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Stelontwerp        

OP-side                     Prompt-side 

 

‘n Portret van Rina Hugo        Deurraam met rooi gordyne wat kan oop                     Plakate  

           

 

 

 

 

Houtstoeltjie 

 

                                                                       

                                                                                                                               koorbankies 

 

 

 

Keyboard met ‘n klavierstoeltjie                                   Mat 
 

 Tafel met teekoppies, ‘n Urn,  

 waterkraffie, cdspeler en ‘n megafoon 

 

                                                            

             Dirigent podium met bladmusiek 

 

 

 

DIE LEWE IS ‘N LIED – 

SING SUSTERS SING! 

 

 

 

ONTHOU:                     
AS JY SKREEU SÊ DIE 

ENGELE: “NEE!!!” 
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Rolverdeling 

Broer Gawerjal Grootwoord/ GG  -  Rikus 

Die koorafrigter.  Hy is baie gespanne en neuroties.  Hy is ‘n absolute perfeksionis en hy kan 

glad nie vals note of verkeerde akoorde verduur nie.  Hy was destyds in die 

Drakensbergseunskoor, maar sy stem het te vinnig gebreek en hy kon slegs vir een maand 

lank sing voor hul hom uit die koor gegooi het.  Hy is Rina Hugo se heel grootste aanhanger 

en is heeltemal versot op haar.  

Hanna Hooglied/ HH – Zeldri 

Sy is die hoofsopraan in die koor.  Sy sing eintlik glad nie goed nie, maar almal is te bang om 

dit vir haar te sê.  Sy is ‘n tipiese soustannie, bedonnerd, bedinges en befoeterd.  Sy is baie 

kwaai en almal, selfs die hele engelkoor vrees haar. Sy is al tien jaar lank die voorsitster van 

die ACVV, so ook die kerkkoor, die SVA (Senior Vroue Aksie), die OMW (Oumas met 

Woema), die kerkbasaarkomitee en wen jaarliks die Ek-maak-‘n-verskil-wisseltrofee op die 

dorp.  Sy praat verskriklik baie en sy hou van verskriklik baie praat.  Sy vat nooit nee vir ‘n 

antwoord nie en sal die Drakensberge kaalvoet uitklim om haar sin te kry 

Bettie Bas/ BB -  Jana 

Bettie is die hoof-alt in die kerkkoor.  Sy was vir jare die Afrikaanse onderwyseres op die 

dorp en rig steeds die kinders se skoolkonserte, debat, redenaars, jeugforum, Senior-sê-jou-sê 

en Junior-so-bêk-kort-jam sprekers af.  Sy rook skelm en is baie lief vir haar sherry-on-the-

rocks – dis glo goed vir die stembande.  Van al die jare se skelm rook het sy ‘n diep, husky 

voice ontwikkel – sy glo vas sy klink soos Elzabe’ Zietsman.  

Poppie Prinsloo/ PP  –  Misha 

Poppie is nie baie slim nie.  Om eerlik te wees, sy is glad nie slim nie.  Poppie se groot droom 

is om eendag famous te word en by Huisgenoot Skouspel op te tree.  Sy is mal oor Jay en 

Liani May en haar gunsteling saamsingtreffers is  Tietie-hoi-hoi Scarumba, Bonnie en Clyde 

en Kaptein, span die seile.  Sy probeer gedurig om die kerkkoor bietjie meer upbeat en 

modern te maak – tot groot frustrasie van die res.  
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Tannie Annie/ TA –  Megan 

Tannie Annie is om en by 120 jaar oud. Sy is nou al vir jare die kerk se orreliste.  Niemand 

weet regtig hoe lank sy al op die dorp woon nie, sy speel al die orrel vandat die kerk sy eerste 

kerkklok gekry het, die klok is alreeds 3 maal vervang.  Sy is heeltemal doof in albei haar 

ore, as gevolg van die vreeslike orrel-voetnote en die slaan van die kerkklok op die gallery.  

Sy het twee gehoor-aparate/oormasjientjies en ‘n spesiale charger wat sy inplug waar sy 

ookal ‘n prop kry.  

Koster Karel / KK -  Jaco 

Maer klein versukkelde mannetjie.   Sy broek is te hoog opgetrek en sy sokkies steek uit.  

Niemand weet eintlik van hom nie, hy is al deel van die kerk se meubels, hy is maar net altyd 

daar.   Hy kom sluit die koorkamer oop en toe. Dit is al. Dis sy werk en hy is BAIE trots 

daarop en baie stiptelik.   

Ds. Hendrik Hermanus Haasbroek/ HHH –  Jan-Hendrik 

Die nuwe dominee op die dorp.  Hy het sopas sy graad ontvang en is ‘n beeld van ‘n man.  

Een van daai tipiese Golgate-tandepaste advertensie smiles met ‘n Harison Ford kakebeen.  

Hy maak enige vrou se knieë lam.  
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Scenario 

Die toneelstuk speel af in die koorkamer van ‘n baie klein plattelandse dorpie.  Dit kan enige 

plek, enige tyd wees.  Dit is ‘n baie belangrike dag vir Broer Gawerjal Grootwoord.  Die 

nuwe dominee op die dorp, Ds. Hendrik Hermanus Haasbroek word vandag welkom geheet 

in die gemeente en Broer Gawerjal het besluit om dit op ‘n gepaste wyse in te wy met 

lofgesang en hallelujas. Die kerkkoor het ‘n noodvergadering waar daar besluit gaan word 

wat hul gaan sing om die nuwe dominee te laat tuis voel.  Daar is een probleem – die 

kerkkoor kan glad nie sing nie, vandat hul begin sing het in die kerk het al die swaeltjies 

permanent na die Suidpool geimmigreer en alle babas wat gedoop word op die dag wat hulle 

wel sing, lei aan ADHT en moet spontaan op Ritalin gesit word.  En dan was daar nog een 

laaste probleempie - Die kerkkoor bestaan slegs uit drie lede, daar het nog geen nuwe lede 

aangemeld nie. Tussendeur ‘n toondoof-dowe orreliste, ‘n akholiese alt, ‘n suurpruim sopraan 

en ‘n Skouspel-sokkie-boob-bokkie moet arme Broer Gawerjal bontstaan om die spul te 

beheer en te laat harmoniseer.  

Kostuums:   

Koortogas -  verkieslik swart met vreeslike bont pante.  Dieselfde materiaal moet gebruik 

word vir die gordyne en tafeldoek in die koorkamer.  Die kerk se kollektebordjies was bietjie 

dun gesaai en die begroting het saam met die Voorligter verdwyn toe moes die kerkkoor 

kostes probeer bespaar.  Hulle het dus sommer ‘n paar 100 meter lap gaan koop en ALLES 

van daardie selfde materiaal gemaak – togas, gordyne, tafeldoeke, onderbaadjies ensovoorts.  

 

                                                       Toga 

       Swart kraag + rug/agterkant 

                       Swart moue 

        Bont borsstuk 

 

                      

         Helderkleurige bont pante 
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Toneel 1 

Die openingstoneel vind plaas voor die toe gordyn.  Boney M se Rivers of Babylon begin te 

speel en ‘n kollig gaan aan op Broer Gawerjal Grootwoord.  Hy kom ingestorm (op die 

reffrein) met ‘n tassie waarin hy sy bladmusiek bêre, sy kerkbaadjie is oor sy arm gehang, sy 

hare is deurmekaar, hy het nog net sy een kerkskoen aan, die ander een is gebêre in sy tas. 

Hy plak al sy goed met ‘n groot lawaai langs hom neer. Hy is uitasem en duidelik 

senuweeagtig.    

GG:   O aarde, o genade....Het ons al begin om te sing?  Ek is so laat, so laat soos ‘n dubbel 

toon-maat...waar is my bladmusiek...(hy grawe in sy tassie en pluk ‘n paar blaaie daaruit, hy 

bring verbaas die skoen tevoorskyn) bladmusiek....bladmusiek....(sak inmekaar) siek...ja, ek 

voel effe siek vandag...’n kramp in my kieliebak en linkerkuit...my gewrigte voel soos ‘n 

oorvol basaar-tambola tafel – dit steun en kreun onder die las wat ek moet dra,  my ore tuit, 

my bors fluit....(sy stem breek van histerie) O liewe Moses, vandag foeter ek in Rooi see in – 

ek gaan my gat sien! Nee, nee, ONS gaan ons gatte sien!  (hy ruk’n asmapompie uit en 

bedaar homself) So ja...asem in en uit, en in en uit...laat jou diafragma daal...en...haal...asem. 

(hy blaas sy asem uit en is uitgeput, maar kalm, hy trek sy baadjie reg) Skaam jou Broer 

Gawerjal, ‘n man van jou kaliber praat nie so nie!  Dit is net hierdie aaklige gedagte dat ek 

vandag voor ‘n vreeslike groot uitdaging te staan gaan kom.  Soos liewe klein Dawid van 

ouds voor die mastijeuse Goliat sy stand moes inneem. (hy besef weer in watter penarie hy is 

en hy raak weer histeries) Hoe die duiwel gaan ek daardie spul kekkelende krismisterte laat 

verstaan wat ‘n belangrike dag dit vandag is!?? So iets sou NOOIT in my tyd in die 

Drakensbergseunskoor gebeur het nie.  Daar was dissipline en trots en deursettingsvermoë.  

Nou sit ek met ‘n kamer VOL talentlose amateurs wat tien verdiepings van ‘n toonleer 

afgedonder het! (hy gryp weer sy asmapompie en suig verwoed daaraan) Nou 

goed...daarsy...ruk jouself reg Gawerjal. Jy sal vandag moet stand inneem, jou voete sal jy 

moet vasanker soos ‘n ribbok...jy sal moet praat met jou volk. Kyk hoe lyk jy!?  Ruk jouself 

reg.  Jy gaan nou daar instap en jy gaan jou kop hoog hou soos die toppiek van die toring van 

Babel...(brom onderlangs) want die liewe moer weet, geen mens kan hoor wat hulle sing 

nie....Jy gaan daar instap, jou Bariton-stem met mening laat bulder en sê: Liewe susters....dit 

is ons kerkkoor se groot probleem. Party van ons het talent, ander nie.  Ons is net mense.  Dis 

reg ja! Ons nietige mensdom het voete van klei...(hy onthou van sy skoen en probeer dit 

aantrek, hy hop van die eenkant na die anderkant van die verhoog)  Ons het geen vastrapplek 

in ons besige sinnelose lewens nie, o nee, nee....liewe susters..  
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GG:  (hy sien sy tas raak en probeer homself daarop balanseer) Ons wandel al te graag te na 

aan die afgrond, die verkeerde dinge in die lewe....wat dikwels lei tot... (hy trap mis en stamp 

sy skeen) Eina! Dêmmit! Ffff....vervlakse tas...(kyk rond of iemand hom gesien het en gaan 

voort met nuwe drif) ons het geen holte vir ons voet nie. ...ons is (hop steeds rond met die een 

skoen in sy hand wat hy probeer aantrek) onvas, onstabiel, op die rantjie van die afgrond...(hy 

val agteroor en beland op sy rug voet omhoog, hy beur regop en rem sy voet in die skoen in) 

Maar dan is dit die tyd in ons lewe wat die liewe Vader ons weer reggop help en ons 

standvastig maak, ons voete gee soos die van ‘n ribbok! (hy glimlag triomfanklik, gooi sy 

been regop, wat nou die skoen aanhet, en maak ‘n sprongetjie soos ‘n bok)  

(Koster Karel kom versukkeld ingeskuifel, hy het ‘n stophorlosie in sy hand en ‘n hoedjie op 

sy kop.  Hy probeer Gawerjal se aandag kry, maar besluit daarteen, hy luister aandagtig na 

die “preek” wat voor hom afspeel. Gawerjal is bewus van niks en gaan onverstoord voort) 

GG:  En dit liewe susters is waarna ons moet strewe, waarna ons moet lewe....(raak meer 

geesdriftig) Om sterk te raak in geloof en in gees, ja susters, soos ribbokke wat wei teen die 

kliprandjies van die lewe! (hy voel skielik sy das is nie gevou nie en begin daarmee te sukkel) 

Maar so maklik is dit nie....o nee, my liewe vriendinne...so maklik is dit nie...dikwels hang 

die lewe soos ‘n galgtou oor jou kop (hy maak ‘n lus en begin die das te vou) Asof die 

versoekings jou vasstrik, asof dit jou verswelg, asof dit jou tot in die doderyk aftrek met ‘n 

vaste greep om jou lewensaar.... (trek die das bietjie te styf vas en sy stemmetjie piep van 

asemnood) totdat daar niks meer oor is nie.... 

KK:  (snuif hardop, baie aangedaan) Amen.  

GG: (skrik hom stokflou en swaai om) O jou moer! Wyk Satan, wyk of beswyk! (hy sien 

verbaas dit is Koster Karel) Broer Koster Karel! Wat op die liewe dees aarde doen jy? Is jy 

heeltemal van jou trollie af! Vir wat bekruip jy my so suutjies soos die Fillestyne? Nee 

magtag Broer, jy weet ek het ‘n swak hart! Toe, moenie net daar staan nie! Wat maak jy?  

KK: Broer, ek het gesien jy is in ‘n worsteling met jouself en met die lewe.  Toe staan ek 

maar eenkant toe en stuur ‘n skietgebedjie vir jou op. Dis maar al.  

GG: Koster Karel, waarvan praat jy tog?  
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KK: (beduie na die das wat steeds skeef om sy nek hang) Ek het dit eenkeer op CSI gesien.  

Jy mag nooit iemand wat op die randjie van ‘n gebou staan skrik op die lyf jaag nie...Dis ‘n 

baie gevaarlike ding...enige iets laat hulle dan spring.  Dit is soos jy gesê het broer, soos 

ribbokke op ‘n kliprandjie...my pa het eenkeer perongeluk ‘n skoot laat afgaan toe lê daar 

sommer drie bokkies beentjies in die lug. Doodgeskrik.  

GG: Bokkies? CSI? Spring? Doodgeskrik? Liewe magtag Koster Karel, waarvan praat jy?  

KK: (trek aan die das om Gawerjal se nek) Van jou broer Gawerjal. Ek dog toe nou maar net 

jy is besig om die tydige te groet en die reis na die ewige aan te pak, toe bid ek vir jou. Dit is 

‘n baie vreemde manier om die daad te doen, so met die das om jou gorrelpyp wat jou 

adamsappel toeknyp...  

GG: (besef dat KK gedink het hy pleeg selfmoord) Gorrelpyp...adamsappel toeknyp....Liewe 

Lot, is jy heeltemal gek! Het jy wraggies gedink ek is besig om...Koster Karel moenie laf 

wees nie! Lyk dit vir jou of  hierdie selfmoordpoging enigsins suksesvol sou wees? Hier is 

dan nie eers iets waaraan ek hierdie “galgtou” kan haak nie! Tensy ek intussen reeds my 

engelvlerkies gekry het en tot op die kerktoring kon vlieg! Jy is heeltemal die kluts kwyt. En 

jy kyk hopeloos teveel CSI....Toe kom, ek kan nie heeldag hier staan en ginnegaap nie, ek is 

reeds laat. Wat is dit wat jy vir my wil kom sê Koster Karel? (hy trek sy klere netjies en pak 

sy bladmusiek terug in sy tassie)  

KK: Broer Gawerjal...Ek wil dit net onder u aandag bring...(hy haal sy stophorlosie uit en 

kyk daarop) Die koor is hier. Inderwaarheid is hulle alreeds 25 minute lank hier.  Hulle sit 

buite voor die konsistorie, op die stoep.  Mag ek maar die koorkamer gaan oopsluit?  

GG: (skrik hom weer asvaal) Wat? Is ek so laat? En vir wat het jy nog nie oopgesluit nie? Jy 

weet hoe sensitief is Suster Hanna oor haar stembande en dan praat ek nie eers van Suster 

Bettie nie, sy gaan nog hierdie hele kerk tot in sy fondament tot as en klatergoud afbrand met 

haar skelm gerokery agter geslote toiletdeure...Red nou ‘n volk met so nasie. Ek vra jou 

Karel? Lei nou ‘n koor met sulke katte-gekerm....(hy praat onverstoord voort, arme KK staan 

geduldig en luister) So iets sou NOOIT in my tyd by die Drakensbergseunskoor gebeur het 

nie! Nooit nie! Ons het dissipline gehad en orde en deursettingsvermoë....Luister jy wat ek sê 

Karel?  

KK: Ja Broer...woord vir woord.  
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GG: Nou maar toe, moenie net hier rondstaan nie....Jy is laat.  Ek is laat!  Koster Karel, sorg 

asseblief dat die Urn warm is. 

KK: Ja Broer Gawerjal...Broer?  

GG: En sal jy my waterkraffie volmaak?  

KK: Ja Broer Gawerjal...dis reeds gedoen...maar broer, daar is nog iets wat ek... 

GG: Ja, daar was nog iets...O ja, sal jy asseblief vir Tannie Annie net ‘n lead saambring.  Ons 

moet haar gehooraparate laat laai indien dit sou pap word gedurende die uitvoering... 

KK: Ja Broer Gawerjal...maar broer... 

GG: (al halfpad by die verhoog af, hy swaai vies om) Koster Karel! Vir wat staan jy nog 

daar! Ons is laat. Gaan sluit oop! Suster Hanna is erger as Moses. Sy sal sonder ‘n staf die 

Jordaanrivier kan laat oopgaan en glo my sy sal dit met die kerkdeure ook regkry.  Karel! 

BEWEEG!  

KK:  Maar Broer Gawerjal... 

GG: Wat is dit Karel?  

KK: Ek wou maar net dit onder u aandag bring...Broer Gawerjal...Die togas het gekom.  

GG: (sy gesig vries van skok) Die togas.  O liewe bliksemstraal! Hulle gaan my doodslaan 

soos Abel van ouds...Dankie Broer Koster Karel.  

KK: Hoe nou?  

GG: Vir daai skietgebedjie van netnou.  

KK: Dit is goed so broer.  Dit is net ‘n plesier. Dis maar al.  

GG: En Karel! Wag...Los maar die waterkraffie.  Sê my, is daar nog van daai 

nagmaalmuskadel in die konsistorie?  

KK:  Ja Broer.  

GG: Dankie broer.  ‘n Goeie begrip het net ‘n halwe woord nodig.  

KK: Amen.  
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GG: En dit?  

KK:  Ek het maar net nog ‘n skietgebedjie gestuur.  Dis maar al.  

GG:  Vir wat? Vir my?  

KK:  Nee. Vir die togas.  Ek gaan oopsluit. (hy skuifel vinnig van die verhoog af en laat 

Gawerjal alleen agter)  

GG: (kyk hom agterna) Dankie broer. Dankie. (hy trek sy baadjie reg, gaan staan mooi 

regop, vee sy hare plat, haal sy sakdoekie uit sy sak en vee sy gesig ‘n laaste keer af, haal sy 

dirigent-stokkie uit sy bo-sak, haal diep asem) Nou maar toe, kleine Dawid....vandag is vyf 

klippies te min....vandag kort ek ‘n bulldozer en ‘n stewige dop brandewyn...(hy maak sy keel 

skoon en draai sy rug op die gehoor, hy lig sy hande op asof hy gereed maak om vir ‘n orkes 

te dirigeer) Dit is dan dit.  Jou tyd het gekom.  Staan sterk Broer Gawerjal, staan 

sterk....(maak ‘n dramatiese aankondiging)  Dames en Here, gemeentelede, ek bied met trots 

aan:  Hangklip Gelofte Gemeente se DeoGloria Kamerkerkkoor!  

Toneel 2 

Rina Hugo en die Drakensbergseunskoor se Take me to the highest mountain begin te speel.  

Die gordyn lig en die koorkamer word sigbaar.  Al die spelers is reeds op die verhoog. 

Gawerjal “loop” direk in die volgende toneel in, hy gaan neem stelling agter sy podium in en 

probeer die dames tot bedaring bring.  Dit is algehele chaos.  Almal het die nuwe togas aan.  

Dit is skreeulelik en daar is ‘n hewige debat rondom dit aan die gaan.  Tannie Annie is 

blykbaar die enigste een wat nie fout vind daarmee nie, sy sit dood tevrede en glimlag agter 

haar keyboard met ‘n toga om haar skouers gedrappeer, Koster Karel trap-trap 

senuweeagtig rond, vroetel met die Urn en pak teekoppies uit.  Die res van die dames is op 

die oorlogspad.  Broer Gawerjal staar vir ‘n oomblik vreesbevange na dit wat voor hom 

gebeur, hy probeer orde skep en tik-tik met sy stokkie teen sy podium om hul aandag te kry. 

Daar is geen reaksie nie, hy gryp desperaat die megafoon) 

GG:  Susters! Susters! Asseblief! Orde! Ek sê orde!  (hy gee vir Koster Karel die teken, 

Koster Karel sit die cd-spelertjie af en die musiek stop sodra Gawerjal begin praat) 

SUSTERS! (daar is ‘n oomblik van stilte en Gawerjal skep moed en asem) Susters...(glimlag 

baie vriendelik) Goeiemiddag susters...Ek sien julle het die togas ontvang... 
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(Koster Karel gaan skakel die Urn af, vee koppies skoon, gaan sit rustig teen die agterste 

muur op ‘n stoel en lees die Voorligter. Hy pla niemand nie, ‘n mens moet amper van hom 

vergeet)  

HH: Luister Gawerjal, jy beter vinnig please and explain...Wat die dickens het julle vir ons 

gegee om aan te trek? Toe, rek jou bek en praat. 

GG: Suster Hanna...asseblief, laat ek net my mening lig voordat ons hierdie saak verder 

aanroer... 

HH: (brom onderlangs) Jy beter eerder jou gat lig voordat ek jou moer. 

GG: (kug ongemaklik en maak asof hy haar nie gehoor het nie) Voordat ons aangaan met 

vanmiddag se vergadering wil ek dit net graag onder u aandag bring dat daar ‘n klein tekort 

aan finansiële steun was vanaf die  Hangklip Gelofte Gemeente se Raap-en-skraap 

Klerebank.  Ons het dit dus goed gedink om sommer die oorskiet gordynmateriaal te gebruik 

vir die maak van die nuwe togas...En ek dink julle dames lyk al te fraai in julle nuwe 

tabberds...soos jong rosies wat sopas begin bloei...wat hul koppies draai na die 

somerson...wat... 

HH: Luister, Gawerjal, jy moet jou koppie laat lees! Rosies wat bloei? Gmf! Ek gaan nou 

praat, so sluit jou snater en luister, ek praat namens al die susters – ons stem drie-enig saam 

oor hierdie saak.  

BB: Hoor! Hoor!  

GG: (brom onderlangs) Dit is die eerste keer dat ek dit hoor... 

HH: Gawerjal... 

GG:  (skrik) Ja Suster Hanna...praat maar, ek luister.  

HH:  Ek WEIER om in hierdie bloemiste-bloomer voor die gemeente te verskyn.  Ek lyk 

soos ‘n lesbiese Johan Stemmet in hierdie gewaad! Nee Gawerjal, julle sal moet plan maak, 

ons kan nie hierdie gemors dra nie, of hoe susters?  

GG: Nee, maar wag, suster Hanna, asseblief... 
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BB: Ek stem saam Broer Gawerjal.  Hierdie goed is afskuwelik. Ons lyk soos die Israeliete 

NADAT hulle deur die woestyn getrek het. Hierdie is alles behalwe ‘n Josefs-kleed, kyk hoe 

lyk dit! Soos Job se lappop wat iemand op die ashoop weggehooi het... 

PP:  En oom Gawerjal, die materiaal is kliphard en stokstyf – ek kan nie eers ‘n whooplash 

doen as ek hierdie drukstukkie aan het nie. Dit werk glad nie vir my look nie... 

GG:  Maar Suster Poppie, dit is heavy duty materiaal.  Dit kan nie kreukel nie, ons hoef dit 

omtrent nooit te stryk nie en dit sal help met julle postuur.  

HH:  Julle gaan die goed moet laat oornag marineer in Stasoft as julle dit ooit wil laat sag 

word. En net so tussen ons – ek is alergies vir Stasoft, slaan die vreeslikste rooi vlekke en 

knoppe uit, soos ‘n melaatste. Nee Gawerjal. Ek staan bankvas by my besluit – hierdie goed 

moet uit!   

GG: Maar susters...asseblief, kan ons net nugter oor die saak redekawel... 

PP:  Ai oom Gawerjal, skiesie oom, maar die lappies is regtig baie lelik.  Ek hou nogal van 

die different colours, want ek kan elke dag ‘n ander eyeshadow aansit, want hier is pienk en 

blou en groen en grys en geel en oranje en smokey grey in...dis regtig nice, dit is ‘n baie 

hippy-skippy-rainbow-randy look, maar oom Gawerjal dit doen SO niks vir my figure nie.  

My tieties raak weg tussen al hierdie tossels... 

HH: Poppie! Siesa man! Skaam jy jou nie om so voor die adamsgeslag te praat nie! Sien jy 

wat is besig om hier te gebeur Gawerjal? Dit is hierdie vieslike togas wat vieslike gedagtes 

huisves! Poppie! Ah-nee-ah! Jy sien – dit is mos wat ek altyd sê: Raak die lakens koel, begin 

die nagklubs te woel!  

BB: (brom onderlangs) Hoor nou weer die preutse ou Psalm! Hanna, waaroor teem jy?  Die 

tossels sal jou bloemers en brastraps verbloem – albei hang in elk geval reeds eyelevel, ‘n 

mens sal skaars die verskil agterkom. 

HH: Luister hier jou ou Habbakuk-koei – dalk moet jy eerder stilbly! Jy kan net baat vind 

deur hierdie roukleed te dra, want jou rug is so krom soos ‘n vraagteken.  Dit sal jou postuur 

net goed doen, want met daardie Penny Heyns-blokskouers stamp jy ons almal uit die aarde 

uit!  Geen mens kan dit op ‘n koorbankie uithou met jou in die omtrek nie!  
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GG:  Sien julle susters nou, daar is soveel meer voordele as nadele aan hierdie kostuums 

verbonde. So dan het ons besluit – ons het tot die konsensus gekom dat julle wel van die 

togas hou? Ja?  

HH + BB: Nee!  

PP: Ai toggie, oom Gawerjal voor die tannies te veel baklei, oom Gawerjal, ek het vir ons ‘n 

verrassingtjie gebring!  

GG: Poppie wag.  Susters kom nou...Asseblief.  

BB: Ekskuus my! Blokskouers!?? Jy kan net nie jou balans hou nie, want jou neus is so hoog 

opgetrek en jou gat is so in ‘n krul geruk dat jy heeltemal top heavy is!  

HH: Wat sê jy daar?  

PP: Oom die verrassingtjie, ek dink regtig dit sal almal laat beter voel. 

GG: Poppie asseblief. Susters, wag nou...Susters. 

HH: Oeeee, jou duiwelse Delilla! 

BB:  Kwartel-koek!  

GG:  Susters!  

PP: Oom Gawerjal.  

HH: Genesis Geboorte!  

BB:  Pruilbek plaag!  

PP: Oom Gawerjal!  

GG: Poppie wag. SUSTERS! (daar daal stilte neer) Asseblief.  Die togas... 

HH: (gluur vir Bettie) Dalk is dit tog nie so slegte idee nie Gawerjal.  Soos jy mos nou reeds 

uitgelig het, sommige van ons kan doen met ondersteuning vir ons postuur.   
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BB:  (gluur vir Hanna) Ja Broer Gawerjal, ek het geen beswaar teen die togas nie.  Dit sal 

wonderlik wees – om so in jou mede-kollegas se spatare en beenhare vas te kyk is nie altyd ‘n 

aangename ervaring nie – veral as jy kan sien hoe die ouderdom so onder ‘n mens se rok in 

loer.  As ‘n vrou se enkels eers swel, moet jy jou maar oor haar man begin kwel... 

HH: WAT? Oe jou.... 

GG:  Susters! WAG!  

PP: Oom Gawerjal, ek hou ook baie van die rokke. Ek sal net vir my ‘n waistbelt kry en die 

flappies hier voor bietjie korter maak – dan is dit perfek!  

HH: (hoor skielik wat wil Poppie doen) Poppie, jy doen dit nie! Gawerjal, ons hou die togas. 

Dit is hoogtyd dat Poppie ‘n slag ‘n rok aantrek wat laer as haar stembande hang...Ek is siek 

en sat vir die alewige trapsuutjies-ogies van die diakens en ouderlinge as ons voor in die kerk 

moet sing. Hulle ogies draai 360grade – van die vooraf-gesange dwarsdeur tot by die 

geloofsbelydenis. Sies Poppie! 

PP: Haai tannie, ek betaal vir my sondes... 

BB: Wat praat jy Poppie?  

PP:  Nee tannie, ek moet sommer party dae drie maal ‘n geldjie in die kollekte-bordjie 

gooi...(giggel skaam) Ek dink die omies vergeet partykeer daar was alreeds iemand by my 

gewees. As ek weer sien dan kom hulle sommer so op ‘n streep by my verby... 

HH: Poppie! Gawerjal!  

GG: Susters! Die vraag bly staan....Hou ons die togas?  

ALMAL: Ja!  

PP:  (fluister) Oom Gawerjal...Die verrassingtjie...mag ek maar dit nou... 
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GG:  (vee die sweet af met sy sakdoekie) Nounou Poppie. Nounou. Dankie. Dankie. Dit is vir 

my werklik wonderlik dat julle susters kon saamstaan in hierdie belangrike besluitneming.  

En nou susters, kan ons asseblief terugkeer na die verigtinge en die koorvergadering.  Soos u 

weet sal ons eers die presensielys teken en kyk of almal teenwoordig is voordat ons voort sal 

gaan met vandag se besprekings op die notule asook die kooroefening.  Goed, kom ons 

begin...(hy haal sy sakboekie uit sy tassie uit) Gee vir my ‘n aanduiding met die wys van ‘n 

handgebaar of u teenwoordig is of nie...Suster Hanna Hooglied? 

HH: Ag verdomp Gawerjal...’n Mens sou sweer ons is Trompie en die Boksombende! Jy kan 

mos sien ons is almal hier! Vir wat wil jy sit en hoenders tel as daar drie op net een eier sit en 

broei...Kom Gawerjal, jy mors my tyd.  

GG: Suster, dit is die korrekte prossedure.  Hoe dink u het Jakob van ouds gemaak? Hy moes 

ook maar elke aand sy seuns tel...dit is wat ‘n man met inbors doen. Dit leer ‘n mens 

dissipline en deursettingsvermoë en... 

HH: ‘n Helse klomp geduld.  Ja Gawerjal. Tick my nou af – ek is teenwoordig.  

GG: Dankie Suster...mmm, Suster Bettie Bas? 

BB: Jis ja, ek is da!  

GG:  Dankie Suster...Klein sus Poppie Prinsloo.. 

PP: Ja Oom? Wat is dit oom Gawerjal?  

GG: (sug) Dankie Poppie. Dis al.  

PP: O, okie dokie... 

GG: Tannie Annie...Tannie Annie....Is tannie Annie hier?  

Tannie Annie hoor nie ‘n dooie woord nie. Sy sit en wieg glimlaggend in haar eie wêreld.  

BB:  Ag nee my magtag Gawerjal! Hier sit die vrou lewensgroot voor jou soos die beloofde 

land! Hierdie presensielys is nou sommer ‘n pot ka... 

HH: Kan jy asseblief nou stilbly jou ou beesblaas! Jy kan mos nou hoor Gawerjal tel die 

mense!  
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BB:  Luister, hierdie is ‘n klomp sensus-stront! Ek gaan koffie maak. As Gawerjal eendag 

klaar skape getel het, laat weet my wanneer ek kan terugkom. (sy spring op en gaan maak vir 

haar koffie)  

HH: Ou jakkals jezebelle!  

GG: Susters asseblief! Kan iemand net vir my tannie Annie se aandag kry...Tannie Annie!  

PP:  Ek sal oom Gawerjal! (sy spring op en tik tannie Annie liggies op die skouer) Môre 

tannie Annie... 

TA:  (baie vriendelik) Môre, Môre. 

PP:  Ai tannie Annie, dit is eintlik al middag, maar toemaar wat, tannie oom Gawerjal wil 

tannnie tel.  

TA:  Wie bel?  

PP:  Nee Tannie Annie....Is tannie hier?  

TA: Hallo gesiggie! Waarmee help tannie vandag?  

HH:  Dit is belaglik! Gawerjal, tick die vrou af, jy kan mos sien sy is teenwoordig!   

PP: Tannie, oom Gawerjal wil weet of tannie hier is. 

BB:  Tannie Annie is hier, maar (wys na haar kop) haar torretjie het lankal Suide toe gevlieg! 

Gawerjal die vrou se verstand het meer onderbrekings as ESKOM.  Moet julle haar nie maar 

laat aftree nie?  

GG:  Suster Bettie asseblief....Poppie, dankie dit is genoeg. Ek kan sien sy is daar.  

TA: Waar? 

PP: Hier. 

TA: Hoe sê?  

PP: (praat harder in haar oor) Hier!  

TA:  Vier? Sing ons Lied 4? (sy trek los met die inleiding van ‘n gesang)  
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PP:  (kyk verward op) Oom Gawerjal, ek dink haar oorfoontjies is pap.  Miskien moet oom-

hulle haar net inplug dat sy weer bietjie kan recharge.  Of dalk kan ons vir haar twee 

krismisliggies aan haar oorbelletjies superglue – ‘n rooie om te sê sy is pap en ‘n groene wat 

sê sy is vol gecharge...Wat dink oom Gawerjal! Tannie ANNIE! Steek gou tannie se handjie 

op, oom Gawerjal wil kyk of tannie hier is!  

TA: Môre, Môre.   

GG: (sug moedeloos) Dankie Poppie. Dit is ‘n baie rein gedagte, ons sal dit so aanteken. 

Broer Koster Karel, skakel asseblief Tannie Annie se oorfone aan. En sal jy seblief sorg dat 

die lead ingeprop is sodat ons haar oorfone kan herlaai. 

KK: Dit is goed so broer Gawerjal. Ek doen dit dadelik. (Karel begin die lead af te rol en 

prop tannie Annie se oorfone by die muur in.  Hy gaan rustig voort en pla niemand nie)  

BB: Gawerjal, julle sal moet begin spaar vir nuwe earphones vir Tannie Annie.  Geen mens 

kan onder haar begeleiding sing nie!  Sy speel haar voetnote te hard, as ons ‘n gesang sing 

klink dit kompleet soos Jack Parrow wat sy onderlip vasbyt. Nee Gawerjal, julle sal moet laat 

kyk na haar ore. 

HH: Dalk moet jy saamgaan Bettie, miskien moet die dokter kyk of hy jou op die noot kan 

hou...wie weet, dalk is daar net ‘n klein blokkasie tussen jou oordromme en jou breinlobbe. 

Toondoof is ‘n lelike ding, maar of dit nou genees kan word wis ek nie.  

(Bettie plak vererg haar koppie op die tafel neer en stormloop na Hanna toe.  Sy het ‘n 

tertmes in haar hand en druk dit dreigend onder Hanna se neus in. Sy praat sag en beheersd) 

BB: Luister hier jou ou Kananietiese kanarie, karring nou nog een keer weer aan my en ek 

slaat al jou tande uit dat jy lyk soos ‘n Happy Clappy Agape’ kerk se konsertina...Verstaan jy 

my mooi!  

HH: Gawerjal! Help! Die Bettie is besete!  

PP: (gooi tannie Anna se toga oor tannie Anna se kop en druk haar eie ore toe) Oeeee! 

Geweld!  
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GG: SUSTERS! Staak dit onmiddelik! A-nee-a! Julle gedrag en optrede is ‘n skeinende 

skande! Om so tekere te gaan in die tempel van lofprysing en gejubel! Die klanke wat uit 

julle monde kom is vol haat en nyt – pleks van hossanas en gesange! Skaam julle susters! Dit 

wil vir my voorkom of julle nie die nageslag van Dawid is nie, maar eerder Dellila se susters 

wat hier op aarde seëvier! Waar is die Esters en die Dienende Martas wat die vrouens van 

Hangklip Gelofte Gemeente moet lei en inspireer!?   

HH:  Jammer Broer Gawerjal.  Jammer Suster Bettie.  Ek is vol berou oor my optrede.  Ek 

wil dit net onder Bettie se aandag bring – As voorsitster van die ACVV en die Senior Vroue 

Aksie wil ek net sê: Die 10 Gebooie laat ons daagliks onthou – jy mag nie moord pleeg 

nie...Suster, sit neer die koekmessie asseblief.  

BB:  (sit vies die mes neer) Jammer Broer Gawerjal. Jammer Suster Hanna.  Ek is jammer ek 

het my humeur verloor. Ek vra onverskoning vir my onvroulike gedrag.  Ek wil dit ook net 

onder Hanna se aandag bring – as voorsitster van die Senior-Debatsgroep-Sê-Jou-Sê en die 

Junior-redenaarsforum-So-Bêk-Kort-Jam:  Al dra ‘n aap ‘n goue ring, hy is en bly ‘n lelike 

ding!  

HH:  (gryp vir Bettie aan haar toga) OEEEEEEeeeee! Jou ou Salomo-slet!  

BB:  (sy stoei terug) Jou ou tempel-teef!  

GG: SUSTERS!  

PP: (klim onder tannie Annie se toga in) Oeeeee Tannie Annie! Hulle steek mekaar met 

messe!  

TA:  (kry ‘n skielik opflikkering en skrik haar asvaal) Die Fillestyne is op ons! Vlug Israel! 

VLUG! (sy trek los en begin die begin akkoorde van Phantom of the Opera te speel/Sound 

track kan hier gebruik word)  

Gawerjal spring tussen die spul vrouens in, hy gryp die waterkraffie en gooi ‘n glas vol 

water, hy gooi vir Bettie nat wat Hanna aan haar hare beet het. Koster Karel skrik wakker en 

hy hardloop verward rond) 

GG:  Koster Karel! Bring nog water! GOU! 
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Karel hardloop verward rond, gryp ‘n glas water, struikel en val, die water beland op die 

lead van tannie Annie en ‘n kort sluiting vind plaas. Daar is flikkerende ligte, klappers wat 

afgaan, tannie Annie skok en dit is net rook waar jy kyk.  ‘n Blackout volg. 

GG: SUSTERS! GENOEG! Nou is ons gehul in drie dae van duisternis oor julle 

onbetaamlike gedrag! Karel! KAREL! Help! Sit aan die tripswitch...KAREL!  

Die ligte gaan weer aan.  Tannie Annie sit stomgeskok met ‘n glimlag en haar hare is woes 

om haar kop. Sy is heeltemal in ‘n trance. Die ander kyk verskrik na haar.  

PP: (loer verskrik onder die keyboard uit) Oom Gawerjal....is sy dood. 

GG: Suster Tannie Annie, is jy by jou possetiewe?  

TA: (glimlag breed) JIS, EK HET NOU LEKKER TREKKER GERY!  

GG: (sug moedeloos) Sy is...sy is...wel, ek dink dalk nog bietjie geskok na wat gebeur het, 

maar ek glo daar sal spoedige beterskap wees.  Broer Koster Karel, gee vir tannie Annie ‘n 

lepel suiker om te eet – los maar die water.  En maak haar net mooi toe met haar toga. Dankie 

Broer.   

KK: Ek maak so Broer Gawerjal. Broer, daar is net iets belangriks wat ek moet... 

GG: Dit kan wag Broer Koster Karel...Dit kan wag.  

HH: Jammer Gawerjal.  

BB: Ja...Sorry.  

PP: Aaaaag, dis nou cute! Oom Gawerjal, ek dink die tannies voel baie sleg omdat hulle so 

lelik baklei het. Oom Gawerjal, ek dink die tannies moet mekaar ‘n drukkie gee om net te 

wys hulle is nie meer viesies nie....Kom tannie Hanna, kom Tannie Bettie – GROUP HUG!  

HH:  Poppie – los my uit. 

BB: Se gat man! Ek vat nie aan daardie ou Testament nie!  

GG:  Poppie, dit is ‘n pragtige gedagte. Susters! Druk mekaar NOU.  Vergewe mekaar 

sewentig maal sewe...Draai die ander wang...Kom, ek wag.  

KK: Broer Gawerjal? 
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GG: Wag Karel. Toe kom susters...Staan nader. 

(die vrouens bondel teensinnig na mekaar, Poppie vat almal stewig om die lyf en druk almal 

vas teen hulle wil.  Hanna en Bettie keer vir al wat hulle werd is, maar Poppie hou vas) 

HH: Dis nou ‘n simpel idee...Staan sountoe Bettie, jy is nie in ‘n skrum nie! Jy druk my 

rugwerwels skeef...Eina man! Gawerjal! Sy is besig om my te versmoor... 

BB:  (gryp aspris vir Hanna en druk haar in ‘n wrestle-greep vas)  Ag kom nou Hanna, ons 

is mos ‘n SPAN! Crouch, Touch, pause, ENGAGE!  

PP: Aaaag, sien tannie-hulle, dit is baie lekker om iemand te cuddle....Ek is MAL oor 

drukkies veral van Fris Frikkies!  

HH: (woel haar los) Ja nee, dit kan ons sien.  Gawerjal, dit is nou genoeg. Kan ons nou 

asseblief terugkeer na die vergadering.   

GG: Dankie susters.  Ek is bly ons het nou al hierdie negatiewe energie en kwadegevoelens 

uit ons hartkamers gevee....Dankie Poppie dat jy as leidster hier die teuels geneem het.  Ek 

waardeer dit.  

PP:  Dit is ‘n groot plesier oom Gawerjal.  

GG: Goed, terug na die notule van die baie belangrike kerkkoorvergadering.  

PP: Oom, oom sal onthou van my verrassingtjie? 

GG: Natuurlik Poppie. Ek het dit so aangeteken. (sug) Hier staan dit...Poppie se 

verrassingtjie. 

PP:  (glimlag breed) Dankie oom.  

KK:  Broer Gawerjal?  

GG: Nounou Karel...Nounou...Goed, Susters, soos julle weet kry ons Hangklip Gelofte 

Gemeente ‘n nuwe dominee. 

PP: Oeeee, exiting! Wat is sy naam oom Gawerjal? 

GG:  Die nuwe dominee heet – Hendrik Hermanus Haasbroek. 

 (Poppie klap opgewonde hande)  
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BB:  (brom onderlangs) Ek het al van ‘n haas in ‘n hoed gehoor, maar ‘n haas in ‘n broek? 

Klink vir my na interresante gedoente...Soos ek altyd sê wat is ‘n haas sonder ‘n wortel!  

PP:  (weet glad nie waarvan sy praat nie, baie onskuldig) Haai oe, ja tannie – ek is MAL oor 

wortelkoek! 

HH:  (trek geskok haar asem in) Sies SUSTERS!  

GG: (verander vinnig die onderwerp) Daarom het ek dit goed gedink dat die DeoGloria 

Kamerkerkkoor – dit is nou ons – die nuwe dominee op ‘n gepaste wyse van lofgesang sal 

welkom heet hier by ons. Vandag.  

ALMAL:  Vandag!?? 

HH:  Maar Gawerjal dit is waansin!  

BB:  Ons kan mos nie vandag sing nie?  

PP:  Wat gaan ons sing?  

KK:  Broer Gawerjal... 

GG: Wag nou Broer Koster Karel...Susters, dit is alles hier neergepen op die notule. (haal ‘n 

papier uit en begin lees, hy merk die punte af met ‘n pen soos hy lees)  Punt 1 – Die nuwe 

Togas – afgehandel, Punt 2 – Die Verversings...Suster Bettie, het jy die tert gebring soos ek 

gevra het?  

BB:  Yes Ja, Gawerjal, ek het. (neusoptrekkering na Hanna se kant toe) Ek het my gewilde 

basaartreffer-driejaar-in-‘n-ry-wenner: Bettie se Sherry-Cherry-Cheesecake gebring.  Once 

you pop, you can’t stop...Of hoe Hanna? Ek het jare laas daardie baksteenkluite wat jy 

beskuit noem op die basaartafels gesien?  

HH: (baie vererg)  Die enigste rede hoekom jy wen met daardie shebeen-skons is omdat die 

beoordelaarspaneel so high soos ‘n kite is teen die tyd dat hulle klaar jou konkoksies geproe 

het.  En my All-Bran beskuit is BAIE goed vir die sisteem. 

PP:  Oe ja Tannie Hanna, daai beskuitjies vorm kluitjies in jou maag...Dit is baie goed om 

mee te detox.. 

HH: Net so Poppie, net so! Daardie beskuit is laag in vet, laag in suiker.... 



22 
 

BB:  En laag in smaak....Ons almal weet dat jy is lief om die soutpot rond te gooi – soos jou 

gewig...Snaaks dat die kerkraad jou nog nie weer gevra het om deel te wees van die paneel 

nie...Wanneer beoordeel jy weer?  

Hanna wil haar netnet vererg voor Gawerjal vinnig inspring en die volgende punt aanpak. 

GG: Dankie susters – Verversings – afgehandel.  Punt 3 –  

KK:  Broer Gawerjal... 

GG:  Karel, nie nou nie, dit kan wag....Punt 3 - Liedjie keuse.  Susters, met Suster Tannie 

Annie se skielike skok (almal kyk na Tannie Anna wat weer aan die slaap geraak het)  het 

hierdie punt skielik onder my aandag gekom...Wat gaan ons vandag sing, want ek glo nie 

Suster Tannie Annie gaan instaat wees om vandag die begeleiding te handhaaf nie.   

HH:  Gawerjal, wat bedoel jy wat gaan ons sing? Ons sing altyd net een lied en dit is die 

Amen.  

BB:  Ek moet ook eerlikwaar sê ek voel nie gemaklik om op sulke kort kennisgewing ‘n 

tweede stem aan te leer nie.  Ons sal maar die Amen moet sing...Klaar, finish, gedaan.  

PP:  Maar oom Gawerjal, kan ons nie ‘n slag iets bietjie meer upbeat doen nie? Iets soos 

Danie Botha se Wenners, wenners, wenners! Dit is ‘n baie powerfull song en dit kan die res 

van die gemeentelede inspire om te kom saamsing.  Dit is nie so moeilik nie – die woorde is 

oor en oor dieselfde – en ‘n mens kan moves saam met dit doen. (begin sing) Wenners! 

Wenners! Wenners! Wenners wil ons wees....(sy doen danspassies saam met dit) Lewe 

sonder haat, lewe sonder vrees...Wenners! Wenners! Wenners! Wenners wil ons wees! Lewe 

vir ‘n toekoms, lewe om daar te wees!  

(almal gee ‘n halfhartige handeklappie) 

GG: Baie dankie kleinsus Poppie, maar ek dink nie die gemeente gaan te vinde wees van iets 

met sulke doef-doef danspassies nie.  

HH:  Ja nee regtig, ons is in die kerk, nie by die Huisgenoot Skouspel nie.   

GG: Ons sal wel dit sit op volgende week se notule. Miskien kan ons so ietsie inwerk by die 

jaarlikse Sing-en-spring-spanbou-beweging.  Ek is seker dit sal baie goed afgaan onder die 

jeugforum.  
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GG:  Goed, dan sing ons die Amen.  Punt 4 – Koorformasie.  Susters, ons moet asseblief net 

weer kyk na die plasings van die alte en die soprane.  (probeer baie diplomaties wees) Daar is 

soms ‘n afdwaal van....mmmm....note en harmonisering....ek dink...ek dink dit is omdat julle 

dalk nie mekaar ten alle tye van alle kante en grade af kan hoor nie.... 

BB: Vir wat praat jy in die meervoudsvorm Gawerjal? Ons is net drie! Waar sien jy die 

sopraNE en die alTE? Huh? Nee kom sê my? Dit is nou die belaglikste ding wat ek nog 

gehoor het, ons staan mos langs mekaar soos wat ons nog altyd staan.  Watter koorformasie 

kan jy nou met drie mense uitlê? Formasie? Gmf! As daar drie duiwe oor jou dak vlieg dink 

jy nie – aaaag, kyk die mooi formasie waarin die geveerdes vlieg...Nee, jy hoop jy het genoeg 

tyd voor hulle op jou kop kom skyt... 

HH: Ek moet saam met Broer Gawerjal stem – Ek is heeltemal tevinde vir ‘n rondskuiwing 

van stemme....Geen mens kan dit tussen die sherry-walms hou as jy langs Bettie staan nie! 

Om nie eers te praat van die nikotien-klankie wat gereeld deurslaan nie! Gawerjal, die vrou 

sing my totaal en al van my noot af!  

BB:  Luister hier jou feeks van Faro! Hoor wie praat! Jy help maar al te graag die muskadel 

skink as dit die dag nagmaal is!!! Haal eers die lipstiek van jou eie whiskeyglas af voordat jy 

die ys uit myne kom krap! Gawerjal, I object!  

HH: Gawerjal, hierdie vrou is van haar kop af! Dit is ‘n infame leuen! Ek het nog nooit my 

lippe aan sterk drank gesit nie!  

BB:  Wel, dan het jy dit seker gegorrel of gesnuif, maar ek weet wat ek weet.  En jy moet tog 

minder  knoffel in jou bredies gooi – jy ruik soos ‘n koelie-kerrie as jy eers begin sweet!  

GG:  (keer vinnig voor daar weer ‘n geveg losbreek) Dankie Susters! Poppie, dan staan jy vir 

ons in die middel met Suster Hanna en Suster Bettie aan weerskante van jou...Is dit in orde 

so?  

PP:  Ja oom Gawerjal, ek sing lekker saam met altwee.  

GG: Dit is baie mooi Poppie...(besef wat sy gesê het) Poppie, wag, wat bedoel jy, jy sing 

lekker saam met altwee...jy is mos ‘n sopraan? Is jy nie?  
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PP:  Ek weet nie lekker nie oom, ek sing maar saam met die een wat die hardste in my oor 

die nootjies gee...Partykeer sing ek laag en ander kere sing ek hoog...Ek sing sommer so oral 

waar ek kan.  Ek hou baie van harmonise...Ek oefen elke aan by die huis om te harmonise 

soos Liani May wanneer sy saam met Jay sing.  So dit maak glad nie saak waar ek staan nie. 

(sy is baie opgewonde oor die nuwe verwikkeling wat plaasvind)  

GG:  Nou maar goed, dan bring dit ons by die einde van ons vergadering. Kan ons asseblief 

een keer die Amen deursing.  Koster Karel... 

KK:  Ja Broer Gawerjal? 

GG:  Maak asseblief vir Suster Tannie Annie wakker en gee haar nog ‘n lepeltjie suiker...Ek 

wil sien of sy dalk onder die enorme druk van vandag sal kan speel. 

KK:  Dit is goed so Broer Gawerjal...Broer?  

GG: Karel, asseblief, ons het nie baie tyd oor nie. Susters, kan julle julle plekke inneem en 

julle togas regtrek asseblief.  Onthou ons vier hoekstene waarvolgens ons sing: 

DAGGA....Diafragma – Asembeheer – Gevoel- Geniet- Aandag! Goed susters, is julle 

gereed?  

PP:  Oom Gawerjal?  

GG:  Ja Poppie, wat is dit nou? Ons wil begin oefen?  

PP:  Oom, het oom nie ietsie vergeet nie?  

GG:  (haal sy papier weer uit sy sak) Nee Poppie, ek dink nie so nie....Sien jy...Vergadering 

afgehandel...Oooo, wag...ek sien...Punt 5 – Poppie se verrassingtjie....Jammer Poppie – ek 

moes dit mis gekyk het....Ek vra onverskoning...Susters – Kleinsus Poppie Prinsloo het iets 

op die hart.  

HH: Is dit nou regtig nodig? Poppie, wat is dit wat jy wil sê? 

PP:  (baie opgewonde) Dames en die enkele here, Susters en Broers, tannies en ooms...Ek het 

besluit om vir die koor t-hempies te design en te laat print. My boyfriend Barry werk by ‘n 

Copy Shop en hy het gesê hy sal vir my afslag gee as ek vir hom ‘n gunsie of twee sal doen... 

HH:  (geskok) Gawerjal! Praat met die meisiekind!  
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GG: Poppie, kom tot die punt. 

PP: O ja...So ek moes vir hom die hele dag lank posseëls lek, want hy gril vir die 

gommetjies...Maar die punt wat ek wil maak is – ek het net gevoel ons moet vir die kerk wys 

ons is ‘n Union!  

BB:  Jy bedoel seker ‘n Unit, my kind. 

PP:  Ja Tannie Bettie, ‘n Union.  So toe het ek hierdie vir ons gedesign...(sy trippel en haal ‘n 

groot plakaat met ‘n t-hemp opgeteken waarop daar staan: KOM, ALMAL KAN!, sy kyk 

trots na haar werk en lees dit hardop) Kom, almal kan!   

Daar is ‘n ge-oe en ge-ah van goedkeuring vanaf die koorlede, almal is mal oor die t-

hempde, want dit lyk aansienlik beter as die togas. Poppie is in ekstase. 

PP:  Dankie Susters en Broers, tannies en ooms...Die simboliek agter hierdie woorde 

is...mmmm...om te wys...mmmm...ons almal kan sing...en almal is welkom om saam te kom 

sing...Ja, dit is die simboliek.  

GG:  Baie dankie Poppie, dit is werklik ‘n pragtige gebaar van omgee en liefde.  Dit word 

opreg waardeer deur al die koorlede.  Dankie.  

PP:  Dit is ‘n groot plesier oom Gawerjal. Ek het vir oom, vir tannie Annie en vir oom Karel 

Koster ook sulkes laat print.  (sy trippel opgewonde na haar sak en gaan haal die t-hempde) 

Oom Gawerjal...(sy hou die eerste hemp na hom toe)  

GG:  Dankie Kleinsus Poppie.  

PP:  Daar was net een klein probleempie....Ek het met Barry uitgemaak voordat hy die 

hempies geprint het, toe was hy so viesies vir my dat hy glad nie vir my wou afslag gee nie. 

BB:  Tipies mans!  

GG:  Toemaar Poppie, dit maak nie saak nie.  

PP:  Toe moes ek nou maar van die woordjies uitlos om dit net so bietjie korter te maak sodat 

dit bietjie goedkoper is...Maar ek het nogsteeds die simboliek vasgevang in die woorde...Sien 

oom – K. punt. A. punt. K! uitroepteken. (wanneer Poppie die hempie oopvou staan daar 

lewensgroot K.A.K! opgeprint) KOM, ALMAL KAN!  
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Daar is algehele chaos. Bettie bars uit van die lag, Hanna val omtrent reg agteroor van skok 

en Gawerjal gryp na sy asmapompie. 

HH:  Poppie! SIES! Hoe kan jy sulke woorde op jou borste rond dra! Ek WEIER!  

PP:  Maar Tannie Hanna, tannie moet net tussen die lyne lees... 

BB:  (giggel lekker) Ag Hanna, as die t-shirt pas, trek hom aan! Poppie het nou so baie 

moeite gedoen.  Moenie worry man, die toga gaan hom anyway toehang! Kom nou! Ons is ‘n 

span! Jamblikke, visblikke, 3 by 3, ons is, ons is, weet julle wie! Ons is, ons is, kan julle raai? 

Ons is, ons is GROOT LAWAAI! Kom Deogloria KamerkoorWaar is julle gees! 

HH: Dit is nou genoeg – meer as genoeg! Ek vat nou my goed en ek loop! Julle kan vir my 

part saam met Noag se ark in ‘n see van vernedering tot op die bodem van die see sink!   

BB:  Hanna, as jy nie op daai skippie is nie sal ons nie sink nie...ons het jou sware buuste en 

bo-lip wat tot op die grond sleep nodig as ‘n anker... 

HH: (sy strip haar heeltemal) Bettie, vlieg hel toe en terug! Jou ou shebeen-queen! Vat jou 

tipsy tert en druk hom so diep in jou hollderstebolder in dat die rosyntjies by jou ore uitpeul! 

En Gawerjal hou jou lelike togas – knip myne op en gebruik dit om vir die nuwe bloedjies 

wat gedoop word bybelboekmerkies te maak, en Poppie – skaam jou om so vieslik te praat! 

Ek swyg eerder vir die res van my lewe om saam met julle in hierdie Somdom en Gemorra 

van ‘n Geween en ‘n Gekners van klanke te sing! SIES! Sies! SIES! Ek hoop julle kry ‘n 

nuwe sopraan...Sing bliksems SING! (sy storm dramaties by die deur uit en die koor bly 

verslae agter, Gawerjal gryp dadelik sy asmapompie) 

GG: O nee...O wee...Daar gaan my hoofsopraan...my rots, my anker!!! Wat gaan ons 

maak!??? 

PP: Oom Gawerjal? Is dit oor die hempie wat ek vir tannie Hanna geprint het dat sy so 

kwaad is? (sy is baie na aan trane)  

BB: (troos haar) Nee wat my kind. Sy is maar so. Suster Hanna het maar net permanente 

sooibrand. Dis al.  

GG: (suig steeds aan sy asmapompie) Oooooo, wat gaan ons maak? Wat gaan ons maak? My 

lewe is verby...Dit is ‘n rampspoedige ramp. 
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BB: Gawerjal! Ruk jouself reg. Kom Poppie – trek aan jou t-shirt!  

PP:  Tannie?  

BB: Ons gaan sing!  

GG: (kyk verbaas om) Suster Bettie... 

BB: Toe Gawerjal, klim van jou pompie af. Ons gaan sing! Soos Poppie gesê het – Ons is ‘n 

Union! Kom ons vat die bul by die horings, ons het dit al voorheen gedoen – ons kan dit net 

so wel weer doen.  

GG: Maar Suster, julle is net twee...Wie gaan die Sopraan-stem sing?  

BB:  Gawerjal, ons sing die Amen, nie die derde area van Wolfgang Amadeus Mozart 

nie...Dit is nie so moeilik nie. Karel! Kom hier. (Karel kom versigtig aangeskuifel) Sing jy 

bas, tenoor, alt of goor?   

KK:  Ek..uhm...ek weet nie regtig watter stem ek sing nie...Ek dreun einlik maar net.  

BB: Gaaf. Dit is goed genoeg. Klim op die bankie. Staan. Mooi so! Poppie kom! 

GG: Wat doen jy nou?  

BB: Sharrap Gawerjal.  (sy buk by tannie Annie) Tannie Annie! Tannie Annie kan jy my 

hoor.  Gmf...Niks nie...(praat harder) Tannie Annie, as jy my hoor gee vir my ‘n aanduiding 

soos die lig van ‘n vinger of ‘n kopknik.  Poppie, klap jou vingers langs haar regteroor... 

PP:  (sy klap haar vingers) So tannie Bettie...Ek dink sy moet nog so bietjie charge. Hier is 

niks aan hierdie kant nie.  

BB:  En klap nou aan die ander kant. 

(wanneer Poppie haar vingers klap is daar skielik ‘n opheldering en tannie Annie groet 

vriendelik)  

TA: Môre, Môre! En hoe gaan dit vanmôre!  

PP:  (verheug) Sy is AAN!  
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BB: Gawerjal, Poppie...Ons moet haar omdraai sodat sy met haar goeie oor na ons toe kan 

sit.  Vat daai kant en swaai haar om...en ‘n een en ‘n twee en ‘n drie en 

lig...draai...stoot...anderkant toe Gawerjal...Sy is nie ‘n pannekoek wat julle kan omflip nie, 

julle moet haar draai...Rustig...Rustig...Daarsy!  

hulle draai met ‘n groot gesteun en ‘n gekreun vir Tannie Annie en haar keyboard 

agterstevoor om, sy sit nou met haar rug na die gehoor en haar “goeie” oor na die kerkkoor 

GG: (uitasem) Suster...En nou?  

BB: En nou vat jy daai stokkie en jy direct ons.  Rigtho! Kom ons begin. Toe Poppie, op jou 

plek! En Karel...Jy staan voor in die middel...Ek sien sommer jy slaan jou oë op na Poppie se 

berge...Sies Karel, skaam jou!  

GG: (heelwat kalmer, amper opgewonde) Dankie Suster Bettie vir jou leiding en toewyding.  

Nou goed...Kom ons probeer.  Aan Broer Koster Karel...Baie welkom by die Deogloria 

Kamerkerkkoor, dit is vir ons ‘n eer en ‘n voorreg om jou hier in ons midde te hê. Ons hoop 

jy sal gou tuis voel hier in ons nederige familie van.... 

BB:  Gawerjal! Sharrap!  

GG:  O ja natuurlik...(maak sy keel skoon) Goed susters en ons nuwe broer...dan is dit nou 

dit...Soos Daniel in die Leeukuil so sal ons staande bly in hierdie uur van nood...Tannie 

Annie...Die noot...DIE NOOT ASSEBLIEF!!!   

Tannie Annie loer oor haar skouer, knik met haar kop, leun skuins na die koor toe om hulle 

beter te kan hoor en gee een enkele noot. Die koor skep asem, Gawerjal lig sy stokkie en net 

voor hulle kan begin sing steek Karel sy hand op. 

GG:  STOP!  

BB:  Ag my liewe magtag! Wat is dit tog nou alweer! Karel?  

PP:  Ai oom Karel, oom moenie so skielik stop nie, as ‘n mens eers ‘n airbubble sluk kan jy 

lelik verstik... 

KK:  Jammer susters vir die onderbreking. Broer Gawerjal?  

GG:  Wat is dit Broer Koster Karel?  
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KK:  Ek het regtig iets belangriks op die hart....Broer, ek wil dit net onder u aandag bring 

dat...dat... 

GG:  Wat is dit Karel! Praat! 

KK:  Ek wou maar net vir u al ‘n geruime tyd gelede kom sê het – Die nuwe Dominee is hier.  

ALMAL:  WAT!!!! 

GG:  Karel waarvan praat jy?  

KK:  Is so Broer Gawerjal...Hy het al netnou hier opgedaag.  Ek het vir hom gesê ek wil u 

net eers in kennis kom stel en u sal hom dan vergesel tot by die koorkamer waar hy welkom 

geheet gaan word.  

GG:  Maar vir wat maak jy nie jou mond oop nie! Dit is al ‘n leeftyd gelede! (hy gryp weer 

sy asmapompie) O grote Goliat, wat doen ons nou!  

BB:  Gawerjal! Gaan haal die bliksemse man! Ons wag.  

GG:  Die man...Die man...O moerlandspan die man...goed...goed...hier gaan ek. (hy kalmeer 

homself en loop regop en trots na die deur) Poppie, sorg dat tannie Annie wakker bly, Karel, 

maak seker die Urn is warm sodat ons vir die man kan teemaak, en Bettie – ek hoop jy het ‘n 

ekstra sopie sherry in daai cherry gegooi...Hy gaan dit nodig hê.  As ek die gordyn oopmaak 

en sê: Die Deogloria Kamerkerkkoor verwelkom met graagte Ds. Hendrik Hermanus 

Haasbroek...Dan klap julle hande, ek neem my plek in, Suster Tant Annie gee die noot en ons 

sing die amen driestemmig...Goedso? 

ALMAL:  Ja broer/oom Gawerjal.  

GG:  Kom ons gaan nog net eenkeer deur die prossedure...Dit sal min of meer so verloop, ek 

trek die gordyn oop en sê (hy trek die gordyn oop)  Die Deogloria Kamerkerkkoor 

verwelkom met graagte Ds. Hendrik Hermanus Haasbroek! 

Hier moet almal hoorbaar hulle asems hard en gelyktydig intrek. Wanneer die gordyn 

weggetrek word staan Suster Hanna Hooglied en Ds. Haasbroek in ‘n vurige omhelsing. 

Daar daal ‘n geskokte stilte neer.  

GG:  SUSTER!  
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HH:  (sy draai koel en kalm om en stoot die deurmekaargevryde Dominee in die koorkamer 

in. Hy is vol lipstiffie-soene en sy das is losgeknoop)  Die Deogloria Kamerkerkkoor 

verwelkom met graagte Ds. Hendrik Hermanus Haasbroek!  Dominee kom sit en maak 

jouself tuis. Ontmoet vir Koster Karel, Karel bring vir die man ‘n koppie tee...En hierdie is 

Suster Bettie Bas... 

BB:  (haar knieë is heeltemal lam en sy steek ‘n bewerige hand na hom toe uit) Aangenaam.  

HHH:  (glimlag) Voorwaar aangenaam.  

HH: Suster Bettie is bekend vir haar gewilde basaartreffer-driejaar-in-‘n-ry-wenner: Bettie se 

Sherry-Cherry-Cheesecake. Ag suster, wees so gaaf en sny vir Dominee Haasbroek so ‘n 

stukkie om te proe. 

BB: Vir hom gee ek sommer die hele koek!  (sy trippel opgewonde weg om vir hom ‘n 

stukkie koek te gaan inskep)  

HH:  En hierdie is ons kuikentjie in ons nes van note...Poppie Prinsloo.  Haar hande staan vir 

niks verkeerd nie en sy is ‘n bekwame drukster.... 

HHH:  Ekskuus? Ek is nie seker dat ek mooi verstaan wat... 

HH:  Kom Poppie, kom vryf gou Dominee se spasmas uit...Sy skouers is stokstyf van al die 

opgekropte spanning van vandag... 

PP:  Oooeeee, wow, jy is gorgeous...(sy kom staan agter hom en begin hom masseer) Ek is 

mal oor massages...as ek voel jy is styf sal ek dit vinnig wegvryf....(intussen het Bettie ook by 

hulle kom staan en sy voer happies koek vir die Dominee terywl sy oor hom koer)  

GG: (hy staan steeds en bubbles hap) Sssssssss...SUSTERS!  

HH:  Oe, amper vergeet ek! Die rots waarop ons fondasie staan! Ons anker! Die haan wat 

koning kraai onder ons henne....ONS MAESTRO! Broer Gawerjal Grootwoord!  

HHH: Bly te kenne broer.  Wat ‘n bevoorregte man is jy nie! Om darem maar omring te 

wees met sulke talentvolle bekwame dames...Voorwaar ‘n voorreg.  

GG:  Lekker om te ontmoet Dominee...En dis waar wat Dominee sê....Dis swaar...ag, ek 

bedoel waar...baie waar, wat ...dominee...sê..... 
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Gawerjal  sleep omtrent vir Hanna na die verste end van die verhoog. Die res kloek saggies 

voort om die nuwe Dominee, vryf sy skouers en voer hom tipsy tert.  

HH:  (glimlag verlief) Wat ‘n aangename man... 

GG:  Suster Hanna!!! Is jy heeltemal van jou trollie af! Sies! Ek skaam my vir julle 

onsedelike gedrag! Wat die donder doen jy??? Waarmee is jy besig? Sies Suster! Ek het dit 

nooit van jou verwag nie! Jou agterlike verraad steek soos ‘n dolk deur my hart....Sies! (hy 

gryp weer sy asmapompie en begin verwoed daaraan suig)  

HH:  (sy vat die asmapompie weg en soen hom vol op die mond) Gawerjal...ONTSPAN.  

Kom ons jok nou nie vir mekaar nie.  Ons sing swak. Baie swak.  As hierdie man ons moes 

hoor sing terwyl hy by sy volle verstand is, sou hy gehardloop na verste vlaktes of nog erger 

–  die naaste hospitaal. Gawerjal...Ek moes hom net bietjie van die pad af laat dwaal... 

GG:  Sies Suster Hanna...Jy het hom verlei soos Eva van ouds... 

HH:  (fluister in sy oor terwyl sy laag vooroor buk om haar cleavage ten toon te stel) En hoe 

seker is jy dat die appels waarvan daar gepraat word – regte appels was...mmmm.... 

GG: (giggel) Haai Hanna... 

HH: Toe...Kom ons maak gereed.  

GG:  Vir wat?  

HH:  Vir die Amen Gawerjal...Dit is tog hoekom ons hier is...(sy knip vir hom oog) Om te 

sing... 

GG:  Natuurlik...Natuurlik...En Hanna...Dankie. Jy is voorwaar my rots. My anker...my 

hoofsopraan.  

HH:  (sy glimlag stout) Jou enigste hoofsopraan. (sy gaan klim op die koorbankie en trek 

haar toga reg)  Susters....Neem julle plekke in asseblief!  

Almal skarrel en neem hulle plekke in, selfs Karel kom staan ook op sy plek onder langs 

Poppie. Dominee Haasbroek sit geklee in ‘n K.A.K –hempie, met ‘n bordjie koek in die hand 

en ‘n reuse glimlag op sy gesig. Tannie Annie loer oor haar skouer en knik haar kop, sy is 

gereed en wag vir die noot.  
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GG:  Dominee Hendrik Hermanus Haasbroek, baie welkom hier by ons in die Hangklip 

Gelofte Gemeente.  Dit is vir ons ‘n eer en ‘n voorreg om u hier in ons midde te hê. Ons hoop 

u sal gou tuis voel hier in ons nederige familie.  Daarom het ek dit goed gedink om u op ‘n 

gepaste wyse  hier by ons welkom te heet - Die Deogloria Kamerkerkkoor verwelkom met 

graagte Ds. Hendrik Hermanus Haasbroek! 

Tannie Annie gee die noot, Gawerjal lig sy arms op, die koor trek hulle asems in en ‘n 

blackout volg tesame met die musiek van ‘n uitvoering van die Halleluja. 

 

DIE EINDE  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


