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AKTEUR 3 – Lizz Meiring

KARAKTERS –
AKTEUR 1 –VERTOLK
KEITH STEVENS – JOHAN (akteur 1)
BEN UYS –
OOM SAREL –

JOHAN
JOHAN

AKTEUR 2 – VERTOLK
HAPPY –

IVAN (akteur 2)

OOM WILLEM – IVAN
ROOINEK –
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IVAN

BASIE –

IVAN

ROBERT –

IVAN

AKTEUR (AKTRISE ) 3 –VERTOLK
LORNA STEVENS – LIZZ (akteur 3)
BABSIE –

LIZZ

TANNIE MINNIE – LIZZ
DIE STEL :
3X LANG SWART EN WIT DROPS MET STROKIESPRENTE OP, GEHANG AAN DIE
VERHOOG BARS – PROMPT. CENTRE EN O.P UPSTAGE
‘N KLEIN TELEFOONTAFELTJIE, MET ‘N LATE 50 ‘S FOON OP – SWART
BOEPENS BAKKALIET FOON – PROMPT SIDE
‘N WIT FLIP CHART MET PAPIER OP, PRE –DRAWN SKETSE IN POTLOOD,
PENNE – CENTRE UPSTAGE
X3 KROEGSTOELTJIES – I KORT , 2 HOOG, WORD GEBRUIK NA GELANG VAN
WAAR TONELE PLAASVIND
X8 CUTOUTS VAN KARAKTERS – ALMAL BEHALWE BASIE.
‘N HOOPSTAD ROAD SIGN BORD OP PAALTJIES WAT OPGEDRA WORD

SQ : PRESHOW MUSIC
LX – PRESET
FOH CLEARANCE
SQ : PRESHOW MUSIC OUT
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LX : PRESET OUT FADE TO BLACK OUT.
LX : LIGTE OP, OP VERHOOG ( MET SPECIAL OP TELEFOONTAFEL )

SQ : OUTYDSE 50 ‘S FOON WAT LUI. (VISUAL CUE OM CUE TE STOP, SOOS HY
FOON OPTEL )
(AKTEUR 1 IN BASIC COSTUME – MET PYP , BRIL VIR KEITH ,SAFARI SUIT, LANG

KOUSE, VELLIES )
(AKTEUR 2 IN BASIC COSTUME – SAFARI SUIT , LANG KOUSE, VELLIES )
(AKTEUR 3 IN BASIC COSTUME – ROK , IETS OOR, PLATTER SKOENE, LORNA
WIG ),
SKETS 1. – DIE BEGIN –(AKTEUR 1 , AKTEUR 2 , AKTEUR 3
KEITH STEVENS ENTER .
TEL DIE FOON OP.
KEITH : Keith Stevens.. Yes, yes..toemaar ek verstaan Afrikaans, praat dit ook, my ma
en my vrou is Afrikaans. . .........Ja, ek teken comics. (Vervies hom effens ) ..... ‘... ja
dis wat ek doen. Dis my werk, ek is 'n volgroeide man met verantwoordelikhede . Ek het
'n vrou en 'n kind.
Ja ek dink die stories uit, en doen die basiese tekeninge. En my vrou , Lorna doen die
inking ...die..inking... nevermind... . .
Vir Die Brandwag?, Ja ek ken die ... die magazine...my vrou koop dit. Elke week ? .......
Twee pond , ses per comic strip.? (Hy probeer sy opgewondenheid verdoesel )Elke
week .? Yes, yes dit sal doen.
Wanneer is die eerste…een ? . Die eerste issue met my comic strip in ? 29 November ,
vanjaar ? 1955. ?(besef ) Oor 'n week ! Ja, Ja…Thank you . dankie , totsiens.

HY SIT DIE FOON NEER. STEEK SY PYP OP.
HY GAAN STAAN VOOR SY FLIP CHART.
HY DINK ‘N OOMBLIK.
KEITH : Start with what you know. Nee, dink Afrikaans, want dit is vir Afrikaanse mense,
oor Afrikaanse mense. ‘n Afrikanaanse plattelandse familie. Soos Lorna se familie. En
my Ma se familie. Mense wat ek ken.... En die plek is waar ons naweke en vakansies
deurbring. Tussen Stoere mielieboere en Afrikaner beesboere van die Vrystaat. Got
it...HOOPSTAD ..
TEKEN DIE WOORDE OP DIE BORD :. “HOOPSTAD “
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IVAN DRA DIE HOOPSTAD BORDJIE OP EN SIT DIT NEER, PROMPT SIDE
UPSTAGE.

KEITH : (ROEP ) Lorna, Lorna .. kom hier .
LORNA OP.
LORNA : Wat ?
KEITH : Sit , ons het 'n deadline . Great new comic strip commission. Afrikaanse family
humor. Goeie geld. Ons kan 'n huis koop..
LORNA : Waarvan praat jy Keith ?
KEITH : Sit, doodstil, ek sal verduidelik , ek moet you teken as 'n Blondie.
Bapsie,ons noem haar... Babsie.

KEITH BEGIN TEKEN.

LORNA : Bapsie ? Soos my Blonde Tannie Bapsie van Hoopstad ?
KEITH : Ja , die tipiese besordigde kleindorpse Ma en huisvrou. Sy's streng met haar
man en kinders, soos jou Tannie Babsie. (aside ) En soos jy..

IVAN DRA BABPSIE SE CUTOUT OP. PLACE DIT . HY EXIT
LORNA : Jy moenie net met my familie spot nie. Gaan jy jou Monster Ma ook inwerk ?
KEITH : Good idea. Maar ons moet dit net baie goed vir haar wegsteek. Ons maak haar
‘n oujongnooi.... mej POGGENPOEL
LORNA : Dik soos jou ou Ma, maar sy dink sy’s nog sexy. Soos jou ou Ma.
KEITH : Sy dra kort rokke – .. Tannie Minnie. .... Poggenpoel.
IVAN DRA CUTOUT VAN TANNIE MINNIE OP EN PLACE DIT. HY EXIT
LORNA En sy’s moeilik , steek haar neus in almal se sake, soos jou ou Ma.
KEITH : En ryk, nie soos my ou Ma nie.
LORNA : Met ‘n cute hondjie.. soos my Oortjies.
KEITH : Nee , 'n klein tingeringe keffertjie , soos jou Oortjies.
LORNA GEE HOM ‘N VUIL KYK.
KEITH : En jou lamsak broer met sy “all news is bad news - blah blah blah .
LORNA : Hy is nie 'n lamsak nie, hy kan dit nie help nie, nie, hy’s sieklik.
KEITH : Sieklik om by mens te hê , ja.
IVAN DRA ROBERT SE CUTOUT OP EN PLACE DIT. HY EXIT
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KEITH :Ons teken hom met sy koerant en sy radio teen sy oor, net soos hy is.-die
rubbish -Robert , ons noem hom Robert.
LORNA : En wat van jou kroegvlieg Pa ?
KEITH : Hy drink net as die vliegtuig oor is.
LORNA : Gmf.. dan is daar elke dag ‘n lugskou . Wat gaan jy hom noem ?
IVAN BRING OOM SAREL OP. HY EXIT
KEITH : Oom... Oom
LORNA : Sarel.
KEITH : Ja.
LORNA : Jy moet sy ou pêl Oom Willie ook insit. Die mielieboer .Hy is so ‘n karakter.
IVAN BRING OOM WILLIE SE CUTOUT IN. EN PLACE DIT. HY EXIT
KEITH : Good idea. Hy is vergeetagtig en Oom Sarel suip te veel. .
LORNA : En die res ?
KEITH : Ons sit ons seun in as ‘n side character , ons noem hom –Basie .
LORNA : Almal “b “s ?
KEITH : Ja, why not ? En ons stories is eenvoudig, alledaagse situaties – waar klein
insidente, groot krissise word. ‘n Gewone Familie.
LORNA : Gaan jy Jabulani ook inwerk ? Elke gesin het ‘n bediende of ‘n houseboy.
KEITH : Solank whites only entrances en beaches en busse en parkbankies GROUP
AREAS ACT bestaan, kan ek mos nie wit en swart langs mekaar teken nie . Intussen
bly Jabulani net hier buite die venster , my naaste buurman.
(Keith en Lorna lag )
LORNA : . Ag as Die Brandwag kla, haal ons hom uit. Sit vir Jabulani in. Toe, hy sal dit
so geniet.
IVAN BRING HAPPY SE CUTOUT IN EN PLACE DIT. HY EXIT
KEITH : Jabulani., Jubilation....... Heppy.. Heppy die houseboy.

LORNA : Hulle moet bure h^e ..’n Nuuskierige buurman, met wie hulle kan stry.
KEITH : Winston , van Hoopstad, with his buck teeth and cravat ... Rooinek...
IVAN BRING ROOINEK OP EN PLACE HOM. HY EXIT.
LORNA : Soos jy… dan kan jy sommer spot met die Engelse ook - ..
KEITH : Are we back to the Boer war again ?
LORNA : Die Anglo boer war. Julle Engelse het dit begin. Sit vir Rooinek in.
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(COSTUME CHANGE – IVAN CHANGE NA ROBERT –KAMERJAS, BRIL MET
SIDIES EN RADIO ,
LORNA : As ek Babsie is, wie is jy ?
KEITH : B.... BEN.
LORNA : Hy werk as... hy werk vir ‘n baas – lui,moeilik, verslaaf aan rugby ,
onsensitief...
KEITH : Maar dit moet real wees
LORNA : Dit is real .
KEITH : BEN.... Ben Uys . Die Uyse van die kleindorpie HOOPSTAD . Ek hou daarvan.
Nou hoop ons net ons Hoopstad storie werk.
LORNA : Dit gaan werk.
KEITH :AS BEN : Hello Babsie
LORNA AS BAPSIE : Hello Ben. .
BEN : Ek gaan 'n bietjie skuinslê. Roep my vir aandete, skat .
BEN EXIT . LIZZ BLY OP DIE VERHOOG
(COSTUME CHANGE – JOHAN CHANGE TRUG NA KEITH )
(Lizz BLY IN Lorna )
SKETS 2 – FAST FORWARD NA 70 ‘S –LORNA– LIZZ
Tipies.
En ons tipiese gesin het gou gewild geword in die Brandwag. In 1970 , smelt Die
Brandwag en Dagbreek koerant saam en word Rapport. Ordentlike mense soos Ben
Babsie en familie , verskyn nou in ’n smerige , sondagkoerant – vol halfkaal vrouens en
bekendes se skandes. Maar maak nie saak hoe die kerke gewaarsku het, en die
preutses gekla het nie, almal het skelm Sondae , Rapport gaan koop. En die eerste
waarna hul geblaai het was “ Ben, Bapsie en familie. “ Die 70 ‘s was eintlik so ‘n
onskuldige tyd....

SY EXIT.
(COSTUME CHANGE – LIZZ CHANGE NA TANNIE MINNIE – ANDER PRUIK, BRIL,

JAS, SKOENE , TOETSIE, HANDSAK,MET LISTICK EN SPIEEL
ROBERT OP MET RADIO EN KOERANT
SQ : V/ O RADIO ..Owerhede het berig dat hierdie insident op ‘n ramp kan afstuur...: Dit
is die eenuur nuus soos op 14 April 1973.
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SKETS 3– DIE NUUS IN DIE 70 ‘S (IVAN )
ROBERT :
Nee man, dit kan nie so aangaan nie. Dit kan net nie.
Ek gaan ophou nuus luister as hulle aanhou met sulke nuus .
SAUK toe gaan en daai Cruywagen mannetjie ‘n taai klap gee oor hy my

gemoed so

oor die radiogolwe versuur.
My swaer ,Ben ,s^e vir wat wil ek heeldag met ‘n radio teen my oor rondhang, ek
moetwerk vir my hande kry, maar ‘n wit man in die land sukkel om ordentlike werk te
kry.
As jy nie deel van die Broederbond is nie, of familie konneksies in die Parlement het
nie, kan jy vergeet.
Buitendien, al die moord en misdaad en wanbestuur gee my sooibrand. .
1973 is wragtag die ergste jaar wat ons nog beleef het. En dit gaan nie beter word nie.
As dinge so aangaan is ons ou volkie in ons kanon in. Hê Oom sarel? Poer in sy
koffiemoer. Hê Oom Willie .. Tjorts in die moonlight. (Lag vir sy eie grappie ) Tjorts in die
moonlight! (hy lees in sy koerant )
Petrol is op na 5 sent ‘n liter, 5 sent.!
Brood is al 10 sent en Frik du Preez het ‘n spier in sy hak geskeur.Dis verby met die
Bokke sonder Frik. Almal gaan nou so tekere oor daai jong mannetjie met die
haastande, maar daai Naas Botha gaan dit nooit maak ; Springbok toe nie. Die enigste
skop wat hy gaan inkry is die ene op sy gat as hulle hom uit die Noord transvaal span
uitskop.
En die spul vrouens wat nou soos daai buitelandse meisies hulle onderklere wil
verbrand en in ‘n mansw^ereld gaan werk ? Wat’s volgende ? Ene wat ‘n land regeer ?
Mens moet die Evas toesluit in die huis en hulle bediendes wegvat dat hulle hande
besig kan bly. Ek sien selfs met my sus, Babsie, hoe sy met my en Ben praat, asof sy
dink sy kan baasspeel.
Die Sauk sê nou ons gaan beeldradio kry – televisie.
Gaan nie werk nie. Niemand in ‘n Afrikaner huis gaan so tydmors nie. Wat, moet ons
dan nie net na die slegte nuus luister nie, maar dit sien ook?
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Mors van geld, net soos om vir die donderse NP belasting geld te gee. Kyk hoe lyk ons
paaie! Die pad tussen Johannesburg en Pretoria raak glo nou so vol, mense moet tien
minute vroeer opstaan om by die werk te kom. En Ben sê , hy moes nou die dag
uitswaai vir ‘n slaggat.
Wat maak hulle met ons geld ? Bou duur Staatspresident en Minisrtershuise en ry in
slap, swart karre rond.
Spul skelms. Korrup en lui, ry lekker op die Bloutrein soustrein. Vat omtrent als van my
Spoorwee ongeskiktheidspensioen. Ek sukkel mos so met my mangels. Mens kan nie
werk met mangels nie.
Vir wat, in elk geval ? Die Regering steel alles.
Ons ou landjie gaan dit nie maak nie.
Al wat ons kan uitvoer is Outspan lemoene en Anneline Kriel.
Vandat die Amerikaners maan toe is, dink hulle mos ook, hulle kan ons boikot en
voors^e, oor apartheid. Ek sal darem lekker lag as hulle eendag ‘n swart president het.
En ons jeug is net so sleg. Wil nie leer nie- daar’t 2 matrikulante gedop laasjaar.
Spul hippies.
En kyk nou die Glenda Kemp wat so kaal wikkeldans met ‘n slang om haar lyf. As dit
nou nie was dat ek nogal belangstel in slange nie, sou ek nooit in haar rigting gekyk het
nie.
Daai CNA wat hulle verban het, ek vertrou hulle nie. Hoor wat ek vandag sê hoor ,wat
ek, Robert Swanepoel vandag op 14 April 1973 vir julle sê..
Dinge het nog nooit so sleg gegaan nie.
Help nie ek probeer weer ‘n werk kry nie. Die wêreld gaan vergaan. En ons land is
eerste. Ons moet pak en ons moet wegkom.
Oor 5 jaar, of 10 jaar, of op die meeste...sê maar 40 jaar, gaan ons niks oorhê nie. Niks.

ROBERT EXIT.
(COSTUME CHANGE – IVAN QUICK CHANGE NA HAPPY – WIG, OVERAL JACKET

VERESTOWWER)
KEITH ENTER EN GAAN NA SY TEKENBORD
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SKETS 4 – KEITH WERK AAN SY WEEKLIKSE COMIC – JOHAN
KEITH :
(Hy kyk na die cutouts.. )
Right you lot… volgende week se scenario : mense wat onverwags opdaag vir Sunday
lunch….….
Hulle kom na kerk by die huis,Ben en Babsie sien uit na ‘n rustige sondag… … (wil sê
seks ) ..skuinslê in die middag Ben verdwyn na sy garage, stry eers met Rooinek oor
die muur oor wie se kar die beste is – Ben se Volla of Rooinek se Toyota..
Babsie is weer dikbek oor sy moet kosmaak,want sy wou gaan uiteet. En nes hulle wil
gaan eet , kom Robert aan, dan Tannie Minnie en dan Oom Willie en Oom Sarel, en
Babsie is onsteld wat almal moet kos kry , hol in die kombuis rond en slaan ‘n buffet
saam wat die tafels laat kreun onder die geregte. Die perfekte gasvrou. Maar agter haar
staan ‘n berg skottelgoed. … …en iemand moet dit skoonmaak ….
HEPPIE.FLUIT N WYSIE IN DIE WINGS
KEITH : Heppie…Hierdie sondag, gaan Happy, unhappy wees. .
KEITH EXIT
(COSTUME CHANGE –JOHAN NA BEN – BRIL , WIG MET SIDIES , SNOR OP,
HOU PYP )
SKETS 5: HEPPY EN SY ALTEREGO EN DIE FOON – IVAN (JOHAN AS BEN – AAN
EINDE )

HEPPIE SING LIEDJIES MET “HAPPY” IN TERWYL HY HALFHARTIG AFSTOF BV
OOK DIE CUTOUTS –AD LIB, SOOS HY HUL AFSTOF – BV SORRY MIESIES,
SORRY OUBAAS ,SORRY BAAS ROOINEK, SIEN HOMSELF
HEPPIE : (AAN CUTOUT ) Hellooo my brother.. ..
Wat staan jy so rond ? Jy moet werk. Jy moet baie hard werk. Miskien kan jy ook , one
day die baas wees, dan moet ander vir jou hard werk. Jaaaa w^ena, (HY LAG ) Big
dreams, my brother, big dreams... A LUTHA CONTINUA aikona..A-CLEANA
CONTINUA !

Heppie sien die foon. Kyk om hom rond om te sien of iemand naby is. Heppie benader
die foon skelm. Soos hy die foon optel en wil begin bel roep Babsie van off stage.
BABSIE (OFF STAGE ): Heppie? Ek hoop nie jy’s weer op die foon nie?.
HEPPIE: Nee miesies. Ek dust hom net.

Heppie sit teleurgesteld die foon neer.
AAN SY CUTOUT SOOS HY AFSTAP
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HEPPIE : One day, my brother , one day , as ek die Baas is, gaan elke mens sy eie
phone h^e.

SQ : KLANK VAN OU KAR EN KLEIN HONDJIE WAT BLAF ( TOETSIE )
HEPPIE : Hau w ^ena ,

BEN OP . AAN HAPPY
BEN : Wat ?
HAPPY : Die makhulu miesies met die klein hondjie is weer hier.
BEN : Hau ! Move Heppie, move !

BEN & HEPPIE EXIT .
(COSTUME CHANGE –JOHAN NA OOM SAREL –BRIL, HOED, SNOR

)

(COSTUME CHANGE –IVAN NA OOM WILLIE –PRUIK, HOEDJIE, BRIL ,

SAFARISUIT BAADJIE )
SKETS 6 – TANNIE MINNIE ( LIZZ )
TANNIE MINNIE –EN TOETSIE OP.
Halooooooo , Ek het kom hoor wie wil vanaand saamkom na Ge se konsert…
Waar is almal ? Nes ek hier aankom, skarrel elkeen in ‘n rigting in.
Gmf, noem hulle dit ‘n gesinslewe ?
Waar’s Heppie ? Kyk hoe lyk die huis.
Babsie is heeltemal te sag met hom.
Daai skepsel doen niks nie.
Gee my twintig van my meidjies en ek doen dit alleen. .
Ruik alweer na pyptwak in die voorhuis.
Kom Toetsie, ons gaan tuin toe, weg van die walms.
Hierdie gras is weke laas gesny. Daai ben doen net so min soos sy boy.
Mans , Klomp oorbodige asem stelers .Al wat hulle goed doen , is moeilikheid maak.
Laaank voor jy nog ‘n ou krummeltjie van ‘n klein hondjie was, was Mammie Mejuffrou
Mieliedriehoek.
Van 1953 tot 1963 , behalwe 1961, toe daai vrygewige Tersia Snyman vir ou skeeloog
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Raadslid Bonthuis in sy bakkie beetgekry het, en hy my kroon vir daai flerrie met haar
bakbene gegee het.
En ek moes maar verlief neem met die Raadslid se punte knoeiery.
Broos en bedeesd , moes ek toekyk hoe my kroon van my gesteel is. Moes tevrede
wees met “Eerste Prinses “ en Mej Silo 1961“
Maar ek het niks ges^e nie, kla of baklei was nog nooit my styl nie.
Wou nog steeds in my amp, net die beste vir my gemeenskap doen, en ‘n huwelik red.
Ek het toe ou skeeloog Raadslid se vrou , Elsie , gevra of haar man altyd ‘n belangrike
okkasie soos Republiekwording vier , met ‘n blondine, in sy bakkie.
En toe Elsie wou weet, hoe weet ek,
toe s^e ek maar net, al was die ruite opgewasem –
niemand kan daai bakbene miskyk nie ,
en ek het ons nuwe Republiekvlag trots sien wapper aan die bakkie se lugdraad,
maar die wielie was nie aan’t rol nie, net aan’t weg.
So of ‘n wulpse wind sy bakkie van binne getref het.
En in 62, was Mammie weer was sy moes wees – kroon op die kop – Mej
Mieliedriehoek, en ere streeksamabassadeur vir die Stroper Vereniging van die
Vrystaat.En skielik sommer Mej Gifstof ook.
Bakbene moes tevrede wees, met ‘n “ getroue diens “ sertifikaat.
Sy’s toe vort , gaan trou met die Nuwe Gebruikte motors man van Standerton aan wie
Elsie die bakkie verkoop het .
En van daai tyd af, agtervolg mans en hulle moeilikheidmakery my.
Kyk nou hoe loop die spul Hoopstadse werfbrakke agter jou en my aan.
Dis ‘n vervloeking om onweerstaanbaar te wees, n^e my Toetsie ?
Ek sien mos waar gaan steek hulle o”e vas as hulle by my is.
Maar ons val nie vir verlepte vryers nie, n^e Mammie se mooiste ?
Laat hulle maar kom tjank by my heining van heuning. Beteken nie ek gaan die hek
oopmaak nie.
Ou Willie Geld,kom stop gereeld op my werf –kwansuis vir koffie, maar ek weet wat hy
eintlik soek. Asof my kuisheid te koop is vir ‘n mandjie misoes mielies.
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`MINNIETJIE , EK HET VIR JOU REGTE PLAASMIELIES GEDBRING. “ Gmf, of daar
nou plastic mielies iewers groei.
En Bedemde Ben se Pa , Ou Sarel , wat ruik of die ganse kroeg op hom ontplof het.
Die wag net vir ‘n vliegtuig wat moet oor , dat hy kan skink. Toe ek hom nou die oggend
s^s “ Sarel, dis sewe uur, Jan Smuts lughawe is nog nie eers oop nie, toe antwoord die
so ewe kordaat hy’t nie ges^e die vliegtuig moet oor ons koppe verbyvlieg nie - – hy’s
seker in hulle’t al lankal opgestyg in Rusland. .
‘n Kroegvlieg en ‘n kommunis. Hy loer net so lekker waar hy nie moet loer nie.
Nee my hondjie, lyk my nie een van die Uys gespuis is vandag hier rond nie.
Hallooooooo ? Waar is almal ?
Kom Toetsie , Mammie moet gaan mooimaak. Vanaand is Ge hier in die Stadsaal. En
ek het laas gesien, hy het “Liefling “ net vir my gesing.
TANNIE MINNIE EN TOETSIE EXIT
(COSTUME CHANGE – LIZZ NA BABSIE –WIG, VOORSKOOT, PLATTER SKOENE,

KRALE, OORBELLE
OOM WILLIE EN OOM SAREL OP.
SKETS 7 – OOM WILLIE EN OOM SAREL (JOHAN) (IVAN )
Willie : Ons het haar net-net gemis.
Sarel : Ja, daar’s altyd iets om oor dankbaar te wees.
Willie : Gaan jy ook vanaand na die Ge konsert toe ?.
Sarel : Nee. Jy ?
Willie : Nee.
Sarel : Soos ek s^e ... daar’s altyd iets om voor dankbaar te wees.

Sarel suig aan sy pyp.
Willie, weet jy wat se raad gee die dokter die ander dag vir my?
WILLIE
Nee, Sarel, wat?
SAREL
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Eers vra hy my hoeveel ek rook? Toe sê ek hom ek stop so 40 keer ‘n dag.
WILLIE
Toe sê hy seker jy moet ophou rook.
SAREL
Nee. Hy vra my toe hoeveel ek drink. Ek sê hom toe, ek is nie seker nie, want ek kan
nooit die volgende dag die vorige dag onthou nie.
WILLIE
Toe wou hy seker dat jy ophou drink?
SAREL
Nee.
WILLIE
So, dit gaan eintlik goed met jou?
SAREL
Nee, dit gaan blykbaar baie sleg. Veral met my lewer en my longe.
WILLIE
So, jy sal moet ophou drink en rook?
SAREL
Nee. Hy sê ek moet probeer 80 keer ‘n dag stop. Miskien val my een long plat en dan is
daar meer plek vir my opgeswelde lewer. So, jy sien. Die rokery is eintlik goed vir my.
Daar’s altyd iets om voor dankbaar te wees.
WILLIE
Ek was nou die dag by die dokter en toe vra hy my vir ‘n stoel- en urinemonster. En
voor ek my kon skaam, sê hy: Los maar oom Willie se onderbroek hier.
OOM SAREL
Die ou vrou voel nou die dag oolik en ek vat haar dokter toe. Na die ondersoek sê die
Dokter vir my, 'Ons het hier met 'n baie lelike ding te doen.'En ek sê: 'Ek weet Dok,
maar sy is regtig goed vir die kinders.So jy sien, daar’s altyd iets om voor dankbaar te
wees.
OOM WILLIE
Ek gaan Kroeg -Kaffee toe, kan ek vir jou iets saambring?
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OOM SAREL.
Bring vir my dop. Moet jy dit nie neerskryf, soos wat die dokter gesê het nie? Netnou
vergeet jy weer.
OOM WILLIE
Nee wat. Hy’s ‘n ou kwak. Met my geheue skort daar niks. Jy wil ‘n dop hê. Sien.
OOM SAREL.
Ja, maar bring vir my dop en Coke. Moet jy dit nie neerskryf, soos wat die dokter gesê
het nie?
OOM WILLIE
Nee wat. Met my geheue skort daar niks. Jy wil ‘n dop en Coke hê. Sien.
OOM SAREL.
Ja, maar bring vir my dop en Coke met ys. Moet jy dit nie neerskryf, soos wat die dokter
gesê het nie?
OOM WILLIE
Nee wat. Met my geheue skort daar niks. Jy wil ‘n dop en Coke met ys hê. Sien.
OOM SAREL
Met ys. Moet tog nou nie die ys vergeet nie.

Oom Willie af.
Oom Willie af.
Oom Sarel verwys na die cut-outs
Ek hou hierdie spul so dop. Ben, is ‘n brandewyn drinker. Ek ken sy soort. Hulle kan 'n
vrolike klomp wees, ernstige brandewyndrinkers. Die vettes drink dit met Coke en
die maeres, met water. ’n Brandewyndrinker druk ook tussen slukke dikwels sy glas hier
voor hom teen sy maag vas, asof hy sy maag agter die glas probeer wegsteek.
Kyk maar.
Dis iets wat 'n cane drinker byna nooit doen nie. Nou vat maar vir ROBERT. ’n Cane
drinker sit
sy glas altyd tussen slukke op die tafel neer.
Dis omdat cane drinkers meestal sit en drink.
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Brandewyndrinkers - staan graag en drink. Jou brandewyn drinker staan graag en is
ook gewoonlik die eerste een in die kroeg wat die kroegmeisie aanvat oor die musiek
wat oor die
luidsprekers speel. 'Haal af daai gemors, toe,' sal hy hier ná die derde dubbele Klipdrift
sê.
'Sit vir ons Ou Ryperd op.'
Tog is dit nie brandewyn drinkers wat Chris Blignaut se liedjie Ou Ryperd die hardste
saamsing nie. Dit is die witblits drinkers. (hy verwys na TANT MINI se cut-out) Luister
maar.
Dis omdat witblits drinkers oor die algemeen meer geneuk as brandewyn drinkers is. Dit
is die waarheid.
’n Brandewyn drinker kan ook geneuk wees, maar sy beneukthgeid is dikwels gerig
teen groter groepe: swartes in die algemeen, of WP-ondersteuners, of mechanica of
watter groep ook al.
Maar glimlag bietjie vir ’n witblits drinker soos ou Minnie en kyk wat gebeur: Sy sal na
jou gluur en gluur en gluur; en dan moet jy maar liewer padgee, meneer, want jy kan
dalk seerkry
Babsie drink haar vodka met lemoensap. Vodka drinkers kan ook aggressief wees,
maar hulle pass dikwels uit voordat hulle jou kan uitkryt. Of hulle vergeet waaroor hulle
jou wou uitkryt en skink vir jou ook 'n vodka sodat jy ook kan vergeet.

Gin drinkers is die minste beneuk van die lot. (hy verwys na die ROOINEK se cut-out)
Dit is asof gin steeds goeie koloniale maniere in drinkers losmaak. Jou gin drinker
hou altyd sy glas ver van sy gesig af, asof hy bang is hy kan daardie bitter smaak ruik.
Kyk maar, dit sit op sy gesig.
Gin drinkers lag nie sommer nie..
Maar ‘n Brandewyn drinker bly ‘n brandewyndrinker –sy glas is ook altyd halfleeg, nie
halfvol nie.
Ek weet dit, want ek is self 'n ernstige brandewyndrinker. Mos.
En Heppie, hy drink enigiets. Dan is Heppie, Heppie.
OOM WILLIE OP MET ‘N BORD IN SY HAND.
Oom WILLIE : Hier is jou bacon en eiers , presies soos jy daarvoor gevra het.
OOM SAREL : Het ek nie 3 keer vir jou ges^e jy moet dit opskryf nie ? Het ek nie 4 keer
vir jou gesê : “Moenie die roosterbrood vergeet nie ?
SQ : STING .

OOM WILLIE EN OOM SAREL EXIT .
16

(COSTUME CHANGE – IVAN NA HEPPY )
(COSTUME CHANGE – JOHAN NA BEN )
LX CHANGE – CROSSFADE

BAPSIE OP NA FOON.
SKETS –8 BABSIE, HEPPIE EN DIE VLIEENDE PIERING - LIZZ IVAN
Babsie na foon. Bel .

Wag ‘n rukkie.
Ben Uys asseblief.... dis sy vrou Babsie .... dis dringend.....
Ek gee nie om of hy in ‘n vergadering is nie. Dis dringend......
...... S^e vir sy baas, ek moet nou met hom praat... ons word aangeval.
Hoopstad word aangeval deur wesens van die buitenste ruim ..... roep net vir Ben.
Ben, jy moet huistoe kom. ...... Ek gee nie om wat jy moet doen of wat jou baas s^e
nie... jy klim nou in jou Volla en jy kom huistoe.
Ek is hier vrou alleen tussen ‘n vreemde vyand. Ja Happy is ook hier, maar ek weet nie
waar hy is nie, ek is te bang om uit die huis uit te gaan.
Of dalk het hulle hom klaar ontvoer.
Luister , luister net ... voor jy jou humeur verloor.
Onthou jy nou die aand daai radiostorie oor die vlieende pierings ?
Dit gebeur , reg bo ons dak. Hulle kom hier van die Griek se kafee se kant af.
Ek was nounou in die kombuis , toe vlieg daar sulke groot wit ronde skywe oor die huis.
Met n bonatuurlike spoed en ‘n vreeslike geraas.
Ek hoor net glas spat soos die vensters breek.
Nee ek het nie gaan kyk nie, is jy mal ? Netnou ontvoer hulle my.
Dis nie my verbeelding nie. Van wanneer af drink ek ? En ek het vinnige flitse van
gedaantes in gewade gesien, wat snaakse tale skree.
Dit het nounet gebeur.
Ek het die polisie gebel, maar die konstabel en die sersant is op lunch.
Daar het net ‘n bandiet geantwoord en hy verstaan nie wat ek s^e nie.

BABSIE STAAN NOU MET HAAR RUG NA HEPPIE.
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HEPPIE OP .
Ek kry nie jou windbuks nie.
Ben, ek is ernstig, die vlieende pierings vlieg hier oor die huis. Nes daai radiostorie
ges^e het.

HEPPIE OP. . BABSIE SKRIK HAAR BOEGLAM
Babsie : Heppie !
Wag, wag Happy het nounet ingekom. Hy lyk of daai maanannetjies hom getoor het.
Heppie is jy orraait?
HEPPY : Hau , w^ena daai Greek people van die corner cafe hou big party. Hulle dra
hom die sheets en gooi hom die plates by die lug. En hul skree – hopla, Hopla . Het
Miesies die ou plates vir Happy ?
BABSIE : Ben, jou baas wag. Heppie, het jy nie werk nie ?

BABSIE EXIT.
(LIZZ BLY IN BAPSIE KOSTUUM )
HEPPIE BLY.
SKETS 9 – HEPPIE WEN MET PERDE IVAN

HY BEKYK DIE FOON.
HY BEL.
HEPPIE : Halloo. Hallo .... Reesults for Race 86 ....please…

HY LUISTER ‘N OOMBLIK .
Which horse ? PW ‘s FINGER .. Ja, daai’s my horse. Hy het gewen ? How much ?
HAU HAU , R500 !

HY LUISTER
Nee ,my baas, ek is nie lucky nie, ek’s Heppy
HEPPY EXIT .

(COSTUME CHANGE – IVAN NA ROOINEK- CRAVAT, HARE GEKAM, TANDE )
SKETS 10– BEN , ROOINEK EN BABSIE – BRAAIVLEIS JOHAN, IVAN LIZZ
SLPITSCREEN OP DIE VERHOOG
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BEN STAAN MET 'N BRAAITANG EENKANT OP DIE VERHOOG en GLAS IN DIE
HAND
Dis mos nou pure geluk. Ek het al baie daaroor gedink. Wat is dit wat ‘n braai so lekker
maak? Dit laat my dink aan vakansie; aan naweek selfs al gebeur dit in die middel
van die week, aan terugsit en tyd deurbring saam met jou mense. En die vrouehande
kry ook rus. (hy roep) Babsie , sit die pap op die stoof! Maak dit styf, net nie weer so
slap nie.
(trug na gehoor ) Ons is gesellige mense. Ons braai net as daar mense is, gun nugter
siel staan alleen by sy eie vuurtjie en kou aan ‘n dop nie. Daar moet geselskap wees,
mense om idees uit te ruil, te lag en grappe te maak - dis waaroor braaivleis gaan, en
niks anders nie. Ja, die mage word vol, maar dis die voedsel vir die gees, wat so
mildelik om ‘n vuurtjie uitgedeel en geniet word. En hoe langer die kos vat om gaar te
word, hoe dieper is die gesprekke, hoe losser die tonge en hoe lekkerder kuier ons. (hy
roep) Babsie ! Oordoen maar vandaand die mayonnaise op die koolslaai! (trug na
gehoor )
Ons kuier nie net nie. Ons filosofeer.
ROOINEK ENTER AAN DIE ANDERKANT VAN DIE VERHOOG ,OOK MET
BRAAITANG IN DIE HAND

ROOINEK :
It is the strangest philosophy I've ever heard of. Primitive.! We have an excellent
electrical stove, top of the range. Getrude insisted on that damn expensive
stove, and now she wants braaivleis. Charred meat that smells like one has fallen into a
fire at a Voortrekker camp. I have to stand alone,outside and turn bloody
pieces of meat, while I could be watching cricket. What is so ruddy "gesellig " about
that. ?And Getrude, who wanted this kuier around a reluctant fire, is sitting all cosy in
the kitchen. (roep ) Darling, can I help you with the cheese and tomato sandwiches so I
can toast them ?.(trug na gehoor ) Damn nuisance. This entire playing with fire excersise is a waste of time .
BEN :
As ons lekker om 'n vuurtje kuier , filosofeer ons eintlik oor net drie dinge, Kerk, politiek
en vrouens.
Ja, daai drie word net deur ‘n bietjie werk en sport tussenin afgewissel, maar eindig
altyd by ....kerk, politiek en vrouens. in Hoopstad is daar gelukkig net een kerk.
Met die politiek het ons geen raad nie. Die gemors het vir ons te groot geword, en dis
nie ‘n lekker braai onderwerp nie, aangesien almal daaroor saamstem. En hoe lank kan
jy gesels oor ‘n onderwerp waaroor almal saamstem, en geen raad het nie. En
dan kom ons by die vrouens deel...altyd ‘n wenner. (roep ) Babsie, gaan haal my ander
bottel Klippies uit die garage uit ! .

ROOINEK :
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Even if you have company, the conversations are always the boring same.old subject religion, politics and trouble with their wives. And their work. None of which interests
me. Oh, plus a smattering of sport thrown in, to which they all agree, that they, with their
boeps and unfit bodies, can play better rugby than the chaps on the field.
They really are a strange lot- these Afrikaners Kind, generous but strange.

BEN :
Ek ruik rook hier langsgaan. Rooinek brand seker weer skelm tuinafval in die nag.
Hierdie tjoppies braai darem nou so lekker. Dalk is dit die hardehout. (HY VAT NOG 'N
SLUK )

ROOINEK :
This meat is simply not cooking .And the dreadful aroma of whatever Boertjie is burning
,is drifting into my yard and onto my meat.
BEN :
Mens moet net gaste nooi wat hou van braai. Vat nou maar vir Rooinek hier langsgaan.
Hy eet lekker saam,maar staan suurbek hier rond en loer kort-kort na sy horlosie
asof daar nou 'n tydslimiet op goeie kos is. En suinig , gee halfhartig 'n klein pakkie
biltong , drink al my drank uit, en vat dan die halwe bottle Gin wat hy hier aangebring
het, netso saam huistoe.

ROOINEK :
They take it so personally, these Afrikaners if you say no to a braai invitation. And
Boertjie, he will insist " Don't bring anything ," but should you dare to arrive without half
a cow's worth of biltong, and a two litre bottle of " dop " you're branded a
stingy pommy.. .I'd rather do this on my own, pointless as it is…(roep ) Gertrude ? My
love?…Do we have some gin ?

BEN :
(roep ) Babsie, Babsie, bring nou daai ander bottel Klippes .. en sit genoeg peper in die
sous. Babsie ? Moet ek nou alles self doen ? BABSIE ?!!!!

ROOINEK : GAAN LOER OOR DIE DENKBEELDIGE HEINING
What's wrong Boertjie ? Too much dop and toxic fire fumes ?

BEN :
Dis nie ek wat skelm tuinavfal verbrand in die nag en die buurt besoedel nie. Wat maak
jy Rooinek ? Lus vir 'n stukkie vleis.?
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ROOINEK :
Yes please. Help me over the wall, the kitchen has eyes and ears…
HY KLIM OOR ‘N BARSTOELTJIE ASF DIT DIE MUUR IS , NA BEN SE KANT TOE .
BEN :
Naand, Rooinek
ROOINEK :
Good evening, Boertjie
BEN : .
(ROEP )Bapsie , maak gou met die vleisbak en die dop , magtag !

ROOINEK :
(ROEP OOK NA BABSIE SE KANT TOE ) And I would love a Gin, if you have. And
Babsie, don't tell Getrude I slipped out for a moment.

BEN :
Het jy alweer niks gebring nie ?

ROOINEK :
My charming company should be sufficient. Man should not braai alone.
BAPSIE loop op en bars in trane uit.
BEN :
Waaroor is jy nou weer beduiweld ? Kom sit en ontspan. Ek braai juis dat jy ‘n
blaaskansie kan kry. Jy lyk skoon uitgeput. Jy kan netnou die skottelgoed gaan was.
BAPSIE
Jy gee niks vir my om nie.
BEN
So, ek gee niks vir jou om nie? Het ek nie nou die aand, toe jy laat weet het dat jy gaan
laat wees, vir jou die warmwater ingetap en die skuim net mooi reggekry, sodat jy
reguit kan inloop en begin skottelgoed was nie?
BABSIE
In ons huwelik is een altyd reg en die ander een wat altyd verkeerd is, is jy. (AAN
Rooinek ) Jammer Buurman., maar Arikaanse mans is ‘n buffels !
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BEN :
Maar hulle kan braai !
BABSIE VEREG HAAR EN STORM AF .
.
EXIT BABSIE (BLY IN BABSIE )
BEN GOOI SY BRAAITANG NEER EN STORM AF
ROOINEK
The secret of a good marriage, like a good braai, remains a secret! Babsie, Babsie ...
ROOINEK EXIT VERVAARD MET DIE BAK EN DRANKBOTTEL .
(COSTUME CHANGE – IVAN NA HEPPIE )
(JOHAN BLY IN BEN )
SKETS 11- BABSIE MET NUWE FOON

BAPSIE KOM OP DIE VERHOOG, VERANDER DIE FOON TROTS MET ‘N MEER
MODERNE ENE.
BAPSIE AAN GEHOOR : Ons moet ook moderniseer .

SY EXIT .
LX : CHANGE
BEN KOM SIT VOOR DIE DENKBEELDIGE TV

SKETS 12 – BEN EN BAPSIE BAKLEI OOR RUGBY , HAPPY VACUUM (JOHAN )
(IVAN ) (LIZZ )

SQ : Rugby kommentaar :
“Die seisoen is die beste van die dekade.
Ek voorspel , ons gaan nie weer sulke spel in die 1980 ‘s sien nie.” Hierdie manne gaan
nog die kampioene van die Tagtiger jare word.
Ben sit en kyk Rugby, die Tv raas. Babsie kom in.
BABSIE
Ben …
BEN
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Huh?
BABSIE
Ben …
BEN
Huh?
BABSIE
Ben ek praat met jou.
BEN
As ek rugby kyk moet jy weet dat as jy 'n huh ?hoor na 'n vraag wat jy gevra het,
beteken dit - Gaan, geniet dit. Moenie die kar stamp nie en moenie meer as R50
spandeer nie. Maak gou. Bring nat biltong met 'n vetjie, tesame met 12 koue biere, 'n
pak chips, rump steak, wors, skaaptjops en charcoal. Watter gedeelte verstaan jy nie?
BABSIE
Ben ek praat met jou…
BEN
Al doen jy dit poedel-nakend kaal, dit gaan nou, geen verskil maak nie.
BABSIE
Ben …
BEN
En hou asseblief jou opruimende gedagtes vir na die wedstryd.
BABSIE
Ben, moet daar …
BEN
Moenie nou kom met onbenullige vrae vra soos: "Ben moet daar water by die ceiling
uitdrip?" of "moet daar vlamme by die kar se dashboard uitkom?" Los dit tot na die
game.
BABSIE
Jy’s total onredelik.

(bars in trane uit)
Ons doen nooit meer iets saam nie.
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BEN
So … hou jou trane in tot na die wedstryd. En dan huil ons dalk saam.
BAPSIE
Jy het my nie meer lief nie Ben…
BEN
Dis nie dat ek nie lief is vir jou nie, en jy lyk pragtig in daai nuwe rok en nee jou ma kan
nie kom kuier nie. Ek sal jou weer raaksien in November as die rugby replays boring
raak!! Okay?

Ben sit weer rustig en kyk die rugby verder. Babsie draai om te loop. Sy stop. Sy raak
bloedrooi van woede en stap tot reg voor Ben.
BABSIE
Ben Uys! NOU LUISTER JY VIR MY! EN LUISTER MOOI!!!! EK IS GAT..

SQ – VACUUMCLEANER
Op daai oomblik word Babsie se woorde verdoof deur die klank van die vacume cleaner
wat begin raas. Ben se oe is groot. Babsie trap Ben van ‘n kant af uit. Groot gebare.
Heppie kom min wetend op die verhoog besig om skoon te maak, terwyl Babsie vir Ben
sleg se. Heppie beweeg oor die verhoog soos hy skoonmaak.
Heppie stop vir‘n oomblik en skakel die vacuum af.
BABSIE
Ek druk dit so diep op dat jy, “Hak Vrystaat “by jou ore uit skree... En nog ‘n ding...

Heppie skakel weer die vacume aan. Dit doof weer Babsie se woorde uit terwyl sy
verder vir Ben uit trap. Heppie vacume verder oor die verhoog. Ben sit nog geskok en
bang en luister vir Babsie. Die vacuum cleaner gaan af. Heppie verdwyn van die
verhoog af.
HEPPIE EXIT ‘
(COSTUME CHANGE IVAN – NA BASIE )
(JOHAN BLY IN BEN )
BABSIE
Verstaan ons mekaar?
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BEN
Ja my skat.

Babsie trippel van die verhoog af, Ben bly geskok agter.
BABSIE EXIT
(LIZZ QUICK COSTUME CHANGE NA TANNIE MINNIE )
SQ Klank van die rugby wedstryd: “En Vrystaat druk hulle wen drie…”
BEN

(Half hartig en saggies) Hak Vrystaat…
LX CHANGE
BEN SIT NOG VOOR DIE TV
(JOHAN BLY IN BEN )
SKETS 13 BASIE IN EERSTE SPAN , MET BEN EN TANNIE MINNIE (JOHAN )
(IVAN ) (LIZZ )

Basie kom kop onderstebo met sy toksak en rugby boots oor sy skouer gehang.
BEN: Wats fout Basie? Was dit ‘n vrot dag op die rugbyveld?
BASIE: (Huiwer vir n oomblik, effe emosineel) Ag pa. Die coach het my uit die tweede
span uitgelos want sien....
BEN: (Spring op en is dadelik buite himself woedend) WAT!? Hoekom sal hulle jou uit
die span uit laat? Jy is dan so ‘n goeie speller! Ek kan dit dit nie glo nie!
BASIE: Ja Pa, maar die ding is Pa...

Ben val vir Basie in die rede.
BEN: G’n MAARS nie Basie. Ek weet presies wat daar aangaan? Een of ander seuntjie
se ryk pappa het nou weer by jou afrigter gaan gatkruip. Seker belowe om die span se
truie vir die jaar te borg. En toe sit hulle sy seuntjie in die span en los jou uit. Kan net
daai ryk gat van Rooyen wees.
BASIE: Maar Pa...
BEN: Ek het gese g’n MAARS nie seun. Dis presies wat daar gebeur het. Ek sal daai
afrigter aan sys trot gaan gryp. Ek is nou tot hier toe met die onregverdigheid in die
lewe. Dis hoe dit altyd gaan, die selfde gebeur altyd met my. Ek werk my vingers
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stompies maar kry nooit ‘n bevordering by die werk nie. Laat ek vir jou se hoekom.
Want jou pa, Ben Uys kruip nie by sy baas gat nie.

Tant Mimmie kom op. ENTER TANNIE MINNIE
TANT MINNIE: Ek is besig met my blokkiesraaisel maar kry nie myself hoor dink, met
die geskree nie. Wat gaan hier aan? Wat doen jy by die huis Basie, het jy nie ‘n rugby
wedstryd aan nie?
BASIE: Ek is...
BEN: Hy is uit die tweedespan gehaal Tant Minnie. Vir daai van Rooyen seun. Sy pa
het die truie geborg vir die jaar. Kan jy dit glo?
TANT MINNIE: (Dadelik woedend) WAT!? Hoe durf hulle? Niemand doen dit aan my
Nefie nie. Ek het nog nooit ‘n van Rooyen vertrou nie. Almal die selfde. Koop hulle pad
op in die lewe.

Tant Minnie storm oor na die foon. Sy tel die foon op en begin bel.
TANT MINNIE : Ek sien hulle in die dorp, dink altyd hulle is beter as die res van ons.
BASIE: Wie bel Tannie?
TANT MINNIE: Die skoolhoof. Hiermee gaan hulle nie weg kom nie. Daai hoof lê al te
lekker by my aan, elke keer as hy my op die dorp sien.
As hy nie wil hê dit moet nie by sy vroutjie uitkom nie, beter hy seker maak jy is weer
terug in daai span...
BASIE: Maar Tannie..Minnie.... .
BEN: G’n MAARS nie Basie.
TANT MINNIE: Die lyn is beset. Ek dink ek moet hom persoonlik gaan sien oor die
onreg.
BASIE: Dis nie nodig nie Tant Minnie...
TANT MINNIE: Natuurlik is dit seun. Hulle sal nie durf om van jou ‘n gek te maak nie.
BEN: Ons moet die saak nou in die kiem smoor. Voor jou ma hier van hoor. Anders is
dit mos nou weer my skuld. Ek kan haar nou weer hoor. “Dis jou skuld Ben, jys stel
nie genoeg belang in Basie se sport nie.” Kom Tant Minnie! Ry jy saam?
BASIE: Moet asseblief nie...
TANT MINNIE: Vir seker Ben. (FALSE EXIT )
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Daai hoof gaan vandag ‘n ander kant van Minnie Poggenpoel sien.

Ben en Tant Minnie begin uitloop.
BEN: Daai afrigter gaan vandag leer jy mors nie met Ben Uys nie...

Tant Minnie en Ben mompel vies en op ‘n drafstap af.
BASIE: (Roep agterna) Wag asseblief! Julle gaan my net verskriklik embarass!!!!

Basie bly verlore agter. Hy krap sy kop.
BASIE : Al wat ek wou s^e is... Ek is uit die tweedespan uit, en ek gaan my pelle mis...
Want ek’s nou in die eerste span.
(COSTUME CHANGE – IVAN NA HEPPIE )
(COSTUME CHANGE – JOHAN NA KEITH )
(LIZZ BLY IN TANNIE MINNIE )
LX CHANGE

SKETS 13: TANNIE MINNIE : MET DIE NUWE KOORDLOSE FOON – (LIZZ )
TANNIE MINNIE : Nou waar moet ek die ding vir Babsie neersit. ?

(sy draai die foon in alle rigtings , bestudeer dit ‘n rukkie )
Kom die skottel wat die seine vir die oproepe moet opvang , nou bo-op of onder die ding
? Netnou lek daar seinpetrol oor die tafel.
Hier’s nie eers ‘n prop, of ‘n koord nie. Hulle het haar verneuk by daai winkel. Net die
helfte van die ding verkoop. Maar dit moet werk, Babsie het netnou daar in tuin lank
gestaan en praat.
Wag so bietjie ,Minnie, g’n wonder hulle is so opgewonde oor die foon nie. Mmmm slim
dingetjie die .Jy kan verniet bel – as daar g’n koord of prop is nie, kos die oproepe mos
niks nie..Ek hoop die seinpetrol is ook verniet...

Sy sit dit neer en loop af .
(LIZZ BLY IN TANNIE MINNIE )
SQ : MUSIEK STING
SKETS : 14 HEPPY VRA SY ID BOOK (IVAN )

HAPPY Verander DIE FOON NA ‘N HANDSFREE FOON.
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HY LOOP ROND DAARMEE.
HEPPIE : Yes, hello Almost New South Africa. Mister Happiness , Malcom X Ndlovu
speaking here. I want to know about my ID book for the erections. Yes, the erections.
.stand up , and make your mark.....my id is .ready tomorrow.? ...ok, ok, actually , in fact ,
thank you.

HY BEL WEER
Hello my sweetie, It’s me – Happines Malcom X Ndlovu. My horse ?
Mandela .. came first .... ja, yebo , yes and FW came second. ? Yes, yes, Yebo yes...
Nog ‘n R50000 !
Oh Happy horse, oh happy horse ...

(COSTUME CHANGE IVAN NA ROOINEK )
SKETS 15– KEITH BAKLEI MET TANNIE MINNIE, ROOINEK, BAPSIE EN HEPPIE .
(JOHAN ) (IVAN ) (LIZZ )

KEITH OP, PYP IN DIE MOND, MET BRIEF.
HY SKEUR DIE BRIEF OOP. LEES . ‘n Groot glimlag verskyn op sy gesig.
KEITH : (roep ) Lorna, Jabulani, Boetman……
Great news ! I said, great news !
Ons is die gewildste strokiesprent in Rapport ! 16 verskillende cartoons, and Ben,
Babsie and familie is die beste! Die mees geliefde… waar is almal ?

TANNIE MINNIE VERSKYN.
TANNIE MINNIE : Ons is hier . Wat skree jy so ?
KEITH : Ek het my regte familie geroep, nie julle lotjie nie. .
TANNIE MINNIE : Ons lotjie is die moppie wat jou op die map gesit het, jou bed^emde
half Ingelsman . .
KEITH : Ek het julle uitgedink, geteken, geskep
TANNIE MINNIE : Nee, jy het nie. Jy’t ons in stukkies gesteel van die regte lewe . Ons
s^e al lankal vir jou wat jy moet skryf en wys vir jou wat jy moet teken.
Keith : Ek word gek.. stapelgek.

ROOINEK VERSKYN
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ROOINEK : Steady on, old chap, you’re not losing your marbles, merely your humility .
I’m afraid the old girl is correct .
Keith wil praat, maar tant Minnie spring hom voor.
TANNIE MINNIE : Wie’s jou “old girl ? “
ROOINEK : Oh, keep your knickers on.. (aan Keith ) We have become larger than life.
Much more real than you or your limited imagination, We call the shots or the pictures ,
I’m afraid.
TANNIE MINNIE : Netso. Maar wie’s jou “old , girl,” Rooinek ? jy moenie kom
rammetjie uitnek met my nie. (AAN KEITH ) En jy ook nie . Ek loop maklik uit jou storie
uit en dan is jy jou gewildste karakter kwyt.
ROOINEK : Kewildste Character ? I beg your pardon ! The Volk loves me.
TANNIE MiNNIE : O, regtig ?Hulle “loves you “ nie, hulle lag vir jou .Met jou
kalkoennekkie en jou uitstaan tande. Keith, kyk hoe loop ek , dan sien jy waar gaan jou
en sy gewildheid heen.
ROOINEK : And good riddance too, more space for me in the comic.

Sy exit in ‘n huff. TANNIE MINNIE EXIT
(COSTUME CHANGE – LIZZ NA BABSIE )
KEITH : This is ridiculous.
ROOINEK : Of course it is. We should be getting royalties . And while we’re on the
subject, I want to be drawn without the buck teeth. My house is looking rather shabby
too. Upgrade it. A new cravat would be nice. And you should rethink the fact that you
always win our arguments, or you’ll be hearing from my laywer, or my agent or both.
Well, must dash, well done to me. Thank my fans for me.

ROOINEK EXIT.
(COSTUME CHANGE – IVAN NA HEPPIE )
BABSIE ENTER :
BABSIE : Hoekom maak jy altyd so kwaai en so neuroties ? Is dit wat jy van ‘n vrou
dink, hmmmm ? En haal daai pyp uit Ben se mond uit. Rook is uit. En haal my
voorskoot af !En gee vir my ‘n beroep. Iets belangrik, soos ‘n baas by Saambou se
sekretaresse. ‘n Grootbaas se sekretaresse.
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KEITH : Bapsie,waar kom dit nou skielik vadaan ?
BABSIE : Moenie so vir my kyk of ek mal geword het nie. Ons kan nie vir ewig dieselfde
bly nie. Verandering,Keith, vooruitgang.
KEITH : Die Volk is gek oor julle, nes julle is.
BABSIE : R^erig ? die ander miskien, maar nie vir my nie. Wanneer laas het jy my iets
snaaks laat s^e of iets interessants laat doen ? Kom Ben, ons loop.

SY EXIT. BABSIE EXIT
(HEPPY ENTER)
Heppie : Hey wêna ..
Keith : Nie jy ook nie ! Het jy nie werk nie ?
HAPPY : Hau wena, Jy maak my sleg daar by die pictures. Jy moet careful Meneer
Keith, dis die New South Africa. Gee vir Heppie ‘n huis. Hy het sy eie money vir die
huis. En gee vir Happy sy eie phone . En smart suit en skoene. En ‘n car. Maybe
Mercedes. En ‘n raise. En ‘n holiday by die sea. En ‘n important Title. President –VIP.
KEITH : Happy, gaan sny die gras
HEPPY : Meneer Keith, die enigste gras wat ek gaan cut,hy is my eie.

HEPPIE EXIT
(COSTUME CHANGE –IVAN NA BASIE )
KEITH : Vooruitgang….. die w^ereld om ons hom ken,val uit mekaar uit. Ben, Babsie en
familie is al wat oorbly, waaraan mense kan vasklou, aan iets wat hulle nog ken…en dis
‘n goeie ding, is dit nie ? Nee, Ben Babsie en familie is nog nie verby nie.

KEITH EXIT
(COSTUME CHANGE –JOHAN NA BEN )
LX CHANGE
SQ : NOKIA TUNE
SKETS 16, BABSIE VAT DIE HANDSFREE FOON WEG. (LIZZ )
BAPSIE OP

BAPSIE AAN GEHOOR : Dis die een en twintigste eeu.Die wêreld het toe nog nie
geindig nie, al het Rooinek hier langsaan ‘n hele garage vol blikkieskos opgegaar. “Just
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like my parents did in the second world war “. Toe moes sy arme vrou Gertrude daarvan
ontslae raak toe hulle emigreer – trug Engeland toe.
Dis die een en twintigste eeu- En ons moet bybly. Met nuwe idees. Met tegnologie ook
.Elkeen hier het 31ous y eie foon. Selfs Heppie. Hy doen nou minder as ooit, maar ons
mag niks sê nie... mens aanvaar mos maar in elk geval jou familie nes hulle is....

BAPSIE EXIT. (COSTUME CHANGE – LIZZ NA TANNIE MINNIE )

SKETS 17 – HEPPIE EN BEN- NUWE BURE. (IVAN ) (JOHAN )
HEPPIE op, met selfoon . hy praat.
HEPPIE : ok, ok, my sweetie..
Ben wil praat, maar Heppie wys hy moet wag.
HEPPIE : Ok, ok, bye, bye my sweetie.
BEN : Wel ,Heppie ons kry vandag nuwe bure.
Heppie : Wie , Meneer Ben ?
BEN : Ek weet nie wie hulle is nie, maar ek weet weld at hulle swart is
HEPPIE : Hau ! Jy gee nie om as swart mense langs jou woon nie ?
BEN : Dis die Nuwe Suid-Afrika, apartheid het verwyn.
Heppie : Jy ‘s reg Meneer Ben, ek gaan kyk wie hulle is.
BEN VACUUM
SQ : VACUUM CLEANER
HEPPIE WEER OP .
BEN : En nou Heppy ?
HEPPIE : TCH, ek gaan loop Meneer Ben
BEN : Hoekom ? .
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HEPPIE : Daai mense langsaan, daai Sipho, aikona, ‘n zoeloe kan nie
langs ‘n xhosa bly nie.
BEN : Jy moet jou naaste liefhê , sê die KONSTITUSIE.Heppie ,ons sal ‘n
wonderlike land hê as die wittes en die swartes kan saamgroei soos
inflasie .
HEPPIE : is reg, Meneer Baas Ben, maar ‘n Zoeloe en Xhosa ...never. Dis
nie soos black and white nie, dis soos black en...black. Dan is dit net
darkness. Aikona, never. .
HAPPY EXIT
BEN EXIT .
TANNIE MINNIE OP met selfoon in die hand.
SKETS 18: TANNIE MINNIE - DINGE VERANDER (LIZZ )
TANNIE MINNIE :
Ben, Babsie, Basie …. Heppie ?
Waar is die mense ? Laat ek maar bel en uitvind waar hulle is. Niemand praat mos
meer van aangesig tot aangesig met mekaar nie. (Sy probeer bel ) Die veragtelike
verskoning vir ‘n foon wil alweer nie werk nie. Die Moet glo ook ‘n sein kry iewers van ‘n
skottel of ‘n slaaibak of ‘n primus af.
Dinge verander te veel. Niemand kan bybly nie. Daar’s nou kompers en your tubes, en
toothblue, en en jy moet s en m tik, en my televisie is ‘n ook gemors !
Eers was dit swart en wit, toe kleur en nou’s dit net swart.
Al die nuwe goed verootsaak net moeilikheid. Dis teen die natuur. G’n wonder die
mensdom is nou so sleg nie.
Ek vra nou die dag vir Babsie, hoekom het Basie nie ‘n meisie nie ? Hy is so ‘n mooi
sterk jong man. Toe gaan Babsie aan ‘t huil, en snik – nee Basie is glo ‘n
homoterrestial. Ek dink dis soos disleksie. Ai en Toetsie is ook saliger.
Ben staan gevaar om sy werk te verloor, Babsie se vrolike dele moet uit, dank an sy glo
nie meer ‘n organisasie kry nie . Ou Willie en Sarel sit ongelukkig, dolgelukkig in die
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Ouetehuis, en jaag die weduwees se hormone op hol , Robert is oppad Australie toe om
te trou met ‘n vrou van ‘n ander ras. Niemand sê iets nie, maar ek kan aanvoel, sy
aanstaande is natuurlik nie heeltemal wit nie. Glo ‘n Ozzie of soiets, Heppie loop hier
rond of hy Grootmeneer is. Skrik nie eers meer vir my nie. Groet skaars , praat met my
of ek sy speelmaat is. “Howzit Mammie. “ En niemand loer meer na my waar hulle nie
moet loer nie.
Almal moet ophou met hulle nonsens en truggaan na waar ons was . En dit moet
dadelik gebeur. Ek het nie meer lank oor nie. Nie een van ons het meer lank oor nie.

SY STORM AF.
Tannie Minnie exit
SKETS 20: HEPPIE SE BESLUIT EN EINDE. (IVAN ) (JOHAN )

HEPPIE OP. MET VORM IN DIE HAND , EN PEN.
HEPPIE :

Hy lees :“Application for job as Chief City Manager of Municipality Hoopstad ... “
Name : Mr Happiness Malcom X Ndlovu.
Are you a genuine applicant for the job. ? YES.
ADRES : Mr Ben Uys se huis
Current Employer : Mr Ben Uys
Next of kin : Mr Ben Uys en Mrs Bapsie Uys
References : Mr Ben Uys en Mrs Bapsie Uys ,Meneer Basie Uys, Meneer Robert,
Meneer Oom Willie, Meneer Oom Sarel, Meneer Rooinek, Miesies Minnie.
The Chief City Manager , must , due to , budget cuts and previous dissapearance of
funds - provide his own home, food, transport and all other costs.

Hy dink ‘n oomblik.
Hy lees weer : “Are you a genuine applicant for the job : No

NES HY WIL EXIT, KOM KEITH OP.
KEITH KOM OP,SELFOON IN HAND , MIDDE IN GESPREK .
KEITH : Ja, ja ek verstaan. Totsiens.

HY KYK NA HEPPY.
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KEITH : Dis verby, Heppie , ons comic strip , dis klaar - . Rapport het dit gestop. Na 51
jaar. Ons is glo nie meer relevant nie. Just like that...
HEPPIE : Just like that ? Ziggelo, finished ? Eish .. Dis ok , Mister Keith –Ben ,ons bly
net hier. By jou en die mense se harte.
KEITH : Dankie Heppie , my ou vriend .
HEPPIE : Is niks, my brother ... Ons loop mos al die langpad saam ...
SLOW FADE TO BLACKOUT
IVAN & JOHAN BLY OP DIE VERHOOG, LIZZ KOM JOIN HULLE.
LX – UP
SQ : CURTAIN CALL MUSIEK .
CURTAIN CALL - X 2 BUIGINGS
LX : LIGHTS FADE TO BLACKOUT .

EINDE.
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