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Affairs vir Domkoppe 
... wat mans NIE moet weet nie … 

 
REGISSEUR 

Raait mense ... ons het ‘n magdom goed om oor te praat en die rekenmeester 
het sopas in my oor kom kef en my gewaarsku dat ons OORTYD sal moet 
betaal as ek julle langer as vier ure hou ... so ... daar gaan ons budget!   
 
Ek neem aan julle het almal reeds die finale teks gelees en weet wat op ons 
wag. Ja? 
 
As van julle om die een of ander rede BANG is vir die “tema” ... neem gerus 
jou bed op en loop want ek soek nie enige woman’s libbers wat aan my bal 
kom hang oor die “morele” dilemma van AFFAIRS nie!  
 
Ja, ja … almal weet dis verkeerd en sonde en bla-bla-bla … maar net soos 
braaivleis, rugby, sonskyn en Chevrolet ... is dit deel van ons almal se lewens 
... en om dit te ignoreer maak omtrent soveel sin soos om DIARREE te 
ignoreer ... dit gaan nie weg nie ... maak nie saak hoe jy oë toeknyp of dit 
“ontken” nie ... jy MOET op ‘n stadium jou broek aftrek en skiet gee ... die 
gemors  vierkantig in die oë staar ... dus: Oogklappe af en man UP!  
 
Bottom line ... dis nét ‘n storie! Fiksie ... vars uit my duim gesuig! Die vrug 
van ‘n ooraktiewe verbeelding en ‘n disastrous huwelik ... huwelike. Ván julle 
wonder dalk hoekom ek julle “kosbare” tyd met hierdie meeting mors. 
Eenvoudig ... ek wil seker maak dat elkeen van julle presies weet HOE die 
prentjie in my kop lyk ... vóór ons begin skiet – want môre skiet ek eers en 
vra (vrae) later!  
 
Die styl is baie avant-garde ... hier en daar gebruik ons animasie, speech 
bubbles, wonder wolkies, freeze frames, crash zooms, slow motion ens, ens. 
Dis ‘n lewendige comic book met helde en anti-helde ... (Super Hero’s en 
Super losers!) 
 
Ek gaan nou die teks vir julle ‘visualiseer’ ... sodat julle my kan help om dit te 
laat ‘realiseer.’  

 
Oor die KARAKTERS ... 

 
Om verwarring te voorkom ... en sodat julle dadelik ‘n GESIG by die karakter 
kan plaas ... is die karakternaam sommer ook die akteur wat dit gaan vertolk 
... se naam. 
 
So: Marius Weyers speel MARIUS, Louis van Niekerk ... speel LOUIS, Steve 
Hofmeyr speel STEVE ens, ens ... terloops, as iets DALK ooreenstem met 
ENIGE iets in ENIGE van die akteurs se “regte” lewens ... is dit bloot toevallig 
... en dus GEEN gronde vir aanstoot of aanranding nie.  
 



rep  kop ie  2  

Reg ... ons hoofrol is MARIUS. 
 
MARIUS  
Hy’s ‘n Afrikaanse Sean Connery ... sjarmant en hy praat met ‘n lui ‘esh’ ... 
kop effe skeef, wenkbroue ... los bolip ... old school sexy. Hy hou van woorde 
met ‘n dubbel “s” ... soos ‘steriliseer’ en ‘skoolseun.’ 
 

REGISSEUR 
Na ‘n paar affairs en unfairs het Marius se eks hom uit sy huis, werk, kinders 
en libido bewimpel. Hy’s arm en basies ontman. Hy’s te oud en te wit om ‘n 
ordentlike werk te kry ... na ‘n paar hartseer maande van drank en trane kyk 
hy een aand toevallig weer die fliek: Fatal Attraction ... Michael Douglas se 
vrou maak ‘n stoompot oop ... binne in die pot, stoom hul troetel-hasie ... 
horror musiek! (Ta-Da-Daaaa!!)  
 
Marius besef: arme hasie, arme Michael, arme ek, arme mans ... en toe die 
gewaarwording: Die een se dood is die ander se brood! Skielik weet hy weet 
wat hy moet doen.  
 
Soos ‘n Phoenix verrys hy uit die as met profetiese woorde:  
 
MARIUS 
Wie nie waag nie, wen nie ... en wie nie wen nie ... se hasie word gekook. 
 

Die volgende karakter is die Grotman homself: HANNES 
 
HANNES 
Hannes praat hard ... effe Malmesbury boer met ‘n lastige kuggie en keel-
slympie van al die jare se pyprook ... hy’s altyd iewers tussen dronk en 
psigopaties ... sy gunsteling woord is “voertsek.” 
 

REGISSEUR 
Hy’s is ‘n Stand Up komediant ... al 3 keer geskei en betaal sy gat af aan al sy 
eks-hekse en ‘n buite-egtelike kind by Lizz Meiring ... gespeel deur Amor 
Vittone. Hannes kannie vrouens uitlos nie ... en hy’s erg agterlosig as dit kom 
by die wegsteek van skelm steek! Sy nuwe show se naam is: Skop, Skiet en 
Donder Die Grotman!  
 
Soos meeste stand ups is Hannes sinies, depressief en effe grillerig. 
 

Ons gaan voort ... die “hartseer” karakter is LOUIS. 
 
LOUIS 
Soos Bles Bridges van ouds ... het Louis ook ‘n TRIL in sy stem ... en hy’s nie 
bang om daai ‘tril’ te gebruik nie. Hy sê graag “Goeiste” en “Botter”. 
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REGISSEUR 
Louis is getroud met ‘n bitch … gespeel deur Sandra Prinsloo. Hy is te suinig 
om te skei. Sandra sal hom “kaal uittrek”  ... en hy laat hom nie sommer “kaal 
uitgetrek” nie ... veral nie deur sy eie vrou nie. Sy het hom al betrap met 
onderskeidelik sy buurvrou ... gespeel deur Patricia Lewis en hul bediende ... 
gespeel deur Elana Afrika.  
 
Louis wil vir oulaas iets jonk en prettig plattrek voor hy “uittree” ... maar hy 
kan nie bekostig om WEER uitgevang te word nie! Sandra het dit al baie 
duidelik dog subtiel gegil: 
 

Kom ons hoor gou hoe klink jy Sandra? 
 

SANDRA 

“Louis ... as ek jou weer betrap ... vat ek ALLES ... ALLES! Jy sal die armste boemelaar in die 

land wees ... hoor jy my jou ou poephol!?” 

 
REGISSEUR 

Volgende, ons ‘morele’ karakter: die ANDER Griekse-boertjie: Nico 
Panagiotopoulos ... maar omdat niemand daai van kan uitspreek nie is Ds. 
Nico se van: Vlok.  
 
DS. NICO 
Ds. Nico praat met so ‘n hees Marlon Brandow blaas ... ‘n Afrikaanse 
Godfather. Hy’s ‘n senulyer met handpalms wat jeuk en as hy loop ... lyk dit 
asof sy onderbroek in sy dal van doodskadu optrek. Hy vloek nooit, maar sal 
soms sy ‘van’ ydellik gebruik: Ag Vlok!  
 

REGISSEUR 
Ds. Nico het ‘n opperste morele dilemma ... hy is mal oor vrouens ... en 
vrouens is mal oor hom. Maar helaas, Ds. Nico kry niks ‘gemeenskap’ by die 
huis nie. Sy vrou, gespeel deur Elma Postma ... glo die ‘vlees’ is slegs vir 
prokreasie en hulle moet altyd DRIE in die bed wees ... Nico, Elma en 
natuurlik die Here ... gespeel deur Heinz Winkler ... met Robbie Wessels as 
Johannes die Doper. 
 
Ds. Nico en mevrou dominee ‘ken’ mekaar dus selde ... en dis uiteraard 
teelaarde vir sonde want Ds. Nico is bang hy vang eendag iets onbesonne 
aan met ‘n kinderkrans juffrou of die nuwe orreliste. Hy soek hulp want hoe 
kan iets SO heilig ook so ONHEILIG wees?  
 

Elma sê gereeld vir hom ... Elma? 
 

ELMA 

Ek weet dit staan in Hooglied Nico, maar nee, nee en NEE SIES! 

 
REGISSEUR 

Kurt Darren ... wat reeds in verskeie films gewys het dat hy beter kan 
toneelspeel as sing ... speel: KURT (Koert)  
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KURT 
Kurt praat effe hoog en is kamp ... maar NIE skeef nie. Hy sê gereeld “gits” of 
“O gits” ... soms selfs “Maggies!” Kurt is erg bleek en lyk bietjie soos ‘n 
bloeier. 

 
REGISSEUR 

Hy is ‘n oud-sanger wat nou resensies skryf vir die Sondag oor Afrikaanse 
bloufilms. Hy stel nie regtig in ‘n affair belang nie, maar weet dat sy “mad 
buddy” Steve ... gespeel deur Steve Hofmeyr ... beslis hulp nodig het. 
 
Steve se karakter besit ‘n strip club: Die Stormvoël Dansakademie ... en om 
sy gewete te sus ... sing soms gospel by die doweskool. Hy werk hard, speel 
hard en IS hard ... die über-man!  
 
STEVE 
As jy nie van my hou nie is dit omdat jy jaloers is op my. Ek begin al my sinne 
met EK ... en EK vermoed, as my wors kon praat ... het hy presies soos EK 
gepraat ... en dis nou maar wors. 
 

REGISSEUR 
Steve se karakter word AANMEKAAR betrap ... hy is ‘n gewoonte-verneuker. 
Hy verneuk selfs die vrou met wie hy sy vrou verneuk. Hy’s nie ‘n slegte mens 
nie – hy’s net ongesond amoreus. Sy vrou en skelmpie het hom een aand by 
die Voortrekkermonument betrap ... besig om onkruid te saai in Nadine Blom 
se tuin. Die verontregte vrouens het kaalvoet en onbeskaamd voor al die 
voortrekkers gegil: 
 

Dames? 
 

ANNA & HELENE 

“Steve jou bleddie kakiebos!” 

 
REGISSEUR 

En laastens: Om geld te kry by ABSA moes ek ‘n ‘person of color’ ook cast ... 
so ... ons ‘kwota-speler’ is Trevor Noah! Hy’t ‘n enorme ego ... wat moet 
opmaak vir sy ongelooflike klein penis.  
 
TREVOR 
I’m funny okay ... if you don’t laugh … it’s NOT because I’m like “not funny” 
and stuff … NO … it’s because you’re stupid … my humour is like way to 
advanced for you and stuff … okay.  

 
REGISSEUR 

Goed, dis die hoofkarakters: Steve, Ds. Nico, Hannes, Marius, Louis , Kurt en 
Trevor! Al die minder belangrike rolle ... soos die vrouens ... sal ek vlugtig 
bespreek tydens die vertelling.  

 
Raait ... hier gaat ons. 
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Soos in al die James Bond films ... skop ons af met ‘aksie’ vóór die 
openingstitels begin rol ... ons trek weg met ‘n collage van mans wat 
wegkruip, uitgevang, betrap en gebliksem word. Op musiek, geen dialoog dus 
... net gesigte, lywe, vrees en paniek! Eg ... maar ook eg komies! 
 
Die musiek begin hard en polsend speel ... ‘n rock nommer! 
 
Uit die donker doof daar ‘n skrefie lig ... dit transformeer in ‘n nabyskoot van 
Louis se oë … die kamera zoom stadig uit ... ons sien die angssweet op sy 
voorkop … soos die skoot wyer raak sien ons hy hou ‘n meisie vas … haar 
bottel-blonde hare tot by haar boude ... Patricia Lewis. Beide staar gespanne 
sonder om hul oë te knip.  
 
Sny na ‘n wyeskoot van Sandra wat ruk en skop aan ‘n kasdeur … sy pluk die 
handvatsel af ... ons kan sien sy gil woedend … ons hoor egter niks ... sien 
net daar is baie woorde wat met “f” en “p” begin … sny na Louis se bolip wat 
sweet … sny na ‘n nabyskoot van Sandra se mond wat gil ... om haar 
mondhoeke skuim die hondsdolheid.  
 
In die kas begin Patricia tjank. Louis maak haar stil terwyl hy vir oulaas aan 
haar skaamte vat. Buite tel Sandra ‘n crowbar op … sy beur die kasdeur oop! 
Louis en Patricia staan kaal in die kas … sy probeer haar borste bedek, maar 
haar hande is te klein!  
 
Sandra spoeg soos ‘n rinkhals ... ons volg die ghwel in stadige aksie soos dit 
teen Louis se oogbank plof ... vries op sy gesig … ‘n gesig wat sê: “Daai 
crowbar gaan nou my klokke lui ... ”   
 
Sny na Hannes wat onder ‘n bed lê! Ons sien ‘n man se nommer 13 voete 
voor Hannes se angsbevange gesig verskyn … Hannes maak sy oë toe ... ons 
weet nie of hy bid of ‘n beroerte kry nie ... ‘n ‘wonder wolkie’ verskyn bo sy 
kop met die woorde: “Beam me up Scotty ... Asseblief!?”  
 
Die reus ... gespeel deur Vernon Koekemoer ... tel skielik die bed op en gooi 
dit doer teen die muur … (Ka-Dwar!) Hannes lê in die fetus posisie en wens 
hy kan soos ‘n baba ... net begin huil en in sy doek poef. 
 
Met sy regterarm tel Vernon hom op en met sy linkerhand kraak hy Hannes 
se neute met ‘n venynige rolbeweging … na dese sal Hannes vir die res van 
sy lewe seer pere en ‘n hoër stem hê!  
 
HANNES (Stem gaan al hoër)  
Eina, eina, eina! 
 
Vernon gooi Hannes by die venster uit terwyl hy gil: 
 
VERNON 
Ek KoekeMOER jou! 
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REGISSEUR 
Hannes trek kaal deur die lug .... die beeld vries ... sy pragtige wit tande 
weerkaats in die maanlig. Kruisdoof met Hannes op die verhoog terwyl hy ‘n 
grappie vertel: 
 
HANNES (Kug ... effe dronk.) 
Dit laat my dink aan daai OU grappie van Gatiep wat ‘n vuilgoed by sy vrou 
vang en hom dan by die venster uitgooi en gil: “Jou insek ... as jy kan steek, 
kan jy seker vlieg ook!” 
 

REGISSEUR 
Terug by Hannes wat deur die lug trek en dan in ‘n roostuin neerslaan! ‘n 
Nabyskoot soos die dorings netjiese voortjies deur sy rug kam!  
 
HANNES: Gil in falsetto. 
 

REGISSEUR 
Hy sukkel dronk op sy knieë ... net om neus aan neus met ‘n Rottweiler tot 
stilstand te kom. Bo die Rottweiler se ore verskyn ‘n ‘wonder wolkie’ met die 
woorde: Njarr WOEF ... met twee uitroeptekens. 
 
Hannes spring op en hardloop vir die heining ... en maak dit ... amper! Die 
beeld kruisdoof na ‘n animasie prentjie van ‘n hond wat ‘n varkboud verskeur 
... wat ons bring by die vark in die verhaal. 
 
Steve is in ‘n kar se kattebak! Hy val en rol heen en weer soos ‘n appel in ‘n 
wasmasjien. Hy gooi bietjie op en soos hy in sy broek begin piepie ... skree 
die kar tot stilstand! Hy begin huil … hierdie IS die einde!  
 
Sekondes voor hy wéér opgooi ruk die kattebak oop! ‘n Helder lig skyn in sy 
oë … twee vrouens staan langs mekaar en bekyk hom … die een is sy vrou ... 
gespeel deur Anna-Mart van der Merwe, die ander een is NIE sy vrou nie ... 
gespeel deur Helene Lombaard.  
 
Vir ‘n vlietende oomblik waardeer hy beide se skoonheid ... een se bronstige 
cleavage ... die ander se weerbarstige camel toe. En toe ruik hy die petrol en 
sien die dosie ... vuurhoutjies:  Die beeld vries in sy vreesbevange oë!  
 
Geanimeerde vlamme skroei die skerm swart ... uit die swart flits ‘n televisie 
skielik ... en op skerm verskyn die vraag: AL WEER UITGEVANG?  
 
Die woorde brand uit met helder oranje en geel vlamme ... dan begin horror 
musiek speel ... die beeld kruisdoof met Marius wat direk in die lens praat: 
 
MARIUS 
Kom leer uit my foute … ek gee klas en red jou bas … AFFAIRS VIR 
DOMKOPPE! Alles wat mans NIE moet weet nie. Bel my en lag al die pad bed 
toe!  
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REGISSEUR 
Die nommer verskyn op die skerm: 0800 AFFAIR ... 233227. Marius lag 
soetsappig en die beeld vries op ‘n effense idiotiese uitdrukking. Op die skerm 
drup die volgende woorde in rooi: Affairs vir Domkoppe ... ‘n film vir skelms 
en skelmpies!  
 
Die kamera zoom uit vanaf die televisie … Kurt sit voor die TV ... druk pause 
op sy remote. Hy skryf die nommer neer en bel ... ‘n ander nommer. 
 
KURT 
Haai Steve ... hoe lyk dit?  
 

REGISSEUR 
Sny na Steve wat sit in ‘n borrelbad. 
 
STEVE 
Nee dit lyk lekker ... Ek sit in ‘n borrelbad. 

 
REGISSEUR 

Ons sien hoe ‘n rooikop ... asemskep ... en dan weer verdwyn onder die 
water. Steve glimlag soos ‘n kat wat room gekry het ... ‘n hele borrelbad vol 
room. 
 
KURT 
Ek het ‘n ding gesien op ‘n ding wat ek gekyk het ... gits man ... ‘n ou wat 
klasse aanbied oor affairs! 
 
STEVE 
Affairs? Klasse? Ek bleddie luister buddie. 
 
KURT 
Affairs vir Domkoppe ... vir “domkoppe” ... dis ONS! 
 
STEVE 
Mmm ... as dit is hoe dit is ... is dit hoe dit is. Nee ma lekker, ek sal gaan as 
jy gaan. 
 
KURT 
Deal ... um ... jy sal moet betaal want ek’s platsak. 
 

REGISSEUR 
Sny na ‘n nagklub … die rook hang laag. Deur die rook verskyn ‘n topless 
waitress met borste so lank soos 3kg (Eskort) polonies ... ons het nog nie 
daai rol gecast nie ... as iemand sou belangstel ... kom praat na die tyd.  
 
Elk geval ... sy bedien ‘n Black Label aan ‘n man wat lyk soos Casper de Vries 
maar sy naam is Ouboet ... sy bynaam is Windpomp. 
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Hannes kom rokend op die verhoog gestrompel … duidelik effe tot matig 
aangeklam en na ‘n insident met ‘n sekere Vernon Koekemoer ... loop hy 
versigtig OM sy pere.  
 
‘n Flou applous van ‘n paar dronk mense “verwelkom” hom. Windpomp 
probeer om aan die waitress se polonies te vat ... sekondes later sien ons hoe 
die bouncer, gespeel deur Mike Bolhuis, die arme ou Windpomp se 
bekkenbeen kraak en hom roggelend na buite sleep.  
 
Hannes hou die spektakel dop en kug die gehoor se aandag terug na hom ...  
 
HANNES 
Sien ... DIS wat gebeur as jy NIKS kry by die huis nie. Jy kom soek jou luck in 
‘n sleazy club ... en al wat jy kry is BAD luck!  
 

REGISSEUR 
Hannes wag vir ‘n lag ... maar niemand lag nie ... hy sug ... trek ‘n diep teug 
rook deur sy longe en hoes minagtend in die gehoor se rigting. 
 
HANNES 
Gepraat van bad luck ... kom ons praat oor my 3 ekse ... die 3 hekse van 
Macbeth! Double, double toil and trouble ... fire burn and cauldron bubble ... 
hulle sê mos “hell hath no fury like a woman scorned” Wel ... try bietjie “hell 
hath no fury like THREE women scorned!”  
 

REGISSEUR 
Hy wag vir ‘n lag ... niemand lag nie.  
 
HANNES 
Ja ... my hekse het julle seker BETAAL om nie te lag nie ... so voertsek!  
 

REGISSEUR 
Hy gooi die mikrofoon in die gehoor se rigting en waggel van die verhoog af 
... struikel oor ‘n kabel en slaan neer. NOU lag die gehoor ...  
 
Bo Hannes se kop verskyn ‘n ‘wonder wolkie’ met die volgende woorde: “Ja 
dronkgat ...  jy’s nie meer ‘n “stand up” nie ... jy’s nou ‘n “fall down.”   
 
Sny na ‘n meduimskoot van Louis ... hy fluister skelm oor die foon ... kyk 
aanmekaar oor sy skouer soos ‘n kind wat koekies steel. 
 
LOUIS 
Ek is al twee keer betrap verdomp ... maar as Elana so LAAG buk om onder 
die drankkabinet af te stof ...    
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REGISSEUR 
Sandra verskyn skielik agter hom ... hy ruik haar parfuum ... wat hy terloops 
haat want dit ruik net soos toiletsproei ... NA ‘n sitting. Sonder om te blik of 
bloos skakel hy ratte oor en laat wiel oortuigend. 
 
LOUIS 
Stof ... stof tot nadenke nie waar nie. Nou maar goed ... ons sien dan 
binnekort. Totsiens dominee. Hiert ... laat jy my nou skrik liefling. 
 

REGISSEUR 
Die wantroue hang swaar in die lug ... hulle staar vir ‘n oomblik na mekaar ... 
hier is nie meer liefde in hierdie huis nie ... net haat en veragting. Louis 
glimlag vals. 
 
LOUIS 
Lief vir jou ... my botter-boutjies. 
 

REGISSEUR 
Sandra kners ook ‘n ‘lief vir jou’ tussen haar tande deur en seil soos ‘n plomp 
ratelslang badkamer toe.  
 
Vanuit die sitkamer hoor Louis die stofsuier ... die beeld vries op ‘n lustige 
glimlag. 
 
‘n Bladsy blaai om na die volgende prentjie ... ds. Nico lyk soos Batman in sy 
swart toga ... ons blaai weer om na ‘n nabyskoot van ons dominee wat gewyd 
preek ...  
 
DS. NICO 
Liewe gemeente broers en susters ... daar’s ongeveer 40 000 egskeidings per 
jaar in hierdie pragtige reënboogland van ons … dit is dus 80 000 mense wat 
direk daarby betrokke is … die hele Soccer City kalbas VOL mense … wat skei 
elke jaar! En in 60% van die gevalle is daar ‘n derde party betrokke … nou’s 
daar al 130 000 mense wat deur die egskeidings verbind word … voeg net 
een kind by elke paartjie en dis 260 000 mense, per jaar, wat direk of indirek 
deur egskeidings geraak word … voeg prokureurs, sielkundiges en 
eiendomsagente by en egskeidings raak, voed en verwoes ‘n half miljoen 
lewens ‘n jaar ... nou vra ek julle liewe broers en susters ... hoekom so min ... 
HOEKOM SO MIN!? 
 

REGISSEUR 
Die kamera zoom uit ... ons sien Ds. Nico staan agter sy lessenaar ... repeteer 
sy preek ... hy gaan sit ... sug moedeloos. 
 
DS. NICO 
Hoekom nie MEER nie my liewe gemeente? Want EK glo nie meer in die 
huwelik nie ... en as ... en as EK ... ‘n man van die Woord ... ag tog! 
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REGISSEUR 
Ds. Nico tel sy notas op ... staar ‘n oomblik daarna en skeur dit op. Hy gooi 
dit moedeloos in die lug op ... soos die papiere na die vloer fladder kruisdoof 
ons na Marius wat papiere op klein tafeltjies neersit. Die skoot raak wyer ... 
ons sien dis ‘n klaskamer en in die agtergrond sit Trevor met ‘n lang sigaret ... 
hy tip kamp op sy skouer soos hy die rook hoog uitblaas in die rigting van die 
‘geen rook’ teken.  
 
Louis kom haastig ingestap deur die rookwolk en pyl ongeskik op Marius af. 
 
LOUIS 
Is jy Marius? Is dit hier ... die klasse ... vir die um ... die domkoppe. 
 
MARIUS 
Ditsem ... Affairs vir Domkoppe. Welkom. 
 

REGISSEUR 
Soos hulle bladskud kom KURT en STEVE saam ingestap. Hulle lag stout oor 
‘n rassistiese grappie en Kurt klap Steve speels op die boud. TREVOR sien dit 
... in sy geestesoog herhaal die boud-klap weer in stadige aksie ... Trevor 
glimlag en knip sy oë soos hy die klap kamma op sy eie boud voel.  
 
Sny na Ds. Nico wat in sy kar se truspieël sit en staar ... hy doen ‘n 
skietgebed terwyl hy ‘n pruik regskuif en ‘n donkerbril opsit ... bo sy kop 
verskyn ‘n ‘wonder wolkie’ met die woorde: “Vergewe my ... ” 
 
Die ‘wonder wolkie’ verander in ‘n engeltjie wat opvlieg tot in die klas en op 
Steve se skouer gaan sit ... waar die duiweltjie ... wat reeds daar sit ... hom 
met sy vurk verjaag en iets in Steve se oor fluister. Steve glimlag en druk-
druk aan sy trots.  
 
Almal in die klas is verlig om te sien dat hulle nie die enigste leuenaars, 
bedrieërs en vuilgoed is nie. Marius hoop daar kom nóg mans want hy’t sy 
laaste polis ingecash om hierdie besigheid te begin ... maar Ds. Nico is die 
laaste verlore siel om in te sluip.  
 
Net vyf ouens ... wel ... dis seker beter as niks. Marius kug almal tot stilte. 
 
MARIUS 
Um ... Welkom by Affairs vir Domkoppe. As jy soos ek NOOIT luister na goeie 
raad nie ... luister na my. As jy nooit jou les leer nie ... leer jou les by my ... 
been there, done that ... lost ALL my T-shirts! 
 

REGISSEUR 
Steve lag die hardste. Net voor Marius kan hervat kom Hannes half dronk en 
effe stink ingestrompel.  
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HANNES 
Jammer ek’s laat ... ek moes eers gou iets drink! Alles lyk mos beter as mens 
dronk is ... behalwe julle, julle lyk oes! Hoekom kyk julle my aan asof die kat 
my uitgekots het? Is my gulp oop? Het ek ‘n snotjie? Aaaa ... is dit omdat ek 
gesuip is? Julle is jaloers? Wie’t any way gesê mens MOET nugter na ‘n AA 
meeting toe kom? Se moer ...  
 
MARIUS 
Die AA? Nee vriend ... hulle is langsaan ... hierdie is ‘n klas oor ‘affairs.’ 
 
HANNES 
Affairs? Affairs soos in “current affairs”  ... of ‘affairs’ soos in ... almal behalwe 
jou vrou saag? 
 
MARIUS 
Die rondsaag ‘affairs’ ...  
 
HANNES 
Hey ... Ek is ‘n kenner op daai gebied ... saag, spyker, steek, streep, stoot, 
boor, bederf, dek, eet, gee, help, klits, looi, pomp, raps, ry, ref, vat, wiks, 
woel ... etcetera, etceteraaa! Ek doen ‘n show oor affairs en so ... ‘n stand up 
show! Sê jou wat ... ek luister so bietjie vir jou en dan kom luister jy 
moreaand vir my ... dan maak ons ‘n dop ... ek SOU môre opgehou het om te 
drink, maar nou sal dit moet wag tot volgende jaar. Die A.A se Ma ... hierdie 
klas oor affairs lyk vir my lekkerder ... niemand kan any way ‘n affair NUGTER 
aanpak nie ... hel ... ek kan nie eers JOB nugter aanpak nie. 
 

REGISSEUR 
Hannes sak dronk in ‘n stoel en pass uit. ‘n Komiese EN hartseer oomblik. 
Marius skud sy kop simpatiek ... gaan voort. 
 
MARIUS 
Wat is ‘n affair? Ek praat nie van ‘n dronk soentjie by ‘n kantoor partytjie of ‘n 
skramse tiet in die gang voor jou kantoor nie ... ek praat van herhaaldelike 
seks met iemand wat NIE jou vrou ... of jou man is nie ... DIS ‘n affair. 
Omtrent die enigste ding waaroor alle gelowe saamstem ... wat hulle almal 
verdoem: Adultery. Egbreek,  Ontug! Maar kom ons bly ma’ by die woord: 
Affair ... dit klink die minste na sonde.  
 

REGISSEUR 
Ds. Nico verstik aan sy eie spoeg toe hy die woord sonde hoor. In die 
agtergrond sien ons Steve se duiweltjie wat soos ‘n vlooi van skouer tot 
skouer spring.  
 
MARIUS 
HOEKOM wil jy ‘n affair hê? As dit is omdat jy jou vrou haat ... of omdat jy 
liefde of ‘n sielsgenoot soek ... dan is  skei ‘n BAIE beter opsie as ‘n affair. Los 
jou vrou ... wat de hel ... hoekom die risiko van ‘n affair loop?  



rep  kop ie  12  

Hoekom alles opneuk ... alles verloor? Vra die volgende vraag: Verdien jou 
vrou dit? As jy dadelik “JA” kan sê ... mooi. Indien nie ... wat soek jy hier? 
 

REGISSEUR 
Die ouens in die klas is nie seker hoe om te reageer nie ... Steve lag, Kurt se 
bolip begin senuagtig spring, Hannes snork, Louis frons en Ds. Nico dink aan 
‘n toneel uit Monty Python se ‘The Life of Brian’ ... op ‘n klein skerm bo sy kop 
verskyn die toneel waar ‘n man GESTENIG word ... gestenig word omdat hy 
sy buurman se vrou begeer het ... Ds. Nico wil opstaan en loop ... maar sy 
voete slaap ... so hy bly nog ‘n rukkie sit. 
 
Marius ploeg ... en stenig voort: 
 
MARIUS 
Hoekom wil jy ‘n affair hê? Vir die SEKS? Wel, ‘n prostituut is eenvoudiger en 
beslis goedkoper as om ‘n skelmpie te hê!  
 
Wil jy ‘n affair hê oor WRAAK? Omdat jy kwansuis kwaad is vir jou vrou? 
Moenie SIMPEL wees nie ... dis soos om jou eie voël af te sny om jou blaas te 
spite!!! Dis sinneloos en kortsigtig ... om nie eers te praat van SEER nie. 
 
Maar nou ja ... dis hoekom ons hier is, nie waar nie ... ons HOU van pyn. 
 
Vra jouself af: As jy BETRAP word ... is jy reg om die gevolge te dra? Onthou 
... niks sal OOIT weer dieselfde wees nie. 
 
Watse gevolge mag die domkoppe dalk wonder? 
 

REGISSEUR 
Wye skoot van die klas ... bo elke ou se kop flits daar die vraag: “Watse 
gevolge?” By Trevor flits daar slegs ‘n pienk vraagteken ... en onder die 
vraagteken is Steve se duiweltjie besig om iets onbetaamlik met ds. Nico se 
engeltjie aan te vang. Gesensor, gesensor, gesensor ... flits oor sy enorme 
rooi vurk. 
 
MARIUS 
Gaan dink bietjie daaroor ... dis julle huiswerk. Gaan huis toe en dink aan 
HOEKOM en die GEVOLGE! 
 

REGISSEUR 
Die woord “gevolge” laat ds. Nico so hard sluk ... dat hy amper sy 
adamsappel insluk! Hy kan voel hoe sy maag op ‘n knop trek van die 
spanning ... hy kan dit nie meer hou nie. Hy spring op, ruk sy vermomming af 
en stap lomp tot langs Marius ... sy engeltjie skop die duiwel in sy satan-sak 
en volg hom heilig. 
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DS. NICO 
Ek is ‘n leuen ... ‘n liegbek! Kyk na my ... ek kan nie eers meer myself wees 
nie! Ek is skaam vir myself ... skaam vir my sondige gedagtes! Wat maak ons 
hier? Gevolge? Kom om ons praat oor “gevolge”! Die HEL ... DIS die gevolge! 
Ons gaan brand in die hel, ons gaan gestenig word ... 
 
MARIUS 
Nog een woord uit jou en ek stenig jou sommer net hier! As jy nie MAN(S) 
genoeg is vir ‘n affair nie ... loop ... jou keuse? 
 

REGISSEUR 
Ds. Nico knik ‘n beskeie ‘jammer’ en stap uit ... gevolg deur sy 
getraumatiseerde engeltjie. Die klas sit grootoog en geskok ... net Trevor 
glimlag want hy verstaan nie Afrikaans nie.  
 
‘n Nabyskoot van Marius se gesig ... vir ‘n oomblik lyk dit of hy sy drif verloor 
het ... hy haal diep asem en gaan voort. 
 
MARIUS 
Waar was ons? O ja ... gaan dink oor HOEKOM? Sal ons môreaand Hannes se 
vertoning gaan kyk ... dis altyd goed om ‘n ander perspektief te kry? Ja? 
 

REGISSEUR 
Die manne knik tentatief ... bo Kurt se kop verskyn ‘n ‘wonder wolkie’ met die 
volgende woorde: “Wat sê ek vir my vrou?” Kurt steek sy hand op en praat 
tegelykertyd.  
 
KURT 
Maar wat sê ek vir my vrou? 
 
MARIUS 
Lieg vir haar jou sot! Sê jy dink jy’s ‘n alkoholis en jy gaan na ‘n AA 
vergadering toe ...  

 
REGISSEUR 

Soos die manne lag verskyn “AA” op die skerm ... dit kruisdoof met die 
volgende woorde: Adulterers Anonymous.  
 
Ritmiese musiek begin pols ... die bladsye van ‘n comic book blaai vinnig deur 
‘n collage van ons manne ... besig met hul “huiswerk” ...  
 
Ds. Nico sit en huil, Hannes koop ‘n dop vir ‘n meisie wat vir hom “oom” sê, 
Kurt tob en skryf “Hoekom?” op ‘n servet ... Steve skryf  “Hoekom NIE?” op 
Nadine se boude!   
 
Hulle plas soos otters in die borrelbad ... die voete, hande, boobs, boude en 
borrels kruisdoof na Louis se boude ... hy staan kaal voor ‘n vollengte spieël 
en bekyk homself ...  
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Die polsende musiek word sagte klassieke musiek in die agtergrond. 
 
Hy skep sy verskrompelde tabaksak en sy kaalkop maatjie in die palm van sy 
hand en koester dit soos ‘n warm koek beesmis. 
 
LOUIS 
My beste vriend ... my grootste vyand. Wanner gaan jy ophou om my te 
jaag? Waarheen jaag jy my? Wat jaag jy ... wie jaag jy ... en wat gaan jy met 
dit doen as jy dit vang ... wat steek nog in jou? Hoekom los jy my nie uit nie 
... ek is moeg.  
 
En wie dink jy is jy ... kyk hoe lyk jy!? Dink jy REGTIG jy’s nog ‘n kandidaat ... 
a player ... dat daar iewers iets jonger en mooier vir jou sit en wag? Is jy 
regtig lus om weer verlief te raak ... weer soos ‘n tiener te praat oor koeitjies 
en kalfies? Het jy nog die energie om te stres oor hoe jy lyk ... in die mode te 
wil wees ... te gaan dans?  
 
Wil jy alleen wees? Wil jy arm wees? Nee en Nee.  
 
Ag nee regtig ... jy is soos ‘n ou hond in ‘n nuwe parkie ... al die jong honde 
hardloop vir jou weg en uiteindelik gaan jy onder ‘n bos lê en jou eie ballas 
lek! Jou stert ... dis nie JY wat die gevolge moet dra nie ... dis ek ... EK!  
 
En ek sê NEE ... tot hiertoe en nie verder nie ... van nou af behandel ek jou 
soos ‘n tronkvoël ... jy is ‘n gewoonte misdadiger en die vyand! Ek bere jou 
weg, zip jou toe! Ek wil NIE alleen oud word nie ... EK dra die broek ... nie JY 
nie. 
 

REGISSEUR 
Louis stap nader aan die spieël ... nabyskoot van sy gesig. Hy glimlag tevrede 
... die besluit is geneem.  
 
Soos hy sy oë knip raak die skerm donker ... die woorde: “The Comedy Club” 
ontplof soos vuurwerke! Vrolike musiek pols soos Hannes ... amper nugter ... 
op die verhoog verskyn. 
 
HANNES 
Naand en welkom ... ek sien hier’s omtrent NET mans vanaand so ons kan 
lekker vieslik en chauvinisties raak! 

REGISSEUR 
Die mense cheer ... Marius, Trevor en Kurt staan selfbewus rond. Trevor wil 
vir Kurt vra om te dans, maar daar speel nie musiek nie. Marius breek die 
oomblik ...  
 
MARIUS 
Louis het gebel, hy’s uit. Het blykbaar gisteraand ‘n lang gesprek met sy penis 
gehad ... en blykbaar het die een ... sin in die ander een se kop gepraat.  
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KURT 
Dan moet ek dalk óók met sy penis gaan praat? 
 
TREVOR 
The penis monologues.  
 

REGISSEUR 
Kurt en Trevor lag lekker vir hul penis grappies. Marius kyk soek-soek deur 
die klub. 
 
MARIUS 
Waar is Steve? 
 

REGISSEUR 
Die kamera sny dramaties na Steve wat kaal op ‘n houtstoel sit-lê ... dit lyk of 
hy slaap. Sy arms is vasgebind ... ‘n muilband deur die mond. Hy ruk skielik 
wakker ... ‘n ‘wonder wolkie’ verskyn bo sy kop: “Wat de swernoot?” 
 
Sny na Hannes op die verhoog ... ons hoor die gehoor in die agtergrond lag. 
 
HANNES 
Gepraat van affairs ... ‘n Affair is soos die ontvanger ... nes jy dink jy’t 
daarmee weggekom ... dan is daar ‘n klop aan jou deur ... BOOM! Uitgevang!  
 
As jy betrap word ... nee sorrie ... nie AS nie ... eerder WANNEER jy betrap 
word ...  hanteer dit soos ‘n motorongeluk! Moenie dadelik skuld erken nie ... 
hou jou bek! Fake ‘n beroerte of epilepsie. Jy kan altyd later sê jy’t in jou 
slaap geloop of jy was ontvoer deur aliens ... hou net jou bek.  
 
O ja ... en al julle outoppies ... word sommer nou wakker en ruik die koffie: Jy 
kan nie fisies met ‘n 25jarige outjie kompeteer nie ... veral nie in die gym nie! 
Al waarmee jy DALK ‘n jonger ou kan wen is met geld of wysheid ... so as jy 
ARM of DOM is ... bly by jou vrou! 
 

REGISSEUR 
Marius skryf iets in sy notaboek. Kurt kyk bekommerd op sy horlosie ... stuur 
‘n sms vir Steve. Die kamera volg die sms ... die stad, ligte, karre en planeet 
flits vinnig verby soos die sms teen ‘n satelliet bons en weer terug aarde toe 
snel ... Steve se foon verlig ... ‘n hand met rooi naels tel dit op ... ons lees die 
sms: “Waar is jy buddie? Ons is by die AA vergadering. Mis jou.”  
 
Die rooi naels tik vinnig ‘n sms: “Raps vir Nadine ... Eat your heart out 
buddy!” Sy stuur die sms aggressief ... Kurt ontvang dit passief ... ‘n ‘wonder 
wolkie’ verskyn bo sy kop: “Steve jou lucky bliksem”.  
 
Die ‘wonder wolkie’ ontplof soos Steve se foon ‘n muur tref en bars in 
honderde stukke ... ons volg die battery soos dit hom (Steve) teen die 
oogbank tref! Pow! 
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Anna-Mart bars uit van die lag ... sy wink Steve se swanger skelmpie nader ... 
die twee vroue lag saam soos hiënas ... Hell hath NO fury ... inderdaad.   
 
Sny terug na Hannes op die verhoog. 
 
HANNES 
Ek jy beter REG kies pel ... kies jou skelmpie soos jy ‘n nuwe kar sal kies ... 
donders VERSIGTIG! Jy sal tog nie enige stuk stront koop nie? En net soos 
enige mens wat matriek het ... NOOIT ‘n Alfa sal koop nie ... NET so is daar 
sekere reëls as dit kom by die kies van ‘n skelmpie. 
 
NIE kollegas nie, NIE beroemde mense nie, NIE jou babysitter of bediende 
nie, NIE een van jou vrou se vriendinne nie, NIE ‘n getroude vrou nie, NIE 
iemand wat te vêr bly nie, maar OOK nie jou buurvrou nie, NIE ‘n emosionele, 
senuagtige, paniekerige wraaksugtige depressielyer of dwelmslaaf nie!  
 
En net soos met ‘n nuwe kar ... moet sy darem mooi wees en lekker ruik. 
Anders: Wat’s die punt? Jy gaan tog nie jou vrou verneuk met iemand wat 
leliker, dommer of dikker as jou vrou is nie ... en as jy dit doen hoort jy in ‘n 
gestig!  
 

REGISSEUR 
Die manne lag instemmend. Die kamera sny dramaties na ‘n nabyskoot van 
Steve wat huil soos Anna-Mart die stompkant van ‘n mes oor sy manlikheid 
stuur ... in rooi flits die woorde: Bobbit, Bobbit, Bobbit!  
 
Dit kruisdoof na Hannes wat ‘n Bloody Mary afsluk terwyl hy laggend rook 
uitblaas! 
 
HANNES 
Die slet moet weet jy’s GETROUD en dat julle ‘n buite-egtelike verhouding het 
... en dat dit “verkeerd” en “skelm” is en dus ‘n GEHEIM is wat sy NIE eers 
met haar BFF’s of haar MA mag deel nie. As sy nie een van bogenoemde 
verstaan nie is dit in elk geval onwettig om met haar seks te hê! 
 
En jy moet kan LIEG pel ... GOED kan lieg! Oefen jou leuens hardop ... soos 
gediggies op skool. Repeteer dit saam’t jou ‘skelmpie’ ... want julle is per slot 
van sake beide leuenaars ... liegbekke! Oefen om jou vrou IN DIE oë te kyk 
as jy lieg ... moenie sweet nie en oefen om jou polsslag te beheer. As jou 
vrou jou met waarheids-serum inspuit ... byt jou tong af. 
 
Jy moet ALTYD ‘n alibi hê ... DEK elke sekonde van die dag ... en moenie dat 
pelle VIR jou moet jok nie ... te veel los drade ... te veel getuies. Jy gaan 
vertel tog nie vir elke Jan Rap en sy maat as jy iemand vermoor het nie? En ‘n 
affair is soos moord ... net meer traumaties. 
 
Gepraat van moord: Waak fluks teen FORENSIESE bewyse! Hare, lipstiffie, 
reuke, vlekke ... vingerafdrukke,  krapmerke ... Love bites! (Really!) 
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En MOENIE enige “aandenkings” hou vir “sentimentele” redes nie ... daar is 
NIKS sentimenteel aan ‘n affair nie! ‘n Affair is omtrent so romanties soos 
opgooi. 
 
Al ooit gehoor van liefdesliedjies vir verneukers? (sing) I just called ... to say 
... I’m cheating? (sing) Liefde ... liefde is egbreek en ontug! Wat verwoes, 
vernietig en ontwrig ... ja liefde is ‘n dooie rivierstroom? 
 
Of Hallmark kaartjies oor Affairs? Congrats on your adultery? Happy Affair? 
Dankie vir die Egbreek? Gelukkige Ontug?  
 

REGISSEUR 
Die manne lag skuldig ... Sny na ‘n nabyskoot van Steve se neusgate soos 
Anna-Mart sy neushare met ‘n tang pluk. Helene druk die pistool SO hard in 
Steve se pens ... dit laat die vet dubbelvou ... en nou lyk sy pens soos boude! 
Sy gil kwaad:  
 

Helene? 
 

HELENE 

Hoekom Steve? Hoekom NOG een ... hoekom is jy so vraat ... gaan jy NOOIT genoeg kry nie? 

  
REGISSEUR 

Nabyskoot van die wanhoop op Steve se gesig! Ons hoor die gelag van die 
gehoor soos die skerm kruisdoof na Hannes wat vanaand geniet ... vir die 
eerste keer in jare voel hy weer snaaks ... en amper gelukkig.  
 
HANNES 
Dis soos ‘n toets wat uit 10 tel ... selfs al kry jy 9 uit 10 ... dop jy!  
 
Jy moet AL haar sintuie klop: Reuk, smaak, gevoel, gehoor, sig en natuurlik 
haar sesde sintuig ... en haar MA se sesde sintuig ... en AL haar vriendinne se 
sintuie! Ek sê jou .... dis makliker om jou eie voël te suig! 
 

REGISSEUR 
Die mans lag oopmond ... veral Kurt ... Trevor raps Kurt ondeund op die 
skouer ... in sy geestesoog sien Trevor hoe hulle op perde deur Broke Back 
Mountain gallop. Die skerm vul met perdehoewe ... soos die modder spat 
kruisdoof ons na Steve se gesig soos Anna-Mart en Helene hom in sy kar se 
kattebak stop. Die skerm word swart. 
 
Kruisdoof na die klaskamer ... op die skerm tik die volgende woorde: 10 ure 
later.  
 
Hannes staan dronk en rook ... hy wou vandag ophou drink, maar toe bel Lizz 
... sy soek geld vir hul seun ... gespeel deur Robby Clay ... se danslesse! 
Hannes is SO spyt dat hy OOIT vir Lizz gestreep het ... hy was lief vir sy vrou!  
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Lizz was ‘n slet ... sy’t hom gebruik ... ja, vroumense KAN mans ook gebruik, 
selfs MISBRUIK ... die gewaarwording is vir hom ‘n hou in die maag ... hy vat 
‘n sluk Vodka en sug geknak.  
 
HANNES 
Aaagggg ek’s sommer lus en kastreer myself met ‘n stomp bottermes.  
 

REGISSEUR 
‘n Bladsy word uit die comic book geskeur ... soos dit opgefrommel word sien 
ons flitse van ‘n salami wat met ‘n stomp bottermes gesny word! Ds. Nico 
kom haastig ingesluip en kom fluister skuldig in Marius se oor. 
 
DS. NICO 
Die versoeking is te groot ... die orreliste ... eerder versigtige Jakob as dooie 
Jakob. Ek is jammer, ek sal my smoel hou en luister ... vergewe my asseblief.  
 

REGISSEUR 
Hy word onderbreek deur ‘n bekommerde Kurt wat haastig ingetrippel kom.  
 
KURT 
Ek het nog NIKS gehoor van Steve nie! Sy foon is af en Anna-Mart sê hy is 
siek, maar ek dink sy lieg want sy lag heeltyd en daai vrou lag nooit nie! Ek 
ruik ‘n rot. 
 
MARIUS 
Gepraat van rottte ... reël nommer ses: Jy mag NIEMAND vertrou nie ... veral 
nie jou skelmpie nie ... vandaar die naam: “skelmpie!” 
 
En weet presies wat jou vrou doen, waar sy is ... 24/7.  
 
Moenie week na week die selfde hotel/karavaan/tent besoek nie. Moenie na 
selfde restaurant toe gaan nie. En BESLIS nie na “jou gunsteling”  restaurant 
waarheen jy jou vrou ook vat nie ... die veiligste is om nêrens heen te gaan 
as die son skyn nie. Nooit enige ligte aan te skakel nie! Vermy vensters en 
deure ... as jy iewers ‘n bomskuiling kan huur ... doen so. MAAR moenie met 
jou kredietkaart betaal nie. Moenie jou kaart vir ENIGE affair-transaksie 
gebruik nie. Ook geen tjeks nie ... en AS jy nog tjeks gebruik is jy in elk geval 
te oud om ‘n affair te hê ... sies oupa!  
 
En DELETE alle e-mails, sms’e, bbm’s ... selfs dagdrome!  
 
Onthou wat Hannes gisteraand gesê het: Daar is NIKS sentimenteel aan ‘n 
affair nie ... dis soos om jou naels te knip en dit dan te hou omdat jy “lief” 
geraak het vir jou naels? Of omdat jy ‘n paar keer saam’t jou naels “geslaap’ 
het? Nee ... gooi weg! Spoel die toilet ... raak ontslae van die bewyse! 
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HANNES 
Ja ... en geen foto’s van die love birds SAAM nie. En geen foto’s van julle 
ontugtige genitalieë of seks nie ... dis hoe ek al twee keer my gat gesien het 
... letterlik en figuurlik! 
 

REGISSEUR 
Almal behalwe ds. Nico lag. Bo die dominee se kop verskyn ‘n ‘wonder 
wolkie’: “Is ek soos hulle Here ... is ek?” Marius stap in ds. Nico se skoot in ... 
die kamera volg hom soos hy tussen die banke deurvleg.  
 
MARIUS 
As jou vrou onraad merk ... stop ALLES vir ten minste drie tot sewe jaar!  
 
Blameer jou vreemde gedrag op ‘n mid-life crisis van soorte. As jy nog te jonk 
is vir ‘n mid-life-crisis ... gebruik yuppie flu, burn out of katastrofiese 
konstipasie as ‘n verskoning vir jou “vreemde” gedrag.  
 
Hartseer werk soos ‘n bom ... so as jy so gelukkig is om ‘n vriend aan die 
dood af te staan ... melk dit vir maande.  
 

REGISSEUR 
Kurt maak verwoed notas ... die kamera zoom in op sy pen ... soos hy ‘n 
swart streep onder die woord DOOD trek ... transformeer die swart streep in 
‘n swart teerpad ... dis ‘n donker pad ... voor in Steve se kar sit Anna-Mart en 
Helene ... hulle luister en sing saam met Cher:  
 
“Where did you sleep last night ... and was she worth it ... was she ... worth 
it. Cause I’m strong enough, to live without you, strong enough and I quit 
crying … long enough now I’m strong enough to know … YOU GOTTA GO!” 
 
In die kattebak rol, val, stamp en bons Steve soos n lyk rond. Selfs in die 
donker gloei sy blou oë indrukwekkend ... dalk vir oulaas?  
 
Sny na Marius se oë ... nie heeltemal so mooi soos Steve s’n nie ... maar ten 
minste nie vol trane nie. 
 
MARIUS 
En dan natuurlik VOORSORG ... want voorsorg voorkom NASORG! Beplan 
alles ... niks mag “toevallig” gebeur nie. Om ‘n glipsie te voorkom ... noem jou 
skelmpie dieselfde troetelnaam as wat jy jou vrou noem. Bokkie bly bokkie ... 
skat bly skat ... geen ruimte vir verwarring nie! En as jy ‘n skelmpie kan kry 
met dieselfde naam as jou vrou ... Jackpot!  
 

REGISSEUR 
Die manne lag ... ‘n vinnige flits na Steve in die kattebak ... hy lag nie. Terug 
na Marius. 
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MARIUS 
Ry altyd met jou eie voertuig ... nooit SAAM nie ... en AS julle saam in ‘n 
ongeluk is ... hardloop weg. As JY nie daar is nie, kan jy HAAR altyd aankla 
dat sy jou kar gesteel het. All’s fair in love and war ... en ‘n affair IS oorlog.  
 

REGISSEUR 
Nabyskoot van Anna-Mart se mond soos sy emosioneel sing. Die kamera 
zoom uit ... beide vrouens het nou trane in hul oë ... (sing) “Love hurts, love 
scars, love wounds and more ...” 
 
Sny hartseer na Steve in die kattebak ... die pyn van Anna-Mart se gesing 
raak vir hom te veel. Hy probeer ‘shut up’ gil ... maar soos hy inasem om te 
gil ... trek hy die muilband dieper in sy slukderm af ... hy verstik. Dis nie 
lekker as iemand iets so diep in jou keel afdruk nie. Sny terug na Marius. 
 
MARIUS 
Jou selfoon moet TE ingewikkeld wees vir jou vrou om te ontsyfer! Alles moet 
met pass words beskerm word. Nie “logiese” goed soos jou vrou se naam of 
julle troudatum nie!! As jy MOET notas oor iets maak ... gebruik ‘n kode of 
skryf in Engels.  
 
En moenie eers daaraan DINK om met notas uit hierdie klas te stap nie ... as 
jou vrou dit in jou broeksak kry ... NOTAS oor hoe om met ‘n affair weg te 
kom ... is dit NET so erg soos ‘n kondoom of ‘n pantie in jou sak. Maak gerus 
notas ... maar verbrand of eet dit vóór jy huis toe gaan!  
 
Geen name, plekke, tye, padkaarte of ko-ordinate nie. Hou dit in jou kop ... 
jou brein bedoel ek. Onthou jou ring-dissipline ... trouring aan, af ... as jou 
vingers te dik is vir ‘n vinnige in en uit ... gebruik Vaseline of KY! Bêre jou ring 
altyd op dieselfde plek. Wees wakker, paraat, skerp en plooibaar. Basies soos 
James Bond ... altyd reg vir moeilikheid OF ‘n Martini. 

 
REGISSEUR 

Ds. Nico sug diep ... skud sy kop ... op sy skouer is die duiweltjie WEER besig 
met die engeltjie ... of is dit andersom? 
 
Ds. NICO 
Moet jy ons so BANG praat. Moet jy ons so SKULDIG laat voel? Moet jy 
aanmekaar praat van goed soos MOEILIKHEID, trouringe, skelm, wegsteek, 
lieg, bedrieg, SONDE, agteraf, verneuk en AFFAIRS!?  
 
MARIUS 
Waarmee dink jy is ons besig dominee ... kinderkrans? Hoe kan ons dit vir jou 
makliker maak?  
 

REGISSEUR 
Hannes gooi ds. Nico met sy kougom ... wat na Vodka ruik. 
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HANNES 
Wat? Moet hy vir jou ‘n drol as ‘n poep vermom?  
 

REGISSEUR 
Louis verskyn skielik agter Marius ...  
 
LOUIS 
Ek is terug! Dis daai verdomde buurvrou van my ... sy terg my. My broekbrein 
het my oortuig dat ons nog een laaste knypie verdien ... vir oulaas voor ons 
aftree of vermoor word. 
 
MARIUS 
Welkom terug ... ek en die dominee praat oor skuldgevoelens en SONDE ... 
 

REGISSEUR 
SONDE!! Ds. Nico kan dit nie meer vat nie ... hy storm dramaties uit ... soos 
hy die deur toeklap ... bots Steve se kar teen ‘n boom ... die stoom borrel uit 
die enjin ... deur die stoom verskyn Anna-Mart en Helene soos Charlies Angels 
... maar hulle is alles behawe engeltjies.  
 
In die donker kattebak skyn Steve se oë flou ... die ‘wonder wolkie’ bo sy kop 
sê: “Deksels ... sy’t my kar gestamp!” Sny terug na die klaskamer ...  
 
MARIUS 
Moenie JOU SKULDGEVOEL op jou vrou uithaal nie. Moenie HAAR skielik 
verdink van affair nie! JY is die skuldige wetter.  
 
Moenie dat jou skuldgevoel jou in Kersvader laat verander nie ... moenie 
aanmekaar geskenke en blomme aandra nie ... dis verdag ... om nie eers te 
praat van duur nie.  
 
Hoe meer geld jy op jou vrou spandeer ... hoe minder is daar oor vir jou 
skelmpie! Slegs blomme op jou vrou se verjaarsdag en op die herdenking van 
jou skoonma se dood.  

 
REGISSEUR 

Sny na die kattebak wat oopspring ... terwyl die twee vrouens vir Steve uittel 
en by die plaashuis insleep ... hoor ons Marius se rustige, strelende stem ...  
 
MARIUS 
Bly NORMAAL manne ... Moenie skielik jou voorkoms verander met haar-
inplantings, kuit-inplantings, nuwe tande of ‘n penis vergroting nie.  
 
Moenie skielik ander naskeermiddel gebruik, anders aantrek, konstant worrie 
oor hoe jy lyk of skielik gewig verloor soos Demis Roussos nie.  
 
Moenie met allerhande NUWE en VREEMDE seks-terme by die huis aankom 
nie ... Sy GAAN agterdogtig raak as jy skielik praat van ‘n blow job!  
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Om nie eers te praat van goed soos ... ’n string perels, baard-pie, bloedwors, 
die agterdeur of ‘n vleisdas nie! 
 
Behou die status quo. Hoe meer normaal ... hoe minder agterdog. Dwing 
jouself om dan en wan met jou eie vrou seks te hê. 
 

REGISSEUR 
Ons het intussen gesien hoe hulle vir Steve teen die trappe, oor die drumpel 
en by die hoofslaapkamer insleep ... op die bed lê Steve se nuutste en 
jongste ... duidelik op ‘n dwelm want sy slaap soos ‘n baba. (In ‘n ‘droom  
wolkie’ bo haar kop staan: “Bubblegum ... vir Steve”) 
 
Steve probeer hom teësit ... Anna-Mart piets hom hard met haar skoen se hak 
teen sy fontanelle  ... hy word flou. Als word swart.  
 
Kruisdoof na die swartbord soos Marius twee sleutelwoorde neerskryf.   
 
MARIUS 
Moenie HAAT en WRAAK by jou skelmpie of skelmpies ontketen nie. Maak 
seker dat sy van die begin af weet jy’s ‘n onbetroubare leuenaar en vuilgoed.  
 

REGISSEUR 
Nabyskoot van Steve ... hy skrik wakker ... hy lê in ‘n bed vol blomme. Nadine 
slaap salig langs hom. Bo sy kop verskyn ‘n ‘wonder wolkie’: “Ek het nog altyd 
met alles weggekom ... ek sal okei wees ... ja, ek sal okei wees!” Sny na 
Marius ... 
 
MARIUS 
Jy sal okei wees ... solank jou skelmpie WEET jy gaan NOOIT jou vrou los vir 
haar nie! Dis ‘n affair ... nie ‘n sprokie nie. 
 

REGISSEUR 
Anna-Mart blaas ‘n soentjie vir Steve soos sy die kan petrol begin uitgooi en 
strooi soos konfetti. Sny na Marius ... 
 
MARIUS 
Maak seker dat sy weet dit gaan NET oor die seks en jou kwynende selfbeeld 
... jy is NIE lief vir haar nie en jy verdra haar net-net want sy’t mooi boobs  
en sy is sporadies nimfomanies.  
 

REGISSEUR 
Helene ruk die muilband uit Steve se mond. Hy lyk skielik so hulpeloos sy kry 
hom amper jammer ... sy keel is droog ... hy roggel ‘n “help” wat klink soos 
“bitch”.  
 
Helene vra liefdevol ... 
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Helene? 
 

HELENE 

“Enige LAASTE woorde liefling?” 

 
REGISSEUR 

Niks. Steve weet ... daar is NIKS wat hy kan sê wat nie ‘n leuen gaan wees 
nie ... hy lieg al vir SO lank ... selfs die waarheid is ‘n leuen. Hy sluit sy oë en 
dink aan die dae toe hy groter was as Kurt.  
 
Sny na ‘n wye skoot van die klas ... almal hang aan Marius se lippe ... vir die 
eerste keer hierdie week kan jy die hoop in hul oë sien ... ja ... dit IS moontlik 
om weg te kom met ‘n affair. 
 
MARIUS 
O ja ... en AS julle nou REGTIG seks MOET hê ... maak seker sy raak nie 
swanger nie ... ek gaan nie eers daai blikkie wurms oopmaak nie want dis 
wragtig radio-aktief.  
 

REGISSEUR 
Helene se swanger maag druk teen Steve se gesig soos sy oorleun om sy 
hande teen die bed se koppenent vas te wring. Steve probeer TOG ‘n laaste 
woord uiter ... maar net voor hy kan praat laat val Anna-Mart ‘per-ongeluk’ ‘n 
koekroller op sy neusbrug ... die trane spuit uit sy oë soos ‘n waterorrel ... en 
oomblikke later vul hy die kamer ... met die reuk van vrees. 
 
Anna-Mart sit agteroor en geniet elke oomblik van die wraak. Die wraak is so 
SOET, deur net daaraan te DINK ... tel sy gewig op! Sy dink toe ook dadelik 
aan Maritha van der Vyfer se boek ... “Dis koue kos, skat” Sy giggel soos sy ‘n 
vuurhoutjie aansteek en die titel verander na ... “Dis gebrande kos, skat.”  
 
Die kamera sny terug na Marius wat tevrede op sy lessenaar leun-sit.  
 
MARIUS 
En laastens ... as julle paaie skei ... of dit nou met jou vrou OF jou skelmpie is 
... sorg dat jy dit MOOI en SENSITIEF hanteer! Regtig, moenie NOG ‘n Fatal 
Attraction slagoffer word nie. Moenie vyande maak nie ... moenie haat 
agterlaat nie ... moenie dat JY die gekookte hasie word nie.  
 

REGISSEUR 
Marius haal ‘n koek uit ‘n doos ... op die koek is daar 10 kerse ... hy sit die 
koek op ‘n tafel in die middel van die klas. 
 
MARIUS 
Onthou wat Hannes in sy show gesê het ... dis ‘n toets wat uit 10 tel ... hier is 
10 kerse ... jy moet AL tien punte ... en die sestig onderafdelings onthou en 
perfek uitvoer ... anders braai jou kierankies.  
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‘n Affair: So ingewikkeld soos kernfisika, onvoorspelbaar soos plutonium, 
verslawend soos seks en so dodelik soos sianied.  
 

REGISSEUR 
Marius steek ‘n vuurhoutjie aan ... die vlam kruisdoof na die vlam in Anna-
Mart se hand ... sy laat val die vuurhoutjie ... ‘n oranje vlam begin in stadige 
aksie kruip oor die wolhaar mat.  
 
Sny na die klaskamer waar die tien kerse op die koek weerbarstig brand. 
Musiek begin speel ... iets mooi en strelend ... dalk ‘n Strauss wals ... (Begin 
met wals ritme)  
 
Die mans lag en vier hul triomf ... Kurt en Trevor dans laf! ‘n Sjampanje kurk 
plof teen die dak!  
 
Sny na Anna-Mart en Helene wat wegstap ... die brandende plaashuis in die 
agtergrond. Dit lyk soos iets uit ‘n Tarentino fliek ...  
 
Sny na die mans wat die kerse doodblaas ...  
 
Sny na die vlamme wat die huis opvreet ...  
 
Sny na die mans wat aan die koek smul en sjampanje drink ... Hannes suip 
dit sommer uit die bottel.  
 
Sny na vlamme en swart rook ... die rook kruisdoof met wit sigaret rook ... 
die rook hang laag in die Comedy Club ...  
 
Hannes staan op die verhoog ... Marius, Louis, Trevor en Kurt sit knus by ‘n 
tafel vir twee ... niemand lag nie. Dit lyk asof hulle by ‘n begrafnis is ... want 
hulle IS by ‘n begrafnis ... soortvan ... op die tafel voor hulle staan ‘n potjie 
met ‘n domkop se asse ... nabyskoot van die potjie ... sny na Hannes op die 
verhoog. 
 
HANNES 
Luister nou mooi na my ... want ek weet ... maak nie saak hoe mooi, cool, 
maer, fris, slim, snaaks, ryk of wel bedeeld jy DINK jy is nie ... as ... ek 
bedoel, WANNER jy betrap word ... brand jy!  
 
Dis Russian Roulette ... een of ander tyd hardloop jou geluk uit … BOOM! 
Totsiens. So … sal almal asseblief ‘n glasie lig op ‘n super hero en ‘n super 
loser ... Gesondheid! 
 

REGISSEUR 
Soos hulle die heildronk drink ... stap Anna-Mart en Helene by die klub in ... 
hulle het hulself herdoop na Thelma & Louise.  
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Hulle kyk die groep mans minagtend aan ... Kurt kyk op ... soos Anna-Mart ‘n 
tequila down ... wys sy vir hom ‘n lang middelvinger ... die kamera zoom in 
op die vinger met die rooi nael ... die vinger word ‘n slang ... die slang pik na 
die skerm ... rooi.  
 

Die einde. 
 
Wel ... dis hoe EK wil hê die fliek moet eindig, maar ABSA en Ster Kinekor 
soek ‘n “gelukkige einde” ... ‘n Hollywood einde ... so die alternatief is: 
 
Kurt kom by Steve se huis aan ... net soos Anna-Mart en Helene daar wegry 
met Steve se kar!  
 
Kurt vermoed onraad en volg hulle ... hy bel vir Marius op sy selfoon ...  
 
Marius mobiliseer die klas ... hulle hardloop daar uit soos brandweermanne ... 
Trevoor gly teen ‘n paal af en spring in sy Alfa. Die manne jaag deur die 
strate ... oor rooi ligte, deur pot holes, oor brûe ... almal angstig en gefokus 
soos regte-egte aksiehelde ... super hero’s!  
 
Anna-Mart en Helene sleep Steve die plaashuis in ... Kurt kom eerste daar aan 
... hy word in die skouer geskiet ... net ‘n vleiswond. 
 
Anna-Mart gooi die petrol soos konfetti ... Marius bars by die deur in ... 
Helene slaan hom katswink met ‘n strykyster. 
 
Hannes is volgende ... Anna-Mart skop hom SO hard in die eiers dat hy 
summier steriel raak ...  
 
Louis en Helene stoei verwoed! Louis sal nooit aan ‘n vrou slaan nie ... en 
veral nie aan ‘n swanger vrou nie ... gelukkig deel Trevor nie daai sentiment 
nie ... hy klap Helene dat haar water breek.  
 
Anna-Mart gooi die brandende vuurhoutjie maar Trevour vang dit ... hy skop 
Anna-Mart se glimlag so skeef dat dit lyk soos ‘n beroerte-bek ...  
 
Trevor red vir Steve en Nadine! Almal is okei! Steve het sy les geleer ... 
Marius se klas was ‘n sukses, Trevor en Kurt het ware liefde buite die kas 
gevind, Hannes het ophou drink en hulle almal lewe gelukkig vir ... vir twee 
dae ... want dis min of meer hoe lank dit vat vir ‘n domkop ... om te vergeet 
hy’t sy kop gestamp.  
 
Nou ja toe ... ons sal waarskynlik beide eindes skiet ... hopelik kan ek die 
powers oortuig om die eerste een te aanvaar ... sal maar sien. Dis dan nou dit 
... hoop julle weet nou wat vir ons voorlê ... hoop julle kon sien wat ek sien. 
Gaan slaap vroeg en ek sien julle bliksems moreoggend 05:00 ... Cheers. 
 

FIN 


