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1 

DIE VAGINA MONOLOË 

 

 

 

k a r a k t e r s 

Die monoloë is as volg verdeel: 

 

Antoinette Louw  Inleiding (asook vertel gedeeltes tussen die monoloë) 

    Die Vagina Werkswinkel 

    Ek was daar in die kamer 

    Die vrou wat vrouens gelukkig te maak  

 

Simone Alexia Biscombe My vagina was my  dorpie 

               Want hy’t daarvan gehou om daarna te kyk 

               Die klein koekie 

 

Lulu Botha   Hare 

    Die Vloed 

    Die Vulva Klub 

   

NOTA: Die aktrises se kostuums is variasies van rooi.  Hulle is egter geklee in hul eie unieke styl.  Al drie 

aktrises is heeltyd op die verhoog. 

 

s t e l 

Die ambience is sag, intiem en vroulik.   

 

Drie kroegstoele staan langs mekaar, middelverhoog.  Elke monoloog vind in die middel plaaas.   

 

Kerse is op die sykante en agterkant van die verhoog.   

 

Teen die agtergordyn hang drie swart-en-wit foto’s (A1-grootte geblok). 

 

Daar is geen pouse nie. 

 

 NOTA:  voor elke vertoning vul elke vrou ‘n vragie in en gooi dit in ‘n pienk 

boks.  Die vraag is, ‘As jou vagina iets kon aantrek, wat sal dit wees?’ 

 

i n l e i d i n g 

(a n t o i n e t t e) 
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♥ 

Antoinette kom op die verhoog.  Sagte kollig doof in op haar. 

 

Ek weet julle voel ongemaklik, maar dis juis hoekom ek hierdie stuk doen.  Want ek is bekommerd oor wat ons as 

Afrikaanses dink oor ‘daar onder’.  Maar ek’s meer bekommerd dat ons nie daaroor dink nie.  Geheimsinnigheid 

hang soos ’n donker wolk om hulle – soos jou splinternuwe gehijackte Mini Cooper in Soweto.  Niemand sien dit 

ooit weer nie.  

 

En dis in die eerste plek nie so maklik om dit te kry nie.  Partykeer gaan jare verby sonder dat vrouens eers daarna 

kyk.  Die ander dag het ŉ besigheidsvrou vir my gesê sy’s te besig.  “Om na jou koek te kyk is ’n volle dag se 

werk,” sê sy.  “Eerstens moet jy voor ’n  vollengte spieël op jou rug gaan lê.  Dan moet jy in die regte posisie 

probeer kom – pardon the pun.  En verkieslik in ’n  kamer met ’n dimmer, want jy weet mooi, sagte beligting is 

nodig.  Die spieël moet die lig op die regte plek en teen die regte hoek weerkaats. En vir beste resultate moet jy 

jou kop in ’n bleddie awkward posisie draai en jy moet oppas om jou nek te verrek. Jy raak heeltemal gekoek.  

Teen daai tyd is jy natgesweet en vrek moeg.”  Nee wat, sy’s te besig. 

 

Ek het met ’n hele klomp vrouens daaroor gepraat.  Ouer vroue, jong vroue, getroud, single, lesbiërs, professore, 

prostitute, akteurs, besigheidsvrouens, wit, swart, bruin.  Almal was in die begin huiwerig om daaroor te praat.  

En almal was skaam.  Maar sodra hulle begin het, kon hulle nie ophou nie . . .  In die geheim is vrouens mal 

daaroor.  Hulle raak heeltemal liries, want niemand het hulle al ooit daaroor uitgevra nie.   

 

Vagina.   

 

Dit klink soos ’n infeksie.  Vagina.  Vagina.  Vagina.  Maak nie saak hoeveel keer ’n mens dit sê nie, dit klink net 

nie na ’n woord wat mens wil sê nie.  Dis ’n aaklige woord.  Imagine jy wil taalkundig korrek wees in die middel 

van seks, “Ag Bokkie, vroetel asseblief my vagina?”  Coitus interruptus net daar. 

 

Maar ten spyte van die aaklige woord, is ek bekommerd.  Oor wat ons hulle noem, en nie noem nie. 
 

(Simone en Lulu kom verskeidelik  links en regs op verhoog.  Doof uit na intieme general.) 

 

SIMONE, LULU & ANTOINETTE (beurtelings): Koekie, moemfie, kwassie, parra, dosie, snoekie, tonteldoos, 

snor, patat, lippe, kameeltoon, vissie, Jacobsdal, tamatie, koejawel, wee-wee, piepie, heksrivier, pale toe, kwartel, 

kwagga, spons, Bloedrivier, Kanna-ek-kô-huis-toe, jamblik, muis, mamparra, poenani, petunia, genotgrot, snuifie, 

lekkertjie, bokspoortjie, kosyn, duifie, shnaff-shnaff, verkeerde plekkie, nakkie, noe-noe, mossel, snormossel, 

plat-plesier-spier. 

 

(Antoinette alleen)  Ja-nee.  Ek is bekommerd oor vaginas. 

 

♥ 
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Die eerste monoloog is omtrent nes dit vertel was.  Maar die onderwerp het in elke onderhoud opgekom.  En baie 

keer was dit spanningsvol.  Die onderwerp is . . .   

 

(Antoinette beweeg agter Lulu na middle stoel) 

 

LULU: Hare. 
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h a r e 

(l u l u) 

♥ 

Jy weet, jy kan nie van ’n vagina hou as jy nie van hare hou nie.   

 

En meeste mense hou nie van hare nie.   

 

Soos my man, byvoorbeeld.  Hy haat hare.  Sê dis ’n koekerasie en dis vuil.  Ek moes my vagina skeer.  Dit was 

heeltemal kaal.  Ontbloot.  En pofferig.  Maar dit het hom excite.  Maar ek weet nie.  Met seks het my vagina 

gevoel soos wat ’n baard moet voel.  Jy weet, dis lekker om daarteen te vryf, maar seer.  Soos ’n  muskietbyt.  Dit 

het heluit gebrand.  En daar was oral klein rooi knoppietjies.  Ek’t geweier om dit weer te skeer. 

 

En so vind ek uit my man het ’n affair.  Toe gaan ons na ’n huweliksberader waar hy my meedeel dat ek hom nie 

seksueel bevredig nie.  Die berader het hard na haar asem gesnak om haar empatie te toon.  

 

(Klim op stoel agter Lulu.) 

 

ANTOINETTE (As berader, in hoogdrawende Pretoria aksent. Geskok.): Wôrom -  

 

LULU: . . . wou sy by my weet . . .  

 

ANTOINETTE:  - wil jy nie jou môn te vrede stel nie?   

 

LULU: Ek voel weird.  Ek voel soos ’n dogtertjie as daar nie hare is nie.  Ek begin soos ’n baba praat.  Ek kan dit 

nie help nie.  Die vel  - daar onder -  jeuk.  Nie eers vaseline help nie. 

 

ANTOINETTE: Die huwelik is ’n besigheidstronsôksie.  Almal moet opofferôngs môk. 

 

LULU: En as ek skeer, gaan dit help dat hy ophou rondslaap? 

 

ANTOINETTE: Om vrae te vrô versleg net die situôsie.  Toe nou, spring net in.  Dis die begin van ’n nuwe 

ontwôking. 

 

(Lulu gaan voort.) Toe ons by die huis kom, skeer hy my.  Dit was sy bonus prys.  Eers het hy dit ’n paar keer 

geknip.  Daar was bietjie bloed in die bad  -  hy het dit nie eers raakgesien nie.  Hy was tog net so in die wolke om 

my uiteindelik te kan skeer.  En later, toe hy homself teen my druk, kon ek al sy skerpheid voel.  Teen my 

pofferige vagina.  Daar was geen beskerming nie.  Geen sagte donsies nie.   
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Hare is daar vir ’n rede.  Dis die blaar rondom ’n roos, die grasperk rondom ’n huis.  Jy moet lief wees vir hare 

om die vagina te kan lief hê.  Jy kan nie die dele kies wat jy wil hê nie.   

 

En hy’t in elk geval nooit ophou rondnaai nie. 

 

(Black-out. Effense blou lig doof in.) 
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m y   v a g i n a   w a s   m y    p l a a s 

(s i m o n e) 

♥ 

(Simone op.  Sy kniel.  Om haar is vyf kerse gepak.  Vier wit, een rooi.  Die rooi kers is reg voor haar.) 

 

(Steek eerste kers aan) My vagina was ŉ lawende plaasdam (Steek tweede kers aan) ‘n baaiende son (Steek derde 

kers aan) sonneblom velde (Steek vierde kers aan) ‘n soete geliefde wat my liggies (Steek vyfde kers aan) aanraak 

met ‘n wilgerboomblaar. 

 

(Sy slaan eerste kers dood met haar kaal hande.) Daar’s iets tussen my bene. 

(Sy slaan tweede kers dood.) Ek weet nie wat dit is nie. 

(Sy slaan derde kers dood.) Ek weet nie wáár dit is nie. 

(Sy slaan vierde kers dood.) Ek raak nie daaraan nie. 

(Sy gaan staan handerviervoet.) Nie meer nie.  

(Sy hou haar hand pynlik naby die brandende rooi kers.) Nie sedertdien nie. 

 

My vagina was gesellig en joviaal.  Onbevange en vry.  Sy’t soveel gehad om te sê, soveel woorde om te deel, 

kon nie eers probeer ophou praat nie.  Kon nie ophou “ja!” sê nie.  “Ja!” 

 

(Sy vat die rooi kers en drup die warm rooi kerswas op haar hand.) Nie sedert die droom nie.  Van die dooie 

gedierte wat daaronder in vasgestik is. Met ’n dik, swart vislyn.  Die stank kom nie uit nie.  En die dier se keel 

is afgesny en bloei dwarsdeur my somerrokkie. 

 

My vagina se sang.  Meisie liedjies.  Mamma ek wil ’n man hê  en Sarie Marais.  En wilde veld liedere.  

Suikerbossie en Dis Heerlike Lente.  En psalms en gesange.  Ave Maria . . .  (Sy sing die eerste twee lyne.) 

 

Nie sedert die hulle ŉ geweer in my opgedruk het nie. Lang, dik koue staal tot in my hart.  Weet nie of hulle 

die sneller gaan trek of dit tot in my breins gaan druk nie.  Ses van hulle.  Druk ook bottels in my in.  En ’n 

besemstok aan die agterkant. 

 

My vagina vloei rivierwater.  Skoon, spoelende water bo-oor songebakte stene. Bo-oor steenklit, klitsteen oor en 

oor. 

 

Nie sedert ek die vel hoor skeur het nie. ’n Gil.  Nie sedert ŉ stuk van my vagina in my hand afkom nie.  ’n 

Deel van die lip.  Dis net weg. 

 

My vagina. ŉ Lewende vrugbare plaas. 
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Nie sedert hulle beurte gemaak het nie.  Sewe dae lank.  Die reuk van stoelgang, pis en gerookte vleis.  Hul 

vuil semen binne my gelos.  Ek was ŉ rivier van gif en etter.  Die hele oes het gevrek.  En die vis. 

 

My vagina. ŉ Lewende vrugbare plass. 

 

Hulle het dit ingeval, afgeslag en verbrand. 

Ek vat nie meer nie. 

Ek bly nou op ŉ ander plek. 

 

(Sy trap die kers dood.  Terug na general) 

 

♥ 

ANTOINETTE: Ek het vroue gevra, ‘As jou vagina iets kon aantrek, wat sou dit wees?’ 

SIMONE: ‘n Feather boa. 

ANTOINETTE: ‘n Towerstaffie 

LULU: ‘n Tiara 

SIMONE: Kurt Darren 

ANTOINETTE: Vals tande 

LULU: ‘n Weed eater. 

SIMONE: ‘n Cherrie . . . op die koek 

ANTOINETTE: Lip gloss 

LULU: Hare 

 

(Aktrises tel die pienk boks op en lees antwoorde wat die gehoorlede  daarin gegooi het.) 
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d i e   v a g i n a   w e r k s w i n k e l 

(a n t o i n e t t e) 

♥ 

(Antonette sit brilletjies op.): My vagina is ’n skulp.  ’n Ronde, pienk, brose skulp.  En my vagina is ’n blom. ’n 

Eksotiese roos. 

 

Maar ek het dit nie altyd geweet nie.  Ek het dit by die vagina werkswinkel geleer.   

 

Die eerste keer moes ons prente van ons “unieke, pragtige, wonderlike vaginas” teken.  Dis wat die vrou dit 

genoem het.  Een swanger vrou het ’n massiewe mond geteken wat geld uitspoeg.  En so ’n verskriklike maer 

vrou het ’n opskepbord geteken met Ryk Neethling se gesig op.  Sy was ’n baie goeie kunstenaar.  Myne was ’n 

groot swart kol met ’n gekrabbel rondom.  Die swart kol was ’n black hole en die gekrabbel was al die mense en 

goed wat daarin wegraak.   

 

In die werkswinkel moes ons daarna te kyk.  Met handspieëltjies.  Daarna moes ons rapporteer oor wat ons gesien 

het.  Wat ek van vaginas geweet het, het ek gelees in Wat Elke Meisie Moet Weet.  Dit het nooit eers by my 

opgekom om daarna te kyk nie.  

 

Ek was heeltemal uit my diepte. 

 

Maar dis soos die eerste keer wanneer jy sien hoe iemand ’n vis oopsny.  Jy ontdek ’n ander wêreld. Reg onder 

die vel weggesteek.  Maar wat my die meeste gefassineer het, was al die lae.  Lae en lae wat oopvou in nog lae . . 

.  My vagina het my betower.   

 

My beurt het gekom om te praat.  Ek kon nie.  Ek was vasgevang in die ‘vaginale wonderwerk’ – dis wat die vrou 

dit noem.  Ek wou vir ewig daar bly lê.   

 

Dis mooier as die Hexrivier vallei.  En dis snaaks.  Dit het my laat lag.  Èn dit kon wegkruip.  En oop en toe 

maak.  Oop, toe. 

 

Die vrou vra toe wie al orgasmes gehad het.  Twee steek het hulle hande opgesteek.  Myne was almal per 

ongeluk.  Soms was dit in my drome.  Baie in water, meesal in die bad.  Op perde, op fietse, op die treadmill by 

Virgin Active.  Een keer in Italië.  So ek het nie my hand opgesteek nie want ek het nie geweet hoe om dit te laat 

gebeur nie.  En ek het nog nooit probeer om een te laat gebeur nie.  Ek het maar net gedink dit was ’n godgegewe, 

magical ding.  Om in te meng sou verkeerd wees.  Mens meng nie in met God se planne nie. Dis sonde.  En dit 

sou die verrassing wegvat.  Want anders raak dit soos 7de Laan.  Jy weet presies wat gaan gebeur.  Maar die 

magic het vir twee jaar weggebly.   
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Toe sê die vrou ons moet ons klitoris probeer kry.  So lê ons daar, probeer ons spesiale plekkies kry, en ek begin 

huil.  Ek weet nie hoekom nie.  Miskien oor ek skaam was?  Miskien oor ek geweet het dat ek my droom moes 

laat gaan dat iemand gaan kom en die magic vir my laat gaan gebeur.  Dat iemand gaan kom en my ’n sin van die 

lewe gee.  My rigting gee. 

 

En al waaraan ek kon dink was die keer toe ek my goue seëlringetjie in ons plaasdam verloor het.  Oor en oor het 

ek afgeduik,  maar my ring was weg.  Ek’t geweet Ma se pantoffel wag.  Ek moes nie met my ring gaan swem het 

nie 

 

Die vrou kom na my toe en ek sê vir haar,  “Ek het my klitoris verloor.  Ek moes nie met dit gaan swem het nie.”  

En sy verduidelik my klitoris is nie iets wat ek kan verloor nie.  Dis ek, die essensie van wie ek is.  Dit was beide 

die deurklokkie van my huis asook die huis self.  Ek moet dit nie probeer kry nie.  Wees dit net.  Wees my 

klitoris.   

 

Ek’t terug gelê en my oë toegemaak.  My spieëltjie langs my neergesit.  Ek’t gesien hoe ek bo my lyf begin 

sweef.   Gesien hoe ek nader en nader na myself beweeg en terugkeer. Dit was gewyd: doodstil en rustig.  En toe’t 

ek geland. Eers gebons en toe geland en gly binne-in.  En ek pas.  En sonder om eers te kyk sit ek my vinger op 

wat ewe skielik ek is. (’n  Sagte sug van beide aktrises weerskante van haar.)  Eers was daar ’n klein rilling, wat 

my laat bly het.  En die rilling word ’n aardbewing, en die lae verdeel en onderverdeel.  En breek oop in ’n oeroue 

horison van lig en stilte, wat oopbreek in musiek en kleur en onskuld en verlange.  En ek voel connected.   

 

My vagina is ’n skulp.  ’n Roos. 

 

Ek.  
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d i e   v l o e d 

(l u l u) 

♥ 

(Lulu begin  – as ’n ou tannie – al die voorwerpe wat voorheen gegooi is, optel.) Daar onder?  Ek was nie daar 

onder sedert 1962 nie.  En dit het niks te doen met Mannetjies Roux se drie teen die Ingelse nie.  Nee, nee, dis ’n 

kelder daaronder.  Baie klam, versmorend.   Jy wil nie soontoe gaan nie.  Glo my.  Jy sal siek word.  Verstikkend.  

Dis om van naar te word.  Die reuk van die klammigheid en muf en alles.  Onuithoudbaar.  Gaan sit in jou klere.  

Nie eers Omo kry dit uit nie. 

 

Nee, daar was nie ’n ongeluk daar onder nie.  Dit het nie opgeblaas of is aan die brand gesteek nie.  Ek bedoel . . .  

ag,  vergeet dit.  Nee, ek kan nie met jou hieroor praat nie.  En vir wat loop ’n jong meisie soos jy rond en vra vir 

ou tannies oor hulle, jy weet, daar onders?  Ons het dit nooit gedoen toe ek jonk was nie.  Wat?  Ag liewe Here, 

nou goed dan. 

 

Daar was ŉ seun, Fanie Malherbe.  Baie handsome.  En kort, nes ek.  Hy’t my uitgevra op ’n regte egte date.  

(pouse)  Nee, ek kan jou nie vertel nie.  Ek kan dit nie doen nie.  Om te praat oor ‘daar onder’. . .   Mens weet net 

dis daar.  Soos ’n kelder.  Soms is daar ’n gerammel daaronder.  Soms hoor jy die pype want goed raak mos maar 

net soms daar vasgevang – klein diertjies en goed.  En dit lek.  En dan moet jy iemand kry om die lekplekke te 

kom regmaak.  Anders bly die deur toe.  Maar meesal vergeet jy daarvan.  Dis deel van die huis.  Jy sien dit nie en 

dink nie daaroor nie.  Maar dit moet daar wees, want elke huis het ’n kelder nodig.  Want anders was jou 

slaapkamer in die kelder en dis mos net nie reg nie. 

 

O, Fanie.  Fanie Malherbe. Reg. Fanie het gelyk soos – glo dit of nie – soos Rich van die Bold  (ek’s mal oor die 

Bold)  Ja-a - ’n regte catch.  Ons was in sy kar, ’n splinternuwe rooi Volksie.  Ek was nog besig om die regte egte 

swart leer van die sitplek te bewonder, toe soen hy my – op so ’n regte egte vat-my-en-gooi-my-neer manier.  

Soos in die Bold, ja.  En ek raak opgewonde. So opgewonde.  En wel, daar was ’n vloed daar onder.  Ek kon dit 

nie help nie.  Dit was ŉ golf, ’n waterval van passie, ’n rivier van lewe wat uit my stroom, regdeur my 

onderbroekie, op die sitplek van sy nuwe rooi Volksie.  Dit was nie piepie nie en dit het ’n klankie gehad – nie dat 

ek enige iets geruik het nie, maar hy’t gesê, Fanie het gesê dit ruik soos suur melk en dit vlek sy kar.  “Jy’s weird 

en jy stink”, het hy my gesê.  Ek probeer verduidelik dat sy soen my onkant gevang het.  Ek is nie normaalweg so 

nie.  Ek’t probeer om die vloed met my rok op te vee.  My nuwe, geel rok met sulke fyn blou rosies op. Sulke 

verlepte ou rosies na die vloed. 

 

Op pad huis toe het Fanie nie ’n woord met my gepraat nie.  Ek’t uitgeklim en die deur toegemaak.  Die hele 

besigheid.  Gesluit.  Om nooit ooit weer oop te maak nie.  Ek het daarna weer met paar outjies uitgegaan, maar 

net die gedagte aan ’n vloed het my te senuweeagtig gemaak.  Kon dit nooit weer oopkry nie. 

 

Ek’t gedroom.  Die vreemdste drome.  O liewe Here, ek kan nie. . .  Nee, dis te simpel. Hoekom?  Gé Korsten.  

Ek weet nie hoekom nie.  In die werklike lewe het hy nie veel vir my gedoen nie, maar in my drome . . .  dit was 
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altyd ek en Gé.  Ek en Gé. Ek en Gé.  Ons sou uitgaan. Ek en Gé.  Na ’n restaurant êrens in Pretoria.  ’n  Regte 

egte restaurant met blink kandelare wat hang en kelners met swart onderbaadjies en wit handskoene.  Gé steek vir 

my ’n skouerruikertjie  aan – ’n bloedrooi angelier.  En ons lag.  Ons het altyd gelag, ek en ou Gé.  Garnaal vir 

voorgereg.  Groot pienk garnale.  En ons lag nog meer.  Ons was so gelukkig saam.  Dan kyk hy my diep in die oë 

en trek my nader -  in die middel van die restaurant.  En nes hy wil my soen, skud die kamer en duiwe vlieg 

vanuit onder die tafel - ek weet nie wat die bleddie duiwe onder die tafel gesoek het nie – en die vloed kom daar 

onder uit.  Dit stroom uit my uit.   En stroom en stroom.  Daar was klein vissies, en kano’s en die hele restaurant 

was vol water.  En Gé staan knie-diep in my vloed, so ontsettend teleurgesteld in my dat ek dit weer gaan staan en 

gedoen het.  Sy gesig met afgryse gevul toe hy sien hoe sy vriende, Sias Reinecke en Mimi Coertze in hulle 

tuxedo en aandrok verby swem.    

 

Maar ek droom dit nie meer nie.  Overrated, sê ek jou.  Ek doen ander goed . . .   Ek’s mal oor hondeskoue.  En 

ek verkoop skaars porseleinkoppies.  Ek’s veral mal oor die met die fyn blou rosies op.      

 

Wat sal dit dra? Watse tipe vraag is dit? Wat sal dit dra? Dit sal ’n groot teken dra wat sê:  “Toe weens Die 

Vloed”. 

Wat sal dit sê?  Ek sê jou mos dis nie hoe dit werk nie.  Dis nie soos ’n mens wat kan praat nie.  Dit het al lankal 

gestop om ’n ding te wees wat kan praat.  Dis ’n plek.  ’n Plek waarheen jy nie gaan nie.  Dis toe en gesluit en 

gegrawe onder die huis.  Dis daar onder.   

 

Is jy nou tevrede?   
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w a n t   h y’t   d a a r v a n   g e h o u 

o m   d a a r n a   t e   k y k 

(s i m o n e) 

♥ 

Hoe ek geleer het om my vagina lief te hê . . .  Dis rêrig ’n anti-climax . . .  Ek bedoel, ek weet dit moes in ’n bad 

gebeur saam met sout van die Dooie See,  Enya wat in die agtergrond speel, kerse, sjampanje - die hele toetie om 

my vroulikheid omhels.  Ja, ek ken die storie.  Vaginas is pragtig.  Ons selfhaat is slegs die innerlike 

onderdrukking van ons patriargale kultuur.   

 

SIMONE, ANTOINETTE en LULU (lig hul vuiste, sê saam): Koeke unite!  

 

(Simone gaan voort.) Ja, ek ken dit alles.  Soos, as ons in ’n kultuur groot geword het waar groot heupe mooi was, 

het ons almal milkshakes en melktert gedown.  Op ons rûe gelê en dae spandeer om ons gatte groot te kry.  Maar 

ons het nie in so ’n kultuur groot geword nie.  Ek’t my gat en heupe gehaat, en my vagina selfs meer.  Ek het 

gedink dis die lelikste ding suid van die Sahara.  Ek’t die fout gemaak om een keer actually daarna te kyk.  Not a 

pretty picture.  Ek was naar.  En as enige iemand daar onder gaan het, het ek net gedink, “Ag jirre, shame”. 

 

Om te probeer survive het ek begin imagine daar is iets anders tussen my bene.  Soos byvoorbeeld meubels – ’n 

futon met pienk kussings en ’n leopard print throw.  Of ander mooi goed – rooi skoene van YDE of ’n vintage 

kombers soos die een wat my ouma vir my gemaak het.  Ek vrek mos oor vintage.  Ek’t ook mooi plekke imagine 

– ’n miniatuur Waterfront of selfs Camps Bay.  Ek het so gewoond geraak aan al die mooi goed dat ek heeltemal 

vergeet het ek het ’n vagina.  Tydens seks het ek maar net imagine die ou was binne ’n roos of ’n art deco 

glasbak. 

 

En toe kom Gert.  Gert was die boringste man wat ek in my lewe ontmoet het.  Hy was lank en maer en sy 

standaard kleur was kakie.  Gert het nie van sushi of The Parlotones gehou nie.  By Camps Bay was hy heeltyd 

onder ’n sambreel.  Hy’t nooit sy gevoelens gedeel nie.  Hy was nie mysterious nie en sy twee grappe was flou.  

En hy’t nooit oor 60 gery nie. . .  Come to think of it, ek het eintlik nie eers van Gert gehou nie.  Sou hom nie eers 

raak gesien het as ek nie my kleingeld in Woolies laat val het nie.  Hy’t dit opgetel en sy vingers het per ongeluk 

aan myne geraak.  Toe’s dit tickets.  Ek’s saam hom bed toe.  En toe gebeur die miracle. 

 

Gert was mal oor vaginas.  Hy was ’n koekie connoisseur.  Hy was mal oor hoe hulle voel, hulle proe, hulle ruik, 

maar die belangrikste: hy was mal daaroor om daarna te kyk.  Hy moes na hulle kyk.  Toe ons die eerste keer seks 

het, sê hy hy moet my sien. 

 

Ek waai vir hom. 

 

“Hallo-o. Ek’s reg voor jou.” 
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 “Ek moet jou sien.” 

 

“No need.  Spring net in.” 

 

“Nee,” sê hy.  “Dis wie jy is.  Ek moet kyk.” 

 

Ek’t my asem opgehou.  Hy’t gekyk en gekyk.  Hy’t na sy asem gesnak en geglimlag en gestaar en gekreun.  Hy 

was uitasem en sy gesig het verander.  Hy was nie meer die boringste man in die wêreld nie.  Hy was ’n beautiful, 

honger beast. 

 

“Jy is so ongelooflik mooi,” sê hy.  “Jy is elegant en diep en onskuldig en wild.” 

 

“Jy het dit alles daar gesien?” 

 

Dit was asof hy my hart gelees het. 

 

Hy’t omtrent vir ’n uur gekyk – asof hy ’n kaart bestudeer, die maan observe,  in my oë staar.  Maar dit was my 

vagina.  In die lig het ek dopgehou hoe hy na my kyk.  Hy was so genuinely opgewonde, so peaceful en euphoric.  

Ek het my begin sien soos wat hy my gesien het.  Beeldskoon en delicious.  Soos ’n groot painting of ’n waterval.  

Gert was nie bang nie.  Hy was nie uitgegross nie.  Ek het geswel van trots.  My vagina begin liefkry.  En Gert het 

homself verloor en ek was daar met hom, in my vagina.   

 

En ons was weg.  Saam verlore. 

 

♥ 

ANTOINETTE: Ek het ook oor menstruasie uitgevra.  Vrouens het mekaar geëggo  Die stemme het in mekaar 

gevloei.  ’n Gemeenskaplike lied, ’n koor . . . 

 

ANTOINETTE, LULU en SIMONE (saam):  Ek was twaalf.  Ma’t my geklap.  
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e k   w a s   t w a a l f. 

m a’t   m y   g e k l a p. 

♥ 

LULU: Sewe jaar oud.  My boetie het gepraat oor periods.  Ek besluit om my ma te vra.  ‘Dis Engels vir ’n  punt,’ 

sê sy.  ‘Jy sit dit aan die einde van ’n sin.’  

 

ANTOINETTE: My pa het vir my ’n  kaartjie gebring: ‘Vir my klein dogtertjie wat nou nie meer so klein is nie.’ 

 

SIMONE: Ek was paniekbevange.  Ma’t vir my dik sanitêre doeke gebring.  Die gebruiktes moes ek in die ou 

blou emmer onder die wasbak gooi.  

 

LULU: Graad agt. ‘O . . .  dis oulik,’ het my ma gesê.  

 

SIMONE: In laerskool.  Ook onderarmhaartjies gekry.  Net die een arm.  

 

ANTOINETTE: My ma’t my vir Disprin gegee.  

 

SIMONE: My ma was dierbaar – ‘Kom ons gaan kry vir jou ’n  doekie.’  

 

LULU: My maatjie, Karen – hulle het ’n partytjie gehou om dit te vier.  Ons almal wou ons periods kry.   

 

ANTOINETTE: My ma’t gewys hoe om ’n tampon in te sit.  Net die helfte kon ingaan.  

 

LULU: Dit was vir my ’n misterieuse fenomeen.  

 

ANTOINETTE: ‘Prys die Here,’ het my ma gesê en my deur die gesig geklap.  

 

LULU: Indiane sit op mos vir vyf dae.  Ek wens ek was ’n Indiaan.  

 

SIMONE: Op skool het ek wit meisies gesien met tampons.  Ek het gedink hulle gaan in die hel brand.  

 

ANTOINETTE: Ek het gedink dit was aaklig.  

 

SIMONE: Ek’s nie gereed nie.  

 

LULU: My rug het begin pyn.  

 

JAQUI: Ek was jags.  
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LULU: Ek’s vrou.  

 

ANTOINETTE: Vreesbevange.  

 

SIMONE: Nooit gedink dit sal met my gebeur nie.  

 

LULU: Ek het verander.  Ek was nou stil en volwasse.  ’n Goeie Afrikaanse meisie -  stil, harde werker, op haar 

plek.  

 

ANTOINETTE: Nege en ’n half. My pantie weggegooi.  Ek wou nie hê my ouers moet bekommerd wees nie.  

 

SIMONE: Ma’t vir my warm water en wyn gegee.  Ek’t aan die slaap geraak.  

 

LULU: Ek het ’n  boks vol van Bollie cartoons gehad.  Ma’t net gesê, ‘Moenie die boks optel nie.’  

 

ANTOINETTE: My maatjie het gesê jy ‘hemorragie’ elke maand.  

 

LULU: My ma was heeltyd in en uit die groendakkies.  Sy kon dit nie hanteer dat ek vrou word nie.  

 

ANTOINETTE: ‘Beste Juffrou Van der Westhuizen.  Asb. verskoon vir Antoinette van netbal vandag. Sy het pas 

ontwikkel.’ 

 

LULU: By die Voortrekkerkamp was ek verbied om te bad.  Hulle het my met Dettol gewas.  

 

SIMONE: Was bang mense sal my ruik.  Bang hulle sê ek ruik soos vis.  

 

ANTOINETTE: Opgegooi.  Kon nie eet nie.  

 

LULU: Ek was heeltyd honger.  

 

SIMONE: Soms is dit baie rooi.  

 

ANTOINETTE: Ek hou van die druppels wat in die toilet se water drup.  Soos verf. 

 

 LULU: Ek was twaalf.  Ma’t my geklap.  Pa het gaan bier drink . . .   

 

ANTOINETTE, SIMONE, LULU  (in kanon): Ek was daar in die kamer . . .                                                                                                                                                                                                                                                       

  

(Antoinette beweeg na middel.  Rooi general wat geleidelik al hoe sterker word.) 
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e k   w a s   d a a r   i n   d i e   k a m e r 

(a n t o i n e t t e) 

♥ 

Ek was daar toe haar vagina oopgaan.  Ons almal was daar: haar ma, haar man, en ek, en die verpleegster van 

Bloemfontein met haar hele hand in haar vagina opgedruk.  En terwyl die verpleegster met ons praat, draai en 

betas sy met haar rubber handskoen – asof sy ’n hardkoppige kraan probeer oopdraai. 

 

Ek was daar in die kamer toe haar kontraksies haar op die grond laat kruip het van pyn, dit onbekende geluide uit 

elke porie laat kom het.  En daar middernag toe sy skielik skree, haar arms wild gryp na iets in die elektriese 

atmosfeer. 

 

Ek was daar toe haar vagina verander van ’n skaam klein opening na ’n diep put met ’n klein kindjie vasgevang 

wat wag om gered te word. 

 

Ek het die kleure van haar vagina gesien.  Dit het verander.  Die gebroke blou; die vlammende tamatie rooi; die 

grys pienk; die donker.  Die bloed soos sweetdruppels op die rande.  Die geel, wit vloeistof; die ekskrement; die 

klonte sypel uit die gate, dit druk harder en harder.  En in die opening, die baba se kop, strepe swart hare –  terwyl 

die verpleegster van Bloemfontein haar glibberige hand om en om draai.  

 

Ek was daar toe elkeen van ons, ek en haar ma, ’n been vasgehou het, haar wyd gesprei het en druk met al ons 

krag teen haar wat druk.  En haar man wat tel, “Een, twee, drie,” en vir haar sê, “Fokus!”  Ons het binne haar 

gekyk.  Ons kon nie ons oë uit daaruit kry nie. 

 

Ons vergeet die vagina, almal van ons.  Hoe anders verduidelik ons die gebrek aan respek, ons gebrek aan 

wonder. 

 

Ek was daar toe die dokter binne-in gaan met sy Gipetto lepels.  Haar vagina nou ’n groot marionetagtige mond 

wat uit volle bors sing.  Eers die koppie, dan die armpie, dan die lyfie, swem reguit in ons huilende arms. 

 

Ek was daar toe ek omdraai en skielik van aangesig tot aangesig kom met haar vagina.  Ek het bly staan en my 

forseer om haar te sien – oopgesprei, blootgestel en kwesbaar, vermink, geswel, geskeur, bloei oor die dokter se 

hande wat haar rustig aan haar stik. 

 

Ek bly staan.  En soos ek staar, word haar vagina ’n groot rooi kloppende hart. 

 

Die hart kan opoffer.  So ook die vagina.  Die hart kan vergewe en heelmaak.  Dit kan van vorm verander.  Dit 

kan swel om ons in te laat.  Of nie.  Die vagina ook. Die hart kan pyn en uitreik, vir ons bloei in hierdie moeilike, 

wonderlike wêreld.  Die vagina ook.   
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Ek was daar in die kamer.  

 

Ek onthou.   

 

(Terug na general.) 

♥ 

SIMONE: Soos wat ruik jou vagina? 

(Aktrises maak beurte om te sê): 

Grond. 

Nat vuilgoed. 

God. 

Water. 

Vroeg oggend dou. 

Diepte. 

Soet gemmer. 

Sweet. 

Peppermintcrisp-tert. 

Hang af. 

Ek. 

Blykbaar niks nie. 

Pynappel. 

Kaneel en naeltjies. 

Rose. 

’n Lavender bos. 

Mos. 

Jeffreysbaai. 

Iets tussen snoek en lelies. 

Aarbei en kersie tee 

Die bosveld. 

Marmite. 

Die hemel. 

Asyn en water. 

Old Brown sherry. 

Cheddar. 

’n Tweedehandse boekwinkel. 

Sexy. 

’n Badspons. 

Die begin. 
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d i e   k l e i n   k o e k i e 
 

(in ’n Mitchells Plein aksent) 

 

(s i m o n e) 

♥ 

ANTOINETTE: Herinnering: 5 jaar oud 

SIMONE: Mammie dreig my om op te hou om my koekie te krap.  Ek’s so vrek bang dat ek dit dalk afgekrap het 

dat ek nooit weer daaraan vat nie. Nie eers in die bad nie. Dalk kom daar water in en ek ontplof.  Ek plak pleisters 

oor my koekie se gatjie, maar die pleisters val in die water af.  Ek imagine daar is ’n badprop binne om te keer dat 

goeters ingaan.  Ek slaap met drie pare Cinderella panties aan.  Ek wil nog steeds aan myself vat, maar ek doen 

nie. 

 

LULU: Herinnering: 7 jaar oud  

SIMONE: Conrad September raak kwaad en gee my ’n vuishou tussen my bene.  Dit voel of ek breek.  Ek kan nie 

pee nie.  Mammie vra wat fout is met my koekie en ek vertel haar wat Conrad September gedoen het.  Sy gil op 

my en sê dat niemand ooit daar mag vat nie.  Ek wil explain, “Hy het nie daaraan gevat nie, Mammie, hy het dit 

geslaan.” 

 

ANTOINETTE: Herinnering: 9 jaar oud 

SIMONE: Ek speel op die bed. Doen summer saults en spring op en af.  Ek beland op die bed se kopstuk.  Dit 

deurboor my koekie.  Hoë skree geluide - dit kom uit my koekie se mond.  Mammie vat my hospitaal toe en hulle 

stik alles terug. 

 

LULU: Herinnering: 10 jaar oud     

SIMONE: Ek’s by Daddy se huis en hy het ’n party.  Almal is gesuip.  Ek speel in my kamer en trek die nuwe wit 

bra en pantie aan wat Daddy se girlfriend spesiaal vir my gekoop het.  Daddy se beste pel, Groot Jakes, kom van 

agter, ruk my nuwe panties af en druk sy groot harde voël in my koekie.  Ek skree en skop en probeer hom van 

my afkry, maar hy het dit klaar in.  Daddy’s daar met ’n gun en daar’s ’n slag en blood and guts all over me en 

Groot Jakes.  Ek’s seker my koekie is finaal uit.  Groot Jakes is verlam en vir die volgende sewe jaar het Mammie 

my verbied om Daddy te sien. 

 

ANTOINETTE: Herinnering: 13 jaar oud 

SIMONE: My koekie is sonde.  Dis ’n plek van pyn, ellende en bloed.  Dis bad luck.  Dis Mitchells Plain op New 

Year’s.  Ek imagine die N1 is daaronder en o jirre girl, ek travel.  Dit vat my weg, ver weg. 

 

LULU: Herinnering: 16 jaar oud 

SIMONE: ’n Gorgeous, en I mean gorgeous, twenty four year old year old girlie het in ons flats getrek.  Sy lyk 

soos ’n coloured Angelina Jolie.  Ek kan nie op hou om na haar te kyk nie.  Eendag vat sy my na haar kar en vra 

of ek daarvan hou om boys te soen.  Ek sê nee.  Dan wil sy my iets wys, sê sy.  Sy leun oor en soen my sag op die 



 

© Antoinette W. Louw  2012 
 

19 

lippe.  Jô jô  jô jô . . .   Sy vra of ek na haar flat toe wil kom en sy soen my weer.  Sê ek moet relax want eers dan 

sal ek dit kan voel.  Sal ons tonge dit voel.  Sy vra my mammie of ek sommer by haar kan oorslaap en Mammie is 

in die wolke dat so ’n suksesvolle, mooi girlie my vriendin wil wees.  Ek’s bang, maar ek kan nie wag nie.  Haar 

flat is amazing.  ’n Leer bank.  Nie fake soos ander mense s’n  nie.  En bloedrooi kussings.  Eendag gaan ek ook 

’n secretary wees. . .  Sy gooi vir haar ’n vodka en vra wat ek wil drink.  Ek sê dieselfde.  Sy sê sy dink nie my 

mammie sal daarvan hou as ek vodka drink nie.  Ek sê my mammie sal ook nie daarvan hou dat ek girls soen nie.  

Sy gooi vir my ’n drink en verdwyn kamer toe.  Toe sy terugkom is sy getransform.  Sy’t ’n bruin satyn nightie 

aan.  Sy’s beautiful.  “Jy lyk great,” sê ek vir haar.  “Jy ook,” sê sy vir my. “Maar ek het net ’n boring cotton bra 

en pantie aan,” sê ek vir haar.  Sy neem my aan die hand na haar kamer toe.  Sy transform my ook in ’n satin 

nightie.  ’n Lavender een, soos die eerste lentedae.  

 

Sy lê my saggies op die kooi neer.  Sy doen alles met my en my koekie wat ek nog altyd gedink het is bad.  Ek 

raak mal . . . en die telefoon lui.  Dis my mammie.  Ek weet sy weet – sy vang my met fokken alles uit.  Ek’s 

uitasem, probeer my beste om normal te klink.  “Wat’s fout met jou?” “Ek’t net gehardloop, Mammie.” 

 

Sy sê vir die mooi secretary sy moet asseblief seker maak dat ek nie naby boys kom nie.  “Glo my, Antie,” sê sy.  

“Daar is geen boys hier nie.” 

 

Die mooi secretary leer my alles oor my koekie.  Sy sê ek moet altyd weet hoe om myself pleasure te gee sodat 

ek nie op ’n man hoef te depend nie. 

 

Die volgende oggend worrie ek ek butch geword . . .  She had my heart.  Maar ek het haar nooit weer gesien nie.  

Vandag weet ek sy was my unexpected angel.  Sy het my jammergat koekie getransform. . . Dit laat my travel.  

One hunderd and eighty op die N1.   

 

En dit vat my weg, ver weg na die hemel. 
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Di e   v u l v a   k l u b 

(l u l u) 

♥ 

Ek’t ’n obsessie om ’n ding ‘n naam te gee.  As ’n ding ’n naam het, dan kén ek dit.  Kan ek dit beheer.  Is dit ’n 

pel. 

 

As dogtertjie het ek ’n groot versameling paddas gehad: fluffy paddas, porselein paddas, plastiek paddas, neon 

paddas, battery-gedrewe paddas, water feature paddas.  En elkeen het ’n naam gehad.  Ek het eers bietjie tyd 

saam elkeen spandeer voor ek hulle ’n naam gegee het.  Ek het hulle op my bed gesit en hulle heeldag dopgehou, 

in my skoolbaadjie se sak rondgedra.  Ek het elkeen se tekstuur, reuk, vorm, grootte en sin vir humor leer ken.  

Eers dan was hulle gereed om tydens ’n  groot seremonie gedoop te word.  Die padda is in ’n dooprok aangetrek, 

met blinkertjies of goue sterretjies.  En omring deur die padda gemeente, staan die dopeling voor die altaar en 

word gedoop. 

 

Eers fluister ek die naam in die nuweling se oor.  (Sy sit die padda op die grond neer en fluister.)  “Jy is my Parra 

Floorsie Riebeeckstolte Petoons.”  Ek maak seker dat die padda van die naam hou.  Dan sê ek die naam hardop 

vir die res van die opgewonde gemeente, sommige wie nog self op name wag.  “Parra Floorsie Riebeeckstolte 

Petoons.”  Ek en die ander paddas sing die naam oor en oor. Ons moes dans ook. (Sy spring op en sing en dans 

rondom die padda – dalk op die wysie van Paul McCartney se ‘We all stand together’)  “Parra Floorsie 

Riebeeckstolte Petoons. Parra Floorsie Riebeeckstolte Petoons”.  . 

 

Ek het die paddas in ’n ry gesit en rondom elkeen gedans, gehop en gekwaak. Die padda het ek vasgehou.  Dit 

was uitputtend, maar lewensnoodsaaklik.  Dit sou OK gewees het as dit net by paddas gebly het, maar later moes 

ek alles name gee – matte, deure, stoele, tafels.  Adri, byvoorbeeld, was my flitslig. Vernoem na my 

kleuterskooljuffrou wat die heeltyd in ons tasse gekrap het. 

 

Ek het al die dele van my lyf ook name gegee.  My hande – Saartjie.  Soos in Saartjie Baumann wat alles kon 

doen.  Sy was my hero.  My skouers was Jeanne (en) Goosen.  Kort en kragtig.  My borsies was Sonja Heroldt.  

Hulle was nou nie Annelien Kriel nie, maar hulle was ook nou nie lelik nie.  Om my ‘daar onder’ ’n naam te gee, 

was nou nie so maklik nie.  Dit was nie soos Saartjie nie.  Dit was ingewikkeld.  Daar onder was lewendig.  Dit 

het naamloos en wild gebly.  En onbekend.      . 

 

Op daardie stadium het ons bediende het ons opgepas.  Meisie Meintjies.  Sy het altyd gesê ek moet seker maak 

ek was my Shnaff-Shnaff ordentlik.  Ek kan nou nie sê ek was mal oor die naam nie. En dit het my lank gevat om 

uit te vind wat dit nou eintlik is.  Maar die naam het in my kop vasgesteek.  My Shnaff-Shnaff. 

 

Ongelukkig het die naam my gevolg.  Op ons honeymoon  het ek my man meegedeel dat alhoewel Shnaff-Shnaff 

bietjie skaam was, was sy terselfdertyd baie wulps.  En as hy geduldig is, sal sy al haar hartsgeheime deel.   Ek 

dink Riaan was bietjie uitgefreak,  maar soos hy nou maar is, het hy saamgespeel.  Later het hy haar selfs op die 
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naam genoem.  “Is Shnaff-Shnaffie daar?  Is sy reggies?”  Ek was nog nooit regtig gelukkig met die naam nie, so 

ek’s nie verras met wat later gebeur het nie. 

 

Een aand,  in die middel van ’n kafoefeling, roep Riaan na haar, “Kom hier, my Shnaffie-Shnaff’.  Stilte.  

“Shnaff-Shnaff, dis ek, jou grootste fan.”  Niks.  Ék roep haar toe. 

 

“Shnaff-Shnaff.  Moet dit nie aan my doen nie.  Asseblief kom uit.” 

 

Shnaff-Shnaff was weg. 

 

“Shnaff-Shnaff!” 

 

Vir dae het sy geweier om uit te kom.  Toe weke.  Maande.  Ek was depressief. 

 

Teen my wil vertel ek my vriendin Belinda.  Sy was deel van ’n nuwe boekklub en het haar omtrent nooit meer 

gesien nie. 

 

“Shnaff-Shnaff wil nie met my praat nie, Belinda.  Sy ignoreer my oproepe.” 

 

“Wie is Shnaff-Shnaff?” 

 

“My Snaff-Snaff,” sê ek.  “My Shnaffie-Shnaff.” 

 

“Waarvan praat jy?” sê sy in ’n stem wat skielik baie dieper as myne klink. “Jirre vrou, bedoel jy jou vulva?” 

 

“Vulva,” sê ek.  “Wat is dit?” 

 

“Dis die package.  Die hele pakket.” 

 

Vulva.  Vulva.  Die sleutel het in die gat gepas.  Ek het nog altyd geweet Shnaff-Shnaff was verkeerd.  Ek kon 

Shnaff-Shnaff nie sien nie.  Ek het nie geweet wie of wat sy was nie.  

 

Daardie aand het ons haar gedoop.  Ek en Riaan.  Nes met die paddas van my kleintyd.  Ons het haar vir sexy 

klere aangetrek, met blinkertjies.  Haar saggies voor die altaar neergelê, kerse aangesteek.  Eers het ons gefluister, 

“Vulva, vulva,” saggies om te sien of sy sal hoor.  “Vulva, vulva, is jy daar?”  Iets soets was in die lug.  En iets 

het definitief beweeg.  “Vulva, vulva is jy hier?” 

 

 

 



 

© Antoinette W. Louw  2012 
 

22 

En ons sing die gewyde vulva lied.  Maar nee, ons het nie gekwaak nie. Ons het gesoen soos nooit tevore nie.  En 

ons het die vulva dans gedans.  Nie gehop nie, maar Charmaine Gale spronge gemaak.   

 

Die res van my lyf was ook daar – Saartjie, Jeanne, Sonja en Sonja.   

 

 

♥ 

ANTOINETTE: Vra ek vir ’n ses-jarige dogtertjie . . . 

 

ANTOINETTE: As jou vagina iets kon dra, wat sou dit wees? 

LULU (as dogtertjie): Pienk crocs en Blou Bul horinkies. 

 

ANTOINETTE: En as dit kon praat, wat sou dit sê? 

LULU: Dit sou woorde sê wat met ’n  ‘V’ en ’n  ‘T’ begin – soos ‘viool’ en ‘tandepasta’. 

 

ANTOINETTE: Waaraan laat jou vagina jou dink? 

LULU: ’n Lekker perske.  Of ’n diamant wat ek in ’n skatkis gekry het en dis myne – vir ewig en altyd. 

 

ANTOINETTE: Wat is spesiaal aan jou vagina? 

LULU: Iewers diep binne het dit ’n baie slim brein. 

 

ANTOINETTE: Soos wat ruik jou vagina? 

LULU: Wilson toffies. 
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d i e   v r o u   w a t   v r o u e n s 

g e l u k k i g   m a a k 

(a n t o i n e t t e) 

♥ 

Ek’s mal oor vaginas en ek’s mal oor vrouens.  Eintlik is hulle is een en dieselfde ding.   

 

Eers was ek ’n tax lawyer.  Maar toe raak ek obsessed om vrouens gelukkig te sien.  Volgens my was daar net 

eenvoudig te veel ongelukkige vroue.  Aan die begin was dit net ’n tipe sendingwerk, maar later, toe raak ek rêrig 

involved.  Ek het begin goed raak,  briljant actually.  En nou’s my job om chicks happy te maak.  Tax law was so 

boring. 

 

En omdat ek die baas is, kan ek enigiets dra – my werksklere is die coolste outfits .  Kant en satyn en leer.  En ek 

kan speel net waarmee ek wou: boeie, vere, tou, swepe, heuning.  Daar is nie so iets in law nie. Maar die heel 

belangrikste: niks geluide nie.  Nie die tipe waarvan ek praat nie.   

 

Toe ek klein was, was my grootste droom om geluide te maak soos die tannies in die flieks.  Ek kon nie glo sulke 

geluide kom uit Kim Basinger se mond nie.  Ek het voor die spieël geoefen, dit getape – verskillende 

toonhoogtes, saam met Maria Callas uitdrukkings. Of iets meer reserved – soos Nana Mouskouri.  Maar altyd as 

ek dit teruggespeel het, het dit fake geklink.  Dit wás fake.   

 

Toe, een vakansie op die lang pad Hartenbos toe, het ek ‘n moerse piepie. Ek kon ek dit nie meer inhou nie en Pa 

moes stop sodat ek in die veld kan piepie.  En terwyl ek daar hurk, moan ek van verligting.  En daar agter ’n 

bossie, in die middel van die Karoo, kry ek ‘n epiphany.  Dit gaan oor die wag.   

 

Ek het ’n moaner geword.  Maar dit het nie lekker uitgewerk nie. Meeste mans was nervous.  Actually, hulle was 

bang.  Ek moes sagter want anders kon hulle nie konsentreer op wat hulle doen nie.  Hulle’t fokus verloor.  Dan 

alles.   

 

So toe begin ek skuldig voel.  Obviously.  En toe ontdek ek vroue en hulle is mal oor my geluide.  En ek is mal 

oor hulle s’n . 

 

Maar dis ’n baie delikate proses - soos chirurgie.  Jy moet die hart en ritme kry.  The home of the moan, noem ek 

dit. 

 

Daar is (aktrises maak beurte om die verskillende ‘moans’ na te maak):  vooraf-moan, die amper-maar-nog-nie-

stamper-nie moan, die ja-ditsem moan, die elegante moan, die Fokofpolisiekar moan, die NG kerk moan (stilte), 

die semi-godsdienstige moan (soos ’n Muslim gebed), die Drakensberge moan (jodel), die baba moantjie,  
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die chihuahua moan (’n hond wat vinnig hyg, tong hang uit), die Pretoria moan (’n ‘Jô Pôppô’-kreet in ’n erge 

Pretoria aksent), die uitbundige militante biseksuele moan, die AK-47 moan, die Geknelde Land moan, en dan, 

vir die finalè, die surprise trippel orgasm moan . . .  

 

 (Aktrises doen drie lang orgasms.  Hulle curtsey.) 

 

d i e   e i n d e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


