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Toneel 1: KLEEDKAMER 1 – INTREK 

Backstage in die kleedkamer by ‘n fees. 

E: Sjoe, ma’ die plek is muf. 

JH : En dis so deurmekaar. 

E:           Kyk hoe vuil is die vloer. Is hier ‘n besem? Ek kan mos nie op so ‘n vuil vloer sit   
              nie. 

JH:         Kon die vorige groep nie net hul sand ten minste opgevee het nie? 

E : (sug) Ag jong, dis ‘n fees.  

JH: Okay, kom. Ons moet fokus, daar’s min tyd. Gaan ons tyd hê vir ‘n word run? 

E: As jy nou nog nie jou woorde ken nie, kan jy maar vergeet. 

JH: Dis net daai een toneel… 

JH kyk rond. 

JH : …daar’s nie ‘n spieël nie. 

E: Jan-Hendrik, pak uit. 

Terwyl hulle uitpak. 

JH: Weet jy hoe lyk die besprekings? 

E: Nee. 

Hulle pak uit. 

JH: Dink jy daar is enige? 

E: Moenie nou daaroor worry nie. Is hier ‘n wasbak? 

JH: Ek is net nie lus om te speel vir 5 kinders nie. 

Hulle pak uit. Sy maag grom en hy vat daaraan… 

JH: Oohhh. 

E: Wat nou? 

JH: Ek is bietjie gespanne. 

Sy gee vir hom pille uit haar handsak aan… 

JH: Wat is dit? 

E: Vir jou maag. Dis natuurlik. 
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JH: (wil haar soen) Dankie, baba. 

E: (sy druk hom half weg want sy luister) Dis belaglik. 

JH: Wat nou? 

E: (verwysend na die musiek) Kurt.  

JH: (hy luister ook) Dink jy mens sal dit in die venue kan hoor? 

E:   Ons moet net hard praat. Hoekom moet hulle altyd die kinderteater in die gate   
       indruk? 

JH:     Ek dink die hele dorp kan vir Kurt hoor. 

E:       Dis die laaste jaar dat ek kiddie-shows doen. Ek is te oud hiervoor. 

Esther begin met stem-oefeninge. JH volg haar voorbeeld. Dan begin hy sing… 

JH: “Jy kan maar lê ek is ‘n loslappie” 

Esther gee hom ‘n kyk… 

JH: Dit is aansteeklik. 

Esther gaan aan met stemoefeninge. Dan skop die krag uit. Stilte en donkerte. 

JH: En nou? 

E: Kurt tap al die krag. 

Die intro musiek begin… 

 

Toneel 2: DANS-INTRO 

“I JUST CAN’T GET ENOUGH” begin speel. Lights up. Esther enter met 80's parafernalia. 

Esther:   

Ek was ‘n tiener in die eighties. Wham, Queen, Erasure, Pet Shop Boys. Depeche 

Mode. Aha. Ouens in voeling met hul vroulike kante. 

Ge-“blow dry”-de kuiwe. Paul Mitchell haarstyle. Top Deck-steps. 

Pofferige hemde in neon kleure. Geel, pienk. Kortmoue word opgerol. 

Cyndi Lauper, Madonna, Roxette dressed for success. 

Belinda Carlisle, The Bangles. Walk like an Egyptian. 
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Girls dra bubbles, kleurvolle eye shadow, shoulder pads. Oversized T-shirts, breë 

belde,  afgerolde bobby socks.  Leg warmers.  

Jeans is unisex. Snowy. (wys in dans) Hoog in die middel. Platplooie. Stove piped. 

Kief.  

Ghostbusters. Rambo. Rocky. Rocky 2. Top Gun. Right into the danger zone. 

Dirty Dancing. Footloose. Flashdance.  

What a feeling! 

Esther hou aan met dans met die walkman op haar ore. 

80’s musiek stop dood. “SMELLS LIKE TEEN SPIRIT” begin speel. Enter JH met 90's look. 

Jan-Hendrik: 

Ek was ‘n tiener in die 90’s. Pearl Jam. Metallica. Nirvanna.  Swaar metaal. Butch.  

Ek was ‘n surfer. J-Bay. Blonde hare. Bruin gebrand.   

Kleurvolle baggies. Billabong. Quicksilver. Rip Curl. 

Dawn patrols na die beach op die deuntjie van UNFORGIVEN. 

Games soos “hunt the grunt”. Bon Fires. Bunny Chow.  

Laat kuier op old school summer house. Maklike, maklike Bloemfontein girls. (Ek was 

bang vir die girls van Danville) 

Alanis Morisette, Corn, Oasis, Green Day. 

Techno, Trance, Rave! 

Van my vriende was Goths. Alles swart, van kroontjie tot toontjie. 

Hip-hop, Grunge, Hardcore Punk. 

Die begin van die sagging trend. Onderbroeke steek uit. Oorgroot hoodies. Boyz in 

da’ hood. 

Reservoir Dogs, Pulp Fiction, The Matrix. 

I see dead people, show me the money, shaggelicious baby! 

Dagga teen R250…per swartsak.  

90’s musiek stop dood. “VICTIM OF LOVE” begin speel 

Esther: 

Magnum PI, Dynasty, Dallas, Who shot JR 
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Macgyver, Air Wolfe, Knight Rider, Chips…en dips, Murder She Wrote 

John Mcenroe, Martina Navratilova, Zola Budd en Mary Decker. 

Sol Kerzner, Sun City… 

Nissan Skyline, Lamborghini Countash. 

Atari, Space Invaders, Pac Man, Monoploy 

Bennie&Hennie, Lion. 

80’s musiek stop dood. “WHEN I COME AROUND” begin speel. 

Jan-Hendrik: 

Peter Styuvesant. Black Label 

Playstation. 

Reality shows , Friends, Law&Order. 

Beverley Hills 90210, Melrose Place, Dawson’s Creek. 

Forest Gump, Titanic, Brave Heart, Sarafina! 

Nuwe regering, nuwe skoolkirrikulum. Nelson Mandela!  

Freedom! 

Affirmative Action. BEE. 

Dance-off.  

Esther : AC/DC. Apartheid. PW Botha. 

Bonny Tyler, Laura Brannigan, Sandra.  

Kaapstad toe met die trein. 

Skool Sokkies! 

JH: Kaapstad toe met die kar. 

Soundgarden, Alice in Chains, Red Hot Chilli Peppers.  

Rock concerts! 

Esther: Soda stream. Snackwich.+++ Rolskaatse… 

JH: …roller blades. Selfone. Internet. 

Esther: Videos. Langspeelplate. 
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JH: DVD’s . CD’s 

Esther: Tamatiesous. Blatjang. Cross&Blackwell 

JH: Humus, tzatsiki. 

Esther: Riaan Cryuwagen? 

JH: Riaan Cryuwagen! 

Hulle glimlag en hou op met dans. 

Esther:  Ons was so verskillend soos die 80’s 

JH:  en die 90’s 

Esther:  Bul 

JH:  Weegskaal 

Esther:  Water  

JH:  Vuur 

Esther:  Kook-en-geniet 

JH: Jamie Oliver 

Pouse. 

Esther: Die nuwe millenium. 

JH: Die voorspel tot ons V-ding. 

 

 

Toneel 3: THE HUNT BEGINS 

Klankbaan van kroeggeluide. Jan-Hendrik maak asof hy glas opvryf agter ‘n toonbank. 

JH:  Stellenbosch. Studentekroeg. 2002. Ek is kroegman. (Aksie) Die deur swaai oop...en 

daar staan sy. Blonde hare, blou denim, rooi bloes en ‘n mosterdkleur baadjie. Ek 

dog dis ‘n engel.  

Esther:  (hard oor lawaai) Haai. Glas droë, witwyn. 

JH knik sy kop en skink. Probeer cool lyk.Steek haar sigaret bewend aan. Sy kyk hom vraend 

aan. 

JH:  (Hard oor lawaai, sukkel skielik om woorde te vind) So, kom jy.. Jy kom? Jy kom 

seker... Kom jy baie gereeld kere.. meer keer tye na hierdie, hierso na toe. 
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SODRA E WEGKYK, MAAK JH ASOF HY N GROOT MES VAT EN SY TONG AFSNY. E KYK OP DIE 

AKSIE TERUG NA HOM. JH VOEL SIMPEL.  

JH: Jan-Hendrik. 

Esther: Huh? 

JH: My naam. 

Esther: OK. (sy volunteer nie haar naam nie) 

JH: Joune? 

Esther: Sê weer? 

JH: (harder) Jou naam!? 

Soos hy dit vra sien sy haar vriendin en waai en stap soontoe. 

JH:  Ek sien haar ‘n paar weke later by ‘n klub. 

JH STOP VIR ESTHER 

JH:  Alweer oppad.  

Esther: Ekskuus? 

JH:  Onthou jy my nie? 

Sy skud haar kop en wil verbyloop 

JH:  Sê jy nie koebaai nie? 

Esther:  Koebaai. 

Sy wil weer verbyloop 

JH:  Is dit hoe jy groet? 

E KYK HOM VIR ‘N OOMBLIK VERWONDERD AAN EN SOEN HOM DAN VURIG 

Esther: Esther. 

SY EXIT. JH IS SPRAKELOOS. 

JH:  Ek het haar naam. Haar nommer. Ek weet nou waar om haar te kry.  

JH BEL. ESTHER SIT BY ‘N TAFEL EN TEL FOON OP. KYK VRAEND NA NOMMER. 

Esther:  Ek ken nie die nommer nie. Verskoon my. Hallo. 

JH:  Haai. Esther? 

Esther:  Ja. 
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JH:  Dis Jan-Hendrik. 

Esther:  Wie? 

JH:  Jan-Hendrik.Die kroegman van Bohemia. 

Esther:  O! 

JH: Waar is jy? 

Esther:  Ek is in Oudsthoorn. 

JH:  Waar in Oudsthoorn? 

Esther:  In ‘n restaurant, Rock Art. (wtf?) En jy? 

JH:  Ek staan by die venster en kyk vir jou. 

E KYK OP EN JH WAAI VIR HAAR. 

JH:  Bingo. 

JH ENTER EN JOIN HAAR BY DIE TAFEL. E SKUD HAAR KOP EN LAG. 

Musiekbrug. 

 

 

Toneel 4: SEKS-SCENE 

Esther en JH is bietjie dronk. Hulle gaan nou vir die eerste keer seks hê. Hulle strompel by JH 

se kamer in. 

E:  Waar’s jou kamer? 

JH:  Sjjt-sjjt. Die ander mense slaap. 

E:  Hoeveel mense bly nog saam met jou? 

JH: Drie. 

E:  Almal drama-studente? 

JH:  Nee. Die een meisie doen kuns en die ander ou swot joernalistiek. 

E:  En is jy nou derde jaar? 

JH:  Tweede jaar. 

E:  Dit gaan baie odd wees as ek more hier uitstrompel. 

JH:  Moenie worry nie. Almal weet van jou. 
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E:  Wat? 

JH:  Hulle weet ons gaan uit. 

E:  O, is ons nou gekys?! (Sy lag) 

JH trek haar in sy arms. 

JH:  Jy is myne en ek is joune. 

Esther struikel oor iets. 

E:  Ek dink jy moet die lig aansit. 

JH:  Wag net gou. 

JH gooi goed in die kas en skop goed onder die bed in. Hy sit die lig aan. 

E:  Jou kamer is nogal netjies.  

Sy gaan sit op die bed. 

E:  Hoelykit? Het jy wyn? 

JH:  Nee. Dalk kan ek vir ons ‘n glasie steel. 

E:  Nee, liewers nie. Kommune-moles. 

JH:  Ek het aartappels… (hulle lag) 

Kort, ongemaklike stilte. JH bespring E. Begin haar vry. Sy word heeltemal onkant betrap en 

val omtrent van die bed af. 

E: O, baie jonk. Kom ons klim in die bed. 

Hulle gaan sit agter die laken. 

E:  Gaan jy nie die lig afsit nie? 

JH spring soos ‘n pyl uit ‘n boog en sit die lig af. Duik weer agter die laken in. 

E: Whoa. 

JH:  Is jy okay? 

E:  Rustig. 

JH: Sorry. 

Hulle stoei agter die laken. 

E:  Wag, wag. Ek sal. 

Sy trek haar bra uit. ‘n Nuwe gesukkel. JH se haai-been gee ‘n onbeheersde skop. 
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E:  (verdag en opgewonde?) Wat was dit? 

JH:  My been. 

Stilte. E vat weer aan sy been. Dit spring weer. 

E:  Hoekom doen hy dit? 

JH:  Haaibyt. 

E lag, besef dan hy is ernstig. 

E:  Is jy deur ‘n haai gebyt?  

JH: Já. In St. 8.  

Hy wys vir haar die been. E lag en kry dan skaam. 

E:  Is jy soos in …gestremd? 

JH:  Nee! Net ‘n bietjie van ‘n floppy-voet. 

E streel oor die been en dit spring weer. 

E:   Miskien moet ons mekaar eers beter leer ken. Ek skiet jou vir ‘n glasie wyn… 

Hulle kyk mekaar diep in die oë, hulle mag dalk nou seks hê as die lig afgaan. Musiekbrug? 

Black-out? 

 

Toneel 5: KLEEDKAMER 2 

(in die donker) 

JH:    Wat maak ons nou? 

E:     Bly net rustig. Waar’s jou lighter? 

Die lighter word aangesteek. 

E:     Is hier nie’n kers of ‘n ding nie? 

JH:    Daar’s flitse in die tas! 

E:     Daar is? 

JH:    Die props! 

E:     Ja! 

Hulle duik altwee tas se kant toe en krap rond vir die flitse. 
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JH:    Ek het dit!  

E:      (sarkasties) Great. Grimeer in flitslig. Dit kan werk. 

JH:    Wat maak ons as die krag nie aangaan nie? 

E:     Dan kan ons nie die show doen nie. 

JH:    Jay!! Dan gaan ek weer die goed inpak. 

E:     Ons kan nie daarop pyltrek nie. Ons sal moet veronderstel dat dit wel gaan gebeur. Ons   

moet begin aantrek. 

JH:    Fine. Help my met die sykouse. 

(hulle trek vir JH sykouse aan. Sy been skop. Hy skop amper vir Esther in die gesig) 

JH:    Jammer! 

E:     Dis okay, my liefie. Ek is jammer ek het aan ‘n haai-been gevat. Hierdie een kan nogal 

deurgaan vir ‘n vroue-been. Daai een..nie. 

JH: (krap sy bene) Dit jeuk! 

Esther giggel.  

E:     Trek asb net die kamerjas aan. 

JH:    Ons moet nog die pruik shape. 

E:     Sit hom gou aan, dan doen ek dit. 

E sit die pruik op JH se kop en begin dit stileer. E spuit die pruik met Wonderset. JH hoes. 

JH:    Nie so baie nie! 

Hy wil ‘n sigaret aansteek 

E:     Wil jy hê die plek moet aan die brand slaan! Wil jy ‘n word-run doen? 

JH:    Assseblief. 

Hulle repeteer terwyl E JH se make-up doen. Esther as Don Quixote. JH as Dulcinea. 

Don: Nee, ek kan my oë nie glo nie. Dit moet my verbeelding wees. Is dit ‘n 

prinses wat voor my staan? 

Dulcinea: Nee, meneer, ek is maar net ‘n straatveër. En ek doen wat ek moet. Ek vee 

die strate. 

Don:  Dit kan net…prinses Dulcinea wees. Wie dan anders!? O, Dulcinea, ek het jou 

lief 
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Dulcinea: Hou op, Don, hou op…  

Esther:  (bietjie geirriteerd) Nee, Jan-Hendrik, jy skip lines.  

JH:  Regtig? 

Esther:  Ja, dis eers “Regtig? Ag, stoppit… ˮ 

JH:  Regtig!? 

Esther:  “…Ag, stoppit, Don, jy maak my skaam.” 

JH:  Waar’s die teks? 

Esther:  Glo jy my nie!? 

JH:  Ek wil net seker maak. 

Sy gee die teks vir hom. Hy lees. 

JH:  “Regtig? Ag, stoppit, Don, jy maak my skaam.” OK. 

Don: Noem my Don. Vir jou, Dulcinea, sal ek die son gaan haal, die maan die see. 

Vir jou wil ek ‘n huis bou met ‘n kaggel en ‘n gewel, vir jou sal ek die wêreld 

plat reis… 

Dulcinea: Regtig? Ag, stoppit…Don…jy maak my skaam. 

Don:  Vir jou kan ek nooit genoeg prys nie…liefling, ek kan nie sonder jou bestaan. 

Dulcinea: Hou op, Don, hou op. 

‘n Generator word aangeskakel.  

E: Wat is dit? 

Die ligte kom aan. 

JH: Aah! En daar was lig.  

Hy draai om en hy is die ma. 

 

 

Toneel 6: ONTMOET DIE MA 

E:                          Sjoe, dis ‘n verrassing! Jan-Hendrik  het my nie gewaarsku nie. Hy het gesê 

tannie kom dalk vir sy 21st later die jaar.                          

Die Ma:               Dis die lekker ding van op jou eie wees, jy kan eintlik net maak soos jy lus 

het. 
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E:   Ja. Wel, dis baie lekker om tannie te ontmoet. 

Die Ma:               En vir jou, my kind. So jy is nou Hester. 

E:                          Esther. 

Die Ma:               O! Soos in die bybel? 

E:                         Nee, nie heeltemal nie…. Daar’s ‘n ‘h’ in die middle. (keel skoonmaak) 
                             Waar is Jan-Hendrik? Het tannie gery? 

Die Ma:  Hoe nou ? 

E :                         Het tannie Stellenbosch toe gery. 

Die Ma :              O ! Ja. Ek is gister uit Jeffreys uit en toe slaap ek gisteraand oor in Wildernis.  

E:   Sjoe, dis ver. 

Die Ma:  Ja, dis ‘n entjie se ry. 

E:   O. (pouse) Met die kar? 

Die Ma:  Ja. Ek weet ek is al ‘n honderd, maar ek kan nog ry. 

E:   Nee, tannie lyk glad nie so oud nie.  

Die Ma:  Ag, dankie, my kind. 

E: (pouse)  Dis ‘n plesier.  

Die Ma:  (pouse) Studeer jy ook saam met Jan-Hendrik? 

E:  Nee, ek het klaar gestudeer. (reageer eers op kompliment en besef dan 

waarop dit afstuur) 

Die Ma:  O. Wanneer het jy dan klaargemaak? 

E:   Relatief onlangs. 

Die Ma:  O. 

E:  Jan-Hendrik sê tannie het al tannie se onderklere by die huis vergeet. 

Die Ma:  Man, die kop raak maar dom met die ouderdom. Daai tas staan nog net so 

voor my bed.  

E:   Ag, tannie kan mos weer gaan opstock by PEPSTORES. (soek angstig na JH) 

Die Ma:  Ja wat. Dis nie so ‘n groot probleem nie.  Jong, Jan-Hendrik was baie 

opgewonde om jou aan my voor te stel. Hy sê jy is so ‘n klein bietjie ouer as 

hy. 
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E:   O? Het hy so gesê? Waar is hy? 

Die Ma:  Dit maak tog nie saak nie. Kyk, my suster, Rienie se man, Tienie, is nege 

maande jonger as sy en hulle is baie gelukkig. Nou Tienie se suster, sy was ‘n 

Dopper, kyk hulle het  mos al die jare maar in Potjiestroom gebly. Ek het ook 

daar grootgeword, maar my pa was vyf jaar ouer as my ma. Pa Piet was ‘n 

moeilike man.’n Tipiese man. Maar in elk geval, Tienie se suster se man is ‘n  

jaar en ‘n bietjie jonger as sy. Maar blah-blah-blah, as mens lief is vir 

mekaar, gaan ‘n maand of drie of ses nie pla nie. 

E:  Ek weet nie hoe om dit vir tannie te sê nie. 

Die Ma:   Sê maar, my kind. Ek is Die Ma. Ek het vyf seuns grootgemaak. 

E:    Jan-Hendrik is gay. 

Die Ma:  (JH uit karakter uit) Wat? 

E:   Nee, dis net ‘n grappie. Ek is tien jaar ouer as hy.  

Hulle kan albei lag. Ligte verdof. Musiekbrug 

 

 

Toneel 7: SAAM INTREK 

Esther: Kom bly by my in my huispaleis 

en ek sal jou net vreugdes wys: 

 

die skadu van die tortelduif 

wat koer-koer voor my venster dryf 

 

die besie van ons liewenheer  

wat kol-kol wegvlieg – keer op keer 

 

die purperwinde wat bly rank 

tot teen die hoogste vensterbank 

 

Kom bly by my in my huispaleis 

en ek sal jou net vreugdes wys  

 

E:  Die eerste huisie wat ons gedeel het, was so groot soos ‘n enkel-garage. Met ‘n 

kroeg-yskassie en ‘n mikrogolfoond 

JH:  En ‘n toaster en ketel bo-op die mikrogolfoond. 

E:  En ‘n opwasbak. 
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JH:  Slaapkamertjie met ‘n driekwart-bed. En badkamertjie 

E:  Met stort en toilet 

JH:  Dit was ‘n lekker stort. 

E:  Ons was so verlief, dit het ons nie gepla om in permanente omhelsing te leef nie. 

JH:  Ons moes mekaar vashou, anders val een dalk by die huis uit. 

JH lees die Cape Ads. 

JH: Hier’s ‘n TV vir R200! 

E: Regtig? Waar? 

JH: Pinelands. 

E: Dit klink verdag. 

JH: Pinelands? 

E: Nee, net R200!? 

JH: Dis seker ‘n paar jaar oud. 

E: Beggars can’t be chosers. 

JH: (opgewonde) Kom ons gaan koop dit. 

Kort stukkie oorbruggingsmusiek. In Pinelands. Hulle probeer dit in die kar pas. 

JH: Baba, draai hom op sy agterkant. 

E: (geirriteerd) 

JH: Nee, Baba, die agterkant. 

E: Jan-Hendrik, ek probeer! 

Hulle sukkel nog so bietjie. 

E: Dit gaan nie in die kar pas nie! 

JH: Draai hom op dat sy onderkant bo… 

E: Nee, sit neer. Maak eers jou maaind op voor ons dit weer optel. 

Bekyk die TV 

JH: Miskien kan ons dit op die dak vasmaak. 

E : (lag) Dit sal die dak induik. 
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Dink weer so bietjie 

JH: Ons slaan die rugleuning van die passasierssitplek plat en dan sit ons dit op die 

agtersitplek. 

E : (geirriteerd) En dan bind jy vir my op die dak vas!? 

JH: (lag) Nee! Jy sal langs die TV inpas. Op die agtersitplek. 

E: My linkerboud en die helfte van my kop, dalk. 

JH: Dis al wat ons kan doen. 

E: Kom. 

En hulle staan weer op en vat die TV vas. Na ‘n petalje is die TV in die kar. 

E: (hygend) Daarsy. 

Kort stukkie oorbruggingsmusiek. By hulle huisie, besig om die TV in te dra. 

E: Jan-Hendrik, swaai hom. 

JH: Waarnatoe? 

E: Moenie simple vrae vra nie. Jy gaan die veneer afskuur teen die kosyn. 

Hulle sukkel weer so bietjie 

JH: Kan ‘n mens die kosyn uithaal? 

E: Moenie belaglik wees nie 

JH: Baba, dit pas nie. 

E: Dit moet in! 

Sukkel weer so bietjie. 

JH : Sit eers neer. 

E: (sug en sit neer) Jy moes dit gemeet het vorie tyd. 

In stilte staar hulle vir die TV. 

E: So, wat’s die plan? 

JH: Ek wil net eers rook. 

Hy wil binne toe loop, ma’ die TV blok die voordeur. 

JH: Die TV is inni pad. 

E: Miskien moet jy ‘n lead ook kry. Dan kan ons TV kyk, al fresco. 
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JH lag – Esther steek ook aan. Dan kry sy ‘n plan. 

E: Jan-Hendrik. Draai hom op sy sykant. Ek is seker dit gaan werk. 

En hulle vat die TV en stap in die huis in. Oorbruggingsmusiek. Hulle sit nou voor die TV. Ons 

hoor sneeu-geluide en hulle klap die TV ‘n paar keer. Dan kom die onderhoudsvoerder… 

Voice Over:  Ek kuier saam met een van S.A. se groen-en-goue seuns. Hy en sy meisie, het 

onlangs verloof geraak en ons het dit saam met hulle kom vier. Dankie dat 

ons by julle kan kom kuier. 

Esther en JH begin nou die storie uit te speel.Rugbyspeler wil vriendelik groet, maar word 

‘onderskep’ deur liefie. Dit gebeur die heeltyd. 

Fiance:  Dis ‘n plesier. Dis my pa se huis. Ons woon nog nie saam nie – eers wanneer 

ons getroud is. 

Voice Over:  En wanneer is die groot dag? 

Fiance:   12 Desember.  

Voice Over:  Nou waar het julle tweetjies ontmoet? 

Rugbyman wil antwoord, maar liefie sit haar hand op sy knie. 

Fiance:  Ek sal sê.. Dit was twee jaar gelede. By ‘n braai. ‘n Meisie wat ek ken gaan 

met een van sy spanmaats uit. 

Rugbyman wil inglip 

Fiance:   (waarskuwend) Nee, moenie sê nie.  

Voice Over:  En Bryan, was dit liefde met die eerste oogopslag? 

Fiance:  Ek sal sê.. Ja, dit was. Hy het onmiddellik verlief geraak op my. Maar ek het 

hom eers geignoreer. En toe reel hy dat ons op ‘n toe-oog-afspraak gaan. 

Voice-Over:  Hoe het jy Lizl oortuig om op ‘n toe-oog-afspraak te gaan, Bryan? 

Fiance:   Hy het vir my ‘n roos gestuur met ‘n uitnodiging na ‘n restaurant.  

Voice-Over:  Baie romanties. Bryan, wie het jy vertrou om die roos vir Lizl te gee? 

Fiance:   Ek sal sê... Dit was so ‘n meisie wat ek nie ken nie. 

Voice Over:  Dit lyk my jou tegniek het gewerk. En Bryan, wanneer het jy toe haar ouers 

gevra?  

Fiance:  Ek sal sê.. Drie maande later het hy my gevra om te trou en toe sê ek jy sal 

eers my pa moet vra en toe het hy klaar. 

Voice Over:  En kom jy en haar ouers goed oor die weg, Bryan? 
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Fiance:   Ja, hulle is mal oor hom. 

Voice Over:  So, BRYAN... beplan jy om jou bruid te verras met ‘n wittebroodsvakansie? 

Fiance:   Ek sal sê.. Ons gaan Phuket (sy spreek dit bedenklik uit) toe, maar ek mag nie 

eintlik daarvan weet nie. 

Voice Over:  (sug) Nou maar alle sterkte vir jou..julle op jul huweliksreis.  

Stilte 

Fiance:   Baie dankie. Sê maar. 

Bryan:   Dankie. 

Ligte verdof. Oorbruggingsmusiek? Dalk troumars in agtergrond onder JH gedig.   

 

 

Toneel 8: DIE TROUE 

JH: 
ek wil jou nie hê nie 
 
ek wil jou nie koop  
in paaiemente nie 
jou oor jare vaster vat 
met kleinsielige kontrakte 

ek wil jou nie omkoop  
met geurige maaltye 
met goedheid 
jou vryheid opeis nie. 

ek wil jou nie bind 
met my opofferinge; 
so wil ek jou nie hê nie –  

ek wil van jou hou 
sonder dwingende kaart en transport 
sonder wette, eise, preke 
sonder moets/moenies 
ek wil jou net versigtig  
vrymoedig 
liefhê 

E: Die groot dag het aangebreek! Ek kyk uit oor die grasperk na die klein kapel. Daar gaan ek 

vanmiddag trou. Vooraf se opwinding, die rondgeskarrel en regmaak, alles het opgebou tot 

nou. Ek sien uit na die partytjie saam met wonderlike mense, maar ek herinner myself 

vandag gaan oor my en Jan-Hendrik en die belofte wat ons gaan aflê…. En dit was die einde 
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van die stilte. Van hier af is ek weggesweep, opgetof en gepamperlang. En mense het 

geskarrel en kiekies is geneem en die klokke het gelui en toe ek my weer kon kry, toe’s dit ek 

en jy. 

JH: Ja, ja, ja 

E: ‘n Duisendmaal ja! 

(drukkie) 

E: Wat ‘n wonderlike dag. Omring deur mense; joune 

JH: (maak sy ma weer na)Ag, my kind, dit was so mooi.  

E: En myne: Baie geluk, Esthertjie. 

JH: En ons s’n: Lekker, Jaaan! 

E: Foto’s by die dam(JH en E strike a pose), op die gras (strike a pose), in die pinotage (strike 

a pose). 

JH: Ons eet salm en fillet. 

E: En drink wyn, wyn, wyn.  

JH: En daar word ge-onthaal! (with all the  usual suspects) 

E: That bitch stole the only man I’ve ever loved 

JH: I don’t think Dave loves me anymore 

E: Ek het vir julle ‘n honey-moon pakkie saamgestel. Moenie dit oopmaak voor julle daar 

anderkant is nie. (wink-wink)  

JH: (dronk  meisie) Take me drunk, I’m home. 

E: (sit make-up aan in die spieël, hoor kreun-geluide agter haar): Hallo! Hey.. Is jy okay?  

JH strompel  post-make-up-seks uit cubicle 

JH: Dave and I are back together. 

E: Hi Dave. 

JH: Toesprake word gemaak. Op die ma’s, op die pa’s. Op my vrou. (begin huil, kan nie 

verder praat nie) Op jou.    

E: Soos jul weet, is ek 10 jaar ouer as Jan-Hendrik, dus het ek baie meer mans as hy al 

gehad…  Nee. Dis nie wat ek bedoel nie. (sien JH se ma upset) Nee! Nee! Tannie, ek bedoel 

Ma! Jan-Hendrik het nog nooit mans …  

JH: (trek my in jou arms) Ons het gedans, ‘Every little thing she does is magic’ (liedjie infade). 

en die wêreld kon vergaan. 
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E:  Dit was ek en dit was jy, my man. My son, my maan, my sterre, my wit lig. 

ek wil van jou hou 
sonder dwingende kaart en transport 
sonder wette, eise, preke 
sonder moets/moenies 
ek wil jou net versigtig  
vrymoedig 
liefhê 

SOEN 

 

 

Toneel 9: KLEEDKAMER 3  

Hulle is nou al amper klaar aangetrek, behalwe vir snorre, pruike en baadjies.  

Don: Nee, ek kan my oë nie glo nie. Dit moet my verbeelding wees. Is dit ‘n prinses wat voor 

my staan? 

Dulcinea:  Nee, meneer, ek is maar net ‘n straatveër. En ek doen wat ek moet. Ek vee die 

strate. 

Don: Dit kan net…prinses Dulcinea wees. Wie dan anders!? O, Dulcinea, ek het jou lief 

Dulcinea: Hou op, Don, hou op…  

Esther:  (waarskuwend) Nee!  

JH:  “Regtig? Ag, stoppit, Don, jy maak my skaam.”  

Don: Noem my Don. Vir jou, Dulcinea, blah-blah-blah, vir jou sal ek die wêreld plat 

reis… 

Dulcinea: Regtig? Ag, stoppit…Don…jy maak my skaam. 

Don:  Vir jou kan ek nooit genoeg prys nie…liefling, ek kan nie sonder jou bly  
                             bestaan nie. 

Dulcinea: Hou op, Don, hou op. 

E:  (soos hulle die bewegings doen, praat Esther daardeur) Dan gryp ek jou en ons dans.. 
                             …  1, 2, 3 en ek tilt jou en jy lig lig jou been in my arm. 
 

JH se been skop. 

JH: Die verkeerde kant om. Ek moet my regterbeen oplig. 

E: Nou lig dan jou regterbeen op. 
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JH: Maar dan moet ek aan daai kant van jou wees. Jy moes my daai kant toe geswaai het. 

E: Shit, hoekom kan ek dit dan nou nie onthou nie. Ons het dit dan al ‘n honderd keer 

gedoen. Okay, wag. So ek gryp jou , ons dans, ek tilt jou daai kant toe. Oe! My linkerarm is 

nie so sterk nie. 

(E drop vir JH) 

E: Jy gaan jouself ook moet support. 

JH: Ek kan nie Estherrr. Ek staan op my linkerbeen. 

E: Gebruik dan jou maagspiere. Ek kan dit nie alleen doen nie. 

JH: Fine. Gaan aan met die lines.  

Don: Dankie dat jy myne is. Dankie, Dulcinea. 

Dulc: Nadana, Don. 

E: De nada. 

JH: Wat het ek gesê? 

E: Jy’t gesê ‘nadana’. 

(Hulle lag) 

E:     De nada.  

JH:    De nada. 

E:     De nada. Dis Spaans vir ‘dis niks’... m.a.w. my plesier. 

JH:    Groot bohaai oor boggerol. De nada. 

Don:   Dankie dat jy myne is. Dankie, Dulcinea. 

Dulc:   Nadana, Don. 

E:     Probeer dit so onthou: de, hierso.. na, nadat.. da, daarso. Eers de dan da. De na da. De 

nada. 

JH: (doen dit met die moves wat Esther gedoen het) De nada. Ah! Cool. Dankie. 

E:   De nada. Gee my gou die bril aan, asb. 

JH:   Waar’s dit? 

E:    In die tas. 

JH:   Dis nie hier nie. 

E:     Maak oop die tas.  
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JH:    Dis nie in die tas nie. 

E:     Gebruik jou hande 

JH:     Ek kry dit nie. 

E:    Skuif goed rond. 

JH :   (JH doen robot-dans) Ek kry dit nie. 

E:     Hier is dit. Het jy ‘n bril nodig ? As ons nou iets vergeet het, dan mime ons  dit.  Kom,        
        ons moet bietjie strek. Het jy al jou tone geraak vandag. (E gaan lê op vloer)                       
. 

BLACK OUT 

 

Toneel 10: INBRAAK 

Vrou is in die bed. Naggeluide. Man maak haar wakker. 

Man:  Daar is iemand by my kar. 

Vrou:  Wat? 

Man:  SSjjt! 

Vrou:  (sagter) Wat? 

Man:  Daar is iemand by my kar. 

Vrou:  Shit. Laat ek sien. (sy staan nader) 

Man:  Wag, sak af. Moenie die lig aansit nie!  

DIE VROU BUK LANGS DIE MAN 

Vrou:  Ek sien niks nie. 

Man:  (skytbang) Hy lê onder die kar.  

Vrou:  Waar? 

Man:  Onder die kar. Ek kan sy arm sien. Hy steel my wiele af! Waar’s my selfoon? 

Vrou:  Ek weet nie. 

Man: Ek dink dis in die kombuis. 

Sy wil stap om dit te gaan haal 

Man: Sak af! 
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Vrou: Wat?! 

Man: Hy gaan jou sien as jy verby die venster stap. 

Vrou: Moet ek leopard crawl? 

Man: Ja. 

Sy sak af en begin kruip. 

Vrou: Ek dink nie ek gaan dit maak tot in die kombuis nie. 

Man : As hy ons sien is dit verby met ons. 

Vrou: (terwyl sy geskok opkom) Het hy ‘n geweer?! 

Man: Sjttt! 

Vrou: Ma’ het hy!? 

Man : Ek weet nie. 

Vrou: Ma’ jy’t niks gesien nie? 

Man : (skud sy kop) Huh-huh. 

Vrou: Dankie tog. 

Sy bly lê op die grond. Raak weer half aan die slaap. 

Man: Esther!?! 

Vrou: Wat is dit? 

Man: Die foon! 

Vrou: O, shit! 

En sy wil opstaan. 

Man: Nee! (en hy wys sy moet afgaan) 

Vrou: Shit! (en sy’s weer af en leopard crawl kombuis toe) 

Stilte soos hy probeer kyk wat aangaan 

Man: Ek dink hy lol by die chassy ook. Kan ‘n mens ‘n onderstel afsteel? 

Vrou: (amper terug – op ‘n afstand) Is dit met skroewe vas? 

Man: Wat? 

Vrou: As hy net skroewe moet losdraai gaan hy dit vat. (en sy gee vir hom die selfoon aan)    
               Hierso.  
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Man:  (bel polisie) Hallo. Is dit die blitspatrollie? Luister, daar is iemand by my kar. Hy is 

besig om my wiele te steel.  

Vrou: En moontlik die res van die kar ook. 

Man: Kom asseblief dadelik hiernatoe. Le Chateau. Die cottage langs die pad. Maar 

moenie ‘n geraas maak nie. Ons moet hom vang! (lui af) Hulle is oppad. 

Vrou:  Kan jy hom nog sien? 

Man:  Ja! Ek sien sy arm onder die kar uitsteek. Dit sal my nie verbaas as hy ‘n sweismasjien 

saamgebring het nie. 

Vrou: Nee!? (Sy probeer kyk) Waar !? 

Man: Nee, ek sien dit nie, maar sodat hy die chassy kan los sweis. 

Vrou: (sy spring op om hom te gaan keer) Hy gaan die plaas aan die brand steek! 

Man: (hy keer haar) Moenie! 

Vrou: Jan-Hendrik, as hy sweis gaan daar vonke wees en die gras is droog. 

Man: Hy het nie ‘n sweismasjien nie!  

Vrou: Hoekom sê jy dan so!? 

Man: Jy’s deur die slaap. 

Vrou: Ja, wel…(verwys na haar horlosie) 

Stilte 

Man: Kan jy dit glo. Waar bly die polisie? As hulle eendag hier aankom, staan die kar op 

bakstene.  

Vrou: En sonder ‘n chassy. Uitgebrand 

Die man sug kopskuddend. Stilte 

Man: Bel gou weer. 

Vrou:  (sy bel) Hallo. Ek bel van Le Chat... Is julle oppad? ... O. Okay. Dankie. Maak gou, asb. 

(sy lui af) Hulle is oppad. 

Man:  Dis ‘n wit ou. 

Vrou:  Huh? 

Man:  Sy arm is wit.  

Vrou:  Is dit sy arm daai? 
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Man:  (minder seker) Ja. 

Vrou: Waar’s sy lyf? 

Man: Dis onder die kar! 

Vrou: (begin besef) Dink jy hy het net een arm? 

Man: Hoe kom jy daarby uit? 

Vrou: En dié enkel arm staan horisontaal en stokstyf. 

Man : En dis baie dun. 

Vrou:  Is daai nie die exhaust nie? 

Man:  (oomblik se stilte) Shit. 

Hoor die polisie-sirenes. 

Vrou:  (soos sy opstaan en oppad bed toe) Sê ma’ net vir die polisie hy’t weggehardloop. 

Vrou: Jy gaan maar vir die polisie moet sê hy het weggehardloop. 

MUSIEK: KOOS KOMBUIS SE Paranoia in Parow-Noord. 

 

Toneel 11: KOSMAAK EN VETWORD 

Deur die loop van die skets, drink Esther ‘n glasie wyn terwyl JH kosmaak. Sy raak 

stelselmatig aangeklam. 

JH:  ‘n Paar voorstelle vir ‘n gelukkige v-ding: (terwyl hy vir Esther wyn ingooi) Een - gooi 

altyd vir jou vrou haar eerste drankie van die aand… 

E:  Dankie. 

JH:  …en haar laaste 

E: Die rys gaan aanbrand! 

JH:  Eetgoed. 

E:  Waat? 

JH:  Eet goed.  Maak saam kos. 

E: Wat maak jy vanaand? 

JH:  Koop ‘n skottelgoedwasser . 

E: Moet ek iets doen? 
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JH: En eet goed. 

E: Niemand sal na jou kyk en sê jy doen nie. 

JH:  Wat probeer jy sê? 

E:  êrens tussen toe en nou  
   het ons altwee groot geword 

- Jy ‘n man en ek ‘n vrou 

JH:  Sê jy ek is dik? 

E:  Jy’s definitief meer man as toe ek jou ontmoet het. 

JH:  Wel jy… 

E:  Ek wat? 

JH:  … het my nie gestop nie en in elk geval, almal blaas bietjie op na hulle getroud is. 

E:  Is dit so? 

JH:  Behalwe jy… Maar mense chill dan uit. Die jag is verby en nou kan jy jou bokkie eet. 

E:  Waat? 

JH:  Aag, man. Dis soos kos maak. 

E:  Huh? 

JH:  Kosmaak is ‘n kuns, ne? 

E:  Ja. 

JH:  En ons moet ons kuns beoefen om beter te word, ne? 

E:  Ja. 

JH:  Vat nou bv ‘n lamsboud. 

E:  Lamsboud. Hoekom nie kerrie nie? 

JH:  Wie maak kos? Okay. Die eerste ding wat jy nodig het, is geduld. 

E:  O ja. 

JH:  As jy met die boud werk, moenie bang wees nie. Dit sal jou nie byt nie. 

E:  O ja? 

JH:  Ja. Hanteer die vleis soos, soos… 

E:  ‘n Prinsessie 
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JH:  Vat aan die vleis. Masseer dit eerstens met ‘n bietjie olyfolie. Masseer met mening. 

E:  Ooh lala 

JH:  Dan vat jy jou mes stewig vas. 

E:  Versigtig nou 

JH:  Steek sterretjie-vormige gate in die vleis en vergroot dit dan net met jou vinger. 

Wees versigtig maar gebruik tog krag. Jy sal weet as die gaatjie reg is. 

E:  Jy maak kos. 

JH:  vul die gate dan met knoffel, salami, roosmaryn en botter. 

E:  Botter is so ongesond. Kan ons nie maar olyfolie gebruik nie? En wat van chilli? Huh? 

Lekker habanero’s. ‘n Lekker spicy boud. 

JH:  Waarvan praat jy? 

E:  Die boud. 

JH:  O. Jy kan seker, maar onthou net dat die chilli ‘n geurmiddel is en nie die dis nie. 

E:  (getting into it) Okay. 

JH:  So vul dit met salami, roosmaryn, knoffel, botter en varkspek. Voeg  2 eetlepels 

rooiwynasyn by en laat lê die boud dan oornag in’n liter pinotage. 

E:  Gooi vir my nog ‘n glasie shiraz. 

JH:  So die volgende dag moet jy jouself ten minste 4 ure gee. 

E:  5 ure. 

JH:  4 ure teen 190’C. Die oond moet hot wees.  

E:  Soos ek. (‘n bietjie dronk) 

JH:       Ja. Al daai wyn en asyn het nou deurgesyfer en maak daai vleis so sag en los … 

E:  soos ek! 

JH:  Ja. 4 ure en ‘n paar draaie later behoort die vleis van die been af te val. 

E:  Behoort (hic) 

JH:  Die sous kan jy laat prut en reduce. Voeg dan 800ml room by en bedien oor botter-

mash.  Mmmm. Lekker 

E:  (sarkasties of net dronk) Ek verstaan nie hoekom jy gewig opgetel het nie, ons eet 

dan so gesond.  
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JH:          Ek weet! En ons eet nie take-aways nie. 

E:            Ons eet nie eers uit nie. It’s a mistery. Gooi vir my nog ‘n glasie wyn, asb. 

 

 

 

Toneel 12: KLEEDKAMER 4 - OPWARMING 

Die akteurs doen strekoefeninge. Hulle is nou effens angstig. Dis stage live en die mense loop 

in. JH is bang die mense hoor wat hulle sê 

JH:  Hoor jy die stemme? 

E luister.  

E:  Ja! (hulle glimlag vir mekaar) Daar’s baie kinders hier. Ons moet strek. 

JH strek sy arms. 

Esther:  (probeer haar tone raak) Oe, ek is styf. Ek het vanoggend  veertig minute cardio 

gedoen. Hoekom sit hulle daai fans reg agter die Orbitreks? 

JH: Sodat jy kan afkoel. 

E: Dis om die lady-flavours af te blaas na die spiertiere toe.  

JH: Sjt! 

E: Hulle kan my nie hoor nie. Lady-flavours.  

JH: Esther! 

E: Het jy al opgelet hoe die gym gesktruktureer is. Die  orbitreks en die fietse is so mooi hier 

bo gerangskik en dan reg onder die girls op die fietse is waar die dudes hulle spiere pomp.  

JH: Sjt! Esther! 

Esther: Estrogeen is ‘n beter sport-aanvuller as enige anaboliese steroied. Dan pomp hulle 

eers: Twee stote. 

JH: Esther! 

E: Wat? Twee stote, omkyk,  nog twee stote, spieël toe en ...fleeeks. 

JH: (in agtergrond die klank van aankondiging) Okay, daar begin die selfoon-aankondiging.. 

E: Almal wil 'n huisie by die see hê. Maar wie wil nou op sy eie daar gaan bly.  

JH:  Kom ons moet nou fokus. Bip, gik, dit.  
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E: En verder bid ons die wind waai ons flavour in die regte rigting. 

JH: Lekker speel. 

E: Lekker speel. 

JH: Lief vir jou. 

E: Lief vir jou. 

Vinnige soentjie. Hulle is in karakter en reg vir gordyn om oop te gaan. Uber-professionele 

atkeurs. Lig verhelder op hul gesigte en black out. 

 

 Toneel 13: DIE VERTONING 

Don: Nee, ek kan my oë nie glo nie. Dit moet my verbeelding wees. Is dit ‘n prinses wat voor 

my staan? 

Dulcinea:  Nee, meneer, ek is maar net ‘n straatveër. En ek doen wat ek moet. Ek vee die 

strate. 

Don: Dit kan net…prinses Dulcinea wees. Wie dan anders!? O, Dulcinea, ek het jou lief 

Dulc:  Regtig?  

Don:                     Vir jou, Dulcinea, vir jou sal ek die wêreld plat reis… 

Dulcinea: Ag, stoppit…Don…jy maak my skaam. 

Don:  Vir jou kan ek nooit genoeg prys nie…liefling, ek kan nie sonder jou bestaan. 

Dulcinea: Hou op, Don, hou op. 

Don:                     Dankie dat jy myne is. Dankie, Dulcinea. 

Dulc:                    De nada, Don. 

Dulci spring saam met Don op sy perd. Don trek haar nader en JH se been skiet onwillekeurig 

orent. Daar is 'n split-sekonde van 'n oomblik en die akteurs begin corpse. Die musiek doof in 

(Glory of Love) en hulle 'galop into the sunset' histeries nog van die lag. 

 

Als klaar. 

+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+ 


