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ZAK EN LEONOR DE VILLIERS SE SITKAMER.  ‘N RUSBANK, ‘N PAAR STOELE, 

EENKANT ‘N SYTAFELTJIE MET ‘N MOOI BOS ROOI ROSE IN ‘N BLOMPOT, ‘N 

DRANKKABINET, EN ‘N LEER“WINGBACK” EENKANT, MET LEESLIG AGTER DIE 

STOEL, WAT AAN IS.  VERDER IS DIE KAMER DONKER.  ONS HOOR ZAK EN 

LEONOR BY DIE VOORDEUR – AF. 

 

LEONOR: Gaan ons nou heelnag hier buite staan of gaan jy die deur oopmaak? 

 

ZAK:   Ja, ja, ek soek net my sleutel. 

 

LEONOR: Wat ek nooit kan verstaan nie:  hoe is dit moontlik dat ‘n man wat weet 

waar feitlik elke ster in die heelal is, nooit weet waar sy voordeursleutel is 

nie. 

 

ZAK: Ten minste het ek een. 

 

LEONOR: Ek is ‘n vrou, Zak, ek hoef nie sleutels te dra nie.  Dis hoekom God mans 

geskape het. 

 

ZAK: Hy’t ons geskape om baie meer as net sleutels te dra. 

 

LEONOR: Ha-ha. 

 

ZAK: Daar…gaan jy nou ingaan of wil jy my hier buite in die koue verder 

uittrap? 

 

LEONOR: Ek het nog nie eers begin nie. 

 

ZAK: Dankie tog…jy weet hoe ek verandering haat. 
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DIE LIG WORD AANGESKAKEL.  LEONOR KOM EERSTE INGESTAP.  SY IS GOED 

GEKUIER.  SY DRA HAAR HOE”HAKSKOENE IN HAAR HAND…GOOI DIT EENKANT 

NEER EN SAK IN DIE RUSBANK NEER.  ZAK KOM INGESTAP.  HY SIT SY SLEUTELS 

OP ‘N TAFELTJIE NEER. 

 

LEONOR: Daar is net een ding erger in hierdie wêreld as ‘n studente drama, en dis ‘n 

studente produksie van ‘n Shakespeare…selfs al het jou eie seun daarin 

gespeel. 

 

ZAK: Ek het dit nogal geniet…en nie net omdat ons seun daarin gespeel het nie.  

Sekerlik beter as die laaste een. 

 

LEONOR: Jenever, Zak, en gou. 

 

ZAK: Dink jy nie jy’t genoeg gehad nie? 

 

LEONOR: Hoekom sou ek dan vra?!  (ZAK KAN ANTWOORD, MAAR BESLUIT 

OM DIT NIE TE DOEN NIE.  HY STAP OOR NA DIE 

DRANKKABINET)  En asof dit nie genoeg is nie…nie net Shakespeare 

nie…Hamlet!  Hamlet, om vadersnaam!  “To be or not to be?”   Wat de 

donner weet die stofpoepertjie wat die rol gespeel het van “to be or not to 

be”?  Hy’t waarskynlik nog nie eers seks gehad nie…nou steier hy daar 

rond in sy sykouse met sy stywe boudjies en verwag dat ‘n hele gehoor vol 

volwassenes dit moet koop dat hy al genoeg gesuffer het om daardie vraag 

te vra. 

 

ZAK: Hoe oud moet mens wees om dit te kan vra? 

 

LEONOR: Ek weet nie, maar beslis ouer as twintig. 
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ZAK: Een-en-twintig…?  (LEONOR KYK STIL NA ZAK)  Twee-en-twintig?  

(GEE HAAR DIE DRANKIE)  Nee?  Dertig? 

 

LEONOR: Jou probleem, Professor de Villiers, is jy dink teveel…en mense wat 

teveel dink, doen te min.  vra maar vir Hamlet.  G’n wonder dat hy op die 

ou end vrek nie.  Ek wou opstaan en hande klap toe daardie ou hom 

deurboor…uiteindelik…iets het gebeur.  Steek hom sommer nog ‘n paar 

keer met daardie swaard… 

 

ZAK: Laertes. 

 

LEONORE: Wat? 

 

ZAK: Die “ou” wat Hamlet deurboor het was Laertes.  En dit was nie ‘n swaard 

nie, dit was ‘n rapier.  

 

LEONOR KYK STIL NA HOM, HAAR GLAS AMPER BY HAAR MOND.   

 

LEONOR:  Swaard, rapier, wat maak dit saak, my punt is… 

 

ZAK: ‘n Swaard het ‘n breë lem en gewoonlik met ‘n snykant aan beide kante.  

‘n Rapier… 

 

LEONORE: Moenie my ‘n lesing gee nie.  Ek is nie een van jou studente nie. 

 

ZAK: Nee… hulle is almal twintig, indien nie jonger nie. 

 

LEONOR: Jy’s wreed. 

 

ZAK: Die lewe is wreed. 
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LEONOR: Nie so wreed soos jy nie. 

 

ZAK: En jy sou weet. 

 

‘N OOMBLIK STILTE. 

 

LEONOR: Een ding is seker:  Johann was beter as die outjie…die twintigjarige 

outjie…wat Hamlet gespeel het. 

 

ZAK: Baie beter. 

 

LEONOR: Hy’t talent. 

 

ZAK: Hy het.  Mens wonder waar hy dit gekry het.  Sekerlik nie by my nie. 

 

LEONOR: Waarskynlik my Ma…sy was mos so lief vir die teater. 

 

ZAK: Hulle sê mos:  talent spring ‘n generasie. 

 

LEONOR: Waar sê hulle dit? 

 

ZAK: Weet nie.  Iewers gelees. 

 

LEONOR: (MET EFFENSE SARKASME)  Laat ek raai…in ‘n joernaal. 

 

ZAK: Ja, waarskynlik in ‘n joernaal. 

 

LEONOR: Is jy teleurgesteld?  (ZAK VERSTAAN NIE)  Dat ons seun…ons enigste 

kind…drama gaan swot het eerder as om soos sy Pa met sy kop in die 

ruimte te leef en sterre te tel. 
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ZAK: Soos ek dit verstaan…as jy uitvoerende kunstenaar wil wees, dan leef jy in 

elk geval met jou kop in die ruimte…al verskil is jy tel nie. 

 

LEONOR: Tel nie, of “tel” nie? 

 

ZAK: Dis ‘n anglisisme. 

 

LEONOR: Jy weet wat ek bedoel. 

 

ZAK: Tel nie soos in een, twee, drie. 

 

LEONOR:  Jy’s teleurgesteld. 

 

ZAK:   Ek is nie. 

 

LEONOR: Wys my die pa wat nie wil hê dat sy seun in sy eie voetstappe moet loop 

nie. 

 

ZAK:   Jy kyk na een. 

 

LEONOR:  Dis jou brein wat praat, nie jou hart nie. 

 

ZAK: Jy onderskat my.  Einstein het eenkeer gesê – en vergewe die anglisismes:  

Nie alles wat tel kan getel word nie, en nie alles wat getel kan word, tel 

nie. 

 

ZAK BEGIN UITSTAP. 

 

LEONOR: Waar gaan jy?  My glas is leeg. 

 

ZAK: Ek gaan iets gemakliker aantrek.  Martin gaan nou-nou hier wees. 
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LEONOR: Martin?! 

 

ZAK: Ja, ek het hom na die vertoning vir ‘n nightcap oorgenooi.  Hy’s per slot 

van sake die hoof van drama…  

 

LEONOR: Martin?! 

 

ZAK: …een van my oudste kollegas, en die man wat “ons seun en enigste kind” 

oplei om dit te doen wat tel maar nie getel kan word nie. 

 

LEONOR: Jy moes met my gecheck het voor jy dit gedoen het. 

 

ZAK: As die man wat God geskape het om sleutels te dra het ek nie gereken dis 

my plig om toestemming te kry by die vrou, vir wie ek dit dra, om iemand 

na my huis te nooi nie.  Buitendien jy was besig om daardie einste outjie 

in sykouse met die stywe boudjies te verlei. 

 

LEONOR: Asseblief.  Ek het met hom gesels.  Gaan jy vir my nog ‘n drankie skink of 

moet ek dit self doen?  (ZAK NEEM HAAR GLAS BY HAAR)  Ek het 

hom op sy spel gekomplimenteer. 

 

ZAK: (TERWYL HY SKINK)  Die einste spel waarvoor jy wou opstaan en 

hande klap toe hy uiteindelik doodgesteek is. 

 

LEONOR: Die karakter!   Die karakter!  Nie die akteur nie. 

 

ZAK: Interessant dat jy daardie woord gebruik…”karakter”. 

 

LEONOR: Weet jy Zak, jy’s baie dinge, maar die een ding wat jy nog nooit was nie, 

is jaloers. 
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ZAK: En nog steeds nie.  (GEE HAAR DIE DRANKIE) Ek verduidelik hoekom 

ek vir Martin oorgenooi het sonder om jou te raadpleeg.  Ek wou nie jou 

pret onderbreek nie. As professor in my departement verduur ek daagliks 

studente wat my vlei en probeer verlei…soos die Engelse dit stel – “comes 

with the territory” – en toe reken ek: “gun haar vir ‘n oomblik wat elke 

dag op my bord is”, veral omdat… 

 

LEONOR: As jy dit sê sal jy dit berou. 

 

ZAK: Jy’s reg.  Verskoon my. 

 

HY BEGIN WEER UITSTAP. 

 

LEONOR: As jy nog enigsins “karakter” het, sou jy dalk wil vra of ek nie eers my 

neus wil gaan poeier nie. 

 

ZAK: Ek het gereken jy sal, soos gewoonlik, binnekort moeg gedink wees en 

bed toe gaan. 

 

LEONOR: Oe…was dit ‘n swaard of ‘n rapier?   Ek sê nie dat jy met my moes 

gecheck het omdat jy my toestemming nodig het nie.  Ek het ook iemand 

uitgenooi. 

 

ZAK: Wie? 

 

LEONOR: My suster. 

 

ZAK: Sandy? 
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LEONOR: Ek het net een suster Zak.  Selfs ek kan so ver tel.  Ek moet sê ek was 

verbaas toe ek sien dat sy ook daar was…gegewe die 

omstandighede…maar toe tref dit my:  as ek die hoof van ‘n drama 

departement  was wat die crème de la crème van my departement aan die 

hele universiteit ten toon stel om seker te maak dat my begroting nie gesny 

word nie, dan sou ek ook al die celebrities wat in my departement graad 

gevang het  daar wou hê…en let’s face it…sy is ‘n ster. 

 

ZAK: Sy speel in ‘n sepie. 

 

LEONOR: Juis.  Watter verhoogaktrises is vandag sterre?  Mens sou dink dat jy, wat 

jou lewe aan die sterre gewei het, ten minste dit sou verstaan.  ‘n Ster is ‘n 

ding wat almal kan sien en almal sien haar elke aand…en wat meer is, 

hulle hoef nie na buite te stap om haar te sien nie.  Sy’s in hulle sitkamers. 

 

ZAK: Die mooiste sterre kan net met ‘n teleskoop geskien word. 

 

LEONOR: Vertel dit vir die gepeupel…hulle ken die Suiderkruis, nie daai sterre van 

jou wat met snaakse lettertjies en nommers uitgeken word en net met ‘n 

teleskoop gesien kan word nie. 

 

ZAK: Jy moet haar bel en vra om op ‘n ander aand te kom kuier. 

 

LEONOR: Ek sal beslis nie.  Bel jy vir Martin. 

 

ZAK: Ek het hom eerste uitgenooi, terwyl jy besig was om met daai… 

 

LEONOR: Ek het haar reeds uitgenooi toe ons daar aangekom het. 

 

ZAK: Nou praat jy snert.  Sy’t laat ingestap, soos altyd, om ‘n entrance te maak.  

Al die mense was feitlik reeds in hulle sitplekke. 
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LEONOR: Omdat sy gewag het tot almal hulle sitplekke ingeneem het.  Dis wat sterre 

doen…maak ‘n entrance.  Vra vir Venus.  En, ingeval jy vergeet het, die 

mense het hande geklap toe sy instap, die dekaan ook.  Begroting veilig. 

 

ZAK: Ek aanvaar nie verantwoordelikheid vir wat gebeur as hulle mekaar hier 

sien nie. 

 

LEONOR: Hulle is al drie paar jaar geskei.  Die stof het gaan lê. 

 

ZAK: Die stof, Leonor, gaan lê nooit nie…nie in die verste uithoeke van die 

heelal nie en nie tussen mense nie.  Maar gaaf, as dit is wat jy wil 

hê…gaan poeier jou neus. 

 

LEONOR STAP NA DEUR, DRAAI TERUG. 

 

LEONOR: En net vir jou informasie… 

 

ZAK: Weereens ‘n anglisisme. 

 

LEONOR: Vir jou informasie…ek raak nie aan die slaap omdat ek moeg gedink is 

nie.  Ek raak aan die slaap omdat ek… 

 

ZAK: Moet dit liewers nie sê nie. 

 

LEONOR: Mmmmm, dis een ding wat ek nog altyd in jou bewonder het, my man.  

Jy’t ‘n goeie begrip, en soos ons almal weet, het ‘n goeie begrip… 

 

ZAK: Ja…as jy maar net halwe woorde kon praat. 

 

LEONOR UIT.  ZAK KYK AF NA SY GLAS, EN BEGIN DAN MET DIE GEHOOR PRAAT. 
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ZAK: Ons verstaan vandag soveel meer as ons voorvaders van ‘n duisend, of 

selfs ‘n honderd jaar gelede.  Maar dit gesê, weet niemand eintlik wat in 

die heelal aangaan nie.  Ja, daar’s teorieë, maar elke generasie, sedert die 

ontstaan van die mens, glo dat hulle die finale waarheid beet het.   Vir 

eeue was die aarde plat, en toe, wonderwerk bo wonderwerk, word hy 

rond;  vir eeue was die aarde die middelpunt van die kosmos – alles het 

om die aarde gedraai.  Maar toe werk iemand uit hoe om ‘n teleskoop te 

maak en siedaar, was die son die middelpunt waarom alles gedraai het.  

Nie dat sulke nuus altyd welkom was nie…vra maar vir Galileo wat met 

verskriklike marteling gedreig is en ‘n paar ander wat op brandstapels 

gesterf het, maar op die ou end het die waarheid geseevier en was die 

aarde tot derde stukkie rots om die son verklaar.   Gelukkig was ons son 

nog steeds die middel van die kosmos totdat daar besef word dat ons hele 

sonnestelsel maar net ‘n klein uithoekie van die melkweg is, en ons 

melkweg, op sy beurt, net een sterrestel tussen ontelbare ander in die 

onmeetbare ruimte van ‘n heelal so onmeetbaar dat selfs Einstein van ‘n 

god gepraat het.  Vandag word daar geglo dat tyd en ruimte ‘n soort 

weefsel vorm waarin alle materie – hetsy die son, die aarde, die maan of ‘n 

komeet -  in direkte proporsie tot hulle massa, ‘n duik…nee, wat is ‘n 

beter woord?...’n “kom” in daardie weefsel vorm waarin ander planete en 

sterre, as’t ware in ‘n sirkelgang begin val…amper soos die water wat uit 

jou bad uit loop.  (DIE VOORDEURKLOKKIE LUI)  En vandaar… 

aantrekkingskrag.  As dit waar is, as dit waar is dat elke stukkie massa in 

die heelal, ongeag hoe groot of klein,  volgens hulle massa duike of 

komme in die tyd-ruimte weefsel maak en gevolglik aantrekkingskrag 

genereer, vra ek myself af:  Hoe lyk die kom wat ‘n mens maak?  En is dit 

hoekom mense, soos sterre en planete, om mekaar begin wentel? 

 

DIE VOORDEURKLOKKIE LUI WEER. 
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LEONOR: (AF)  Zak!  Die deur! 

 

ZAK STAP AF NA VOORDEUR.   

 

ZAK: (AF)  Martin, welkom. 

 

MARTIN: (AF)  Lekker om hier te wees.  Dankie vir die uitnodiging.  Mag ek 

voorstel…Zak, Suzzi.   

 

ZAK: (AF)  Aangename kennis.  Welkom.  Kom binne.  Ek het nie besef jy 

bring iemand saam nie.  Wat ‘n lekker verrassing.  Stap jy voor.  Soontoe 

regs. 

 

SUZZI KOM EERSTE DIE KAMER BINNE.  SY IS NIE OUER AS 22 NIE…’N UITERS 

AANTREKLIKE JONG DAME.  MARTIN VOLG, MET ZAK KORT OP SY HAKKE. 

 

ZAK:   Wat sal julle drink?  Suzzi? 

 

SUZZI:  Het jy Tequila? 

 

ZAK: (AARSEL)  Weet jy, ongelukkig nie, maar ek het Vodka?  Gin?  Whisky? 

 

SUZZI: Vodka, dankie. 

 

ZAK: Met…? 

 

SUZZI: Skoon.  Dankie.  Mixers is so nie goed vir my lyf nie, die suiker jy weet. 

 

ZAK: Ja, ja natuurlik.  Martin? 

 

MARTIN: Whisky.  Op ys.  Dankie. 
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ZAK STAP NA DRANKKABINET, BESEF DAAR’S NIE YS NIE. 

 

ZAK: Weet jy, ons het self pas by die huis aangekom.  Ek gaan net gou ys haal. 

 

ZAK AF. 

 

SUZZI: Is jy seker dis okei dat ek saamgekom het. 

 

MARTIN: Natuurlik. 

 

SUZZI: Hy’t gedink jy gaan alleen wees.  Ek kon sien hy was verbaas om my te 

sien. 

 

MARTIN: Ja, my skat, maar waarskynlik vir ander redes as omdat hy gedink het ek 

alleen gaan wees. 

 

SUZZI: Ek kan nie glo dat ek in sy huis is nie.  Dis so cool.  Ek bedoel – hy’s so 

famous.  My pa is ‘n groot fan.  Hy sê Zak de Villiers is een van die 

belangrikste denkers wat Suid-Afrika nog ooit, jy weet, gemaak het. 

 

MARTIN: Opgelewer het. 

 

SUZZI: Kan jy dink hoe dit moet voel om elke dag van jou lewe oor die heelal te 

dink…hoe dit alles begin het…om die sterre te meet… 

 

MARTIN: Amper so opwindend as om hulle te maak.  (SUZZI VERSTAAN NIE 

DIE VERWYSING NIE)  Ek wou jou eers more vertel, maar aangesien jy 

nou so aangaan oor jou hero Zak de Villiers… 

 

SUZZI: Jealousy gets you nowhere. 
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MARTIN: Ek het…soos belowe…met my vriend Danie gepraat, ‘n paar gunsies 

ingeroep…en hy het onderneem om vir jou ‘n hoofrol in sy nuwe 

dramareeks te skep. 

 

SUZZI KAN NIE GLO WAT SY HOOR NIE. 

 

MARTIN: Ek mag dalk net hoof wees van ‘n dramadepartement, my gogga, maar 

moenie dink ek het nie kontakte in die bedryf nie. 

 

SUZZI: Dankie, dankie, dankie. 

 

SUZZI OMHELS VIR MARTIN, SOEN HOM DRIFTIG. 

 

MARTIN: Okei, okei, ons is in die famous Zak de Villiers se huis onthou. 

 

SUZZI: Hy’s famous.  Jy’s sexy. Wanneer skiet ons? 

 

MARTIN: Hy’t gesê julle begin oor ses maande. 

 

SUZZI: Jy weet wat ek aan jou gaan doen as ons by die huis kom, ne’? 

 

ZAK KOM MET YS INGESTAP.  LET OP, MAAR WYS NIE DAT HY DIE INTIMITEIT 

TUSSEN MARTIN EN SUZZI OPGELET HET NIE, WAT MET SY BINNEKOM EFFENS 

UITMEKAAR BEWEEG HET. 

 

ZAK:   Vodka skoon, en whisky op ys. 

 

MARTIN:  Waar’s Leonor? 

 

ZAK:   Doen die neus ding. 
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MARTIN:  Ah. 

 

ZAK: Vader weet wat vrouens alles doen as hulle die neus-ding doen, maar nou 

ja.  En jy, Suzzi…as ek mag vra…wat doen jy? 

 

SUZZI: Ek het onlangs my honneurs in drama voltooi en nou klop ek aan deure en 

probeer my career aan die gang kry. 

 

ZAK: Nou toe nou, Martin, lyk my jou wêreld word konstant deur aktrises 

omring. (AAN SUZZI TERWYL HY HAAR VODKA AANGEE)  En jy’t 

graad gevang waar? 

 

MARTIN: Suzzi het onder my studeer. 

 

ZAK: Letterlik en figuurlik neem ek aan. 

 

MARTIN: Kom nou Zak, ons was klaar op die rotse. 

 

ZAK: Soos jou whisky.  (GEE DRANKIE AAN – BESEF DAN EERS DIE 

IMPLIKASIE VAN “KLAAR OP DIE ROTSE”)  Op die rotse?  So jy 

sien haar al sedert… 

 

SUZZI: Julle praat so vinnig ek kan nie by bly nie.  Waaroor praat ons nou? 

 

ZAK: (BEDUIE NA DIE GLAS WHISKY)  Rotse.  Omgangstaal vir ys. 

 

HIERDIE HET SO VINNIG TUSSEN DIE TWEE MANS GEBEUR DAT SUZZI NET KAN 

KNIK ASOF SY VERSTAAN, TOTAAL UIT HAAR DIEPTE. 

 


