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FX: KENWYSIE & AANKONDIGINGS.  

1. BEAT: (BELEEFDE KLOP/DEUR OOP) Môre, .... Pastoor. 

2. PAST: Môre, ..... Suster Beatrice. Mag ek maar ‘n paar minute inkom? 

3. BEAT: Natuurlik. (DEUR TOE/BENOUD) Sit, asseblief. 

4. PAST: (ONGEMAKLIK) Dankie, ..... Suster. (SIT)  

5. BEAT: Tee? 

6. PAST: Dankie. 

7. BEAT: Swart met ‘n suiker? 

8. PAST: Jy onthou. 

9. BEAT: Ja..... Dis ook al verby drie maande, né. (SKAKEL KETEL AAN)  

10. PAST: Maar dit voel soos gister.  

11. BEAT: (KOPPIES/TEEGEREI) Ek hoor almal praat van hoe bly hulle is dat ....dat 

Pastoor aangebly het na Odette se skielike dood.  

12. PAST: Waarheen sal ek tog gaan?  

13. BEAT: Ja, Lasarusfontein is al dorp wat meeste van ons ken.  

14. PAST: (OORGANG) Hoe gaan dit met jou... Suster Beatrice? 

15. BEAT: Ek sukkel skielik baie met my bloeddruk. (KETEL KOOK/KOPPIE)  

16. PAST: Hipertensie is ‘n taamlik algemene kwaal onder ons mense. Gewig speel ‘n 

rol. (HAASTIG) Nie dat ek dink jy ....(het ‘n gewigsprobleem nie) 

17. BEAT: Toemaar, ek weet. Ek dieet my dood, maar niks help nie. Ek kyk net vir die 

kos dan sit dit op my heupe. (KOPPIE) Swart tee, een suiker. 

18. PAST: Dankie. (ROER) Ek hoor die klagte baie. Ek is gelukkig so gesond soos ‘n 

vis in die water. Jy moet maar stadig met die tafelsout. Ek hoor die slim 

mense sê net ‘n teelepel vol per dag.  



DIE MASJIENTJIE DEUR JOE KLEINHANS 

 

3 

 

1. BEAT: Ek was nog nooit oordadig met sout nie. Die probleem is, daar is sout in alles 

wat jy koop. (KOPPIE/DRINK)  

2. PAST: Ek weet. Odette het my geleer om labels te lees voor ek iets in die trollie pak. 

(OORGANG) Hoe gaan dit met jou seun .... met Damien?  

3. BEAT: Maar soos gewoonlik. Die garage is sy kuierplek. Ons het dit vir hom ingerig 

om .... om hom besig te hou. 

4. PAST: (PAK BUL BY HORINGS) Suster Beatrice, ek is va’môre hier om met jou oor 

...... oor jou masjientjie te praat. 

5. BEAT: Ek het dit so half en half vermoed toe ek .... toe ek ... die deur oopmaak. 

6. PAST: Die masjientjie ... jou masjientjie ... is ongelukkig besig om ... om van ons 

mense te laat dwaal ... Af  te laat dwaal van hulle ... van hulle ware geloof. 

7. BEAT: Dit was nog nooit my bedoelendheid nie. 

8. PAST: Ek weet. Jy is nie ‘n moedswillige mens nie. Dis hoekom ek kom praat het. 

Ek het kom vra of jy nie maar jou masjientjie kan ... bêre... wegpak nie? Jy 

moet my help om die versoeking tot dwaling uit my gemeente weg te vat. 

9. BEAT: (ONTSTELD) Maar my masjientjie is deesdae my brood en botter.  

10. PAST: Ek het gehoor jy is afbetaal. En ek is regtig jammer. Werkloosheid is ‘n groot 

probleem op Lasarusfontein. Ons dra dit daagliks op in onse gebed.  

11. BEAT: Bid alleen sal nie help nie. Bid sonder werke is mos dood, nie waar nie? Dit 

staan mos so opgeskrywe? 

12. PAST: (KORRIGEER) Geloof sonder werke, is dood, Suster. 

13. BEAT: Ja, presies soos Ma Francis altyd beduie het. Toe maak ek maar ‘n plan. 

14. PAST: Ons moet ligloop, Suster. Die duiwel kom dikwels soos ‘n engel van die lig. 

En hy help ons tog te graag om flukse planne te maak. 
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1. BEAT: (RAAK OPGEWERK) Sê jy my masjientjie is van die duiwel? 

2. PAST: Ek sê alles wat dwaling onder onse gemeentelede meebring, is van die 

duiwel, Suster. Alles.  

3. BEAT: Maar dis my inkomste. 

4. PAST: Ek hoor jou. Maar ongelukkig is jou masjientjie die oorsaak van dwaling 

onder sommige gemeentelede. En ek moet dit ... aanspreek. Ek het siele wat 

versorg moet word.  

BYK: PASTOOR SE SELFOON LUI 2X 

(TUSSENIN) Dink tog asseblief daaroor. Skuus, ek moet antwoord. 

(ANTWOORD) Pastoor Jansen ... (VERLEË) Suster April, môre, gaan dit 

goed? .... O, my gaats, ek het skoon daarvan vergeet. Ek is oppad. ... Nee, 

binne ‘n kwartier. Totsiens. 

BYK:  SELFOONKNOPPIE DOODGEDRUK 

(STOEL) Skuus, ek moet gaan. Skoon van my afspraak vergeet.  

5. BEAT: (SONDER OM TE DINK) Is dit die weduwee April? 

6. PAST: (ONGEMAKLIK) Ja, sy gaan deur moeilike tye. Dankie vir die tee. En dankie 

dat jy my uitgeluister het. Ek vertrou jy sal die regte ding doen. 

7. BEAT: Dis nie so eenvoudig nie. Dis moeilik. 

8. PAST: Die smal weg is nooit maklik nie. (PREEK) Ek hoop om jou weer 

Sondagoggend by die diens te sien. En bring vir Damien saam. 

9. BEAT: Dis nie altyd maklik nie. (DEUR OOP EN TOE/SUG/HARDOP) Dwaling! 

BYK:  TERUGFLITS: BINNE. KOMBUIS. AAND 
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1. SCOTT: (KWAAD/ONDER INVLOED) Jy dwaal Beatrice. Jy dwaal en dit help nie 

eers jy probeer dit ontken nie. Dink vir ‘n slag met jou verstand. Daar is iets 

seriously verkeerd met Damien!  

2. BEAT: Al die kinders groei nie ewe vinnig nie, Scott. 

3. SCOTT: My magtig, hy is amper agtien maande oud. Hy respond nie eers as jy hom 

op sy naam roep nie; hy kan nie ‘n woord praat nie. Hy lê waar hy lê. Staring 

to absolutely nothing. 

4. BEAT: Sies Scott McFadden, jy praat nie so lelik van my kind nie. 

5. SCOTT: Daar is jy reg, ou girl. Hy is beslis nie ‘n McFadden nie.  

6. BEAT: (ONTSTELD) Hoe kan jy so-iets sê? Jy is sy pa. 

7. SCOTT: Dis wat jý sê. 

8. BEAT: Waar val jy nou uit?  

9. SCOTT: Beatrice, die kind lyk nie eers soos ek nie. 

10. BEAT: Sê jy ek het rondgeloop? 

11. SCOTT: Jy weet ek is omtrent nooit by die huis nie. Jy weet voor jou siel ek werk 

altyd weg in die country.  

12. BEAT: Dis die dop wat begin praat. Loop klim in die bed en slaap jou roes af. 

BYK:  HEDE: BINNE. KOMBUIS. OGGEND 

KLOP AAN DEUR/DEUR OOP 

13. BEAT: (VERBAAS) Het jy .... het Pastoor iets vergeet? 

14. PAST: Ja. Skuus, Beatrice. Ek ... die oproep het my half onkant gevang. (PAPIER) 

15. BEAT: (BENOUD) En die papier? Is dit ‘n formele waarskuwing?   

16. PAST: (LAGGIE) Natuurlik nie. Dis ‘n letter of recommendation. Ek skryf dit maar in 

Engels omdat Engels ons amptelike landstaal is. Sit by jou CV.  
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1. BEAT: Dankie. 

2. PAST: Jy moet werk kry. Ek weet Damien is ‘n .... jongman met spesiale behoeftes. 

En jy is ‘n enkel ma. Jy klim bulte. En dis soos jy sê, geloof sonder die werke 

is dood. Dit help nie ek preek geloof, maar ek doen niks daaromtrent nie.  

3. BEAT: Dankie, ek sal dit by my CV sit. 

4. PAST: Ek glo die brief sal help ... (BEKLEMTOON) Maar jy moet die masjientjie 

bêre. Onthou, jy is altyd in my gebede. Totsiens, Beatrice. (DEUR TOE)   

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA SWEISWERK. BUITE. TAMMY SE 

FABRIEKSHEINING. MIDDAG. MOTOR RY AF EN TOE VERBY. 

5. TAMMY: (ROEP BO SWEIS UIT) Jimmy!  

BYK: SWEISWERK STOP 

6. JIMMY: Middag, Mevrou.  

7. TAMMY: (BOTTEL KOELDRANK) My fabrieksheining moet klaar kom vandag. Die 

dorp is vol skelms. Koeldrank. En my naam is Tammy. 

8. JIMMY: Thanx... Tammy. Ek sal nie huis toe wikkel voor ek klaar is vanaand nie. Dis 

‘n promise. (DRINK)   

9. TAMMY: Ek is baie excited oor my nuwe speserye. En die orders stroom in van 

dwarsoor die land.   

10. JIMMY: Almal wat ek ken praat oor jou Tammy-brand. Jy kan baie trots wees op wat 

jy al reggekry het.  

11. TAMMY: Bloedsweet en guts. Maar ek was nog nie ‘n dag spyt oor die pad wat nood 

my leer loop het nie. (OORGANG) Hoor ek reg oor Beatrice se masjientjie? 

12. JIMMY: (ONGEMAKLIK) Dis nie eintlik my besigheid nie. Ek drink maar net so af en 

toe ‘n koffietjie daar. 
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1. TAMMY: (NUUSKIERIG) Het sy jou al van die Ier vertel? 

2. JIMMY: Ons praat sommer so hieroor en daaroor. 

3. TAMMY: Die arme vrou is nie dieselfde vandat haar ma goodbye gesê het nie. Maar jy 

sal nie weet nie. Jy is nog nie solank op Lasarusfontein nie. 

4. JIMMY: Nee, ek is nie.(BOTTEL) Thanx, vir die koeldrank. Maar nou moet ek sweis. 

Kyk, waar sit die son al. 

5. TAMMY: Onthou, ek soek net so ‘n fancy heining soos Beatrice Nortje. Jy skeep nie 

my fabrieksheining af nie. 

6. JIMMY: Nooit gesien nie. Jimmy Truter sweis net fancy stuff.  

7. TAMMY: (NUUSKIERIG) Hoe gaan dit met Beatrice se seun? 

8. JIMMY: Damien is stil ... altyd eenkant ... netjies getrain. 

9. TAMMY: Thank you ouma Francis. Sy’t hom mooi geleer. Ouma Francis het Damien 

eintlik grootgemaak.  

10. JIMMY: Ek hoor nogal van ouma Francis as ek daar koffie drink. 

11. TAMMY: Danksy ouma Francis kon Beatrice al die jare werk. Maar toe ouma Francis 

groet, het Beatrice se lewe ‘n lelike dive gevat. Sy’t baie gesuffer omdat sy 

nie meer tyd saam met haar Damien en sy special needs kon spandeer nie.  

12. JIMMY: Beatrice is ‘n goeie ma. 

13. TAMMY: Ja, maar ‘n kind met special needs tap jou geduldskamer heeltemal leeg. 

Maar dis toe sy so verskriklik sukkel wat die Skot vanuit nêrens hier op die 

dorp opdaag en by Beatrice losies kry. 

14. JIMMY: (ONGEMAKLIK) Dis nie eintlik ‘n handyman se besigheid nie. 

15. TAMMY: Beatrice het nog al die jare ‘n geskiedenis met wit manne gehad. Haar pa 

was ook wit, maar haar ma Francis was bruin soos ek.   
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1. JIMMY: Gelukkig leef ons mos nou in ‘n land waar kleur nie meer saak maak nie. 

2. TAMMY: Almal het gewonder hoekom Beatrice die Ier so half-en-half wegsteek. En 

toe is hy net so skielik fort as wat hy gekom het. 

3. JIIMMY: Fort, waarheen? 

4. TAMMY: Nee, hy is dood. En die Pastoor het voet by stuk gehou: Hy begrawe nie die 

sondaar uit sy kerk nie.  

5. JIMMY: (NEEM IN) Dan gaan die Pastoor my seker ook maar nie begrawe nie. 

6. TAMMY: (PREEK) Die Pastoor se kerk is nie die enigste kerk op die dorp nie. Ek was 

ook lank in sy kerk maar dit het nie uitgewerk nie. Dit sal nie kwaad doen as 

jy ‘n bietjie ondersoek instel nie.  

7. JIMMY: Ek hoor jou. 

8. TAMMY: (STOOM VOORT) Beatrice het die Skot sommer so op haar eie laat cremate 

en sy as loop strooi op ‘n plek waar niemand weet nie. 

9. JIMMY: Die sweiswerk roep my. 

10. TAMMY: Maar dis of die Oubaas Beatrice skielik beproef het. Van daai tyd af loop 

alles ekstra skeef vir haar. En dis toe wat sy uit die Pastoor se dienste begin 

bly het. Sonder om soos ek na ‘n ander kerk te gaan. En toe word sy boonop 

geretrench ook.  

11. JIMMY: Die Pastoor was by haar. Met ‘n brief vir haar CV. 

12. TAMMY: Dis goed so. Dis hoogtyd dat hy haar help. Die arme Beatrice kort ‘n bietjie 

support.  

13. JIMMY: Ek weet sy is besig om haar CV by ‘n paar plekke in te gee. 

14. TAMMY: Ons bruin mense sukkel as dit by job-soek kom. Eers was ons nie wit 

genoeg nie en nou is ons weer nie swart genoeg nie.  
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1. JIMMY: Wat is dit met jou en velkleur? Dit het my nog nooit gepla nie. 

2. TAMMY: Maar dit pla ander mense nog, al sê hulle wat. Maar gelukkig het Beatrice 

haar masjiientjie vir ‘n inkomste. 

3. JIMMY: Soos ek die ding verstaan, hou die Pastoor niks van haar masjientjie nie.  

4. TAMMY: Ek weet. Ek hoor by my fabrieksmense hy het die hele laas Sondag oor die 

dwaling van die masjientjie gepreek. Driftig. Sy hande het glo die kateder 

vasgegryp; almal dog die glas water val van die kateder af soos hy geruk en 

gepluk het. So hoor ek. 

5. JIMMY: Jy hou my uit my werk uit. Ek moet klaar maak vandag. 

BYK: DOOF UIT OP SWEISWERK. BINNE. BEATRICE SE GARAGE. MIDDAG. 

GARAGEDEUR OOP 

6. BEAT: (EMPATIES) Jy moet kom eet, Damien. 

7. DAMIEN: (VERSET) Nee. Ek bou.  

8. BEAT: Jy kan môre verder aan jou puzzle bou. 

9. DAMIEN: Nee, ek moet nou bou. 

10. BEAT: Jou kos word koud. 

11. DAMIEN: (KWAAD) Los my puzzle! Los! Los, ek wil bou! 

12. BEAT: (SWARE SUG) Aai, Damien. Aai .... 

BYK: TERUGFLITS: BINNE. SLAAPKAMER. AAND 

13. FRANC: (BETIGTEND) Dit help’ie jy verskree die kind nie, Beatrice?  

14. BEAT: (OPGEWERK) Hy is stout, Ma! En hy weet sy ouma Francis skerm al die 

pad vir hom. 

15. FRANC: Jy vergeet Damien is .... hy is anderste as anner kinners.  

16. BEAT: (VERSET) Ek wil dit nie hoor nie! Dis net ‘n ekskuus om stout te wees. 
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1. FRANC: Moenie laat jou hart hard worre nie, my Kind.  

2. BEAT: Ma praat maklik. (BITTER) Damien is my straf omdat ek gesondig het. Ek en 

Scott moes getrou het. Damien is my sondekind. 

3. FRANC: Nee, jy gaan hom nie so doop’ie. (OORGANG) Die brief? Was dit ‘n brief van 

Scott? 

4. BEAT: (OPGEWERK) Nee, wat gee Ma dié simpel idee? Scott O’Brien is dood die 

dag toe hy my en Damien soos vuilgoed eenkant toe gesmyt en sy loop 

gekry het. Ma weet goed hy het nooit vir Damien aanvaar nie. 

5. FRANC: Pasop vir wrokke, my Kind. Dit vreet jou stuk-stuk op. 

6. BEAT: Kry vir Damien uit die garage, Ma. Hy moet bad. Kyk hoe laat is dit. 

BYK: HEDE: BINNE. GARAGE. MIDDAG 

7. BEAT: (VERDRAAGSAAM) Jy kan nie alles in een dag bou nie, Damien. Jy kan 

môre weer aangaan. 

8. DAMIEN: Nee, ek kan nie. 

9. BEAT: Kan nie, is wil nie! Jy weet dis goed as jy stadig bou. Reg bou. Seker maak 

jou puzzle is reg.   

10. DAMIEN: Los! Ek bou nou! 

11. BEAT: Kom Mamma help jou om alles netjies op te pak en te bêre. 

12. DAMIEN: (MOEILIK) Nee, los. Ek moet bou. 

13. BEAT: Maar wat doen ons môre? 

14. DAMIEN: (KWAAD) Los! Dis my puzzle! 

15. BEAT: (BEPROEFDE UITWEG) Ek het vir jou pampoenkoekies gebak. 

16. DAMIEN:  (NEEM IN) Oukei. 

17. BEAT: Kom ons pak net eers alles mooi weg. 
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1. DAMIEN: (BEWEEG WEG) Mamma kan. 

2. BEAT: (SWARE SUG) Ja, Mamma moet altyd alles doen. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. KOMBUIS. AAND 

3. JIMMY: (EETGEREI/EET) Sjoe, Damien is genuine moeilik vanaand. 

4. BEAT: (EET/MOEDELOOS) Ja, nogal. 

5. JIMMY: Is dit omdat ek hier is? 

6. BEAT: Nee, dis omdat hy nog tv wil sit en kyk. As sy kop eers op ‘n ding vasgehaak 

het, roer jy hom nie. ... Dit pla my dat hy deesdae nie lus is vir kos nie. En as 

hy eet kla hy gou sy maag is vol. 

7. JIMMY: Ek het vanaand gehoor hoe kla hy.  

8. BEAT: Hy verloor gewig. Net nou skinder die dorp oor hoe ‘n slegte ma ek is. 

9. JIMMY: Nonsens, jy is ‘n goeie ma. (OORGANG) Ek hoor hy is volgende jaar mondig 

maar waar ... op watse ...sy... (BREEK AF) 

10. BEAT: (EMPATIES) Sy verstand is gelykstaande aan die van ‘n vyfjarige. Sy fokus 

dwaal maklik. Maar as hy eers van iets hou, kry jy hom weer nie geroer nie. 

En as jy dan aanhou karring aan hom, kry hy maklik woede-uitbarstings. 

Soos vanaand. 

11. JIMMY: Ek het gesien hy kan nogal ... opvliëend raak.  

12. BEAT: Jy leer maar om hom slim te hanteer. (OORGANG) Kom ons praat liewer oor 

jou. Jy praat nooit oor jouself nie. 

13. JIMMY: Daar is nie veel om te vertel nie. Jy weet ek is ‘n handyman. Werk vir myself. 

Ek haat dit om vir ‘n baas te werk. En ek doen maar wat my hande kry om te 

doen. En dis my hele storie. 

14. BEAT: En ek hoor jy is geskei? 
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1. JIMMY: Nuus trek vinnig op die dorp. Ja. En dit was alles my skuld. Teveel gedrink. 

2. BEAT: Maar jy drink nie ... Nie wat ek agterkom nie. 

3. JIMMY: Dis omdat ek my les geleer het. Drank pla my nie meer nie. 

4. BEAT: Dis goed. Maak twee van ons. En kinders?   

5. JIMMY: Nope. Fout lê ook by my. 

6. BEAT: Hoe lank was jy getroud? 

7. JIMMY: Amper vyftien jaar. En ek loop nou net soveel jare los. Gelukkig op my eie.  

8. BEAT: En jy huur? 

9. JIMMY: Ja, waar sal ek nou geld kry om huis te koop. Jy is gelukkig. 

10. BEAT: Ma Francis se huis. By haar geërf. Ek mis haar. Sy het vir Damien 

grootgemaak. 

11. JIMMY: (EMPATIES) En vandat sy nie meer hier is nie, moet jy noodgedwonge meer 

tyd aan hom spandeer.  

12. BEAT: Ja, en my baas wou dit nie verstaan nie. 

13. JIMMY: Ek hoor toe retrench hy jou. Ek hoop jy is na die watsenaam .... kommissie 

vir mediation en abitration toe. 

14. BEAT: Die CCMA? Ek is. Maar dit vat tyd. Niemand is meer haastig in ons land nie. 

15. JIMMY: Jy vertel my. (MESSEGOED) Dankie. Jy het my na my ouma se kos laat 

verlang. 

16. BEAT: Leef sy nog? 

17. JIMMY: Nee, my familie is maar dun gesaai.  (OORGANG) Ek skat dis seker half ‘n 

sensitiewe subject ... maar ...jou masjientjie het die dorp aan die gons. 

18. BEAT: Die dorp floreer op skinder? 
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1. JIMMY: As ek hoor hoeveel mense daaroor praat kan ek nie dink jy het net een 

masjientjie nie. 

2. BEAT: (MAAK EETGEREI BYMEKAAR) Skuus, maar ek praat net met mense oor 

my masjientjie wat pyn het. Dis die enigste mense wie my masjientjie 

verstaan en waardeer. (BORDE) Ek maak vir ons koffie. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. KLINIEK. OGGEND FONE... DEURE ... 

ROESEMOES.  

3. TAMMY: (SLEGTE HOES) My hene, Beatrice, is jy ook by die Kliniek va’môre?   

4. BEAT: Môre, Tammy. Ja, Damien loop aanmekaar met ‘n koors. 

5. TAMMY: Môre, Damien. 

6. BEAT: Sê môre vir die tannie. 

7. DAMIEN: (MEER ‘N GROM) Môre. 

8. BEAT: Die Kliniek is altyd oorvol. 

9. TAMMY: (SIT/SUGTEND) Ja, dis iets ysliks. Ek het drie van my fabrieksmense 

gebring. Ek moet keer dat daar nie ‘n epidemie op my fabrieksvloer uitbreek 

nie. 

10. BEAT: (OORGANG) Ek hoor Jimmy het jou fabrieksheining gesweis.   

11. TAMMY: Ja, hy ken sy storie. Die gangsters steel deesdae helder oordag. Niks is 

meer veilig vandat die drugs op die dorp begin oorvat nie. 

12. BEAT: Nou praat jy. Dis die wat ek ook maar alles laat toesweis het. 

13. TAMMY: Crime en werk wat so skaars is. Ek hoor jou Pastoor gaan ‘n spesiale 

bidweek hou vir die werkloses.  

14. BEAT: Party dae weet ek nie of bid meer help nie. 
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1. TAMMY: Ons moet maar aanhou glo. Die Here se uitkomste kom soms op die 

vreemdste maniere. (OORGANG) Kan ek jou ‘n dom vraag vra? 

2. BEAT: Ma Francis het altyd gesê daar is nie ‘n ding soos ‘n dom vraag nie. 

3. TAMMY: Jou masjientjie ... waaroor almal so lekker op die dorp praat: Ek meen hier sit 

jy by die Kliniek. Is dit nie beter om jou masjientjie op Damien te probeer nie? 

4. BEAT: (ONGEMAKLIK) Die mense wat my masjientjie gebruik weet wat hulle 

makeer. Ek weet nie wat fout met Damien is nie. Dis hoekom ek hier is. 

(OORGANG) Hoe gaan dit met Simone? 

5. TAMMY: (BORREL) Kan jy glo my dogter het mondig geword? 

6. BEAT: Ja, Simone is ‘n jaar ouer as Damien. Geniet sy nog die swottery? 

7. TAMMY: Verskriklik. Sy wil net ‘n onderwyseres word. En haar ma is so trots op haar. 

(OORGANG) Lyk my my fabrieksmense is klaar. Sterkte, Beatrice. Jy moet 

praat as ek met iets kan help. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. KAMER. AAND 

8. BEAT: (HARDOP/BENOUD) Hy bly koorsig .... Wat is fout, Skat? ....Miskien is 

Tammy reg ... Ek het mos die masjientjie..... Ek moet dit net inprop.... 

BYK: PROP MASJIENTJIE IN .... SAGTE VIBREERGELUID 

 Daarsy! ... Genade hy is vuurwarm ... Ek moet hom afspons ...(SPONS IN 

WATER/SPONS AF)   

BYK: DOOF UIT OP VIBREERGELUID. TERUGFLITS. BINNE. KAMER. AAND 

9. FRANC: (BEKOMMERD) As Damien so kokend warm is moet jy hom oopmaak, 

afspons, Beatrice. As jy eers die koors toemaak, ruk dit hande uit. 

10. BEAT: Dis winter. Die kamer is koud. 

11. FRANC: Hoor wat ek jou sê; ons spons hom af. (SPONS IN WATER/SPONS AF)  
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1. BEAT: Damien moet gaan vir ‘n volledige doktersondersoek, Ma. 

2. FRANC: Sy gestel is net af.  

3. BEAT: Hy kry aanmekaar koors. 

4. FRANC: Ek sal weer van die kruietee kry. 

5. BEAT: (ERGERLIK) Ma weet kruietee help nie rêrig nie. Dis soos boereraat. Dis 

alles in mense se koppe in.  

6. FRANC: Dis boererate met glo, Beatrice. Alles in die lewe het glo nodig. Moet nooit 

neerkyk op glo nie, my Kind. Maar geloof sonder die werke is dood. 

Boererate is my doen, saam met my geloof. 

7. BEAT: Dis jarelaas wat ons Damien ordentlik deur ‘n dokter laat ondersoek het. 

8. FRANC: Ons kan hom vat, maar ...(BREEK AF) 

9. BEAT: Maar Ma dink dis geldmors? 

10. FRANC: (ERGERLIK) Het jy agtergekom wanneer Damien koors kry? 

11. BEAT: (DINK) Hoe bedoel, Ma? Dit gebeur gereeld. 

12. FRANC: Nee, dit gebeure elke keer as Damien hoor Mister Zowitsky vat jou weer 

Makouvlei toe. 

13. BEAT: (DOM) Ma? Zowitsky het ‘n tak op Makouvlei. Hy stuur my om te gaan 

uithelp as daar probleme is. Ma weet tog. 

14. FRANC: Ek weet maar alte goed, ja. En sy vrou is elke keer oorsee ... En jy? ... Jy bly 

sommer by hom in sy huis. 

15. BEAT: (ONGEMAKLIK/OPGEWERK) Wat probeer Ma sê? 

16. FRANC: Mister Zowitsky .... hy misbruik jou .... en jy laat dit toe. 

17. BEAT: Meneer Zowitsky was nog net goed vir my. 

18. FRANC: Dis jou hele probleem ... 
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1. BEAT: (ERGERLIK) Wat, Ma? 

2. FRANC: Die mans wat so goed is vir jou .... en jou dan misbruik. 

3. BEAT: Sê Ma ek ... ek slaap rond? 

4. FRANC: (FERM) Nee, al wat ek sê is Damien word elke keer koorsig as hy hoor jy 

gaan weer weg. Dis wat ek sê! 

BYK: HEDE: BINNE. KAMER. AAND. MASJIENTJIE SE VIBREER IN A/G 

5. BEAT: (SUG SWAAR) Nou hoekom is jy vanaand so koorsig, Damien. Ek gaan mos 

nie weg nie. Ek is hier. By jou.....  Magtig, hy is warm. (SPONS AF) 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. KLINIEK. OGGEND. FONE... DEURE ... 

ROESEMOES. 

6. PAST: (VERBAAS) Beatrice! 

7. BEAT: Môre ...Pastoor. 

8. PAST: Is Damien siek? 

9. BEAT: Jy kan mos sien. 

10. PAST: (VOEL) Genade, sy kop is aan die brand. 

11. DAMIEN: (KREUN) 

12. BEAT: Die koors wil nie breek nie.:  

13. PAST: Die ... die Kliniek het goeie personeel. 

14. BEAT: (BRA BITTER) Die weduwee roep jou. 

15. PAST: (ONGEMAKLIK) O, suster April ... (AAN SUSTER APRIL) Ek kom. (AAN 

BEATRICE) Die arme vrou klim bulte. Dis die een beproewing na die ander. 

Ek is seker daarvan die Kliniek sal mooi na Damien omsien. Sterkte. 

16. FRANC: (DOEBLEER AS SUSTER) Come through, Beatrice. Kom, ek help jou met 

Damien. 
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1. DAMIEN: (KREUN)  

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. BEATRICE SE HUIS. OGGEND.  

 KLOP AAN DEUR/ DEUR OOP 

2. BEAT: Ag, dankie tog, Tammy. Jy red my lewe. Kom in. (DEUR TOEGEMAAK) 

3. TAMMY: Ek het ‘n uitstekende fabrieksbestuurder. En ek glo in naasteliefde. 

4. BEAT: Ek moet CCMA toe. Vandag is dit ek en Zowitsky.  

5. TAMMY: Dis hoekom ek graag help. (GRIMMIG) Dis tyd dat iemand Zowitsky ‘n les 

leer. 

6. BEAT: Damien is in die bed. Hy is weer koorsig.   

7. TAMMY: Wat sê die Kliniek toe oor sy koors? 

8. BEAT: Die suster het bloed getrek. Weggestuur. Ons gaan ‘n rukkie wag vir die 

uitslae. Skuus, ek moet ry.... 

9. TAMMY: Gaan, ek is hier. Almal kla oor Zowitsky mense left, right en center fire. Hy 

kom met moord weg. 

10. BEAT: (SUGTEND) Ek is moeg vir baklei. 

11. TAMMY: Dis ongelukkig al hoe mens vandag iewerste kom. En soos ek Zowitsky ken 

sal hy nie eers self daar wees nie. Hy stuur sweerlik net sy prokureur. 

12. BEAT: Gee jy om om vir Damien so af en toe af te spons, asseblief? Alles staan reg 

voor sy bed: Die skottel met water en die spons. 

13. TAMMY: Natuurlik. Moenie worry nie. Simone het nie maklik groot gemaak nie. 

14. BEAT: Sy is ‘n pragtige kind. Lyk op ‘n druppel water soos haar mooie ma.  

15. TAMMY: Flattery will get you anywhere. Toe gaan gee vir Zowitsky pakslae. Dis 

hoogtyd dat die vroue van hierdie dorp opstaan vir hulle regte. 

BYK: TAXI TOET VERDER WEG 
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1. BEAT: My taxi is hier. 

2. TAMMY: Ek moes vir jou een van my fabrieksmotors gereël het. 

3. BEAT: Toemaar, ek kom mooi reg met die taxis. Ek kom so gou ek kan (DEUR 

OOP EN TOE) 

BYK: DOOF. BINNE. KAMER. OGGEND. MASJIENTJIE VIBREER SAG IN A/G 

4. TAMMY: (STOM) Kyk... Beatrice se masjientjie! Sy het dit sweerlik aan vergeet. ... 

Laat ek sien ... Silwer band om Damien se arm ... elektriese koord by die 

muur ingeplug. ... Voel hoe vibreer dit .... Nou wat maak jou so special ou 

masjientjie? ... Lyk maar vir my vrek ordinêr ... Dis sweerlik vervalste silwer 

.... Wag, neem ‘n foto Tammy Willemse. Jy gaan nooit weer die geleentheid 

kry om die veelbesproke masjientjie so van naderby te beskou nie. 

BYK: NEEM DRIE FOTOS MET SELFOON. TAMMY SE SELFOON LUI 2X 

 (SKRIK HAAR BOEGLAM/TUSSENIN) Magtig, hoe skrik ek nou. Antwoord, 

Tammy .... dis Beatrice. (MAAK KEEL SKOON/RUK HAAR REG/ 

ANTWOORD) Ja, Beatrice? 

5. BEAT: (*FILTER) Skuus Tammy, jy het seker gesien ek het ... my masjientjie... ek 

het vergeet om dit af te haal en te bêre. 

6. TAMMY: (ONGEËRGD) O, is dit wat aan Damien se arm is? 

7. BEAT: Kan jy dit asseblief by die muur afsit? En haal dit van sy arm af. Jy kan hom 

nie afspons met die masjientjie aan sy arm nie. Ek hou nie van water en 

elektrisiteit bymekaar nie. 

8. TAMMY: Natuurlik. Presies wat ek gedink het. Moenie worry nie. Alles is onder 

beheer.  

9. BEAT: Dankie. En Tammy ... 
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1. TAMMY: Ja. 

2. BEAT: Ek sal dit waardeer as jy nie oor die masjientjie praat nie. 

3. TAMMY: Natuurlik. Ek het nie ‘n los mond nie. En by the way, jou masjientjie help nie. 

Damien is vuurwarm. Ek moet hom begin afspons. 

4. BEAT: Dankie. En ek moet ingaan. Zowitsky is hier. Ons praat weer. 

BYK: SELFOONKNOPPIE DOODGEDRUK. MASJIENTJIE AFGESKAKEL 

5. TAMMY: Daarsy, af is die ding ... Haal dit af, Tammy ... so ja. Nou spons ek jou af, my 

Kind ....Jy kook. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. JIMMY SE BAKKIE OP DIE OOP PAD. OGGEND 

6. BEAT: Ek mors jou hele Saterdag op. 

7. JIMMY: Dis oukei. Ek sê jou mos ek het niks wat my vanoggend roep nie. 

8. BEAT: Damien moet ongelukkig Makouvlei toe. Dis al waar hy gehelp kan word. 

9. JIMMY: Jy het nog nie gesê wat fout is met hom nie. 

10. BEAT: (SEER) Die dokter praat groot woorde. ... CML: chroniese mieloïede 

leukemie.  

11. JIMMY: Maar dis mos bloedkanker? 

12. BEAT: Die dokter praat my kop dronk...Die kanker begin glo met die bloed se 

selvorming in die beenmurg. Teveel en misvormende wit bloedliggaampies.  

13. JIMMY: Weet jy hoe .... ernstig is hy? 

14. BEAT: Die dokter sê dit moes lankal gediagnoseeer gewees het. My probleem is my 

ma ... mag haar siel in vrede rus ... het eintlik maar vir Damien grootgemaak. 

15. JIMMY: Sy het ‘n goeie job daarvan gemaak. 

16. BEAT: Ja, maar sy het in boererate geglo. Damien is selde in vir ‘n goeie mediese 

ondersoek. En nou moet ek met hom na die onkoloog op Makouvlei. 
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1. JIMMY: Klink ernstig. En as jy nou moet heen en weer met hom? 

2. BEAT: (SUGTEND) My baas ... Zowitsky... die CCMA het hom gedruk om my weer 

in my pos aan te stel.... 

3. JIMMY: Dis mos goeie nuus. 

4. BEAT: Hy sal dit nooit doen nie. Hy het my ‘n skeidingspakket aangebied.  

5. JIMMY: En is jy tevrede daarmee? 

6. BEAT: Dis beter as niks. ... Ek sal vir my ‘n klein karretjie kan koop. 

7. JIMMY: Ek is bly. Vat my saam as jy gaan shop vir een. Ek is goed met rygoed. Ek 

sal seker maak jy koop nie ‘n kat in die sak nie. 

8. BEAT: Dankie. Dit sal gaaf wees. Ons moet aanstoot. 

BYK: BAKKIE VERSNEL. DOOF. BUITE. TAMMY SE GARAGE. MIDDAG. 

9. JIMMY: (ONDER MOTORKAP) Tammy! 

10. TAMMY: (KOFFIE) Koffie! 

11. JIMMY: (ORENT) Thanx. Sê my, hoekom moes ek jou kar service? 

12. TAMMY: (SPEEL DOM) Want dis mos wat jy doen verstaan ek. 

13. JIMMY: Tammy, hierdie kar is brand new ... spotless. Die plugs is splinternuut. Jy is 

besig om geld te mors. Vir wat? (DRINK)  

14. TAMMY: (ONOORTUIGEND) Ek het ‘n geluid gehoor.  

15. JIMMY: Jy mors my tyd en jou geld.  

16. TAMMY: As jy sê my ryding is reg, klop my hart reg. Mens kan nie ‘n prys op 

gemoedsrus sit nie. Ek skuld jou. 

17. JIMMY: Jy skuld my niks.    

18. TAMMY: Nou kuier dan maar ‘n bietjie. Goeie geselskap is skaars op die dorp. 

19. JIMMY: Dis reg so. Ons sit sommer hier buite. (SIT OP TUINBANKIE)  
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1. TAMMY: (SIT/OORGANG) Jy het vir Beatrice en Damien Makouvlei toe gevat. 

2. JIMMY: (NEEM IN/HOU DIT LIG) En toe nooi jy my om kwansuis jou kar te kom 

service. Net om uit te vind wat aan die gang is. Die Pastoor moet meer praat 

oor die sonde van nuuskierigheid. 

3. TAMMY: (OPREG) Naasteliefde was nog nooit ‘n sonde nie. 

4. JIMMY: Rokers en nuuskieriges, is die slimste mense wat daar is: Altyd reg met ‘n 

antwoord. (OORGANG) Beatrice is helemal op. Die onkoloog praat van 

CML. Dis die een of ander vorm van erge bloedkanker.  

5. TAMMY: (BESORGD) My liewe magtig... Dis verskriklik. 

6. JIMMY: Ek sukkel om by te hou. Klink of Damien eers hoë dosisse chemo gaan kry 

om die bloedkanker se selle dood te maak. Maar dit gaan weer sy normale 

beenmurgselle beskadig. So-iets. En daarom moet hy later weer ‘n 

stamseloorplanting kry. Om die beenmurgselle weer reg te kry.  

7. TAMMY: Wag, my oom Daniël is deur die ding. As ek reg onthou praat hulle van ‘n 

PBSCT: Peripheral Blood Stem Cell Transplant. En daar is twee processes 

involved. Dis of autologous of ‘n allogeneic transplant. 

8. JIMMY: Wag, Beatrice se praat kom terug. Met die autologous process kollekteer 

hulle die pasiënt se eie stamselle. Maar dit kan ‘n groot probleem wees want 

hulle kan weer die kankerselle kollekteer. 

9. TAMMY: Damien se aanmekaar koors sê my sy gestel is kwaai af. Dis infeksie. 

10. JIMMY: Presies wat Beatrice sê. Daarom moet hulle gaan vir die  .... allogene 

oorplanting .... Maar dan het jy ‘n geskikte skenker nodig. Iemand wie se 

weefsel ‘n match is. En dis gewoonlik ‘n familielid. En Damien het net vir 

Beatrice. En ek kan sien sy stres haar op want sy sukkel met suiker.  
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1. TAMMY: Ja, Damien se pa is dood en hy het nie boeties of sussies nie. Waar is 

Damien nou? 

2. JIMMY: By die huis, maar hy sal aanmekaar moet Makouvlei toe vir sy behandeling. 

3. TAMMY: En Beatrice het nie ‘n ryding nie. 

4. JIMMY: Sy kan ‘n karretjie koop. 

5. TAMMY: (VERBAAS) Met haar masjientjie se geld? 

6. JIMMY: Nee, los nou die masjientjie. Met geld wat Zowitsky aan haar uitbetaal. ‘n 

Skeidingspakket. 

7. TAMMY: Ag, dan is ek bly. Ek sal gereeld by haar ‘n draai gaan maak. Ek dink 

daaraan om haar met ‘n werk in my fabriek te help. 

8. JIMMY: Dit sal wonderlik wees. (OORGANG) Waar is die koffie waaroor jy so gebrag 

het? 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE. ONKOLOGIESENTRUM. KLEIN HOND (YORK IE) 

BLAF AL SPELEND IN A/G. OGGEND 

12. BEAT: (WAARSKU) Pasop Damien, jy moenie op die hondjie trap nie. 

13. DAMIEN: (VERDER WEG/GENIET HONDJIE) Ons speel.  

14. JIMMY: Los, die Yorkie geniet die aandag.  

15. BEAT: Ek is net bang Damien trap per ongeluk op haar. Jy sien hoe lomp is hy. 

16. JIMMY: Laat hulle speel.  

17. BEAT: (SUGTEND) Ek wens ek kan hom die chemo spaar. 

18. JIMMY: Lyk my die chemo is heavy stuff.  

19. BEAT: Dit vreet aan my dat ek Damien nie lankal vir ‘n behoorlike ondersoek gevat 

het nie. 

20. JIMMY: Ek glo alles gebeur met ‘n doel. 
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1. BEAT: (OORGANG) Dankie dat jy jou dag opoffer .. ons Makouvlei toe gebring het.  

2. JIMMY: Volgende week het jy jou eie wiele. 

3. BEAT: Ek kan nie wag nie.  

BYK: FYN TJANK VAN YORKIE 

 (RAAS) Agge nee, sies Damien. Jy maak haar seer. 

4. DAMIEN: (*VERDER WEG) Sorry, hondjie. Sorry. 

5. JIMMY: (BEWEEG WEG) Wag sit, ek sal gaan help. 

6. BEAT: Hy is te rof met haar. 

7. JIMMY: (*WEG) Kom stap saam met my, Damien.  

8. TAMMY: (NADER) Ek het gedog dis Jimmy se bakkie wat hier voor staan. 

9. BEAT: Agtervolg jy ons? 

10. JIMMY: Hi, Tammy.  

11. BEAT: Groet, Damien. 

12. DAMIEN: (WEG) Hallo.   

13. BEAT: Wat doen jy by die onkologiesentrum in Makouvlei? 

14. TAMMY: (SIT) Ek soek nuwe afsetpunte vir my speseryein Makouvlei. Maar ek is 

klaar. Jimmy kan ry. Ek sal jou en Damien huis toe vat. 

15. JIMMY: (NADER) Dis nie nodig nie. 

16. TAMMY: Ek het bybedoelings. Daar is ‘n waterlek in die fabriek se kombuis. Ek het 

gewonder of jy kan help. 

17. JIMMY: Solank jy na Beatrice en Damien omsien is die saak reg. 

18. TAMMY: Natuurlik.   

19. BEAT: Ons krap julle sake erg deurmekaar. 

20. TAMMY: Ek wil graag by die chemosessie insit. As ek mag. 
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1. JIMMY: Dis leersaam. Ek ry.  

2. BEAT: Dankie, Jimmy. Ry veilig   

3. JIMMY: (WEG) Maak so. 

4. TAMMY: Ek hoop ons kan vyf minute gesels voor Damien se chemosessie begin? 

5. BEAT: Saggies met die yorkie, Damien. 

6. DAMIEN: (WEG) Ons speel. 

7. BEAT: Praat. Ek kan sien jy het ‘n gewig op jou hart. 

8. TAMMY: (SKULDIG) Dis jou masjientjie... 

9. BEAT: Agge nee. Ek is moeg om oor die ding te praat.  

10. TAMMY: Ek het dit nou die dag afgeneem. Kyk. (SELFOON) Op my selfoon. 

11. BEAT: (KYK/BESEF) Toe jy na Damien by my huis gekyk het. 

12. TAMMY: Ja. Sorry. Ek moes nie. Dit pla my. Jy vertrou my. 

13. BEAT: (SUG) Miskien is dit tyd om my masjientjie te bêre. 

14. TAMMY: Hoekom? Dis ‘n inkomste.  

15. BEAT: Zowitsky het darem uitbetaal ... (OORGANG) Jy weet, al die jare het ek met 

Ma Francis baklei oor haar kruietee en boererate... Haar vertel dis net goed 

wat in mense se koppe werk. Dit help nie regtig nie.  

16. TAMMY: (EMPATIES) Ek onthou jou ma en haar baie boererate. 

17. BEAT: Sy het darem altyd bygesê moenie neerkyk op glo nie. Alles in die lewe het 

glo nodig. Boererate ook. En toe ... na Ma Francis se skielike dood, sit ek 

skielik met my masjientjie. 

18. TAMMY: Die masjientjie het saam met die Ier gekom. 

19. BEAT: (SWARE SUG) Ja, die masjientjie is Scott se masjientjie.  

20. TAMMY: Jy hoef nie daaroor te praat nie. 
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1. BEAT: Miskien help dit as ek ‘n slag praat. (VERTEL) Die dag na Ma Francis se 

afsterwe het ek op my bed gelê. Damien was in die garage. Toe ek my oë 

oopmaak staan Scott voor my bed. Ek het die groot baard gesien ... Geskrik 

... Hom nie erken nie. 

BYK: TERUGFLITS: BINNE. KAMER. OGGEND 

2. BEAT: (VERVOLG/VERSKRIK) Wie is jy? Wat soek jy in my kamer? 

3. SCOTT: (EMPATIES) Erken jy my nie, Beatrice? 

4. BEAT: (GERUK) Scott! Waar kom jy vandaan? 

5. SCOTT: Ek is hier vir Ma Francis se begrafnis. 

6. BEAT: Hoe weet jy van haar? 

7. SCOTT: (BELY) Ons het kontak gemaak. ‘n Jaar gelede al.  

8. BEAT: (BESEF) Dis die emails waaroor sy so geheimsinnig was.  

9. SCOTT: Ek was eendag by julle huis. Jy was by jou baas .. Zowitsky in Makouvlei... 

Ons het die hele dag om gesels ... En van toe het ons kontak gehou. 

10. BEAT: En niemand sê my ‘n woord nie. 

11. SCOTT: Luister, ek... ek het nie mooi met jou en Damien gemaak nie. Julle 

weggegooi toe julle my die nodigste gehad het. En belief you me, Ma Francis 

het my dit nie gespaar nie. 

12. BEAT: Dis goed en wel, maar ek het die reg gehad om van jou te weet. 

13. SCOTT: (SUGTEND) Dis my skuld. Ek het gevra dat dit wag tot na my laaste trip. 

14. BEAT: (BESKULDIGEND) Asseblief. Jy is alewig aan die reis. 

15. SCOTT: Ja, maar nie meer nie. Ek het klaar getravel. 

16. BEAT: Dis wat jy nou sê. Jy sal nooit ophou swerf nie. 

17. SCOTT: Ek moet.. Maar ons sal later daaroor praat. Ek moet vir my blyplek loop soek. 
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1. BEAT: Die spaarkamer is oop. 

2. SCOTT: (NEEM IN) Is jy seker? 

3. BEAT: Ja.  

4. SCOTT: Dankie. Ek wil graag meer tyd saam met Damien spandeer. As ek mag? 

5. BEAT: Hy hou nie van vreemdelinge nie. 

6. SCOTT: Ek het geleer om patient te wees. Genuine. 

7. BEAT: Jy gaan dit nodig kry. ... (OORGANG) Ek lê omdat my rug stokstyf is. 

8. SCOTT: Dis die stres ... die skok van Ma Francis se dood. (HAAL MASJIENTJIE UIT 

DRASAK) 

9. BEAT: En nou? 

10. SCOTT: (TROTS) Onthou jy my groot droom van healing the people? 

11. BEAT: (ONTHOU) Jou masjientjie waaraan jy saans in die garage gewerk het. 

12. SCOTT: En waaroor jy vir my gelag het ... (DOEN DIT) Kom ons sit die silwer band 

om jou arm.... So ja. Nou plug ek dit in ... en switch dit aan ... 

BYK: SAGTE VIBREERGELUID 

13. BEAT: Sjoe, die band vibreer omtrent kwaai.  

14. SCOTT: Maak toe jou oë ... Relax. Ek loop maak vir ons tee. 

BYK: HEDE: BUITE. ONKOLOGIESENTRUM. OGGEND  

15. TAMMY: (MEEGEVOER) En dis waar jou masjientjie vandaan kom? 

16. BEAT: Ja, dis Scott McFadden se uitvindsel. En die volgende oggend was my rug 

reg. 

17. TAMMY: (BEÏNDRUK) Almal het van hom geweet, maar hom nooit juis gesien nie. 

18. BEAT: Hy wou nie meng nie. Ek het eers later verstaan. 

19. TAMMY: Ek weet hy het jou baie met Damien gehelp. Amper soos jou ma. 
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1. BEAT: Ja, my lewe was .... midde van Ma Francis se skielike afsterwe ... skielik 

draaglik. Danksy Scott. Dit het my gehelp om meer aandag aan my werk te 

gee. 

2. TAMMY: En die dag toe jy Scott so op jou eie loop begrawe het jou probeme by die 

werk ... met Zowitsky, begin.  

3. BEAT: Zowitsky was net onredelik. Gelukkig dink die CCMA ook so.  

4. TAMMY: Ek is bly. (OORGANG) Ek is nie klaar met my confessions nie. 

5. BEAT: Moet ek bekommerd wees? 

6. TAMMY: Ek moet al my sonde bely. 

7. BEAT: Watse sonde? 

8. TAMMY: (*SKULDIG) Daar was nog ‘n masjientjie in Damien se kaslaai. 

9. BEAT: (VIES) Het jy sowaar in my laaie gekrap! 

10. TAMMY: Skuus.  

11. BEAT: (SUGTEND) Na Scott se dood het ek nog elf masjientjies in sy kaslaai gekry. 

Maar een van hulle het  nie gewerk nie. Dis die een wat jy in Damien se laai 

gekry het. Hy het daarmee gespeel. 

12. TAMMY: (VOOR SY DINK) Dit was net ‘n los draadjie. 

13. BEAT: (ONTSTELD) Hoe weet jy dit? 

14. TAMMY: (BESEF) Jimmy het dit reggemaak. 

15. BEAT: Jimmy! 

16. TAMMY: (ONGEMAKLIK) Toemaar, hy weet nie dis jou masjientjie nie. 

17. BEAT: (ONGELUKKIG) My magtig Tammy, Jimmy is nie onnosel nie. 

18. TAMMY: Sorry. Ek wou net vir Simone help. 

19. BEAT: (HALF ERGERLIK) Help met wat? 
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1. TAMMY: Sy dooi oor tennis, maar kla alewig oor seer gewrigte. En toe ek die 

masjientjie sien dink ek aan haar. En sy dink die ding is fabulous. Ek sal jou 

daarvoor betaal. Ek weet dis jou inkomste. 

2. BEAT: (NEEM IN) Dink sy die masjientjie help? 

3. TAMMY: Sy rave daaroor. Sy speel nou by die dorp se tennisklub terwyl sy met 

holiday is. 

4. BEAT: (BESLUIT) Laat sy dit hou. 

5. TAMMY:  Net as ek daarvoor betaal. 

6. BEAT: Weet sy dis ... dis my masjientjie? 

7. TAMMY: (SKULDIG) Ek het pure heidens daaroor gelieg. Gesê ek het dit oor die pos 

georder. Maar ek sal haar vertel dis jou famous masjientjie. 

8. BEAT: Jy vertel haar niks. Laat sy maar glo wat sy wil. Dis tyd vir Damien se 

chemosessie. Kom ons moet ingaan. 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE. JIMMY SE HUURHUIS. MIDDAG. 

BRAAIVUURTJIE KNETTER 

9. BEAT: Jy het ‘n pragtige plekkie. 

10. JIMMY: Ek hoop jy kan sien ek het dit van hoek tot kant uitgeverf. 

11. BEAT: Jou huiseienaar sal baie bly wees. 

12. JIMMY: Ek kon darem die verf se prys van die huur aftrek.  

13. BEAT: Maar die eienaar lag al die pad bank toe. Hy kry die arbeid verniet. 

14. JIMMY: Ek hou van ‘n skoon plek.  

15. BEAT: Dit maak twee van ons. (OORGANG) Die masjientjie wat jy vir Tammy 

reggemaak het? 

16. JIMMY:  Net ‘n los draadjie. Nogal ‘n oulike patent.  
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1. BEAT: En jy het natuurlik dadelik twee en twee bymekaar getel? 

2. JIMMY: (NEEM IN) Om eerlik te wees ... ja, ek het gewonder ... maar toe besluit om 

niks vrae te vra nie. Jy het mos gesê jou masjientjie is net vir mense wat pyn 

het. Ek het nie geweet of Tammy in pyn was en sy jou masjientjie gehuur het 

nie. Toe doen ek net wat sy my gevra het om te doen. Is ek in die 

moeilikheid? 

3. BEAT: (SUG) Vergeet daarvan. Tyd dat ek na die Pastoor luister en die masjientjie 

wegpak. Dit help tog nie vir Damien nie. 

4. JIMMY: (OORGANG) Die chemosessies haal baie uit hom uit. . 

5. BEAT: Jy sien mos hy wou dadelik gaan lê. 

6. JIMMY: Gelukkig het ek die spaar tv in die spaarkamer gesit. Hy kan lê en kyk solank 

as wat hy wil. En as hy aan die slaap raak, is dit ook oukei. 

7. BEAT: Ek sal kort-kort by hom inloer. 

8. JIMMY: Kan ek ietsie vir jou inskink? 

9. BEAT: Sodawater asseblief. 

10. JIMMY: Nie eers ‘n lekker vrugtesappie nie? 

11. BEAT: Nee dankie. Ek en my liewe suikertelling. Dit word nie beter nie. 

12. JIMMY: (SKINK) En ek wil vir jou nog braaibroodjies braai. 

13. BEAT: (GLAS) Dankie.... Dis darem net een sonde vir die dag. (DRINK) 

14. JIMMY: (GLAS/OORGANG) Hoekom wil jy Maandag Makouvlei toe ry? Ek dog 

Damien se chemosessies is vir eers klaar. 

15. BEAT: Ek wil my laat toets. 

16. JIMMY: Waarvoor? 
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1. BEAT: Die PBSCT.... perifere bloed stamseloorplanting ... Ons moet gaan vir die 

allogene proses... En ek wil .... ek moet Damien se geskikte skenker wees. 

2. JIMMY: Skuus, maar jy ....jy sukkel met jou suikertelling. 

3. BEAT: Ek weet. Ek slaap nie snags nie. (VERTEL) ‘n Kind kry twee chromosome by 

elke ouer. Ek verstaan daar is ‘n vyf-en-twintig persent kans dat of die pa of 

die ma of een van die boeties of sussies ‘n geskikte skenker kan wees.  

4. JIMMY: Maar die probleem is Damien het nie ‘n boetie of sussie nie. 

5. BEAT: Ja, en eintlik sê die onkoloog is die jonger skenkers beter. Hy vertel my elke 

keer as die ma geboorte skenk, tel sy ook meer teenliggame op wat 

negatiewe implikasies vir die PBSCT kan inhou. Maar gelukkig was ek net 

een keer swanger. 

6. JIMMY: Aai, alles loop op jou af. Tammy vertel my Scott McFadden ... Damien se pa 

..... was die groot liefde in jou lewe.... Maar .... hy is oorlede.  

7. BEAT: (SUGTEND/BESWAARD) Natuurlik het Tammy jou volledig ingelig. 

BYK: MUSIEKBRUG X –DOOF NA MASJIENTJIE SE SAGTE VIBREER. BINNE. 

KAMER. AAND 

8. BEAT: (HARDOP/MOEDELOOS) Wie probeer jy bluf, Beatrice?....  Scott se 

masjientjie gaan nooit vir Damien help nie, al glo jy hoe hard. Scott was ‘n 

dromer .... ‘n dronk dromer.... ‘n sondaar. Scott se drome is nie deur 

naasteliefde aangevuur nie. Jy vergeet hy wou alewig ryk word. Stinkryk .... 

Miskien sou dit gehelp het as Scott Ma Francis se sagte meelewende hart 

gehad het. ... Sy het altyd gegee asof sy ryk was...   

BYK: DOOF UIT OP VIBREER. TERUGFLITS. BINNE. KOMBUIS. OGGEND. 
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1. FRANC: (MENGBAK/RAAS) Hou nou dadelik op om my te kapittel, Beatrice. Jy weet 

mos dis saliger om te gee, my Kind. 

2. BEAT: (ONGELUKKIG) Asseblief, net nie weer Pastoor Glen Jansen se berugte 

preek van die weduwee van Sarfat nie, Ma. Kyk mooi, Ma se meel bly nie 

dieselfde nie. Van waar ek staan lyk dit of Ma se meel vinnig opraak.  

3. FRANC: Ja, toe, moenie so ongedurig wees nie. Die Goeie Gewer hou van iemand 

wat gee sonner om iets t’rug te ve’wag. 

4. BEAT: As die Pastoor nie pasop nie, vat Ma een van die dae sy plek agter die 

preekstoel. 

5. FRANC: Vir wat is jy altyd so giftig oor’ie man? Lasarusfontein sal in chaos verval as 

dit nie vir ‘n goeie herder soos Glen Jansen was nie. 

6. BEAT: Goeie herders basuin dit nie uit vir almal om te hoor as hulle die dag iets 

goeds doen nie. .... Toe bak Ma se brood. 

7. FRANC: Dankie, ek gaan. Jy weet ek kannie snags slaap as ek weet daar is kinners 

wat honger gaan slaap nie. 

8. BEAT: Ja, toe nou Ma. Net jammer die kinders is honger omdat die pa’s al die 

kosgeld uitsuip. 

9. FRANC: Dis waar, maar dis nie hulle skuld nie. 

10. BEAT: (SUGTEND) Dit weet ek maar alte goed... Maar in my hart wonder ek soms 

hoekom Ma se voortreflike Pastoor nie sy werk doen en sy besope skape 

meer bearbei nie. 

11. FRANC: Skei uit, Beatrice. Kom help my liewer om die deeg in die panne te kry. 

(PANNE) 

BYK: HEDE: BINNE. KAMER. AAND. MASJIENTJIE SE SAGTE VIBREER 
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1. BEAT: (SUG DIEP/GEBED) Genadige Vader, ek is dom. Ek het so mooi gebid my 

ronde liggaam is ‘n geskikte skenker. .... Maar ek is nie. .... Ek drop alweer 

vir Damien. ...... Is dit hoekom hy so ....so ernstig siek is? Is dit omdat hy 

eerder by sy ouma Francis wil wees? .... Ek bid vir ‘n bietjie genade, 

asseblief, liewe Vader. Ekskuus, ek was nie heeltemal eerlik met Ma Francis 

was nie.  Moet dit asseblief nie teen my hou nie. Dis nie altyd maklik om jou 

sonde voor geliefdes te bely nie. Maar ek was eerlik met Scott. 

BYK: DOOF UIT OP SAGTE VIBREER. TERUGFLITS. BUITE. TUIN. MIDDAG 

VOËLS IN A/G 

2. BEAT: Wat is fout Scott? Jy sukkel nou al ‘n paar dae om te praat. 

3. SCOTT: Dis tyd dat ek oopkaarte met jou speel. ... My time is running out. 

4. BEAT: (BENOUD) Ek het geweet jy steek iets vir my weg. ... Is jy siek? Is dit 

hoekom jy teruggekom het? 

5. SCOTT: Dis.... pankreaskanker. .. Ek moet goodbye sê ... Ek wil nie op jou nek lê nie.  

6. BEAT: (GESKOK) Kanker! Soos Ma Francis! 

7. JIMMY: Ja. Ons het mekaar help dra. 

8. BEAT: (SEER) Sy het my nooit ‘n woord gesê nie. 

9. SCOTT: Ek het haar mooi gevra.... En sy hou altyd haar woord. 

10. BEAT: Jy kan nie nou weggaan nie. Ons het jou nodig. Ek en Damien. 

11. SCOTT: Jy weet hoe dit met Ma Francis in haar last days gegaan het. Dis nie reg 

teenoor jou nie. 

12. BEAT: Dis my besluit. 

13. SCOTT: Damien? ... Hy sukkel nog om die dood van sy ouma te verwerk. 

14. BEAT: Dit sal erger vir hom wees as jy net weer verdwyn. 
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1. SCOTT: Is jy seker? 

2. BEAT: Ja.  

3. SCOTT: (OORGANG) Wat is dit? 

4. BEAT: Ek moet my hart skoonmaak. 

5. SCOTT: Waaroor? 

6. BEAT:  Oor Damien. 

7. SCOTT: Jy moet ophou om jou oor hom te verwyt. Dinge gebeur soos dit moet. 

8. BEAT: Nee, ek moet my sonde bely.  

9. SCOTT: Dis ek wat moet bely. 

10. BEAT: (BELY) Jy was reg oor Damien.... Hy is nie jou seun nie. 

11. SCOTT: (STIL) Ek weet. 

12. BEAT: (STOM) Hoe? Ma Francis het nie geweet nie. 

13. SCOTT: Sy het. Ma’s weet altyd. 

14. BEAT: (SEER) Ek wou haar op haar sterfbed vertel, maar ek kon nie.  

15. SCOTT: Ons het baie gepraat. Ma Francis het nie ‘n enkele verwyt in haar bors gedra 

nie. 

16. BEAT: En jy? Hoe weet jy? 

17. JIMMY: (BELY) Omdat ek nie kinders kan hê nie. Ek moes jou vertel het .. Maar ek 

kon dit nooit regkry nie. (BREEK AF) 

18. BEAT:  Toemaar, dis reg ... Ek dra ook nie verwyte in my bors nie. Ek kan dit nie 

bekostig nie. 

BYK: MUSIEKBRUG. KLOP AAN VOORDEUR. BINNE. AAND.  

19. JIMMY: (DEUR OOP/BELEEFD) Naand, Beatrice, kan ek maar in kom? 

20. BEAT: (MOEG) Ek wou nou net stort en in die bed klim. 



DIE MASJIENTJIE DEUR JOE KLEINHANS 

 

34 

 

1. JIMMY: (AFGEHAAL) Tammy het my vertel van ...(BREEK AF) 

2. BEAT: Ek is nie ‘n geskikte skenker vir die PBSCT ... vir die weefselproses nie. 

3. JIMMY: Ek het so gehoor, ja. Ek wens ek kon help. 

4. BEAT: Ek kort ‘n familielid wat ek nie het nie.  

5. JIMMY: Is dit ‘n complicated proses? 

6. BEAT: Nie naastenby soos ‘n beenmurgoorplanting nie. 

7. JIMMY: My kop is plat as dit by sulke goed kom. 

8. BEAT: Die onkoloog het my gewys. Die skenker word aan ‘n masjien gekoppel vir 

die stamseloorplanting. Dit lyk amper soos ‘n nier-dialiese masjien. Die 

masjien trek bloed uit jou aar, sif die selle deur ‘n masjien en haal net die 

stamselle uit, ook die stamselle wat uit die beenmurg ge-oes is. Die 

stamselle word geskei in ‘n sak en die res van die bloedselle... byvoorbeeld 

die rooi- en witselle, die plaatjies en plasma.... gaan terug na die skenker.  

9. JIMMY: Dit klink nogsteeds Grieks vir my. 

10. BEAT: (SUGTEND) Sonder ‘n geskikte skenker is Damien in die moeilikheid. 

Tammy help baie. Sy het die Sonneblom Stigting se waglys laat nagaan. Die 

spesifieke databasis is internasionaal gekoppel. Maar ons sien nie lig nie. 

11. JIMMY: Jy moenie moed verloor nie. 

12. BEAT: (BITTER) Dis omdat Damien verstandelik gestremd is. 

13. JIMMY: Jy kan nie dit sê nie. Jy kan dit nie eers dink nie. Kan ek nie maar inkom vir 

‘n paar minute nie? 

14. BEAT: Jimmy, jy mors jou tyd. Ek gun jou ordentlike geselskap. Gaan kuier vir 

Tammy.  

15. JIMMY: Jy kan nie namens my besluit nie. 
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1. BEAT: Ek kan jou niks bied nie. My lewe foeter teveel skeef. 

2. JIMMY: Dis waarvoor mens ‘n support system nodig het ... Hulle noem dit vriende.  

3. BEAT: Seker in ‘n normale lewe.   

4. JIMMY: Ons kan tee drink sonder om te praat. 

5. BEAT: Nie vanaand nie, Jimmy. Gaan kuier vir Tammy. Sy is ‘n dierbare mens. 

6. SCOTT: (OPGEWERK) Hou op om my aan Tammy te probeer afsmeer. Ek is nie lus 

vir haar “dierbare” geselskap nie. 

7. TAMMY: Ek gaan stort. Nag, Jimmy. (DEUR TOE) 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE. OGGEND. MOTOR RY AF EN TOE VERBY. 

HEKKIE SKREE OOP.  

8. PAST: (BEKOMMERD) Soek jy my Suster?   

9. TAMMY: (FERM) Nee, Pastoor. Ek het vir suster April kom kuier. 

10. PAST: Van wanneer af kuier jy vir haar? 

11. TAMMY: Ek kuier oral waar ek kan help. 

12. PAST: En waarmee help jy vir Suster April? 

13. TAMMY: Met alles wat sy nodig het. 

14. JIMMY: (SOEK WOORDE) Ek het sopas met haar afgesonder. Sy gaan deur 

beproewing op beproewing. Diepe waters. 

15. TAMMY: Ek weet.  

16. PAST: Suster April het nou ‘n blaaskansie nodig. Ek het haar by waters van rus 

gelos. 

17. TAMMY: Ek hoor op die dorp Pastoor is besig met sulke .... intense berading. 

18. PAST: Suster April het nou krag na kruis nodig. En dit gee ek vir haar. 



DIE MASJIENTJIE DEUR JOE KLEINHANS 

 

36 

 

1. TAMMY: Ek kan nogal so dink. Elke dag as ek hier verby ry sien ek Pastoor se kar 

staan maar hier. 

2. PAST: (SKULDIG) Jy laat dit amper klink asof dit die enigste plek is waar ek van 

hulp is. Praat as jy ook hulp nodig het. 

3. TAMMY: Nee dankie, Pastoor. Ek sal jou nooit weer vir hulp vra nie. Dit belowe ek jou. 

Maar as daar iemand is wat hulp nodig het, is dit Beatrice en Damien Nortje. 

4. PAST: (ONGEMAKLIK) Daar is diegene wat nie gehelp wil word nie, Suster. 

5. TAMMY: Probeer tog maar nog ‘n keer, Pastoor. Beatrice is besig om in te konk. 

6. PAST: (FERM) Miskien luister sy eerder na jou. Kuier vir haar. Praat met haar. Ek 

sal solank na Suster April omsien. Kom ons ry. Suster April moet rus. 

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE. MIDDAG. TUIN. VOËLS IN A/G 

7. BEAT: (OMGEKRAP) Ek dog ons twee het klaar gepraat. 

8. JIMMY: Hoe gaan dit met Damien? 

6. BEAT: Dieselfde. Ek klou natuurlik dom genoeg vas aan die masjientjie asof dit nog 

kan help. Maar in my hart weet ek dis ‘n foefie.... Scott McFadden se foefie. 

7. JIMMY: Hoe het Damien oor sy pa gevoel? 

8. BEAT: Jy vis verniet. Ek gaan nie oor Scott McFadden uitbrei nie. Nie vandag nie. 

Al wat jy hoef te weet is dat die masjientjie Scott McFadden se maaksel is. 

Dit was sy geloof om siek mense mee gesond te maak. Solank die siekte net 

nie die een of ander vorm van kanker was nie. Dis hoekom die masjientjie 

nie vir Ma Francis, Scott McFadden self of nou vir Damien help nie. 

9. JIMMY: Sit gou op die bankie. Toe, ek wil jou vertel oor hoe my kop oor jou 

masjientjie werk. 

10. BEAT: (SIT) Wat sal jy tog oor die masjientjie weet?  
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1. JIMMY: (OORGANG) Kom ek vertel jou oor my ma en my pa. 

2. BEAT: Jy praat nie juis oor hulle nie. 

3. JIMMY: Nee. Hulle bly ‘n seer wat nie gesond word nie. Solank ek onthou was my 

ma siek. Sy was altyd op die een of ander medisyne.  

4. BEAT: Was sy sieklik?  

5. JIMMY: Soos ek kan onthou,seker ja. Sy is dood aan ‘n oordosis pille. 

6. BEAT: Dit moes .... vreeslik gewees het. 

7. JIMMY: My pa het my probeer grootmaak. Met die bottel in die hand. 

8. BEAT: Klink na moeilike kinderdae. 

9. JIMMY: Rof en onbeskof. Maar my pa het sy helder oomblikke gehad. Dan het ons 

gesit en praat. Sommer oor alles .... My ma se medisyne .... en haar pille. 

10. BEAT: Kon jy toe uitvind wat sy makeer het? 

11. JIMMY: Nie eintlik nie. ... My pa was lief om te praat oor gelowiges wat soms die een 

of ander tyd ‘n kruk nodig het.... Iets om hulle geloof mee aan te vul. En dan 

het hy vertel my ma se medisyne... haar pille ... was eintlik maar haar kruk. 

(FERM) Maar die groot probleem is as jou kruk die dag jou geloof vervang. 

12. BEAT: (NEEM IN) Wat probeer jy vir my sê?  

13. JIMMY: Dis nie wat ek sê nie; My pa sou vir jou sou gesê het Scott se masjientjie is 

maar net ‘n vorm van ‘n kruk .... Dit help mense deur ‘n geloofskrisis.   

14. BEAT: (NEEM IN) Oukei, ek het nog nie so daaraan gedink nie. Maar om eerlik te 

wees, is ek een van die gelowiges wat ‘n teken soek. Soos ‘n Gideon van 

ouds.  



DIE MASJIENTJIE DEUR JOE KLEINHANS 

 

38 

 

1. JIMMY: My pa het taamlik slim geraak as die bottel begin sak het. Hy was dan lief om 

uit die Grootboek aan te haal. Op sy manier. Geloof het hy beduie, is die 

beste waarvoor jy kan hoop sonder enige bewys dat dit ooit sal gebeur. 

2. BEAT: Ma Francis was weer lief om te preek oor geloof sonder werke wat dood is. 

3. JIMMY: Klink of ons ouers goed kon preek. Net jammer my pa het nie sy eie preke 

geglo nie. 

4. BEAT: (DINK/BESLUIT) Miskien is dit tyd dat ek ‘n slag in Ma Francis se preek 

begin glo. 

5. JIMMY: (DOM) Hoe bedoel jy? 

6. BEAT: (STAAN OP) Dis tyd dat ek werk maak van my geloof. 

7. JIMMY: Waar gaan jy nou heen?  

8. BEAT: (FERM) Sal jy by Damien bly terwyl ek ry? 

9. JIMMY: Natuurlik. Vat sommer my bakkie. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. MIDDAG. VOORDEURKLOKKIE. 

10. PAST: (DEUR OOP/VERBAAS) Beatrice! Ek is net oppad. 

11. BEAT: Dit moet wag. Ons moet praat... Glen. 

12. PAST: (ONGEMAKLIK) Ek het ‘n afspraak. 

13. BEAT: Weduwee April kan maar ‘n halfuur wag. 

14. PAST: Skinder word nou ‘n lelike sonde op die dorp. Sit. 

15. BEAT: (SIT) Jou affair is nie skinder nie. Dis die waarheid. 

16. PAST: (SIT) Sy is ‘n weduwee; ek is ‘n wewenaar. Ons mag vir mekaar kuier. 

17. BEAT: Jou motor staan al voor haar huis vandat haar arme man hospitaal toe is.  

18. PAST: Is jy hier om moedswillig te wees? 

19. BEAT: Nee, ek is hier om op my knieë te staan. ... Jou te smeek as dit moet.  
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1. PAST: (BENOUD) Solank dit nie oor Damien gaan nie ....Ek hoor jy is nie ‘n  

geskikte skenker nie. 

2. BEAT: (FERM) Nee, ek is nie so gesond as wat ek gehoop het ek is nie. 

3. PAST: (PREKERIG) Suster Nortjé ... kinders soos Damien word gewoonlik nie baie 

oud nie. ..Damien het ‘n mooi ouderdom gehaal. 

4. BEAT: (OPGEWERK) Sê jy hy kan maar dood gaan? 

5. PAST: Nee, die dood is nooit die mens se besluit nie. 

6. BEAT: Jy weet jy kan in alle waarskynlikheid vir Damien help. 

7. PAST: (ONTSTELD) Jy kan dit nie van my verwag nie. En nee, ek weet nie dat ek 

hom kan help nie.  

8. BEAT: Jy kan. En smeek jou. Niemand hoef die volle waarheid te weet nie.  

9. PAST: Ek het ‘n gemeente wat daagliks opkyk na my vir leiding ... 

10. BEAT: Laat toets jou net, my magtig. Dis nie teveel gevra nie. Dis nie naastenby so 

ingewikkeld soos die outydse beenmurgoorplanting nie.  Hulle oes net jou 

gesonde stamselle; gee dit vir Damien. 

11. PAST: En wat sê ek vir my gemeente? Hoekom doen ek dit? 

12. BEAT: Ek sê jou niemand hoef die waarheid te weet nie. Al wat jou gemeente hoef 

te weet is jy is die goeie herder wat uitreik na ‘n ... ‘n siek skaap. 

13. PAST: Mense is nie onnosel nie. 

14. BEAT: En ‘n Pastoor wat skielik ‘n verstandelik gestremde kind help sal al die 

rooiligte laat aangaan. 

15. PAST: Ons het jare gelede hierdie gesprek gehad ....Jy weet dat die kwaad my 

oorval het toe ek die goeie wou doen. Ons het besluit ons vergewe, begrawe 

en loop vorentoe. 
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1. BEAT: Ja, want jy was bang jou vrou en die gemeente vind uit hoe jou berading nou 

eintlik werk. 

2. PAST: Ek skaam my om te erken dit was ‘n oomblik van swakheid wat sonde 

geword het. Maar ek weet in my hart ek is vergewe. En jy is ook vergewe 

Suster Nortje. 

3. BEAT: Jy “suster” my nie, Glen. Jy was orig en ek was naïef. En ek het vir Scott 

McFadden gelieg; hom laat glo Damien is sy kind.   

4. PAST: Jy weet baie goed ek doen nog al die jare boetedoening vir my oomblik van 

swakheid. En ek help jou altyd waar ek kan. 

5. BEAT: Soos waar en wanneer nogal? Hou tog net op om vir jouself te lieg. Jy het 

nou die geleentheid om op te maak vir alles wat jy nooit gedoen het  nie. Jy 

kan ‘n ware herder en vader wees. Jou seun het jou nodig.  Help hom? 

6. PAST: Jammer, jy kan dit wragtig nie van my verwag nie. Ek vir wat dit werd is, ek 

lees jonger skenkers se stamselle word eintlik verkies. Ek is ‘n ou man. 

7. BEAT: Wat so gesond is soos ‘n vis in die water. Jy weet goed Damien het nie 

broers of susters nie. Laat jou net om hemelsnaam toets. 

8. PAST: (NEEM IN/FERM) Nee, Beatrice. Dis ‘n hoofstuk in my lewe wat ek jare 

gelede afgesluit het.  Dis ‘n boek wat ek nie nou weer gaan oopmaak nie. Dit 

gaan meer goed as kwaad doen. Jammer. 

BYK: MUSIEKBRUG. BINNE. KAMER. AAND. MASJIENTJIE SE SAGTE 

VIBREER IN DIE A/G 

9. JIMMY: (NADER/APOLOGETIES) Naand. Die voordeur was oop. Toe stap ek maar 

deur. 

10. BEAT: (OPGEWERK) Jimmy, ek het jou gesê ek is nie goeie geselskap nie. 
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1. JIMMY: Ek het net kom kyk hoe dit met Damien gaan ... Sommer pizza gebring. Dis 

in die kombuis. 

2. BEAT: Damien het koors ... Ek het hom sop gevoer. 

3. JIMMY: Kan ek vir jou tee maak? 

4. BEAT: Nee, Jimmy. Ek wil asseblief alleen wees. 

5. TAMMY: (NADER) Koei-ie, die deur was oop. Gedog julle is in Damien se kamer. 

6. BEAT: Ek is bly jy is hier, Tammy. Vat tog vir Jimmy en sy pizza en gaan kuier by 

jou huis.  

7. TAMMY: Nie vanaand nie. Tammy Willemse is hier vir jou en Damien. 

8. BEAT: (ERGERLIK) Hou op nonsens praat, Tammy. Ek weet jy is eintlik net agter 

Jimmy se lyf aan. Vat hom vir jou en kry jou ry. 

9. JIMMY: Hô, wag nou, Beatrice. Ons almal bedoel dit goed. 

10. BEAT: Ja, Ma Francis het altyd gesê die pad na die hel is uitgelê met goeie 

bedoelings.  

11. TAMMY: Wow, wag nou Beatrice. Ek is die draer van goeie tyding. 

12. BEAT: Watse goeie tyding? 

13. TAMMY: My Simone is ‘n perfect match vir Damien. 

14. BEAT: Waarvan praat jy?  

15. TAMMY: Simoné is getoets. 

16. JIMMY: En sy kan Damien help met sy PBSCT. 

17. BEAT: (GEGOOI) Ek verstaan nie ‘n woord waarvan julle praat nie. 

18. TAMMY: Onthou jy toe ek skielik weg is uit die kerk?  

19. BEAT: Almal op die dorp het daaroor gepraat. 

20. TAMMY: En kort daarna het almal geskinder omdat ek pregnant was. 
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1. BEAT: Almal het geraai Simone is Zowitsky se kind want jy is toe skielik by hom ook 

weg.  

2. JIMMY: Zowitsky is nie Simone se pa nie. 

3. TAMMY: Pastoor Glen Jansen is Simone se pa. Simone en Damien is halfbroer en –

suster. 

4. BEAT: Jy bedoel .....(BREEK AF) 

5. TAMMY: Kyk Vriendin, ek weet jarelank al watse hel jy deurmaak. Maar dis tyd om 

hande te vat, die verlede agter ons te kry en saam vorentoe te loop. 

6. BEAT: (AANGEDAAN) Tammy ... en hier is ek so goor met jou .... (SNIK) 

7. TAMMY: (EWE AANGEDAAN) Ons het almal soms ‘n break en ‘n bietjie grace nodig, 

Vriendin. Vanaand is dit jou beurt. 

8. JIMMY: Ek maak solank tee.  

9. BEAT:  (SAGTE SNIKKE) Aai, mens... Wat sê ek ..... Dankie. Baie dankie julle.  

10. TAMMY: En jy kom vir my werk. My fabriek het nog ‘n boekhoudster nodig. 

11. BEAT: (SAGTE HUIL) 

BYK: DOOF UIT OP MASJIENTJIE SE VIBREER. AANKONDIGINGS 


