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LAAT HERFS 

 
 

ROLVERDELING: 

 

1. ANDREW BEYERS 65 Afgetrede siviele ingenieur. 
Intelligent en veral prakties met sy hande. Kan 
‘n plan maak vir enigiets. Ou ducktail. 

2. ELMIEN WESSELS 27 Kunstenaar. 
Sterk en passievol, doelgerig en baie talentvol. 
Vreesloos. 

3. DAVE DURANDT 36 Siviele ingenieur.  
Andrew se seun, suksesvol, werk die wêreld vol. 
Vriendelike ou, noue band met sy pa.  

4 GIEL BADENHORST 63 Siviele ingenieur. 
Goeie vriend en eertydse vennoot van Andrew. 
Kuier graag, en hou van mense en gesels. 
 

5. JULIAN VAN DIJK DUVENHAGE 41 Galery eienaar.  
Meestal pompeus, maar kundig met ‘n oog vir 
goeie kuns.  

6. FRANKIE 27 Elmien se kêrel. 
Haan onder die henne, vrek aantreklik, maar 
dom soos ‘n klip.  
 

7. JACKIE 23 Frankie se nuwe meisie. 
Los, sexy en ‘n partytjie girl. Perfek vir Frankie. 
 

8. LENNY 55 Gholfspeler 

9. 
 

WINKELMAN 
 
 

  

10. KASSIER    
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  LAAT HERFS  
 
 

 

 

FX: TITELS EN TEMAMUSIEK KRUISDOOF  

BESIGE WINKEL, BINNE.   

1. ANDREW: (BY BETAALPUNT). So ja. Dankie dis al. Wat? O! My kaart, 

natuurlik, ai. (VROETEL MET BEURSIE, INKOPIESAKKE) 

Dom van my. Jammer, eh…totsiens. (LOOP MOMPELEND 

WEG) Beursie, sleutels, valhelm… 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA BUITE. VERKEER, ENS.  

2. ANDREW: (BROM, VIR HOMSELF) Ek het tog daar tussen die bikes-  

3. ELMIEN: (VINNIG NADER) -Haai! Hallo!  

4. ANDREW: Wat? Roep jy my?  

5. ELMIEN: Ja. Jy’t jou selfoon en dié mes daar by die till gelos. 

6. ANDREW: O. Hoe onnosel van my. 

7. ELMIEN: Sê ek ook. Hierso. (GEE DIT VIR HOM) 

8. ANDREW: Ag, dankie tog. (LAGGIE) Soveel wat mens moet ronddra, 

selfone, sleutels… 

9. ELMIEN: Miskien moet jy ‘n handsak of so-iets kry. 

10. ANDREW: Jy reken. (LAGGIE) Dankie hiervoor.  

11. ELMIEN: Dis reg so. Die mense in die tou het lekker gebrom vir jou 

lankvattery. 

12. 

 

13. 

ANDREW: 

 

ELMIEN: 

Rêrig? (LAGGIE) Kan ek, eh…ek jou ‘n koppie koffie of tee 

aanbied om dankie te sê?  

Dis nie nodig nie. Ek het maar net gedoen wat enigiemand- 
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1. ANDREW: -Nee, wag nou eers. Daai kafeetjie daar op die hoek is 

wêreldbekend vir sy koffie en tee. Hoe haastig is jy? 

2. ELMIEN: Ek werk vanaand. En ek moet ‘n duisend dinge- 

3. ANDREW: - Kyk waar sit die son, dis nog vroeg. Hulle maak hulle eie 

wortelkoek. Ek is Andrew. 

4. 

5. 

6. 

ELMIEN: 

ANDREW:  

ELMIEN: 

Elmien. Wortelkoek.  

15 millimeter dik icing.  

(VIR HAARSELF) Shit. (NA HOM) Wel, eintlik…oukei, maar ek 

het nie baie tyd nie. 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA BISTRO BINNE. ELEGANT 

7. ANDREW:  Lekker tee.  

8. ELMIEN: Warm pot, teeblare. Maak jou vrou dit ook so? 

9. ANDREW:  Sy het altyd, ja. Sy is ‘n paar jaar gelede oorlede. 

10. ELMIEN: O. Jammer. 

11. ANDREW:  Dis die lewe.  

12. ELMIEN: Bly jy nou alleen? 

13. 

14. 

15. 

ANDREW:  

ELMIEN: 

ANDREW: 

Ja. Maar ek bly aan die gang. 

Op jou ouderdom..? 

Hei, afgetree maar nog nie uitgetree nie. Ek het ‘n ou Truimph 

Bonneville bike, ek timmer, ek hou daarvan om goed reg te 

maak. (POUSE) En jy? Jy’t gesê jy werk vanaand? 

16. ELMIEN: Ja…ek waitress. Vir geld. Maar eintlik verf ek, soos in skilder.   

17. ANDREW: O, skilder? So jy is ‘n kunstenaar?  

18. ELMIEN: Ja. Ek skilder, ek maak kuns, ek is ‘n kunstenaar. Finish en 

klaar.  



5 
 

1. ANDREW: Koop mense jou skilderye?  

2. ELMIEN: Nog nie eintlik nie. 

3. ANDREW: (POUSE) Hoe was die wortelkoek?  

4. ELMIEN: Kosmies. Moenie eers vra nie. (LAGGIE) 

5. ANDREW:  Nog? 

6. ELMIEN: Is jy mal? Ek moet nie te veel hier kom kuier nie...  

7. ANDREW:  Mens moet jouself soms bederf. Net my kaart kry…(KRY 

BEURSIE, VROETEL)  

8. ELMIEN:  Hei, Andrew. Jy’t soos in klaar betaal. 

9. 

 

 

ANDREW:  Het ek? O, natuurlik. (HAAL KAART UIT) In elk geval, hier’s 

my kaart met selnommer ens. Bel my as jy weer lus raak vir 

wortelkoek. 

 

10. 

11. 

FX: 

ELMIEN: 

ALBEI: 

STOELE SOOS HULLE OPSTAAN.  

(KREUN, KAMSTIG TE VOL) 

(LAG) 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA HENDRIK SE WERKSWINKEL. 

12. GIEL: Ek weet nie hoe doen jy dit nie my boeta, maar hierdie is die 

koudste bier wat ek in jare gedrink het. Daar gaat hy. 

 FX: BOTTELS KLINK. 

13. ANDREW:  Plesier Giel, laat hy val.  

14. GIEL: Wat dink jy? Kan ons Bolletjiewatte se fiasko vir hom oplos? 

15. ANDREW: Ek dink daar’s ‘n manier. Kyk hierso. (ROL BOUPLAN OOP 

OP LESSENAAR) Skuif net daai tang. 

16. GIEL: Right. Die parkeergarage.  

17. ANDREW:  Jip. Vat nou kolom 11.  
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1. GIEL: Yebo.  

2. ANDREW:  Die argitek moet nog leer van volumes. Waar dié kolom nou 

staan verloor jy 3 parkeerplekke. Skuif hom 2,5 meter regs, 

maak hom sê maar 900 by 900, dan herwin jy 2 plekke, mét 

optimale lasverspreiding. (POTLOOD OP PAPIER) 

3. GIEL: Right. Hoe verduidelik ek dit nou aan Bolletjiewatte? 

4. ANDREW:  Ek is afgetree Giel. Keer hom net voor hy ‘n koepel wil bou.  

5. GIEL: Ja, vryf dit in. Dankie in elk geval. (ROL PLAN TOE) Ek beplan 

dan ‘n wollerige agenda vir more se vergadering. Sien ek jou 

Saterdag by die gholf? 

6. ANDREW:  Saterdag? Gholf? 

7. 

8. 

9. 

GIEL: 

ANDREW: 

GIEL: 

Jy’s donners hopeloos. Ek sien jou Saterdag. 

Ek kon sweer julle het gesê dis die vyftiende- 

-Dankie vir die raad. En die bier. Adios! (LOOP WEG)  

 FX: DOOF UIT, DOOF IN. ELMIEN SE ATELJEE. SELFOON LUI. 

10. ELMIEN: (ANTWOORD) Elmien? 

11. FRANKIE: (FILTER) Hei Baby, dis Frankie. 

12. ELMIEN: O…hallo. 

13. FRANKIE: (FILTER) Is jy oukei? 

14. ELMIEN: Ja. 

15. 

 

 

16. 

 

FRANKIE: 

 

 

ELMIEN: 

 

(FILTER) Cool. (POUSE) Luister…ek het actually tyd gehad 

om te dink oor dinge…onthou jy, like ons het laasweek hieroor 

gepraat, en ehm… 

Ek onthou, ja. (POUSE) So het jy nou al uitgefigure watter kant 

toe jy wil loop? Soos in waar staan ons twee? 
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1. FRANKIE: (FILTER) Hei Mienkie, die…die dinge is nie sommer net vir 

uitfigure nie, dis like, ingewikkeld. Ek meen oukei, ons het 

besluit gee die ding ‘n break…maybe…  

2. 

 

3. 

4. 

ELMIEN: 

 

FRANKIE: 

ELMIEN: 

Ja dude, en dan maybe loop die ding êrens heen wat sin 

maak. Soos in vir jou sin maak. 

(FILTER) Eish. Jy weet dis nie waar nie. 

Frankie, jy’t gesê jy’t tyd nodig om jou kop uit te sort, en om vir 

my bietjie breathing space te gee, of wat de hel jy ookal 

daarmee bedoel. Hallo?! 

5. FRANKIE: (FILTER) Wel ja, dis so. Hei Mienkie…moet my nou nie 

verkeerd opneem nie, maar…ek dink nie dit gaan werk nie, 

dit…happen nie meer nie, as jy verstaan wat ek bedoel. 

6. ELMIEN: (SUG) Dit happen nie meer nie. 

7. FRANKIE: (FILTER) Eish baby, dit help tog nie om ál om die bos te hol 

nie. Like ons het ‘n vibe gehad en dit was supercool, maar op 

die ou einde van die dag het dit nooit eintlik gehappen nie, 

en…wel dit happen ook nie nou nie…ag shit.   

8. 

 

9. 

10. 

 

 

ELMIEN: 

 

FRANKIE: 

ELMIEN: 

 

 

(POUSE) Hoekom sê jy nie net plein en simpel jy wil nie in ‘n 

verhouding wees nie?  

(FILTER) Mienks dis nie wat ek-  

-Ag komaan dude! Los die bullshit, oukei? “Dit het nie eintlik 

gehappen nie, en wat ookal nie gehappen het nie, happen ook 

nie nou nie”. Hé? Al hol jy hoeveel keer om die bos, dis tog 

duidelik, dis verby! So cool, los dit nou net. Oukei? 

11. FRANKIE: (FILTER) Eish Mienks, jy maak dit nie maklik nie, ek’s jammer- 
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1. ELMIEN: -Ag hou net op Frankie! Jy’t gesê wat jy wil sê. Dis verby, finish 

en klaar. Reg? Totsiens. (SELFOON AF) (HARTSEER SUG)  

 FX: SAGTE MUSIEKBRUG. DOOF NA BESIGE 

HARDEWAREWINKEL BINNE.  

2. ANDREW: Drie 12,5mil deursnee…waar’s my papier? (KRY DIT) A! 

Plastiekbuise 1,25 meter. 

3. WINKELMAN: Eh meneer, hierdie buise kan jy saag tot die lengte wat jy wil 

hê. 

4. ANDREW:  O. Gee vir my vier van hulle. Kan ons na die- (SIEN ELMIEN, 

VIR HOMSELF) Wel, wel. (NA WINKELMAN) Hei. Vat die lys 

en kyk wat jy kan kry, (PAPIER) sien jou by die till. 

5. WINKELMAN: Sal ek plastieksakke reël, meneer? 

6. ANDREW:  Asseblief. (AAN ELMIEN) Elmien! Jy’s ‘n kunstenaar. Wat soek 

jy in ‘n hardewarewinkel?  

7. ELMIEN: O, hallo Andrew. 

8. ANDREW:  Wat’s al daardie goed? 

9. ELMIEN: Eh, pype, gom…ek moet blykbaar ‘n rubber…iets ook kry.  

10. ANDREW:    Vir wat?  

11. ELMIEN: My toilet lek. Elke slag as dit spoel is daar ‘n stroom water op 

die vloer. Die dude wat dit kan regmaak, sê hy’t hierdie lys 

goed nodig.  

12. ANDREW:   Nee, nee, wag eers. Voor jy al die goed koop. Kan ek kom kyk 

wat aangaan? 

13. ELMIEN:  Kan jy dit regmaak? 

14. ANDREW:  Ek het jou mos gesê, ek hou daarvan om goed reg te maak.  
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1. ELMIEN: (POUSE) O ja, ek onthou. Wel, as jy nie omgee nie…  

2.  ANDREW:  Wat van sommer nou, ek het gereedskap by die bike. Ek doen 

dit vir ‘n koppie tee. 

3. ELMIEN:  Solank jy oukei is met ‘n teesakkie in ‘n beker.  

4. ANDREW:   ‘n Blikbeker, ja. (LAGGIE) 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA ELMIEN SE BADKAMER. MIDDAG. 

HAMERS, PYPE ENS. 

5. ANDREW:   (STEUN, OP SY RUG ONDER AFVOERPYP) Gee vir my die 

klein bobbejaan asseblief. En die waterpomptang ook.  

6. ELMIEN: Bobbejaan…waterpomp? Soos in hierdie? (GEE METAAL 

VOORWERPE AAN) 

7. ANDREW:   (SUG) Dis eintlik ‘n side-cutter, maar toemaar. Daai groterige 

stuk yster met die lang steel asseblief. (STEUN, MOEITE) 

 FX: HAMER, WERSKAF, YSTER. 

8. ELMIEN: Jy mors darem nou lekker. (LAGGIE) 

9. ANDREW:  Kan altyd weer skoonmaak. (GROOT EN LAASTE STEUNE)) 

Daarsy! Helsim. Probeer nou weer lek! 

10. ELMIEN:  Kosmies. Was daar ‘n groot gat, of wat? 

11. ANDREW:    Nee, nee. Die wasser in die afvoerpyp het gevrot, en die 

konneksie hier onder…weet jy wat? Dis nou reg, so moenie 

worry nie. Lek sal hy nie weer nie. 

12. ELMIEN:  Hectic. Baie dankie. Ek sou dit nooit kon doen nie. 

13. ANDREW:   Korrek. En dis ‘n plesier. (OP) Jy’t iets genoem van tee? 

14. ELMIEN:  O ja, natuurlik. Ek gaan kook gou die water. 

15. ANDREW:   Ek pak solank my gereedskap. 
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 FX: GEREEDSKAP IN TOOLBOX. DOOF UIT, DOOF IN NA 

ELMIEN SE ATELJEE.  

1. ANDREW:    So dis waar jy werk. (SIT BEKER OP TAFEL) Het jy ál hierdie 

goed geverf? 

2. ELMIEN:  Ja. Meeste is nog nie klaar nie. Ek begin soos in een skildery, 

dan kry ek ‘n nuwe idee, en begin ‘n ander een, en so aan. 

3. ANDREW:   Raak jy nie deurmekaar nie? 

4. ELMIEN:  Nee wat. ‘n Skildery moet nogal lê. Jy verf, en hy groei in jou 

agterkop, en dan kom jy terug na hom toe, en hy het like ‘n 

nuwe lewe, en dan soort van verf hy homself. 

5. ANDREW:  O. Ek weet boggerol van kuns af, maar dié een, die grote met 

die drie manne in die bont pakke, dis (LAGGIE) nogal snaaks.  

6. ELMIEN:  Ja. Dis drie ministers. Ek vind sulke dudes nogal weird. Bullshit 

op bullshit op bullshit. Ek noem dit “Honourable Uitlatings”.  

7. ANDREW:   (LAGGIE) “Honourable Ontlastings” sou ék sê, politiek… 

8. ELMIEN: Presies. 

9. ANDREW:    (HANTEER KWASSE, VERF) En jy sê ék mors lekker. 

10. ELMIEN: Kuns is ‘n morsige besigheid. Verf spat. Kwasse drup. Is joú 

plek netjies? Soos in jy werk met tools, maak dinge reg en 

bêre elke slag jou tools?  

11. ANDREW:  Wel nee, anders kry ek hulle nooit weer nie. 

12. ELMIEN:  Dankie edelagbare. (POUSE) Hoe is dit dat jy weet om toilette 

reg te maak? 

13. ANDREW:    Ek verstaan hoe dinge werk. Lees my kaartjie. Andrew Beyers, 

siviele ingenieur. Afgetree, maar ek kán nog ‘n plan maak.  
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1. ELMIEN: Impressive, wow. Soos in ek kry Superman om my stoof aan te 

skakel. (LAGGIE) Maar rêrig baie dankie. 

2. 

3. 

4. 

ANDREW: 

ELMIEN:  

ANDREW:   

Plesier. (BY SKILDERY) Watse gekrap is hier op die skildery? 

Dis my naam, Elmien Wessels. 

O. (LOOP ROND) O-oe! Hierdie boekrak gaan een van die dae 

inmekaarval! 

5. ELMIEN:   (KYK) O. 

6. ANDREW:  Het jy nie ‘n handyman wat dinge regmaak nie?  

7. ELMIEN:   Wel, ek het ‘n vriend. (SNORK) Asof hy énigiets kan regmaak. 

Maak ook nie juis saak nie, ons het eergister uitgemaak.  

8. ANDREW:   O. Jammer. (LOOP VERDER) Dinge val uitmekaar uit hier. 

9. ELMIEN:  Soos my lewe op die oomblik. (WRANG LAGGIE) 

10. ANDREW:  (POUSE) Ek sê jou wat. Wanneer dit jou pas bring ek die 

toolbox en sorteer hierdie goed vir jou uit.  

11. 

12. 

ELMIEN:  

ANDREW: 

(STIL) Dankie. 

Slordige vakmanskap. Moet reggemaak word. Dankie vir die 

tee, ek moet gaan. (LOOP) 

13. ELMIEN:  Andrew, wag! Jou helmet!  

14. ANDREW:   (NADER) Ek sien jy wil alweer wortelkoek hê. (LAGGIE, VAT 

HELMET, TOOLBOX EN LOOP) Dankie. Cheers! 

15. ELMIEN: ‘Bye. (STIL LAGGIE). 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN ANDREW SE WERKSWINKEL. DAG. 

HY SLYP ‘N BOORPUNT OP ‘N SLYPSKYF. SELFOON LUI. 

16. ANDREW:  (HOU OP SLYP) Ja ek hoor jou! (SOEK) Waar’s…diaboliese…  

 FX: VROETEL TUSSEN GEREEDSKAP. SELFOON HARDER. 
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  (KRY FOON) A! Hallo, Beyers? 

1. DAVE: (FILTER) Hallo Beyers. Dave hier. 

2. ANDREW:  My genade, Davey! Waar in die wêreld is jy? 

3. DAVE:  (FILTER) Op die oomblik op die strand in Swakopmund. 

4. ANDREW:  Ek dog jy’s in Shanghai.  

5. DAVE:   (FILTER) Nee. Ons het daai brug laasmaand klaargemaak. 

Toe vat ek ‘n kort vakansie en nou werk ek aan ‘n projek in 

Ruacana in die noorde van Namibia.  

6. ANDREW:  Heerlikheid Davey, in die middel van nêrens! Daar’s mos ‘n 

ondergrondse turbine daar?   

7. DAVE: (FILTER) Presies. Maar luister, ek kom af soontoe, moet ‘n 

klomp toerusting en parte bestel. Toe dog ek ons kan bietjie 

kuier, as jy blyplek het? 

8. ANDREW:  Natuurlik. Ons sien mekaar hopeloos te min. Ek het juis die 

Triumph weer aan die loop. 

9. DAVE:   (FILTER) Karring jy nog steeds, die Bonneville? (LAG) Moes 

geweet het. Kan jy my dalk by die lughawe kom haal?  

10. ANDREW:  Maklik. Stuur vir my ‘n whatsapp met die tye, ek is bietjie 

vergeetagtig deesdae. 

11. DAVE: (FILTER) Deesdae! (LAG) Jy was nog altyd.  

12. ANDREW:  Ek neem aan daar moet ‘n kis bier in die yskas wees? 

13. DAVE: (FILTER) Is Krismis in Desember? 

14. ANDREW:  So sal dit wees. 

15. DAVE: (FILTER) Ek sal jou wel herinner. Nou maar totsiens dan. Ek 

sien uit hierna.  
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1. ANDREW:  Ek ook. Totsiens seun. 

 FX: SELFOON AF. DOOF UIT, DOOF IN NA KUNSGALERY. 

2. ELMIEN: Toe bring ek ‘n paar van my doeke, gedink dalk is daar iets wat 

vir jou werk of so… 

3. JULIAN: Ek neem aan jy is bewus van ons opkomende “Brandende 

Bloed” uitstalling vir nuwe kunstenaars? 

4. ELMIEN: Ja. 

5. JULIAN: En jy is? 

6. ELMIEN: Elmien Wessels. 

7. JULIAN: Aangenaam. Ek is Julian van Dijk Duvenhage. (Vên Daaik 

Doewenaazj) Wel, kom ons kyk, daar is nog plek teen die 

mure, en onderworpe natuurlik aan die gehalte van jou werk…  

8. ELMIEN: Ek het my portefeulje hier. (PLAAS DIT OP DIE TAFEL) Soort 

van my meer, eh hectic werke. 

 FX:  LÊER OOP, SKILDERDOEKE WORD HANTEER.  

9. JULIAN: Mm…soos jy sê, interessant. Bepaald anders, mm. 

10. ELMIEN: Ek mik maar altyd vir daai soort ding, meneer van…eh, 

Duvenhage. (Doewenhaag) 

11. JULIAN: Van Dijk Duvenhage. (vên Daaik Doewenaazj) 

12. ELMIEN: O ja, jammer…(LAGGIE) 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN 

13. JULIAN: Jy het ‘n ongetwyfelde flair en ‘n sekere onverskrokkenheid as 

ek kyk na jou kwaswerk; veral hierso. (TIK LIGGIES) En 

asemrowend uitspattig hiér. Én jy is inderdaad vreesloos 

wanneer dit kom by jou gebruik van kleur. (VROOM LAGGIE)   
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1. ELMIEN: Dankie. Ek hou van intense kleure.  

2. JULIAN: Klaarblyklik. (BEKYK DOEKE) Wel! Wat op aarde het ons 

hier? Dis nou werklik besonders! (KYK NADER) Wat noem jy 

hierdie werk? 

3. ELMIEN: Honourable Ontlas- Ag sorry ek bedoel Uitlatings. Honourable 

Uitlatings. 

4. JULIAN: Ongewone titel. (POUSE, KYK) Me Wessels, ek wil hierdie 

werk van jou insluit in ons “Brandende Bloed” uitstalling. 

5. ELMIEN: Soos in genuine? 

6. JULIAN: Ja. 

7. ELMIEN: (UITASEM) Oh wow. Dankie. Cool.  

8. JULIAN: Die werk verdien dit. Ek was lanklaas so opgewonde oor nuwe 

werk. Ek sal sorg vir die voorlopige papierwerk, maar intussen 

moet jy asseblief die doek behoorlik raam en terugbesorg aan 

my voor 17 deser. Ek benodig verdere inligting van jou. Sal 

ons oorskuif na my kantoor?  

9. ELMIEN: Sure…ek bedoel, natuurlik.  

10. JULIAN: Stap sommer deur. 

11. ELMIEN: Dankie, Mnr van…Duwen…eh…  

12. JULIAN: Van Dijk Duvenhage. (SOOS HY WEGLOOP) 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN BUITE KUIERPLEK. LAATMIDDAG.  

13. ELMIEN: (VIR HAARSELF, SKRYF NOTAS, SURF SELFOON.) Hectic! 

Wie het soveel geld? Hardehout rame, specials…wat! Seker ‘n 

grap. Rame…hout, staal…(SURF NOG) Wynberg, Epping, 

Brackenfell…shit man, ek weet nie eers waar dit is nie.  
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1. FRANKIE: (NADER) Hei Mienkels, hectic chick!  Like jy sit hier en chat 

met jouself. Is jy cool, babe? 

2. ELMIEN: Ja. Wie stel belang? 

3. FRANKIE: Eish, vra maar net, no harm intended. Net gedog jy wil ons 

dalk join vir ‘n tequila of drie? 

4. ELMIEN: Wie’s ons? 

5. FRANKIE: Nee, ek en Jimmy en Bernie en Jackie en like ‘n paar 

tjommies. Daar binne by die lang tafel.  

6. JACKIE: (NADER) Hei Frankie, kom dis jóu rondte, dude. Jy gaan nie 

wegkom nie, you can run but you can’t hide. (SIEN ELMIEN) 

O, hallo, ek is Jackie, Frankie se vriendin. 

7. FRANKIE: O, ja…Mienks, dis Jacks. Jacks, Elmien. 

8. ELMIEN: Hi Jackie. 

9. JACKIE: Elmien…O! Hei Elmien! Great om jou te ontmoet, jeez! Frankie 

het my so baie van jou vertel. Ag nee, jy moet ons kom join, ag 

pleeeez! Huh, Frankie?  

10. ELMIEN: Nie vanaand nie, ek het iets aan. Maar dankie in elk geval.  

11. JACKIE: Oooe, dis nou jammer. Dit sou so cool wees om jou beter te 

leer ken, Frankie sê jy’s like out of this world én jy paint! (LAG) 

Wat van ‘n braai?! Frankie? 

12. FRANKIE: Nee, dis reg. Ons braai om die swembad, know what I mean? 

Like ‘n kakwarm cool pool partytjie! Wat sê jy Mienkels? 

13. ELMIEN: Sure. Laat weet my.  

14. JACKIE:  Cool soos ‘n pool! Ons sien jou daar, huh Elmien? Great om 

jou te ontmoet. (VERVOLG)  
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(AAN FRANKIE) Kom dude, tyd vir some seriaas drinking! 

(LOOP WEG) 

1. FRANKIE: Ja chill, ek kom. Hei Mienkie, ek bel jou more of so, dan chat 

ons, jy weet, en so aan. (SOOS HY WEGLOOP) 

2. ELMIEN: (SUG) Geen punt daarin om hier te bly nie. (KRY PAPIERE 

ENS.) Fok. Waiter! Bill asseblief! 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA ELMIEN SE ATELJEE. OGGEND. 

SELFOON WORD GESKAKEL. 

3. ELMIEN: (VIR HAARSELF) Wel, hy het aangebied… 

4. ANDREW: (FILTER, ANTWOORD) Hallo...demmit! (STAMP IETS OM) 

Jammer…eh, hallo, Beyers. 

5. ELMIEN: Hallo…is dit Andrew? 

6. ANDREW: (FILTER) Dis hy wat praat. 

7. ELMIEN:  Hi Andrew, dis Elmien Wessels hier. Nou die dag, die lekkende 

toilet? 

8. ANDREW: (FILTER) Elmien! Natuurlik. Hoe lyk dinge?  

9. ELMIEN: Oukei, dankie. Ehm…Andrew, jy’t laas gesê jy’t al hierdie tools 

en so aan. (LAGGIE) Ek…eh… 

10. ANDREW: (FILTER) Het daar weer iets gebreek?  

11. ELMIEN: Wel, eintlik wil ek jou ‘n guns vra.  

12. ANDREW: (FILTER) Laat ek raai; jou cottage het inmekaar gestort na 

gister se storm. 

13. ELMIEN: (LAGGIE) Nee, die ateljee staan nog.  

14. ANDREW: (FILTER) Ek kan dinamiet in die hande kry… 

15. ELMIEN: (LAGGIE) Actually…soos jy weet, het ek hierdie skilderye. 
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1. ANDREW: (FILTER) Ek onthou, ja. 

2. ELMIEN: Wel, ek kort dringend ‘n raam, en ek het soort van ‘n ligte cash 

flow probleem, en toe wonder ek of jy my miskien kan help om 

een te maak.  

3. ANDREW: (FILTER) ‘n Portretraam? Jaaa…ek veronderstel ek kan, ek 

het die gereedskap. Hout of metaal?  

4. ELMIEN: Hout, defintief, met so ‘n primitiewe gevoel. 

5. ANDREW: (FILTER) Mmm…ek het nog ‘n stapel hout hier. Sou jy tevrede 

wees met Rooshout? 

6. ELMIEN: Dit stink nie, né?  

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA ATELJEE. VROEGMIDDAG.  

7. ANDREW: (MAATBAND, SKRYF MATES NEER.) Reg, jou skildery is 

1400 by 800mil. So, ons los ‘n spasie tussen die doek en die 

raam, mm… 

8. ELMIEN: Kan die hout omtrent só breed wees? (WYS) 

9. ANDREW: Die hout is swaar, nie té breed nie. Ek sou sê so 60mil. (WYS 

MET MAATBAND) Hoe lyk daai vir jou?   

10. ELMIEN: Cool. Ek het ‘n paar rame gegoogle. (SEL) Kyk hier. Dié een, 

rerig eenvoudig, maak ‘n sterk statement. Maar hierdie 

sjokoladekoek hier: nee, glád nie, soos in géén decoration nie. 

Ek meen rêrig, ek soek ‘n raam, nie ‘n massage parlour nie.  

11. ANDREW: (LAG) Roger. (PAPIER) Nou om alles aanmekaar te sit…  

12. ELMIEN: Maar eenvoudig, né? 

13. ANDREW: Hmm. Ons maak die raam 1600 by 1000. Dan het ons die 

goue seksie. Jou skildery pas mooi daarin. 
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1. ELMIEN: Die goue seksie..?  

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA ANDREW SE JEEP, SNELWEG.   

2. DAVE: Ah! Lekker ou vars vuil lug. Dêm, ek het dit gemis.  

3. ANDREW: Jy was lank weg, Davey. Singapore, Shanghai, Namibia… 

4. DAVE: Amper twee jaar. En goed gatvol vir nat hitte en taai sweet. 

Nou kan dit maar reën vir ten minste ‘n week. (LAG) 

5. ANDREW: Wel, herfs is amper verby, dit kom. Hoe lank gaan jy bly?   

6. DAVE: Ek vlieg volgende Donderdag terug. Jy het ‘n bed vir my? 

7. ANDREW: Ja man, jy weet mos. 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA ANDREW SE WERKSWINKEL.  

8. ANDREW: (HOUT EN YSTERS) Hou vas daai kant terwyl ek hom hier 

pas. (STEUNE) Perfek. Lym is op die rak langs jou. 

9. DAVE: Mooi hout, hierdie.  

10. ANDREW: Ja, Rooshout. Die laaste stapel by Troy Timbers gekry toe 

hulle toemaak. Reg, bietjie lym hierso…so ja. Druk jy nou van 

daai kant af. (STEUNE) Nog ‘n bietjie... 

11. DAVE: (STEUNE) Wikkel hom daar by jou…(STEUN) Bingo! 

12. ANDREW: Bakgat. Vee af daar, en gee vir my daai klamp asseblief.  

13. DAVE: (METAAL KLAMP WORD GEHEG) Ek klamp hom hierso. 

(STEUN) Netjies. Waarvoor is die raam? 

14. ANDREW: Vir ‘n kunstenaar wat bietjie sukkel met geld. 

15. DAVE: Bleddie swaar. Ek hoop julle kry hom gehang. Nou, terwyl die 

raam moet droog word…(LOOP WEG) 

16. ANDREW:  Ek het geweet jy gaan dit sê. (AGTER HOM AAN) Bring vir my 

ook een asseblief, in die óu yskas. En steek die (VERVOLG)  
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vuur aan terwyl jy daar is. (VIR SELF) Klein stront.  

 FX: MUSIEKBRUG. DOOF IN NA BESIGE WINKEL. 

LAATMIDDAG.  

1. DAVE: (BY TILL) Kontant, daarsy.  

2. KASSIER: (GEE KLEINGELD) Vyftien rand en sestig sent kleingeld. 

Dankie meneer.  

3. DAVE: Oukei. (VROETEL MET BEURSIE, PAPIERSAKKE) Sleutels, 

selfoon, (LOOP MOMPELEND WEG) te min bleddie sakke… 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA BUITE, VERKEER, ENS.  

4. ELMIEN: (VIR HAARSELF) Wat gaan aan met mans deesdae. (VIR 

DAVE) Hei! Hallo!  

5. DAVE: (WEG) Wat? Roep jy my? 

6. ELMIEN: Ja jý. Jy’t jou sonbril en hierdie…mes ding by die till toonbank 

laat lê.   

7. 

8. 

9. 

DAVE: 

ELMIEN: 

DAVE: 

(NADER) Regtig? Bleddie onnosel van my.  

Sê ek ook. 

Seker toe ek my beursie gesoek het. 

10. ELMIEN: En die tou mense vyf minute laat wag het. 

11. DAVE: Rerig? Shit, jammer. (LAGGIE) Maar hei, dankie.  

12. ELMIEN: Dis die tweede keer dat ek agter ‘n man aanhardloop vanjaar. 

Wat’s dit met julle, het julle nie handsakke of rugsakke nie? Die 

ander een het ook ‘n mes ding gehad.  

13. 

 

14. 

DAVE: 

 

ELMIEN: 

Hei, ek waardeer dit rerig, dis ‘n baie spesiale mes daai, nog in 

Frankryk gekry.  

So wat wil jy afslag? Ek sien g’n leeus hiér nie. Hallo?! 
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1. 

 

DAVE: (LAGGIE) ‘n Man moet ‘n mes hê. (POUSE) Hoor hier, Wat 

van ‘n glas wyn om dankie te sê? Toe? Daai dek daar, yskoue 

wit wyn, en ons kyk hoe sak die son. Ek is Dave, by the way. 

2. ELMIEN: (SUG) Ek glo dit nie. Elmien, en dude, ek het maar net jou 

goed vir jou- 

3. DAVE: -Ag toe, asseblief, laat ek ten minste net dankie sê.     

4. ELMIEN: (POUSE) Oukei. Maar net een glas.  

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA DEK. LAATMIDDAG, BUITE.  

5. DAVE: Dis mos die lewe. Lekker wyn en goeie geselskap. Op die son 

wat sak.  

6. ELMIEN: Die son wat sak. (KLINK, SLUK) Ek het jou nog nie vantevore 

hierrond gesien nie.  

7. DAVE: Ek werk in Namibia, voorraad en toerusting kom koop.  

8. ELMIEN: Nogal. En wat doen jy daar? 

9. DAVE: Ek’s in konstruksie. Brûe, damme, daai soort ding, beton. 

Ingenieurswerk. En jy? 

10. ELMIEN: Ek verf. Maar meestal bedien ek mense in ‘n restaurant om 

aan die lewe te bly. 

11. DAVE: Klink taai.  

12. ELMIEN: Solank dit my aan die verf hou doen ek dit. Maar eendag... 

13. DAVE: Wat verf jy? 

14. ELMIEN: Skilderye, dude! Ek kry idees, en dan verf ek dit so dat dit 

mense tussen die oë slaan, in die guts, soos in lights-out. 

Hectic goed.  

15. DAVE: En dan word hulle beter mense? (LAGGIE) 
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1. ELMIEN: Nee, man. Lyk ek vir jou soos ‘n dominee? Ek maak vuur. 

Ontploffings. Mense moet uitfreak en die vuur binne-in voel 

brand. Bomskok!  

2. DAVE: En daarvoor ly jy honger? 

3. ELMIEN: Ja. Maar eendag, né…  

4. DAVE: Oukei. Ek is aan jóú kant.  

5. ELMIEN: Meeste mense verstaan dit nie. Maar dankie daarvoor. 

6. DAVE: Wat van een laaste glas? 

7. ELMIEN: Het jy ‘n kar hier? 

8. DAVE: Ja. My pa se Jeep. Ek sal jou huis toe vat. 

9.  ELMIEN: Oukei dan. 

 FX: SKINK WYN. 

10. DAVE: Ek hoop ons kan weer so maak. 

11. ELMIEN: Wel, ons kan seker veronderstel ek. 

12. DAVE: Nog so drie maande, dan wil ek terugkom, bietjie settle.  

13. ELMIEN: Wat’s fout met Namibia? 

14. DAVE: Niks, dis ‘n fantastiese plek, maar ek is nou amper twee jaar uit 

SA uit. Tyd om terug te kom, rustiger te raak en so aan. 

15. ELMIEN: Maak sin. 

16. DAVE: Luister…wil jy nie jou selnommer vir my gee nie? Ek het dit 

regtig geniet vanaand, en…ek sou dit nogal weer wil doen. 

Genuine. 

17. ELMIEN: (POUSE) Ek veronderstel…oukei, as jy dan nou so aanhou.  

 FX: SAGTE MUSIEKBRUG. KRUISDOOF NA ANDREW SE 

BRAAI, AAND. VUUR KNETTER 
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1. DAVE: Ruik daai hout. Hel, ek het dit gemis.  

2. GIEL: Dit bly maar in jou bloed, boytjie.  

3. DAVE: Soos jy daar sê, Giel. 

4. ANDREW: Nou maar kom terug. Jy wàs nou hier, jy’t gesien hoe lê die 

land. (HOES) Dêm rook! Waar’s die draadborsel? 

5. DAVE: Andrew, Andrew, Andrew. Iemand moet ‘n onthoupil vir jou 

uitvind. (LAG) 

6. GIEL: Jy weet so goed soos ek dit sal nie help nie.  

7. ANDREW: Lekker grootbek julle... 

8. DAVE: Ja, ja. Hier’s jou borsel. Kan ek Pa se glas volmaak? (SKINK 

WYN) Dis ‘n uitstekende rooi hierdie. 

9. ANDREW: Jip. (VAT GLAS) Dankie. Spesiaal aangekwansel vir die 

verlore seun.  

10. GIEL: Nou maar dan moet die seun homself meermale verloor, dis 

wragtag goeie wyn hierdie.  

11. ANDREW: (SKUUR ROOSTER) Dis beter as hy bly, Giel. Ek kan nie ‘n 

kis hiervan bekostig nie.  

12. DAVE: Ek dink nogal sterk daaraan om terug te kom as ek klaarmaak 

in Namibia. Ek is nou goed gatvol vir tasse en rugsakke, en ek 

het ‘n paar dollar gespaar.  

13. GIEL: Wel Davey, ons kan manne soos jy gebruik. Die tipe outjies 

wat hulle deesdae die wêreld in stuur…   

14. ANDREW: Wat het jy in gedagte?  

15. DAVE: Miskien ‘n klein kantoor om mee te begin. Ek het redelik 

ondervinding opgedoen.  
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1. ANDREW: Goeie roep, maar groot uitgawe. Gee die vleis asseblief, Giel.  

2. DAVE: Ek weet, maar ek het tyd. 

3. GIEL: Wil jy die parlement voer vanaand? (LAG) 

4. ANDREW: Giel, soos ek jou ken gaan jy ten minste drie tjops inpak.  

 FX:  BRAAIVLEIS OP VUUR ENS. 

5. GIEL: Ja. Moet nou nie die vleis doodbrand nie.  

6. ANDREW: Nie asof jy sou agterkom nie. (LAGGIE) 

7. GIEL:  Nou ja. Geliefdes en geleerdes, tyd vir ‘n heildronk! Op die 

lankmoedige afgetrede vader, sy verlore seun, en hulle 

oorwerkte en onderbetaalde getroue vriend wat nou dadelik 

wyn in sy glas moet kry voordat ons die heildronk kan drink.   

 FX: DOOF UIT, DOOF IN. LATER DIE AAND.  

8. ANDREW: Giel het dit geniet vanaand.  

9. DAVE:  Ek kon sien. Hoe lank het julle kantore gedeel?  

10. ANDREW: Sowat twaalf jaar. Miskien moet julle gesels wanneer jy 

terugkom. Ek dink hy’s omtrent gereed om af te tree, en ek sal 

glad nie verbaas wees as hy sy besigheid wil verkoop nie. 

11. DAVE: Wow. Dis nou ‘n opsie. 

12. ANDREW: Ek kan miskien voelers uitsteek as jy wil? 

13. DAVE: Asseblief. Dit sal my ‘n helse lot spaar in uitgawes en tyd, en 

ek kan so te sê dadelik begin.  

14. ANDREW:  Ek reken daar’s ‘n goeie kans dat dit kan werk. (SKINK WYN) 

Alles afgehandel?  

15. DAVE: Ja. Bestellings geplaas, toerusting gecheck, alles klaar. Ek 

vlieg oormore tienuur terug.  
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1. ANDREW: Mooi. Kan jy my dalk more help met die raam? Hy’s amper 

klaar. 

2. DAVE: Natuurlik. Wat ‘n lekker aand. I had a braai in Africa. (MET ‘N 

DEENSE AKSENT) Gesondheid Pa.  

3. ANDREW: Cheers seun. 

 FX: MUSIEKBRUG. KRUISDOOF NA ELMIEN SE ATELJEE, 

VUUR KNETTER.  

4. ELMIEN: Hang hom hier. 

5. 

6. 

7. 

ANDREW: 

ALBEI: 

ANDREW: 

Reg.  

(GROOT GESUKKEL, STEUNE) 

(ERG UITASEM) Daarsy. Hoe lyk hy vir jou oog?  

8. ELMIEN: Dis reg. 

9. ANDREW: Het jy ‘n waterpas? 

10. ELMIEN: Andrew! Ek het gesê dis reg.  

11. ANDREW: Wel, jy moet daarmee saamleef… 

12. ELMIEN: Kom sit nou, jy daar langs die vuur. 

13. ANDREW: (STEEDS UITASEM) A, die vuur.  

14. ELMIEN:  Ek het gespaar vir ‘n bottel goeie wyn. Sal jy hom oopmaak 

asseblief?  

15. ANDREW: 

FX: 

Met plesier. (TREK KURK) 

KURK UIT, TWEE GLASE WORD GESKINK 

16. ELMIEN: Nou dink ek (SIT) moet ons terugsit en kyk na die skildery.  

17. ANDREW: Goeie plan.  

18. ELMIEN: Tjorts. ‘n Goeie kombinasie. (KLINK GLASE) (POUSE) Jou 

raam is soos in perfek reg. Stunning.   
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1. ANDREW: Darem nie te swaar nie. 

2. ELMIEN: (LANG POUSE) Dis seker maar karma, maar vandat ek daai 

dag agter jou aangehardloop het, is my lewe net soveel beter. 

3. ANDREW: Regtig? Hoe so?   

4. ELMIEN:  Wel, my skildery is geraam, dis aanvaar vir ‘n uitstalling, ek het 

nie meer ‘n dodgy kêrel nie en ek ontmoet fabulous nuwe 

mense. En…daai boekrak het toe nie inmekaar geval nie.  

5. ANDREW: Nou toe dan, op die rak.  

6. ELMIEN: Wie is op die rak?! (LAGGIE) Tjorts. (KLINK) (POUSE) Jy voel 

seker partykeer eensaam? So voor die vuur met ‘n glas wyn.  

7. ANDREW: (LAGGIE) My vrou Estelle was die hele winter voor die vuur.  

8. ELMIEN: Mis jy haar? 

9. ANDREW: Natuurlik. Maar mens haak nie vas in die verlede nie. Ons was 

14 of 15 jaar saam, en dit was regtig spesiaal. Moenie lag nie, 

maar soms gesels ek met haar asof sy daar is. Absurd.  

10. ELMIEN: So jy’t jou tools, ‘n antieke motorfiets, ‘n paar ou vriende…  

11. ANDREW: Ek het ‘n seun ook. Ons sien mekaar maar min, hy werk die 

hele wêreld vol. Shanghai, Singapore-  

12. ELMIEN: -Wag nou. Jy sê jy en jou vrou was nie lank saam nie, maar 

jou seun is ‘n uitgegroeide man. Is hy jou stiefseun, of wat? 

13. ANDREW: (LAGGIE) Nee, nee, hy kom uit my eerste huwelik. Of ook nie 

eintlik nie, dis ‘n vreemde verhaal… 

14. ELMIEN: Wow. Vertel. 

15. ANDREW: Ag jong…ek was jonk, ek wou ‘n ingenieur word. Daar was nie 

eintlik geld nie, so ek moes werk, ophou rondneuk, swot.  
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1. ELMIEN: So die res van jou lewe gaan toe eers underground? 

2. ANDREW: Wel, meisies, bietjie rugby en so aan, maar my fokus was op 

swot. Toe kry ek my meesters op 27 en ontmoet vir Yvonne. 

Nou ja. Verstaan jy, daar was tien, elf jaar se opgedamde 

liefde binne-in my, en toe daai damwal breek…  

3. ELMIEN: (LAGGIE) Wow. Toe verdrink jy in die liefde?  

4. ANDREW: Soos ‘n klip in water. (LAGGIE) Yvonne was die argetipiese 

vrye gees, muse, wat ookal, altyd aan die lag, altyd reg vir ‘n 

avontuur. Ek het geen kans gestaan nie. Nie lank nie, toe trou 

ons. En spoedig blyk dit dat ek, of liewer die getroude lewe, 

maar net nog ‘n mal avontuur was, en soos al haar ander mal 

avonture, hartstogtelik, opwindend, en…kortstondig.   

5. ELMIEN: Ag nee! 

6. ANDREW: Sewe maande later los sy my toe vir ‘n behoorlike rugbyspeler. 

Drie weke later ontdek sy sy’s swanger. Dit het sy my nooit 

vertel nie. (LAGGIE) Toe bly daar net een ding oor. Deel die 

goeie nuus met die rugbyspeler, maar nie die vólle waarheid 

nie, by wyse van spreke. Ons skei, hulle trou, en hy maak my 

seun groot, onder die indruk dat dit syne is.  

7. ELMIEN: Hectic! Ongelooflik! 

8. ANDREW: Presies. (LAGGIE) Ek gaan toe maar aan met my miserabele 

lewe, kom oor die ergste selfbejammering, en kry ‘n goeie 

aanstelling as ‘n ingenieur. Tussenin was daar een of twee 

ernstige verhoudings, maar ek het nooit getrou nie totdat ek 

Estelle ontmoet het in my middel veertigs.    
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1. ELMIEN: En jou seun? 

2. ANDREW: Hy’t net eendag in my kantoor ingeloop. ‘n Fris 19-jaar-oue 

knaap, gesê hy’s my seun, hy’s ‘n student, en kan ek hom help 

met ‘n paar rand vir sy studies.   

3. ELMIEN: Het jy hom geglo? 

4. ANDREW: Wat kon ek doen? Toe ek hom uitvra sê hy sy ma Yvonne is 

sterwend, het hom die hele storie vertel en vir hom my naam 

en adres gegee. Blykbaar is sy en die rugbyspeler toe al ‘n 

aantal jare redelik bitter uitmekaar.  

5. ELMIEN: Hectic! Hoe vertel mens dit oor? 

6. 

 

 

7. 

ANDREW: 

 

 

ELMIEN: 

Ja, en wat nou? Bloedtoetse? Neem ek ‘n sterwende vrou 

onder kruisverhoor? En hy staan hier lewensgroot voor my. Ek 

vra toe maar, wat studeer jy? En hy sê: ingenieurswese, siviel.  

Soos jy? 

8. ANDREW: Wel, dis die ding. Op daardie oomblik sien ek myself op sy 

ouderdom dieselfde vraag beantwoord: ingenieurswese, siviel. 

Net so. Asof ek deur ‘n spieël in ‘n sirkel die verlede in kyk. Ek 

het lank na hom gekyk, in stilte. En toe besef ek. Dis mý seun 

wat hier voor my staan. Die seun waarvan ek nooit geweet het 

nie.  

9. ELMIEN: (LANG POUSE) Ongelooflik… 

 FX: MUSIEK GROEI EN DOOF NA KUNSGALERY AAND. 

OPENING VAN UITSTALLING.  

10. JULIAN: (OOR KLANKSTELSEL) Goeienaand, dames en here! 

Welkom by die Van Dijk Duvenhage Galery. (VERVOLG)  
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Ek is vanaand trots, en tog ‘n tikkie senuagtig (VROOM 

LAGGIE) om u te verwelkom by die derde jaarlikse uitstalling 

van “Brandende Bloed”. 

 FX: APPLOUS, ALGEMENE BEDEESDE OPWINDING. 

1. JULIAN: Ek dank u. Meeste van u verstaan kuns, en die skep daarvan, 

as ‘n eksentrieke strewe, gewoonlik nagejaag deur ongewone 

individue. Wat u vanaand hier sien, is inherent deel van die 

gees van daardie proposisie; buitengewoon unieke 

uitdrukkings van individuele briljansie en gewaagde vernuwing. 

Mag u bloed ten aanskoue hiervan warm klop, soos myne toe 

ek elke werk hier die eerste maal ervaar het. Dames en here, 

ek bied aan u: “Brandende Bloed”! 

 FX: APPLOUS. DOOF UIT, DOOF IN. LATER DIE AAND, 

KUNSGALERY.  

2. ANDREW: Jy staar darem nou al lank na daai skildery ou Giel. 

3. GIEL: Dis so, ja. 

4. ANDREW: Wat dink jy? 

5. GIEL: Dis nogal mooi kleure...daar’s iets snaaks aan die ding as- 

6. ANDREW: -Nee, man. Die raam. Wat dink jy van die raam? 

7. GIEL: Dis goed, die raam is reg. Hoekom moet ek na die raam kyk? 

8. ANDREW: Want ek het die donnerse raam gemaak, dis hoekom. 

9. GIEL: O.(KYK) Mm, goeie werk, boytjie, goeie werk. Netjies, al moet 

ek dit self sê. 

10. ANDREW: Ek dink jy moet dit koop. 

11. GIEL: Die raam? 
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1. ANDREW: Nee man. Die skildery! En natuurlik die raam ook.  

2. GIEL: O…wel dit ís kleurvol…dis, eh…interessant. 

3. ANDREW: Kom, Giel. Sien die prentjie in jou kop: jou direksiekamer, lang 

tafel, hierdie skildery teen die muur. He? Beter as daai 

stowwerige potplant wat nou daar staan. 

4. GIEL: Dis ‘n donnerse kantoor, nie ‘n galery nie. 

5. ANDREW: Wel dit lyk meer na ‘n prefab kamertjie op ‘n bouterrein. Hierdie 

sal jou ‘n bietjie klas gee.  

6. GIEL: Hoeveel kos hy? 

7. ANDREW: Katalogus sê R16 000. Dis boggerol vir jou. Ek sê jou wat: ek 

bied dit aan, jy bied R22 000 aan, en ek gee jou R5 000.   

8. GIEL: Eish. Dink jy dis ‘n goeie belegging? 

9. ANDREW: Ja. Ek ken die kunstenaar, sy’s dêm goed. Daai aanstellerige 

galeryknaap reken haar kuns het ongelooflike potensiaal. En 

my raam is soliede rooshout, dit sal jou lewenslank hou. 

10. GIEL: Wat’s haar naam? 

11. ANDREW: Elmien Wessels. En jy beter daai naam onthou, gaan jou nog 

‘n fortuin besorg eendag.  

12. GIEL: Hel, my ou boeta, ek is nie so seker- 

13. ANDREW: -Giel! Jy kan daai bedrag uit jou gatsak uithaal. Kom, kom ons 

gaan praat met die knaap.  

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA LEË GALERY. ‘N WEEK LATER. 

14. JULIAN: Wel Me Wessels, mense het laasweek by die opening baklei 

oor jou werk, amper die koopprys verdubbel. Ek moes net 

keer, ek bedoel regtig, dis nie ‘n vendusie nie!  
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1. ELMIEN: Wow. Hoe cool is dit. 

2. JULIAN: Ons moet nou die momentum en die opwinding rondom jou 

werk aanvuur.  

3. ELMIEN: Jeez, ek hoop my werk is goed genoeg daarvoor... 

4. JULIAN: 

 

 

FX: 

 

Me Wessels, jou eerste skildery het onmiddelik verkoop, teen 

aansienlik meer as die koopprys. Jy het koppe laat draai in 

kunskringe wat saak maak. Jou werk resoneer by ‘n publiek   

SELFOON LUI. 

wat kuns koop. Die Van Dijk Duvenhage galery is bereid- 

5. ELMIEN: -Ag, ekskuus Mnr van Doewen…ek moet net gou hierdie 

oproep vat. (ANTWOORD) Elmien wat praat? 

6. ANDREW: (FILTER) Hallo Elmien, dis Andrew. 

7.  ELMIEN: Hi Andrew. 

8. ANDREW: (FILTER) Die uitstalling was toe ‘n reuse sukses?  

9. ELMIEN: Great ja! My skildery het omtrent dadelik verkoop, en jy sal- 

10. ANDREW: (FILTER)- seker maar oor die raam, né? (LAGGIE) 

11. ELMIEN: Maar natuurlik. Dankie dat jy kom kyk het. 

12. ANDREW: (FILTER) Sal ons dit vier met wortelkoek?   

13. ELMIEN: Great.  

14. ANDREW: (FILTER) Selfde plek, selfde koek, moreoggend elfuur?  

15. ELMIEN: 15 millimeter icing...? 

16. ANDREW: (FILTER) Presies. Sien jou dan. 

17. ELMIEN: Ciao. (SEL AF) Jammer… 

18. JULIAN: Glad nie. As ek jou glimlag moet glo verdien daardie oproep 

prioriteit. Ek neem aan dis ‘n spesiale persoon. 
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1. ELMIEN: (GLIMLAG) ‘n Spesiale persoon, ja.    

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA BISTRO, BINNE.  

2. ELMIEN: Ek gesels nog met mense, toe is daar skielik dié hectic vet rooi 

kol onder my skildery! Onthou jy?  

3. ANDREW: Natuurlik! (LAGGIE, UITASEM) Weet jy wie dit gekoop het? 

4. ELMIEN: Een of ander corporate, kan nie die naam onthou nie.  

5. ANDREW: Dis wonderlik.  

6. ELMIEN: Die galery wil nou ál my werk hê, en sommer my lewe ook reël, 

lyk dit my. 

7. ANDREW: Nou maar ry daai golf! (HOESIE, UITASEM) Sien jy dalk my 

beursie hier êrens? Ek kon sweer ek het dit… 

 FX: DOOF UIT, IN NA GHOLFKLUB KROEG. NAMIDDAG.  

8. LENNIE: Briljante hou op die 14de, Giel. Ek het al skewe houe gesien, 

maar joune het seker in Kraaifontein loop land.  

9. GIEL: Lag jy maar lekker, Lennie my boeta. Koop vir my ‘n bier dan 

deel ek die geheim. Dis wat gebeur as jy saam met paloekas 

speel, Andrew. Gesondheid! 

10. ANDREW: Gesondheid. (SLUK BIER) So Giel, alles val nou mooi in plek. 

(UITASEM) Jy tree af met waardigheid, indien dit enigsins 

moontlik is, jy kry kans om jou droewige gholf te verbeter, 

indien dít enigsins- 

11. GIEL: -Ek sou nie praat as ek jy is nie- 

12. ANDREW: -Jy’s finansieel goed daaraan toe, en beste van alles, jy behou 

aandele in jou praktyk met die wete dat dit nou in bekwame 

hande is.  
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1. GIEL: Lennie! Waar’s daai bier? 

2. LENNIE: (WEG) Byt vas my boeta, dit kom!     

3. GIEL: Jy reken jou seun is opgewasse? 

4. ANDREW: Dis ‘n kans wat jy vat. (KORTASEM) Ek glo vas hy sal hom 

uitstekend van sy taak kwyt. Onthou, hy kry ook al daardie 

aandele, so dis net die regte aansporing.  

5. GIEL: Jy het dit natuurlik alles presies uitgewerk, soos gewoolik.    

6. ANDREW: Om die waarheid te sê, ja. Jy hoef geen besluit nou al te neem 

nie. Kyk daarna, dan laat weet jy my.  

7. GIEL: Nou onthou ek skielik hoekom ek so lank ‘n kantoor met jou 

gedeel het, donnerse ou ducktail. (LAGGIE) 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA GIEL SE KANTOOR. OGGEND. 

8. 

 

 

GIEL: 

 

 

(PROJEKTEER) Lydia, waar’s daai korrespondensie oor die 

Graylink fiasko soos in nou dadelik! Hierdie donnerse rekenaar 

wil dit nie vir my gee nie!       

 FX: SELFOON LUI.  

  (VIR HOMSELF) Die plek gaan my nog dryf na drank.  

Yebo! Giel hier! 

9. DAVE: (FILTER) Hi Giel, dis Dave. 

10. GIEL: My magtig my boytjie! Soek jy nog die lig in donker Afrika?  

11. DAVE: (FILTER) (LAG) Moenie worry nie, ek skyn soos ‘n sepiestêr 

hier bo.  

12. GIEL: Mooi man. Hoe kan ek help? 

13. DAVE: (FILTER) Wel, ek het jou proposisie vir ‘n moontlike 

vennootskap mooi bekyk. 
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1. GIEL: En wat is jou gevoel? 

2. DAVE: (FILTER) Wel, dis gunstig, veral vir my. Die persentasie 

aandele en die terme is amper buitensporig, ek sal 24 uur ‘n 

dag moet werk net om dankie te sê!  

3. GIEL: Sê jy nou eintlik jy vind die pakket aanvaarbaar?  

4. DAVE: (FILTER) Meer as, Giel. Jy doen jouself amper in hier.  

5. GIEL: Nie sommer nie. Buitendien, dis hoogtyd dat ek meer aandag 

aan my gholf bestee. 

6. DAVE: (FILTER) Ek wil net hê jy moet weet ek sal my kant bring in 

elke moontlike opsig.    

7. GIEL: Ek twyfel nie eers daaraan nie Boytjie. Wanneer kom jy terug? 

8. DAVE: (FILTER) Drie, vier weke. (POUSE) Hei Giel, ek moet vra. 

Hoekom doen jy dit?     

9. GIEL: Wel Boytjie, ek ken jou agtergrond. (POUSE) Enne…’n sekere 

ou ducktail wat ons albei goed ken, het sekere voorstelle 

gemaak, feitlik die kontrak self opgestel en my probeer oortuig 

ék het dit gedoen.  

10. DAVE: (FILTER) (LAG SAGGIES) Ek moes dit geweet het.  

11. GIEL: Boytjie, sekere ou lojaliteite is in beton gegiet.  

(BULDER) Lydia!! Het jy dit al gekry?!  

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA ANDREW SE WERKSWINKEL. 

AAND. DIT REËN.   

12. ANDREW: Dankie dat jy ingekom het, Giel. 

13. GIEL: G’n probleem nie, my boeta. Uitstekende whisky. 
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1. ANDREW: (POUSE, KORTASEM, SWAK) Ek het slegte nuus, Giel. Die 

verkoue waarmee ek so sukkel…wel, dis toe nou nie ‘n 

verkoue nie.  

2. GIEL: Wat die hel vertel jy my nou Andrew?  

3. ANDREW: DIt lyk my ek gaan uitklok vir die laaste maal, my vriend. 

(HOESIE) Die dokters is nog nie seker nie, maar vermoed dis 

in my bloed, ‘n rare leukemie, wat ookal, maar ek kan voel hy 

hardloop weg met my. (UITASEM)  

4. GIEL: Nee bliksem, man! Het jy vir Davey laat weet? Is daar iets wat 

ek kan doen? 

5. ANDREW: Ek het hom gebel. Hy kom huistoe. (HOESIE) My sake is in 

orde, Giel. Jy ken my. 

6. GIEL: Is jy seker hieroor? Dokters kry dié soort ding soms lelik 

verkeerd… 

7. ANDREW: Ek was by die top ouens, Giel. (UITASEM)  

8. GIEL: Dis baie moeilik vir my om dit te hoor. 

9. ANDREW: Dis nou deel van my lewe my vriend, wat oor is daarvan. Jý 

moet nou maar die argitekte van die koepels en sfere af 

weghou. Mag ek ‘n heildronk voorstel? Op die lewe?  

10. GIEL: Hei my ou vriend…op die lewe. 

 FX: MUSIEKBRUG. SAG ONDER DIE SPREEKBEURT.  

11. ANDREW: (ALLEEN, SWAK) So is dit nou, Estelle. Jy dink jy vuur op alle 

silinders, dan gee die ringe in. Soos ringe seker maar maak. 

(HOESIE) Davey kom more-aand. (POUSE) Hy en Giel gaan 

in ‘n vennootskap in, (VERVOLG) 
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en ek dink hy gaan die kantoor oorneem binne ‘n jaar of twee. 

(LAGGIE) Ek moes bietjie fasiliteer, maar daar het jy dit nou. 

En die jong meisie, die kunstenaar…almal wil nou haar 

skilderye koop. Ag ja, die wonder wanneer die lewe skielik 

allerhande mirakels jou kant toe gooi. (HOESBUI) Demmit! 

Daar was nog só baie om te doen! (VAT ‘N SLUK) Ek hoop 

maar net dit duur nie te lank nie.  

 FX: MUSIEK WORD DIE BRUG NA ELMIEN SE ATELJEE.  

 FX: SELFOON LUI, WORD GEANTWOORD.  

1. ELMIEN: Elmien wat praat? 

2. DAVE: (FILTER) Hi Elmien. Dis Dave hier, jy’t agter my aan 

gehardloop, onthou jy, by die Deli met my mes, en toe drink 

ons ‘n glas wyn saam… 

3. ELMIEN: Ek onthou, ja. Jy’s die dude van Namibia af.  

4. DAVE: (FILTER) Nie meer nie. Ek is nou terug in Suid Afrika. 

5. ELMIEN: Jy’t gesê jy gaan terugkom.  

6. DAVE: (FILTER) Ek moes toe vroeër kom, my pa is siek, ek moet 

uithelp.  

7. ELMIEN: O. Ek’s jammer. 

8. DAVE: (FILTER) So, já. Ek bly nou maar hier, en werk vir ‘n 

ingenieursfirma, en ek het gewonder, wel…ek sou jou baie 

graag weer wil sien…as dit reg is met jou? 

9. ELMIEN: (POUSE) Dit is reg met my. Maar geen messe nie. 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA STRAND. VUUR KNETTER.  

10. ELMIEN: Dis baie mooi hierso. Sjoe, die wind is nogal skraal. 
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1. DAVE: Hierso, vou die kombers oor jou skouers. (VOU) Jy kan nader 

skuif as jy wil…    

2. ELMIEN: Dankie. (SKUIF TEEN MEKAAR) Dis beter.  

3. DAVE: As die wolke effens ooptrek sien ons dalk die son sak.  

4. ELMIEN: Die hele strand net vir ons. Sit nog hout op die vuur asseblief.  

5. DAVE: (DOEN DIT) So ja. (POUSE) Weet jy, in Namibia het ek baie 

teruggedink aan die mes fiasko, en toe ons wyn gedrink het op 

die dek. 

6. ELMIEN: Ek onthou. Het jy nou al ‘n rugsak of ‘n handsak? 

7. DAVE: Nee. Maar ek het iets vir jou. In Namibia is daar al hierdie 

klippe, en toe kry ek een, en laat maak ‘n hangertjie daarvan. 

(HAAL UIT) Kan ek dit om jou nek hang? 

8. ELMIEN: Wat? Nee man. (KYK) O dis mooi. Wat is dit? 

9. DAVE: Toermalyn, ‘n groen toermalyn.  

10. ELMIEN: Hei Dave, niemand het nog ooit vir my iets so mooi gegee nie. 

(SAGGIES) Dankie.  

11. DAVE: (HANG DIT OM HAAR NEK) Volgens legende het toermalyn 

van die aarde tot die son gereis op ‘n reënboog, en al die 

kleure bymekaargemaak op pad.  

12. ELMIEN: Dave. Sjt. Soen my net. (SOEN) 

 FX: DOOF UIT NA BERGPAS. MIDDAG, BUITE, WIND.  

13. DAVE: Die pasbouer Bain wou ‘n tonnel daar onder grawe in 1849, in 

die dae voor dinamiet. Hulle gebruik toe buskruit en blaas 

allerhande soorte dinges uit die tonnel uit. Toe reën dit ‘n 

maand lank en alles val inmekaar. Einde van daai plan.  
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1. ELMIEN: Wel dis die bangste wat ek nog ooit was, daai nou stukkie pad 

tot hier bo.  

2. DAVE: Dis geskiedenis, girl. Een van die oudste en bekendste passe 

in die land, dis soos heilige grond vir ingenieurs.  

3. ELMIEN: Heilge áfgrond ja. Was die dude familie van Thomas Baines, 

die skilder? 

4. DAVE: Nee, nie Baines nie, Bain. Sy seun Thomas Bain was ook ‘n 

ingenieur en pasbouer. Kyk op die gedenkplaat hier. Andrew 

Geddes Bain, architect and builder of this pass. Architect! 

Moes gelees het Andrew Bain, ingenieur and builder of this 

pass. 

5. ELMIEN: Andrew…Ingenieur…(LAG SAGGIES) 

 FX: MUSIEK. DOOF IN NA ANDREW SE SLAAPKAMER, NAG. 

6. ANDREW: (STERWENDE ASEMS)  

7. DAVE: Pa…jy’s by die huis, in jou eie bed. Alles is oukei, wees net 

rustig. Dis Davey, Pa. Ek is hier by jou.  

8. ANDREW: Davey… 

9. DAVE: (POUSE) Ja Pa? 

10. ANDREW:  Jy’s ‘n goeie man. Ek wens…ons het meer tyd gehad, net ’n 

bietjie...daar’s nog so…veel…so veel. Die Triumph lek 

olie…die raam…Estelle? Wat? Ja. ja. (STERF) 

11. DAVE: (STILTE) Pa…(SNIK ONHOORBAAR) 

 FX: DOOF UIT, DOOF IN NA GIEL SE KANTOOR.  

ANDREW SE GEDENKFEES. 
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1. DAVE: (WINDVERWAAID, GEDRAF) Ek waardeer dit rerig dat jy hier 

is. Jammer ek was laat.  

2. ELMIEN: (UITASEM GEDRAF) Dit is reg dat ek hier is. 

3. DAVE: Ek gaan hom so mis. Ek het hom maar 17, 18 jaar geken. Hy 

was ‘n great pa. 

4. ELMIEN: Net 18 jaar? Hoe oud is jy dan? Hoe is dit dan dat-  

5. GIEL: -Nou toe mense, as julle nie omgee nie! Kan almal asseblief 

oorbeweeg na die direksiekamer, hierlangs, dankie, hier deur!  

 FX: DEURE SKUIF OOP, GEDEMPTE MOMPEL.  

 GIEL: Daar’s hy vriende, maak julle tuis, gryp ‘n glas, iets om te eet. 

Ons is vandag hier om ‘n buitengewone lewe te vier, so laat 

ons dit doen na die beste van ons vermoë, en ons liewe vriend 

deeglik onthou. Ons sal nou-nou ‘n paar fotos en videos deel. 

6. ELMIEN: (SNAK, FLUISTER) Dave! Die skildery, langs die potplant! 

7. DAVE: (FLUISTER) Die bont ene? 

8. ELMIEN: Ja. Jy gaan my nie glo nie. 

9. DAVE: Wat? 

10. ELMIEN: Dis myne. Ek het dit geverf.  

11. DAVE: Jy’s nie ernstig nie. 

12. ELMIEN: Ek sê jou, dis my skildery. 

13. DAVE: Kyk, ek weet Giel het dit onlangs gekoop, en die raam, het jy 

geweet die raam-  

14. ELMIEN: -Ja. Daai raam is gemaak van rooshout.  

15. DAVE: Ja, ek weet- 

16. ELMIEN: -Dis spesiaal vir my gemaak deur ‘n amazing man- 
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1. DAVE: -Elmien! My pa het daai raam gebou! Ek het hom nog gehelp 

daarmee!  

2. ELMIEN::  (STILTE) Wat? (SKIELIK TRANERIG) Jou pa? En jy…  

3. DAVE: Ja. 

4. ELMIEN: Ag liewe vader…(HUIL SAGGIES)   

 FX: SAGTE MUSIEK BEGIN GROEI ONDER DIALOOG. 

5. DAVE: Elmien…(OMHELS HAAR) 

6. ELMIEN: Jou pa…Andrew? 

7. DAVE: Ja, sy naam was Andrew. 

8. ELMIEN: Julle twee het die raam gemaak vir my skildery?  

9. DAVE: Ja, ons het.  

10. ELMIEN:: (HUIL SAGGIES) Ek het nie geweet nie…ag Here 

tog…Andrew… 

 FX: MUSIEK SAG ONDER DIE VOLGENDE DIALOOG. ELMIEN 

SE ATELJEE. VUUR KNETTER. BRIEF OOPGEVOU. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELMIEN: (LEES) My dierbare Elmien, ek het Giel gevra om die brief vir 

jou te gee wanneer ek weg is. Geluk met die groot sukses wat 

jou skildery behaal het. Ek is regtig bly ek kon deel wees 

daarvan, en ek hoop die raam hou nog vir jare. My seun vertel 

my hy het ‘n baie spesiale vrou ontmoet nadat sy hom agterna 

gesit het met sy mes wat hy in die winkel gelos het, ai tog. ‘n 

Kelnerin wat skilder, en hy’s verlief op haar. Ek weet, in my 

hart en sonder twyfel dis jy. Kyk asseblief mooi na hom. Ek kan 

werklik nie aan iemand beter as jy dink om dit te doen nie. Het 

ek langer geleef sou ek sake in daardie rigting gefasiliteer het. 
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Jy kan hom met jou lewe vertrou. Hy‘t ‘n lagwekkende geheue, 

maar is hy knap met sy hande en hou van dinge regmaak...  

 FX: KRUISDOOF TUSSEN ELMIEN EN ANDREW. 

1. 

 

ANDREW: …hoe vreemd: ek het jou toevallig ontmoet en ‘n vreugde 

ervaar wat heeltemal natuurlik sy koers gekry het na jou en my 

seun toe, nadat júlle toevallig ontmoet het. Is die aarde en sy 

atmosfeer nie maar net ‘n sfeer waarin ons in ons eie sfeertjies 

rond dobber nie? Soms smelt ons saam, soms bars ons; alles 

onder die nie-so-waaksame-oog van ‘n skalkse Vader Toeval. 

Maar: jy is die middelpunt van jou sfeer, en jou sfeer strek na 

alle kante toe rondom jou. Die volume van ‘n sfeer = 4/3 maal 

π maal die radius³. Aan π kan ons niks doen nie, maar as jy 

jou radius net ‘n bietjie rek, word jou sfeer in drie dimensies 

groter teen die mag van 3, en skielik is daar soveel meer 

ruimte vir verwondering, en ‘n onvoorwaardelike hart. Hoe 

groter die sfeer, hoe groter die lig wat daaruit straal.  

Blare val, bome bot, blomme blom, lewe kom en gaan. ‘n 

Tydlose kringloop van toeval wat herhaal in ‘n sfeer.  

Dankie vir die tee. Kyk mooi na mekaar. Liefde, Andrew. 

2. ELMIEN: (HUIL SAGGIES) 

3. DAVE: (POUSE) Kom, laat ek jou vashou. 

4. ELMIEN: Ja. Hou my vas. Hou my vas. 

 FX: MUSIEK OP EN TITELS.  

  DIE EINDE 

 


