?

BENNIE
JP...hy’s ‘n bietjie kwaad oor 
‘n...’n ding wat by die koerant 
gebeur het. Hy sal bedaar.

MARIKA
Kan ek vir jou iets 
kry...tee?...glas melk?...

BENNIE
Nee.  Maar dankie dat jy aanbied.

Marika knik, en draai dan weg...maar draai terug.

MARIKA
As jy dalk die tyd het...Soekie het 
my oorreed om more-aand by die klub 
‘n lied te sing...dit sal lekker 
wees om ten minste een persoon in 
die gehoor te hê wat ek ken.

Bennie kyk vir ‘n paar oomblikke stil na Marika voor hy 
antwoord.

BENNIE
Graag.
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Marika glimlag beskeie...en stap dan weg.

Bennie se oë is nog op die deur waar Marika gestaan het.

MUSIEK:  Klavier-inleiding van “Parlez-moi d’mour” begin.  
Trek oor na...

INT. DIE WIT KAT KABARET. NIGHT14 14

Marika, ge”soleerd in die andersins donker verhoog. 

MARIKA
(sing)

Fluister in my oor
vertel my, my lief, van jou liefde
Voor jy gaan my hart,
sê dit tog nog net een keer weer- 

Bennie sit alleen by ‘n tafel in die skadu’s van die klub, sy 
oë vas op Marika.

MARIKA (O.S.) (CONT’D)
(sing)

Jy weet wat ek wil hoor
ek smag, ja ek smag na drie woorde: 

Terug na Marika:

MARIKA (CONT’D)
"Ek lief jou."

(haar oë gaan na Bennie)

Jy weet, weet baie goed
dat ek jou eintlik nie wil glo nie,

Terug na Bennie.  Hy is bekoor.

MARIKA (O.S.) (CONT’D)
maar die woorde wat jy praat
jou stem soos warm, warm wyn,
die heelal kan verdwyn,
soos mis voor son wegkwyn,

Terug na Marika:

MARIKA (CONT’D)
ek wil nie, ek's verlore,
maar met jou, opnuut gebore…

Nou beweeg ons om Marika, net Marika in die kollig.  Sy sing 
pragtig, met oortuiging, weerloosheid, passie - visuele 
verwysing: sien Julie Andrews in die lied “Crazy World” in 
Victor/Victoria.
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MARIKA (CONT’D)
Fluister in my oor
vertel my, my lief, van jou liefde
Voor jy gaan my hart,
sê dit tog nog net een keer weer- 
Jy weet wat ek wil hoor
ek smag, ja ek smag na drie woorde: 
"Ek lief jou."

Terug na Bennie, net  Bennie.  Ons HOOR DIE GEHOOR SE 
ENTOESIASTIESE APPLOUS, maar ons sien net vir Bennie...sy oë 
op Marika.

Eindig op Marika, oë toe, kop gebuig.  Dan kyk sy 
op...vermoedelik in Bennie se rigting...en glimlag.

 AD BREAK # 2

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY15 15

JP oorhandig met emfatiese beweging ‘n gevoude afskrif van 
“Die Volkskoerant” koerant aan Ingrid. *

ANGLE ON:  Die Volkskoerant in Ingrid se hande.  Die *
hoofopskrif lees:  “HERTZOG: KOALISIE DIE PAD VORENTOE”.

JP
Kom ons kyk nou hoe graag daardie 
wetters hulle name met ‘n koerant 
wat Hertzog en Smuts ondersteun, 
verbind wil hê.

INGRID
Hulle gaan alles wat hulle het 
gebruik om jou te breek.

JP
Hulle’s welkom om te probeer. Ek 
het nie bloed gesweet om ‘n koerant 
te bou om my te laat voorskryf wat 
ek mag en nie mag publiseer nie.

INGRID
Dis die man wat ek lief het.

(stap oor na ‘n tafeltjie 
waarop ‘n vel papier met 
getikte skrif daarop lê)

In daardie geval het ek nog ‘n 
pyltjie wat jy in hulle rigting kan 
skiet.

Ingrid raap die doukment op en gee dit vir JP.
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INGRID (CONT’D)
Iets wat ek geskryf het - oor die 
wol wat die NP met hulle sogenaamde 
stemreg vir vrouens oor ons oë 
getrek het.  Met die stemreg vir 
vrouens het die NP twee lastige 
vlieë met een klap doodgeslaan, en 
dis duidelik hulle het dit so 
beplan. As gevolg van daardie 
stemreg is vrouens nou kastig lede 
van die party en dus dring die 
party nou daarop aan dat al die 
vroueorganisasies ontbind word. 
Weg.  Ingesluk.  Ontman. En vergewe 
die ironiese gebruik van die woord 
“ontman” maar ongelukkig is daar 
nie ‘n Afrikaanse woord vir wanneer 
‘n vrou haar mag verloor nie.

JP
En die tweede vlieg?

INGRID
Stemme.  Wit stemme. Gee vir wit 
vrouens die stemreg en 
siedaar!...skielik het jy dubbeld 
soveel wit stemme as wat jy gehad 
het. Dis nie gelyke regte nie.  Dis 
uitbuiting.

Ingrid stap met mening na die deur.

INGRID (CONT’D)
En nou moet jy my verskoon.

JP
Waar gaan jy?

INGRID
My man se saak by die mag agter die 
troon bepleit.

JP het nie ‘n benul wat dit beteken nie.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY16 16

Ina se hare is netjies gekam, maar haar gesig is ietwat 
bleek, met effense donker skadu’s onder haar oë. Sy dink oor 
iets, kyk dan op na...

Ingrid wat langs haar op die rand van die rusbank sit.

INA
Om eerlik te wees, Ingrid...ek is 
nie seker hoe ek jou kan help nie.
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INGRID
Jy is sy vrou.  As iemand hom kan 
oortuig, dan is dit jy.

INA
Mens sou so dink...maar ek’s 
bevrees...ek’s bevrees dinge gaan 
nie so goed tussen my en Bennie 
nie.

INGRID
Ek’s jammer om dit te hoor. Ek kan 
my indink dat die...dat julle 
verskriklike verlies...druk op 
julle geplaas het.

Trane stoot in Ina se oë op, maar sy knyp dit weg.

INA
Dit kom al lank voor die baba.

INGRID
(pouse)

Ek het nie besef nie.  Ek’s jammer.

INA
(innig, stil, ‘n soort 
bieg)

Ek praat nie graag met ander oor 
ons verhouding nie.  (pouse) Ek het 
my vorige man gelos om met ‘n man 
van God te trou...maar in dieselfde 
oomblik wat ek dit gedoen het, het 
hy besluit om die kerk te verlaat. 
In die begin het ek my bedenkinge 
tersyde gestel, hom ondersteun, 
maar bietjie vir bietjie het ek 
gesien hoe dít wat hy doen, hom 
verander...hoe die lig wat uit hom 
geskyn het, dag na dag wegkwyn.  
Hoe meer ek met hom daaroor praat 
het, hoe minder wil hy luister.

(kyk Ingrid in die oë)
Jy kan ons Hemelse Vader dank dat 
jou man nog is wie hy was. Jy glo 
in hom, kan hom ondersteun. Ek nie. 
Ons deel nie eers meer ‘n bed nie. 
So ek’s jammer...ek kan jou nie 
help nie. 

Eindig op Ingrid, diep getref deur Ina se woorde.

INT. ‘N KELDER. DAY17 17

WILLEM
Slim.  Baie slim. Met ‘n gladde 
tong.
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Willem staan, Odendaal sit en luister.

WILLEM (CONT’D)
Ek het nou al ‘n klomp keer met hom 
gesels sedert hy en Gerhard by my 
aan huis was - selfs ‘n paar 
vergaderings bygewoon waar hy die 
hoofspreker was. Ek het in my lewe 
nog nooit ‘n swarte soos hy ontmoet 
nie.

ODENDAAL
Jy sê hulle ledegetalle groei 
vinnig.

WILLEM
Direk as gevolg van die werk wat hy 
doen.  Ek sweer daar’s 
Afrikaners...as hulle hom moes 
hoor...hulle sou deur sy 
kommunistiese redenasies oortuig 
word.  Veral in hierdie tye.

ODENDAAL
Hulle sê mos:  ‘n kommunis is net 
‘n kapitalis wat nog nie geld het 
nie.

WILLEM
En op die oomblik is daar 
derduisende wittes, en nog 
derduisende meer swartes, wat 
minder as niks het. Vrugbare grond 
vir die Kommuniste Party se 
boodskap. As die swartes in hierdie 
land begin saamstaan, het ons 
probleme. Al wat hulle kort is ‘n 
kragtige stem...en hierdie Abraham 
Mphubani is daardie stem.

ODENDAAL
Dan moet daardie stem stilraak voor 
hy deur teveel mense gehoor word.

Willem knik stadig, gevaarlik.

INT. BENNIE SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT18 18

Ina, in haar japon, sit voor ‘n tafeltjie waarop ‘n spieël 
staan.  Sy borsel stadig haar hare.

Bennie stap die kamer binne, steeds in sy dagklere.

Ina gewaar hom, aarsel in ‘n oomblik met die borsel van haar 
hare, en borsel dan weer. Andersins erken sy nie sy 
teenwoordigheid nie.
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Bennie beweeg ‘n paar treë nader, maar nie tot heeltemaal by 
haar nie.

BENNIE
(saggies)

Ina...so kan ons nie aangaan nie.

Stilte. Ina borsel haar hare.

BENNIE (CONT’D)
Ek wil hierdie muur wat tussen ons 
ontstaan het, klip vir klip *
afbreek, maar ek kan dit nie alleen 
doen nie...kan dit nie doen as jy 
nie met my wil praat nie.

Ina hou op borsel, draai haar kop effens na Bennie.

INA
Ek sal praat...maar net met die man 
wat ek getrou het.

Bennie kyk moedeloos af, skud sy kop, kyk weer op...

BENNIE
Ek ís daardie man.  Was nog altyd 
daardie man. Toe ek besluit het om 
die kerk vir die politiek te 
verlaat...dit was nie ‘n maklike 
besluit nie.  Ek het lank 
gedink...gebid...aanhou bid totdat 
ek God gehoor het. Dit is my 
diepste oortuiging dat my besluit 
Sy seën gehad het...nog steeds het. 

INA
En toe jy jou beste vriend in die 
rug gesteek het?  Het dit ook die *
Here se seën gehad?  Ek het gehoor 
wat JP sê...een van jou beste 
vriende op hierdie aarde. Jou ma en *
jou pa draai in hulle grafte. *

BENNIE
(pouse)

My pa het altyd gesê - die politiek 
is ‘n modderbad, almal wat daar 
inklim word vuil. En hy was reg.  
Ek erken dit. 

Bennie stap nog ‘n bietjie nader, tot amper agter Ina.

BENNIE (CONT’D)
Maar dit is die opoffering wat die 
Here my gevra het om te maak. As 
slegs die goddeloses by die 
politiek betrokke raak...watse kans 
het die mensdom dan?
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Bennie plaas sy hande van agter saggies op Ina se skouers. 
Ina verstyf effens.

BENNIE (CONT’D)
Ek is nog die man met wie jy getrou 
het.

(en skielik, sonder 
waarskuwing, vang sy stem 
in sy keel soos die huil 
in hom opstoot)

En ek mis jou...

Bennie staan met geboë hoof, sy skouers ruk soos hy huil, sy 
hande steeds op Ina se skouers.  Ina se gesigsuitdrukking 
verander glad nie. Sy “verduur” hom.  Na ‘n ruk begin Bennie 
bedaar, herwin sy selfbeheer.  Hy kyk met betraande wange in 
die spieël na Ina.

BENNIE (CONT’D)
Kom terug na my.  Asseblief.

INA
(gesig soos ‘n masker)

Ek is moeg. Ek wil gaan slaap.

Bennie staan vir ‘n oomblik...knik stadig sy kop...neem sy 
hande weg van haar skouers...en stap uit.

Ina kyk na haarself in die spieël en begin weer haar hare 
borsel.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. NIGHT19 19

JP sit in ‘n stoel by ‘n staanlampie, lees ‘n boek. 

Ingrid verskyn in die sitkamerdeur.  Sy dra ‘n pragtige, 
sagte, floeiende lang rok...lyk absoluut beeldskoon. Sy gaan 
leun met haar skouer uiters verleidelik teen die deurraam, 
haar oë op JP.

JP lees nog...het haar nog nie gewaar nie.  Maar dan voel hy 
haar aan...kyk op.

Ingrid glimlag effens en sweef soos ‘n Venus oor die sitkamer 
na JP.

JP hou haar stil dop.

By hom gekom, neem sy die boek uit sy hande, vou dit toe en 
gooi dit eenkant op ‘n stoel of bank neer.  Dan hou sy haar 
hande na hom uit...hy vat haar hande...en sy trek hom stadig 
tot sy voete.  Haar arms gly om sy nek, haar lippe 
sentimeters weg van syne.
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INGRID
Ek wil hê jy moet weet...maak nie 
saak wat nie...jy is my ridder...ek 
is jou beminde...en ek sal, tot my 
laaste asem,  jou liewer hê as die 
lewe self.

Haar lippe beweeg stadig nader aan syne totdat hulle lippe 
raak.  Sy soen hom saggies, teer...

INT. BENNIE SE HUIS, SPAARKAMER WAAR BENNIE SLAAP. NIGHT20 20

Die kamer is donker, net maanlig wat deur die venster oor die 
bed val.  Bennie, steeds in dieselfde klere, sit tjoepstil op 
die rand van die bed. Ons beweeg stadig nader aan hom soos hy 
daar sit...diep ingedagte.   Na ‘n ruk kyk hy op na die 
kamerdeur...dink daaroor...en dan staan hy op.

INT. BENNIE SE HUIS, MARIKA SE SLAAPKAMER. NIGHT21 21

Die kamer is donker.  Weereens net maanlig. Marika lê met 
haar oë toe, waarskynlik aan die slaap.  Ons bly op haar...en 
dan snak sy effens na haar asem soos sy spontaan wakker word.  
Haar oë gaan oop...en dan stadig na...

Bennie staan in die maanlig langs Marika se bed.

Marika beweeg nie, haar oë op Bennie.

BENNIE
(weerloos)

Ek het liefde nodig...

 AD BREAK # 3

INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE. DAY22 22

Willem steek sy kop om die deur.

WILLEM
Wat sê jy, vriend, het jy al die 
wêreld verower?

GERHARD
Willem. Hoe gaan’it?

Willem stap die kantoor binne.

WILLEM
Nee, goed.  Lekker. Self?

GERHARD
Aan die gang.  Waarmee kan ek help?
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WILLEM
Ek wil jou ‘n guns vra...wel, 
eintlik wilek Abrahams ‘n guns vra, 
maar ek wil nie hê hy moet dink 
ek’s voorbarig wees nie.  Ek het 
gewonder of jy hom dalk kan oortuig 
om my ‘n soort van ‘n toertjie te 
gee...deur ‘n lokasie.

Gerhard se wenkbroue skiet op.

WILLEM (CONT’D)
Ek was in my hele lewe nog nooit in 
‘n lokasie nie.  Ek het gereken as 
ek regtig wil verstaan hoekom die 
swartes dink soos hulle dink en 
voel soos hulle voel, dan sou dit 
waarskynlik ‘n goeie idee wees om 
met my eie oë te sien hoe hulle 
leef.

GERHARD
Nou het jy die wind uit my seile. 
Weet jy hoe min witmense was al 
ooit in ‘n lokasie?  Swartmense kom 
elke dag in die wit woonbuurte, 
maar die meeste witmense kom nie 
van geboorte tot die dood in ‘n 
lokasie nie.  Wag net daar...

Gerhard steek sy kop uit by die deur.

GERHARD (CONT’D)
(roep)

Abraham...!  Kan jy gou na my 
kantoor toe kom?

Gerhard draai terug na Willem.

GERHARD (CONT’D)
Dit sou nie voorbarig gewees het 
nie.  Ek’s seker hy sal dit met 
plesier doen.

Abraham kom die kantoor binne, sien dan vir Willem.

ABRAHAM
Willem.  Dagsê.

WILLEM
(bied sy hand aan)

Dagsê.

Hulle skud hande op die Westerse manier.
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GERHARD
Jy sal my dalk nie glo nie, maar 
Willem het my kom vra om jou te 
oortuig om hom op ‘n toer deur ‘n 
lokasie te neem.

ABRAHAM
(kyk ietwat verbaas na 
Willem)

Ja...?!

WILLEM
(beduie na die kantoor)

Gereken aangesien ek reeds oor die 
afgrond geval het, ek maar net 
sowel al die pad tot onder kan 
foeter.

Abraham en Gerhard lag.

WILLEM (CONT’D)
Is dit veilig?  Vir ‘n wit man, 
bedoel ek.

ABRAHAM
Jong, jy weet, daar in die 
lokasies...hulle hou daarvan om 
witmense te eet.

Vir ‘n oomblik is Willem nie seker of Abraham ‘n grappie maak 
of ernstig is nie.  Dan klap Abraham hom goedig teen die 
skouer, lag lekker vir sy eie terg.  Willem lag geforseerd 
saam.

INT. BENNIE SE HUIS, KOMBUIS. DAY23 23

Ina maak koffie, doop die moerkous op en af in die koffiepot. 
‘n Bakkie met beskuit staan ook op die tafel.

INT. BENNIE SE HUIS, MARIKA SE SLAAPKAMER. DAY24 24

Marika staan in die kamer, aangetrek vir die dag. Sy staan 
tjoepstil...dink.  Sy is duidelik gespanne, bekommerd.  Sy 
trek haar asem diep in, vryf haar rok plat...en stap na die 
kamerdeur.

INT. BENNIE SE HUIS, KOMBUIS. DAY25 25

Marika verskyn van die gang se kant net-net in die 
kombuisdeur.  Sy sien...

Ina by die tafel besig met die koffiepot.  Ina gewaar nie vir 
Marika nie.
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Marika forseer ‘n vriendelik blik op haar gesig en kom die 
kombuis binne.

MARIKA
More, Ina. 

INA
More, Marika.  Jy’t lekker laat 
ingelê.

MARIKA
Ja, ek uh...ek was a bietjie moeg.

INA
Jou tysberekening is perfek.  
Koffie?

MARIKA
Dankie.

INA
Kry vir jou beskuit as jy wil hê.

Ina draai weg om twee koppies en pierings van ‘n rak af te 
haal.

Marika loer onderlangs na Ina se rug.

Ina draai terug met die twee koppies, plaas hulle reg op die 
tafel en skink koffie.

INA (CONT’D)
En? Wat is jou planne vir vandag?

MARIKA
(versigtig)

Om die waarheid te sê...ek het 
gedink dis miskien tyd dat ek ‘n 
plekkie van my eie kry.

Ina kyk vinnig op.

MARIKA (CONT’D)
Iets klein, wat ek dalk kan huur.

INA
Maar jy’s so welkom hier.  Hoekom 
wil jy gaan?

MARIKA
Wel...jy weet...ek is darem nou al 
‘n rukkie hier by julle...die stad 
voel nie meer so vreemd vir my 
nie...ek kan nie vir ewig hier by 
julle bly nie.

Ina se kakebeen trek styf, haar gesig raak strak.
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INA
Dis oor Bennie, né.

Marika kyk vinnig op na Ina, onseker wat nou gaan kom.

INA (CONT’D)
Oor ek en hy al ewig stry.

Marika sug amper met verligting.

MARIKA
Nee. Nee. Glad nie.

INA
Jy sê dit net om my gevoelens te 
spaar.

Ina sak stadig in ‘n stoel, laat sak moedeloos haar kop.

MARIKA
(versigtig)

Dis ‘n moeilike ding...as mens 
sukkel...om ‘n gas in die huis te 
hê.

INA
So dit is daaroor.

Ina vat Marika se hande oor die tafel vas.

MARIKA
Ek kan nie vir jou sê hoe ‘n 
lafenis dit vir my is dat jy hier 
is nie, Marika...(trane stoot op in 
haar oë)...dat jy hier was met 
die...met die geboorte. Moenie gaan 
nie. Nie nou nie.  Bly net nog ‘n 
rukkie.  Asseblief. Ek dink ek sal 
van my kop af gaan as jy nou loop.

Marika kyk stil na Ina...tussen ‘n rots en ‘n harde plek.

INA
Asseblief.

Marika aarsel...en dan knik sy ‘n “Nou maar gaaf dan”.

INA (CONT’D)
Dankie.  Dankie.  Ek belowe ek sal 
my bes doen om ‘n bietjie meer 
vrolik te wees.

Marika glimlag flou.
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INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, INGANGSPORTAAL. DAY26 26

Willem kom in by die voordeur met ‘n groot tas en ‘n kleiner 
tas in die hande, gevolg de Netta met handsak oor die arm en 
hoed met blommetjies op die kop.  Sy trek haar handskoene af 
soos sy praat.

NETTA
Nee, kyk, dit was lekker om by 
Martie te kuier, maar oos, wes, 
tuis bes.  En ek moet eerlik wees, 
seun, daardie tannie van jou...sy’s 
nou wel my suster, ek wil haar nie 
sleg sê nie, maar mensdom kan sy 
praat.  Mens kry nie ‘n woord in 
nie. Dis soos fisante skiet - jy 
moet jou kans vat as jy hom kry of 
hy’s net so verby(klap haar *
vingers). *

WILLEM
Ek gaan sit gou ma se tasse in die 
kamer en dan moet Ma my verskoon, 
ek het ‘n afspraak.

Willem stap af in die gang.

NETTA
Mens sou dink jy sou darem ‘n dag 
kon afvat om bietjie by jou ma te 
kuier na sy so lank weg was.

WILLEM
(met die wegstap)

Die lewe gaan aan, Ma, die lewe 
gaan aan.

(roep)
Soekie!  Ma is tuis.

Willem verdwyn in ‘n kamer onder in die gang. Netta staan met 
haar rug na die oop voordeur.

NETTA
(binnesmonds)

Mens sou dink dat sy haar skoonma 
by die deur sou kom groet.

Soekie kom agter Netta by die voordeur ingestap.  Sy’t ‘n 
bossie blomme in haar hand.  Netta gewaar haar nie, mompel 
voort.

NETTA (CONT’D)
Maar nee, slaap seker nog na sy 
heel nag liedjies in ‘n kroeg 
gesing het.

SOEKIE
Ek was eintlik buite...
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Netta swaai om, kou lug as sy vir Soekie agter haar sien.

SOEKIE (CONT’D)
...om vir Ma blomme te pluk.

(hou die blomme na Netta 
uit, praat oordrewe 
vriendelik)

Welkom terug. Het Ma lekker 
gekuier?

NETTA
(verbouereerd)

Uh ja...dankie.

SOEKIE
Ma moet seker moeg wees na so ‘n 
lang reis.  Gaan sit Ma solank, ek 
bring die koffie.

Soekie stap verby en af in die gang.  

Netta kyk na die bossie blomme in haar hand asof dit ‘n 
vreemde voorwerp is.

Willem kom weer op in die gang soos Soekie afstap.

WILLEM
Ek moet gaan.

SOEKIE
(met die verbystap, no 
nonsense)

Jy sal ‘n koppie koffie saam met 
jou ma drink en dan kan jy gaan.

Willem wil nog stry.

SOEKIE (CONT’D)
(kyk nie eers terug nie)

Nie ‘n woord verder nie.

Nou kou Willem ook lug.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER. DAY27 27

Soekie, Willem en Willem sit in die sitkamer, drink koffie.  
Willem sit op die punt van sy stoel, haastig om te loop.

SOEKIE
(aan Willem, met daardie 
suikersoet stem)

Liefling...

Willem kyk op na Soekie, onseker hoekom sy daardie stemtoon 
gebruik.
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SOEKIE (CONT’D)
...ek dink nou is so goed ‘n tyd as 
enige ander om daardie sakie wat 
ons bespreek het, met jou ma te 
bespreek.

Soekie glimlag ‘n “botter kan nie in my mond smelt nie” 
glimlag vir Willem.

Willem se koppie is halfpad tussen piering en mond. Sy oë 
flits senuweeagtig van Soekie na netta en terug na Soekie.

NETTA
Watse sakie?

Willem staar na Netta asof sy die kopligte is en hy die bok.

SOEKIE
Willem...

Willem kom weer by.

WILLEM
Weet julle, ek moet gaan.

Soekie glimlag vir Willem met dreigings van die dood in haar 
oë.

SOEKIE
Nie voor ons die sakie bespreek het 
nie.

NETTA
Ek vra weer - watse sakie?

Soekie sien dat Willem nie gaan verduidelik nie.  Sy sit haar 
koppie neer. 

SOEKIE
(praat met Netta maar met 
een oog op Willem)

Ek en Willem het gedink dit sal 
goed wees as Ma vir ‘n rukkie by 
Jacqueline-hulle gaan bly.

Netta se mond gaan oop.  Sy kyk van Soekie na Willem.

WILLEM
Net vir ‘n rukkie.

NETTA
En hoe lank is “‘n rukkie”?

WILLEM
Wel...

SOEKIE
...totdat ons anders besluit.
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Netta trek haar op.

NETTA
Julle jaag my uit die huis uit.

WILLEM
Nee, Ma...

SOEKIE
Inteendeel, ons dink net dis *
onregverdig teenoor Jacqueline...en *
haar kinders. Veral. *

NETTA *
Hoe bedoel jy “onregverdig”?! Sy’s *
nie my dogter nie. Ek’s nie hulle *
ouma nie. *

Netta se oë gaan na Willem. *

Soekie stuur ‘n vinnige kwaai “Sê iets!” onderlangs na *
Willem. *

Willem loer onderlangs na Soekie en kyk dan weer terug na *
Netta. *

WILLEM *
(op dun ys) *

Ja...maar Ma het haar sedert sy *
vier, vyf jaar oud was soos ‘n eie *
kind groot gemaak. *

NETTA *
Bloed is dikker as water. Jy is my *
seun. Waar sal ek nou by Jacqueline *
gaan bly as ek by my eie seun kan *
bly? *

Willem kyk ‘n “Sien jy, ek’t jou gesê” na Soekie. *

Maar Soekie is nou by genoeg is genoeg. *

SOEKIE *
(trek ‘n streep, *
vriendelik, maar ferm) *

Omdat dit is wat Willem en ek albei *
wil hê. *

Netta kyk verstom na Soekie, maar Soekie staan haar vrou, g’n *
blik of bloos. *

Netta kyk van Soekie na Willem. *

Willem kan haar nie in die oë kyk nie. *

NETTA *
Willem...? *

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 9 p.35



WILLEM *
Net vir ‘n rukkie, Ma. *

Stilte. Netta besef daar’s nie te oortuig hier nie. *

NETTA *
(o so diep gewond)

Wat sê Jacqueline hiervan?

SOEKIE
(opreg verby)

Ons sou nooit so onbeskof wees om 
dit met hulle te bespreek voor ons 
dit met Ma bespreek het nie.

Weereens het Netta nie ‘n antwoord nie.

SOEKIE (CONT’D)
Nou ja toe, ek’s bly ons kon die 
sakie so lekker afhandel.

(aan Willem)
My skat...

Willem se oë is nog op Netta. Hy kan nie glo wat pas gebeur 
het nie. Hy kyk na Soekie.

SOEKIE (CONT’D)
...moenie laat wees vir jou 
afspraak nie.

INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY28 28

Bennie sit agter sy lessenaar, diep in sy stoel en diep 
ingedagte, sy oë op sy lessenaar. ‘n KLOP aan sy kantoordeur.

BENNIE
(oë steeds op sy 
lessenaar)

Binne...

Sarel maak die deur oop.

SAREL
Meneer Naudé...daar’s ‘n dame hier 
wat u graag wil sien...’n Mevrou de 
Villiers...?

Bennie kyk stadig op...weet wie dit is, maar het haar nie 
hier verwag nie.  Hy sit regop en bduie vir Sarel dat hy die 
persoon mag instuur.  Sarel stap uit. Bennie staan op en stap 
om sy lessenaar, oë op die deur.

Marika kom ingestap.  Bennie stap oor en maak die deur agter 
haar toe, draai na Marika.

MARIKA
Ek moet met jou praat...
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Bennie sit sy vinger oor sy lippe, wys dat sy sagter moet 
praat.

MARIKA (CONT’D)
(meer gedemp)

...ek kon nie by die huis praat 
nie.

BENNIE
Voor jy ‘n woord verder sê...ek 
weet wat jy wil sê en ek stem saam.  
Ek is so jammer...ek weet nie wat 
my besiel het nie.  En moenie my 
verkeerd verstaan nie...dit 
was...ek weet nie hoe om dit te 
beskryf nie...dit het vir my gevoel 
ek is vir die eerste keer in ek-
weet-nie-hoe-lank-nie in ‘n hawe 
van rus en vrede...maar dit kan nie 
weer gebeur nie.

MARIKA
Ek wou vir my my eie plek kry, maar 
Ina het my gesmeek om te bly.  Jy 
moet haar oortuig dat dit beter sal 
wees...sê dat dit vir jou moeilik 
is om ‘n gas so lank in die huis te 
hê...

BENNIE
Dit gaan nie maklik wees nie. Sy 
verwyt my alreeds vir so baie.

MARIKA
Ek kan nie daar bly nie.

BENNIE
As ons onderneem om nooit 
weer...(laat dit hang)

Stilte.  Marika kyk af, kan hom nie in die oë kyk nie.

MARIKA
Die ding is...dit was ook die 
eerste keer in jare...dat ek so 
gevoel het.

Nou kyk sy stadig weer op in Bennie se oë.

Bennie kyk diep in haar oë, die skadu van ‘n vraagteken in 
syne.

MARIKA (CONT’D)
Ek kan nie myself vertrou om so ‘n 
onderneming te eer nie.

Hulle kyk stil na mekaar...en dan trek Bennie haar nader en 
soen haar hartstogtelik. Haar arms gaan om sy nek.
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 AD BREAK # 4

EXT. ‘N STRAAT. DAY29 29

Willem en Abraham kom in die steeg afgestap. Hulle gaan staan 
stil.

WILLEM
Ek wil vir jou dankie sê. Ek het 
nooit verstaan wat in die lokasies 
aangaan nie. En die mense was so 
vriendelik.  Dit het my heeltemaal 
onkant betrap.

ABRAHAM
Enige tyd wat jy weer wil gaan, 
moet jy my net sê.  Daar’s nog baie 
wat ek jou kan wys.

(bied sy hand aan)
Tot volgende keer.

WILLEM
Voor ons groet...jy’t vir my jou 
wêreld gewys. Ek wil jou graag iets 
van my wêreld wys...’n plekkie ná 
aan my hart...en ook aan Gerhard se 
hart. Dis nie te ver nie.

Abraham trek sy skouers op - “Gaaf.” 

EXT. IEWERS OP ‘N MYNHOOP. DAG30 30

Die bloedbroers se verlate vergaderplek, en waar Jabavu 
begrawe lê.  Willem en Abraham kom aangestap.  Willem gaan 
staan in die middel van die area...kyk hande op heupe rond na 
die omgewing.

WILLEM
Onthou jy die aand toe ons by my 
huis ‘n broodjie gebreek het?...ek 
het jou vertel van toe ek en 
Gerhard en twee ander maatjies by 
die rebellie van 1914 aangesluit 
het...

Abraham glimlag, knik.

WILLEM (CONT’D)
Nou ja..hierdie was die einste plek 
waar ons daardie besluit geneem 
het. 

Abraham staan nou langs Willem...kyk ook uit na die omgewing.
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WILLEM (CONT’D)
Ek het dikwels gewonder hoe my lewe 
vandag sou wees as ek daardie dag 
nie daardie keuse gemaak het nie.

Abraham knik sy saamstem, maar dan vang iets na links sy oog.

TWEE WIT MANNE kom nader gestap.

Abraham stamp met sy elmboog aan Willem, beduie na die twee 
mans.  Willem draai na die mans, hou hulle dop.

WILLEM (CONT’D)
Dagsê manne...waarmee kan ons help?

Maar die manne groet nie, sê niks nie, hou net aan nader 
stap.

Abraham begin aanvoel dat iets nie lekker is nie. 

ABRAHAM
Hei...

Abraham kyk angstig na Willem.  Willem se oë is op die twee 
mans wat nou baie naby is.

ABRAHAM (CONT’D)
Ons soek nie moeilikheid nie.

En dan gebeur dit vinnig.  Willem tree agter Abraham in en 
pen sy arms agter sy rug.

Die mans beweeg vinnig die laaste tree of twee vorentoe.

Die lem van ‘n dolk flits in een van die manne se hand.

WYERSKOOT van die groepie nes die man die dolk in Abrahams se 
maag bere.  Willem hou Abraham nog van agter vas.  Die derde 
man help.  Hulle staan so vir ‘n ruk - ‘n stywe groepie.

Die lewe gaan stadig uit Abraham se oë.  Hy sak stadig na die 
grond, sy rug teen Willem se lyf.  Willem tree terug en 
Abraham se bolyf val agteroor na die grond.

Willem sug diep.

WILLEM
Slaan my.  Slaan my hard.

Die tweede man moker vir Willem met die vuis in die gesig.  
Willem steier en sak op sy knie neer.

Willem spoeg bloed.

WILLEM (CONT’D)
Weer.

Die tweede man slaan Willem weeR.  Willem val plat...
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ANGLE ON:  Willem se gesig wat bebloed teen die grond sak.

Dan beweeg die manne vorentoe en help Willem om orent te sit.

WILLEM (CONT’D)
Gee my die mes.

Die man met die mes oorhandig die mes aan Willem.  Hy smeer 
die bloed af teen sy broek, vat die dolk met altwee hande 
vas...en dan stek hy homself in die bo-been.

Willem se gesig vertrek van die pyn.

Die een man se hand gaan uit om die dolk weer uit te trek.

WILLEM (CONT’D)
(deur geknersde tande)

Nee, los hom. Anders bloei ek 
teveel. Help my...

Die twee manne trek Willem aan weerskante tot op sy voete.  
Hulle beweeg weg met Willem tussen hulle.

DOOF NA DONKER:

DOOF IN OP:

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, WILLEM/SOEKIE SE SLAAPKAMER. 31 31
NIGHT

Soekie en Gerhard help vir Willem wat met krukke staan om op 
die bed te gaan lê.  Die broekspyp van die been waar hy 
gesteek is, is oopgesny en gevlek met droë bloed.  ‘n Verband 
is om sy bo-been gebind.  Sy een oog is blou geslaan, ‘n 
bloedrofie oor ‘n sny in sy lip. Hy sak op die bed neer.  
Gerhard lig Willem se bene op die bed.  Willem kreun.

Netta staan anderkant die bed. Jacqueline staan langs haar. 

NETTA
(aan Gerhard)

Ek kan nie glo jy’t toegelaat dat 
hy na ‘n lokasie gaan nie!

JACQUELINE
(verdedig Gerhard) *

Dit het nie in die lokasie gebeur 
nie. *

WILLEM
Hulle moes ons vanaf die lokasie 
agtervolg het.

NETTA
(beskuldigende oog na *
Jacqueline) *

Presies.
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Willem se oë gaan na Gerhard.  

WILLEM
My vriend...ek is jammer...oor 
Abraham.  Hy’t my lewe gered. Toe 
hulle aanval, toe spring hy 
tussenbeide. 

GERHARD
Wat het julle by die mynhoop 
gesoek?

WILLEM
Hy’t my sy wêreld gewys.  Ek wou 
hom iets van myne wys.

Gerhard se oë gaan toe soos die verdriet in hom opstoot.

NETTA
As daardie twee wit mannetjies nie 
verbygestap het nie, was jy ook *
daarmee heen.

SOEKIE
Toe, toe, toe. Dis nou genoeg.  Hy 
moet rus. Kom, almal uit. 
Jacqueline, sal jy asseblief tee 
maak. 

Soekie herder hulle almal uit en maak die deur toe.  Sy draai 
terug na Willem...kyk hom vir ‘n oomblik stil aan.  Dan stap 
sy terug na die bed en gaan sit op die rand van die bed langs 
Willem. Sy kyk na hom...

Hy kyk na haar.

SOEKIE (CONT’D)
Ek ken van oorlog, ek ken van *
bloed.  Belowe my net een 
ding...die bloed wat jy
vergiet...belowe my dis nie vir eie *
gewin nie...dat jy tot in jou *
diepste wese oortuig is van die 
geregtigheid van jou saak.

WILLEM
Ek belowe.

Sy kyk hom stil aan...en dan buk sy vorentoe en soen hom 
liggies op sy voorkop.

SOEKIE
Mag die Here ons vergewe.

(staan op)
Ek bring vir jou soet tee.

Soekie stap uit. 
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POV Plafon:  Willem vollengte op die bed.

VERTELLER
Is ‘n man ‘n soldaat omdat ‘n 
regering so sê, of omdat hy ‘n 
oorlog veg?  Wanneer is ‘n oorlog, 
‘n oorlog? En wanneer is doodslaan, 
moord...of ‘n waardige daad van 
selfbehoud?

INT. IEWERS OP ‘N MYNHOOP. DAG32 32

NABYSKOOT:  Droë bloedkol in die sand. 

VERTELLER
Hoe ookal jy besluit, een ding is 
seker... 

Gerhard sit op sy hurke waar Abraham vermoor is...sy oë op 
die bloedkol in die sand. Dan kom Gerhard stadig orent.

VERTELLER (CONT’D)
...die wêreld verander, 
omstandighede verander, dit wat 
eens reg was, word verkeerd; wat 
geloof was, word ‘n monument...maar 
bloed wat gestort is, bly in der 
ewigheid gestort, en bloed wat 
gedeel is, bly in der ewigheid 
gedeel.

INT. BENNIE SE HUIS, STUDEERKAMER. NIGHT33 33

Bennie sit agter sy lessenaar en werk. Hy dra ‘n leesbril.

Marika stap die vertrek binne, loop tot voor Bennie se 
lessenaar. Hy kyk op na haar.

MARIKA
Die tyd het gekom vir my om te 
gaan.

Bennie kyk stil na Marika.

MARIKA (CONT’D)
Ek verwag.

Bennie haal stadig die bril van sy gesig af.

Dan draai Marika weg en stap stadig uit die studeerkamer.
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VERTELLER
En so het Marika uiteindelik 
gegaan, nie na haar eie plekkie in 
die stad nie, nie na ‘n glansryke 
loopbaan as sangeres nie...maar 
terug na die platteland van waar sy 
gekom het.

INT. JP SE KANTOOR. DAY34 34

JP staan in die kantoor met ‘n afskrif van Die Volkskoerant *
in sy hande.  Ons sien nog nie die voorblad van die koerant 
nie...beweeg nader...en om...todat ons uiteindelik die 
hoofopskrif waarna hy kyk, soos die Verteller se laaste 
woorde gehoor word, kan lees:  “MALAN STIG VERSUIWERDE 
NASIONALE PARTY”.

VERTELLER
Na die verkiesing van ‘33, te midde 
die verskriklike ontaarding van die 
wêreldwye depressie, het Smuts se 
Sappe en Hertzog se Natte tot die 
Verenigde Party saamgesmelt.  Maar 
die Republikeinse saad was reeds 
geplant, en hy het wortel 
geskiet...en hy’t gegroei.

ROL KREDIETE
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INT/EXT. ARGIEF BEELDE - DAY10-1 10-1

Doof tussen verskeie historiese beelde (foto’s en skilderye) 
soos relevant tot die vertelling. Oor hierdie beelde:

VERTELLER
Elke volk het sy wordingsverhaal - 
die Jode hulle exodus uit Egipte; 
die Amerikaners hulle aankoms van 
die pelgrims in die nuwe wêreld; en 
die Afrikaner...die groot trek uit 
die suide. In 1938 is die eeufees 
van die Afrikaner se eie exodus op 
skouspelagtige wyse en in lewende 
lywe herdenk, met ‘n herverordening 
van die trek, al die pad vanuit die 
Kaap tot in Pretoria.  Langs die 
pad het duisende die waens ingewag, 
toesprake gelewer en volksliedere 
gesing. Teen die tyd dat die 
ossewaens by ‘n heuwel net buite 
Pretoria aangekom het, het die vlam 
van nasionalisme hoër gebrand as 
ooit vantevore. Maar ver in die 
noorde het daardie vlam nog hoër 
gebrand...

INT/EXT. ARGIEF BEELDE - DAY10-2 10-2

Beelde van Nazi Party - Nuremberg byeenkomste, Hitler, 
swastika’s, ens.

VERTELLER
...so hoog dat dit nie net Europa 
nie, maar die ganse wêreld sou 
verswelg...en die klein volkie aan 
die suiderpunt van Afrika...

INT. WILLEM SE HUIS, EETKAMER - NIGHT10-3 10-3

VERTELLER
...in twee sou skeur.

TITLE CARD:  “JOHANNESBURG 1939”

Willem - aan die hoof, Soekie - aan sy linkerkant, 
Andries(16) - aan sy regterkant en Marthinus(15) - regs van 
Andries, sit aan tafel, hoofde gebuig, hande gevat, in gebed 
voor die maal. Die kos is reeds opgeskep.

Terwyl Willem die laaste woorde van die gebed sê, steel 
Marthinus een van Andries se gebraaide aartappels van sy bord 
af en plaas dit vinnig op syne.
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WILLEM
...voed en sterk ook so ons siele, 
Heer, en vergewe ons genadiglik al 
ons sondes.  Amen.

Hulle maak hulle oé oop en neem hulle messe en vurke op om te 
eet.

Andries begin aan sy kos sny, maar kom dan agter dat iets nie 
pluis is met sy bord kos nie, en veral sy aartappels.  Hy kyk 
na Marthinus se bord...besef wat gebeur het, en vat vinnig ‘n 
stuk aartappel (groter as die een wat Marthinus gevat het) 
van Marthinus, wat heel “onskuldig” begin eet, se bord en 
plaas dit terug op sy eie bord.

MARTHINUS
Wat maak jy nou?!

ANDRIES
Dink jy ek’s gister gebore?

WILLEM
Seuns...

MARTHINUS
Andries het my aartappel gesteel, 
Pa.

WILLEM
Oor jy syne gesteel het terwyl ons 
gebid het.

Marthinus kyk skuldig af na sy bord.

SOEKIE
Julle vergeet, Pa kan deur sy 
ooglede sien.

WILLEM
(aan die seuns)

Veral as dit by seuns kom wat doen 
wat ek self gedoen het toe ek hulle 
ouderdom was.

MARTHINUS
(dikbek)

Hy’t ‘n groter stuk gevat as wat ek 
gevat het.

WILLEM
Dis die prys wat jy betaal.

ANDRIES
Werk slimmer volgende keer, 
pampoenkop.

MARTHINUS
Diknek.
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ANDRIES
Slakslym.

SOEKIE
(kyk vererg na Willem)

Aggenee! 

WILLEM
Seuns!

Die twee seuns se oë gaan na hulle kos.  Stilte.

ANDRIES
Pa...

WILLEM
Mm.

ANDRIES
Petrus sê sy pa sê daar gaan oorlog 
wees.  Dink Pa daar gaan oorlog 
wees?

SOEKIE
Kom ons hoop nie so nie.

WILLEM
Hoop in die een hand...

SOEKIE
Tch!

WILLEM
Daar gaan sonder twyfel oorlog 
wees. Smuts het in 1914 die Engelse 
teen die Duitsers ondersteun en hy 
sal dit weer doen.

SOEKIE
Moet ons aan tafel oor oorlog 
praat?

WILLEM
Hulle’s nie meer kinders nie. Hulle 
kan maar weet wat in die wêreld 
aangaan.

ANDRIES
Ek sal vir die Duitsers gaan veg.

SOEKIE
Jy’s te jonk. 

ANDRIES
In die Boereoorlog het ouens jonger 
as ek langs hulle Pa’s geveg, Ma. 
Né, Pa?
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WILLEM
Eerstens, hierdie gaan nie die 
Boereoorlog wees nie, en tweedens, 
om vir die Duitsers te wil gaan veg 
is makliker gesê as gedaan. Gaan 
veg vir die nasie wat jou regering 
as vyand verklaar het en dis 
hoogverraad. Vang hulle jou, sit 
hulle jou voor ‘n vuurpeleton.

MARTHINUS
Soos Jopie Fourie.

WILLEM
Presies.

MARTHINUS
Hoekom ondersteun die regering die 
Engelse, Pa?

ANDRIES
Omdat hulle die Engelse se gatte 
lek.

Soekie se oë rek.  DWAH!  Willem slaat die tafel ‘n helse 
hou. Die borde wip.

WILLEM
(aan Andries)

Sê nou vir jou ma jammer!

ANDRIES
Jammer, Ma.

WILLEM
Kamer toe!  Albei van julle.

Die seuns staan gehoorsaam op.  Marthinus wil nog sy bord kos 
saamvat....

WILLEM (CONT’D)
Los die kos!

SOEKIE
Julle kry droeë brood vir aandete.

MARTHINUS
Kan ek twee snye kry, Ma?

WILLEM
My magtig...

Willem lig hom half uit sy stoel.  Die twee seuns stap vinnig 
uit.  Ons bly op Willem en Soekie, maar ons hoor die seuns 
nes hulle by die deur uitstap.

MARTHINUS (O.S.)
Sien jy nou. Dis alles jou skuld.
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ANDRIES (O.S.)
Hou jou bek.

Soekie en Willem sit vir ‘n oomblik in stilte.

SOEKIE
Hy kry dit by jou.

Willem maak ‘n “Wat kan ek sê?” gebaar.

WILLEM
Hulle’s my seuns. Hulle moet leer.

SOEKIE
Hulle moet ook eendag vrouens kry, 
wat nie sal gebeur as hulle sulke 
tafelmaniere het nie.

WILLEM
(glimlag ondeund, knyp 
speels haar wang)

Dis hoekom hulle ‘n ma het.

Soekie glimlag effens ten spyte van haarself, probeer haar 
kwaai gesig hou.

SOEKIE
Hmf!

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER - NIGHT10-4 10-4

ENKELSKOOT:  ANTOINETTE (13), Jacqueline en Gerhard se 
dogter, staan mooi netjies en sing in die sitkamer. 

ANTOINETTE
Dis heerlike lente, die winter's 
verby;
weer nooi berg' en klowe vir jou en 
vir my.

Gerhard en Jacqueline sit en luister na Antoinette se sang.  
MADELEIN (6) sit op Gerhard se skoot en luister.

Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o.
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o!

Maar nog voor sy die laaste “Hol-la-dri-o” klaar gesing het 
kom KLEIN GERHARD(18) ingestap.

KLEIN GERHARD
Ma...

Jacqueline beduie met haar hand dat hy moet wag.  Hy steek 
vas en wag dat Antoinette klaar sing.
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ANTOINETTE
Die bergklim is heerlik, dit hou 
mens gesond.
Die vroe-, vroeë môre het goud in 
die mond.

Nou sing almal, behalwe Klein Gerhard, die laaste koor saam 
met Antoinette.

ALMAL
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o.
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o!

Jacqueline, Gerhard en Madelein klap hande.

Jacqueline beduie met haar oë vir Klein Gerhard dat hy sy 
bleddie hande moet klap.

Klein Gerhard klap sy hande omdat hy moet.

JACQUELINE
Dis pragtig, my kind.

GERHARD
Baie mooi.

KLEIN GERHARD
Ma, Jakob en Ferdie is hier agter.  
Hulle gaan kyk wat in die dorp 
aangaan.  Kan ek saamgaan.

JACQUELINE
Vra jou pa.

GERHARD
Geen moeilikheid en nie te laat 
nie.

KLEIN GERHARD
Ja, Pa.  Hoe laat is nie te laat 
nie, Pa?

GERHARD
Ek laat dit aan jou oor, dan kyk 
ons of ek jou enige iets geleer 
het.

Klein Gerhard knik en stap uit.

JACQUELINE
En as hy in die vroeë oggend-ure 
hier aankom?

GERHARD
Dan het ek hom niks geleer nie.

Jacqueline stuur ‘n skeptiese kyk na Gerhard.
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JACQUELINE
Kom kinders, bed toe.  Antoinette, 
vat vir Madelein.

Gerhard lig vir Madelein van sy skoot af.  Madelein stap oor 
na Antoinette.

ANTOINETTE
Hoekom kan Gerhard uitgaan vir so 
lank as wat hy wil, maar ek moet 
bed toe gaan?

JACQUELINE
Omdat ek so sê. En moenie ‘n lawaai 
maak nie.  Ouma het gaan lê.

ANTOINETTE
Maar ek is baie ouer as Madelein. 
Hoekom moet...

GERHARD
Antoinette, jou ma het klaar 
gepraat.

Nou het pa gepraat. Antoinette trek langgesig, vat Madelein 
se hand en stap uit.

JACQUELINE
Daardie kind...sy maak my van my 
kop af...”maar dit, maar dat, 
hoekom dit, hoekom dat”, bevraag 
alles wat ek sê.

GERHARD
Soos iemand anders wat ek ken.

JACQUELINE
Gaan so aan en ek stuur jou ook bed 
toe.

Gerhard staan op uit sy stoel.

GERHARD
Nie nodig nie.  Ek gaan self vroeg 
lappe trap vanaand.  Ek moet more 
voor sonop uit die vere wees. 

JACQUELINE
Om wat te doen?

GERHARD
Vergadering.  In Alexandra.

JACQUELINE
Hoekom nie by jou kantoor nie?
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GERHARD
Omdat meer as die helfte van die 
beplanningskommittee van die mars 
wat ons beplan in Alexandra woon.

JACQUELINE
Ja, maar...

GERHARD
En jy wonder waar jou dogter haar 
“maar dit en maar dat” kry.

Die telephone lui in die gang buite die sitkamer.

JACQUELINE
Wie sal dit nou wees?

Gerhard stap uit na die gang.  Ons bly by Jacqueline.

GERHARD (O.S.)
Goeienaand...(dan stilte)...

Jacqueline staan op...beweeg na die deur...maar dan kom 
Gerhard die kamer haastig binne.  Hy stap sonder woord verby 
Jacqueline na die radio wat eenkant teen die muur staan en 
skakel dit aan.  Hy draai die stasieknoppie.  Ons HOOR 
VERSKEIE STASIES VERBYGLIP soos hy die knoppie draai en dan 
vind hy die stasie.  

RADIO OMROEPER
...in sy aankondiging om kwart oor 
elf vanoggend, het die Britse 
Eerste Minister, meneer Neville 
Chaimberlain, gesê dat die Britse 
ambassadeur in Berlyn ‘n ultimatum 
aan die Duitse regering oorhandig 
het.  In die ultimatum is 
gestipuleer dat tensy England teen 
elfuur vanoggend in kennis gestel 
word dat Duitsland onderneem om 
haar troepe uit Poland te onttrek, 
daar ‘n toestand van oorlog tussen 
Engeland en Duitsland sou bestaan. 
Meneer Chamberlain het gesê dat 
daar teen elfuur geen sulke 
onderneming ontvang is nie, met die 
gevolg dat Engeland met geen ander 
keuse gelaat is anders as om oorlog 
teen Duitsland te verklaar nie. Na 
aanleiding van hierdie aankondiging 
het Eerste Minister J.B.M. Hertzog 
sy kabinet byeen geroep. Geen 
verklaring ten opsigte van die Suid-
Afrikaanse Unie se standpunt is tot 
dusver uitgereik nie.  En dit is 
die einde van die nuus.  Ons 
volgende nuus bulletin is om...
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Gerhard het die radio afgeskakel.  Hy kom stadig 
orent...draai na Jacqueline. Jacqueline is effens wydoog.

GERHARD
Daar is dit nou.

JACQUELINE
Gerhard, jy kan nie môre na daardie 
vergadering toe gaan nie.

GERHARD
En hoekom nie?

JACQUELINE
Om nie eers van ‘n protesmars te 
praat nie.

GERHARD
Die oorlog is in Europa, nie hier 
nie.

JACQUELINE
Jy’t self gesê dit maak nie saak 
wat Hertzog wil hê nie, Smuts sal 
daarvoor sorg dat die Unie Engeland 
ondersteun. ‘n Regering wat ‘n 
oorlog veg, gaan nie geduld hê met 
‘n swart protes nie.

GERHARD
Die pasboekstelsel is ‘n...

JACQUELINE
Jy luister nie na wat ek sê nie! Of 
julle nou teen pasboeke of 
koeksusters mars...al wat die 
regering gaan sien is ‘n wit man 
wat saam met derduisende swartes 
moles maak terwyl hulle ‘n oorlog 
het om te veg.

GERHARD
Die menseregte van die meerderheid 
in hierdie land is belangriker as 
Engeland se oorlog teen Duitsland.

Jacqueline kyk verstom na Gerhard.  Sy skud haar kop, lag ‘n 
moedelose laggie.

JACQUELINE
Jy is ‘n man van die wêreld...maar 
so naïef soos ‘n kind.

GERHARD
Waarskynlik hoekom ek nog steeds in 
reg en geregtigheid glo.

Gerhard stap uit.  Jacqueline bly staan net daar waar sy is.
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INT. JP SE KANTOOR - DAY10-5 10-5

JP sit agter sy lessenaar en werk.

TITLE CARD:  Maandag 4 SEPTEMBER 1939

JP se kantoordeur bars oop.  ANTON (30s), ‘n verslaggewer, 
kom die kantoor haastig binne, ‘n getikte dokument in sy 
hand.

ANTON
Dis oorlog!

JP kyk vinnig op.

ANTON (CONT’D)
Ek het nou net met ons 
korrespondent in Kaapstad gepraat. 
80 stemme vir, en 67 teen. Hertzog 
gaan bedank.  Smuts is weer baas 
van die plaas.

JP sit agtertoe in sy stoel, verwerk die nuus.

JP
So...die keiser het sy Brutus 
gevind.

ANTON
Dis nie al nie. Smuts het 
onmiddelik krygswet verklaar en die 
volgende aangekondig: (lees die 
dokument) “Een: Alle burgers moet 
onmiddelik hulle gewere inhandig.  
Twee: Alle staatsamptenare, lede 
van die weermag, en polisie, moet 
opnuut ‘n eed van trou aan die Unie 
aflê.  Drie: Enige burger wat 
simpatie met die Duitsers toon sal 
onmiddelik, sonder verhoor, 
geïntern word.”

Anton kyk op na JP.

JP
(pouse)

Hulle gaan baie tronke moet bou.

 AD BREAK # 1

INT. BENNIE SE KANTOOR - DAY10-6 10-6

ANGLE ON:  Voorblad van Die Volkskoerant.  Een groot woord: *

 ÖORLOG! *
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OG! 

HERTZOG BEDANK.

BENNIE
Uitstekend!

Bennie gooi die koerant op sy lessenaar neer.  Sarel is ook
in die kantoor.

BENNIE (CONT’D)
Soos hulle sê:  Een man se dood...

SAREL
Ek vermoed daar gaan ‘n paar meer 
as “een man” in hierdie oorlog sy 
lewe verloor.

BENNIE
Eerste reël van die politiek, Sarel 
- moet nooit ‘n goeie krisis 
ongebruik laat verbygaan nie. 
Hertzog, met sy duisende skapies, 
is terug in die kraal, en Malan is 
die onbetwiste herder.

Bennie stap dramaties tot voor Sarel, lig sy voorvinger...

BENNIE (CONT’D)
As hierdie oorlog sy gang gegaan 
het, sal daar weer ‘n verkiesing 
wees. Tussen nou en dan sal dit ons 
werk wees om te sorg dat al die 
skapies nooit vergeet dat Smuts en 
sy Verenigde Party hulle ‘n 
duiwelskeuse gegee het: offer julle 
seuns op Engeland se altaar op, of 
gaan tronk toe. 

(stap om tot agter sy 
lessenaar)

Smuts moet maar sy oorloggie geniet 
want sy dae is getel.

SAREL
Daar is natuurlik een probleem. Het 
meneer die brief wat ek vroeër 
gebring het gelees?

Bennie tel ‘n brief op wat op sy lessenaar lê.

BENNIE
Ja. Wie is hierdie man?
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SAREL
Malan se nuwe sekretaris.

BENNIE
(lees die naam onderaan 
die brief)

P.W. Botha.  Wie is hy?

SAREL
Een van Malan se jong turke. ‘n 
Mannetjie om dop te hou volgens die 
voëltjies wat ek hoor fluit, en nie 
‘n vriend van die Ossewabrandwag 
nie, nog minder die Stormjaers.

BENNIE
(verwys na die brief)

Jy kan hom laat weet dat ons die 
situasie onder beheer het.

SAREL
Ek vermoed hy gaan ‘n bietjie meer 
as dít wil hoor.

BENNIE
Sê vir hom dat enige radikale 
vlammetjies binne die 
Ossewabrandwag summier geblus sal 
word.

SAREL
Ek twyfel of dit so maklik gaan 
wees.

BENNIE
Ek het klaar met Van Rensburg 
gepraat. 

(gaan sit, sy aandag op sy 
lessenaar)

Skryf jy die briewe, Sarel, en ek 
sal die stukke op die skaakbord 
skuif.

Sarel weet die gesprek is verby.  Hy knik en stap uit.

INT. ‘N KELDER. DAY10-7 10-7

Willem en Odendaal in hewige debat.  Teen die een muur hang 
daar nou ‘n groot banier met die logo van die Ossewabrandwag 
Stormjaers daarop uitgebeeld.

ODENDAAL
Nee, Willem, nee!  Dis te vroeg, sê 
ek jou.  Te vroeg!
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WILLEM
Hoe dan anders?  Gaan ons ons 
gewere inhandig en hulle dan met 
klippe bestook?!

ODENDAAL
Natuurlik gaan ons nie ons gewere 
inhandig nie! Ons steek dit weg, 
begrawe dit in die tuin as ons 
moet. Waar sal die polisie die 
mannekrag hê om elke Boer se huis 
te ondersoek, elke tuin om te 
dolwe?  

WILLEM
Nie ‘elke Boer” nie. Hulle sal met 
ons begin - die lede van die 
Ossewabrandwag en veral die 
Stormjaers.  Hoor wat sê ek nou. En 
laat ek jou herinner - dis hoekom 
ek teen die ontbinding van die 
Republikeinse Leer gekant was.

ODENDAAL
Daardie gesprek is klaar. Eendracht 
maakt macht.

WILLEM
Ja, en ‘n ledelys wat voorheen ‘n 
geheim was, is waarskynlik iewers 
by Smuts se geheime dienste op 
lêer. Ons moet nou toeslaan, vóór 
Smuts se Rooilapelle aan ons deure 
begin klop.

‘n STORMJAER kom die kelder binne.

STORMJAER
Generaal...

Willem en Odendaal draai albei na die Stormjaer.

STORMJAER (CONT’D)
Doctor Hans van Rensburg is hier.

Odendaal beduie vir die Stormjaer dis reg so.  Die Stormjaer 
gaan uit.

ODENDAAL
(tersy aan Willem)

Beteuel jou humeur.

HANS VAN RENSBURG (40’s) kom die vertrek binne. Dis ernstige 
sake. Die manne is strak.

VAN RENSBURG
Menere...
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ODENDAAL
Hans.

WILLEM
Dagsê.

VAN RENSBURG
Ek gaan nie doekies omdraai nie.  
Gegewe die regering se nuwe wet op 
die arres van gevaarlike persone is 
dit uiters noodsaaklik dat die 
Ossewabrandwag die regering 
hoegenaamd geen rede gee om vinger 
na ons te wys nie. Tot nadere 
kennisgewing, mag die Stormjaers 
geen, en ek bedoel geen aksie 
onderneem sonder die Ossewabrandwag-
beheerliggaam se geskrewe 
toestemming nie.

Odendaal en Willem staar in stilte na Van Rensburg.

WILLEM
Wie’t jou gestuur, Van Rensburg?

ODENDAAL
Willem...

WILLEM
Nee, ek wil weet. Wie knyp jou 
knaters?  Smuts? Hertzog? Malan? 
Hm?

Van Rensburg laat hom nie uitlok nie, bly kalm.

VAN RENSBURG
My doelwit, en die doelwit van die 
Ossewabrandwag, is ‘n Afrikaner 
Republiek...nie burgeroorlog nie. 
Ons lewe in gevaarlike tye.  Wees 
gewaarsku.

Van Rensburg stap uit.

Willem kou aan sy tande.

Odendaal knik wetend sy kop.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY10-8 10-8

Ina en TRUIDA(16), haar en Bennie se dogter, sit in die 
sitkamer.  Truida sit met wol om haar gewrigte gedraai terwyl 
Ina die wol in ‘n balletjie rol.

INA
Oppas, moenie te styftrek nie.
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Truida brings haar arms ‘n bietjie nader aan Ina sodat die 
wol effens losser tussen hulle hang.

INA (CONT’D)
So ja.

TRUIDA
Toe Tannie Ingrid die ander dag kom 
kuier het, het sy gesê dat vrouens 
eendag nie meer truie sal hoef te 
brei nie.  Hulle sal dit in 
fabrieke maak.

INA
Ek sou nie alles wat Tannie Ingrid 
sê vir soetkoek opeet nie.

TRUIDA
Tannie Ingrid weet baie, Ma.  Sy’t 
al berge boeke gelees, sy dra 
langbroek en sy rook.

INA
En jy reken dat sy met elke inasem 
van daardie rook, slimmer word.

TRUIDA
Hulle sê dat vrouens wat rook weet 
meer van die wêreld as vrouens wat 
nie rook nie.

INA
Wie’s hulle?

TRUIDA
Tch! Maaaaaa.  Dis wat ek gehoor 
het.

INA
Ek het g’n twyfel dat vrouens wat 
rook meer van die wêreld weet nie, 
maar ek vermoed die dinge waarvan
hulle meer weet nie dinge is wat ‘n 
ordentlike meisie hoort te weet 
nie.

TRUIDA
Soos wat?

Bennie stap die vertrek binne.

TRUIDA (CONT’D)
Hallo, Papa.
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BENNIE
Hallo, my kokkerot. 

(buk en gee haar ‘n 
soentjie op die wang)

Hoe gaan dit met jou?

TRUIDA
Goed dankie, Pa.

BENNIE
Waar’s jou broer?

TRUIDA
Iewers in die tuin, Pa.

Sy oë gaan na Ina.  Ina se oë bly op die wolballetjie in haar 
hande.

BENNIE
Naand, my vrou.

Nou kyk Ina op...omdat sy moet.

INA
Naand, Bennie.

‘n Vlugtige, ongemaklike stilte.

BENNIE
Hoe laat eet ons?

INA
Oor ‘n uur.

BENNIE
Gaaf. Kokkerot, sal jy my in my 
studeerkamer kom roep?

TRUIDA
Ja, Pa. Ons eet gebraaide lamsboud. 
Ek het dit self gemaak.

BENNIE
Nou maar dis lekker. My kiewe trek 
al klaar sous.

Met ‘n laaste, vlugtige kyk na Ina, stap Bennie uit.

Ina se oë is weer op die wolbol in haar hande, haar oë koud, 
haar gemoed meer “tense” as voor Bennie ingestap het.

TRUIDA
(pouse)

Watse dinge hoort ‘n ordentlike 
meisie nie te weet nie, Ma?

INA
Net dinge.  Dis al.
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TRUIDA
Soos wat?

INA
Soos hou stil die wol, jy trek weer 
styf.

TRUIDA
Dis nie ek wat styftrek nie, dis 
Ma.

Ina rol die wol, maar dis nie net die wol wat sy rol nie.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, GANG - DAY10-9 10-9

Netta stap vinnig in by die voordeur en haas in die gang af, 
uiters ontsteld.

NETTA
Jacqueline!  Jacqueline!

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, KOMBUIS - DAY10-10 10-10

Jacqueline het haar voorskoot aan, skil aartappels.  Sy kyk 
verskrik op na die deur as sy Netta weer in die gang hoor.

NETTA (O.S.)
Jacqueline!

Netta storm die kombuis binne.

NETTA (CONT’D)
Gerhard is gearresteer!

Jacqueline sit die mes en aartappel vinnig neer, kom orent.

JACQUELINE
Waar hoor Tannie dit?! *

NETTA
Daardie Johannes of Jakob man - ek 
kan nooit sy naam onthou nie -  van 
Gerhard se kantoor het my hier voor 
in die tuin voorgekeer. (beduie)
Net so ‘n sny hier oor sy voorkop.

Jacqueline maak haastig haar voorskoot los.

NETTA (CONT’D)
Die polisie het die protesmars se 
mense uitmekaar gejaag.  Selfs op 
hulle geskiet.

JACQUELINE
O-nee-o-nee. Ek het geweet dit gaan 
gebeur.
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(haas na die deur na die 
gang)

Bly by die kinders.

NETTA
Waar gaan jy?

JACQUELINE
(soos sy uithaas)

My man soek.

Netta staan alleen, haar asem vlak in haar keel.

 AD BREAK # 2

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. NIGHT10-11 10-11

JP, in sy stoel, sug en kreun soos Ingrid se vingers van 
agter oor die stoel in sy skouers vasvat.

JP
Aaaaaa...eina...

Ingrid staan agter JP, masseer sy skouers.

INGRID
Mens sou hierdie toue in jou 
skouers vir ‘n skip kon gebruik.

JP
(kreun weer)

Aaaa! Aaaa!  (kreun elke nou en dan
soos hy praat) Dis chaos op 
kantoor.  Ek kan tien koerante vul
met net vandag se stories.  Mense
word links en regs gearresteer al 
word hulle net daarvan verdink dat
hulle die Duitsers ondersteun. 
Sonder lasbrief, geen bewyse nodig
nie.

INGRID
Wat help dit ons veg teen die 
Nazi’s as ons self Nazi’s moet wees
om dit te doen?

JP
Alle regerings is Nazi’s. Sommige 
dra net meer oortuigende maskers.

Ingrid hou op masseer.

INGRID
Jy moet oppas. Net-nou besluit 
hulle dat die een of ander rubriek 
wat jy publiseer die “staat 
ondermyn” of...
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JP
Ek sal my nie deur...

Hy word deur ‘n gestryery tussen MAGDALEEN(16) en EMILY(13), 
in die gang buite die sitkamer, in die rede geval.

MAGDALEEN (O.S.)
Gee hier!  Gee dit hier!

EMILY (O.S.)
Nee!

INGRID
Magdaleen!  Emily!

Magdaleen kom eerste die sitkamer ingemars, met Emily kort op 
haar hakke. Emily het ‘n romp in haar hande.

MAGDALEEN
Ma, Emily het my romp gesteel!

EMILY
Ek het hom nie gesteel nie. Ek het 
hom gevat omdat jy hom ‘n jaar laas 
gedra het.

Ingrid laat sak vir ‘n oomblik moedeloos haar kop.

MAGDALEEN
Wie’s jy om vir my te sê wanneer ek 
my klere moet dra?!

INGRID
Magdaleen, as jy nie meer die romp 
wil dra nie...

MAGDALEEN
Dis my romp, Ma.  Hoe sou Ma voel 
as ek ma se koppies en pierings wat 
Ma jare laas gebruik het, weggee?

JP gooi ‘n klein tersy kykie na Ingrid - “Goeie punt”.

Ingrid trek vinnig kwaaigesig vir JP en kyk dan weer na die 
dogters.

INGRID
Dis anders, en jy weet dit.

EMILY
Jy dra hom nie want hy’s te klein 
vir jou.  Papa, Magdaleen het baie
mooier rompe as ek wat sy lankal
nie meer dra nie en hierdie een pas 
my.

MAGDALEEN
Dis my romp!
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JP
Hoekaai, hoekaai, hoekaai.  Gee my 
daai romp.

MAGDALEEN
Paaaaaa!

JP
Emily, gee my die romp.

Emily tree huiwerig vorentoe en gee die romp vir JP.  JP roep 
Magdaleen ook nader met sy voorvinger.

JP (CONT’D)
Kom staan hier.

Magdaleen tree ook nader.  Die twee meisies staan nou voor 
JP.  Ingrid kyk skepties toe.

JP (CONT’D)
Kom ek leer julle ‘n bietjie van 
die wysheid van Salomo.

(hou die romp met beide 
hande op)

Aangesien julle albei hierdie romp 
wil hê, gaan ek hom middeldeur 
skeur en dan kan julle elkeen ‘n 
helfte daarvan kry.

JP maak asof hy die romp gaan skeur...

EMILY
Nee, Papa, moenie!

MAGDALEEN
(min gepla)

Skeur maar, Pa.  (katterig aan 
Emily) Sien jy nou?

JP
Nou ja, daar is dit dan. Kom ons 
vra vir Ma wie sy sou sê die meeste 
vir hierdie romp omgee - (aan 
Emily) Emily, wat nie wil hê dat ek 
hom skeur nie, of Magdaleen, wat 
nie omgee dat ek hom skeur nie.

INGRID
Ek dink dis duidelik.

JP gee die romp vir Emily.  

EMILY
Dankie, Pa.

Magdaleen trek dikbek en marsjeer uit die vertrek.
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INGRID
(wys met ‘n ferm vinger 
dat Emily ook moet loop)

Jy ook.

Heel gelukkig met haar lot, stap Emily uit.

INGRID (CONT’D)
(met ironiese laggie)

Die wysheid van Salomo. 

JP
Hy móés wees. Anders het hy daai 
paleis vol vrouens nooit oorleef 
nie.

Ingrid vat JP se skouers weer vas en masseer hom met mening.

JP (CONT’D)
Aaaaaaa!

INT. DIE FORT IN JOHANNESBURG. NIGHT10-12 10-12

Dieselfde kamer as waar Jacqueline vir Gerhard in Episode 6 
kom sien het toe hy in die Fort aangehou is. Weereens staan 
Jacqueline alleen in die kamer en wag. Gerhard, in 
prisoniersdrag en met kettings om sy enkels en gewrigte, word 
deur ‘n wag ‘n kamertjie ingelei. Die wag stamp Gerhard 
vorentoe en gaan dan uit en sluit die deur.

Vir ‘n paar sekondes staan Gerhard en Jacqueline en kyk net 
na mekaar. 

JACQUELINE
Laas toe ek hier gestaan het, het 
ek gehuil.  Hierdie keer is ek 
kwaad.  Net kwaad. Ek het jou 
gewaarsku om nie aan daardie mars 
deel te neem nie. 

GERHARD
Jy het.

JACQUELINE
Maar nee.  Volg net jou eie kop. 
Maak nie saak wat ek sê 
nie...ongeag die nagevolge vir jou 
eie gesin.

Gerhard het nie ‘n antwoord nie, staan soos ‘n stout seun wat *
deur sy ma uitgetrap word.

Haarself klaar laat hoor, bedaar Jacqueline.  Sy beweeg nader 
aan Gerhard.
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JACQUELINE (CONT’D)
Het jy al met julle prokureur 
gepraat?

GERHARD
Hy’s ook gearresteer.  Die hele
uitvoerenderaad is gearresteer. 
Swart en wit.  Almal.

Jacqueline sukkel om die kloutjie by die oor te bring.

JACQUELINE
Wie gaan jou dan verteenwoordig?

GERHARD
Niemand nie.

Jacqueline verstaan nie.

GERHARD (CONT’D)
Ek is in kennis gestel dat ek 
kragtens Regulasie 15 van die 
Noodtoestandregulasies gearresteer 
is. Dit beteken hulle kan my sonder 
verhoor aanhou vir so lank as wat 
hulle wil. Soos ek dit verstaan, 
gaan ek na die een of ander kamp 
oorgeplaas word, waarskynlik totdat 
die oorlog verby is.

Jacqueline kan nie glo wat sy hoor nie.

JACQUELINE
Ek sal die Uniegeboue met my kaal 
hande sloop voor ek dit toelaat!  
Ek sal...

GERHARD
Jacqueline.

JACQUELINE
...met die minister gaan praat, met 
Smuts self as ek moet.  Daar’s g’n 
manier...

GERHARD
Jacqueline!

Jacqueline raak stil, oë wild.

GERHARD (CONT’D)
(praat sagter, meer
dringend)

Daar’s iets wat jy moet doen.
(loer oor sy skouer na die 
deur)

Gaan na my kantoor. Gaan nou na my 
kantoor.  

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 10 p.22

(MORE)



In die heel onderste laai van my 
lessenaar, links-onder, is daar ‘n 
lêer.  

JACQUELINE
Hoekom wil jy...

GERHARD
Luister net.  Asseblief. Die 
sleutel tot die laai hang aan ‘n 
spykertjie onder teen die blad van 
my lessenaar.  Kry daardie lêer, 
neem hom huistoe, en verbrand hom.

JACQUELINE
Wat’s in die lêer?

GERHARD
Name, adresse van kollegas, mense 
wat skenkings aan die party gemaak 
het.

JACQUELINE
Maar hoe gaan...

GERHARD
(dringend)

Gaan.  Gaan nou. Links-onder. En 
wees versigtig.

Jacqueline kyk desperaat na Gerhard.

INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE - NIGHT10-13 10-13

Die kantoor is donker, net maanlig deur die venster. Die deur 
gaan saagies oop.  Jacqueline sluip die kamer binne en beweeg 
vinnig oor tot agter die lessenaar. Sy stoot die stoel uit 
die pad en sak hande-voervoet neer.  Dis donker.

ANGLE ON:  Jacqueline se hand wat onder teen die blad rond 
tas, op soek na die sleutel.  Dan vind haar vingers die 
sleutel wat aan ‘n krom spykertjie hang.

Jacqueline kom onder die lessenaar uit en nes sy dit doen...

‘N DEUR WORD INGESKOP EN DAN STEMME af in die gang. 

STEM
Deursoek alles...elke kantoor, elke 
kabinet, lessenaar, alles!

Jacqueline sy oë trek wyd.  Sy buk af na die laai links-onder 
en probeer die sleutel in die slot in druk.  Haar hand bewe 
so erg dat sy sukkel om die sleutel in die slot te kry.

DIE STEMME EN VOETSTAPPE IN DIE GANG KOM NADER AAN DIE 
KANTOOR.  
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Jacqueline loer oor die rand van die lessenaar na die deur. 

Ligte dans in die donker gang anderkant die deur.

Jacqueline gaan weer aan met die laai. Sy kry die sleutel in 
die slot, sluit die laai oop, trek die laai oop en gryp die 
lêer wat in die laai lê.  Sy kyk weer na die deur...

STEMME EN VOETSTAPPE NOU BAIE NABY AAN DIE KANTOOR SE DEUR. 
Lig flits oor die mure en vloer van die gang.

Jacqueline is angs bevange.  Haar oë skiet na die kantoor se 
venster, terug na die deur...sy aarsel, en maak dan haar 
besluit.  Sy kom half orent en beweeg bukkend vinnig na die 
venster.   Sy pluk aan die venster se knipslot...dis styf.  
Sy loer angestig oor haar skouer na die deur terwyl sy al 
haar krag inspan om die venster se knipslot oop te kry. 

STEMME EN VOETSAPPE NADER.

En dan spring die knipslot los.  Jacqueline stoot die venster 
oop en klim holderstebolder by die venster uit.  So vinnig en 
so saggies as wat sy kan, trek sy die venster weer toe en sak 
vinnig af onderkant die venster.  Nes haar kop onder die 
vensterbank verdwyn...

...stap ‘n polisieman die donker vertrek binne, flits in die 
hand.  Hy staan stil, beweeg die flits se lig oor die 
kamer...die lessenaar...oor die venster...

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, VOORPORTAAL/GANG - NIGHT10-14 10-14

Jacqueline maak die voordeur agter haar toe en staan, 
uitasem, met haar rug teen die deur, die lêer teen haar bors 
vasgeklou.

Netta kom uit ‘n kamer in die gang in, sien vir Jacqueline.

NETTA
Waar’s Gerhard?!

JACQUELINE
Maak ‘n vuur.

Eindig op ‘n angstige Netta.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, SITKAMER - DAY10-15 10-15

Willem en Bennie sit in die sitkamer, beide van hulle op die 
rand van hulle stoele.

BENNIE
Dis groot sake, Willem, groter as 
ek of jy.

Willem lag stilletjies, skud wetend sy kop soos hy lag.
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WILLEM
Ek het dadelik geweet dat iemand 
druk op Van Rensburg geplaas 
het...het gedink dis dalk Smuts of 
Malan...toe’s dit al die tyd jy.

BENNIE
Ek was net die rapportryer. En kom 
ons wees nou eerlik - ’n rebellie 
het in 1914 nie geslaag nie, en sal 
ook nie nou slaag nie.  Met Hertzog 
weer terug waar hy hoort...al die 
republikeine weer onder die NP se 
vaandel verenig...is Smuts meer 
bedreig as nog ooit vantevore. Hy 
soek ‘n rede om die NP vas te vat. 
Hard vas te vat. En die Stormjaers 
gaan hom daardie rede gee.

WILLEM
En wat presies wil jy hê ek moet 
doen? 

Bennie dink vir ‘n oomblik, trek versigtig sy asem in.

BENNIE
Jy is ‘n Kommandant in die 
Stormjaers, Willem. Hulle vertrou 
jou. Jy word in elke besluit geken.  
As jou vriend...nee, meer as vriend 
...jou bloedbroer...wil ek jou 
daarop beroep om die toekoms van 
ons hele volk bo die doelwitte van 
‘n enkele faksie te stel.

Willem begin besef waarop Bennie afstuur.

WILLEM
En hoe sal ek dit doen?

BENNIE
(versigtig)

Dit sou help as die party van 
enige...aksies...wat die Stormjaers 
beplan, kon weet vóór daardie 
aksies uitgevoer word.

Vir ‘n paar sekondes sit Willem tjoepstil, kyk Bennie stil en 
direk aan.  Dan staan Willem op.

WILLEM
(heel beleefd)

Doen my ‘n guns. Bennie.  Staan op.

Bennie staan op.  Sonder waarskuwing moker Willem vir Bennie.  
Bennie steier agteruit, val half teen die stikamermuur.  
Willem is al reeds op hom.  Hy trek Bennie weer orent en druk 
hom teen die muur, sy linkerhand om Bennie se keel.  
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Bennie sukkel om asem te haal. Sy lip bloei.  Willem se 
voorvinger is in Bennie se gesig.

BENNIE
(deur geknersde tande)

Ons is bloedbroers, ek en jy...maar 
ons is nie vriende nie.

Willem trek vir Bennie aan sy keel weg van die muur en skop 
hom dan in die gat in die rigting van die sitkamerdeur.

WILLEM
(stil, intens)

Trap uit my huis uit.

Bennie kom orent, draai half terug.  Hy trek sy skewe das 
reg.

BENNIE
Jy gaan dit berou.

WILLEM
(stil)

Trap.

Bennie stap met soveel waardigheid as wat hy onder die 
omstandighede kan vermag, uit die kamer uit.

Eindig op Willem...vuur in sy oë.

INT. WILLEM SE HUIS, EETKAMER - NIGHT10-16 10-16

Weereens is Willem, Soekie, Andries en Marthinus aan tafel 
soos aan die begin van die episode, hoofde gebuig, hande 
gevat, in gebed voor die maal. Die kos is reeds opgeskep.

WILLEM
...voed en sterk ook so ons siele, 
Heer, en vergewe ons genadiglik al 
ons sondes.  Amen.

Almal neem hulle messe en vurke op.

MARTHINUS
Hoe weet jy ek het nie een van jou 
aartappels gesteel nie?

ANDRIES
Ek het hulle getel voor Pa begin 
bid het. Ha!

DWAH!  ‘n Helse slag buite die vertrek by die voordeur.

Die gesin skrik.  Willem kyk op na die deur. Soekie kyk 
angstig na Willem. Willem kom vinnig orent.  
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Maar dis hoe ver hy kom voor 4 ROOI LAPELLE (Smuts se 
spesiale dienste gedurende die oorlogjare) die vertrek 
binnestorm en hulle gewere op almal in die kamer rig.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Willem Pretorius...jy’s onder 
arres.

 AD BREAK # 3

EXT. KONSENTRASIEKAMP, HEK - DAY10-17 10-17

Die kamp is ‘n doringdraad konsentrasiekamp presies soos die 
kampe waarin die Duitsers in die 2de wêreldoorlog 
krygsgevangenes aangehou het - houthuisies/bungalows - met 
doringdraad omhein.

Ons is by die doringdraadheining naby ‘n hek. ‘n GEWAPENDE 
WAG begelei Willem na die hek. 

Naby die hek, agter die doringdraad heining, staan Odendaal, 
reeds gevangene, sy oë op...

Die GEAPENDE HEKWAG maak die hek oop en stoot Willem deur die 
hek.  Die hek word agter hom toegesluit.  

Willem staan vir ‘n oomblik en stap dan die kamp binne. 
Odendaal sluit by Willem aan.

ODENDAAL
Agteros kom ook in die kraal.

WILLEM
Ek het gewonder of ek jou hier sal 
sien.

Hulle skud blad.

ODENDAAL
Ons is nie die enigste nie - gelyk 
toegeslaan op ‘n klomp van ons 
manne.

WILLEM
(bitter)

En ek weet wie dit gereël het.

ODENDAAL
Wie?

WILLEM
Dis ‘n lang storie.

(Willem raak stil, skud sy 
kop.)

Hier sit die Boere weer...agter 
doringdraad.
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ODENDAAL
Die Vrede van Vereniging was nie ‘n 
vrede nie, my vriend, net ‘n 
skietstilstand.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, VOORPORTAAL - DAY10-18 10-18

Ingrid maak die voordeur oop.  Jacqueline en Soekie staan 
angstig in die deur. (NOTA: Hierdie “beat” is kort, maar 
belangrik vir my ritme.)

JACQUELINE
Suster...ons het jou hulp nodig.

Eindig op Ingrid.

INT. JP SE KANTOOR - DAY10-19 10-19

JP
Oor my dooie ligaam!  Oor my dooie. 
Liggaam.

Ingrid staan teenoor JP wat agter sy lessenaar staan, die 
energie is hoog, ‘n hewige heen-en-weer argument soos ‘n 
tenniswedstryd.

INGRID
Dis nie vreemdelinge waarvan ons 
praat nie, JP...!

JP
Hulle’s volwasse mans wat die dade 
van hulle eie keuses moet aanvaar! 

INGRID
Hulle’s jou vriende!

JP
Die son sal in die weste opkom voor 
ek ooit voor Bennie Naudé op my 
knieë gaan!

INGRID
Nie op jou knieë nie! Hom 
konfronteer...sy gewete aanwakker.

JP
Gewete?! Hy het nie meer ‘n gewete 
nie.

INGRID
En jy is die enigste een wat hom 
weer een kan gee. Wie anders?!

JP raak stil, loop gefrustreerd ‘n draai, voor hy weer na 
Ingrid terugdraai.
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JP
(stiller, maar steeds 
intens)

Daardie man het amper my koerant by 
my laat afvat.

INGRID
(ook stiller)

En nou is Soekie en Jacqueline se 
mans gevat.  Nie ‘n koerant of ‘n 
huis of ‘n...(soek die 
woord)...ding nie...hulle mans! Die 
enigste persoon wat ons ken wat die 
invloed het om hulle daar uit te 
kry, is Bennie.  En die enigste 
persoon wat die vermoë het om hom 
te oortuig, is jy.

JP werk bitteraalwyn in sy mond.

EXT. KONSENTRASIEKAMP, HEK - DAY10-20 10-20

Die hek soos voorheen. Net soos Willem voor hom, word Gerhard 
nou ook deur die Gewapende Wag en Hekwag deur die oop hek 
gestoot.  Die hek word agter Gerhard toegemaak.  

INT. KONSENTRASIEKAMP, HOUTHUTJIE - DAY10-21 10-21

Willem sit op die rand van een van die 6 rudimentêre 
beddens/stretchers wat in die hutjie langs mekaar staan - 
drie-drie oorkant mekaar met ‘n gangetjie tussen die 
voetenend van die twee rye.  Een ander gevangene lê op een 
van die ander beddens.  Willem het ‘n stukkie brood in sy 
hande.  Hy breek ‘n stuk van die brood af en sit dit in sy 
mond.  Dan kyk hy op as...

Gerhard die hutjie binnekom.

WILLEM
My dônner...

Gerhard glimlag wrang, ironies.

Willem stap oor na Gerhard.

WILLEM (CONT’D)
Wat de hel soek jy hier?

GERHARD
Nie my vrou se raad gevolg nie. 
Protesmars. Sy’t my gewaarsku, maar 
nou ja...

WILLEM
Ooooo.  Ja-nee, Jacqueline kan 
kwaai wees as sy wil.
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GERHARD
Ek reken ek is op die oomblik 
veiliger hier as by die huis.

Willem bied sy hand aan.  Hulle skud hande.

WILLEM
Nie dat “welkom” nou juis van pas 
is nie...maar welkom...in die Smuts 
Hotel. Die badkamer is buite in ‘n 
emmer en die kleinhuisie in ‘n gat 
in die hoek van die kamp. (Beduie 
na ‘n bed) Daai een is nog nie 
opgeëis nie.

Gerhard knik ‘n dankie nes Odendaal agter Gerhard by die deur 
instap.

Willem, wat voor Gerhard staan en dus die deur kan sien, sien 
eerste vir Odendaal. Willem moet nou sy “pose” hou.

WILLEM (CONT’D)
(ietwat oordrewe)

Hans...laat ek jou voorstel...’n 
goeie vriend van my...Gerhard 
Visser.

Gerhard draai om, sien Odendaal, wat hy nie ken nie.

WILLEM (CONT’D)
Gerhard, Hans Odendaal.

Gerhard bied sy hand aan.

GERHARD
Aangename kennis.

Vir ‘n oomblik is daar gevaar in Odendaal se oë soos hy besef 
wie voor hom staan, maar dan vee ‘n geforseerde glimlag enige 
gevaar weg. Hy vat Gerhard se hand vas.

WILLEM
Gerhard is ‘n ou vriend...ken 
mekaar sedert ons penkop-dae.

ODENDAAL
(skud Gerhard se hand)

Bly te kenne. ‘n Vriend van Willem 
is ‘n vriend van my.

Gerhard glimlag beleefd. Hulle los hande.

GERHARD
(aan albei)

Hoe ken julle mekaar?

Willem se oë flits vinnig na Odendaal en terug na Gerhard.
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WILLEM
(met een oog op Odendaal)

Hans is die man wat die deur na ‘n 
loopbaan in die beskermingsdienste 
vir my oopgemaak het.

GERHARD
(kyk na Odendaal)

O. O ek sien. So julle ken mekaar 
al lank. Snaaks dat ons mekaar vir 
die eerste keer onder hierdie 
omstandighede ontmoet.

WILLEM
Maar hoe dit gaan, né, werksvriende 
en huisvriende.

GERHARD
(aan Odendaal)

So jy is ook in beskermingsdienste.

WILLEM
Van ek ‘n penkop was.

GERHARD
Dan voel ek sommer veiliger. Ek
reken ‘n mens sal dalk manne met 
julle vaardighede nodig kry in ‘n 
plek soos dié.

ODENDAAL
(sê meer as die woorde)

Mens weet nooit.

Willem se oë is op Odendaal.

Gerhard glimlag vriendelik.

Odendaal glimlag terug...iets meer as net ‘n vriendelike 
glimlag.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, SLAAPKAMER - NIGHT10-22 10-22

Die kamer is donker.  Soekie slaap.  HARDE GEKLOP AAN ‘N DEUR 
iewers in die huis.  Soekie slaap...maar dan skrik sy wakker.  
Nog HARDE GEKLOP.  Soekie sit regop.  DWAH, DWAH, DWAH!  
Soekie skakel die bedlampie aan...DWAH, DWAH, DWAH!  Soekie 
klim onseker uit die bed.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, GANG NA VOORDEUR - NIGHT10-23 10-23

Die gang is donker.  DWAH, DWAH, DWAH! Die lig gaan in die 
gang aan.  Soekie stap af in die gang na die voordeur.  
Andries en Marthinus, in hulle nagklere, kom uit hulle kamer 
in die gang in.
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ANDRIES
Wat gaan aan, Ma?

SOEKIE
Gaan kamer toe.

Maar Andries steur hom nie daaraan nie.  Hy stap af in die 
gang, Marthinus op sy hakke.  DWAH, DWAH, DWAH!

SOEKIE (CONT’D)
Seuns, ek het gesê gaan kamer toe.

ANDRIES
Pa is nie hier nie, Ma.  Ek’s nou 
die man in hierdie huis. *

Soekie wil stry, maar eintlik is sy verlig om ondersteuning 
te hê. Sy beweeg die laaste entjie na die voordeur.

SOEKIE
Wie’s daar?

ROOILAPEL BEVELVOERDER (O.S.)
Polisie!  Maak oop!

ANDRIES
(fluister)

Moenie oopmaak nie, Ma.

Soekie huiwer, kyk onseker na die deur.

ROOILAPEL BEVELVOERDER (O.S.)
Maak oop, of ons breek hom oop!

Soekie is tussen die duiwel en die diep blou see. 

ROOILAPEL BEVELVOERDER (O.S.) (CONT’D)
Ek gaan nie weer vra nie!

Soekie stoot die twee seuns agter haar in...trek haar asem 
in...en sluit dan die deur oop. Die deur bars oop.  Dieselfde 
drie gewapende Rooilapelle en hulle Bevelvoerder marsjeer die 
huis binne.

ROOILAPEL BEVELVOERDER (CONT’D)
(aan Soekie en seuns)

Bly hier! Moenie beweeg nie!
(aan sy drie manne)

Deursoek die huis.

Die drie Rooilapelle beweeg vinnig in die gang af, sprei 
afsonderlik deur verkillende deur wat van die gang aflei. Die 
Bevelvoerder bly by Soekie en die seuns.

SOEKIE
Hoe durf julle my huis binne...
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ROOILAPEL BEVELVOERDER
Bly stil!

ANDRIES
(tree vorentoe)

Jy praat nie so met my ma nie!

Die Bevelvoerder huiwer nie...gee vir Andries ‘n onverwagse 
klap deur die gesig. Soekie gil.  Adries wil vorentoe beur, 
maar die bevelvoerder pluk sy rewolwer uit die holster aan sy 
heup en rig dit op Andries se voorkop.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Oppas mannetjie.

SOEKIE
Andries...!

Andries tree stadig terug.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Nog een piep uit jou en jy gaan sit 
saam met jou pa.

SOEKIE
Ek gaan jou rapporteer!

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Doen dit gerus. Hy sal gaan sit vir 
aanranding van ‘n polisieoffisier.

Soekie bedaar.

SOEKIE
(met afsku)

Wat soek julle in my huis?

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Moenie maak asof jy nie weet nie.

SOEKIE
Ek “maak” niks nie.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
As iemand hier wegkruip, stel ek 
voor jy sê my nou.

SOEKIE
Julle’t klaar my man gevat. Dis net 
ek en my seuns. Wie sou ek 
wegsteek?

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Jy’s die vrou van ‘n kommandant in 
die Stormjaers. Ons weet waar lê 
jou lojaliteit. Moenie jou dom hou 
nie.
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Andries kyk vuur na die Bevelvoerder.

Die drie ander Rooilapelle kom weer in die gang afgestap.

ROOILAPEL 1
Skoon.

Soekie kyk ‘n “wat het ek jou gesê” kyk na die Bevelvoerder. 
Hy steek sy voorvinger dreigend na Soekie uit.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Ons hou jou dop.

Die Bevelvoerder stap uit gevolg deur die ander drie.  Soekie 
stoot die deur vinnig toe en sluit dit weer.  Sy staan met 
haar voorkop teen die deur, sug.  Dan draai sy terug na haar 
seuns wat wydoog na haar kyk.

MARTHINUS
Wat’s a Stormjaer, Ma?

Soekie dink vinnig.

SOEKIE
Dis wat hulle mense wat vir 
beskermingsdienste werk, noem.

ANDRIES
Ek het nie geweet Pa’s ‘n 
kommandant nie.

Soekie stap weg.

SOEKIE
Kom, ek maak vir ons soet tee.

 AD BREAK # 4

INT. BENNIE SE KANTOOR - DAY10-24 10-24

Bennie sit en werk agter sy lessenaar.  ‘n KLOP AAN DIE DEUR.

BENNIE
Binne.

Sarel kom in.

SAREL
Hier’s ‘n Meneer Retief wat u graag
wil sien.  Hy het nie ‘n afspraak
nie.

BENNIE
Ek’s besig.

Sarel knik, begin loop.
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BENNIE (CONT’D)
(maar dan tref iets hom)

Sarel...

Sarel het al amper die deur agter hom toegetrek. Hy kom weer 
in. 

BENNIE (CONT’D)
Retief, sê jy? Het hy sy naam
gegee?

SAREL
Hy’t net sy van gegee.

BENNIE
(dink eers)

Stuur hom in.

Sarel gaan weer uit, los die deur oop.  Bennie staan op en 
beweeg om sy lessenaar oë op die deur.

JP kom die kantoor binne, gaan staan net binne die deur.  Die 
twee mans kyk stil na mekaar.  

BENNIE (CONT’D)
(effens onseker)

JP...dis nou ‘n verrassing.

JP
Ek’s nie hier omdat ek hier wil
wees nie.

Bennie weet nie mooi wat om van so ‘n stelling te maak nie.

BENNIE
Wil jy sit?

JP
Ek sal staan, dankie.

BENNIE
(uiters beleefd)

Nes jy wil.

JP stap nader.

JP
Soos jy weet, het hulle vir Willem 
gearresteer. En vir Gerhard.

BENNIE
Jammer, maar ek dra nie...

JP
(sny hom kor)

Ek sou verkies om nie speletjies te 
speel nie, Bennie.
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BENNIE
Laat my dan klaar praat.

JP aanvaar, beduie “Gaaf, gaan aan”.

BENNIE (CONT’D)
Ek weet dat Willem in hegtenis 
geneem is, maar ek dra nie kennis 
daarvan dat Gerhard in hegtenis 
geneem is nie.

JP
Wel nou weet jy. Volgens Soekie het 
jy Willem laat arresteer omdat hy 
jou met die vuis geslaan het.

BENNIE
Willem is gearresteer omdat hy ‘n 
senior-bevelvoerder in die 
Ossebrandwag Stormjaers is, JP, die 
einste Stormjaers wat reeds 
verskeie dade van sabotasie teen 
militêre installasies uitgevoer 
het.

JP
Watse bewyse het hulle?

BENNIE
Kom nou, JP, jy’s die redakteur van 
‘n koerant.  Jy weet so goed soos 
ek dat die regering in hierdie tye 
nie bewyse nodig het nie. ‘n 
Sweempie vermoede is genoeg.

JP kyk weg, verstaan baie goed waarmee Bennie besig is. Hy 
glimlag sardonies.

JP
(amper binnesmonds)

Hoekom het ek geweet jy gaan dit 
sê.

(kyk weer na Bennie)
Ek is hier om jou te vra om jou 
invloed te gebruik om beide Willem 
en Gerhard se vrylating te 
bewerksteg.

BENNIE
Jy oorskat my invloed.

JP
Inteendeel.  As politikus sou jy 
tog sekerlik Proklamasie 201 van 
1939 bestudeer het.

Bennie knik toegewend, het nie ‘n keuse nie.
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JP (CONT’D)
Regulasie 15, paragraaf 3 - ek haal 
aan: “Die Minister van Binnelandse 
Sake of Hoofbestuursbeampte kan ‘n 
persoon wat kragtens Regulasie 15 
gearresteer is, enigertyd vrylaat, 
hetsy onvoorwaardelik, hetsy op een 
of ander voorwaarde.”  So nee, ek 
oorskat nie jou invloed nie.

Skaakmaat.  Bennie kyk met dooie oë na JP.

BENNIE
Ek’s jammer, maar ek moet my berus 
by die oordeel van die beamptes wat 
hulle laat arresteer het.

JP kyk stil na Bennie.

JP
Hoe voel dit, Bennie?

BENNIE
Hoe voel wat?

JP
Om jou siel aan Satan te verkoop?

Bennie sê niks nie.

JP (CONT’D)
Ek gaan jou wys wat die redakteur 
van ‘n koerant kan doen.

BENNIE
Dis gevaarlike tye, JP.  Ek sou 
tweekeer dink as ek jy was.

Met ‘n laaste kyk na Bennie stap JP uit, trek nie die deur
agter hom toe nie.

Bennie bly tjoepstil staan, ‘n bitter glimlaggie om die hoeke
van sy mond.

INT. KONSENTRASIEKAMP, ‘N KAMERTJIE - DAY10-25 10-25

Soekie staan teenoor ‘n JONG OFFISIER, wat bleek en wydoog
voor haar staan, heeltemaal uit sy diepte. Soekie is op ‘n 
oorlogspad.

SOEKIE
Kom ek stel dit so Luitenant
Poenskop!  Of jy laat my toe om my 
man te sien...(vat haar bloes voor
haar borste vas)...of ek skeur hier
en nou my klere van my lyf af en 
kla jou aan vir aanranding!  
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En moenie dink ek sal dit nie doen
nie. 

Die Jong Offisier lek senuweeagtig en onseker sy lippe.

EXT. KONSENTRASIEKAMP, HEK - DAY10-26 10-26

Willem kom van binne die kamp na die hek aangestap, sy oë
op...

Soekie, aan die buitekant van die hek.

Willem kom by Soekie.  Sy omhels hom en soen hom
hartstogtelik so goed as wat sy deur die doringdraad kan, 
trane van verligting oor haar wange. 

WILLEM
Hoe gaan dit met die seuns?

SOEKIE
Nie te goed nie.  Die polisie het 
in die nag gekom...die huis 
deursoek. Die bevelvoerder het vir 
Andries geslaan. Hy wou my beskerm.

Woede stoot in Willem op.  Sy kneukels raak wit soos hy die 
draad vasvat.

SOEKIE (CONT’D)
Hulle’t gedink ek steek Stormjaers 
weg.

WILLEM
Wetter!  Bliksem! 

SOEKIE
JP het met Bennie gaan praat...sy 
hulp gevra om julle uit te 
kry...maar hy weier.

WILLEM
As ek hier uitkom gaan ek hom 
doodslaan.

SOEKIE
Nee, jy gaan nie.  Jy sal vir die 
res van jou lewe in die tronk sit. 
Die Here sal hom straf. 

Willem sukkel om die woede in hom te beteuel, maar hy bring 
homself uiteindelik onder beheer.

WILLEM
Ek weet nie hoe lank hulle ons gaan 
aanhou nie. 
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Ek het reeds ‘n appèl aangeteken, 
maar die manne sê dat nie ‘n enkele 
appél tot dusver geslaag het nie. 
Ek wil hê jy moet die seuns vat en 
by my ma en Jacqueline-hulle gaan *
bly.  Belowe my jy sal dit doen.

SOEKIE
Ek belowe. (pouse) Daar’s nog 
iets...Die bevelvoerder wat vir 
Andries geslaan het...hy’t voor die *
seuns genoem dat jy ‘n kommandant 
in die Stormjaers is.  

Willem verwerk hierdie informasie.

SOEKIE (CONT’D)
Willem...ek is bang die seuns vind 
uit wat jy...wat jy in die verlede 
gedoen het.

WILLEM
Dit was voor ons met die Stormjaers 
saamgesmelt het.  Die polisie weet 
van niks nie.

SOEKIE
Is jy seker?

WILLEM
Doodseker.

Soekie soek bevestiging in Willem se oë.

INT. JP SE KANTOOR - DAY10-27 10-27

JP draai ‘n skoon vel papier in sy tikmasjien.  En dan begin 
hy tik.

ANGLE ON:  Die papier in die tikmasjien soos die hammers die 
papier slaat: AFRIKANERS WEER IN KONSENTRASIEKAMPE

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL - NIGHT10-28 10-28

Ina het pas die voordeur oopgemaak.  Ingrid marsjeer die 
voorportaal binne, stap sonder seremonie verby Ina, op soek 
na iemand anders.

INGRID
Waar is hy?!  Waar is jy jou 
lafaard!  Kom uit!  Kom uit!
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INT. BENNIE SE HUIS, STUDDERKAMER - NIGHT10-29 10-29

Bennie stap om van agter sy lessenaar soos Ingrid die 
studeerkamer instorm.  Sy het net een doel voor die oë en dis 
om Bennie se oë uit te krap.  En dis presies wat sy probeer 
doen.  Sy takel hom met mening, klap en krap na sy gesig.  Hy 
keer vir al wat hy werd is.

INGRID
Dis jou skuld!  Dis alles jou 
skuld! Ek haat jou! Ek haat jou! 

Ina verskyn in die deur...staan en kyk.

BENNIE
Bedaar jou!  Bedaar jou, my magtig!

Met baie moeite dit reg om Ingrid om ‘n hand om elk van 
Ingrid se gewrigte te kry.  Maar sy worstel, wil nie opgee 
nie.

BENNIE (CONT’D)
Kom help hier!  Ina!  Kom help 
hier!

Maar Ina bly staan net waar sy is, uitdrukkingloos.

Ingrid begin moeg raak...kom geleidelik tot bedaring, 
uitasem.

BENNIE (CONT’D)
Wat gaan aan?  Wat het gebeur?

INGRID
Hulle’t JP gearresteer.

Bennie laat los versigtig haar gewrigte, tree effens terug.

INGRID (CONT’D)
(kyk stadig na Ina)

Hulle’t my man gearresteer.

BENNIE
Ek het geen hand in die saak gehad 
nie.  Geen hand nie.

Die woorde loop soos suur uit Ingrid se mond.

INGRID
As jy ingestem het om Willem en 
Gerhard te help, het hy nooit 
daardie artikel gepubliseer nie. 
Die regering het hom op ‘n aanklag 
van ondermyning laat arresteer. Dis 
so goed asof jy self die lasbrief 
geteken het. Ek vervloek jou, 
Bennie Naude. Jy sal in die hel 
brand.  Hoor jy my?!  In die hel!
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Ingrid stap uit.  Ina bly staan.  Haar oé gaan na...

Bennie - wat steeds swaar asem haal na die gestoei.

INA *
Soos die Jode sê:  As een persoon 
vir jou sê jy’s ‘n esel, is hy dalk 
verkeerd.  Maar as tien dit sê, is 
dit tyd dat jy begin balk. *

(Ina beweeg vinnig tot *
voor Bennie, praat *
dringend, intens) *

Jy moet bid, Bennie!  Gaan op jou *
knieë en bid dat God die donkerte *
uit jou siel verban en Sy lig weer *
in jou laat skyn! (PS - the meter *
of the last 8 words is: anapest, *
anapest, iamb) *

Bennie ontplof.

BENNIE
Genoeg!  Dis genoeg! 

Ina skrik haar bleek.

BENNIE (CONT’D)
Ek is nou gatvol hiervoor! Toe ons 
getrou het, het jy voor God belowe 
om jou man te gehoorsaam, hom te 
eer, maar al wat ek gekry het is 
verwyt en veroordeling. As jy so 
teleurgesteld is in my, gaan!  
Loop!  Kom ons kyk hoe ver kom jy.

(gaan staan reg voor haar)
En weet een ding...’n vrou wat haar 
man los, loop sonder haar kinders.
Gaan!  Gaan!!

Ina is so wit soos ‘n laken.  Haar oë dop om en sy val flou 
neer.  Bennie staan net...onderlip bewe.

INT. DIE WIT KAT KABARET - NIGHT10-30 10-30

Soekie in ‘n kollig.

SOEKIE
Dames en Here, André, ons 
bestuurder en eienaar, het my pas 
ingelig dat hy kennisgewing ontvang 
het dat, weens die noodtoestand, hy 
die klub se deure sal moet toemaak. 
Hopelik kom hierdie verskriklike 
oorlog vinnig tot ‘n einde, en dan 
sien ek julle almal weer.  

(liedjie se inleiding 
begin)

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 10 p.41

(MORE)



Ek sluit graag af met ‘n lied wat 
verlede jaar deur ‘n wonderlike 
nuwe Afrikaanse talent, Danie 
Bosman, geskryf is.

Soekie sing “Boereseun” deur Danie Bosman. 

SOEKIE (CONT’D)
(sing)

“Vader is dood
Ons in in nood
Hier op ons plasie alleen
Dit breek my hart, maar in my smart
Is jy nog steeds my steun!

Boereseun, Boereseun...

Terwyl ons die lied verder hoor, sny ons na:

INT. KONSENTRASIEKAMP, HOUTHUTJIE - NIGHT10-31 10-31

Gerhard lê op sy bed, hande op sy bors gevou, oë op die 
plafon.

SOEKIE (O.S.)
(sing)

Rus my Seun
Lankal voor dagbreek
Is jy op die land...

EXT. KONSENTRASIEKAMP, DORINGDRAADHEINING. DAY FOR NIGHT10-32 10-32

Deur die doringdraad. Willem, sy hande op die draad.

SOEKIE (O.S.)
(sing)

Jy voel jou rug breek, 
daar's sweet aan jou hand...

INT. DIE FORT IN JOHANNESBURG, TRONKSEL - NIGHT10-33 10-33

JP sit op die bankie, elmboë op sy knieë, oë op die niet, 
alleen in die tronksel.

SOEKIE (O.S.)
(sing)

Boereseun, Boereseun
Ons moet maar sukkel my Seun!

INT. DIE WIT KAT KABARET - NIGHT10-34 10-34

Terug by Soekie in die kollig.
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SOEKIE
(sing)

Jy kry min sakgeld, 
jy's Moeder se held!
Boereseun, Boereseun!

DOOF NA DONKER.  ROL KREDIETE.
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INT. BENNIE SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY1 1

Ina lê, oë toe, in die bed. Haar gesig is bleek en klam. ‘n 
DOKTER sit op die rand van die bed langs haar, haar gewrig 
tussen sy vingers.

VERTELLER
Die lewe wat jy wil hê, en die lewe 
wat jy kry, stem selde ooreen. Toe 
Ina daardie dag uit haar eerste man 
se huis na Bennie se arms gevlug 
het, het sy, anders as Lot se vrou, 
nie vir ‘n oomblik teruggekyk nie.  

WYERSKOOT: Ina en dokter in die voorgrond, Bennie in die 
agtergrond, net-net binne die kamer by die deur.

VERTELLER (CONT’D)
Maar soos sy na haar geliefde 
gehaas het, het sy vir g’n oomblik 
kon dink dat, anders as met Lot se 
vrou, haar Sodom nie agter haar lê 
nie...

ENKERLSKOOT:  Op Bennie, sy oë op Ina.

VERTELLER (CONT’D)
...maar wel voor haar...presies 
waar haar oë gerig was.

Die dokter maak lê Ina se arm versigtig op haar bors, staan 
op, vat sy tas, en stap oor na Bennie.

DOKTER
Sy’t nie ‘n koors nie, maar haar 
polsslag is hoog. Het dit al 
vantevore gebeur?

BENNIE
Nie so erg nie, maar...wel...Ina 
was maar nog altyd ‘n delikate 
siel. Sy’s...hoe kan ek dit nou 
stel?...senuweeagtig, as u verstaan 
wat ek bedoel.

Die dokter kyk na...

Ina.

DOKTER (O.S.)
Dis ‘n algemene probleem onder 
vrouens.

Terug by Bennie en die dokter.

BENNIE
Ek’s bevrees die skuld moet voor my 
deur gelê word. 
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Ek beskerm haar nie genoeg teen die 
onstuimighede en spanning van my 
werk nie.

DOKTER
Jy’s nie die eerste man wat hom 
teen vroue-histerie vasloop nie, 
Meneer Naudé. En met alles wat 
huidiglik in die wêreld 
gebeur...die oorlog 
ensovoorts...sien ek dit baie meer.

Die dokter maak sy tas oop, haal ‘n klein glasflessie uit en 
gee dit vir Bennie.

DOKTER (CONT’D)
Drie of vier druppels, soggens en 
saans, bietjie meer as die histerie 
in haar opstoot.

BENNIE
Wat is dit?

DOKTER
Laudanum.

Bennie kyk ‘n vraag na die dokter.

DOKTER (CONT’D)
‘n Opiumtinktuur... uiters 
doeltreffend in the behandeling van 
ernstige gevalle van vroue-
histerie. Maar moenie my voorskrif 
oorskry nie. Net ‘n paar druppels, 
soggens en saans.

Bennie kyk na die glasflessie in sy hand...knik.

BENNIE
Dankie.

Bennie se oë gaan na...

Ina.

INT. DIE FORT IN JOHANNESBURG. DAY2 2

Ingrid, pas ingekom, beweeg vinnig vorentoe en omhels JP. Die 
WAG staan by die deur.  JP is geboei soos Gerhard geboei was. 
Na sy hom vir ‘n paar sekondes styf vasgehou het, gaan Ingrid 
se oë na die boeie.

INGRID
Hoekom is jy geboei?!
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JP
(wrang)

Wel, dis ‘n tronk.

INGRID
Jy’s nie ‘n krimineel nie!

JP
“Ondermyning” is ‘n kriminele 
oortreding - “Grens aan 
hoogverraad” is wat ek moes hoor.

INGRID
Nie ondermyning nie...lojale 
verset. Hulle moet N.P. Van Wyk 
Louw lees.

JP
Ek twyfel of Smuts en sy kollegas 
hulle huidiglik aan Van Wyk Louw 
steur.

INGRID
In daardie geval gaan hulle elke 
laaste verslaggewer en redakteur 
moet arresteer.

JP
Net dié wat die staat bevraagteken, 
en daar’s min van hulle.

Ingrid maak ‘n oorgang van “so kwaad sy kan slange vang” na 
“daar’s iets anders wat ek jou wil vertel”.

INGRID
Ek het Bennie gaan sien. (pouse)
Ek’s bevrees ek het hom te lyf 
gegaan.

JP kyk wrang-geamusseer na Ingrid.

JP
Dít moes interessant gewees het.

INGRID
Ek wou sy oë uitkrap.

JP
My skat...alhoewel dit my die 
grootste genot verskaf om in my 
geestesoog te sien hoe hy my vrou 
se aansienlike toorn verduur...dis 
nie Bennie wat my laat arresteer 
het nie.

INGRID
O ja dit is! En hy weet dit ook. As 
hy vir Willem en Gerhard ge...
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JP
(val haar in die rede)

Bennie gaan nie een van ons help 
nie. Aanvaar dit, en aanvaar dit 
nou, vóór jy dit dalk in jou kop 
kry om hom weer te lyf te gaan. 
Willem en Gerhard...en ek...is nou 
dorings in sy vlees. Die Nasionale 
Party soek Afrikaners soos ons uit 
die pad uit...weg! Vir hulle is 
hierdie oorlog nie ‘n terugslag of 
‘n tragedie nie, dis die gulde 
geleentheid waarop hulle al die 
jare gewag het. Hoe meer Afrikaners 
Smuts in die tronk smyt, hoe meer 
vervreem hy die Afrikaners wat vir 
sy party gestem het.

Ingrid staan verleë.

INGRID
(hulpeloos)

Hoe gaan ek jou hier uitkry?

JP
Jy gaan nie.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, KOMBUIS. DAY3 3

ANGLE ON:  Jacqueline se hande wat deeg knie.

JACQUELINE (O.S.)
Ek is net dankbaar dat die mans in 
dieselfde kamp is. 

Jacqueline, Soekie en Netta is in die kombuis. Jacqueline 
knie deeg.  Soekie skil groentes. Netta hekel, brille op haar 
neus.

JACQUELINE (CONT’D)
Dit sou verskriklik gewees het as 
die een of die ander stoksielalleen 
tussen vreemdelinge moes sit.

SOEKIE
Of Italianers.

NETTA
Italianers?!

SOEKIE
Dis wat Willem gesê het - Boere en 
Italianers almal in dieselfde kamp, 
net ‘n heining tussen hulle.
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JACQUELINE
Wys jou wat die regering van die 
Boere dink - ons is die vyand, nes 
die Italianers. 

NETTA
Ons is die vyand. Ons ondersteun 
die Duitsers...nes die Italianers.

SOEKIE
Dan moet hulle feitlik al die Boere 
in kampe gooi, Ma. Buitendien, 
watse onreg het die Duitsers al 
ooit teen ons gepleeg?

NETTA
Ek weet.  Ek sê net wat Smuts sê. 
Volgens hom is ons Nazi’s. 

SOEKIE
Laat die Rooilapelle Smuts se 
voordeur drieuur in die oggend 
afskop, dan kyk ons. As hy Nazi’s 
soek hoef hy niks verder te kyk as 
sy eie polisiemag nie.

ANTOINETTE (O.S.)
Ma!   Ma!

Die vrouens kyk almal vinnig op soos Antoinette (13) 
ingehardloop kom.

ANTOINETTE (CONT’D)
(uiters ontsteld)

Ma, Gerhard en Andries baklei, Ma!

Jacqueline gryp ‘n lap om haar hande mee af te vee soos sy 
uithaas, Soekie op haar hakke.

JACQUELINE
Waar’s hulle?!

ANTOINETTE
In die sitkamer.

Antoinette wil agtervolg, maar...

NETTA
Antoinette.  Kom sit by Ouma.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. DAY4 4

Klein Gerhard (18) en Andries (16) stoei op die vloer, 
presies soos Willem en Gerhard jare vantevore. Nie die een of 
die ander kry die opperhand nie.  Hulle rol rond, dan die een 
bo, dan die ander bo, gryp na mekaar se kele, ens.
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Jacqueline haas die sitkamer binne gevolg deur Soekie. 

JACQUELINE
Seuns!  Seuns!

Maar die seuns hoor haar nie eers nie.  Jacqueline en Soekie 
gryp elk hulle eie seun aan ‘n arm of lapel en trek hulle 
uitmekaar, maar met moeite, want die seuns vat nog agressief 
na mekaar soos hulle uitmekaar getrek word.

SOEKIE/JACQUELINE
Dis genoeg! Hou op!  Andries! 
Gerhard!  (ad lib)

Uiteindelik kry hulle die twee kêrels uitmekaar.

KLEIN GERHARD
(aan Andries)

Ek sal jou seermaak, maatjie.

ANDRIES
Ek’s reg vir jou.  Kom!

JACQUELINE
Dis genoeg!

Die seuns raak stil.

JACQUELINE (CONT’D)
Wat gaan hier aan?

Nie een van die twee seuns wil antwoord nie.

JACQUELINE (CONT’D)
Laat ek weer vra en julle slaap 
albei op straat!

Steeds wil die een of die ander nie eerste antwoord nie.

JACQUELINE (CONT’D)
Gerhard...?!

KLEIN GERHARD *
(huiwer eers)

Hy’t gesê Pa is liewer vir die 
swartes as vir sy eie volk.

Jacqueline besef dadelik hier’s ‘n gevaarlike situasie.

Soekie kyk vlugtig na Jacqueline, onseker hoe sy gaan 
reageer.

JACQUELINE
(praat met albei seuns)

Nou luister julle na my, en julle 
luister mooi. Beide julle pa’s sit 
in ‘n kamp. Dieselfde kamp. 

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 11 p.6

(MORE)



Hulle veg albei vir ‘n beter 
toekoms...vir julle...elk op sy eie 
manier en uit sy eie oortuiging. 
Hulle stem nie altyd saam nie, maar 
hulle respekteer mekaar se 
oortuigings. 

‘n Skuldige skadu flits oor Soekie se oë.

JACQUELINE (CONT’D)
Die hele wêreld veg ‘n oorlog.  Ek 
soek nie nog een in my huis nie. Ek 
stuur julle albei om saam met julle 
pa’s te gaan sit.  Het julle my?

Geen antwoord van die twee seuns nie.

SOEKIE
Andries...!

ANDRIES
(omdat hy moet)

Ja, Tannie.

JACQUELINE
Gerhard...!

KLEIN GERHARD
(omdat hy moet)

Ja, Ma.

JACQUELINE
Sê jammer en skud hande.

SOEKIE
Andries, jy eerste.

ANDRIES
(beat)

Jammer.

Jacqueline lig wenkbroue vir Gerhard.

KLEIN GERHARD
Jammer.

SOEKIE
(aan Andries)

En jammer vir Tannie Jacqueline dat 
jy onmin in haar huis veroorsaak 
terwyl sy ons toelaat om by haar te 
bly.

ANDRIES
Jammer, Tannie.

SOEKIE
Waar’s Marthinus?
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KLEIN GERHARD
Weet nie, Ma.

SOEKIE
Gaan soek hom.

Andries uit.

JACQUELINE
(aan Klein Gerhard)

Jy’s die oudste. Jou Pa sou verwag 
dat jy ‘n voorbeeld stel, nie soos 
‘n barbaar baklei nie.

Jacqueline stap uit, gevolg deur Soekie. Klein Gerhard bly 
alleen agter.

EXT. KONSENTRASIEKAMP, IEWERS TUSSEN DIE HUTTE. DAY5 5

Ons is met Gerhard soos hy alleen tussen die hutte stap. Hy 
stap om die hoek van ‘n hut. 

EXT. KONSENTRASIEKAMP, IEWERS TUSSEN DIE HUTTE. DAY6 6

Gerhard kom om die hoek van die hut. JONG STORMJAER1 en JONG 
STORMJAER 2 (in hulle 20’s) staan gemaklik met rûe teen die 
muur van die hut.  Gerhard stap verby hulle.

JONG STORMJAER 1
Visser...

Gerhard steek vas, kyk half om.

JONG STORMJAER 1 (CONT’D)
Ek hoor hulle sê jy’s ‘n kommunis.

Gerhard kyk vir ‘n oomblik rustig na die Stormjaers en begin 
dan weer aanstap.

JONG STORMJAER 1 (CONT’D)
Moenie jou rug op my draai as ek 
met jou praat nie.

Gerhard kom stadig tot ‘n halt, steeds met sy rug na ons.  
Dan draai hy behoorlik om, kyk die manne in die oë.

GERHARD
Ja, ek is ‘n kommunis. En volgende 
keer as jy met my praat, seun, 
begin met Meneer of Oom.

Jong Stormjaer 1 stoot homself lekker slapgat van die muur af 
weg en loop windgat oor na Gerhard, gevolg deur Jong 
Stormjaer 2.
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JONG STORMJAER 1
Ek sê net “Oom” of “Meneer” vir ou 
manne van my volk, nie vir ‘n 
verraaier wat wil hê dat die 
swartes ons republiek regeer nie.

Gerhard draai weer weg en begin weer wegstap.

Jong Stormjaer 1 beduie met sy kop na Jong Stormjaer 2. Jong 
Stormjaer 2 beweeg vnnig verby Gerhard en keer hom voor.  
Gerhard steek weer vas en draai terug na Jong Stormjaer 1.

GERHARD
Wat’s jou probleem, seun?

Jong Stormjaer 1 kom staan reg voor Gerhard.

JONG STORMJAER 1
My “probleem” is Afrikaners soos 
jy.

GERHARD
Wel, soos jy gesê het -  dis jou
probleem.

JONG STORMJAER 1
Sien, dis waar jy ‘n fout maak. Al 
ooit gehoor van die Stormjaers...?

GERHARD
Praat jy nou van Afrikaners wat 
hulle verbeel hulle’s Nazi’s? Ja, 
ek het, en ek steur my nie aan 
hulle nie.

Gerhard wil weer wegstap, maar Jong Stormjaer 2 keer hom met 
‘n windgat glimlag voor. DOEF! Gerhard plant ‘n enkele, 
vinnige vuishou in Jong Stormjaer 2 se solar plexus. Jong 
Stormjaer 2 se wind stoot uit sy mond soos hy vooroor buk en 
op sy knieë neersak. 

Jong Stormjaer 1 spring vorentoe en vat Gerhard van agter met 
‘n wurggreep vas.

WILLEM (O.S.)
(streng)

Cronjé!!

Jong Stormjaer 1 kyk vinnig op, steeds met Gerhard in ‘n 
wurggreep.

Willem kom aangestap.

WILLEM (CONT’D)
Los hom. Nou.

Jong Stormjaer 1 los vir Gerhard.
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WILLEM (CONT’D)
Daar gaat jy. 

(beduie na man op sy 
knieë)

Vat hom saam.

Met ‘n vuil kyk na Gerhard, beweeg Jong Stormjaer 1 na Jong 
Stormjaer 2 (steeds op sy knieë), trek hom orent en loop saam 
met hom weg.

Gerhard kyk van Willem na die twee stormjaers soos hulle 
wegstap. Gerhard maak ‘n som in sy kop.

WILLEM (CONT’D)
My vriend, jy moet versigtig wees.  
Soos jy kan sien is die manne in 
hierdie kamp nie juis goedgesind 
teenoor kommuniste nie.

GERHARD
Ossewabrandwag Stormjaers.

Willem trek sy skouers op: “Sou nie weet nie.”

Gerhard kyk vir ‘n paar oomblike lank en hard na Willem, en 
dan...

GERHARD (CONT’D)
Is jy een?

WILLEM
(beat)

Nee.

GERHARD
Hoekom het hulle jou gehoorsaam?

Willem verroer geen ooglid nie, kyk Gerhard steeds in die oë.

WILLEM
Hulle dink seker ek’s ‘n “oom”.

Gerhard kyk stil na Willem.

 AD BREAK # 1

INT. BENNIE SE HUIS, EETKAMER.DAY7 7

Bennie, Truida(16) en ISAK(14) eet.

Stilte.  Truida dra iets op die hart.

TRUIDA
Papa...

Bennie kyk na Truida. (NOTA: Pouses word spesifiek en presies 
aangedui en moet gespeel word.)
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TRUIDA (CONT’D)
Wanneer gaan Mama weer gesond wees?

BENNIE
(pouse)

Die dokter sê vir my dit kan ‘n 
rukkie neem.

ISAK
Gaan Ma doodgaan?

BENNIE
Nee, my seun, nee.  Mama het nie 
daardie soort siekte nie.

TRUIDA
Watse soort siekte het sy?

BENNIE
Mama...(soek ‘n antwoord)...Mama se 
gees is bietjie...moeg.

Die kinders verstaan nie, kyk stil na Bennie.

TRUIDA
Hoe word ‘n mens se siel moeg?

BENNIE
(pouse)

Wat het met Liewe Jesus gebeur toe 
hy die kruis na Golgota moes dra?

ISAK
Hy’t geval.

BENNIE
Presies.  En hoekom het hy geval?

ISAK
Want die kruis was swaar.

BENNIE
(knik)

Elke mens op aarde het sy kruis wat 
hy dra...en soms raak daardie kruis 
swaar...en jy raak moeg...en jy 
val.

ISAK
En die soldate het Hom geslaan.

Bennie se oë flits na Isak soos hy die ironie van Isak se 
woorde verwerk.

BENNIE
Ja.
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ISAK
Dan gaan ek Mama se Simon wees, en 
haar help om haar kruis te dra.

BENNIE
Ons gaan almal Mama se Simon wees.

INA (O.S.)
Dertig stukke silwer...

Bennie kyk vinnig om.

Ina staan in die deur - slaapklere aan, hare deurmekaar, 
kaalvoet. Sy beweeg vorentoe.

INA (CONT’D)
Die haan sal kraai...

Bennie spring op en beweeg vinnig na Ina. Hy vat haar vas en 
draai haar ferm terug na die deur.

BENNIE
Kinders, bly daar.

Bennie vergesel Ina ferm uit die eetkamer uit. Sy sit haar 
teë.

INA
(soos hulle uitgaan)

Los my!  Wyk Satan!  Judas! Los my!

Truida sit wydoog, oë op die deur.

INT. BENNIE SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY8 8

Bennie vergesel ‘n worstelende Ina terug na die bed.  Sy sit 
haar teë, maar hy is te sterk vir haar.  Sy krap en klap na 
sy gesig, maar hy slaag daarin om haar op haar rug te kry.  
Hy voel haastig met sy een hand in sy sak en haal die 
glasflessie Laudanum uit.  Met die duim van dieselfde hand 
stoot hy die kurkie van die flessie af en forseer dan die 
flessie tussen haar lippe - nie te veel nie.  Hy hou haar 
plat...en dan skop die opium in.  Ina bedaar.  Bennie sit die 
flessie op die bedkassie neer.  Ina se woede is heeltemaal 
weg. Sy lê met oop oë, kalm.

BENNIE
(streel haar hare)

Daarsy.  Daarsy.

Ina lig stadig haar hand...raak saggies aan Bennie se wang.

INA
Jy is so lief met my.

Eindig op Bennie.
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INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. DAY9 9

Jacqueline, Soekie, Netta (wat hekel) en Ingrid.  Almal het 
reeds tee.

INGRID
Volgens JP se prokureur het feitlik 
elke man wat in daardie kampe sit 
‘n appel ingedien en nie ‘n enkele 
een het geslaag nie.

NETTA
Sal ook nie. Ek kan jou nou sê 
Smuts gaan hulle daar hou tot die 
oorlog verby is.

SOEKIE
Maar die oorlog kan vir jare 
aanhou.

NETTA
Dan sal hulle vir jare sit, nes die 
vrouens en kinders gedurende die 
oorlog teen die Engelse.

JACQUELINE
Die enigste uitweg is om iemand met 
invloed in die regering te oortuig 
om hulle vry te spreek.

INGRID
(sarkasties)

O ja, dit sal werk.  Kom ons gaan 
vra vir Bennie.

SOEKIE
Bennie se dag sal kom. Dít kan ek 
waarborg.

NETTA
Julle kan maar weet...daar’s nie ‘n 
enkele politikus wat dit sal waag 
om hand by te sit nie. ‘n Politikus 
is ‘n ding wat draai soos die wind 
waai. 

Terwyl Netta verder praat, fokus ons op Ingrid.

NETTA  (O.S.) (CONT’D)
Vir solank as wat hierdie oorlog se 
wind waai, sal nie een van hulle 
teen die staat optree nie. Slym, is 
wat hulle is. Slym.

INGRID
Ek hoort dit seker nie te sê nie...

Alle oë gaan na Ingrid, weet hier kom skinder.
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Ingrid huiwer.

SOEKIE
Kom suster...jy kan nie so iets sê 
en dan niks sê nie.

INGRID
Ek weet nie of julle weet 
nie...maar Ina en Bennie deel nie 
meer ‘n bed nie. 

Drie pare wenkbroue skiet tegelyk omhoog.

INGRID (CONT’D)
Vir ‘n hele ruk nou al.

JACQUELINE
Waar hoor jy dit?

INGRID
Sy’t my self gesê.

Almal se reaksie -”Nou ja toe nou.”

SOEKIE
(wrang)

Kan nie sê dat dit my verbaas nie.

INGRID
Ek voel nou sleg dat ek dit gesê 
het.

JACQUELINE
Nonsens. Daardie arme vrou.

SOEKIE
Sy hoort haar sakke te pak en by 
Marika in die platteland vir haar 
‘n ordentlike Boer te gaan vang.

INGRID
Marika? Wat het jou aan haar laat 
dink?!

SOEKIE
Sy en Ina was mos goeie vriende, 
soos susters sou mens kon sê...haar 
hart gebreek toe Marika hier weg 
is. Myne ook. Sy kon ‘n sangeres 
van formaat gewees het. Nou ja, 
sy’t vir haar ‘n Boer gekry...’n 
Malherbe...bietjie ouer as 
sy...wel, baie ouer as 
sy...skatryk...sy vrou is ‘n jaar 
of twee vantevore oorlede...ontmoet 
vir Marika...skaars terug...boem, 
getroud. Ma, plaas, kinders, de 
lot. 
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Ek kry elke nou en dan ‘n brief van 
haar. Vir wat sal Ina hier in die 
vagevuur sit? Sy hoort Marika se 
voorbeeld te volg en ‘n ander lewe 
loop soek.

NETTA
Soos jy jou bed maak, so sal jy 
daarop slaap.

Soekie, Ingrid en Jacqueline raak stil. Netta se woorde is 
nie net op Ina van toepassing nie.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY10 10

Ingrid maak die voordeur agter haar toe....staan vir ‘n 
oomblik en dink...ietwat moedeloos.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY11 11

Ingrid stap die sitkamer binne...staan en kyk na die leë 
vertrek.  Die juis is tjoepstil.  Sy beweeg stadig oor na die 
rusbank...gaan sit stadig, haar elmboë op haar knieë, haar 
hande soos in gebed oor haar mond en neus. Bietjie vir 
bietjie stoot die weemoed in haar op.  Sy probeer dit 
onderdruk, maar...wat moet uit, moet uit.   Sy huil. Maar dan 
veg die Ingrid, wat nie opgee nie, terug.

INGRID
Ruk jou reg.  Ruk jou reg. 

Uit pure wilskrag druk sy die trane terug...vee die trane van 
haar wange af.

EMILY (O.S.)
Mama...

Emily staan in die deur.

EMILY (CONT’D)
Hoekom huil Ma?

INGRID
Ag...ek het maar net ‘n bietjie 
gehuil.  Maar ek voel nou baie 
beter.

EMILY
Wanneer kom Pa huistoe?

INGRID
Een van die dae.

EMILY
Dis die langste wat hy nog ooit weg 
was.
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INGRID
Soos ek julle gesê het...dis ‘n 
lang vergadering wat Papa bywoon.

Emily knik.

INT. KONSENTRASIEKAMP, HOUTHUTJIE. NIGHT12 12

Dis ‘n klein hut.  Al meubels is ‘n tafel met twee stoele aan 
weerskante teenoor mekaar. ‘n Enkele lig met ‘n industriële 
ligskerm hang oor die tafel - soos ‘n SS ondervragingsel.  
Gerhard sit in een van die stoele.  ROOILAPEL BEVELVOERDER 
(dieselfde een as wat ons in Soekie se huis gesien het) staan 
oorkant in die skadus anderkant die tafel.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Dis ‘n eenvoudige keuse, Meneer 
Visser - jy gee my wat ek wil hê en 
ek kyk wat ek kan doen om jou hier 
uit te kry, of jy hou aan soos nou 
en jy kan maar vir jou ‘n stukkie 
kryt soek en die jare begin tel.

GERHARD
Ek het geen name om te gee nie.  
Die KPSA was en is by geen dade van 
sabotasie betrokke nie.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
So’t jy gesê, ja. Maar ons bronne 
sê anders.

GERHARD
Dan’s julle bronne verkeerd. 
Julle’s welkom om ons kantore te 
deursoek, jy sal niks daar kry nie.

Rooilapel Bevelvoerder beweeg vorentoe en gaan staan met sy 
hande op die tafel, sodat die lig nou ook van bo oor sy gesig 
val.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Ons het.  En jy’s reg.  Ons het 
niks gekry nie. Maar wat my rêrig 
interesseer...is dat ons ook nie ‘n 
enkele papier met ‘n enkele naam 
daarop gekry het nie. Vreemd, nie 
waar nie? Hoofkantoor van ‘n 
politieke organisasie en nie ‘n 
enkele lys name nie. Hoe hou julle 
rekord?...julle lede, vennote, 
borge, skenkings...?  Mm? 

Gerhard kyk met dooie oë na die man.

Rooilapel Bevelvoerder sien dat hy nie antwoord gaan kry nie, 
glimag effens...maak gereed om sy troefkaart te speel. 
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Hy kom weer orent, draai weg en gaan staan, hande op heupe, 
weer in die skadu’s, sy rug na Gerhard.

ROOILAPEL BEVELVOERDER (CONT’D)
Jy weet mos wat sê hulle...as jy ‘n 
man wil ken...praat met sy vrou.

Gerhard se kakebeen trek styf.

GERHARD
My vrou weet niks van my besigheid 
nie.

Rooilapel Bevelvoerder draai terug na Gerhard.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Nou hoekom verbaas dit my nie dat 
jy dít sê?

KLANK: Antoinette wat huil, mansstemme wat roep, laaie en 
kaste wat oopgetrek word en op die vloer gegooi word.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. NIGHT13 13

TREK VORIGE KLANKE OOR:

NABYSKOOT:  Antoinette.  Sy huil.

‘n Groepie in die middel van die sitkamer:  Jacqueline, 
Antoinette, Klein Gerhard, Netta, Soekie, Andries en 
Marthinus. Antoinette klou aan Jacqueline vas.  Jacqueline 
sus haar. (Naderskote van individue, en veral Klein Gerhard 
en Andries, volgens regisseur se diskresie.)

Rooilapel Bevelvoerder staan naby die deur, hou hulle met ‘n 
slap glimlag dop.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT14 14

ROOILAPEL 1, geweer oor rug geslinger, trek laaie uit, dop al 
die inhoud op die vloer.  Verskeie laaie lê reeds op die 
vloer.  Die mattrass lê skeef op die bed.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, KOMBUIS. NIGHT15 15

ROOITLAPEL 2 deursoek die kombuis.  Kaste staan orals oop, 
messe en vurke en laaie lê op die kombuistafel en op die 
vloer.  

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. NIGHT16 16

Die groepie soos vantevore en Rooilapel Bevelvoerder. 
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NETTA
Barbaar!

JACQUELINE
(onderlangs)

Bly stil. *

Rooilapel 1 kom ingestap.

ROOILAPEL 1
Niks.

Rooilapel Bevelvoerder beweeg oor tot voor Jacqueline. 
Antoinette skuif vreesbevange agter Jacqueline in.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
Ek sal aanhou totdat ek kry wat ek 
soek...al moet ek hierdie huis van 
vloer tot dak uitmekaar skeur.

JACQUELINE
My man veg al sy hele lewe lank *
teen mense soos jy en die base wat 
jy dien. Ek het hom dikwels 
daarvoor verwyt. Maar ek sien nou 
hy het baie meer verstaan, as ek.

Rooilapel Bevelvoerder glimlag en skud sy kop minagtend.

ROOILAPEL BEVELVOERDER
(oor skouer aan Rooiapel 
1)

Begin met die vloere.

Rooilapel 1 gaan uit.

NETTA
Skaam jou!  ‘n Afrikaner wat sulke 
dinge aan sy eie volk doen.  Skaam 
jou!  Veertig jaar gelede moes ons 
die rooinekke verduur, en nou die 
Rooilapelle. Jy’s nie die bokdrolle 
aan ‘n Boer se skoen werd nie.

Netta spoeg in sy gesig.

NETTA (CONT’D)
Skaam jou!

Rooilapel Bevelvoerder se hand skiet uit soos ‘n kobra wat 
pik. Hy klap Netta deur die gesig.  

Die vrouens en meisies gil.

NADERSKOOT: Netta:  sy’s bleek...tjoepstil...oë oop, maar 
sien niks nie.
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Klein Gerhard en Andries duik feitlik tegelyk vorentoe en 
takel Rooilapel Bevelvoerder. Hulle foeter/steier grond toe. 
Ad lib: Soekie en Jacqueline gil en roep na hulle seuns.  
Antoinette druk haar ore toe en skreeu.

Rooilapel Bevelvoerder, Klein Gerhard en Andries baklei. 

Klein Gerhard steier agtertoe as Rooilapel Bevelvoerder hom 
met die vuis bykom.  

Reaksie vrouens.

Andries duik Rooilapel Bevelvoerder weer plat.  Maar dan vat 
hande vir Andries van agter af vas.

Rooilapel 1 trek Andries van die Bevelvoerder af en kry sy 
arm om Andries se nek, trek hom weg van Rooilapel 
Bevelvoerder wat vinnig weer op sy voete kom.

Rooilapel 2 het vir Klein Gerhard beet, pen sy arms vas.

NADERSKOOT: Netta:  iets is nie lekker nie...

Jacqueline, Soekie, Antoinette, Marthinus en...Netta. Die 
ander in die groepie se aandag is op die seuns en soldate.  
Hulle let nie op dat Netta nou lyk asof sy gaan flou neerval 
nie.

JACQUELINE
Hulle’s seuns!  Hulle’s seuns!

Rooilapel Bevelvoerder plant ‘n hou in Andries se maag, slaan 
sy wind uit.

Marthinus storm vorentoe om die Bevelvoerder te takel, maar 
die bevelvoerder ken van man-teen-man veg en Marthinus is ‘n 
seun. Soos Marthinus hom wil takel tree die Bevelvoerder 
vinnig opsy en vat Marthinus agter die nek vas en smyt hom af 
grond toe. 

Soekie storm vorentoe, staan so goed as wat sy kan voor haar 
seuns.

SOEKIE
(tierwyfie)

Raak my seuns weer en ek sweer jy 
sal my moet doodslaan voor ek 
ophou.

Jacqueline en Antoinette staan nog min of meer waar hulle 
was.  Effens agter hulle staan Netta.  

Niemand merk op as Netta net daar waar sy staan, neersak nie.

Terug by Soekie en die Bevelvoerder.
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SOEKIE (CONT’D)
(gevaarlik, oë spoeg vuur)

Ek waarsku jou.  Ek waarsku jou.

Rooilapel Bevelvoerder gluur na Soekie.

Soekie gluur na Rooilapel Bevelvoerder.

NADERSKOOT:  Antoinette, wange natgehuil.  Sy kyk om en 
sien...

Netta, bewusteloos op die vloer, haar oë oop.

ANTOINETTE
(pluk aan Jacqueline se 
arm.)

Ma.  Ma...!

Jacqueline kyk om, sien Netta, en gaan kniel vinnig langs 
haar. Sy vat aan Netta se gesig.

JACQUELINE
Tannie Netta?  Tannie Netta?! *

(skud vir Netta)
Tannie?! *

Al die oë in die kamer gaan na Jacqueline en Netta.

JACQUELINE (CONT’D)
(druk haar vingers teen 
Netta se nek sy *
besef...en dan kom die 
trane)

(saggies) Nee...nee...nee.. *

Jacqueline laat sak haar voorkop teen Netta se bors.

 AD BREAK # 2

EXT. KONSENTRASIEKAMP, HEK. DAY17 17

Willem deur die doringdraad...bleek...sy oë vasgenael op uit 
skoot uit Soekie agter die kamera.

SOEKIE (O.S.)
...en toe takel Klein Gerhard hom, 
en Andries ook...

Soekie, duskant die draad soos voorheen. Trane loop oor 
Soekie se wange terwyl sy praat. Sy huil nie, maar die trane 
loop.

SOEKIE (CONT’D)
...maar toe kom die ander soldate 
in en hulle pen die seuns vas...

Terug op Willem.
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SOEKIE (O.S.) (CONT’D)
...en toe slaan die man vir Andries 
in die maag en Marthinus duik toe 
vorentoe om hom te keer...

Terug op Soekie.

SOEKIE (CONT’D)
...maar die man het hom 
platgetrek...en dis toe 
Jacqueline...vir ma op die vloer 
sien.  Sy was klaar dood.

Emosie golf deur Willem soos wind deur koring. Dit neem ‘n 
ruk vir hom om dit te verwerk.

SOEKIE (CONT’D)
(huil saggies)

Wanneer gaan dit einde kry, Willem? 
Ons veg al vir so lank.  Wanneer 
gaan dit einde kry?

Stadig vervang diepe vasberadenheid Willem se weemoed.

WILLEM
Wanneer ons weer ons Kanaan het.

INT. KONSENTRASIEKAMP, HOUTHUTJIE. DAY18 18

Die hut waar Gerhard, Odendaal en Willem slaap.  Willem kom 
die hut binne.  Die emosies van sy ontmoeting met Soekie by 
die draad hang vatbaar om hom. (NOTA: Hierdie toneel moet met 
‘n “Pinteresque” respek vir stiltes en oorgange gespeel 
word.)

Odendaal, op sy bed, kyk op as Willem instap, let op op 
Willem se gemoedstoestand.

ODENDAAL
Is alles reg?

Willem antwoord nie dadelik nie, stap oor en gaan sit op die 
rand van sy bed.

Odendaal hou Willem stip dop.

WILLEM
My ma is dood. 

Stilte. Odendaal kyk net, sê niks nie.

WILLEM (CONT’D)
‘n Rooilapel het haar geklap...toe 
gaan staan haar hart.

Odendaal stap oor, gaan sit langs Willem.
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ODENDAAL
Ek’s jammer, ou maat.

WILLEM
(pouse)

Die dag wat ek hier uitstap, gaan 
daar een minder Rooilapel op 
hierdie aarde wees.

ODENDAAL
Ek sal langs jou staan.

Stilte.

ODENDAAL (CONT’D)
Daar’s iets anders wat ek met jou 
wou bespreek, maar dit kan wag...

Odendaal staan op om weg te stap.

WILLEM
In oorlog is daar  nie tyd vir wag 
nie.  Praat.

Odendaal draai terug, kyk vir ‘n oomblik stil na Willem, en 
gaan sit dan weer langs Willem.

ODENDAAL
(versigtig, berekend)

Na hierdie onreg...Die eerste 
verkiesing wat na die oorlog gehou 
word, gaan die NP wen.  Dit sal ek 
jou op skrif gee. Hanskhakies soos 
Smuts is nie meer die drif tussen 
die Afrikaner en sy republiek nie. 
Maar die swartes... Gevaarlik 
genoeg op hulle eie...gekoppel met 
met wit ondersteuners en 
denkers...(laat dit hang)

Willem kyk nou na Odendaal langs hom, bring die kloutjie by 
die oor.

WILLEM
Gerhard...?

Odendaal beduie: “Presies”.  Willem kyk weer weg... 
teenstrydige gevoelens in sy hart.

WILLEM (CONT’D)
Wat stel jy voor?

ODENDAAL
Ek dink jy weet... *

Willem verwerk die verskriklike implikasies. *
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ODENDAAL (CONT’D)
Daai wetters sal met niks minder as *
een man, een stem tevrede wees nie. 
Swart regering. As jy dink Smuts 
was erg...

WILLEM
(dink eers)

Ek ken Jacqueline van sy ‘n kind *
is. Om haar man te vermoor... *
Spioneer, g’n probleem. Maar *
nie...(laat dit hang)

ODENDAAL
‘n Generaal wat die oorlog wil wen, 
moet bereid wees om sy troepe op te 
offer. Persoonlike gevoelens kan 
nie bo oorwinning gestel word nie.

Willem dink ‘n hele ruk...dan staan hy op.

WILLEM
Nee.

Willem stap uit die hutjie uit.

Odendaal bly sit, sy oë maak somme.

EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY19 19

Bennie begelei Ina na ‘n bankie in die tuin.  Ina dra nou ‘n 
rok, haar hare is gekam.  Maar haar oë is half-leeg...die 
newe-effek van die Laudanum.  LW: Sy is nie in ‘n totale waan 
nie, maar erg gedemp, ‘n lam onder sy beheer.  Hy laat haar 
op die bankie sit.

BENNIE
Kom...sit.  Daarsy.

Hy gaan sit langs haar.

BENNIE (CONT’D)
Dis mos nou lekker. Jou gunsteling 
plekkie in die tuin.

INA
(vakante glimlaggie)

Dis mooi.

BENNIE
As ek hier sit, dan onthou ek toe 
die kinders nog klein was. Onthou 
jy hoe het hulle daar anderkant 
baljaar?

Ina kyk na Bennie, glimlag.
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BENNIE (CONT’D)
En die dag toe Isak sy emmertjie 
water oor jou kop uitgegooi het...

Ina lag effens.

BENNIE (CONT’D)
...en toe hy die slak agter in 
Truida se bloesie gegooi het.

Glimlaggie van Ina.

BENNIE (CONT’D)
Ek verlang na daardie dae. 

INA
En Marika was hier.

Vir ‘n oomblik - ‘n skadu in Bennie se oë, maar dan herstel 
hy.

BENNIE
Ja.  Marika was ook hier.

INA
Ek het van haar gehou.

BENNIE
(beat)

Ek ook.  (pouse) Ek is Dokter du 
Toit so dankbaar...dat hy jou weer 
gesond gemaak het.

INA
Hy’s ‘n goeie dokter. Ek voel baie 
beter.

BENNIE
Ek kan jou nie sê hoe gelukkig dit 
my maak nie.

(vat haar hand op haar 
skoot)

Ina...voor jy siek geword het...ons 
was so gelukkig...en nou dat jy 
weer gesond is, belowe ek ons gaan 
weer net so gelukkig wees.

Ina se oë is op die tuin.  Sy knik.  Bennie se oë bly op 
haar...en dan leun hy stadig voentoe en soen haar liggies op 
die wang. Ina se oë bly op die tuin.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, KOMBUIS. DAY20 20

Na Netta se begrafnis. Almal dra swart.  Jacqueline sit 
verleë by die kombuistafel, ‘n halfgedrinkte koppie koffie 
voor haar op die tafel.  
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‘n Paar ander leë koppies staan op die kombuistafel, asook 
stapels gebruikte bordjies waarop mense toebroodjies, ens 
geëet het.

Soekie, gevolg deur Ingrid, kom die kombuis ingestap met nog 
vuil bordjies en koppies in hulle hande.

SOEKIE
Die laaste mense het geloop.

Ingrid en Ina trek voorskote aan en begin opruim:  pak 
bordjies, koppies, pierings, teelepels om die wasbak, op die 
tafel, ens.

JACQUELINE
Julle doen alles. 

INGRID
Bly jy net daar sit.

JACQUELINE
Ek’s jammer, ek het nie meer die 
krag gehad om te kuier nie.

SOEKIE
(vat Jacqueline se koppie 
koffie weg voor haar)

Hierdie koffie is koud. Ek kry vir 
jou ‘n nuwe koppie.  Nee, weet jy 
wat? Watse gekoffie is dit? Hou 
vas.

Soekie grawe in ‘n kas, bring ‘n vol bottel brandewyn 
tevoorskyn.

JACQUELINE
En dit?

SOEKIE
Spesiaal gebring vir na die gaste 
gewaai het. (Maak die bottel oop)
Mens kan nie ‘n begrafnis net met 
koffie en tee hou nie.

Soekie vat drie glase en plak hulle op die tafel neer.

INGRID
Wyn vir die pyn...

SOEKIE
(skink)

...en brandewyn vir die samesyn. 
Kom Ingrid, ons kan later 
skottelgoed was.

Ingrid kom sit by die tafel.  Soekie sit ‘n glas voor 
Jacqueline en dan voor Ingrid neer, en skink daan vir 
haarself ‘n glas. Dit alles oor die dialoog...
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JACQUELINE
(die trane lê vlak)

Ek het haar gesê om stil te 
bly...maar waar het sy al ooit in 
haar lewe stilgebly?

INGRID
Tannie Netta was ‘n kryger, *
Jacqueline. ‘n Inspirasie vir ons 
almal.

JACQUELINE
(met ‘n laggie ten spyte 
van haar weemoed)

‘n Beneukte kryger.

Soekie gaan sit ook.

SOEKIE
(lig haar glas)

Op die beneukste kryger wat ons 
ooit geken het.

Hulle drink.  Stilte.

SOEKIE (CONT’D)
(sing saggies a capella)

“Slaap rustig, dapper helde, verby 
is al jul leed;
vir onse malse velde... 

Ingrid begin saam sing.

SOEKIE/INGRID
(sing)

“...met gras en blom bekleed.

Jacqueline begin ook saam sing.

SOEKIE/INGRID/JACQUELINE
(sing)

“Vir vrou en kinders...

EXT. KONSENTRASIEKAMP, HENING. DAY21 21

Willem staan alleen by die heining, sy hande op die draad, sy 
gemoed in twee geskeur.

SOEKIE/INGRID/JACQUELINE
(sing)

...teer, 
“vir volk en vaderlandseer...
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INT. KONSENTRASIEKAMP, HOUTHUTJIE. DAY22 22

Gerhard stap hulle hut binne, gaan sit op sy bed.  Odendaal, 
op sy bed, loer onderlangs na Gerhard.

SOEKIE/INGRID/JACQUELINE
(sing)

“daal jul soos dapper helde in 
eensaam grafte neer!

INT. DIE FORT IN JOHANNESBURG, TRONKSEL. DAY23 23

JP sit bed sy rug teen die muur op die bankie, sy arms oor sy 
bors gevou, oë op die niet anderkant die plafon. *

SOEKIE/INGRID/JACQUELINE
(sing)

“Slaap voort, en rus in vree...

EXT. BEGRAFPLAAS. DAY24 24

Nabyskoot op ‘n vars graf met vars blomme daarop gelê.

SOEKIE/INGRID/JACQUELINE
(sing)

“slaap voort en rus in vree...

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, KOMBUIS. DAY25 25

Jacqueline, Soekie en Ingrid soos vantevore.

SOEKIE/INGRID/JACQUELINE
(sing)

Slaap rustig, dapper helde, na al 
jul smart en wee.

Direk na die laaste woorde van die lied, vat Soekie 
Jacqueline se hand met die een hand en Ingrid se hand oor die 
tafel met die ander, en buig dan haar hoof.  Ingrid vat 
Jacqueline se ander hand en buig ook haar hoof. Jacqueline 
buig haar hoof. 

Eindig op: LANGSKOOT VANUIT DEUR SE POV IN KOMBUIS IN - die 
drie vrouens met geboë hoofde om die tafel.

 AD BREAK # 3

EXT. KONSETRASIEKAMP, WASAREA. DAY26 26

Willem, kaal bolyf, was sy gesig en onder sy arms met water 
uit ‘n emmer.

Gerhard, hande in sy sakke, kom skuins-agter Willem 
aangestap.  Willem gewaar hom nie, hou aan was.  
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Gerhard kom staan ‘n tree of twee skuins-agter Willem, hou 
hom dop, diep ingedagte.  Willem maak klaar, vat ‘n stuk lap 
wat as handdoek dien, en maak sy gesig en onder sy arms 
droog.  Met díe raak hy bewus van Gerhard se teenwoordigheid.

WILLEM
Gerhard! Ek het jou nie eers gehoor 
nie.

Gerhard glimlag effens.  Willem trek sy hemp aan.

WILLEM (CONT’D)
Wanneer laas het jy van Jacqueline 
gehoor?

GERHARD
Gister ‘n brief gekry.

WILLEM
Hoe gaan dit daar?

GERHARD
Soos met almal...moeilik. Maar jy 
ken vir Jacqueline - hou haar sterk 
al wil sy huil.

WILLEM
Min vrouens op hierdie aarde soos 
sy.

GERHARD
Ja.

Maar Gerhard dra iets anders op die hart.

GERHARD (CONT’D)
Ek wil jou graag iets vra...maar 
moet asseblief nie aanstoot neem 
nie.

WILLEM
(pouse)

Ja...?

GERHARD
(kies sy woorde versigtig)

Hierdie uh...Hans Odendaal...

Willem se oë is waaksaam op Gerhard.

GERHARD (CONT’D)
...jy sê hy’t die deur na die 
beskermingsbesigheid vir jou 
oopgemaak...

Willem knik effens.
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GERHARD (CONT’D)
Ek het hom nou al ‘n paar keer met 
sy kollegas hoor praat, onder 
andere die twee latte wat my ‘n 
pakslae wou gee...

WILLEM
Ek skryf nie vir ‘n man voor met 
wie hy mag of nie mag gesels nie.

GERHARD
Natuurlik.  Ek verstaan dit.  Maar 
uh...

WILLEM
As jy iets het om te vra, Gerhard, 
moenie sywaarts soos ‘n krap na my 
toe kom nie.  Vra my reguit.

GERHARD
(so taktvol as moontlik)

Dit is duidelik dat Odendaal die 
Nazi’s goedgesind is...méér as 
goedgesind...en ek het gewonder, 
gegewe die vele gesprekke wat ek en 
jy oor die afgelope jare gehad 
het...die insig en begrip wat jy 
uitgespreek het vir die soort Suid-
Afrika waarna ek streef...wel, ek 
het gewonder hoe jy jou vriendskap 
met my, en jou vriendskap met hom, 
versoen?

WILLEM
Steeds sywaarts, Gerhard.

GERHARD
(direk, ferm)

Ek ken g’n man wat ‘n Nazi en ‘n 
kommunis in sy vriendekring tel 
nie.

Willem check Gerhard vir ‘n paar sekondes uit voor hy 
antwoord.

WILLEM
Wel nou doen jy.

Willem stap weg.

Gerhard kyk Willem agterdogtog agterna soos hy wegstap.

INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY27 27

Bennie en Sarel.
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BENNIE
Hy’s verkeerd, Sarel, ek sê jou 
hy’s verkeerd.  Daar is nie ‘n 
tuiste vir Boere-Nazi’s in die NP 
nie.

SAREL
Soos ek kan aflei is Doktor Malan 
se strategie om nie die duisende 
wat die Ossewabrandwag ondersteun, 
te vervreem nie; om eerder die 
Brandwag-manne naby te hou waar hy 
hulle beter kan beheer.

BENNIE
‘n Strategie wat ons na die oorlog 
in die agterent sal kom hap. Smuts 
sal ons verbintenis met hulle soos 
‘n bebloede stuk bewyse voor die 
kiesers se neuse waai - “Sien julle 
wat die Nazi’s aan die wêreld 
gedoen het?  Nou ja, dink wat sal 
die Herenigde Nasionale Party, wat 
duisende mense wat die Nazi’s 
ondersteun het onder hulle lede 
tel, aan julle doen”!

Skaars klaar gepraat en Bennie wip amper as hy sien wie by 
die kantoor se deur ingestap het.

Ingrid staan in die deur.

BENNIE (CONT’D)
Raak ontslae van daardie vroumens!  
Nou!

Sarel beweeg om Ingrid se arm vas te vat.

INGRID
(stil)

Ek het nie gekom om jou oë uit te 
krap nie.

Sarel vat Ingrid se arm vas.

INGRID (CONT’D)
Ek het gekom om verskoning te vra.

Sarel huiwer.

Bennie kyk skepties na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
Nederig om verskoning te vra.

Bennie huiwer ‘n oomblik, onseker, maar beduie dan vir Sarel 
om Ingrid te los.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 11 p.30



Ingrid beweeg ‘n entjie nader.  Bennie beweeg ‘n halwe tree 
terug...op sy hoede.

INGRID (CONT’D)
Ek wil jammer sê vir die 
onaanvaarbare manier waarop ek jou 
fisies aangerand het die ander 
aand.

Sarel se wenkbroue reageer op hierdie brokkie inligting.

INGRID (CONT’D)
Ook vir die verskriklike 
aantuigings wat ek gemaak het. Die 
publiseer van daardie stuk was JP 
se keuse en JP se keuse alleen.

Bennie kyk na haar met ‘n selfvoldane gevoel van 
meerderwaardigheid.

INGRID (CONT’D)
Al verskoning wat ek kan aanbied is 
dat ek maar net ‘n vrou is, en dat 
JP se inhegtenisneming my emosionee 
oorweldig het.  Ek hoop jy kan dit 
in jou hart vind om my te vergewe.

Bennie sukkel om die selvoldane grimlag van sy gesig af te 
hou.

BENNIE
Jy besef dat ek jou kon aangekla 
het as ek wou.

Ingrid knik nederig.

BENNIE (CONT’D)
En dat as so iets ooit weer gebeur, 
ek nie sal huiwer om dit te doen 
nie.

Ingrid knik nederig.

BENNIE (CONT’D)
Dan vergewe ek jou.

INGRID
Dankie.

BENNIE
Totsiens.

INGRID
Voor ek gaan. (Pouse) Bennie, ek 
wil ek jou nederig vra om jou 
standpunt ten opsigte van JP en 
Willem en Gerhard te heroorweeg. 
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Jy is al persoon wat ek ken wat die 
invloed het om hulle vrylating te 
bewerkstellig.

Bennie se oë raak kouer as die van ‘n slang.

BENNIE
Hulle sal daar sit vir solank as 
wat die regering bepaal. Klaar.

INGRID
Ek vra jou mooi.

BENNIE
En ek sê jou mooi.  Nee.

Ingrid vlieg vorentoe om Bennie weer te takel.  Sarel skrik 
sy gat af en duik dan ook vorentoe.  Ingrid kry Bennie beet. 
Hy keer vir sy oë en gesig met sy hande.  Sarel vat Ingrid 
van agter vas en trek haar rofhandig van Bennie af.

BENNIE (CONT’D)
Uit!  Gooi haar uit!

INGRID
(soos sy uitgetrek word)

Lafaard!  Nikswerd!  Jy sal vrek in 
die hel!

Bennie is bleek geskrik.  Hy hyg na sy asem terwyl hy sy hemp 
en das regtrek.

EXT. KONSENTRASIEKAMP, LANGS EEN VAN DIE HUTTE. DAY28 28

Willem en Odendaal staan in ‘n saamsweergroepie langs die 
muur van die hut.  Hulle praat gedemp.  odendaal loer elke 
nou en dan oor sy skouer. (NOTA: Terwyl dit Odendaal is wat 
die praatwerk doen, is Willem se interne worsteling ewe 
belangrik.)

ODENDAAL
Dis nie meer ‘n kwessie van wil of *
nie wil nie, Willem. Kort voor lank *
gaan daai kommunis die kloutjie by *
die oor bring, indien hy dit nie 
alreeds gedoen het nie...en as hy *
dit eers gedoen het, is dit ‘n kort 
sprong van daar na daai swart 
kollega van hom wat ons uit die weg 
geruim het. En as dit gebeur, gaan 
dinge lelik raak...vir jou, vir my, 
vir ons almal.

Willem is tussen ‘n rots en ‘n harde plek.
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ODENDAAL (CONT’D)
Ons voordeel op hierdie oomblik is 
juis dat ons hier agter doringdraad 
sit. As die regering kon, sou hulle 
ons almal na ‘n bleddie eiland 
stuur, permanent van ons ontslae *
raak. Wat hulle betref is een 
teenstem minder, een teenstem 
minder...Stormjaer of 
kommunis...maak nie saak nie. Daar 
sal nie eers ‘n behoorlike 
ondersoek wees nie.

WILLEM
Jy ken my, Hans.  Daar’s min wat ek 
nie bereid is om te doen nie, 
maar...

ODENDAAL
Jy hoef dit nie te doen nie. Ek sal 
dit reël.  Maar ek het jou ja-woord 
nodig.

Willem kou swaar aan die besluit.

ODENDAAL (CONT’D)
Dink aan die toekoms...aan ons 
kinders se toekoms...‘n swart 
regering...

Willem kyk uiteindelik direk na Odendaal...tjoepstil...en dan 
knik hy eenkeer.  Odendaal plaas sy een hand op Willem se 
skouer, klop sy skouer gerusstellend.

 AD BREAK # 4

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. DAY29 29

Ingrid, Soekie en Jacqueline.  Ingrid staan, die ander twee 
sit en luister oopmond na haar.

INGRID
...en toe sleep daai klein 
assistent van hom my daar uit en 
gooi my op straat uit.  En dis dit.

SOEKIE
Ek kan nie glo dat jy die moed 
gehad het om weer met hom te gaan 
praat nie.
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INGRID
Wel, ek het gereken dat as ek die 
“ek is net ‘n swak vrou wat aan ‘n 
magtige man soos jy se genade 
uitgelewer is” rol speel, ‘n 
chauvinis soos hy dit nie sou kon 
weerstaan nie.

JACQUELINE
Ek haal my hoed vir jou af. Ek sou 
myself nooit so voor hom kon 
verneder het nie.

INGRID
Ek wil my man terughê!  Ek sal kaal 
deur die strate hardloop as ek 
moet!

Ingrid gaan sit met ‘n moedelose sug.

JACQUELINE
As ek geweet het watse moeilikheid 
hierdie oorlog gaan veroorsaak, het 
ek vir Gerhard gesê ons pak ons 
tasse en ons vat die kinders en ons 
gaan bly iewers op die platteland 
totdat alles verby is.  Ek kan nie 
slaap nie.  

Soekie vat haar handsak wat langs die stoel by haar voete 
staan en grawe daarin.

JACQUELINE (CONT’D)
Ek verwag elke oomblik dat die 
Rooilapelle die voordeur gaan 
afskop.

SOEKIE
Nou te laat daarvoor. Maar so van 
die platteland gepraat...
Ná ons oor Marika gepraat het, 
Ingrid, het ek gedink ek sal weer 
‘n brief skryf...(haal ‘n 
oopgeskeurde koevert uit haar 
handsak)...en toe kry ek hierdie. 
Dit gaan goed met haar...(haal die 
brief uit die koevert asook ‘n 
swart-en-wit foto wat ons nog nie 
sien nie)...natuurlik geen van die 
probleme wat ons hier in die stad 
het nie...en kyk...sy stuur toe 
sommer hierdie saam.

Soekie gee die foto vir Ingrid en die brief vir Jacqueline.  
Jacqueline vou die brief oop.  Ingrid kyk na die foto.

ANGLE ON:  Die foto.  Dit wys ‘n gesinsfoto:  Marika wat 
langs haar man, Jan Malherbe, sit.  
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Hy is aansienlik ouer as sy. Langs Marika se skouer staan ‘n 
seun (8) en langs Malherbe staan ‘n ander seuntjie (5). Op 
Marika se skoot - ‘n dogtertjie van 12 maande.

INGRID
Is dit almal haar kinders?

SOEKIE
Ja. Sy kinders by sy eerste vrou is 
lankal uit die huis.

Marika kyk stip na die foto...

JACQUELINE
Ag sies tog, hoor wat sê sy hier: 
(lees) “Soms gaan staan ek op ‘n 
hooibaal in die skuur en verbeel my 
ek’s weer in die klub en dan sing 
ek vir die gaanse.”

Die vrouens lag.

Ingrid se oë gaan weer na die foto.  Sy sy draai die foto om.

ANGLE ON: Agterop is name geskryf in ooreenstemming met die 
posisie van elk van die mense in die foto:  “Johannes”(langs 
Jan), dan “Jan” (haar man), dan “ons nuutste, Elisabeth” en 
dan, in ooreenstemming met die seun van 8 jaar - “Isak”. 

Ingrid draai die foto van agter na voor na agter, ens, om te 
sien watter naam behoort aan wie.

INGRID
(terloops)

Wanneer het sy teruggegaan 
platteland toe? ‘30, ‘31?

SOEKIE
(dink vir ‘n oomblik)

Nee, dit was ‘32, dink ek.  Ja, Mei 
‘32, net voor die klub se eerste 
verjaarsdag.

INGRID
Hoe oud is haar oudste?

SOEKIE
Sewe, agt.

INGRID
Hm! Sy’t nie op haar laat wag nie. 

Iets klop nie lekker nie. Ingrid kyk weer na die foto.

CHEAT SHOT - ANGLE ON:  Ons beweeg stadig nader aan die foto - 
fokus op Marika en Isak, wat langs haar staan. 
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(NB NOTA: Hierdie skoot moet in eintlik in die volgende 
toneel geskiet word, en hier gebruik word - die foto is nou 
tussen Ina se vingers.)

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY30 30

ANGLE ON:  Nabyskoot op foto gefokus op Marika en Isak soos 
laaste skoot van vorige toneel.

Nou sien ons dat Ina en Ingrid in die stikamer op die rusbank 
sit.  Ina het die foto tussen haar vingers, haar oë op die 
foto.  Weereens, soos in die toneel met Bennie in die tuin, 
is Ina onder die invloed van die Laudanum - “daar, maar nie 
daar nie”.

INA
Kyk hoe gelukkig lyk sy.  Ek’s bly 
sy’s gelukkig.

Maar Ingrid se oë is besorgd op Ina.

INGRID
Ina...

Ina kyk van die foto op na Ingrid.  Ingrid kyk Ina in die oë, 
asof sy iets daar soek.

INGRID (CONT’D)
Is alles reg met jou?

INA
Ek was ‘n bietjie siek.  Maar nou’s 
ek gesond.

Ingrid staar na Ina...kan voel daar’s iets nie reg nie. Maar 
dan gaan sy maar aan omdat dit onbeskof sou wees om verder te 
vra.

INGRID
Toe Marika hier by julle gebly 
het...

INA
Dit was baie lekker om haar hier te 
hê.

INGRID
Ja... Terwyl sy hier was...het sy 
enige...”vriende” gehad wat jy kan 
onthou?

INA
Sy was my beste vriendin.
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INGRID
Ja, maar ek bedoel eintlik 
“vriende”...nie vriendinne nie. 
Mansvriende, jy weet?

INA
Haar man is oorlede.

INGRID
Voor sy hier gekom het, ja, maar 
terwyl sy by julle gebly het...’n 
man wat dalk kom kuier het...vir 
haar blomme gebring het...

INA
Sy was getrou aan haar man.

INGRID
So daar het niemand kom kuier nie. 
Sy’t niemand genoem nie.

INA
Nee. En toe eendag, sommer net 
so...ffffft...toe’s sy weg. Ek mis 
haar.

Ingrid staar weer na Ina...soek iets...

INGRID
Ons mis haar almal. (pouse) Ina, is 
jy seker alles is reg?

INA
Ek is baie gelukkig.

Ina koop dit nie.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY31 31

Ingrid sit by ‘n skryflessenaar.  Sy is in medias res met die 
skryf van ‘n brief.  Die foto van Marika en gesin lê op die 
tafel naby waar sy skryf.  Ons hoor Ingrid se stem terwyl sy 
skryf:

INGRID (V.O.)
Voor ek afsluit - Soekie het my die 
foto van jou en jou gesin gewys wat 
jy gestuur het.  Jou kinders is te 
pragtig. Ek sou graag vir hulle op 
hulle verjaarsdae geskenkies wou 
stuur. Laat my asseblief weet 
wanneer hulle verjaar.  Ek hoor 
graag van jou.  Seënwense vir jou 
en jou gesin. Ingrid.

Ingrid kyk stadig op van die brief...’n vrou met ‘n plan.
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INT. KONSENTRASIEKAMP, HOUTHUTJIE. DAY32 32

Die hut waar Odendaal, Gerhard en Willem slaap.  Gerhard 
lê/sit op sy bed, sti met naald en gare ‘n knoop op sy 
baadjie weer vas.

Odendaal sit op sy bed.  TWEE ANDER MANN sit of lê op hulle 
beddens. 

Odendaal loer onderlangs na Gerhard.  Dan beduie Odendaal met 
sy kop dat die ander twee mans die hut moet verlaat. Die twee 
mans hou hulle onskuldig, staan op en stap nonchalant uit die 
hut uit.

Odendaal loer na...

Gerhard, sy oë op die knoop waarmee hy besig is.

Die ander twee mans is uit.  Odendaal staan ook op en stap 
nonchalant, met ‘n laaste onderlangse loertjie na Gerhard, 
uit die hut uit.

Gerhard is alleen in die hut.  Hy werk voort aan die knoop.

JONG STORMJAER 1 en JONG STORMJAER 2 kom ingestap, maak die 
deur agter hulle toe.

Gerhard kyk op...dan kyk hy na die res van die hut...sien dat 
hy alleen daar is.

Jong Stormjaer 1 gaan sit op die rand van die bed langs 
Gerhard se bed, terwyl Jong Stormjaer 2 op die rand van die 
voetenent van die bed oor die gangetjie van Gerhard se bed.

Gerhard hou hulle stil dop soos hulle gaan sit.

Jong Stormjaer 1 glimlag vir Gerhard.

JONG STORMJAER 1
Dagsê, ou maat.

Gerhard se oë flits van Jong Stormjaer 1 na...

Jong Stormjaer 2, wat groetknik.

Gerhard se oë flits na die deur, dan na Jong Stormjaer 1...en 
dan kyk hy weer af na die knoop..steek die naald deur die 
knoop se gat.  En dan! Sonder enige waarskuwing spring 
Gerhard op en duik na die deur.  Maar Jong Stormjaer 2 is reg 
vir hom.  Hy vat Gerhard vas en stoot hom geweldadig 
agtertoe.  Gerhard val oor die voetenent van sy bed terug  
die bed. Jong Stormjaer 1 staan nou langs die bed. Hy klim bo-
op Gerhard, sy hele lyf op Gerhard se bors en maag en vat hom 
om sy keel vas terwyl Jong Stormjaer 2 bo op Gerhard se 
onderlyf klim.  Gerhard is vasgepen.
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Jong Stormjaer 1 se hande trek styf om Gerhard se nek.  
Gerhad vat en pluk met sy hand aan die hande om sy nek, klap 
en krap na Jong Stormjaer 1 se gesig.  Maar dis tevergeefs. 
Die hande bly soos ‘n knyptang om sy nek.

Jong Stormjaer 2 pen Gerhard se skoppende voete met mening 
vas.

Gerhard se oë  wit en wyd. Sy worstelinge begin flouer raak.  
Hy is besig om die stryd te verloor.

JONG STORMJAER 1 (CONT’D)
Sien jou aan die anderkant, 
maatjie.

‘n Arm kom uit nêrens, om Jong Stormjaer 1 se nek en vat hom 
vas.

Willem, arm om Jong Stormjaer 1 se nek trek hom geweldadig 
van die bed af, gooi hom dat hy oor ‘n ander bed strompel en 
val. Dan stamp hy Jong Stormjaer 2 ook af.

WILLEM
Kry julle gatte hier uit!  Gaan!

Die twee jong stormjaers kyk verbouereerd na Willem.

JONG STORMJAER 1
Kommandant...ons...

WILLEM
Gaan!!

Die manne verstaan nie wat nou gebeur het nie. Hulle haas uit 
die hut uit.  

Willem draai na Gerhard, wat met moeite orent opsit, sy oë op 
Willem.

WILLEM (CONT’D)
Ek stel voor jy oorreed die 
kampbevelvoerder om jou in ‘n ander 
kamp te sit.

Maar Gerhard is met iets anders besig.

GERHARD
“Kommandant”...

WILLEM
Ek sal nie weer jou bas kan red 
nie.

Gerhard staar na Willem. Stadig kom die besef...

GERHARD
Jy’s met hulle.  (pouse) Jy was nog 
altyd saam met hulle.  
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Willem kyk direk in Gerhard se oë...dis die oomblik van 
waarheid.

Gerhard staar na Willem...bring die kloutjie by die oor.

GERHARD (CONT’D)
Dit was jy.  Jy’t Abraham vermoor.

Willem presies soos voorheen, beweeg nie ‘n spier nie, knip 
nie ‘n oog nie...kyk na Gerhard.

Gerhard is soos William Wallace wanneer hy Robert the Bruce 
se masker aftrek en besef dat hy deur die man wat hy vertrou 
het, verraai is.

GERHARD (CONT’D)
(skud stadig sy kop)

O, Willem...

WILLEM
Gaan nou.

Soos ‘n man wat ‘n spook gesien het, strompel Gerhard na die 
deur. ‘n Laaste kyk van ongeloof na Willem...

Willem staan nou met sy oë op die vloer, kyk nie na Gerhard 
by die deur nie.

Gerhard haas uit.

INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY33 33

Bennie sit agter sy lessenaar, ‘n papier in die hand.  Sarel 
staan voor die lessenaar. Klaar gelees gee Bennie die papier 
vir Sarel.

BENNIE
Dis reg so.

Ingrid kom ingemarsjeer, die foto van Marika en gesin in haar 
hand.

Bennie vlieg op uit sy stoel en retireer.

Sarel se oë trek wyd. Hy retireer ook ‘n tree of twee.

BENNIE (CONT’D)
Kry haar uit!  Kry haar uit!

Arel tree vorentoe om Ingrid vas te vat, maar Ingrid is op ‘n 
oorlogspad.  Voolr Sarel nog weet wat gebeur, stamp Ingrid 
hom hard teen die bors.  Sarel steier agteruit.

INGRID
(aan Sarel)

Raak weer aan my en ek vernietig 
jou.
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Ingrid smyt die foto op Bennie se tafel neer.

Bennie kyk verskrik na haar.

INGRID (CONT’D)
Marika het in May ‘32 teruggegaan 
platteland toe. Ses maande later 
het sy geboorte geskenk aan haar 
eerste kind.  ‘n Seun. Jou seun.

BENNIE
Watse aantuiging is dit?  Jy’s 
waansinnig.

INGRID
Sy’t hom Isak gedoop!

Bennie kyk verstom na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
Na jou pa.

Nou’s die wind uit Bennie se seile.

Sarel se oë gaan verbaas na Bennie.

Ingrid, oë soos lasars op Bennie.

BENNNIE
(pouse, sluk)

Weet Ina?

INGRID
Nee...maar sy sal as my man nie 
môre in my arms is nie. En nie net 
sy nie...die hele wêreld. My man 
besit ‘n koerant, ingeval jy 
vergeet het.

Ingrid marsjeer na die deur, draai terug.

INGRID (CONT’D)
En moenie van Gerhard en Willem 
vergeet nie.

Ingrid uit.

Bennie staan tjoepstil, bleek.

VERTELLER
‘n Mens kan dinge ignoreer...maar 
die nagevolge van daardie 
dinge...dít kan jy nie ignoreer 
nie...
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EXT. KONSENTRASIEKAMP, HEK. DAY34 34

Soekie se oë is op...

Willem, soos hy deur die oop hek na Soekie stap. Hulle 
omhels. Soekie is deur vreugde oorweldig, maar...

OOR HAAR SKOUER:  Willem se gesig is somber.

VERTELLER
...hulle loop saam met jou, kom 
woon in jou huis, deel jou bed, 
spook in jou drome... 

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, VOORPORTAAL/GANG. DAY35 35

Antoinette hardloop in die gang af en dspring...

In Gerhard se arms.  Jacqueline staan by Gerhard.

Klein Gerhard staan ‘n paar treë af in die gang, oë op sy pa.

VERTELLER
...en nes die bates in jou boedel, 
word hulle deur jou kinders, en jou 
kinders se kinders, geërf.

INT. JP SE KANTOOR. DAY36 36

JP stap sy kantoor binne, sien...

Ingrid, wat voor sy lessenaar staan.  Ook in die kamer  - ‘n 
paar personeellede, almal met ‘n glas sjampanje in die hand.  
‘n Groot banier hang teen die muur agter JP se lessenaar:  
“WELKOM TERUG JP”.  Almal klap hande.  JP stap oor na Ingrid. 
Sy gee hom ‘n glas sjampanje en omhels hom.

VERTELLER
En dit geld nie net vir jou slegte 
dinge nie, maar vir jou goeie dinge 
ook, want g’n ding word gedoen wat 
nie sy nagevolg het nie.

EXT. IEWERS OP STRAAT. DAY37 37

POV:  DEUR ‘N GEWEER SE TELESKOPIESE VISIER op Rooilapel 
Bevelvoerder...die kruishaar op sy hart.  Ons sien hoe 
Rooilapel Bevelvoerder val.

BAIE NABYSKOOT:  Willem lig sy oë bo die teleskopiese visier.

VERTELLER
Soos Paulus in sy brief aan die 
Galásiërs geskryf het: “God laat 
Hom nie bespot nie; 
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want net wat die mens saai, dit sal 
hy ook maai”...

INT. BENNIE SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY38 38

Ina, in dagklere, sit op die rand van die bed.  Bennie hou 
die Laudanum glasflessie teen haar mond.  Sy drink.

VERTELLER
...tensy, natuurlik, hy die 
mense...of hele volk...aan wie hy 
vir daardie nagevolge 
verantwoording moet doen...kan 
bedwelm. 

ROL KREDIETE
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INT. ARCHIVE VISUALS. MONTAGE1 1

DOOF IN:  Kort montage van vier of vyf swart-en-wit foto’s 
van Hitler te midde ‘n passievolle toespraak, en beelde van 
die derduisende soldate by ‘n Nurembergbyeenkoms. 

VERTELLER
Adolf Hitler het gesê: “As jy ‘n 
groot genoeg leun vertel, en jy 
herhaal dit genoeg keer, sal mense 
dit glo.” Nog makliker as daardie 
leun ‘n volk se vrees dat hy 
uitgewis gaan word, aanwakker.

Beelde uit veldslagte van die 2de Wêreld-oorlog... 

VERTELLER (CONT’D)
Dan sal die posman en die 
loodgieter en die klerk hulle huise 
en gesinne verlaat en deur die 
poorte van die hel stap om dít te 
red wat hulle glo hulle gaan 
verloor.

DISSOLVE TO:

INT. BENNIE SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY2 2

BLACK AND WHITE FREEZE FRAME:  Ina. Sy in die kamer.

VERTELLER
Vrees is ‘n dwelm so kragtig soos 
opium. 

BEELD BEGIN BEWEEG - STEEDS SWART-EN-WIT:  Ina is ietwat 
angstig en gespanne. Haar vingers vroetel met mekaar.  Sy kyk 
angstig na die deur. Oor hierdie aksie:

VERTELLER (CONT’D)
‘n Paar druppels elke dag vir ‘n 
ruk...en hulle raak daaraan 
verslaaf. 

DOOF NA VOLLE KLEUR:  Bennie, aangetrek vir die kantoor, kom 
ingestap...staan vir ‘n oomblik stil, kyk na Ina. 

Ina gewaar Bennie, hou hom angstig dop.

Bennie loop dan tot voor Ina, haal die glasflessie Laudanum 
uit sy sak.

Ina hou die flessie angstig/ongeduldig dop...sy wil dit hê.

Bennie trek die kurkie uit die flessie se mond en bring dit 
na Ina se mond.  Sy maak haar mond soos ‘n voëltjie in ‘n nes 
wat deur haar ma gevoer word, oop.  Bennie gee vir haar ‘n 
slukkie van die Laudanum. Oor hierdie aksie:
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VERTELLER (CONT’D)
Dan hoef jy hulle nie meer te 
oortuig om die leun te drink nie...

VERTELLER (CONT’D)
...hulle neem dit graag...smeek 
daarvoor as hulle dit nie vinnig 
genoeg kry nie. En vir so lank as 
wat jy die dwelm beheer, so lank 
sal jy die Führer van jou volk se 
siel wees.

Ina gaan sit op die rand van die bed.  Sy ontspan ooglopend 
soos die dwelm deur haar are koers, haar angstigheid kwyn 
weg.

TITLE CARD:   “JOHANNESBURG 1948” 

Bennie hou haar paternalisties dop.

BENNIE
Daarsy.  Voel jy beter?

Ina knik, glimlag.  Bennie sit die glasflessie weer terug in 
sy sak en gaan sit langs haar op die rand van die bed, plaas 
sy hand op haar hand in haar skoot.

BENNIE (CONT’D)
Ek gaan nou kantoor toe, my hart.  
Jy moet ‘n lekker dag hê.

Ina knik, glimlag warm en lief vir Bennie.

BENNIE (CONT’D)
Dis ‘n pragtige dag.  Moenie 
vergeet om ‘n bietjie in die tuin 
te gaan stap nie, laat jy ‘n 
bietjie vars lug kan kry.

INA
Ek hou daarvan om in die tuin te 
stap.

Bennie glimlag, knik.

BENNIE
Soentjie...

Ina draai haar kop na Bennie, trek haar lippe in ‘n soen.  
Bennie soen haar op die lippe, liefdevol.  Hy vat met sy een 
hand liggies en teer aan haar wang.

BENNIE (CONT’D)
Wie het jou die liefste in die hele 
wêreld?

INA
Jy het.
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Hy gee haar nog ‘n soentjie en staan op.

BENNIE
Lekker dag.

Bennie stap uit.  Ina bly sit...nie ‘n kommer in die wêreld 
nie.

VERTELLER
Maar soos elke leier...en ook 
ouer...in die geskiedenis van die 
mens geleer het...

EXT. ‘N PARK. DAY3 3

Marthinus (nou 24, Willem se jongste), staan met ‘n bossie 
blomme in sy hand en wag, ook angstig/ongeduldig soos Ina, 
maar vir ‘n ander rede as sy. Daar is ‘n tuinbankie naby.

VERTELLER
...daar kom ‘n dag wanneer jou 
volgelinge, of kinders - soos die 
noodlot dit wil hê - ’n ander 
“medisyne” drink...

Antoinette (nou 22, Gerhard se jongste) kom aangestap, haar 
oë op Marthinus.

VERTELLER (CONT’D)
...sterker as joune...en dis 
wanneer jou probleme begin.

Marthinus sien Antoinette, glimlag breed, verlig, en haas na 
haar.  Hulle omhels mekaar passievol. Dan hou Marthinus die 
bossie blomme op.

MARTHINUS
Self gepluk.  Nie so mooi soos jy 
nie, maar...(laat dit hang)

Antoinette vat die blomme.

ANTOINETTE
Dankie. (Sy soen hom)

Klaar gesoen, neem Marthinus haar hand en wys haar na die 
bankie.  

MARTHINUS
Kom...sit.

Hy laat haar eerste sit, en gaan sit dan langs haar.

MARTHINUS (CONT’D)
Antoinette...daar’s iets wat ek met 
jou wil bespreek.
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ANTOINETTE
Aaa...dit verduidelik die bossie 
blomme.

MARTHINUS
Nie net die blomme nie...

Marthinus voel in sy sak, en hou dan ‘n goue troupand tussen 
sy duim en voorvinger op vir haar om te sien.

MARTHINUS (CONT’D)
...hierdie.

Antoinette het dit nie verwag nie.  Sy kyk verbaas na die 
ring...en dan op na Marthinus.

MARTHINUS (CONT’D)
(verwys na ring)

Ek wil dit aan jou vinger 
sit...maar nie terwyl ons soos twee 
diewe in die nag moet rondsluip om 
mekaar te sien nie.

‘n Tweestryd woed in Antoinette.

ANTOINETTE
Ek’s bang.

MARTHINUS
Een of ander tyd gaan ons die storm 
moet aandurf. Daar is nie ‘n pad om 
hom nie.

ANTOINETTE
Dit sal ‘n verskriklike storm wees. 
Ek’s nog nie reg daarvoor nie.

MARTHINUS
Ons skip is sterk...ons sal dit 
oorleef. Ons hou vas aan mekaar, en 
ploeg deur die branders...deur die 
wind...tot ons anderkant uitkom. 

Antoinette aarsel, wil, maar wil nie.

ANTOINETTE
Marthinus, as my pa hoor dat ek en 
jy...dat ons...

MARTHINUS
(val haar in die rede)

My pa ook, maar...

ANTOINETTE
(val hom in die rede)

Nee, jy verstaan nie. Dit sal die 
einde wees...van ons. Hy sal dit 
nooit aanvaar nie.
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MARTHINUS
As ons sterk staan en hulle sien...

ANTOINETTE
(nadruklik)

My pa haat jou pa.

MARTHINUS
Dis hulle probleem. Ek het jou lief 
en ek gaan dit nie meer soos ‘n 
stout kind van my ouers wegsteek 
nie.

ANTOINETTE
Ek’s nog nie reg nie.  Asseblief.  
Wag net.  Net nog ‘n rukkie.

Marthinus kyk moedeloos weg.

ANTOINETTE (CONT’D)
Asseblief.

Marthinus kyk weer na Antoinette.  En dan knik hy toegewend.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. DAY4 4

Gerhard sit in sy stoel waar hy altyd sit.  Jacqueline sit 
waar sy altyd sit, haar kop moedeloos amper onderstebo.  
Klein Gerhard (nou 27) staan in die middel van die sitkamer, 
sy fokus op Gerhard.

KLEIN GERHARD
Pa mors Pa se tyd, Pa!  Pa doen 
presies wat Pa nou doen vir langer 
as wat ek kan onthou, en wat het Pa 
bereik?

Gerhard “verduur” Klein Gerhard se uitdaging.

JACQUELINE
(aan Klein Gerhard)

Gerhard, versigtig...!

KLEIN GERHARD
Ek sê net, Ma - wat help dit om 
binne die sogenaamde stelsel wat 
die staat geskep het, te *
onderhandel wanneer daardie stelsel 
die einste ding is waarteen jy 
veg?!

JACQUELINE
Ja, maar jy sal jou wat verbeel om 
jou Pa ‘n les in verset teen die 
stelsel te wil leer.
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KLEIN GERHARD
Wat ons nou doen is nie verset nie. 
Dis juis my punt. Ons praat, ons 
onderhandel, gee toesprake, teken 
petisies wat net so in die asblik 
gesmyt word, en dan begin ons weer 
praat, onderhandel, toesprake...oor 
en oor.  Ma werk met ma se swart 
vrouegroepe, agiteer, protesteer, 
aan en aan, jaar na jaar, maar 
intussen is ons swart burgers nie 
‘n tree nader aan vryheid as wat 
hulle vyftig jaar gelede was nie.

GERHARD
Is jy nou klaar gepraat?

Klein Gerhard wil nog praat, maar gee toe.

GERHARD (CONT’D)
Mag ek nou praat?

Klein Gerhard knik weersinnig.

GERHARD (CONT’D)
In 1914 het ek die wapen opgeneem 
om teen daardie stelsel te veg; in 
‘22 het ek dit weer gedoen. Ek het 
gesien hoe kamerade om my val, 
gesinne hulle pa’s en broers 
verloor. Beide kere het ek in die 
tronk gaan sit.  En dit het niks, 
hoor jy my?...niks verander nie. 
Geweld is nie ‘n opsie nie!  Ek 
stel voor jy bly weg van enige 
swart kollegas wat daardie pad wil 
volg. En dis nie net ek, ‘n witman, 
wat dit sê nie.  Manne soos Nelson 
Mandela en Walter Sisulu sê dit 
ook.  Ghandi het dit aan die wêreld 
bewys...lydelike verset...dis die 
enigste uitweg.

KLEIN GERHARD
Ons sal sien hoe lank Mandela en 
Sisulu, Ghandi se voorbeeld volg, 
veral nou dat Smuts protesmarse 
verban het. En as die Natte die 
komende verkiesing wen...(lag)... 
ons sal met heimwee na die “goeie 
ou dae” van Smuts en die Verenigde 
Party terug verlang.

Iets by die sitkamerdeur vang Jacqueline se oog.

Antoinette stap in die gang af verby die sitkamerdeur.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 12 p.6



JACQUELINE
Antoinette...

Antoinette kom die sitkamer binne, maar gaan staan net binne 
die vertrek by die deur.

JACQUELINE (CONT’D)
Hier’s jy.  Ek het jou vroeër 
gesoek, maar toe’s jy nie hier nie.

ANTOINETTE
Ek was verveeld. Sommer ‘n entjie 
gaan stap.

KLEIN GERHARD
Miskien as jy minder ‘n “entjie 
gaan stap” en meer begin omgee vir 
wat om jou aangaan, sal jy nie so 
verveeld wees nie.

JACQUELINE
Moenie jy nou met Antoinette begin 
nie.

ANTOINETTE
Ek steur my nie aan Gerhard nie, 
Ma.

Antoinette begin weer uitstap.

KLEIN GERHARD
Haal jou oogklappe af, dan sal jy.

Antoinette steek vas, draai terug en plaas haar hande soos 
oogklappe aan weerskante van haar oë...dan pluk sy haar 
hande/”oogklappe” ‘n paar duim van haar gesig af weg en trek 
melodramaties haar oë wyd asof sy verstom is deur wat sy 
sien.

ANTOINETTE
Haai!  Wat sien ek nou?  Dis 
eienaardig...Nazi’s aan die een 
kant en Kommuniste aan die ander. 
Kyk, daar’s Hitler en daar’s 
Stalin. Wag ‘n bietjie...hoekom lyk 
hulle soos twee kante van dieselfde 
pennie?!

KLEIN GERHARD
Stalinisme is nie kommunisme nie.

ANTOINETTE
Gaan vertel dit vir die miljoene 
Russe wat gedink het hulle’s 
kommuniste voor hy hulle vermoor 
het.

Antoinette loop uit.
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Die drie wat agter bly se wind is vir ‘n oomblik uit hulle 
seile.

GERHARD
Wat het haar ingevaar?

Nes Jacqueline haar mond oopmaak om te antwoord...

Antoinette kom weer die sitkamer ingemarsjeer, steek weer net 
binne die deur vas - praat met al drie.

ANTOINETTE
En nog ‘n ding: Dis nie ek wat 
oogklappe aan het nie...dis die 
Kommuniste en die Fasciste, wat met 
hulle oneindige oorloë onskuldige 
mense se lewens verwoes en 
vernietig om ‘n  “beter wêreld te 
bou”.

(nou aan Klein Gerhard)
Haal vir ‘n oomblik jou oogklappe 
af en jy sal miljoene sien wat nie 
in die Fasciste of die Kommuniste 
se “beter wêreld” wil leef nie, wat 
ons eie lewens, in ons eie wêreld, 
in vrede wil leef!

Antoinette stap weer uit.  Verstomde stilte.

JACQUELINE
(in antwoord op Gerhard se 
vorige vraag)

G’n idee nie.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, SITKAMER. NIGHT5 5

ANGLE ON:  Die radio.

RADIO OMROEPER (DISTORT - RADIO)
In antwoord op vrae oor die 
rassekwessie in Suid-Afrika, het Dr 
Malan gesê...

Willem, Soekie, Andries (nou 25) en Marthinus sit almal saam 
in die sitkamer en luister na die radio.  Soekie (met bril) 
brei terwyl sy luister. Willem het ‘n brandewyn op ys in die 
hand. Die twee seuns sit nie langs mekaar nie, eerder aan 
weerskante van die kamer. Ons hoor die omroeper se stem:

RADIO OMROEPER (DISTORT - RADIO) 
(CONT’D)

...dat die enigste wyse waarop ‘n 
wit ras in Suid-Afrika sy 
suiwerheid, beskawing en status as 
oorheersende volksgroep kan bewaar, 
slegs deur ‘n beleid van apartheid 
bewerkstellig sou kon word. 
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In sy toespraak het Dr Malan ook 
gesê dat indien die Herenigde 
Nasionale Party vanjaar se 
verkiesing wen, sy regering Suid-
Afrika nie tot ‘n republiek sou 
verklaar nie. 

WILLEM
(met minagting))

Daar het jy dit.

RADIO OMROEPER
En nou internasionale nuus: Die 
President van die V.S.A., Meneer 
Harry Truman...

WILLEM
(aan Marthinus)

Sit af daar, seun.

Marthinus staan op en skakel die radio af.

RADIO OMROEPER
...het vandag met Meneer Dawid Ben-
Gurion vergader om die vestiging 
van ‘n Joodse staat in Palestyn te 
bespreek...(radio afgeskakel)

ANDRIES
En daar’s ons republiek daarmee 
heen, nes Pa voorspel het.

WILLEM
En hoekom?  Omdat ‘n bliksemse 
politikus...

SOEKIE
(tug hom vir sy taal)

Willem!

WILLEM
(aan Jacqueline)

Hulle’s nie meer kinders nie.
(terug na seuns)

Omdat ‘n verdomde politikus...

‘n Afgunstige kykie van Soekie oor haar bril na Willem.

WILLEM (CONT’D)
...sal doen en sê wat hy moet om 
die mag te kry. 

ANDRIES
Maar die Natte belowe al vir jare 
dat ons ons republiek gaan kry.
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WILLEM
‘n Politikus is ‘n weerhaan, 
Andries - draai saam met die wind, 
ongeag wat hy gister op sy ere 
woord gesweer het.

ANDRIES
Lyk my dit word weer tyd vir ‘n 
Boere-rebellie, Pa.

MARTHINUS
Hmf.

ANDRIES
(dadelik op sy perdjie)

Vir wie “hmf” jy?

MARTHINUS
Boere-rebellie? Wat gaan jy 
doen?...jou roer vat, op ‘n perd 
klim en na die Uniegeboue ry om ‘n 
staatsgreep uit te oefen? Jy sal 
nog nie eers in die saal wees nie, 
dan blaas die tenks en Spitefires 
jou tot anderkant die poorte van 
die hel.

Andries kyk verontwaardig na Willem vir ‘n reaksie. Willem is 
ook verstom.

ANDRIES
Hoor Pa wat sê hy?!

JACQUELINE
Moenie eers daaraan dink om een van 
julle politieke boksgevegte te hê 
nie.  Marthinus, sit aan die radio 
en kry vir ons ‘n stasie met mooi 
musiek.

WILLEM
(aan Soekie)

Wag, wag, wag.
(aan Marthinus)

Wat sê jy presies, seun?

Jacqueline laat sak moedeloos haar kop, sy weet wat kom.

MARTHINUS
Ek sê net, Pa.

WILLEM
Sê net wat?

ANDRIES
Is jy nou ‘n joiner?
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Willem, oë steeds op Marthinus, steek hand uit na Andries - 
‘n “wag jy nou” gebaar.

WILLEM
(aan Marthinus)

Ek het jou nog nooit so hoor praat 
nie, Marthinus.  Wat gaan aan?

MARTHINUS
(vermy Willem se oë)

Niks nie, Pa.  Ek sê net.

WILLEM
Sê net wat?

MARTHINUS
Ek sê net ek reken daar’s baie 
minder Afrikaners in hierdie land 
wat by ‘n rebellie sou aansluit as 
wat Andries dink. Die meeste mense 
wil in vrede leef, Pa. Hulle’s moeg 
vir oorlog. Dis al.

ANDRIES
Wie’t met jou kop gesmokkel, broer?

Marthinus kyk vir ‘n oomblik met minagting na Andries.

MARTHINUS
Miskien as jy minder haat, broer, 
sal jy meer plek in jou hart hê vir 
liefde.  Nag, Ma.  Nag, Pa.

Marthinus stap uit.

Reaksie Willem en Andries, maar ons eindig op...

Soekie, haar oë op Marthinus soos hy uitstap...haar sesde 
sintuig aangewakker - ‘n ma ken haar seun, en iets het nou 
verander.

 AD BREAK # 1

INT. JP SE KANTOOR. DAY6 6

JP sit agter sy lessenaar. 

JP
Dis ‘n goeie aanbod, Meneer 
Cilliers, maar my antwoord is 
steeds nee.

MNR CILLIERS(40’s), sit oorkant JP, sy hoed op die lessenaar.

MNR CILLERS
JP, ons het nou al drie keer die 
prys opgestoot. 

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 12 p.11

(MORE)



As jy vir ‘n hoër prys speel, moet 
jy weet, ons sal nie weer nie. 

JP
Ek speel nie vir ‘n hoër prys nie. 
Het jy kinders?

MNR CILLERS
Natuurlik.

JP
Sou jy een van jou kinders verkoop?

Mnr Cillers kyk stil na JP, dis ‘n retoriese vraag.

JP (CONT’D)
Dis hoe ek oor my koerant voel.

Mnr Cilliers knik, vat sy hoed en staan op. JP staan ook op.  
Cillers bied sy hand oor die lessenaar aan.  Hulle skud 
hande.

MNR CILLERS
Indien jy ooit van gedagte 
verander...ons sal graag eerste 
opsie wou hê.

JP knik, stap om die lessenaar om Cillers na die deur te 
vergesel.

JP
Ek gee jou my woord.

MNR CILLERS
Dankie.

JP maak die deur vir Cilliers oop.

MNR CILLERS (CONT’D)
Hopelik tot later dan.

Mnr Cilliers stap uit.  JP los die deur oop en stap terug na 
sy lessenaar soos...

Ingrid agter hom by die deur instap.

INGRID
Werk jy, of sit jy net heeldag en 
gesels?

JP draai terug.

JP
(formeel)

Mevrou Retief. U moet my verskoon, 
ek’s baie besig.

Ingrid klap JP speels teen die arm.
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INGRID
(verwys na Cillers wat pas 
uit is)

Ken nie sy gesig nie. 

JP
Pieter Cilliers.  Verteenwoordig ‘n 
sindikaat wat die koerant wil koop.

INGRID
Moenie my sê jy oorweeg dit nie.

JP
(terg)

Ek sou eerder my vrou verkoop.

INGRID
Gmf!  Spaarkamer vir jou, Meneer 
Retief.

JP
(terg)

Aaaa, rus en vrede.

INGRID
En terwyl jy vir die res van jou 
lewe alleen slaap, kan jy lê en 
wonder watter aantreklike jong mans 
aan jou vrou se lippe hang terwyl 
sy as lid van die parliament haar 
toesprake lewer.

Grappies op ‘n stokkie.  JP kyk stadig om na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
Ek is pas gevra of ek dit sal 
oorweeg om myself beskikbaar te 
stel as kandidaat in die 
verkiesing.

JP staar na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
My antwoord was ja.

Steeds g’n woord van JP nie. Sy mond hang nou half oop.

INGRID (CONT’D)
Hulle redenasie was dat die profiel 
wat ek oor die jare met my werk vir 
vroueregte opgebou het, by die 
vrouestem aanklank sou vind. Oppas 
vir vlieë.

JP maak sy mond toe.
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INGRID (CONT’D)
En ook omdat my moedertaal 
Afrikaans is. (beat) Gaan jy iets 
sê of gaan jy vir die res van jou 
lewe soos Michelangelo se Dawid net 
daar staan?

JP
Almal wat staan se moedertaal is 
Afrikaans.

INGRID
Nie in die Verenigde Party nie.

JP
Die “Verenigde Party”?

INGRID
Laas toe ek gekyk het was dit die 
party se naam, ja.

JP
Smuts se party?

INGRID
Laas toe ek gekyk het was hy die 
leier, ja.

JP het ‘n paar sekondes nodig. Hy beweeg tot by Ingrid.

JP
Ons het ooreengekom dat die dag as 
die meisies uit die huis uit is, jy 
jou aspirasies wat betref die 
politiek, sou kon uitleef. En as 
dit is wat jy nou besluit het om te 
doen, het jy my volle 
ondersteuning. Maar ons veg al ons 
hele lewe lank vir die behoud en 
bevordering van ons taal. Nou wil 
jy ‘n party verteenwoordig wat 
Engels verafgod.

INGRID
Juis omdat ek my taal lief het. Jy 
weet wat in ons land aangaan, JP. 
Ek sal veg vir ons taal...maar nie 
saam met hulle wat dit as ‘n 
instrument van onderdrukking wil 
gebruik nie.

Eindig op JP.
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INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY7 7

Bennie staan teenoor Sarel in die kantoor. Bennie het ‘n het 
die twee/drie velle papier van ‘n getikte toespraak in sy 
hand.  

BENNIE
Emosie, Sarel, nie rede nie, 
emosie!

(slaan die papiere met die 
agterkant van sy hand)

Hierdie is heeltemaal te 
intellektueel. Die gepeupel sal 
belangstelling verloor nog voor 
hulle die eerste paragraaf gelees 
het.

(loop om tot agter sy 
lessenaar)

Sê vir die span - die eerste wet 
van die Transvaal - moet nooit ‘n 
beroep op die gepeupel se rede doen 
nie, wakker hulle emosies aan.  Dis 
hoe mens verkiesings wen.

Bennie smyt die papiere eenkant neer, vat ‘n skoon vel papier 
en ‘n pen, en skryf soos hy praat.

BENNIE (CONT’D)
En hou dit eenvoudig...net twee of 
drie kerngedagtes wat oor en oor 
gehammer word.

Klaar geskryf, gee hy die papier vir Sarel.  Sarel kyk af na 
die papier in sy hande.

ANGLE ON:  Papier in Sarel se hande, met die woorde wat 
Bennie in groot blokletters geskryf het:

 SWART GEVAAR

 ROOI GEVAAR

BENNIE (CONT’D)
Smuts ondersteun swart integrasie.  
Nou ja, gee die swartes die reg om 
te stem, kan jy maar net sowel die 
land aan hulle oorhandig. Regeer 
die swartes die land, dan het ons 
‘n kommunistiese regering. So 
eenvoudig soos dit.

SAREL
Smuts sal ontken dat hy kommunisme 
ondersteun.
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BENNIE
Dan sal hy moet verduidelik hoekom 
hy op rekord...op rekord, let 
wel!..gesê het dat hy sy hoed vir 
Stalin afhaal.

SAREL
Hy’s ook op rekord dat indien die 
VSA en Engeland in ‘n oorlog met 
Rusland betrokke raak, hy teen 
Rusland sal veg.

BENNIE
(sommer geïrriteerd)

Natuurlik sal hy, maar ons gaan 
sorg dat die massas daarbuite glo 
dat hy dit net sê omdat hy reeds 
gesê het dat hy sy hoed vir Stalin 
sal afhaal.

(gaan sit en gaan aan met 
sy werk)

Ek soek julle nuwe weergawe op my 
lessenaar voor die dag se einde.

Sarel uit met die papier in sy hand.  Die telefoon op Bennie 
se lessenaar lui.  Bennie tel op.

BENNIE (CONT’D)
Ja?  (kort pouse) Skakel hom deur. 
(kort pouse) Doktor Malan...gaaf 
om van u te hoor... 

INT. ‘N KELDER. NIGHT8 8

Willem staar verstom na Odendaal. 

ODENDAAL
Malan dring aan op die stipulasies 
van die Craddock Ooreenkoms - geen 
man wat lid van die Nasionale Party 
is mag ‘n lid van enige politieke 
organisasie wees nie.  

Odendaal kyk verleë na...

Willem.  Willem sukkel om wat hy pas gehoor het te verwerk. 

ODENDAAL (CONT’D)
As die Duitsers die oorlog gewen 
het, was dit nou ‘n ander saak. Die 
woord uit die Nasionale Party se 
leierskap is dat daar plek sal wees 
vir Ossewabrandwag manne wat hulle 
lidmaatskap van die O.B. neerlê. Ek 
het lank met Van Rensburg gepraat, 
Willem.  Dis vir hom ook moeilik, 
maar... 
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Odendaal maak ‘n hulpelose gebaar. Dis dit.

WILLEM
Dan veg ons op ons eie voort!

ODENDAAL
Met geld wat ons waar sal kry? Meer 
as die helfte van die O.B. se 
generaals het reeds bedank. Ek kan 
jou nou sê, die finansiële 
ondersteuning wat ons tot nou toe 
ontvang het, gaan soos water in die 
Kalahari opdroog.

Willem loop moedeloos rond.

WILLEM
Bliksemse politici! Ons moes hulle 
lankal geskiet het, elke laaste 
een. 

Willem slaan ‘n kas met sy vuis en staan dan met sy voorkop 
teen die kas.

INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE. DAY9 9

Gerhard sit agter sy lessenaar.  Jacqueline staan langs hom.  
Hulle fokus is op ‘n proef van ‘n plakkaat wat op die 
lessenaar voor hulle lê. Die plakkaat beeld vier vrouens se 
gesigte uit - een uit elk van die vier hoof rassegroepe in 
Suid-Afrika: swart, kleurling, wit en Indiër. ‘n Hammer en 
sekel is ook deur die beeld verweef.  Die CPSA se logo is 
prominent bo-aan die plakkaat.  Bokant die sentrale beeld van 
die 4 vrouens staan die woorde:  “IF YOU TOUCH THE WOMEN”  en 
dan onderkant die beeld, die woorde: “YOU WILL STRIKE A 
ROCK”.

JACQUELINE
Dis vir my belangrik dat die 
plakkaat die boodskap oordra dat 
vrouens uit al die rassegroepe 
saamstaan, dat dit nie net ‘n 
“swart” probleem is nie. 

GERHARD
Dis baie treffend. Miskien as jy 
die teks se kleur ‘n bietjie...

Die woorde sterf in Gerhard se mond as KOTZE (30’s) die 
kantoor binnestap.  Kotze het daardie gevaarlike, 
selfversekerde aura van manne van hoë rang in die staat se 
sekuriteitsapparatus. (Dink: Inglorious Bastards 
openingstoneel.)

Gerhard en Jacqueline se oë is op Kotze soos hy nader beweeg, 
tot voor die lessenaar. Sy oë gaan af na die plakkaat op die 
lessenaar en dan weer op na Gerhard en Jacqueline.
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KOTZE
Meneer en Mevrou Visser. Hoe gaan 
dit vandag met julle?

Jacqueline en Gerhard antwoord nie.

KOTZE (CONT’D)
Vergewe my dat ek sommer so, sonder 
afspraak hier instap.

Steeds geen antwoord nie.  

Kotze se oë gaan na die venster.  Hy loop rustig oor na die 
venster terwyl hy praat, praat met sy rug na Gerhard en 
Jacqueline.  Sny soos nodig na Gerhard en Jacqueline terwyl 
hy praat.

KOTZE (CONT’D)
Pragtige dag vandag. Nie ‘n wolkie 
in die lug nie, wind tjoepstil, op 
elke tak ‘n voëltjie wat fluit.  En 
so van voëltjies gepraat...Julle 
sal my nie glo nie, maar dis juis 
as gevolg van ‘n voëltjie dat ek 
bietjie kom kuier het.  Ek staan 
daar op my stoep...en toe ek weer 
kyk toe kom sit een van die kleine 
vente op my skouer.  Sommer net so.  
En toe begin daardie voëltjie 
fluit.  En hy fluit en hy fluit.  
Hou nie op nie.

(draai terug na hulle)
Gelukkig kan ek voëltjietaal 
verstaan, anders sou ek nie geweet 
het wat hy fluit nie. Julle sal 
nooit raai wat hy vir my gesê het 
nie. 

Stilte.  Jacqueline en Gerhard beweeg nie ‘n spier nie.

Terwyl hy verder praat, stap Kotze weer rustig tot voor die 
lessenaar, trek die stoel uit wat daar staan, gaan sit - 
alles uiters rustig.

KOTZE (CONT’D)
Daardie voëltjie sê toe vir my dat 
my ou vriende, Meneer en Mevrou 
Visser, besluit het om hulle gatte 
aan die Wet op Wanordelike 
Byeenkomste van 1946 af te vee.  Ek 
sê toe vir die voëltjie: “Nee, dit 
glo ek nie.  Ek het mos reeds mooi 
met die Vissers daaroor gepraat.  
Hulle sou nooit so roekeloos wees 
nie.” Maar die voëltjie dring 
daarop aan.  
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En toe sê ek: “Ek gaan ‘n bietjie 
met hulle gesels, en as jy vir my 
gejok het, gaan ek terugkom en jou 
nek omdraai.”

Kotze plaas sy voete gekruis op die lessenaar se blad.

KOTZE (CONT’D)
So nou wil ek weet:  Wie’s reg?  
Ek? Of daai voëltjie?

Gerhard kyk Kotze in die oë.

GERHARD
Ons beplan geen wanordelike 
byeenkomste nie.

KOTZE
Wees seker.  Ek wil nie daai 
voëltjie se nek omdraai, net om 
later uit te vind hy was reg nie.

GERHARD
Ons beplan geen wanordelike 
byeenkomste nie.

Kotze kyk vir ‘n paar oomblike na Gerhard, en dan met een 
egalige beweging kom hy oprent en trek die plakkaat van die 
lessenaar af.  Hy hou dit in sy hand op...kyk daarna.

JACQUELINE
Daar is geen wet teen plakkate wat 
vrouens se gesigte uitbeeld nie.

KOTZE
Nee.  Daar is nie.

Kotze vrommel die plakkaat op en gooi dit met terloopse 
minagting eenkant weg.

Gerhard en Jacqueline weet dis beter om niks te sê nie.

Kotze gaan staan met albei sy hande op die lessenaar, kyk 
hulle albei in die oë.

KOTZE (CONT’D)
Ek het baie voëltjievriende.

Kotze kom orent, oë op Gerhard en dan Jacqueline...en dan 
draai hy sy rug op hulle en stap rustig uit.

Eindig op Gerhard en Jacqueline.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY10 10

Bennie stap die sitkamer binne en sien...
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Ina en Truida(nou 25) langs mekaar op die rusbank. (Truida 
dra nou ‘n troupand aan haar ringvinger.)

Vir ‘n oomblik is Bennie onkant betrap, maar hy herstel 
vinnig.  

BENNIE
Hallo, Truida.

TRUIDA
(nie juis vriendelik nie)

Hallo, Pa.

‘n Oomblik tussen Truida en Bennie...dis duidelik dat Truida 
“issues” met Bennie het. 

BENNIE
Lekker om jou hier te sien.  

Bennie buk en gee vir Ina ‘n soentjie op die voorkop.

BENNIE (CONT’D)
Hallo, my hart.  Het jy ‘n lekker 
dag gehad?

INA
Ja, dankie.  En jy?

BENNIE
Baie lekker, dankie.

BENNIE (CONT’D)
(aan Ina)

En waaraan het ons hierdie 
kuiertjie te danke?

TRUIDA *
Ek het maar net gewonder hoe dit 
met Ma gaan, en toe...

INA
(salig onbewus van die 
implikasies)

Truida is bekommerd oor my medisyne 
wat ek neem...

Bennie kyk vinnig na Truida. Truida se oë flits skuldig af 
grond toe.

INA (CONT’D)
...maar ek het haar gesê sy moet 
haar nie bekommer nie want dis 
hoekom ek nog lewe.

As sy dit hoor, kyk Truida weer op na Bennie - nou met ‘n 
beskuldigende vraag in haar oë.

Bennie dek vinnig.

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 12 p.20



BENNIE
Dis mos wat die dokter onlangs gesê 
het, nie waar nie.

Truida se oë is agterdogtig op Bennie.

TRUIDA
Dis nou al jare wat sy dit neem. Ek 
het met ons huisdokter gepraat, en 
hy sê dat...

BENNIE
(bietjie te kortaf)

Julle dokter is nie ons dokter nie, 
Truida.

Die TREKKLOKKIE BY DIE VOORDEUR LUI. Bennie kyk in die 
rigting van die klokkie, dan terug na Ina - ‘n waarskuwing in 
sy oë...

Truida is nie geïntimideer nie, kyk hom ook in die oë.

...en dan stap Bennie uit na die voordeur.

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY11 11

Bennie maak die voordeur oop.  ISAK MALHERBE (16, maar lyk 
18), staan in die deur. ‘n Aantreklike kêrel, netjies 
aangetrek -  sportbaadjie, oopnek hemp, langbroek en blink 
gepoleerde skoene.

Wat Bennie betref is dit ‘n vreemdeling.

BENNIE
Dagsê...

ISAK MALHERBE
Dag, oom.  Ek is op soek na Meneer 
Bennie Naudé.

BENNIE
(hoflik)

Dis ek, ja.

ISAK MALHERBE
(bied sy hand aan)

Aangename kennis...

Bennie huiwer ‘n oomblik, maar vat dan Isak se hand.

ISAK MALHERBE (CONT’D)
(terwyl hulle hande skud)

...ek is Isak Malherbe...

Die pennie val nog nie by Bennie nie...hy glimlag nog hoflik.
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ISAK MALHERBE (CONT’D)
...My ma was Marika Malherbe...

Bennie se glimlag begin kwyn soos die pennie begin val.

ISAK MALHERBE (CONT’D)
Ek is jou seun.

Bennie verstar vir ‘n oomblik...pluk dan sy hand uit Isak se 
hand...en tree stadig ‘n paar treë terug in die gang in. 

Isak staan tjoepstil, oë op Bennie.

Bennie draai stadig in ‘n waan om en sien...

Truida, halfpad af in die gang, aantuiging in haar oë.

 AD BREAK # 2

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY12 12

Ons tel op presies waar vorige toneel geëindig het. Bennie, 
Truida en Isak Malherbe (steeds buite die voordeur).

Bennie en Truida staan en kyk vir mekaar.  Bennie draai 
paniebevange terug na Isak Malherbe.

BENNIE
Ek het g’n idee waarvan jy praat 
nie.  Jy’s van jou kop af.  Loop!

Bennie maak die voordeur in Isak Malherbe se gesig toe.

Truida staan net waar sy is, oë op Bennie by die deur.

Bennie draai terug na Ina.

BENNIE (CONT’D)
Hy’s van sy kop af.

Die TREKKLOKKIE LUI.

BENNIE (CONT’D)
(deur die deur)

Loop!  Of ek bel die polisie!

ISAK MALHERBE (O.S.)
My ma het hier by julle gewoon. 
Sy’t my alles vertel.

Nou’s Bennie in ‘n hoek.

Truida se oë is lasars op Bennie. Sy knik wetend haar kop.

TRUIDA
Jy gaan daardie deur moet oopmaak.
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Bennie aarsel, maar besef dan dat hy geen ander keuse het 
nie.  Hy maak die deur weer oop...kyk stil na Isak 
Malherbe...tree dan uit op die stoep en trek die deur agter 
hom toe.

Truida beweeg nader aan die voordeur om te luister.

EXT. BENNIE SE HUIS, STOEP NET BUITE VOORDEUR. DAY13 13

Isak Malherbe kyk kalm na Bennie.

BENNIE
Wat soek jy hier?  Waar is jou ma?

ISAK MALHERBE
Dood. *

‘n Oomblik terwyl Bennie hierdie informasie verwerk.

ISAK MALHERBE (CONT’D)
Die kanker het haar gevat...maar op 
haar doodsbed het sy my vertel dat 
die man wat ek altyd gedink het my 
pa is, nie my pa is nie. 

BENNIE
Dit maak my nie noodwendig jou pa 
nie.

ISAK MALHERBE
Sy’t my gewaarsku dat jy dit sal 
ontken.

Isak Malherbe trek ‘n pakkie briefies wat met ‘n lint 
vasgebind is uit die binnesak van sy baadjie.

Bennie se oë gaan na die briefies in Isak se hand.

ISAK MALHERBE (CONT’D)
Briefies wat jy vir haar geskryf 
het...terwyl sy by julle gebly het. 
Ek kan vir jou daarvan lees as jy 
wil.

Bennie is vas. En hy weet dit. 

BENNIE
Jy kan nie hier bly nie.  Ek’s 
jammer...

(kyk vlugtig na die 
voordeur)

Dinge is...ek het ‘n moeilke...dis 
nie nou ‘n geleë tyd vir my om...

Bennie raak stil...besef hy moet die situasie nou baie 
diplomaties hanteer.  Hy beweeg nader aan Isak.
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BENNIE (CONT’D)
Ek sal jou graag leer ken...ek is 
seker jy’s ‘n gawe jong man...jou 
ma was ‘n wonderlike vrou en dit 
spyt my om te hoor dat sy...dat sy 
nie meer met ons is nie.  Gaan 
huistoe...ek sal vir jou geld 
stuur, vir jou opvoeding 
betaal...en ek gee jou my woord dat 
ek jou as my seun sal ken...gee my 
net ‘n bietjie tyd...

ISAK MALHERBE
Hoe lank?

BENNIE
‘n Maand, miskien twee.

Isak Malherbe kyk vir ‘n paar sekondes stil na Bennie.

ISAK MALHERBE
Het jy haar lief gehad?

BENNIE
(knik stadig)

Baie.

ISAK MALHERBE
Dan sal jy my ook kan lief hê.

BENNIE
Ek is seker ek sal.

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY14 14

Truida staan en luister deur die deur. Sy beweeg vinnig weg 
van die deur en haas in die gang af.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY15 15

Truida haas oor na Ina wat nog salig op die bank sit en trek 
haar op.

TRUIDA
Mama...kom Mama...

INA
Gaan ons stap?

Truida het Ina aan die arm beet, lei haar na die deur.

TRUIDA
Ja. Ons gaan ‘n bietjie by my huis 
kuier.
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INA
Waar’s my stola?

TRUIDA
Ek het baie by die huis.

INT. BENNIE SE HUIS, GANG. DAY16 16

Truida en Ina kom uit die sitkamer en draai af in die gang, 
weg van die voordeur. 

BENNIE (O.S.)
Truida!

Truida en Ina steek vas...kyk terug na die voordeur.

Bennie staan net binne die toe voordeur.

BENNIE (CONT’D)
(gevaarlik)

Waar gaan jy?

TRUIDA
Ma gaan by my kom bly.

Bennie stap vinnig af na hulle.

BENNIE
Wie dink jy is jy?!  Hierdie is my 
huis! Jy...

TRUIDA
Wie dink jy is jy?!

Ina begin angstig raak.  Sy maak klein kreungeluidjies.

TRUIDA (CONT’D)
Ek moes al lankal my voet neergesit 
het!

BENNIE
Ek is jou pa!  Hoe durf...

TRUIDA
Ja, jy is, en ek saam my om dit te 
erken!

Ina se kreune gaan oor na ‘n gehuil. Sy druk haar hande oor 
haar ore.  Bennie stoot Truida opsy en trek Ina teen hom vas.

BENNIE
Trap!  Uit my huis!!  

Ina beweeg nie...kyk weerligstrale na Bennie.

BENNIE (CONT’D)
Nou!!!
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Ina wil nie, maar het nie ‘n keuse nie.  Sy stap vinnig na 
die voordeur, pluk dit oop en klap dit agter haar toe.

Bennie staan met sy arms om Ina.  Ina huil en bewe.  Bennie 
voel haastig in sy baadjie se sak vir die glasflessie 
Laudanum.  Met sy een arm nog om Ina se nek en skouers trek 
hy die kurkie uit die flessie.

BENNIE (CONT’D)
Moenie ontsteld wees nie. Alles is 
reg.  Alles is reg. Kom, drink jou 
medisyne.

Hy bring die flessie na haar mond.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, KOMBUIS. DAY17 17

Soekie meng koekdeeg aan in ‘n bak.

Marthinus steek sy kop in by die deur.

MARTHINUS
Ek gaan winkel toe.  Het Ma iets 
nodig?

SOEKIE
Sout, assbelief.  En eiers.

Marthinus gaan uit.  

SOEKIE (CONT’D)
(roep agterna)

Marthinus...

‘n Oomblik en dan steek Marthinus weer sy kop in by die deur.

MARTHINUS
Is daar nog iets?

SOEKIE
Ja.  Voor jy gaan...kom gou hier...

Marthinus kom in en gaan staan net anderkant die tafel.

SOEKIE (CONT’D)
Sit.

Marthinus kyk ‘n vraag na Soekie...

SOEKIE (CONT’D)
Ek wil jou gou iets vra.

Marthinus gaan sit by die tafel.  Soekie meng voort, wil nie 
te ‘n groot ding daarvaan maak nie.

SOEKIE (CONT’D)
Nou die aand...in die sitkamer...
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MARTHINUS
Ek’s jammer, Ma, maar as Andries op 
een...

SOEKIE
Ek wil nie oor Andries praat nie. 
(pouse) Jy weet...’n ma ken haar 
kinders....weet as iets hulle 
pla...

MARTHINUS
Ingeval Ma nie opgelet het nie...

SOEKIE
(val in die rede)

Ja-ja. Maak nie saak hoe oud jou 
lyf word nie...daardie seuntjie is 
nog steeds daarbinne.

Soekie sit die mengbak neer, kyk Marthinus in die oë.

SOEKIE (CONT’D)
Wie is sy?

MARTHINUS
(beat)

Wie is wie?

Soekie kyk geammuseerd weg, weet wat sy weet. Haar oë gaan 
weer terug na Marthinus.

SOEKIE
Die meisie wat jou oortuig het dat 
‘n hart vol liefde beter is as ‘n 
hart vol haat.

MARTHINUS
Daar is nie ‘n meisie nie.

SOEKIE
Jy weet dis ‘n sonde om vir jou 
ouers te jôk.

Marthinus kyk skuldig weg, wil nie sê nie.

SOEKIE (CONT’D)
Is dit iemand wat ons ken?

Marthinus is tussen ‘n rots en ‘n harde plek.

SOEKIE (CONT’D)
Jy weet ek gaan uitvind.

MARTHINUS
Net ‘n meisie, Ma. Niks ernstig 
nie.
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SOEKIE
Mmmm. Ingeval jy nie opgelet het 
nie, is jou lyf vyf-en-twintig, nie 
vyf nie, en op vyf-en-twintig is 
daar nie so ‘n ding soos “niks 
ernstig” as dit by die 
teenoorgestelde geslag kom nie. 
Veral nie vir ‘n man met die soort 
seuntjie binne hom wat binne jou is 
nie.

Marthinus kyk na Soekie...huiwer...

MARTHINUS
Ma ken haar...

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, SITKAMER. DAY18 18

Willem staan met sy voorvinger dreigend in Marthinus se 
gesig.

WILLEM
Oor my dooie liggaam, hoor jy my?!  
Oor my dooie liggaam!

MARTHINUS
Ek het haar lief, Pa!

Soekie staan naby, haar arms bekommerd oor haar bors gevou.

WILLEM
Dan kan jy maar verlief raak op die 
duiwel se dogter! Jy sien haar nie 
weer nie.

MARTHINUS
Pa kan nie meer  vir my sê wie ek 
mag en nie mag sien nie.

WILLEM
Nee, maar ek kan soos ‘n Jood my 
hemp skeur en my seun afsweer.  
Daardie meisie se pa is ’n 
veraaier. ‘n Kommunis.  Die slegste 
van die slegste!

MARTHINUS
Hoekom haat Pa hom?! Wat het hy aan 
Pa gedoen?!

Marthinus se vraag sny na aan die been. Willem aarsel ‘n 
oomblik.

WILLEM
‘n Verhouding met daardie vroumens 
sal met bitter trane eindig.  Hoor 
wat sê ek jou. Beëindig dit.  Nou.
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Willem stap uit.  Marthinus kyk na beskuldigend na Soekie.

MARTHINUS
Ma’t belowe.  Hoekom het Ma vir Pa 
gesê?

SOEKIE
(stil)

Om jou te beskerm.

MARTHINUS
Waarteen, Ma?  Waarteen?

SOEKIE *
Die sondes van die vaders.

Soekie stap uit.  Marthinus bly staan.

 AD BREAK # 3

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL. DAY19 19

Die voordeur bars oop en Truida, gevolg deur Ingrid en dan 
RUDOLF LANDMAN (30’s), kom ingemarsjeer. Rudolf is Truida se 
man - redelik sterk gebou, boereseun.

TRUIDA
(terwyl sy in die gang 
afstap)

Ingrid, kom jy saam met my. Rudolf, 
beheer my pa.

Bennie kom uit ‘n deur in die gang in. Kyk verstom op en af 
die gang.

BENNIE
Wat de hel gaan hier aan?!

TRUIDA
(sonder om eers terug te 
kyk)

Rudolf!

Truida en Ingrid verdwyn deur die deur na Ina se slaapkamer.

Rudolf kom staan voor Bennie.

RUDOLF
Dit sal miskien beter wees as Pa 
gaan sit.

Bennie wil verby Rudolf stoot, maar Rudolf keer hom.

BENNIE
Hoe durf jy aan my vat?!

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 12 p.29



RUDOLF
Ek wil nie moeilikheid hê nie. Ek 
stel voor Pa gaan sit.

BENNIE
Jy sal jou wat verbeel om my in my 
eie huis rond te stoot. Wat maak 
hulle daar?!

RUDOLF
Truida het haar Ma kom haal.

BENNIE
Ek gaan die polisie bel.

RUDOLF
As ons eers geloop het, is Pa 
welkom om te doen net wat Pa wil.

Truida en Ingrid kom uit die slaapkamer in die gang in met 
Ina tussen hulle.

Bennie wil vorentoe beur. Rudolf vat hom behoorlik vas, stoot 
hom teen die muur van die gang vas, sy voorarm teen Bennie se 
keel.

RUDOLF (CONT’D)
Uh-uh! Uh-uh!

BENNIE
Ina!  Ina!

Ina kyk na Bennie, maar Truida en Ingrid hou haar styf vas 
tussen hulle soos hulle op pad voordeur toe verby Rudolf en 
Bennie beweeg. Hulle kyk nie eers na Bennie nie, oë op die 
voordeur.

BENNIE (CONT’D)
Hulle vat jou weg, Ina.  Hulle vat 
jou van jou medisyne weg!

Ina aarsel, wil terugdraai, maar Truida en Ingrid hou vas en 
stap aan.

INA
My medisyne.  My medisyne.

TRUIDA
Ek het lekkerder medisyne by die 
huis, Ma.  

En dan is Truida, Ingrid en Ina uit by die voordeur.

Rudolf pen steeds vir Bennie vas.
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RUDOLF
Ek gaan nou ook uitstap. As jy ons 
volg, sal jy eers môreoggend die 
polisie kan bel, want dis wanneer 
jy sal wakker word. Verstaan jy my 
mooi?

Bennie gluur na Rudolf oor Rudolf se voorarm.  Rudolf verslap 
stadig sy voorarm teen Bennie se keel.  Bennie vryf sy keel. 
Rudolf retireer na die voordeur, sy oë op Bennie.  Hy lig sy 
voorvinger waarskuwend...en dan draai hy weg en stap uit.  
Bennie bly staan waar hy is, vryf sy keel.

EXT. ‘N PARK. DAY20 20

Marthinus en Antoinette. Die atmosfeer is gespanne, dringend.

ANTOINETTE
Nee, nee, nee, moenie my dit sê 
nie!

MARTHINUS
Dit sou een of ander tyd op die 
lappe gekom het.

ANTOINETTE
As jou ma en pa weet, gaan dit nie 
lank wees voor almal weet nie.

MARTHINUS
Ek weet dit. 

Antoinette gooi haar hande moedeloos in die lug op, loop ‘n 
draai.

ANTOINETTE
Ai, ai, ai, ai, ai.  Marthinus...

Antoinette gaan sit verleë op die bankie. Marthinus sak op sy 
een knie langs Antoinette neer, vat haar hande.

MARTHINUS
Ons is nie verlore nie, Antoinette. 
Ek het ‘n vriend...hy’t in die Kaap 
groot geword.  Hy sê dis die 
pragtigste plek op aarde. Ek het ‘n 
hele paar pond gespaar. Ons kan die 
trein neem en...

ANTOINETTE
En wat? Vir die res van ons lewens 
nie ons ouers sien nie?  Soos 
bannelinge lewe? Ek sal dit nie kan 
verduur nie.  Ek wil hê my kinders 
moet hulle ouma en oupa ken, Sondae 
saam eet, kersfees...(laat dit 
hang)
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MARTHINUS
(stil)

Ons het dit geweet die eerste keer 
toe ons gesoen het.  In die Kaap 
sal ons ten minste ver weg wees, ‘n 
nuwe lewe kan begin...sonder die 
vrees dat ons om elke hoek of draai 
hulle sal raakloop.

Antoinette is na aan trane.

ANTOINETTE
Hoekom moet dit so wees?  Hoekom 
kan almal nie net in vrede saamleef 
nie?

MARTHINUS
(sug verleë)

Dis die vloek van ons volk.

Antoinette begin huil...dan staan sy op, kyk verleë na 
Marthinus...en hardloop weg.  Marthinus bly net daar op sy 
knie, laat sak sy kop.

LONG SHOT:  Marthinus op sy knie by die bankie, geboë hoof. 
En dan beweeg die kamera stadig kant toe - REVEAL:  Andries 
wat van agter ‘n boom na Marthinus anderkant by die bankie 
staan en loer.

Andries glimlag selfvoldaan.

INT. TRUIDA EN RUDOLF SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY21 21

Ina lê in die bed, erg in die kloue van “cold turkey”.  Haar 
gesig en hare is natgesweet.  Haar oë is oop, staar in die 
niet.  Truida sit op die kant van die bed langs haar, klad 
haar voorkop met ‘n klam lap.  

Ingrid kom die kamer binne met ‘n vars bak water. Sy plaas 
die bak neer en verwyder die een wat daar gestaan het. 

TRUIDA
Dankie.

INGRID
Ek moet gaan. 

TRUIDA
Dankie vir jou hulp.

INGRID
Natuurlik.

Ingrid stap na die deur met die bak ou water in haar 
hande...maar steek vas...dink...wil iets sê maar dis nie 
maklik nie.  Sy draai half terug na Truida.
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INGRID (CONT’D)
Truida...

Truyida kyk op na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
Daar’s iets wat jy moet weet.  
(pouse) Ek het geweet.

Truida - oë op Ingrid.

INGRID (CONT’D)
Van Marika...die seun. 

Truida kyk stil na Ingrid.

INGRID (CONT’D)
Ek het gedurende die oorlog 
uitgevind.

Truida staan op, beweeg oor na Ingrid.

TRUIDA
Hoekom het jy nooit iets gesê nie?

INGRID
(pouse) Ek het wel jou Pa vertel 
dat ek weet.

TRUIDA
Hoekom hy, en nie sy nie?

INGRID
Ek het dit gebruik om hom af te 
pers om my man uit die tronk te 
kry. Die voorwaarde was dat ek 
nooit daaroor sou praat nie. Onder 
die omstandighede het ek daardie 
voorwaarde aanvaar.

Stilte.  Truida knik stadig. 

TRUIDA
Dankie vir die hulp.

INA
Medisyne, asseblief. Ek wil my 
medisyne hê.

Truida haas terug na die bed.  Ingrid huiwer nog ‘n oomblik 
en stap dan uit.

INA (CONT’D)
Net ‘n bietjie...asseblief...

Truida klad weer Ina se voorkop.

BLOEDBROERS Seisoen 1     Episode 12 p.33



INT. JP SE KANTOOR. DAY22 22

Willem verskyn in die deur.

JP se aandag is op ‘n papier voor hom op die lessenaar. Hy 
maak ‘n “double-take” as hy sien wie in die deur staan.

JP
Willem...

WILLEM
JP.

Willem beweeg tot voor die lessenaar.  Stilte. Hulle kyk na 
mekaar.  Uiteindelik maak JP ‘n “En...?” gebaar.

WILLEM (CONT’D)
Ek het vir jou ‘n storie...’n groot 
storie...as jy dit wil hê.

Eindig op JP.

 AD BREAK # 4

INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY23 23

Bennie stap sy kantoor binne...steek vas...

Isak, sy seun (nou 23) by Ina, sit agter die lessenaar, met 
sy voete op die lessenaar, hande oor sy maag gevou met 
vingers inmekaar gevleg.

ISAK
Toe ek ‘n tjokkertjie was, en Pa my 
vir die eerste keer na Pa se 
kantoor gebring het, was ek oortuig 
Pa is die Eerste Minister van Suid-
Afrika. Ek het selfs ‘n vuisgeveg 
met ‘n outjie op skool gehad omdat 
hy gesê het Pa is nie die Eerste 
Minister nie.

Isak staan op, stap om die lessenaar terwyl hy verder praat. 
Bennie staan deurgans tjoepstil.

ISAK (CONT’D)
Ek het daai vuisgeveg gewen, en 
daarna het g’n outjie in my klas 
dit gewaag om vir my te sê my Pa is 
nie die Eerste Minister nie...vir 
jare, tot ek dit later self besef 
het.  Maar toe reken ek Pa is nog 
magtiger as die Eerste Minister, 
want Pa het Pa se werk behou, al 
het die eerste minsters gekom en 
gaan. 
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Isak kom staan reg voor Bennie. Deur die volgende verander sy 
aanslag van ironies/sarkasties na opreg weerloos.

ISAK (CONT’D)
En toe ma siek word, het ek gereken 
dat sy net te swak was vir my pa -  
haar vlerke, soos ‘n mot, in die 
vlam wat in hom brand, geskroei 
het.

(hy huil nie, maar trane 
begin opwel in sy oë)

Later, toe ek uit die skool uit is, 
het ek net een doel in die lewe 
gehad, en dit was om eendag ‘n man 
van aansien en invloed en karakter 
soos my pa, te wees.

(pouse, sy oë steeds direk 
in Bennie s’n)

Die Here het Adam en Eva uit Sy 
tuin verban...en van hierdie 
oomblik...verban ek jou uit myne.  
Mag die sweet van jou aanskyn bloed 
wees.

Isak stap uit.  Bennie staan versteen.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY24 24

‘n VOLKSKOERANT koerant tref JP teen die bors (pas deur *
Ingrid gegooi).

INGRID
Hoe kon jy so iets geskryf het, 
JP?!  Hoe kon jy?!

JP
(praat vinnig)

Nie een van die ander Afrikaanse 
koerante sou dit sê nie.  En dit 
moes gesê word.  Die Natte gee voor 
dat hulle verregse elemente soos 
die Ossewabrandwag en die 
Stormjaers afgesweer het, maar 
intussen het hulle onderlangs 
ooreengekom dat enige O.B. 
generaals en kommandante wat hulle 
O.B. lidmaatskap neerlê, van ‘n 
tuiste in die Nasionale Party 
verseker sal wees.

INGRID
En jou doelwit was wat?  Om druk op 
Malan te plaas om sy party van alle 
verregse elemente te versuiwer.
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JP
Nee, om die mense daarbuite die 
gesig agter die masker te laat 
sien.

INGRID
Dis nie hoe dit lees nie!

Ingrid gryp die koerant, soek na ‘n spesifieke paragraaf.

INGRID (CONT’D)
(lees)

“Indien Malan in die komende 
verkiesing nie burgers van matige 
oortuiging wil vervreem nie, sou hy 
hom verstandig doen om sy party van 
enige Nazi-simpatiseerders uit te 
suiwer.”

(smyt die koerant eenkant 
toe)

Dis die woorde van ‘n goedgesinde 
raadgewer, ‘n “matige man” wat 
graag vir Malan wil stem indien hy 
net gou-gou sy huis ‘n bietjie 
skoonmaak.

JP
Ek kan nie dink dat enige persoon 
dit so sal verstaan nie.

INGRID
Nie? Verduidelik dan vir my hoekom 
ek vandag gevra is om my 
kandidaatskap terug te trek.

Die wind is uit JP se seile.

INGRID (CONT’D)
“Jammer, Ingrid, maar ‘n Verenigde 
Party-kandidaat  met ‘n man wat ‘n 
uitgesproke HNP-ondersteuner is, se 
kanse op sukses is feitlik nul.”

JP
(pouse)

Ek...ek’s jammer, ek...

INGRID
Moenie vir my sê jy’s “jammer” nie. 
Want jy is nie. Jy was nog nooit 
ten gunste van my politieke 
betrokkenheid nie.

JP
Dis nie waar nie.
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INGRID
Dis wat jy sê...maar soos die ou 
wysheid dit stel:  ‘n man sal geken 
word aan sy dade, en daardie 
woorde, JP...(wys na die 
koerant)...is die mees agterbakse 
daad wat jy nog ooit gepleeg het.

(maak reg om uit te loop)
Gaan maak maar vir jou ‘n bed op in 
die spaarkamer.  En dis nie ‘n 
grappie nie.

Ingrid uit.

INT. GERHARD SE CPSA KANTOORTJIE. DAY25 25

Gerhard en Jacqueline staan in die kantoor.

GERHARD
Hoe het dit gebeur?

JACQUELINE
Ek weet nie.  Daar was maar ‘n paar 
honderd vrouens by die saal, en toe 
begin ‘n klomp van hulle sing, en 
toe ek weer kyk stroom almal uit 
die saal uit...dans in die straat 
af...en hoe verder hulle beweeg, 
hoe meer mense sluit by hulle aan, 
mans ook, baie mans, oud en jonk.

GERHARD
(loop rond, dink)

Dis nie goed nie.  Dis nie goed 
nie.

JACQUELINE
Daar was niks wat iemand kon doen 
om hulle te keer nie.

GERHARD
Ons moet by die huis kom.  Kom, vat 
jou goed.

Jacqueline vat haar jas en handsak wat op die lessenaar lê.  
Hulle beweeg na die deur, maar voor hulle by die deur kom, 
kom Kotze, gevolg deur een ander SIVIELEDRAG POLISIEMAN, 
ingestap.

KOTZE
Ek het daai voëltjie se nek 
omgedraai en toe was hy heel tyd 
reg.  Dit breek my hart.

GERHARD
Ons het nie daardie protesmars 
gereël nie.
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JACQUELINE
Dit was ‘n vreedsame byeenkoms, in 
‘n saal, slegs vrouens.

KOTZE
Vreedsaam?  Nie juis die woord wat 
ek sou gebruik om die wanorde en 
skade wat berokken is te beskryf 
nie.

GERHARD
Die KPSA het g’n hand daarin gehad 
nie.

KOTZE
So...die KPSA rol ‘n enkele rots 
van ‘n berg af, maar aanvaar geen 
verantwoordelikheid vir die 
rotsstorting wat dit veroorsaak 
nie.

(aan Jacqueline)
Ek’s bly om te sien jy’t reeds jou 
jas en handsak gevat.  

Kotze beduie met sy kop na die Sivieledrag Polisieman, wat 
dan agter om Gerhard en Jacqueline beweeg.

KOTZE (CONT’D)
Ons gaan ‘n rukkie wees.

Kotze stap uit.  Die Sivieledrag Polisieman gee vir Gerhard 
‘n stampie in die rug...deur toe.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, EETKAMER. NIGHT26 26

Die gesin sit soos hulle al die jare gesit het - Willem aan 
die hoof, Soekie aan sy linkerkant, Andries aan sy regterkant 
en Marthinus langs Andries. Weereens hou hulle hande vas in 
gebed.  Die kos is reeds op die borde opgeskep. Daar is 
aartappels, maar dit word natuurlik nie meer van borde af 
gesteel nie.

WILLEM
...voed en sterk ook so ons siele, 
en vergewe ons genadig al ons 
sondes, om U naamsontwil.  Amen.

Stilte. Hulle eet.  Die atmosfeer is so dik jy kan dit sny.

Soekie stoot kos op haar vurk met haar mes...loer vlugtig 
onderlangs na Marthinus soos sy die kos in haar mond sit.

Marthinus se oë bly op sy bord, donker en dikbekkig.

Willem se gesig is strak.

Andries sit en kou, voorarms op die tafel.
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WILLEM (CONT’D)
(aan Soekie)

Nog ‘n bietjie sous daar asseblief.

Soekie gooi nog sous oor Willem se rys en vleis.

WILLEM (CONT’D)
Dankie.

Soekie sit die sous neer en neem weer haar vurk op.

Willem sit sy mes en vurk neer...sit en kou...kyk na sy 
seuns.

Marthinus se oë is steeds op sy bord soos voorheen.

WILLEM (CONT’D)
(aan Marthinus)

As jy dikbek hier gaan sit, kan jy 
jou bord vat en in die kombuis gaan 
eet.

Marthinus kyk na Willem...en vat dan sy bord en begin 
opstaan.

WILLEM (CONT’D)
Sit.

MARTHINUS
Pa’t dan gesê ek moet in die 
kombuis gaan eet.

WILLEM
Ek’t gesê jy kan in die kombuis 
gaan eet as jy dikbek hier gaan 
sit.

Soekie kyk vinnig van Willem na Marthinus.

MARTHINUS
(staan nog met bord en mes 
en vurk in hande)

Ek is nie dikbek nie, Pa.

WILLEM
Nou sit dan.

MARTHINUS
Ek’s ongelukkig.

Nou gaan Soekie se oë van Marthinus na Willem.

WILLEM
As jy ongelukkig is met hoe dinge 
in hierdie huis werk, dan stel ek 
voor jy kry vir jou ‘n ander plek.
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WILLEM (CONT’D)
Willem...

Marthinus sit sy bord met mes en vurk neer en begin uitstap.

SOEKIE
Willem...!

ANDRIES
Laat hom gaan, Ma, voor hy moet 
verduidelik hoekom hy weer by 
Antoinette Visser was na Pa hom 
verbied het om haar te sien. Ek het 
hulle met my eie oë gesien.

Willem kyk van Andries na Marthinus.

WILLEM
Is dit waar?

ANDRIES
Ja, Pa, dis waar.  En dit gaan 
aanhou waar wees, want ek gaan 
nooit ophou om haar te sien nie.

WILLEM
Dan moet jy maar jou tasse pak.

Soekie se hand gaan oor haar mond.

MARTHINUS
Met alle respek, Pa, ek moes dit 
lankal gedoen het.

(aan Soekie)
Jammer, Ma.

Soekie wil huil.

MARTHINUS (CONT’D)
(aan Andries)

En jy, my broer.  Jy’s ‘n 
elektrisiën.

ANDRIES
Wat daarvan?

MARTHINUS
Soos ek dit verstaan, is dit ‘n 
elektrisiën se werk om lig te maak 
in die duister.

Andries kyk met ‘n slap glimlag na Marthinus...begryp nie wat 
hy eintlik sê nie.

ANDRIES
Hmf.

Marthinus stap uit.
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Soekie wil opstaan, maar Willem plaas sy hand liggies op haar 
arm, keer dat sy opstaan.  Sy sak weer stadig terug in haar 
stoel.

Willem neem weer sy mes en vurk op en eet verder. 

Wyeskoot van die drie van hulle.  Soekie eet nie meer nie.  
Willem en Andries eet.

VERTELLER
Vrees maak lafaarde van ons 
almal...snoer ons monde as ons 
onreg aanskou; sleep ons saam as 
boeke gebrand word.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, INGANGSPORTAAL. NIGHT27 27

Marthinus, met een tas in die hand en die ander langs hom op 
die vloer, maak die voordeur oop, tel die ander tas op, stap 
uit, sit weer een tas neer, begin die deur toestoot. Sy oog 
vang...

Soekie, wat onder in die gang na hom staan en kyk.  Marthinus 
maak die deur toe. (NOTE: SCREENWIPE SOEKIE LONG SHOT DOWN IN 
THE PASSAGE.) Oor hierdie aksie:

VERTELLER
Maar vrees hou ons ook aan die lewe 
-  sê vir ons wanneer ons moet 
stilstaan, en wanneer ons moet 
vlug, wanneer ons ‘n slagveld moet 
betree...en wanneer ons die stryd 
gewonne moet gee.

INT. DIE FORT IN JOHANNESBURG. NIGHT28 28

Gerhard en Jacqueline, hulle hande agter hulle rûe geboei, 
stap in ‘n tronksel.  Die hek word agter hulle toegemaak. Oor 
hierdie aksie:

VERTELLER
Maar die ding van ‘n mens, anders 
as ‘n dier... jy weet wat jy 
doen...weet dat jou dade deur die 
geslagte heen weergalm...

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SPAARKAMER.; NIGHT29 29

MCU:  JP se kop en skouers in die bed in die skau’s van die 
kamer.  Hy lê op sy sy, sy oë oop. Oor hierdie aksie:

VERTELLER
...en doen jy verantwoording aan ‘n 
binnestem wat net jy, en jy alleen, 
kan hoor...
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INT. INGRID EN JP SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT30 30

Ingrid lê in die maanlig op die bed, op haar rug, oë op die 
plafon, hande oor haar bors gevou. Oor hierdie aksie:

VERTELLER
...’n stem wat ten hoogste prys 
verontagsaam word.

INT. BENNIE SE HUIS, STUDEERKAMER. NIGHT31 31

Bennie sit in sy stoel agter sy lessenaar, half in die lig 
van die lampie op sy lessenaar en half in die donker, sy 
elmboë op sy lessenaar, sy voorhoof teen sy gevoude hande in 
gebed. Oor hierdie aksie:

VERTELLER
Nie verniet dat Matthéüs sy 
aanmaning uitgereik het nie: “Gaan 
in jou binnekamer, sluit jou deur, 
en bid jou Vader wat in die 
verborgene is.” Dáár sal jy jou 
redding vind.

INT. TRUIDA EN RUDOLF SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT32 32

Ina in die bed...”cold turkey”, haar oë toe. Oor hierdie 
aksie:

VERTELLER
Want nog ‘n ding van die mens...die 
vlees mag dalk swak wees...maar die 
gees is ‘n ander storie.

Ina se oë gaan stadig oop.

ROL KREDIETE
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INT/EXT. MONTAGE SEQUENCE FROM THE SERIES. MONTAGE1 1

Terwyl ons die Verteller hoor, sien ons die identiese montage 
van beelde uit die die hele reeks wat heel aan die begin van 
Episode 1 gebruik is onder die eerste vertelling.  MAAR: 
HIERDIE KEER IS DIT NIE SEPIA STILLS DAARVAN NIE, MAAR DIE 
VOLKLEUR, LEWENDIGE BEELDE SOOS ONS DIT GESIEN HET.

VERTELLER
Dit is maklik om ‘n ander te 
veroordeel, om vinger te wys en die 
lewe wat daar geleef is op ‘n 
weegskaal te plaas en tot die 
slotsom te kom dat die verkeerd 
swaarder weeg as die reg, die 
slegte keuses swaarder as die 
goeies, die donker dade swaarder as 
die wat die lig gedien het. Maar 
dit is net so maklik om te vergeet 
dat terwyl jy  ‘n ander se lewe 
weeg en meet, is hulle besig om jou 
lewe ook te weeg en meet.  En die 
fout wat julle albei maak, is dat 
jy die lewe wat jy weeg, nie self 
geleef het nie; is jy onbewus van 
die duisende oomblikke, soos 
korreltjies sand, wat sy besluite 
om soontoe of soontoe te leef, 
bepaal...maar wat ook in die panne 
van die skaal geken moet word.
Toe ek en Bennie en Willem en 
Gerhard in 1914 bloed uit ons duime 
getrek het en gemeng het, en tot 
aan die derde geslag trou gesweer 
het, kon nie een van ons vir ‘n 
oomblik dink hoe ‘n paar 
korreltjies lewenssand, vier-en-
dertig jaar later, in die koorsige 
dae kort voor die groot verkiesing 
van ‘48, die weegskaal van elk van 
ons lewens, sou laat oorslaan nie.

INT/EXT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, VOORPORTAAL/STOEP. 2 2
DAY

ANGLE ON: Willem se kneukels klop hard aan die voordeur.

Willem staan voor die deur, erg de bliksem in. Hy wag ‘n 
oomblik, en klop dan weer hard.  ‘n Paar oomblikke, en dan 
maak Klein Gerhard die voordeur oop.

WILLEM
Roep jou pa.

KLEIN GERHARD
Hy’s nie hier nie.
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WILLEM
Moenie strond praat nie.  Gaan roep 
hom!

KLEIN GERHARD
Hulle’t hom gearresteer. 

WILLEM
(beat)

Roep dan jou ma.

KLEIN GERHARD
Hulle’t haar ook gearresteer.

Vir ‘n oomblik is die wind uit Willem se seile, maar nie vir 
lank nie. Hy lig sy vinger dreigend in Klein Gerhard se 
gesig.

WILLEM
Gaaf, dan praat ek met jou.  Sê jy 
vir jou suster...

Nes Willem dit sê, verskyn Antoinette in die gang agter Klein 
Gerhard. Willem sien haar, verskuif sy aandag (en vinger) na 
Antoinette.

WILLEM (CONT’D)
(gevaarlik)

Jy hou jou hande van my seun af. 
Hoor jy my?!

Antoinette kyk stil na Willem.

Klein Gerhard weet nie waarna Willem verwys nie.  Hy kyk 
vlugtig, onseker na Antoinette.

Antoinette se oë flits skuldig af grond toe.

Klein Gerhard se aandag gaan terug na Willem.

KLEIN GERHARD
(kalm)

As jy met my suster wil praat, stel *
ek voor jy laat sak jou vinger en 
kies jou woorde mooi. *

WILLEM
Vir wie sê jy “jy”?

KLEIN GERHARD
(steeds kalm)

Ek sien niemand anders hier nie.
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WILLEM
Luister jy vir my, mannetjie. Daar 
sal bloed wees voor ek toelaat dat 
jou suster jou pa se kommunistiese 
goddeloosheid in my seun se hart 
plant.

(aan Antoinette)
Het jy my?!  Jy bly weg van 
Marthinus. Dis jou eerste en laaste 
waarskuwing. Ek praat nie weer nie.

Met ‘n laaste vuil kyk na Klein Gerhard stap Willem weg.

Klein Gerhard hou Willem vir ‘n paar sekondes dop, en draai 
dan na Antoinette.

KLEIN GERHARD
Waarvan praat hy?

Antoinette vermy Klein Gerhard se oë, antwoord nie.

KLEIN GERHARD (CONT’D)
Antoinette...ek vra:  waarvan praat 
hy?

Antoinette aarsel...en haas dan weg, af in die gang.

Eindig op Klein Gerhard, oë op Antoinette soos sy weghaas.

INT. DIE FORT, ONDERVRAGINGSSEL. NO LIGHT3 3

NABYSKOOT: ‘n Sigaretaansteker flits aan in die donker 
skadu’s.  In die lig van die aansteker se vlam - Kotze se 
gesig soos hy ‘n sigaret aansteek. Hy blus die aansteker, 
trek in die skadu’s aan sy sigaret...praat sy eerste woorde 
steeds in die skadu’s.

KOTZE
Moenie die fout maak om te dink dat 
jou geslag ‘n soort skild is 
waaragter jy kan wegkruip nie.

Jacqueline sit by ‘n tafeltjie in die anders leë kamer. ‘n 
Enkele lig met industriële ligskerm hang bokant die tafel, 
soos ons al voorheen gesien het.  Ons voel Kotze, met 
sigaret, in die skadu’s agter haar.

JACQUELINE
(nie geïntimideerd nie)

Ek wil my man sien.

Kotze kom nader, tot agter Jacqueline, buk af. Die lig vang 
nou ook sy gesig, sy mond by haar oor.
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KOTZE
Jou man, Mevrou Visser, is die rede 
hoekom jy hier sit. Hy’s die laaste 
persoon wat jy hoort te wil sien.

JACQUELINE
Jy’s nie die stof op sy skoene werd 
nie.

Kotze glimlag selfversekerd, kom orent.

KOTZE
En waar’s daardie skoene nou?

Kotze stap om na die anderkant van die tafel.

JACQUELINE
Nie vir lank nie.  Ons het geen wet 
oortree nie.

KOTZE
Die Wet op Wanordelike Byeemkonste 
sê anders.

JACQUELINE
As dit die geval is, hoekom word 
ons sonder aanklag aangehou? Julle 
het geen bewyse dat ek, of my man, 
‘n hand in enige “wanordelike 
byeemkoms” gehad het nie. En soos 
ek dit verstaan is hierdie land, 
ten spyte van wat mense soos jy 
graag sou wou hê, steeds ‘n land 
waar bewyse benodig word.

KOTZE
(word nou kwaad)

Die vergadering wat julle gereël 
het, het... 

JACQUELINE
Wys my die wet wat die byeenroep 
van ‘n vreedsame vergadering tussen 
swart vrouens onwettig verklaar, en 
ek sal self my boeie aansit.

Kotze check haar uit, trek aan sy sigaret.

KOTZE
Sê vir my...hoe gebeur 
dit?...bietjie vir bietjie, of word 
mens net eendag wakker en besluit 
jy’s nie meer ‘n patriot nie?
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JACQUELINE
Nee. Jy word eendag wakker met die 
besef dat jy in jou gebrek aan 
betrokkenheid nog nooit werklik ‘n 
patriot was nie, en besluit dan om 
een te wees.

Stilte. Kotze vat ‘n laaste lang trek van sy sigaret, blaas 
die rook uit, gooi die stompie op die vloer neer, trap dit 
dood, en kom staan met albei sy hande op die tafel, sy gesig 
onder die lig.

KOTZE
Mense soos jy en jou man, Mevrou 
Visser, wat ons land ondermyn, is 
nie patriotte nie.

JACQUELINE
En mense soos jy, Meneer Kotze, wat 
hom oor die afgrond stuur, nog 
minder.

Touché.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. NIGHT4 4

Ingrid, steeds in haar dagklere, sit in ‘n stoel, en dink 
gedagtes wat bittere gevoelens skep.

JP (O.S.)
Ingrid...

Ingrid kyk op na...

JP, reeds in sy nagklere met japon en pantoffels, staan net 
binne die deur.

JP (CONT’D)
...ek gaan bed toe.

INGRID
(kyk weer weg)

Spaarkamer.

JP knik effens...bly staan.

Ingrid ignoreer hom, “cold shoulder de lux”.

JP dink, oorweeg dit om te loop, maar wil ook iets sê.

JP
Ek wil graag versoek dat indien ek 
vir die res van ons huwelik na die 
spaarkamer verban gaan wees, jy my 
eerder vroeër as later daarvan in 
kennis sal stel.
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INGRID
(kyk steeds nie na hom 
nie)

Gee my een rede hoekom ek dit nie 
moet doen nie.

JP
(deadpan)

Omdat dit vir my onaanvaarbaar sal 
wees en ek vir my ‘n vrou sal loop 
soek wat my graag in haar bed wil 
hê.

Ingrid kyk stadig, half-oopmond op na JP.

JP (CONT’D)
Ek het nog nooit vir jou gejôk nie, 
en ek gaan nie nou begin nie.

INGRID
Moenie eers daaraan dink om hierdie 
saak te draai sodat ek die sondaar 
is en jy die slagoffer wat die 
onreg verduur nie.

JP
Glad nie my bedoeling nie.

Ingrid kom kwaai orent uit die stoel.

INGRID
Ek is die gegriefde party in 
hierdie kamer, JP.  Nie jy nie, ek!

JP
Ek verstaan dit, en daarvoor het ek 
nou al in sak en as op my knieë om 
vergifnis gevra.

Hierdie is Ingrid se Sally Fields in “Steel Magnolias” 
oomblik. Soos altyd, sny gedurende haar monoloog gedurig na 
JP wat stil luister.
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INGRID
O, so dis hoe dit werk - JP Retief 
se Raad vir Mans Wat Gaan Trou: 
Indien jy ooit jou vrou se loopbaan 
kelder -  die ding wat sy vir jare 
wou doen maar nie kon nie omdat sy 
jou kinders gebaar het en 
grootgemaak het en al haar drome 
opsy geskuif het om jou in alles 
wat jy doen te ondersteun, en dan, 
as sy uiteindelik die kans kry om 
haarself uit te leef en die ding te 
doen waarvoor sy al daardie jare 
geduldig gewag het, jy uit selfsug 
en selfbeheptheid daardie droompie 
kelder...vrees niet vriend! Kry vir 
jou ‘n stukkie sak en ‘n handvol as 
en alles zal vergeven worden!

(nou begin haar toorn tot 
weerloosheid, en 
uiteindelik trane, 
oorgaan)

En wat my so kwaad maak ek wil 
slange vang...wat my so kwaad 
maak...is so graag as wat ek ‘n 
kandidaat in hierdie verkiesing wou 
wees...uiteindelik doen wat ek wou 
doen...(trane)...so graag wil ek 
jou vergewe...maar ek wil 
nie...omdat jy my so seergemaak 
het...en tog wil ek omdat jy die 
man van my drome was...en steeds 
is...

JP stap stadig nader terwyl aanhou praat.

INGRID (CONT’D)
...maar as jy vir jou ‘n ander vrou 
moet loop soek dan is dít wat jy 
moet doen, want ek kan jou nog nie 
in my arms neem nie...al skeur dit 
my hart aan vlaarde om alleen in 
daardie bed te slaap...

JP lig sy hande om haar teer in sy arms te neem.

INGRID (CONT’D)
(saggies)

Moenie.  Asseblief moenie.

JP
(laat sak sy hande)

Ek is jammer.  Ek is so jammer.
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INT. BENNIE SE HUIS, STUDEERKAMER. NIGHT5 5

Bennie staan, hande op heupe, alleen in die middel van die 
studeerkamer.  Hy is onrustig.  ‘n Mens kan amper sien hoe 
die gedagtes in sy kop maal.  Hy gaan sit in sy stoel agter 
die lessenaar...tjoepstil... ...leun vorentoe, elmboë op die 
tafel, hande gevou...plaas sy voorkop teen sy gevoude hande 
asof hy gaan bid, maar nes hy dit doen stoot die emosie in 
hom op. Hy staan op en stap vinnig en vasberade uit die 
vertrek.

INT. TRUIDA EN RUDOLF SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT6 6

Ina sit half-regop in die bed, kussings agter haar rug. Sy is 
steeds bleek en afgemat, maar meer gesond as wat sy aan die 
einde van Ep 12 was. Truida sit langs haar op die rand van 
die bed met ‘n bakkie dun, watterige sop in die hand. Sy voer 
die sop vir Ina.

TRUIDA
Kom.  Nog ‘n bietjie.

Ina sluk nog ‘n lepel sop.  Sy vee Ina se mond met ‘n servet 
af.

INA
(baie flou stem)

Waar is Isak?

TRUIDA
Skuus, sê weer, Ma?

INA
(bietjie duideliker)

Waar is Isak?

TRUIDA
Hy was vroeër hier terwyl Ma nog 
geslaap het.  Hy sal môre weer kom.

‘n BOEHAAI in die gang buite die kamer - Rudolf en Bennie se 
STEMME: 

RUDOLF (O.S.)
Waar de hel dink jy stap jy sommer 
so hier in?! 

BENNIE
Waar is sy? 

RUDOLF
Jou wetter!  Kom hier!

Bennie bars die slaapkamer binne met Rudolf kort op sy hakke.

BENNIE
Kom Ina, ons gaan huistoe!
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Ina begin kerm.  Truida kom verkrik orent, die bakkie sop 
steeds in haar hande.  Rudolf kry vir Bennie van agter beet.

RUDOLF
Jou bliksem!

BENNIE
(probeer homself losruk 
uit Rudolf se greep)

Los my!
(aan Ina soos Rudolf hom 
agtertoe sleep)

Ina!  Ina!

Ina kerm harder.

TRUIDA
Kry hom hier uit!  Kry hom hier 
uit!

Rudolf slaan sy arm van agter af om Bennie se nek en 
trek/sleep hom in ‘n wurggreep by die kamer uit. Soos hy 
getrek/sleep word klou Bennie met albei hande aan Rudolf se 
arm on sy nek vas.

BENNIE
Sy’s my vrou!

Nou’s Rudolf en Bennie by die deur uit.  Ons hoor Bennie in 
die gang. 

BENNIE (O.S.) (CONT’D)
Sy’s my vrou!!

Truida gaan sit haastig weer langs Ina wat steeds kerm...paai 
haar.

TRUIDA
Hy’s weg, Ma.  Alles is reg. Hy’s 
weg. 

Ina kerm steeds.

 AD BREAK # 1

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, VOORPORTAAL/GANG. DAY7 7

Jacqueline staan reeds net binne die voordeur.  Gerhard maak 
die voordeur toe. (NB: Hulle dra presies dieselfde klere wat 
hulle aan Ep 12 se einde gedra het toe hulle in die kantoor 
gearresteer is. Jacqueline het ook die jas aan wat sy in 
daardie toneel saamgevat het.)

Hulle is moeg. Deur toegemaak, staan hulle vir ‘n oomblik 
stil, en dan omhels hulle mekaar stadig...’n verligte omhels, 
nie passievol nie.  Terwyl hulle so staan...
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Klein Gerhard kom aangestap in die gang. Hy gaan staan ‘n 
hele entjie van hulle af weg onder in die gang.

KLEIN GERHARD
(stil)

Julle’s terug.

GERHARD
(knik)

Is alles reg hier?

Klein Gerhard se gesig is strak - alles is natuurlik nie reg 
nie.  Klein Gerhard stap nader, kom staan ‘n tree voor hulle.

KLEIN GERHARD
Nee, alles is nie reg nie.

Eindig op Gerhard en Jacqueline reaksie.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. DAY8 8

ANTOINETTE
Ek kan nie glo jy’t soos ‘n kind 
gaan stories aandra nie!

Antoinette staan in die sitkamer teenoor Gerhard en 
Jacqueline, Klein Gerhard eefens eenkant. Antoinette se oë is 
vurig op Klein Gerhard.

KLEIN GERHARD 
Omdat jy jou soos ‘n kind gedra.

GERHARD
(aan Antoinette)

Dis nie ‘n geval van stories aandra 
nie!  Ek sou hom erg kwalik geneem 
het as hy ons nie vertel het nie!

ANTOINETTE
Ma...?!

JACQUELINE
Dit gaan nie help om my te “Ma?!” 
Jou broer is reg en ek stem *
eenhonderd persent saam met jou pa.

ANTOINETTE
Ma’t in hulle huis groot geword.  
Hulle’s soos ma se familie!

JACQUELINE
Hulle’s nie my familie nie.  En ons 
paaie loop al lankal nie meer saam 
nie. Moenie jou dom hou nie. *

BLOEDBROERS Seisoen 1Blue (mm/dd/yyyy)     Episode 13 p.10



GERHARD
Nou luister jy vir my, Antoinette, 
en luister mooi. Daar is nie baie 
dinge in jou lewe wat ek jou 
verbied het nie, maar ‘n verhouding 
tussen jou en Marthinus Pretorius 
is buite die kwessie.  Buite die 
kwessie! Dit kan nie gebeur nie.

JACQUELINE
Dis nou mooi! Pa sal tronk toe gaan 
om vir swart mense se regte te veg, 
maar wanneer dit by my regte kom, 
dan’s...

KLEIN GERHARD
Ag, asseblief, dis glad nie...

JACQUELINE
(aan Klein Gerhard)

Praat ek met jou?!

GERHARD
Antoinette! 

Antoinette raak dikbek stil, oë op die grond.

GERHARD (CONT’D)
Kyk na my.  Kyk na my!

Antoinette uitdagend/dikbek na Gerhard.

GERHARD (CONT’D)
Willem Pretorius verteenwoordig 
alles...alles!...waarteen ek 
dekades lank veg. Jy sê jy’t sy 
seun lief. Gaaf, dis wat julle nou 
voel. Maar die lewe is lank en trou 
is nie perde koop nie. Jy verstaan 
nie die wêreld waarin Marthinus 
groot geword het nie. Dis ‘n lelike 
wêreld, ‘n donker wêreld...en ek 
kan jou waarborg - daardie wêreld 
sal julle huwelik deel, tussen 
julle lê as julle saans gaan slaap, 
as julle omhels en soen, aan tafel 
sit as julle eet, en die dag as jy 
kinders in hierdie wêreld uitkraam, 
sal daardie donker wêreld die 
vroedvrou wees wat jou kinders vang 
soos hulle op hierdie aarde 
uitstort.  As jy my lief het...jou 
ma...gehoorsaam ons in hierdie 
saak.

Stilte.  Antoinette kou hard aan haar gevoeloens.
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JACQUELINE
Eendag sal jy na hierdie oomblik 
terugkyk en verstaan dat ons juis 
vir jou vryheid geveg het.

ANTOINETTE
(aan Gerhard)

Marthinus se pa was pa se beste 
vriend.

GERHARD
(beat - without batting an 
eyelid)

Totdat daardie einste donker wêreld 
waarvan ek praat tussen ons kom 
staan het, net soos dit tussen jou 
en Marthinus sal kom staan.

Antoinette kyk vir ‘n oomblik stil na Gerhard en Jacqueline, 
trane in haar oë, en haas dan uit die vertrek.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, KOMBUIS. DAY9 9

Soekie sit by die kombuistafel.  ‘n Klein blikkie met ‘n 
deksel staan op die tafel voor haar.  Sy trek ‘n paar 
pondnote uit die blikkie...tel dit, en gooi dan die paar 
muntstukke in die blikkie op die tafel uit. Dan sit sy net 
daar, bekommerd.

INT. TRUIDA EN RUDOLF SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY10 10

Truida is besig om Ina, steeds in haar nagrok, te help om 
haar voete uit die bed te swaai, sodat sy regop op die rand 
van die bed kan sit. Ina se hare is nog ietwat deurmekaar, 
maar haar gesigskleur is nou baie beter, nie meer so bleek 
nie. Sy is steeds swakkerig en het beslis hulp nodig.

TRUIDA
Daarsy...daarsy...hou vas...

Ina sit nou regop op die rand van die bed.

TRUIDA (CONT’D)
Bly net daar...

Truida neem Ina se japon wat oor ‘n stoel se rug hang en 
bring dit terug na die bed.  Sy help Ina om die japon aan te 
trek terwyl sy nog sit.

TRUIDA (CONT’D)
‘n Lekker stappie in die 
tuin...vars lug...en ma sal soos ‘n 
nuwe mens voel.

INA
Ek het ‘n droom gehad.
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TRUIDA
Ek kan my indink dat ma baie drome 
gehad het...en seker ‘n paar 
nagmerries ook.

INA
Dit was soos ‘n nagmerrie, maar ek 
was nie bang nie.

TRUIDA
Ma sal nou weer lekker drome begin 
hê.

INA
Isak was in die droom...saam met 
jou pa.

Truida huiwer ‘n oomblik met die japon...kyk vlugtig na 
Ina...en gaan dan weer aan.

INA (CONT’D)
Ek was in die gang...en die twee 
van hulle het in die deur 
gestaan...gepraat...ek kon nie hoor 
wat hulle sê nie...

Truida huiwer weer...staan nou stil en luister na Ina.

INA (CONT’D)
...en terwyl ek staan en kyk...toe 
word Isak iemand anders...’n 
vreemdeling...maar jou pa noem hom 
steeds seun...en toe maak hy die 
deur toe en die gang word 
pikdonker.

Truida trek stadig haar asem diep in...gaan sit langs Ina op 
die rand van die bed...onseker of sy moet vertel of nie.

TRUIDA
Ma...dit was nie ‘n droom nie.

Ina kyk na Truida.

TRUIDA (CONT’D)
Een of ander tyd gaan ma uitvind en 
ek sou verkies dat ma dit by my 
hoor.  Dit was nie ‘n droom 
nie...ma’t dit gesien, toe ma 
nog...toe ma baie Laudanum ingehad 
het...hy’t na die huis gekom...Pa’t 
die deur oopgemaak en daar staan 
hy.

Ina kyk steeds stil na Truida.

TRUIDA (CONT’D)
Hy’s Marika se seun. By Pa.
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Stilte. Ina verwerk die informasie. Dit neem haar ‘n ruk.

INA
Wat is sy naam?

TRUIDA
Isak.  Isak Malherbe.

Stilte.

TRUIDA (CONT’D)
Ma...belowe my asseblief dat ma 
nie...

INA
(kyk Truida in die oë)

Ek sal nooit weer, met my oë oop, 
aan die slaap wees nie.

Truida vat Ina se hand vas...en lê haar voorkop saggies teen 
Ina se voorkop.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, EETKAMER. NIGHT11 11

Willem, Soekie en Andries aan tafel.  Marthinus is 
teenwoordig deur sy ooglopende afwesigheid...geen plek vir 
hom gedek nie, net die drie van hulle. Hulle het al amper 
klaar geëet.

Stilte terwyl hulle eet...en dan:

ANDRIES
Ek hoor by Japie Gouws - Marthinus 
het vir hom ‘n kamer by Mevrou 
Venter se...

WILLEM
(oë op sy bord)

Ek wil nie daaroor praat nie.

Soekie se oë flits na Willem en dan terug na haar bord.

ANDRIES
Ek sê maar net, Pa.

WILLEM
(oë op sy bord)

Nou ja, sê dan iets anders.

Soekie stuur ‘n afgunstig onderlangse kyk nie Willem.

SOEKIE
Wel ek is bly om te hoor dat hy ‘n 
plek gekry het.

Willem kyk ‘n “Is jy nou moedswillig?” na Soekie.
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ANDRIES
Dit sou beter gewees het as hy vir 
hom ‘n kamer in die hel loop kry 
het.

Soekie reageer onmiddelik - gooi Andries in die gesig met 
haar servet.

SOEKIE
Vat jou bord en gaan eet in die 
kombuis!

ANDRIES
Wat, Ma? Ek sê net dat...

SOEKIE
Gaan sê dit in die kombuis!  Uit! 
(en dan verloor sy dit heeltemal)  
Uit!!!

Willem kyk verstom na Soekie.

Andries vat sy bord, kyk na Willem soos in “Wat’s fout met 
haar, Pa...?” en stap uit.

Soekie bedek haar gesig met haar hand, huil saggies.

Willem kyk na Soekie...onseker...

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT12 12

Jacqueline is reeds in die bed.  Gerhard, in sy nagklere, 
trek sy kant van die bed oop en klim in die bed. Hy gaan lê 
half regop teen sy kussings.  Jacqueline skuif nader en lê 
met haar kop op sy skouer.  Hulle lê vir ‘n ruk net so, in 
stilte, elk met hulle oë op ‘n kolletjie in die niet.

GERHARD
Is jy spyt dat jy my vrou is?

JACQUELINE
Nee.

Stilte.

GERHARD
Toe jy my daardie dag vertel het 
dat jy verwag...ek wou alles net so 
los en weghardloop...ver weg...Kaap 
toe as ek moes.  Dit laaste ding 
wat ek wou hê was ‘n vrou en 
kinders.

Jacqueline reageer nie, lê net stil en luister, haar kop op 
sy skouer.
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GERHARD (CONT’D)
Ek wou die wêreld verander. ’n Vrou 
en kinders, het ek gereken, sou 
soos kettings om my bene wees...my 
kniehalter.  Maar toe ek nou in 
daardie tronk gesit het...toe tref 
dit my...die enigste betekenisvolle 
ding wat ek in my lewe gedoen 
het...was toe ek nie weggehardloop 
het nie...na jou toe gekom het...op 
my knie gegaan het, en jou gevra 
het om met my te trou. (pouse) Ek’s 
jammer dat ek jou nie die soort 
lewe gegee het wat jy wou gehad het 
nie.

JACQUELINE
(steeds kop op sy skouer)

Ek het dikwels gewens jy’t my nooit 
kom vra nie...maar ek’s baie bly jy 
het.

Nou kyk sy vir die eerste keer op in sy oë, en hy af in hare.  
Hulle soen liggies, maar teer.

GERHARD
Miskien moes ek ‘n boer gewees het.

JACQUELINE
Jy is...dié dat jy jou hele lewe 
lank bid om reën.

Gerhard lê weer sy kop terug teen die kussing...sy oë gaan 
weer na die kolletjie in die niet.

GERHARD
Ek’s bevrees die droogte gaan nog 
lank duur.

Jacqueline lê weer met haar kop op sy skouer.

JACQUELINE
Dan sal jy eenvoudig harder moet 
bid.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, SLAAPKAMER. NIGHT13 13

Soekie, steeds in haar dagklere van haar vorige toneel, sit 
mismoedig op die rand van die bed...raadop.

Willem kom die kamer binne...huiwer net binnekant die deur.

Soekie kyk op na Willem, kyk dan weer weg.

Willem beweeg om na sy kant van die bed, gaan sit ook op die 
rand van die bed, sy rug na Soekie. Hulle praat met hulle rûe 
na mekaar.
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SOEKIE
(stil)

Jy moet weet, Willem, my blikkie is 
amper leeg.

WILLEM
Ek het met ‘n paar van die manne 
gepraat...maar almal is in 
dieselfde bootjie en die bootjie lê 
op die sand - befondsing het 
opgedroog. Daai wetter, Bennie, en 
sy handlangers het die Brandwag se 
hart uitgeruk.

SOEKIE
Al die jare het jy teen die 
kommuniste geveg, en toe’s die ware 
vyand in jou agtertuin.

Willem knik, bitter.

SOEKIE (CONT’D)
(pouse)

Hoe gaan ons oorleef?

WILLEM
Ek sal ‘n plan maak.

SOEKIE
En tot jy ‘n plan gemaak het...?

Willem draai na Soekie...weet dat wat hy nou gaan vra ‘n 
onvoorspelbare resultaat kan hê.

WILLEM
Ek het gedink...ek het gewonder... 
miskien kan jy vir ‘n rukkie weer 
gaan sing.

Soekie draai stadig om en staar na Willem.

WILLEM (CONT’D)
Net vir ‘n ruk, tot ek ‘n plan 
gemaak het.

SOEKIE
(’n halwe verblufde 
laggie)

Willem...ek het jare laas gesing.  
Ek kan nie meer sing nie.

WILLEM
Natuurlik kan jy. Jy was die beste 
sangeres wat hierdie stad nog ooit 
geken het.
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SOEKIE
Met die klem op “was”, Willem. 
“Was”.

Soekie draai weer weg.

WILLEM
(pouse)

Wel, ek’s bevrees dis al uitweg wat 
ons op die oomblik het.

Eindig op Soekie - tussen ‘n rots en ‘n harde plek.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, VOORPORTAAL. NIGHT14 14

Ingrid maak die voordeur agter haar toe. Sy is redelik deftig 
aangetrek, met jas en hoed, handsak oor die arm. Deur 
toegemaak, staan sy ‘n oomblik, maak haar oë toe, glimlag en 
sug uiters tevrede deur die glimlag.  Dan gaan haar oë weer 
oop, en verander haar uitdrukking na een van “Raai, kom ons 
kyk wie’s baas van hierdie plaas”. Sy begin stap...

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. NIGHT15 15

JP sit in sy stoel by die leeslamp en wag, sy oë op die deur, 
sy hande op sy maag gevou.

Ingrid kom die sitkamer ingestap. Sy steek vir ‘n oomblik in 
die deur vas, kyk uitdagend na JP.

INGRID
(nie jammer nie)

Jammer ek’s so laat.  Die 
vergadering het langer aangehou as 
wat ek gedink het. 

JP
Wat wou hulle hê?

Sy stap met “attitude” tot reg voor hom. Daar gekom, grawe sy 
in haar handsak en bring ‘n gevoude brief (sonder koevert) 
tevoorskyn wat sy triomfantelik na JP uithou.

INGRID
My. Terug.  As kandidaat.

JP vat effens verbaas die brief by haar.  Ingrid draai weg, 
en loop ‘n heldedraai. JP vou die brief stadig oop.

INGRID (CONT’D)
(terwyl sy haar heldedraai 
loop)
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“Mevrou Retief, dit is die mening 
van die Verenigde Party se 
beheerraad dat u onregverdig 
versoek is om u kandidaatskap te 
onttrek. Indien u steeds beskikbaar 
is, wil ons graag u kandidaatskap 
herstel.”

JP
(beredeneerd)

Veels geluk. Daar’t waarskynlik 
soveel mense kapsie teen jou 
onttrekking aangeteken dat hulle 
hulle besluit moes heroorweeg. 
(beat) Beteken dit dat ek vanaand 
in my eie bed kan slaap?

Ingrid se gemoed gaan van triomf na sober. Sy beweeg terug na 
JP, vat die brief uit sy hand en vou dit op terwyl sy praat.

INGRID
Nee...maar dit beteken wel dat daar 
lig aan die einde van die tonnel 
is.

 AD BREAK # 2

INT. BENNIE SE KANTOOR. DAY16 16

Bennie, sonder baadjie, sit agter sy lessenaar.  Maar sy 
aandag is ni op sy werk nie.  Hy sit en staar in die niet wat 
net anderkant die voorste rand van sy lessenaar begin.

Sarel kom in.

SAREL
Meneer Naudé...

Bennie roer nie en so diep ingedagte hy hoor nie vir Sarel 
nie.

SAREL (CONT’D)
(effens harder)

Meneer Naudé...

Dit neem steeds ‘n paar oomblikke voor Bennie na Sarel 
opkyk...asof hy na ‘n vreemdeling kyk.

Sarel besef iets is nie lekker nie.

SAREL (CONT’D)
Is als reg...?

BENNIE
Mm...?  Ja.  Sarel.

(ruk hom reg)
Waarmee kan ek help?
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SAREL
Hier is ‘n Meneer Barrington-Smith 
wat u graag wil sien.  Hy’t nie ‘n 
afspraak nie.

BENNIE
Wie’s hy?

SAREL
Hy sê julle het reeds 
ontmoet...jare gelede.

Bennie dink ‘n oomblik en beduie dan dat Sarel die man moet 
instuur.  Sarel uit.  Bennie trek sy das reg, staan op agter 
sy lessenaar...

Henry kom ingestap.

Bennie kan skaars sy oë glo.

HENRY
Good day Mister Naudé.  

Bennie staan versteen.

Henry stap nader, bied sy hand oor die lessenaar aan.

HENRY (CONT’D)
Long time no see.  

Bennie skud verbluf Henry se hand oor die lessenaar.

HENRY (CONT’D)
Forgive me for dropping in like 
this...without an appointment. I 
thought it best to keep things 
unofficial...off the record, as it 
were.

Henry gaan sit ongevraagd in die stoel voor Bennie se 
lessenaar.

HENRY (CONT’D)
D’you mind if I sit down?

Bennie sak stadig weer terug in sy stoel.

HENRY (CONT’D)
You must be wondering what on earth 
I am doing here in your office, 
given that my wife abandoned me to 
be with you.  Don’t worry, I’m not 
here to challenge you to a duel. 
(klein laggie) I’m not a man who 
let’s bygones interfere with 
mutually beneficial arangements 
going forward, if you know what I 
mean. 
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Water under the bridge, is how I 
feel about it and I hope you do 
too.

Bennie maak ‘n gebaartjie van aanvaarding.

HENRY (CONT’D)
Good. (afterthought) How is she by 
the way?  Ina.

BENNIE
(beat)

She’s well.

HENRY
Headstrong little filly, she was, 
but lovely, lovely.  I’m happy for 
you.  Anyway, I don’t want to waste 
too much of your time, so I’ll get 
to the point. You may remember that 
I was with the mines.

Bennie knik.

HENRY (CONT’D)
Well, still am. Once a miner...you 
know. (laggie) Be that as it may, 
what I am here to discuss, is this: 
Eighty percent of your party’s 
supporters live in what you fellows 
call the “platteland”... 
farmers...and as we know, farmers, 
like the mines, need labour.  Cheap 
labour.  Lot’s of it. Which means 
that both your and our interests 
would be severely prejudiced if 
laws were to be passed in this 
country that aimed at giving the 
natives the vote, for instance, or 
repealing the 1913 Land Act and 
allowing them title to their own 
land. 
As you know, the United Party has 
made sounds in this direction, not 
to mention those lunatics in the 
communist party. 
You chaps, on the other hand, have 
made it very clear with this 
“apartheid” plan of yours, that you 
have no intention of passing any 
silly laws that will hamper the 
flow of labour from the homelands 
to the mines...and farms, of 
course.

BENNIE
Apartheid is about separate 
development, not slavery; 
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trusteeship of the country with 
Christian values.  Mister Malan has 
made that very clear.

HENRY
Of course, of course. Very 
important...and precisely why I am 
here. 

BENNIE
Why are you here?

HENRY
Because my people were uninanimous 
that a man such as yourself, being, 
as am I, a man who prefers to do 
his business behind the throne, 
rather than in it, would be the 
perfect person to convey our...how 
shall I put it?...enthusiasm for 
your policies and Christian values 
to your party’s leadership. This 
“enthusiasm” would, of course, 
result in substantial financial 
support for your party.

Bennie kyk stil na Henry oor die lessenaar.

HENRY (CONT’D)
Needless to say, we would also make 
sure that the person conveying our 
sentiments to his leaders would be 
compensated for his troubles.

Bennie kyk steeds stil na Henry...besef presies wat aan die 
gang is.

BENNIE
You think we’re going to win the 
election.

Henry knik en glimlag effens.

BENNIE (CONT’D)
And if we lose?

HENRY
That’s a bridge we’ll have to cross 
if we get to it.

BENNIE
(pouse)

So if I understand you correctly, 
and tell me if I’m wrong, you want 
me to encourage my party to sell 
it’s soul and the Afrikaner people.
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HENRY
From what I hear, you’re the 
perfect man for the job.

Bennie leun stadig vorentoe, arms op sy lessenaar, kyk Henry 
in die oë.

BENNIE
You’ve been in this country for a 
long time; you were married to an 
Afrikaans girl who left you to come 
to me. So I’m going to assume you 
understand some Afrikaans. (Die 
toorn stoot in hom op. Hy staan 
stadig agter sy lessenaar op terwyl 
hy praat.) As jy van siel verkoop 
wil praat, meneer, dan praat jy met 
die regte man. Ek het my siel 
verkoop, my vrou en my kinders se 
respek en liefde verloor, my God 
verloën. Ek het dit gedoen omdat ek 
‘n bydrae wou lewer aan die 
oorlewing van my volk...nie om 
hulle vir dertig stukke silwer aan 
die einste swernote wat hulle vir 
meer as ‘n honderd jaar uitgebuit, 
onderdruk en vervolg het, te 
verkoop nie! Jy, Satan, kan gaan 
vlieg na die hel!  Hoor jy my?!  
Vlieg na die hel!!

Henry staan kalm op.

HENRY
You know we’ll get what we want in 
the end.  Capital always does.

Henry stap na die deur, draai terug.

HENRY (CONT’D)
Oh, and...my regards to Ina.

Henry stap uit.  Bennie sak stadig terug in sy stoel...en dan 
stoot oorweldigende weemoed in hom op.  Hy huil laat sy 
skouers ruk.

INT. INGRID SE KANTOORTJIE. DAY17 17

Die kantoor is nog nie behoorlik ingerig nie, pas deur Ingrid 
beset.  ‘n Paar bokse staan op die vloer en lessenaar. Ingrid 
staan by die lessenaar en pak items vir die lessenaar uit ‘n 
boks terwyl sy met INGRID SE ASSISTENT (laat 20s) praat.  Die 
assistent sit op ‘n stoel met ‘n notaboekie op haar skoot, en 
neem notas.
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INGRID
...en laastens - die bevordering 
van vrouens in besigheid. Het jy 
dit so?

INGRID SE ASSISTENT
(lees voor)

Opvoeding. Internasionale 
burgerskap.  Die Bevordering van 
vrouens in besigheid.

INGRID
Ons fokus die veldtog net op 
daardie drie kwessies...eenvoudig 
en duidelik. Veral opvoeding en 
vrouens in besigheid.  As ek 
hierdie ding gaan wen, gaan dit 
deur die vrouestem wees, nie omdat 
mans ewe skielik hulle chauvinisme 
vergeet het nie.

INGRID SE ASSISTENT
Ek het reeds met ‘n paar koerante 
gepraat en daar’s baie 
belangstelling...beide Engelse en 
Afrikaanse koerante...veral van Die 
Volkskoerant.

Ingrid kyk vinnig ‘n vraag na die assistent. 

INGRID
Die Volkskoerant?

INGRID SE ASSISTENT
(trek haar skouers op)

My kontak daar het my vanoggend  
laat weet dat hy direkte opdrag van 
die redakteur gekry het om ‘n ruime 
menigstuk deur mevrou geskryf, te 
plaas.

Ingrid se kakebeen trek styf.

INT. JP SE KANTOOR. DAY18 18

Die mure van die kantoor is leeg - al die prente en 
voorblaaie wat daar gehang het, verwyder. 

JP staan agter sy lessenaar, pak persoonlike besittings van 
sy lessenaar in ‘n boks wat op die lessenaar staan. Na hy 
twee ander items in die boks gesit het, tel hy die notaboekie 
wat Ingrid vir hom gegee het op.  Hy maak die notaboekie oop.   

ANGLE ON: Notaboekie see eerste bladsy, waar JP jare gelde 
die woorde geskryf het:  “Ek sien kans vir die 
kruistog...maar net met ‘n ridder soos jy aan my sy.”
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Hy plaas die notaboekie in die boks en vat ‘n volgende item.

Ingrid marsjeer die kantoor binne. Sy kom in die begin nie 
agter dat die mure leeg is nie of wat JP mee besig is nie.

INGRID
Een ding moet jy mooi verstaan.  As 
ek hierdie verkiesing wen, gaan dit 
op eie stoom wees, nie omdat ek 
voordeel uit my man se koerant 
getrek het nie. As jy dink dat 
jy...

(dan sien sy dat die mure 
leeg is)

Waar’s al jou prente?
(haar oë gaan na die boks 
op sy lessenaar)

Hoekom pak jy jou lessenaar op?

JP
Om ruimte te maak vir die nuwe 
redakteur.

Die wind is uit Ingrid se seile. Sy begryp nie.

JP gaan aan met pak.

INGRID
Waarvan praat jy?

JP plaas ‘n laaste item in die boks en kyk dan op na Ingrid.

JP
Ek het die koerant verkoop.

Ingrid kou lug soos ‘n vis.

JP (CONT’D)
Hulle karring al die afgelope jaar 
en ‘n half aan my...ondersteuners 
van die Verenigde Party. Hulle soek 
‘n gevestigde Afrikaanse koerant 
waardeur hulle die party se 
standpunte kan kommunikeer. 
Drie aanbodde gemaak...elkeen hoër 
as die vorige...en toe reken 
ek...die tyd het gekom.

INGRID
(verstom)

Maar...hierdie koerant...dis jou 
lewe, JP.

JP
Nee, Ingrid...jy is my lewe. (beat)
Jy...is my lewe.

Stilte. Ingrid staar na JP.
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JP (CONT’D)
Ek het ‘n goeie prys gekry.

INGRID
(stil)

Hoeveel?

JP
(pouse)

‘n Honderd en veertig duisend 
pond...en die herstel van jou 
kandidaatskap in die verkiesing.

Ingrid staan versteen. Trane wel op in haar oë.

INGRID
(haar stem breek effens)

Jy moes dit nie gedoen het nie.

JP stap om die lessenaar to reg voor Ingrid.

JP
Ek het my beurt gehad.  Nou’s dit 
joune.

‘n Traan stoot oor Ingrid se oogdrumpel en loop af oor haar 
wang. (Oscar-winning acting here please. Thank you.)

INT/EXT. TRUIDA EN RUDOLF SE HUIS, VOORDEUR/STOEP. DAY19 19

Rudolf maak die voordeur oop.

Bennie staan voor die deur - ons sien eers net sy bo-lyf.

RUDOLF
Jy is nie welkom hier nie.

Daar is nie meer toorn en woede in Bennie nie. Hy staan 
verleë.

BENNIE
Ek weet.  Ek wou vra of jy 
asseblief hierdie...

Nou sien ons dat Bennie ‘n Bybel in die hand het. (NOTA VIR 
PRODUKSIE - DIT IS DIESELFDE BYBEL WAT INA AL DAAI JARE 
GELEDE IN HAAR HAND GEHAD HET TOE SY UIT HENRY SE HUIS GESTAP 
HET.) Hy hou dit op na Rudolf.

BENNIE (CONT’D)
...vir my vrou sal gee.

Rudolf se oë gaan na die Bybel. Vir ‘n paar sekondes weet ons 
(en Bennie) nie of hy dit gaan vat nie...maar dan vat hy die 
Bybel by Bennie.
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BENNIE (CONT’D)
Dankie.

Bennie draai verleë om en stap weg.

INT. TRUIDA EN RUDOLF SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY20 20

Ina, nou in a dagrok, haar hare netjies,  sit op die rand van 
die bed met die Bybel wat Bennie pas gebring het op haar 
skoot. Sy blaai die buiteblad oop.  Tussen die buiteblad en 
die voorblad is daar ‘n gevoude briefie. Sy vat die briefie, 
maar haar oë bly steeds op die voorblad van die Bybel.

ANGLE ON:  Die oop Bybel in Ina se hande, en op die voorblad, 
die volgende woorde in Ina se handskrif:  

“Aan my liefste Bennie - mag God se lig altyd in jou skyn. 
Ina.“

Ina vou die briefie oop.  Ons hoor Bennie se stem soos sy die 
brief sit en lees:

BENNIE (V.O.)
Hierdie Bybel het jy, saam met jou 
hart, vir my gegee die dag toe jy 
na my gekom het. Dit spyt my...

INT. KERK. DAY21 21

Dieselfde kerkie waar Bennie en Isak gepreek het. Bennie het 
pas ingestap. Daar is niemand anders daar nie. Laat-middag 
son val deur die vensters en maak strale lig. Hy stap 
vorentoe na die kansel terwyl ons die brief verder hoor:

BENNIE (V.O.)
...dat ek nie een van die twee 
waardig was nie. Maar wat ek die 
diepste berou...is die donker 
gordyn wat ek om die lig in jou 
getrek het. Vir ‘n man wat die lig 
in sy eie siel vernietig is daar 
miskien nog verlossing...

Bennie sak op sy knieë voor die kansel neer, buig nederig sy 
kop.

BENNIE (V.O.)
...maar ‘n man wat die lig in die 
vrou wat hom lief het vernietig, 
vir hom staan die poorte van die 
hemel nie oop nie.  
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INT. TRUIDA EN RUDOLF SE HUIS, SLAAPKAMER. DAY22 22

Ina soos voorheen, die Bybel op haar skoot, die oop briefie 
in haar hande.

BENNIE (V.O.)
Mag God in Sy genade die donkerte 
wat ek na jou gebring het uit jou 
siel verban, en mag Sy lig weer in 
jou skyn. Bennie.

Ina vou stadig die briefie toe...

 AD BREAK # 3

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. NIGHT23 23

Jacqueline sit in Gerhard se stoel onder die leeslamp. Sy 
stop aan ‘n manskous wat oor ‘n stopballetjie getrek is. 
Antoinette, met swaar gemoed, kom staan in die deur...kyk na 
Jacqueline.

ANTOINETTE
Tot hoe laat gaan pa by die 
vergadering wees?

JAQUELINE
(sonder om haar oë van 
haar stopwerk te lig)

Ek weet nie. Laat. 

Antoinette stap nader.

JACQUELINE
Dit help nie jy probeer my oortuig 
nie. Ek gaan nie verder daaroor 
praat nie.

Maar Antoinette het ‘n ander agenda.

ANTOINETTE
Ek het ma en pa nog altyd in alles 
wat julle my gesê het, gehoorsaam, 
selfs na ek mondig geword het.  
Maar ek is nou mondig. Ek gaan ma 
nie probeer oortuig nie. (neem ‘n 
diep asem) Eerder as wat ek dit 
agter ma se rug doen, wou ek ma in 
die oë kyk...

Jacqueline kyk op, besef hier’s iets anders aan die gang.

ANTOINETTE (CONT’D)
My tas is gepak.  Ek en Marthinus 
neem vanaand die trein na die Kaap. 
Sê asseblief vir Pa ek kon nie 
langer wag nie.
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Antoinette begin uitstap. Jacqueline gooi haar stopwerk neer 
en vlieg op uit haar stoel.

JACQUELINE
Antoinette, nee!  Nee!

Jacqueline vat Antoinette van agter vas. 

JACQUELINE (CONT’D)
Dit gaan jy nie doen nie!

Antoinette ruk haar los.

ANTOINETTE
Julle kan my nie keer nie! Ek is 
nie meer ‘n kind nie en die 
probleme wat julle met Marthinus se 
ouers het is nie my probleem nie! 
Ek het uit respek vir ma kom sê, 
eerder as net verdwyn. As ma my nou 
probeer keer, sal ma my nooit weer 
sien. Nooit weer nie.

Antoinette stap na die deur.

Jacqueline se rug is teen die muur.

JACQUELINE
Hy’s ‘n moordenaar. Marthinus se pa 
is ‘n moordenaar.

Antoinette draai stadig terug, kyk met minagting na 
Jacqueline.

ANTOINETTE
Skaam Ma, dat Ma bereid is om so 
laag te daal.

Jacqueline wil nie vertel nie, maar nou het sy nie ‘n keuse 
nie. Haar onderlip bewe effens, want sy is nou ook 
emosioneel.

JACQUELINE
Jare gelede...toe jou pa en Willem 
nog beste vriende was...of jou pa 
gedink het hulle’s nog beste 
vriende...het jou pa ‘n kollega 
gehad...sy naam was Abraham 
Mphubani...

Antoinette is nou minder op haar perdjie as ‘n paar sekondes 
vantevore.

JACQUELINE (CONT’D)
Willem Pretorius...het hom vermoor.

Eindig op Antoinette.
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INT. DIE WIT KAT KABARET, KLEEDKAMER. NIGHT24 24

Soekie sit tjoepstil voor die spieël, kyk na haarself in die 
spieël, aangetrek en gereed om op te gaan.  Sy is bang.

Die deur gaan oop.  Willem kom in, maak die deur agter hom 
toe.

WILLEM
Wat het ek jou gesê?  Die plek is 
vol...almal hier vir die voorreg om 
jou weer te hoor sing.

SOEKIE
Willem...ek kan dit nie doen nie.

Willem beweeg tot agter haar, plaas sy hande op haar skouers, 
kyk na haar in die spieël.

WILLEM
Waarvan praat jy?  Hulle’s hier 
omdat hulle jou lief het, nie om 
jou te veroordeel nie.

Soekie skud angstig haar kop.  Willem beweeg om en gaan op sy 
hurke langs haar, vat haar hande vas.

WILLEM (CONT’D)
My skat, kyk na my...kyk my in die 
oë...

Soekie kyk stadig met angstige oë na Willem.

WILLEM (CONT’D)
Die eerste keer toe ek jou op die 
verhoog gesien het, jou hoor sing 
het...was ek onmiddelik verlief op 
jou. En jy moet verstaan: ek was 
nie die soort man wat mens ooit sou 
sê op ‘n sangeres verlief sou raak 
nie.  As jy my so kon betower...dan 
is daar niemand in hierdie wêreld 
wat jy nie kan betower nie.

Ons hoor die Seremoniemeester op die verhoog deur die deur.

SEREMONIEMEESTER (O.S. DISTORT)
Dames en Here. Dit is vir my ‘n 
groot plesier om julle vanaand hier 
welkom te heet.

WILLEM
Kom.

Willem kom orent, steeds met Soekie se hande in syne. Sy 
staan dan ook op.
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SEREMONIEMEESTER (O.S. DISTORT)
En welkom by hierdie besonderse 
geleentheid.

Willem gee haar ‘n soentjie.  Soekie glimlag flou. Willem lei 
haar na die deur, maak dit oop, laat haar eerste uitstap, en 
maak dan die deur agter hom toe.  Ons bly op die toe deur tot 
die inleiding begin speel. Dit alles terwyl die 
Seremoniemeester verder praat:

SEREMONIEMEESTER (O.S. DISTORT) 
(CONT’D)

Vanaand word ons verhoog vereer 
deur ‘n sangeres van formaat, een 
wat al diep spore oor verhoë soos 
hierdie in Johannesburg getrap het.

Nou’s ons op die toe deur...

SEREMONIEMEESTER (CONT’D)
Dames en Here...Soekie Pretorius!

APPLOUS (DISTORT THROUGH DOOR).

MUSIEK: KLAVIER INLEIDING BEGIN SPEEL: “BOERESEUN”.

INT. DIE WIT KAT KABARET. NIGHT25 25

Trek inleiding en applous oor.  Donker verhoog.  Terwyl ons 
die inleiding hoor, doof die kollig stadig in op Soekie. DIE 
APPLOUS DOOF UIT. Sy is steeds senuweeagtig, maar sy 
onderdruk dit so goed as wat sy kan. Haar oë flits na...

Willem sit alleen by ‘n tafel, presies soos hy jare gelede 
gesit het - oë op Soekie.  Hy glimlag warm, knipoog vir haar.

Terug op Soekie. Haar oë beweeg weg van Willem na die gehoor 
en sy begin sing. LW: Met hierdie lied gaan dit nie goed gaan 
nie. Sy hou haar note, sing nie vals nie tot anders aangedui, 
maar daar is net nie daardie sprankelende stemtoon en 
selfvertroue wat sy voorheen gehad het nie.

SOEKIE
(sing)

“Vader is dood, 
ons is in nood, 
hier op ons plasie aleen, 
Dit breek my hart, 
maar in my smart... 

Willem luister, trotse glimlag.

SOEKIE (O.S.) (CONT’D)
...is jy my troos, my seun. 

Terug op Soekie.
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SOEKIE (CONT’D)
(sing)

“Boereseun, boereseun, 
rus my seun. 
Lankal voor dagbreek 
is jy op die land, 
Jy voel jou rug breek, 
daar’s weet aan jou hand. 
Boereseun, boereseun, 
ons moet maar (haar stem kraak nou 
effens)...sukkel...(herstel vinnig)
my seun... 

Die glimlag kwyn op Willem se gesig.

SOEKIE (CONT’D)
(sing)

Jy kry min sakgeld, jy’s moeder se 
held, boereseun, (stem kraak effens 
weer op die laaste 
woord)...boereseun.

Daar is nou duidelik vrees in Soekie se oë.

Willem se oë is angstig op Soekie.  Intussen speel die 
intervers inleiding klaar en begin die vers se melodie weer 
speel...maar Soekie kom ‘n maat laat in...

SOEKIE (CONT’D)
(sing)

Ëk sal nie ween...(uit tyd)...jy is 
my steun...

En dan hou Soekie op sing terwyl die begeleiding aangaan.  
Soekie se oë flits verskrik oor die gehoor...

STEM IN GEHOOR (O.S.)
Boe!

Twee of drie ander gaste by ‘n tafel sluit aan:  “Boe!”  

Soekie se moed verlaat haar.  Sy haas van die verhoog af.

Eindig op Willem...bleek in die gesig.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, INGANGSPORTAAL. NIGHT26 26

Willem maak die voordeur toe. Soekie is reeds binne. Sy staan 
stil, ‘n vrou in die naskok van verskriklike publieke 
vernedering. Deur toegemaak, staan Willem ook stil, onseker 
wat om te sê.  Na ‘n ruk kyk Soekie beskuldigend na Willem.

SOEKIE
Jy’s die man van hierdie huis.  
Sorg vir jou gesin.

Willem kan haar nie in die oë kyk nie.
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Soekie begin afstap in die gang.  Andries tree vanuit die 
sitkamer in die gang in.

ANDRIES
Naand Ma...Pa.  Hier’s ‘n 
probleem...

Soekie steek vas.

Andries beduie na die sitkamer.

ANDRIES (CONT’D)
Ek’t hom gesê hy moet loop, maar hy 
sê nie voor hy met Pa gepraat het 
nie.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, SITKAMER. NIGHT27 27

Willem kom ingestap, gevolg deur Soekie en Andries.

Marthinus staan oorkant in die sitkamer, ‘n donker aantuiging 
in sy oë.

WILLEM
Wat soek jy hier?

MARTHINUS
Ek sou vanaand saam met Antoinette 
met die trein Kaap toe gery het. Ek 
het by die stasie vir haar 
gewag...maar sy’t nie gekom nie. 
Toe gaan ek na haar huis.  Haar ma 
het my weggejaag, maar ek het 
aangedring om Antoinette te 
sien...en toe vertel sy my van Pa 
en Abraham Mphubani...

Willem roer nie ‘n oog nie, oë op Willem.

Soekie se hand gaan onwillekeurig na haar mond.

MARTHINUS (CONT’D)
Is dit waar?

Willem antwoord nie, maar kyk steeds vir Marthinus in die 
oog.

MARTHINUS (CONT’D)
Ek vra, Pa...is dit waar?

ANDRIES
(met minagting)

Is wat waar? Maak jouself 
duideliker, wetter.
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Marthinus steur hom nie aan Andries nie. Inderdaad, nie een 
van die drie steur hulle aan Andries nie, oë presies waar 
hulle was voor Andries gepraat het.

WILLEM
(stil, intens)

Ek het gedoen wat ek moes doen om 
julle toekoms te verseker.

MARTHINUS
‘n Toekoms gebou met ‘n onskuldige 
man se bloed is nie ‘n toekoms nie.

Soekie sukkel om haar trane terug te hou.

WILLEM
Ek het gedoen wat ek moes doen.

MARTHINUS
(pouse)

Toe die sekuriteitspolisie 
gedurende die oorlog hier ingestap 
het en ek uitgevind het dat Pa ‘n 
Kommdandant in die Brandwag se 
Stormjaers was, was ek so trots ek 
wou bars. “My pa veg vir die 
vryheid van ons volk”, het ek 
gedink. Maar ek het nie vir een 
oomblik kon dink dat die man op wie 
ek so trots is, ‘n moordenaar is 
nie.

(aan Soekie)
Het Ma geweet?

Soekie snik, kyk af, kan nie antwoord nie.

Marthinus weet nou dat Soekie geweet het.

Andries stoot verby Soekie om Marthinus te konfronteer.

ANDRIES
Jy praat nie so met Ma nie!

WILLEM
Trap hier uit.

MARTHINUS
Ons pa is ‘n moordenaar, en ons ma *
het geweet.

ANDRIES
As Pa iemand doodgemaak het, jou 
ondankbare bilksem, dan het hy dit 
gedoen om ons te beskerm!

WILLEM
Ek sê - trap hier uit!!
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MARTHINUS
(steeds aan Andries, praat 
hard)

Maak oop jou oë, broer!  Jy lewe in 
‘n waan!

WILLEM
(baie hard en ferm)

Genoeg!!

Stilte. Die twee seuns gluur na mekaar.

WILLEM (CONT’D)
(aan Marthinus, stil)

Jy weet waar’s die voordeur.

MARTHINUS
(ook stil)

Pa praat so graag van die Jode wat 
hulle hemde skeur...

(skeur sy hemp voor 
stukkend)

Jy is nie my pa nie...(en dan aan 
Soekie)...jy is nie my ma nie. *

Soekie snak na haar asem.

Marthinus stap uit.  Andries gluur hom agterna.  

Willem se oë gaan stadig na Soekie. Soekie kyk na hom met oë 
wat half dood is...

SOEKIE
Watse toekoms het ons nou?

Soekie draai stadig weg en stap uit. 

 AD BREAK # 4

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, WILLEM/SOEKIE SE SLAAPKAMER. 28 28
DAY

Willem staan in die kamer, sy khaki Stormjaer Uniform -  
kommandant insigna asook Stromjaer armband et al -  amper 
klaar aangetrek (gebruik julle verbeelding - iets tussen ‘n 
Nazi en ‘n Italiaanse Fascis).  Hy knoop die baadjie se knope 
toe.

INT/EXT. BENNIE SE HUIS, VOORDEUR. DAY29 29

‘n Moeë Bennie maak die voordeur oop...sien wie hy nie verwag 
om te sien nie...

Ina (met ‘n handsak oor die arm), Truida en Isak staan voor 
die deur op die stoep. Truida en Isak is nie gelukkig om daar 
te wees nie.
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INA
Isak en Truida wou nie hê ek moes 
kom nie...maar ek het aangedring.

Bennie kyk stil na Ina...verstom dat sy daar is...en tree dan 
terug en beduie dat hulle moet inkom.

INT. WILLEM EN NETTA SE HUIS, WILLEM/SOEKIE SE SLAAPKAMER. 30 30
DAY

Willem, in sy Stormjaer Uniform soos voorheen, sit op die 
rand van die bed met ‘n rewolwer in die een hand terwyl hy 
met die ander hand koeëls, wat netjies in ‘n ry op die 
bedkassie staan, in die oop draaimagasyn stoot.  Daar is 
reeds twee koeëls in die draaimagasyn. Hy stoot die res van 
die koeëls een vir een in die magasyn, en klap dan die 
magasyn toe.  Dan staan hy op...en rig die rewolwer na die 
voorkop van ‘n denkbeeldige persoon wat voor hom op die vloer 
kniel.

WILLEM
Bid.

SOEKIE (O.S.)
Wat maak jy?

Willem, steeds met die geweer op die denkbeeldige persoon se 
voorkop gerig, kyk op na...

Soekie by die deur, haar blik op Willem vasgenael.

WILLEM
Ek gaan klaar maak wat ek lankal 
moes klaar gemaak het.

Soekie beweeg angstig nader.

SOEKIE
Willem...

WILLEM
Hy’t die Brandwag uitverkoop, ons 
republiek uitverkoop, die 
Afrikanervolk uitverkoop. Wat jy 
saai sal jy maai, en hy wat die 
wind saai, saal die warrelwind 
maai.

Willem beweeg na die deur. Soekie probeer hom aan sy arm 
gryp. 

SOEKIE
Nee, nee!

Willem stamp haar weg.  Soekie steier agtertoe en val op die 
bed.
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WILLEM
Ek gaan die toekoms haal wat ons 
verloor het.

Willem stap uit.  Soekie skarrel van die bed af, sit hom 
agterna.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, GANG NA VOORDEUR. DAY31 31

Willem stap doelgerig af in die gang.  Soekie kom uit die 
slaapkamer gehardloop.

SOEKIE
Willem, moenie!  Ek het dit nie so 
bedoel nie.

Willem is nou by die voordeur.  Hy trek die voordeur oop, 
draai terug na haar en rig die geweer op haar.

WILLEM
Staan stil, vrou!  Staan stil!

Soekie steek vas.

SOEKIE
Asseblief Willem, ek smeek jou, 
asseblief!

WILLEM
Ek doen dit vir my volk, vir my 
taal, vir my land en vir my God!

Willem stap uit.

Soekie huil, sak met haar rug teen die muur af grond toe.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY32 32

Bennie sit eenkant op ‘n gemakstoel.  Ina sit op die rusbank 
oorkant hom.  Truida en Isak sit aan weerskante van Ina. Al 
vier sit regop, formeel, op die voorpunt van hulle sitplekke.

INA
Ek wil hê jy moet verstaan...ek het 
nie gekom om toenadering te soek 
nie. 

Bennie knik...aanvaar.

INA (CONT’D)
Ook nie om koning te kraai nie. Ek 
aanvaar dat ek uit vrye wil na jou 
gekom het en uit vrye wil gebly het 
lank na jy nie meer die mens was 
wat ek gedink het jy is nie. 
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Waarvoor ek wel gekom het, is om 
iets terug te neem van dit wat by 
my weggeneem is.  En die enigste 
manier hoe ek kon dink om dit te 
doen, was om weer in hierdie huis 
in te stap, en jou vierkantig in 
die oë te kyk, eerder as om weg te 
hardloop.

Bennie kyk stil, nederig na Ina.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, GANG NA VOORDEUR. DAY33 33

Soekie op die vloer, haar rug teen die muur soos voorheen. 
Sy’t nou effens bedaar, haar wange natgehuil. Haar oë flits 
rond soos sy ‘n plan beraam.

INT. WILLEM EN SOEKIE SE HUIS, EETKAMER. DAY34 34

Die telefoon op ‘n sytafel in die eetkamer.  Soekie gryp die 
handstuk, bel met bewende vingers ‘n nommer.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY35 35

ANGLE ON:  Telefoon op ‘n sytafeltjie wat skril lui.

Ingrid stap die sitkamer binne na die telefoon, antwoord die 
foon.

INGRID
Ingrid Retief, goeie middag...(sy 
luister...haar gesigsuitdrukking 
gaan van vriendelik na skok. Sy 
luister ‘n ruk, en pluk dan die 
handstuk weg van haar oor)...
JP!  JP!!...

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY36 36

Ina, Truida, Isak en Bennie soos voorheen.

BENNIE
Eerstens wil ek hê jy moet 
weet...julle moet weet...ek het my 
bedanking ingedien. (pouse) Ek weet 
dit maak nie reg wat gebreek is 
nie, maar...(pouse)...en 
dan...Ina...indien jy die huis wil 
hê...(laat dit hang)...indien nie, 
sal ek hom vir jou in die mark sit.
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TRUIDA
(steeds bitter)

Pa moenie vir een oomblik dink Pa 
kan Pa met geld verontskuldig nie.

Bennie kyk na Truida.

BENNIE
(stille erkenning)

Nie al die goud in die wêreld nie.

Truida sukkel nou om haar emosie onder beheer te hou.

BENNIE (CONT’D)
Ek is jammer, my kinders, ek is 
jammer vir die prys wat julle vir 
my lewe moes betaal.

Isak werk ook deur sy emosies. 

Truida byt haar trane terug.

TRUIDA
Pa’t jare van ons lewens saam met 
Ma, by ons gesteel. *

BENNIE
(diep opreg)

Ek is jammer.

TRUIDA
(huil)

Jare en jare.

BENNIE
Ek is jammer.

Stilte.  Truida huil saggies.

INA
(aan Bennie)

Ek wou nie lank bly nie... 
Kom Truida.

Ina staan op, gevolg deur Truida en Isak.  Ina voel in haar 
handsak en haal die Bybel wat Bennie vroeër afgelewer het uit 
die handsak.  Sy hou dit na Bennie uit.

INA (CONT’D)
Ek het gedink jy sal dit meer nodig 
hê, as ek.

Bennie vat die Bybel by Ina. 

INA (CONT’D)
Jy hoef nie saam te stap nie.
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Ina, Truida en Isak begin deur toe stap, maar steek vas as 
Willem, rewolwer in die hand, in die deur verskyn.

Reaksie Bennie.

Reaksie Ina, Truida en Isak.

Willem neem die situasie in, sy oë gaan oor almal in die 
kamer.

WILLEM
(baie kalm)

Die hele gesin bymekaar.  Dis goed 
so....laat daar getuies by jou 
teregstelling kan wees.

Met sy oë op Ina, Truida en Isak beduie hy met die rewolwer 
na die bank.

WILLEM (CONT’D)
Sit.

Bennie stap vorentoe.

BENNIE
Willem, as jy ‘n saak met my het...

Willem “pistol whip” vir Bennie met die rewolwer.  Bennie val 
neer.  Ina en Truida skreeu.  Isak wil vorentoe, maar Willem 
is vinniger.

WILLEM
(steeds uiters kalm)

Ek het gesê sit.

Isak huiwer, maar retireer dan en beweeg saam met Ina en 
Truida terug na die bank.  Die drie van hulle gaan sit, oë op 
Willem.

Willem beweeg oor na Bennie wat steeds op die vloer lê en 
kreun.  Bloed loop oor sy oor en keel uit ‘n sny in sy kop 
tussen sy hare.  Willem trek Bennie met een hand op, sodat 
Bennie op sy knieë kniel.  Hy gaan staan voor Bennie. 

WILLEM (CONT’D)
Jy was saam met my in die tronk toe 
Jopie Fourie tereggestel is. Saam 
met my het jy ‘n bloed-eed afgelê 
dat jy daardie onreg sou wreek; vir 
ons volk se vryheid en die herstel 
van ons republiek sal veg. Maar 
daardie eed het jy nie geëer nie. 
Ons republiek het jy verpand, en 
die enigste manne wat nog bereid 
was om daarvoor te veg, het jy 
veraai. 
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(rig die rewolwer op Bennie se 
voorkop) Benjamin Naudé...jy word 
skuldig bevind aan verraad teenoor 
die Afrikanervolk...

JP (O.S. DISTORT)
Willem!

Willem kyk op na die venster.

JP (O.S. DISTORT) (CONT’D)
Willem!!

Met een oog op Bennie en die ander in die sitkamer, beweeg 
Willem versigtig na die venster en kyk uit na buite.

WILLEM POV THROUGH WINDOW: JP staan in die tuin.

EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY37 37

JP staan in die tuin, oë op die sitkamer venster.  ‘n Hele 
entjie agter hom staan sy kar geparkeer.  Ingrid staan agter 
die oop voordeur van die voertuig.

JP
Willem,  dis JP!

JP POV OP SITKAMER VENSTER:  Ons voel vir Willem se lyf net 
agter die venster.

‘n Ander voertuig kom aangery en parkeer in die tuin langs JP 
se voertuig.  Gerhard en Jacqueline klim uit die voertuig. 
Jacqueline hardloop oor na Ingrid terwyl Gerhard na waar JP 
staan haas.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY38 38

Willem sien hoe Gerhard by JP kom staan.

EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY39 39

Gerhard kom by JP aan. 

GERHARD
Het hy al iets gedoen?

JP
Weet nie.  Dink nie so nie.

GERHARD
Willem!
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INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY40 40

Willem by die venster. Hy kyk vinnig na regs om seker te maak 
dat die mense in die vertrek steeds op hulle plekke is.

WILLEM
(roep na JP en Gerhard)

Ek stel voor julle loop, voor julle 
ook seerkry!

En dan sien Willem hoe Soekie oor die grasperk na JP en 
Gerhard beweeg en langs hulle gaan staan.

Willem se kakebeen trek styf.

EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY41 41

Soekie kom by JP en Gerhard aan.

JP
Gaan staan by die vrouens! 

SOEKIE
Dis my man in daardie huis.

GERHARD
Het jy die polisie gebel?

SOEKIE
Ja.

WILLEM (VAN BINNE SITKAMER)
Ek gaan julle nie weer waarsku nie!

JP kyk terug na die sitkamer venster.  Maak sy besluit.

JP
Ek gaan met hom praat.

JP stap na die huis.  Gerhard aarsel ‘n oomblik, en volg dan 
vir JP.  Soekie bly staan.

Ingrid en Jacqueline, langs mekaar agter die voertuig se 
deur, reageer as hulle sien dat JP en Gerhard na die huis 
beweeg.

Terug op JP en Gerhard soos hulle na die huis stap. JP lig sy 
hande bokant sy kop, Gerhard ook.

JP (CONT’D)
Willem, ons kom in. Ons gaan praat.  

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY42 42

Willem sien hoe JP en Gerhard nader stap, in die rigting van 
die voordeur.
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WILLEM
Moenie inkom nie!

EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY43 43

JP en Gerhard stap aan.

JP
As jy wil skiet, dan moet jy skiet.

JP en Gerhard is nou by die stoep.  Hulle stap op na die 
voordeur, wat oopstaan.  By die voordeur gekom, loop hulle 
stadiger.  JP stap eerste in, gevolg deur Gerhard.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY44 44

Willem beweeg om tot agter Bennie, sodat hy na die sitkamer 
deur kyk, met Bennie voor hom op die vloer. Willem rig sy 
geweer op die deur.

JP (O.S. IN DIE GANG)
Moenie skiet nie, Willem.

WILLEM
Ek het jou gesê jy moet loop.

JP (O.S. IN DIE GANG)
Ek kom nou in.

JP kom staan, hande bo sy kop, in die deur. Dan kom Gerhard 
ook in die deur staan, agter JP.

WILLEM
Wat soek jy hier?

GERHARD
Nie vir jou nie, ou maat. (beduie 
met sy kop na die drie op die bank)  
Vir hulle...(dan na Bennie)...selfs 
vir hom. ‘n Man kan nie sy pad na 
reg en geregtigheid moor nie. As jy 
hom wil skiet, kan jy maar net 
sowel vir my en JP ook skiet. En 
hoekom daar ophou? Hou aan skiet... 
tot jy die laaste een is wat 
oorbly, en dan kan jy jou vlag oor 
jou republiek hys.

WILLEM
Miskien sal ek.

Willem beduie met sy geweer.  JP en Gerhard laat sak stadig 
hulle hande en begin beweeg na waar Willem beduie het.
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EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY45 45

Andries kom oor die grasperk na Soekie aangehardloop, wat nog 
staan war sy gestaan het.

ANDRIES
Waar’s hy, ma?

SOEKIE
Daar..in die sitkamer.

ANDRIES
En Oom JP en Oom Gerhard?

Soekie beduie na die huis.

ANDRIES (CONT’D)
Dis drie teen een.  Hoekom het Ma 
hulle nie gekeer nie?!

SOEKIE
Hulle’t gaan help.

ANDRIES
Se gat. Hulle’t almal teen hom 
gedraai.

Andries kyk angstig na die huis.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY46 46

JP en Gerhard staan nou waar Willem beduie het hulle moet 
staan.

JP
Voor jy enige iets verder doen, 
Willem...kom ons praat eers.

WILLEM
Ons praat al sedert die rebellie 
van 1914. Ek het niks meer om te sê 
nie. Ek is klaar.

Willem loop weer om na voor Bennie en rig sy rewolwer op 
Bennie se voorkop.

Ina trek styf.  Truida se oë gaan toe. Isak staar, bleek.

WILLEM (CONT’D)
Kyk my in die oë, lafaard.

Bennie kyk stadig op, direk in Willem se oë.

WILLEM (CONT’D)
(aan Bennie)

Moenie bekommerd wees nie.  
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Ek sal kort op jou hakke wees.  Ons 
gaan saam hel toe, ek en jy.

EXT. BENNIE SE HUIS, TUIN. DAY47 47

Andries en Soekie soos vantevore.

ANDRIES
Te hel met dit!

Andries breek weg en hardloop na die huis.

INT. BENNIE SE HUIS, SITKAMER. DAY48 48

Willem, JP, Gerhard, Bennie, Ina, Truida en Isak soos 
vantevore.

WILLEM
Benjamin Naudé...vir jou verraad 
teen die Afrikanervolk, word jy ter 
dood veroordeel...

KLANK: POLISIESIRENE BUITE DIE HUIS.

ANGLE ON:  Bennie, sy oë op Willem bokant hom, die rewolwer 
teen sy voorkop.

REVERSE ANGLE - POV BENNIE:  Willem vanuit Bennie se POV. 
Willem kyk onwillekeurig na die venster soos die 
polisiesirene gehoor word.

Bennie die gewrig van Willem se hand waarin hy die geweer 
vashou en beur vorentoe en op.  Hulle stoei.  Die geweer 
bokant hulle koppe.

JP en Gerhard spring vorentoe om te help.  Die vier van hulle 
stoei.  Willem veg soos ‘n tier.  Die geweer bokant sy kop, 
steeds met Bennie wat aan Willem se gewirg klou, word 
afgebuig totdat horisontaal met die vloer is.  

DWAH! ‘n Skoot knal.

Truida skreeu.

Ina kyk in die rigting van die sitkamerdeur, maar ons bly op 
Ina. Haar oë trek wyd...

NABYSKOOT:  SLOW MOTION: Willem se gesig tussen die ander 
mans se koppe deur soos hulle stoei. Willem draai sy kop en 
kyk in die rigting van die sitkamerdeur.

Andries staan in die deur, ‘n uitdrukking van verbasing op sy 
gesig.  Hy kyk stadig af na die bloedkol in die middel van sy 
bors...dan kyk hy weer op na...

Willem.  Die mans se stoeiery bedaar, almal se oë op...
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Andries.

ANDRIES
Pa...?

Andries sak neer, eers op sy knieë, en dan sak hy inmekaar. 
Dood.

Naby op Willem tussen die ander mans...horror...!

Andries dood op die vloer.  Soekie verskyn in die deur vanuit 
die gang...haar oë gaan af na Andries op die vloer.  Met ‘n 
diep grom/kreet van grief, sak sy op die vloer langs hom 
neer, vat-vat aan sy lyf, die wond in sy bors.

SOEKIE
(deur die huil)

My seun...my seun...

Willem...sy oë op Soekie.

Soekie by Andries.  Sy kyk stadig op na Willem...haar oë 
donker en deurdrenk met aantuiging en verwyt.

Willem...hy hou nog haar oë vir ‘n paar sekondes...en dan kan 
hy haar nie meer in die oë kyk nie. 

VIERSKOOT:  SLOW MOTION: Willem, JP, Bennie en Gerhard, nog 
dig bymekaar na die gestoeiery.  DOOF STADIG NA SEPIA TERWYL 
DIE VERTELLER PRAAT, MAAR STEEDS MET BEWEGENDE BEELD.

VERTELLER
Ons maak almal ons keuses...en dan 
loop ons die pad na ‘n toekoms 
waarvan ons nooit kon droom nie.

DOOF NA:  BEWEGENDE ARGIEF BEELDE VAN D.F. MALAN INDIEN 
MOONTLIK, ANDERSINS STILFOTO VAN D.F. MALAN.

VERTELLER (CONT’D)
Op 26 Mei 1948 het D.F.Malan se 
Herenigde Nasionale Party met 
sewentig setels teenoor Smuts se 
Verenigde Party se vyf-en-sestig 
setels die nasionale verkiesing 
gewen. 

DOOF NA:

INT. TRONK. DAY49 49

BEWEGENDE SEPIA:  

Willem stap die tronsel binne.  Die sel se hek word agter hom 
togemaak.
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VERTELLER
Sy republiek sou Willem eers 
dertien jaar later kry, en soos met 
so baie dinge in die lewe, toe hy 
uiteindelik die ding kry waarvoor 
hy so lank gewag het, was dit nie 
die republiek waarvan hy al die 
jare gedroom het nie.

EXT. ‘N VARS GRAF. DAY50 50

BEWEGENDE SEPIA:  

Soekie staan stoksielalleen by die vars graf - een enkele 
bossie blomme lê op die graf.

VERTELLER
Inderdaad. ‘n droom kan ‘n 
gevaarlike ding wees, veral as jou 
droom iemand anders se nagmerrie 
is.

INT. GERHARD EN JACQUELINE SE HUIS, SITKAMER. DAY51 51

BEWEGENDE SEPIA:  

Gerhard, Jacqueline, Klein Gerhard en Antoinette.  Klein 
Gerhard omhels vir Jacqueline, dan vir Truida en skud dan 
laastens Gerhard se hand, en stap dan uit die vertrek.

VERTELLER
Twee jaar na die verkiesing, is die 
Kommuniste Party verban.  Gerhard 
en Jacqueline het hulle aan die 
party onttrek, en by die Kongres 
van Demokrate aangesluit, om sy aan 
sy met die ANC te werk. Maar in 
hulle seun se bors het die 
rewolusionêre vlam hoog gebrand en 
hom die pad gewys al die pad 
Rusland toe.

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL/GANG NA DIE VOORDEUR. DAY52 52

BEWEGENDE SEPIA:  

Ina stap in die gang af na die oOp voordeur. Die lig in die 
voordeur is helder, en word helderder soos Ina nader beweeg 
aan die deur.  Soos Ina uitstap verdwyn sy in die lig van die 
deur.
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VERTELLER
Na sy uit haar lang “slaap” wakker 
geword het, het Ina nooit weer haar 
saligheid aan ‘n ander toevertrou 
nie, en het sy haar God gevind, nie 
in die woord of hart van ‘n ander 
nie, maar in haar eie siel.

INT. BENNIE SE HUIS, VOORPORTAAL/GANG NA DIE VOORDEUR. DAY53 53

BEWEGENDE SEPIA:  

NB: Dieselfde gang as die een waarin Ina pas was. Maar nou is 
die voordeur toe. Bennie stap in die gang af na die 
voordeur.

VERTELLER
Van Bennie het ek nie veel daarna 
verneem nie, behalwe dat hy, kort 
voor hy die huis verkoop het...

Bennie maak die voordeur oop...stadig.

VERTELLER (CONT’D)
...die vrugte van sy aarbeid geoes 
het.

REVEAL AS DOOR OPENS:  Isak Malherbe aan die anderkant van 
die deur.

INT. INGRID EN JP SE HUIS, SITKAMER. DAY54 54

BEWEGENDE SEPIA:  

Ingrid sit in ‘n stoel, moedeloos kop onderstebo.

VERTELLER
My vrou het toe nie haar verkiesing 
gewen nie, en vir ‘n ruk het ek 
gereeld in die spaarkamer gaan 
kuier. Dit was veiliger daar.

Ingrid kyk stadig op, feitlik direk in die kamera.  Haar 
uitdrukking van moedeloosheid verander stadig na ‘n 
uitdrukking van vasberadenheid.  Sy staan op, vee klere 
netjies plat, en stap kop oomhoog uit.

VERTELLER (CONT’D)
Maar gelukkig ook net vir ‘n ruk, 
totdat daardie onwrikbare gees, 
waarop ek verlief geraak het, weer 
vlam gevat het. Die volgende een, 
sou sy wen.
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EXT. ‘N TUIN MET ‘N GROOT BOOM. DAY55 55

BEWEGENDE SEPIA:  

JP sit by ‘n klein tafeltjie onder die boom en skryf in ‘n 
skryfbook.  Ons beweeg stadig nader en nader terwyl ons die 
vertelling hoor.

VERTELLER
En ek?  Na ek die koerant verkoop 
het, het ek die tyd en geld gehad 
om ‘n poging aan te wend om in die 
spore van die groot geeste wat voor 
my gekom het te loop, om miskien ‘n 
klein bydrae te lewer tot die 
letterkunde van die land wat ek 
lief het...in die taal van my hart.

Soos ons die laaste woorde hoor, en steeds nader beweeg, 
skryf JP klaar, lê sy pen neer, en maak hy die skryfboek toe.  
Ons eindig op die buiteblad van die skryfboek, waarop die 
enkele woord in JP sy hand in groot skrif geskryf staan:  

Bloedbroers
ROL KREDIETE OOR FREEZE FRAME VAN SKRYFBOEK SE BUITEBLAD.
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