
 1 

 

 

‘N BESPREKING VIR TWEE 

‘n Eenakter deur 

LORI GOODMAN 

 

Afrikaanse vertaling deur Stephanie van Niekerk en 

Madeleine Op’t Hof 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakpersoon vir kopiereg:    stephanie@methodacting.co.za 

 

 

 

 

mailto:stephanie@methodacting.co.za


 2 

‘N BESPREKING VIR TWEE 

deur 

LORI GOODMAN 

In Afrikaans vertaal deur Stephanie van Niekerk en Madeleine Op’t Hof 

 
Jim en Anne sit by ‘n tafel in ‘n klein, intieme restaurant. Hulle peusel aan die laaste oorblyfsels van hul 

nagereg en lag. 
 
1. Jim: … So toe gaan hierdie “ding” om en om in ‘n sirkel en hierdie, ek weet nie, lang projektiel met 

velcro of iets aan die einde skiet uit en…. 
 
2. Anne:  Dit klink aaklig. 
 
3. Jim: Dit was. Dis seker die lelikste ding wat hy nog gemaak het … en hy hét al lelike goed 

saamgeflans. 
 
4. Anne:  Dit moet nogal erg wees om na ‘n vriend se werk te kyk en nie daarvan te hou nie. 
 
5. Jim: Veral as hy jou opinie vra. 
 
6. Anne: Ek kan dink. 
 
7. Jim: En om alles te kroon is die man nog sensitief ook. 
 
8. Anne: Wat sê jy toe vir hom? 
 
9. Jim: Wel, ek wou nie sy gevoelens seermaak nie, maar ek wou ook nie vir hom lieg nie. 
 
10. Anne: So, wat het jy gesê? 
 
11. Jim: Ek het gesê dis fantasties. 
 
12. Anne: Jy het nie! 
 
13. Jim: Ek moes. 
 
14. Anne: O. 
 
15. Jim: Hy was so opgewonde. Ek kon dit net nie doen nie. Ek het wel gesê dat ek dit nie mooi 

verstaan nie. 
 
16. Anne: Dit klink vir my onmoontlik om dit te verstaan. 
 
17. Jim: Ja. Hy’t dáárvan gehou. Dit het hom bo die massas verhewe laat voel. 
 
18. Anne: Kunstenaars. 
 
19. Jim: Ja. Dis vir my moeilik om negatiewe dinge vir mense te sê. 
 
20. Anne: Wel, dit maak nie regtig saak nie. 
 
21. Jim:  Ek sien hom in elk geval net nou en dan. 
 
22. Anne: Dis goed so. 
 
23. Jim: Ja. (Pouse) Ek het lekker met jou gesels nou die aand. 
 
24. Anne: Ek ook. Dit was ‘n lekker partytjie. 

 
25. Jim: Ja, ek’s bly jy was daar. 
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1. Anne: Ek maak nie ‘n gewoonte daarvan om … uh, toemaar. 
 
2. Jim: Wat? 
 
3. Anne: Dis ‘n lekker restaurant. 
 
4.  Jim: Ek was nog net ‘n paar keer hier. 
 
5. Anne: Dis regtig nice. 
 
6. Jim: Ja, ek hou daarvan. 
 
7. Anne: Jy’t goeie smaak in restaurante. 
 
8. Jim:  Dankie. Ek dink ek het goeie smaak in vrouens ook. 
 
9. Anne: Wat? 
 
10. Jim: Jy lyk baie mooi vanaand. 
 
12. Anne: O, dankie. (Sy gooi haar hand nonchalant agtertoe en haar vurk vlieg deur die lug) 
 
13. Jim: Oops! 
 
14. Anne: Agge nee. (Sy wil dit optel, maar Jim spring haar voor) 
 
15. Jim: Los … ek sal.  
 
16. Anne: Dit was nou simpel. 
 
17. Jim: Moenie worry nie. (Hy wil dit afspoel in sy waterglas maar bedink hom) Hier, gebruik myne. 
 
18. Anne: (Ignoreer die vurk) Dankie. Ek’s in elk geval klaar.  
 
19. Jim: (Pouse) Jy weet, ek wou jou Sondag al bel, maar toe dink ek … 
 
20. Anne: (Anne peusel aan haar nagereg - sy eet met haar vingers) Jy kon maar. 
 
21. Jim: Wel, ons het Saterdagaand eers ontmoet en ... 
 
22. Anne: Jy’s reg. Dis goed dat jy gewag het. 
 
23. Jim: Hoekom? 
 
24. Anne: (Eet met haar vingers) Ek weet nie. 
 
25. Jim: (Hou sy vurk na haar uit) Hier. Hoekom gebruik jy dit nie? 
 
26. Anne: Ag, tog. Dankie. Ek’s ‘n vark. 
 
27. Jim: Ek dink jy’s baie aantreklik. 
 
28. Anne: Huh? O. 
 
29. Jim: Het niemand dit al ooit vir jou gesê nie? 
 
30. Anne: Ja ... uh, ek bedoel … Ja, soortvan. 
 
31. Jim: O … 
 
32.   Anne: (Pouse) Het jy direk van die werk af gekom? 
 
33. Jim: Nee. 
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1. Anne: O, ek het jou aktetas gesien. Toe dink ek … miskien het jy. 
 
2. Jim: Nee, ek het dit maar net. 
 
3. Anne: O. 
 
4. Jim: (Beweeg nader en vat aan haar hand) Eintlik het ek gehoop om vanaand saam met jou huistoe 

te gaan. Toe bring ek dit saam, ingeval jy ja sê. 
 
5. Anne: O, shit! (Sy ruk haar hand weg en stamp per ongeluk ‘n glas water om) 
 
6. Jim: Oeps! 
 
7. Anne: Nee, nie weer nie! (Sy spring op, probeer dit opdroog en stamp die ander glas ook om) Damn! 

(Jim spring op en probeer help) Damnit! 
 
8. Jim: Is jy okay? 
 
9. Anne: (Vergeet van Jim se teenwoordigheid) Verdomp! 
 
10. Jim: Ek’s jammer. 
 
11. Anne: Shit! 
 
12. Jim: Is iets verkeerd? 
 
13. Anne: Kyk net hier! 
 
14. Jim: Wat? 
 
15. Anne: Wat? 
 
16. Jim: Wat? 
 
17. Anne: (Anne kom tot haar sinne - besef dat hulle altwee staan en gaan sit selfbewus - Jim volg) Ek 

weet nie. 
 
18. Jim: Ek ook nie. 
 
19. Anne: Wat? 
 
20. Jim: (Probeer humor) Ek weet nie wat jy nie weet nie. 
 
21. Anne: Wat weet jy nie? 
 
22. Jim: Wat jy nie weet nie. 
 
23. Anne: Ek wil nie seerkry nie. 
 
24. Jim: Ek ook nie. 
 
25. Anne: Ek moes dit nie gesê het nie. 
 
26. Jim: Hoekom nie? 
 
27. Anne: Ek moes dit ook nie gesê het nie. 
 
28.  Jim: Waarvan praat ons? 
 
29. Anne: Ek wil nie seerkry nie. 
 
30. Jim: Ek ook nie. 
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1. Anne: Nie? 
 
2.    Jim: Ek weet wat jy bedoel. 
 
3. Anne: Regtig? Ek wil nie hê jy moet dink ek’s pateties nie. 
 
4. Jim: Ek dink nie jy’s pateties nie. 
 
5. Anne: Ek moes dit nie gesê het nie. 
 
6. Jim: Dis okay. Ek moes nie gesê het dat ek saam met jou wil huistoe gaan nie. 
 
7. Anne: Nee, ek waardeer dit, regtig. Ek wil net nie jou bedoelings verkeerd verstaan nie. 
 
8. Jim: Ek het nie bedoelings nie. Ek wil jou net beter leer ken. 
 
9. Anne: Hoekom? 
 
10. Jim: Wat? 
 
11. Anne: Ek moes dit nie gesê het nie. 
 
12. Jim: Wat? 
 
13. Anne: Wat? 
 
14. Jim: Moenie dat ons weer begin nie, okay? 
 
15. Anne: Ek’s jammer. Dis net ... wel, jy praat meer as meeste mans met wie ek al uit was en ek dink dit 

maak my bang. 
 
16. Jim: Hoekom? 
 
17. Anne: Want jy sê nice goed en jy ken my nie eers nie. 
 
18. Jim: Ek ken jou goed genoeg om te weet dat ek jou beter wil leer ken. 
 
19. Anne: Dink jy regtig jy gaan my beter leer ken deur saam met my in die bed te spring op ons eerste 

date? 
 
20. Jim: Uh… 
 
21. Anne: Tipies. 
 
22. Jim: Wat? 
 
23. Anne: Niks. Ek’s jammer ... Ek dink net … vergeet dit. 
 
24. Jim: Hou jy nie daarvan dat ek jou aantreklik vind nie? Wil jy nie hê ek moet jou komplimenteer nie? 
 
25. Anne: Miskien. Dis net … wel, ek het hierdie praatjies al vantevore gehoor en julle - ek bedoel - mans 

- sê die heeltyd goed wat ... Julle doen dit net om ons - vrouens - te bearbei. 
 
26.  Jim: Wel, ons – mans ... wil hê julle – vrouens – moet van ons hou. 
 
27. Anne: Ons sou nie met julle uitgegaan het as ons nié van julle gehou het nie. Al daardie ander junk is 

net vir die skyn. Gevaarlike skyn. 
 
28. Jim: Hoekom? 
 
29. Anne: Ek bedoel, daar’s iets méér hier aan die gang. Ek … uh … óns neem dit ernstiger op as wat 

julle dit bedoel. As ons nie van julle hou nie, is ons bekommerd dat julle te betrokke sal raak … 
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en as ons baie van julle hou, dan raak dit regtig gevaarlik want dan dink ons julle voel 
dieselfde, maar dis selde die geval, en wel … daar moet ‘n rede wees vir die hofmakery. 

 
1. Jim: Sê jy ons dink nie voordat ons iets doen nie? 
 
2. Anne: Ek’s jammer, maar ek wéét julle dink nie voor julle iets doen nie. Nie spesifiek jy nie … 
 
3. Jim: Ek verstaan. Gaan aan. 
 
4. Anne: Waar was ek? 
 
5. Jim: Mans is verskriklik onbedagsaam teenoor … 
 
6. Anne: Dis reg, dankie. Ja … julle doen dinge wat op daardie oomblik vir julle reg voel, sonder om na 

te dink oor die boodskappe wat julle uitstuur of die nagevolge van julle aksies. 
 
7. Jim: Dis interessant, wat jy daar sê. Ek het hofmakery nog altyd beskou as ‘n skadelose ding. Jy 

weet … soos in die ou dae toe hulle goed gesê het soos … Swell, of … Gee Mary, that would 
be grand, en .. 

 
8. Anne: Wie’s Mary? 
 
9. Jim: Wat? 
 
10. Anne: Mary. Jy’t gesê sy‘s grand. 
 
11. Jim: O. Nee, ek bedoel dis die manier waarop hulle gepraat het in ou flieks. Daar’s gewoonlik 

iemand met die naam Mary en iemand vry gewoonlik na haar. 
 
12. Anne: O. 
 
13. Jim: Ek reken jy sien nie die humor daarin raak nie. 
 
14. Anne: O, nee … ek dink dis skreeusnaaks. Regtig. Arme Mary, arme dom Mary. 
 
15. Jim: Ekskuus? 
 
16. Anne: Wat de hel kry sy uit al daardie ouens wat haar die hof maak? 
 
17. Jim: Ek weet nie. Blomme en sulke goed… 
 
18. Anne: Ek bedoel, wat kry sy régtig op die ou end? Bly enige van die mans agter wanneer die fliek 

verby is? 
 
19. Jim: Ek dink jy sit die pot mis. Sodra dit sê, The End … 
 
20. Anne: Miskien is dit vir die man die einde, maar wat van Mary? Wat bly oor behalwe ‘n bos dooie 

blomme en stukkende beloftes? 
 
21. Jim: Gee, ek voel jammer vir Mary, waar sy ookal mag wees. Ek het hofmakery nog altyd beskou 

as ‘n skadelose ding. 
 
22. Anne: O, ek hou daarvan! 
 
23. Jim: Is iets verkeerd? 
 
24. Anne: Wat? Ek’s jammer. Ek raak ‘n bietjie emosioneel as ek oor dié soort van ding praat. 
 
25. Jim: Ek sien so. 
 
26. Anne: Jammer. Ek het nie bedoel om jou met my nonsens op te saal nie. 
 
27. Jim: Dis okay. Ek wil graag meer weet. 
 
28. Anne: Jy’s eintlik baie nice. Ek behoort my mond te hou. 
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1. Jim: Nie voordat jy my vertel hoekom dit jou so ontstel nie. 
 
2. Anne: Nee, dis simpel. 
 
3. Jim: Laat my daaroor besluit. 
 
4. Anne: Wel, dis net dat julle nie ‘n hel omgee nie. Nie noodwendig jy nie … ek bedoel mans oor die 

algemeen. Dis asof julle versot raak. Julle bel aanhoudend, bring geskenkies, praat oor saam 
weggaan, ensovoorts, ensovoorts. Dan reageer ons op die enigste manier waarvan ons weet 
… óns bel, bring geskenkies en … whammo! Die manne sien verpligtinge, verwagtings, 
verantwoordelikheid … en retireer teen die spoed van wit lig. 

 
5. Jim: Regtig? 
 
6. Anne: Ja. Dis okay vir julle, die algemene julle, nie spesifiek jy … wel, jy weet. Dis okay vir julle om 

dweperig te raak oor ons, maar as ons dieselfde doen … en selfs wanneer ons vir julle sê om 
op te hou, dat ons nie te geheg wil raak nie, doen julle dit in elk geval. Dit maak nie saak wat 
óns wil hê nie. Dis selfsugtig … als net om julle eie ego’s te streel, alles. 

 
7. Jim: Ek’s nie so seker daarvan nie. 
 
8. Anne: (Al hoe harder) Wel, ek is, ou maat. Ek was al aan die ontvangkant van daardie shit en dit pis 

my af. Julle is so sweet, so fokken bedagsaam. Dan kry julle ons in die bed en die uitdaging is 
iets van die verlede. 

 
9. Jim: (Kyk rond) Uh…  miskien moet jy so bietjie sagter praat. 
 
10. Anne: Wel, ek is gatvol daarvoor. Ons is nie speelgoed nie, jy weet. Ons is nie net objekte wat 

verower en dan weggegooi kan word soos leë bierblikke nie. Julle ouens dink dis een of ander 
speletjie. Julle probeer uitfigure waarvan ons hou, wat ons graag wil hoor … en dan doen en 
sê julle wat julle dink sal werk en kyk hoe lank dit vat om ons in die bed te kry. En as ons eers 
by julle geslaap het, maak dit nie saak wie ons is nie, is ek reg? As julle klaar is, draai julle om 
en raak aan die slaap. En al wat ons kry is hierdie opgeblase homp vleis langs ons in die bed, 
terwyl ons helder wakker na die plafon lê en staar. Vir wat? Ek weet nie. Sê jy my. 

 
11. Jim: (Kyk rond) Die mense begin staar. 
 
12. Anne: Weet jy wat gebeur as gevolg van julle “skadelose” hofmakery? Ons bereik ‘n punt waar ons 

gemoedstoestand direk afhanklik is van of ons daardie dag van julle gehoor het of nie. Kan jy 
dit glo? Ons selfbeeld en eiewaarde word bepaal deur iemand wat ons nie eers ken nie. 

 
13. Anne: (Jim begin opstaan - Anne spring op en druk hom in sy stoel terug met haar hande om sy keel) 

O nee, jy gaan nêrens heen nie! Laat ek jou ‘n ding of twee vertel, ou maat. Jy en al die ander 
soos jy. Hierdie is nie ‘n speletjie nie. Monopoly is ‘n speletjie. Backgammon is ‘n speletjie. 

Vrouens is nie! VROUENS IS ERNSTIGE FOKKEN BESIGHEID!  

 
14. Jim: (Jim breek los en skreeu) Die rekening asseblief! 
 
15. Anne: Ag nee. O, shit. Daar doen ek dit al weer. Ek het dit weer gedoen. (Nader aan Jim)  
 
16. Jim: (Jim retireer en stamp per ongeluk sy koffie om) Bly weg van my af. FOK! 
 
17. Anne: Laat my verduidelik. Ek het nie bedoel om jou in die gesig te vat nie. 
 
18. Jim: Vergeet dit. (Hy probeer die gemors opvee) 
 
19. Anne: Ek’s ‘n idioot. Ons het lekker gekuier … Ek’s regtig jammer. 
 
20. Jim: Dis okay. Miskien is vandag net nie jou dag nie. (Paniekerig) Waar’s die kelner? 
 
21. Anne: Nee, ek’s ‘n sot. ‘n Kolossale sot. Ek doen dit altyd. 
 
22. Jim: Ag, Here! 
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1. Anne: Ek sal lekker saam met iemand sit en kuier, oor ditjies en datjies gesels en dan, ek weet nie, dan gebeur 

iets. Skielik word die gesprek meer persoonlik en ek verloor dit. Dis asof sensors geaktiveer word. 
Sirenes gaan af in my kop … “Gevaar, gevaar, hy wil nader kom … hy wil aan jou raak … retireer … 
pasop … whoop! whoop!” ... 

 
2. Jim: Jy probeer jouself net beskerm. 
 
3. Anne: Ek’s buite beheer. 
 
4. Jim: Ek neem jou nie kwalik nie. Waar’s die verdomde kelner? 
 
5. Anne: Ek het heeltemal vergeet waar ek was. Jy’s net so maklik om mee te praat. 
 
6. Jim: Is ek nie gelukkig nie! 
 
7. Anne: Wat? 
 
8. Jim: Kyk, die kelner is nêrens te sien nie. Kom ons betaal by die kassiere. 
 
9. Anne: Ek gaan jou nie weer sien nie … of gaan ek? 
 
10. Jim: Natuurlik gaan jy. 
 
11. Anne: Moenie vir my lieg nie. Ek sien dit op jou gesig. 
 
12. Jim: Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. 
 
13. Anne: Wat kan jy sê? Ek het jou beskuldig van dinge wat jy nie gedoen het nie. Wat kan ek verwag ? Ek het 

gedink dat ons miskien…  wel, dit maak nie saak nie. Jy sal my seker nie glo as ek sê ek is nie regtig so 
nie, dat ek pas weer seergekry het …? 

 
14. Jim: Natuurlik glo ek jou. Ons het almal al ons vingers verbrand. 
 
15. Anne: Ja, seker maar. 
 
16. Jim: Kyk, ons is twee totaal verskillende mense … en ek het dit geniet, soortvan, maar … wel ... nie een van 

ons twee weet regtig of … wat ek bedoel is … dit was interessant … en ek het ‘n paar dinge geleer maar, 
jy weet, ek wil nie … wel, ek sal jou bel. 

 
17. Anne: Okay. Kom ons betaal. (Hulle verlaat die verhoog terwyl die ligte uitdoof) 
 
 
 

DIE EINDE 


