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Karakters  

(In volgorde van verskyning) 

Koos (Popeye) Smit (40) - Eienaar van  Popeye’s Pro Plumbers en Popeye’s Pro 

Insleepdienste. 

Bianca-Joy Smit (38) – Sy vrou en ambisieuse tuisteskepper. 

Dr. Neels Badenhorst (44) – ŉ Snobistiese narkotiseur van beroep.  

Roxelle (Roxy) Badenhorst (30) - Neels se tweede vroutjie en vroeër ŉ warm 

verpleegstertjie. Dalk nog? Doen kick boxing en is lief vir shooters. 

Jan Badenhorst (22) – Dr. Neels se seun by sy eerste vrou en slim IT-spesialis. 

Catherine (Katrien) Badenhorst (néé Smit) (19) - Popeye en Bianca-Joy se dogter en 

vir drie maande al Jan se vroutjie.        
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Tyd en plek 

Nou en omtrent sesuur die aand in enige dorp of voorstad. 

Stel  

Popeye en Bianca-Joy Smit se oop-plan sitkamer in ŉ voorstedelike woonbuurt. Hulle is 

in die proses om die vertrek tydelik in te rig met lae meubels en kussings vir ŉ 

‘tradisionele’ Chinese ete – soos Bianca-Joy dink ŉ ‘tradisionele’ Chinese eetkamer 

moet lyk. In die openingstoneel word gewone voorstedelike sitkamermeubels 

stelselmatig deur ŉ befoeterde Popeye uitgedra en deur ŉ begeesterde Bianca-Joy, en 

nou éérs bedonderde Popeye, vervang met die Chinese stel meubels en versierings. 

Uiteindelik lyk die toneel na al hulle geskarrel in die eerste toneel soos volg. Staanpotte 

met Japannese bamboesplante simmetries agter teen die muur met die voordeur in die 

middel. Die voordeur kan nie gebruik word nie want dis die enigste muur waarteen 

Popeye – teen sy sin – ŉ groot projeksieskerm kon oprig wat later gebruik sal word vir ŉ 

videovertoning uit ŉ dataprojektor en rekenaar. Regs - uit die regisseur se oogpunt - ŉ 

deur na die kombuis wat uiteraard ook ŉ buitedeur het waardeur gaste sal moet inkom. 

Links agter ŉ deur na Popeye se braaikamer. Links voor ŉ deur na die gang en 

slaapkamers. Reg voor na die ouditorium is ŉ denkbeeldige venster wat op die 

denkbeeldige oprit en straat uitkyk. Regs voor ŉ musieksentrum waaruit aanvanklik ŉ 

sokkietreffer taamlik luidrugtig dawer en later deur Bianca-Joy afgesit en vervang word 

met ŉ temerige, esoteriese dun straaltjie Chinese musiek. Daarop ŉ Boeddhabeeld, ŉ 

leë vaas met water en waar gepas nog Chinese versierings in die vertrek. Al die 

meubels word in opdrag van Bianca-Joy later presies simmetries geplaas. Heel voor 

eers ŉ koffietafel wat later met ŉ belaglike lae houttafeltjie vervang gaan word waarop 

tee bedien en Chinese kos geëet gaan word. Daaragter en aan die kopkante later vier 

lae Chinese geborduurde kussings waarop ongemaklik gesit sal word. Bo die tafel ŉ 

groot beskilderde Chinese lantern met nog twee kleintjies wat reeds na skuins agter ook 

van die plafon simmetries opgehang is. Hulle is tans af en die elektriese lig in die middel 

brand nog.  
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Toneel 1 

Sokkiemusiek blêr deur die sitkamer. Die groterige Popeye sukkel brommend om ŉ 

sitkamerbank uit die vertrek na die braaikamer te sleep. Hy het ŉ vaal kortbroek en ŉ T-

hemp aan saam met sy Crocs. Voor op sy T-hemp se is ŉ prentjie van ‘n kraan wat drup 

en sy een firma se naam, Popeye’s Pro Plumbers. Agterop die T-hemp is ŉ afdruk van 

ŉ hengse groot rooi insleeplorrie en sy ander firma se naam, Popeye’s Pro 

Insleepdienste. Uiteindelik draai hy die bank op sy sy om dit deur die braaikamerdeur 

te probeer stoot. Hy kort hulp. Bianca-Joy is in die kombuis doenig om blykbaar die tee 

en ete reg te kry.  

 

Popeye 

 

(gatvol gesukkel): Flippet! Djou! 

  

Bianca-Joy (uit kombuis): Wat sê jy? 

  

Popeye (skree kombuis toe): Djou! Kom hier! 

  

Bianca-Joy (sit iets baie hard op die sinkwasbak neer. Uit kombuis): Wat is dit, 

Popeye? 

  

Popeye: Kom help my met die flippen bank! 

  

Bianca-Joy (briesend in met voorskoot en kombuishandskoene): Popeye! Jy 

weet as jy my ‘Djou’ noem kook die water in my blaas! Djou wie of 

Djou wat? My naam is Bianca-Joy!   

  

Popeye (uiters beheerds en afgemete): En my regte naam is Koos, Bianca-

Joy... (Dan ’crack’ hy) En almal noem my Popeye! So blêddie 

what? Kom help my met die DONDERSE BANK! 
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Bianca-Joy (wip haar gat en afgemete): EK MAAK KOS! (Sy stap uit kombuis 

toe) 

  

Popeye (staan vir oomblik verslae en stoot dan die bank met mening in die 

braaikamer in. Iets val met ŉ helse slag in die braaikamer om): 

Flippit!   

  

Bianca-Joy (blitsvinnig in): Popeye? Wat was dit? 

  

Popeye (in braaikamer): Niks! Darling... 

  

Bianca-Joy (met mening oor na die braaikamer): Popeye! As jy iets gebreek 

het... Wat was dit? 

  

Popeye (in braaikamer): Relax! Dis net Awesome! Hy’s fine! 

  

Bianca-Joy (af in braaikamer): AWESOME! Ag nee! Net nie hy nie! Awesome... 

(Sy kom snikkend weer in en gaan oor op pad kombuis toe) Net nie 

hy nie... Nou’s my hele aand in sy glory! 

  

Popeye: Hou tog net op tjank! (Kom uit die braaikamer met die groot pienk 

‘fake’ porseleinhond in sy hande ingestap) Joy! Dis net ŉ blerrie 

hond!  

  

Bianca-Joy: Net ŉ blerrie hond? Dit was die enigste pienk een op die markie! 

(Sy sit op een van die ou stoele wat nog daar is en tjank) 

  

Popeye (probeer haar klameer): Okay! Okay... Jammer.... Maar Awsome is 

fine... hy’s nie gebreek nie... okay... 
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 ŉ Oond se alarm gaan in die kombuis af.  

 

Bianca-Joy 

 

(spring op):  My soet-en-suur Chop–Choy seker in sy moer! En 

hulle is nou-nou hier! (Sy pluk haarself bymekaar) Kry nou net die 

laaste goed uit en bring die ander goed in! (Sy vlieg kombuis toe 

om die oond af te sit) Roer jou, Popeye! 

  

Popeye (hy sit die hond tussen die twee deure links teen die muur en begin 

die laaste stoel uit te sukkel): Dis so blerrie onnodig! Vir wat nou ŉ 

Chinese ete? Ons kon net sowel lekker in die braaikamer gebraai 

het! Jan en Katrien het seker drie maande laas gebraai. Seker net 

die heeltyd uitgeëet! Klein rykgat-dokter-se-seuntjie! (Hy’s af)  

  

Bianca-Joy (uit kombuis): Popeye! Hulle was ŉ maand in Mauritius vir hulle 

honeymoon en altwee is al vir twee maande weer by hulle werk in 

Kaapstad! Hulle maak hulle eie kos! 

  

Popeye (in): ŉ Maand flippen honeymoon in Mauritius waarvoor sy rykgat 

pappie betaal het! Waa’t jy gehoor ŉ mens hou ŉ maand lank 

honeymoon! Flippit! Ons was vir ŉ naweek op Maselspoort en dit 

was genoeg!  

  

Bianca-Joy (in met vaas en water wat sy op radio sit): Ek wil nie oor daai 

naweek in Maselspoort praat nie! Ek wens jy wil ophou jaloers 

wees op Jan se pa – net oor hy narkotiseur is en geld het.  

  

Popeye: Dit maak ou dok Neels nog nie ŉ tjopper pilot nie. Ek run twee 

besighede! Popeye’s Pro Insleepdienste én Popeye’s Pro 

Plumbers. En wat doen ou Neels? Gee mense gas! En sy laaitie sit 

net heeldag agter sy rekenaar. 
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Bianca-Joy: Popeye, jou skoonseun is ŉ baie nice en baie slim man. Hy’t ŉ 

fantastiese werk by daai IT-maatskappy en hy is lief vir Katrien! Ek 

dag jy hou van Jan? 

  

Popeye (op dun ys): Ja, okay... Sorry... Ou Janneman is okay. Maar, vir 

wat kon hulle nie wag tot Katrien klaar geswot het nie? Een jaar op 

Stellenbosch en sy besluit: “Nee dis genoeg?” 

  

Bianca-Joy: Sy swot verder deur Unisa! Dis ook swot, Popeye! Maar, dit sal jý 

natuurlik nie weet nie.  

  

Popeye: Ja, ja, ja, okay! Ek kon nie gaan swot nie. Los dit nou maar. Maar, 

nou wil hy vir Katrien saamsleep Australië toe! Vir drie flippen jaar! 

  

Bianca-Joy: Sy maatskappy STUUR hom Australië toe! Juis omdat hy so 

briljant is! En sy swot deur UNISA! Moet sy nou vir drie jaar by die 

huis bly? Sy’s negentien jaar oud en pas getroud! Drie maande 

getroud, Popeye!   

  

Popeye: So what? Sy was ŉ blerrie maand lank op honeymoon! 

  

Bianca-Joy (trek haar handskoene stelselmatig uit en gooi dit na die kombuis): 

Popeye... As jy eers só is.... Laat ek eerder gaan aantrek. Vat daai 

simpel koffietafel hier uit en bring die goed in! (Sy gaan links voor 

uit na kamers).  

  

Popeye (begin die tafeltjie uitdra): Okay... Ek is seker verkeerd... Jan is ŉ 

nice ou...  Ja toemaar... Nee ou Janneman is oraait... en hy ís 

moerse lief vir Katrien. Dis net... 
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Bianca-Joy (af in kamer): ...dat jy nie van sy Pa hou nie... 

  

Popeye: Jip! Jy weet wat ek nie kan verstaan nie, Joy? Almal hou van my 

en ek hou van almal? Maar hy? Ek weet nie... Hy kan oor niks 

praat nie? Gee net mense gas.   

  

Bianca-Joy (af in kamer): Nou gesels dan met Jan se stiefma!  

  

Popey: Ja, sy’s oraait.. Ek like ou Roxy.... Sy’s nie so vol airs soos hy nie... 

(Hy kry die stoel uit) 

  

Bianca-Joy Neels is ook baie gaaf... As jy hom net ŉ kans wil gee... Kyk hoe 

mooi het jou by die troue gehelp. 

  

Popeye (in met verspotte lae hout Chinese eettafeltjie uit braaikamer): 

Neels? O nou’s dit sommer ‘ou Neels!’ (Hy begin lag) ‘Ou Neels!’ 

Onthou jy daai eerste aand toe ons hulle ontmoet het? Ek dog sy 

ou stywe bolip kruip by sy neusgate in! 

  

Bianca-Joy (af in kamer): Popeye! Asseblief! 

  

Popeye (maak Neels na): “Goeienaand mnr. en mev. Smit. Kan ek julle 

voorstel? My eggenote en tuisteskepper, Rozelle Badenhorst en ek 

natuurlik, Dokterrrrr... Neels Badenhorrrrst, narkotiseurrrr... van 

berrrroep.” Dokterrrrr! Flippit! Ek dag hy start ŉ Harley! Pyn in die 

gat! Asof ek nie weet ‘Roxelle’ was eers Roxy Venter nie! 

Champion kick-boxer by die klub en witwarm verpleegstertjie voor 

sy ou Neelsie uit sy eerste ou vet en vaal vrou gevry het! (Hy gaan 

kry vier lae Chinese kussings in die braaikamer) 
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Bianca-Joy (woedend in kamer): Hy is jou dogter se skoonpa! Hou tog nou net 

op en aanvaar dit nou! Hy’s nou familie! En jy gaan jou gedra 

vanaand. Voor Neels en Roxy! En voor Jan en Katrien!  Asse-

flippen-blief! 

  

Popeye (in met kussings en hy kom sit dit op ŉ hoop) Ja... Okay... ter wille 

van Katrien en Janneman. En soos ek sê, ou Roxy is oraait! Ken 

haar van die klub se dae. (Hy begin weer lag) Maar, toe kap ek 

hom da’m lekker daai aand! “Aangenaam mev. Roxelle 

Badenhorst, tuisteskepper van formaat en Dokterrrr... Neels 

Badenhorrrrst, narkotiseurrrr... van berrrroep. Bianca-Joy is my 

éérste en lááste vrou. En ek is Koos Smit, eienaar van Popeye’s 

Pro Insleepdienste én Popeye’s Pro Plumbers, maar almal noem 

my sommer Popeye. So ‘Popeye’ kan dit maar wees. Welkom tuis 

in my familie!” 

  

Bianca-Joy in uit slaapkamer, geklee in ŉ volledige Chinese 

Geisja-tipe rok wat sy iewers gehuur het. Twee Chinese vase met 

Japannese bamboese daarin in haar hande) 

  

Popeye (stomgeslaan): Whao! Howzit my tjoklit-teazer Chinagirl! Wat vra jy 

per uur? 

  

Bianca-Joy (nie beïndruk nie): Popeye, as jy vanaand jou kômmin strepe gaan 

uithaal sal ek jou nie skei nie, ek sal jou vermoor! (Sy beduie hoe ŉ 

man ŉ swaard in sy buik druk) Hara-Kirri! Vóór jou arme dogter en 

skoonseun wat spesiaal van die Kaap af opry om na drie maande 

saam met ons en haar skoonouers te eet!    
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Popeye: Sorry... maar... 

  

Bianca-Joy (begin die kussings en als simmetries reg te pak): Nie ‘maar’ nie, 

Popeye! Katrien en Jan het skaars ŉ uur by ons voor hulle moet 

lughawe toe. Australië toe vir drie jaar! En jy gaan nié vanaand 

hierdie één uurtjie vir ons almal spoil nie!  

  

Popeye: Dis hoekom ek gesê het ons kan sommer braai! Ek het die beste 

binnebraai in die buurt! Teen die tyd wat hulle hier inkom, kon die 

vleis al gaar gewees het! En dan kon ek darem net vir daai een 

uurtjie ordentlik met my dogter gesels het!  

   

Bianca-Joy (sarkasties): Hoekom het jy ons nie almal sommer saam 

Aasvoëlklub toe gevat nie? Dan kon húlle vír jou braai terwyl jy 

gesels! Dis mos wat jy met die troue wou hé. Hulle kan braai terwyl 

ons party! 

  

Popeye Joy! Nou krap jy aan die leeu se knaters! Daar is niks verkeerd met 

die Aasvoëlklub vir ŉ lekker boeretroue nie! Roxy het ook so gesê. 

Maar nee... 

  

Bianca-Joy (uit na kombuis en bring deur die loop van die toneel tafelmatjies, 

kerse, Chinese teekommetjies en bakkies na die tafel en rangskik 

alles na haar smaak) Ag, heerlikheid Popeye! Daar gáán jy al 

weer!  

  

Popeye: Presies! Dan gáán ek maar weer! Maar nee! Ou Dokterrrrr... Neels 

Badenhorrrst, “Narkotiseerrr... van berrrroep”, skaam toe mos sy 

gat af toe ons daai aand met Katrien en Jan se verlowing lekker 

Radio Kalahari Orkes by die Aasvoëlklub gaan luister. Nee! Dis te 
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kómmin vir hom! Kan jy dit glo! Hy sal vir die troue betaal! Ek hoor 

hom nou-nog! “Tog nêt asseblief as dit net nié by die kómmin 

Aasvoëlklub is nie!” Hy sal vir óns dogter se troue betaal! “Solank 

dit net by die Groen Akker kan wees!” Die bleddie cheeck! En jy 

steek hom in sy kwaad oor die flippen Groen Akker!  

  

Bianca-Joy: 

 

Popeye! Dit was ŉ stylvolle en pragtige troue! En die Groen Akker 

was ŉ logiese besluit! Waar sou sy doktersvriende verblyf gekry vir 

die troue? By die Aasvoëlklub? Alles by die Groen Akker was 

bymekaar! Die troue se kapel, die venue vir die onthaal... 

  

Popeye: Oi, Oi Oi! Die VENUE? Die flippen saal!  

  

Bianco-Joy: Die VENUE – die kapel en die gastekamers! Die strykkwartet sou 

kon ook daar kon bly. (Sy rand omtrent die Chinese kussings aan 

soos sy dit regpak om die tafel) 

  

Popeye: Izzit? Strykkwartet! Cheap flippen strykkwartet op my doger se 

troue? Enige aap kan daai ou staan-staan-sit-en-weer-staan-

viooltjies tjoef-tjaf speel! (Hy maak van eerste-viool, tjello, alt tot 

basviool vinnig na) Tjiekie-tjiekie, twaing-twaing twaing... buba 

buba,  Oemf aaa aahhh!  

  

Bianca-Joy:  Dit sou stylvol wees! ŉ Strykw... 

  

Popey: Stylvol? Wie de hel kan op ŉ strykkwartet dans? Maar die Radio 

Kalahari Orkes! Ou Pappa! Daar’s tot ŉ bekfluitjie by!  En Roxy het 

ook gedink die Aasvoëlklub en die Radio Kalahari Orkes was fine! 

  

Bianco-Joy: Hulle was okay vir die VERLOWINGPARTYTJIE! Maar ŉ troue? Jy 
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wou seker hê Roxy moes op jou dogter se troue óók op die tafel 

gedans het! 

  

Popeye: Sy’t haarself net geniet! Jan en Katrien het ook gedink sy was ŉ 

sport! En ou Narkotiseurrr... van berrrroep” sit daar in die hoek en 

kap ŉ Gin en Tonic van pure skaamte! Gin en Tonic in die 

Aasvoëlklub! Flippit! Ek dog ek skaam my dood! 

  

Bianca-Joy: Dank die Vader die troue was nie ook daar nie. Kan jy jou indink 

met al sy kollegas daar? Erken dit. Die Groen Akker was beter! En 

dit was die deal! 

  

Popeye (skielik ernstig): Ek weet nou nog nie hoe ek vir so ŉ deal kon 

geval het nie! En dit nogal sý deal! 

  

Bianca-Joy Ek sal jou sê hoe jy vir daai deal geval het! Jy het daai aand so 

lekker saam met Roxy shooters gedrink dat jy nie geweet het wat 

jy doen nie! Toe Dr. Niel sy aanbod om vir die troue by die Groen 

Akker te betaal herhaal en hy sê hy gooi sommer ŉ maand vir hulle 

honeymoon in Mauritius ook in die deal, toe sê jy ewe kordaat: 

“Raait! Dis dan die Groen Akker en Mauritius en jý betaal, 

Dokterrr...! Maar dan swaai ons die tradisie om! Ek, Popeye Smit, 

betaal vir die drank en ek bring my dogter troue toe op my eie 

manier! Sy gaan nie daar aankom in daai platneus, windgat BMW 

van jou net om jou ou doktersvriendjies te ‘impress’ nie! En 

aangesien jy nou die hele aand al om karring oor die Groen Akker 

en die Strykkwartet en ek nie een ‘song’ van die RKO vanaand 

behoorlik met julle geteem kon uithoor nie, speel die Radio 

Kalahari Orkes op my dogter se troue in die Groen Akker! En ek, 

Popeye Smit, sal hulle betaal! Deal?” En daar skud jy omtrent sy 
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arm van sy lyf af. Het jy vergeet, Popeye. Shooters, Popeye’ is 

soos uitveërs. (Sy tik haar vinger teen haar kop) Poef! Onthou dit!   

  

Popeye (afgehaal): Joy... Nou krap jy weer met ŉ klein stokkie aan... 

  

Bianca-Joy (het nou genoeg gehad): Is dit? Koos Smit! Jy vergeet hy’t sommer 

vir die fotograaf en die video-ou ook betaal. 

 

Popeye: 

  

Daai video-outjie was meer by die bar en agter daai sexy fotografie 

aan as agter sy kamera! 

 

Bianca-Joy 

 

(afgemete): Gaan trek vir jou aan!  

  

Popeye (besef hy het nou sy Moses in Bianca-Joy teengekom): Okay, maar 

net ter wille van Katrien en Janneman. (Op pad deur 

slaapkamerdeur toe) Ek sal my gedra en my holier-than-Mo gesig 

opsit! (In die deur moet hy sy laaste stekie inkry wat hy besonder 

geniet!) Jy moet erken, Joy... Daai rivier by die Groen Akker was 

ook maar donders vuil!   

  

Dit lyk of Bianca-Joy hom met ŉ die Boeddhabeeld gaan gooi en 

hy vlug uit kamer toe. Bianca-Joy sit die Chinese musiek op, 

rangskik die Japannese bamboese in die vase, dek die laaste 

dingetjies op die tafel, steek die kerse aan, sit die ligte af en skakel 

die lanterns aan. Sy is in die algemeen baie in haar skik. Om een 

of ander rede beweeg sy met klein Chinese treetjies van plek to 

plek. 

 

Buite hoor ons ŉ BMW naderkom en dan ŉ aaklige geskraap. ŉ 

Hond begin blaf. Bianca-Joy storm na die denkbeeldige venster 
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voor en loer uit na die oprit toe.    

 

Bianca-Joy: 

 

O, shit! 

  

Popeye (kom uit kamer met ŉ soort van Chinese Kaftan-besigheid wat hy 

halfpad by sy knieë vashou om beter te kan hol na die venster. Hy 

het nog sy Crocs aan): Wat de hel was dit?  

  

Bianca-Joy (ontsteld): Hy het sy... sy... 

  

Popeye: ...windgat lae BMW se spoiler op die oprit opgesmêsh! Hoe 

onnosel kan ŉ mens nou wees?  

  

Die BMW ref buite en nog ŉ aaklige skraap word gehoor. Die hond 

gee nou ŉ treurige huil-tjank buite. 

 

Bianca-Joy: 

 

O, shitty-shit! 

  

Popeye (skree deur die venster): Whoa Niel! Stop! Whooouuuw! (Die kar 

stop) Klim uit, Niel! Die kar is te laag! Klim uit! Laat Roxy die kar 

aftrek! Sy’s fippen ligter as jy! (Kardeure gaan oop en hulle klim 

blykbaar albei uit en Roxy klim agter die stuur in en ref die kar om 

af te trek. Neil klim nou blykbaar so wragtag weer by die 

bestuurskant in) Nee, Niel! Moenie anderkant inklim nie. Net sy! 

Net... sy... (Vir  homself) Die drol hoor my nie! (Deur klap toe, die 

kar ref en skraap weer terwyl hy afgetrek word. Nou ‘howl’ die hond 

behoorlik)  

  

Bianca-Joy: O, Shitty, shitty, shitty-shit! 
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Popeye: Mooi man! Nou’t hy daai kant se spoiler óók mooi opgef... 

  

Bianca-Joy: Popeye! 

  

Popeye: Sorry... 

  

Bianca-Joy (roep na buite): Los hom in die straat. Ja! (Deure buite slaan toe en 

blykbaar skree iemand “Voertsek” op die hond wat onmiddellik stil 

word) Kom om deur die kombuisdeur! Die TV-skerm is voor die 

voordeur! Ja, só om... Ja, by die kombuisdeur!  

  

Popeye: Kán één mens so ŉ mooi kar so lelik opf... 

  

Bianca-Joy: Popeye! Gaan trek vir jou aan! 

  

Popeye (wys na die Kaftan-besigheid wat hy aanhet): Maar dis die dêm 

ding wat jy vir my gehuur het! 

  

Bianca-Joy: Gaan trek uit jou Crocs! 

  

Popeye: Maar... 

  

Bianco-Joy  (stoot kom af kamer toe): Uit! 

  

Popeye (af): Okay! Ter wille van... 

  

Bainca-Joy Uit! (Sy stap halfpad met spoed deur die kamer kombuis toe, maar 

die oomblik as sy Dr. Niel in die kombuis sien, slaan sy oor na kort 

Chinese treetjies en maak ŉ lae buiging naby die deur) Welkom! 

So welkom! Kom in...  Dr. Neil... 
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Dr. Niel (verskyn in die deur met ŉ amper deursigtige kaasdoek 

rokbesigheid met ŉ bos Lotuslelies in sy hand. Hy het vir hom ŉ 

lang Chinese snor aangeplak, sy hare swart gekleur en plat 

middelpaadjie gekam. Hy lyk nogal Chinees! Ook hý buig laag en 

is met treetjies en houdinkies en al is hy ook heeltemal in die 

Chinese gedoente in. Hy is so sjarmant soos ŉ gladde Chinese 

kat!) Dankie! Eerbare dame van die huis!  Blomme vir die geliefde 

Lotuslelie van die huis... 

  

Bianca-Joy (is vreeslik beïndruk, ontvang die blomme buig weer laag en sing 

omtrent die woorde): Dankieee... dankie... Wat ŉ eeeeer... (Sy 

skarrel alla kort-treetjies na die radio om die blomme in die vaas te 

rangskik). Lotuslelies! Ag hoe gepas! 

  

Dr. Niel (skarrel weer net so na die middel van die vertrek om die Chinese 

dekorasies te bewonder): Te pragtig! So stylvol! So.... hoe kan ek 

sê...? So... 

  

Popeye (het reeds in deur uit slaapkamer verskyn en die Chinese ‘konsert’ 

dopgehou): So Chinees! (Hy het dieselfde Chinese tipe alla Kaftan-

rok aan, maar nou met Bata visplakkies met ŉ vals oranje-pers 

blom op elke plakkie) Howszit, my China! (Hy kom gee Niel ŉ 

stewige handdruk) Welkom ŉ Vetertjie-land! 

 

Dr Niel 

 

(verleë): Vetertjie...? Ek dink nie ek verstaan heeltemal nie? 

  

Popey (trek sy ogies op skrefies en wys daarna): Veterogiesland! Jy 

verstaan? Howszit, my China! 
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Bainca-Joy (vermanend): Popeye... 

  

Dr Niel: Ja, dis nou seker nie heeltemal polities-korrek nie, nê? 

  

Popeye: Jip! Seker maar nie, maar why worry? Ek sien nie ŉ regte een hier 

rond nie. Waar Roxy? 

  

Dr Niel  (Gesteld op haar naam se uitspraak): Roxelle... kry net gou die 

verkoelerkas in die BMW. Ah, hier kom sy! 

  

Popeye: O! Die coolbox? Hoekom sê jy nie net so nie? Ek het baie ten-

tripple-ones, hoor?  

  

Dr Niel:  Ekskuus? Ten-tripple-ones? 

  

Popeye Jip! Black Labels! Drink so ses, daar’s ŉ  fight en iemand bel die 

polisie (Hy druk die nommers op ŉ denkbeeldige foon)  Ten-tripple-

one! 

  

Roxy  (in, geklee in ŉ soort karate- of kickbox outfit. Sy is baie joviaal, 

effe luid en plat op die aarde. Sy sit die ‘verkoelerkas’ by Niel neer 

en kom na Popeye) Howzit, my China? (Sy buig af). Os! 

  

Popey  (buig ook): Os! (Hy maak ŉ paar karatebewegings in die lug soos 

hy nader kom om te groet): Arrie warrie woes! 

  

Roxy:  Hallo Popeye! Ons mis jou by die klub! Vlieg jy nou duifies? (Steek 

haar hand uit en net as Popeye wil groet kap sy hom onverwags 

met ŉ paar speelse kickbox-houe en -skoppe dat hy op die vloer 

neersak) Whatsa, tjoink...  Whatsa! Whap!  



Is die ‘bar’ al oop? – ‘n Komedie deur Nico Luwes 

 

18 

 

  

 ŉ Geskokte Dr. Niel en Bianca-Joy gil en probeer keer, maar Roxy 

en Popeye lag net as hy opstaan en haar behoorlik groet. 

  

Roxy: Jy moet weer ŉ slag kom oefen, Popeye. Daai heeldag in die lorrie 

sit maak jou pap. 

  

Popeye (rol ŉ paar spiere): Traai my! 

  

Bianca-Joy (vermanend saam met Dr. Niel): Popeye... 

  

Dr. Niel (vermanend saam): Roxellieee...  

  

Popeye: Nou ja! Kom ons kap ŉ ten-tripple-one! 

  

Dr. Niel: Nie vir my nie dankie... (Hy haal vernaam ŉ bottel Saki uit die 

koelerkas) O! Amper vergeet ek... Ek het vir die Meester van die 

huis ŉ bottel originele Chinese Saki gebring. Dis dié Chinese 

tradisionele drankie!  

  

Bianca-Joy: O, hoe gepas! 

  

Dr. Niel: Baie skaars in Suid-Afrika... Gelukkig kon ŉ kollega, wat ŉ 

internasionale mediese kongres in Singapoer moes bywoon, vir my 

een saambring vir die bekoorlike geleentheid vanaand. (Hy 

presenteer die bottel omtrent aan Popeye)  

  

Popeye (bekyk die bottel wat Dr. Niel aan hom gee): Uit Singapoer! My 

moer! 
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Dr. Niel (vat dit as ŉ kompliment, vat die bottel en presenteer dit aan 

Bianca-Joy): Uit Singapoer! 

  

Bianca-Joy (in ekstase met die bottel): Uit Singapoer!?  

  

Dr. Niel  (neem weer trots die bottel); Uit Singapoer, sowaar! 

  

Bianca-Joy: Hoe wonderlik! Maar, ons moet seker darem éérs ŉ Chinese 

tee’tjie drink? 

  

Popeye:  Tee? Wil jy my nou vir week nukkerig sien? 

  

Bianca-Joy: Popeye... Dis darem die tradisie! Sit, sit, sit! Dr. Niel, jy as hoofgas 

hier langs my. Dis tradisie. Die hoofgas se vrou, Roxelle, langs jou 

en Popeye op die punt asseblief... Ek het alles gereed! 

   

Popey sukkel met sy groot lyf om te gaan sit op die lae kussing 

links aan die lae tafeltjie. Roxy sit sommer langbeen met haar bene 

onder haar lyf na agter gedraai regs aan die koppunt. Dan Dr. Niel, 

ewe galant kruisbeen soos een of ander Oosterse monnik wat 

mediteer, dan Bianca se leë kussing as sy kombuis toe trippel om 

die tradisionele teepotjie met groentee te gaan haal. Algemene 

kommentaar hieronder.       

  

Popeye: Flippit! Ek het laas so laag in ŉ skrum gesak vir Bambanani-myn se 

derde rugbyspan teen Harmony in 1995. 

  

Dr. Niel: Is dit nou nie stylvol nie? So tradisioneel? 

  

Roxy: Izzit, Popeye? Het jy al ŉ ou-ballie van 145 kilo’s van 85 met St. 
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Vitusdans probeer omgedraai in die Medi-Clinic? 

  

Dr. Niel (vermanend)  Roxellieeee... 

  

 Uiteindelik het almal hulle sit gekry. Dr. Niel sit die bottel Saki op 

die vloer tussen hom en Roxy. Bianca-Joy kom alla Chinees 

ingetrippel met die heilige potjie groentee en kom sit op haar knieë 

by die tafel om tee in die verspotte kommetjies te skink. Algemene 

“oe” en “aa” van Roxy en Dr. Niel. 

  

 Bianca-Joy: En nou vir die SEREMONIE!  (Sy draai die potjie twee keer links 

om en dan een keer regs om) “To awaken the tea fairies... May the 

Sprit of Peace dwell in this house...” 

  

Popeye  (vir Dr. Niel): Praat van spirit! Hoe lyk dit met daai bottel Saki, Dok 

Niel? Kom ons gee hom gas! 

  

Dr. Niel: Kom ons respekteer maar vir eers die tradisie. Groentee sal heerlik 

verfrissend wees... 

  

Bianca-Joy: Dankie, Niel...  

  

Roxy: Die laaste keer wat ek groentee gedrink het, was vir my senuwees 

die oggend voor ek en Niel se troue. Ek moes die hele dag lank 

hol! 

  

Dr. Niel  (geskok): Asseblief, Roxellieeeee... 

  

Popeye  (skater lekker): Nee ek ken dit! Met een Buffalo Rally, jy weet mos, 

Joy! Toe sê een tjom net vir my: “Kap net ŉ kwartbottel olyfolie 
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voor jy begin kuier, my ou maat! En jy sal die hele naweek survive!” 

Daai naweek op Maselspoort! Onthou jy, Joy? 

  

Bianca-Joy  (gevaarlik suikersoet): Popeye... Onthou jy wat ek gesê het van 

Hara-Kiri? 

  

Popeye (ongestoord): Daai naweek nê, toe’s ek so nugter soos spook, 

maar so glad van bek soos ŉ reier in die groot Karoo wat op 

platannas in ŉ plaasdam wei - en dis wa’ my moeilikheid begin 

het... 

  

Roxy skater saam met Popeye uit haar maag uit. Dr. Niel en 

Bianca-Joy vind dit glad nie snaaks nie. 

  

Bianca-Joy  (suur): As daar ooit tyd vir ordentlike Chinese groentee was, is dit 

nou!   

  

Dr. Niel (koel): Asseblief! Kan ons ŉ bietjie styl hier kry asseblief? Dis 

immers ŉ tradisie... 

  

 Popeye en Roxy besef hulle het dit te veel geniet en kalmeer 

giggelend en probeer ordelik wees soos dit die okkasie betaam. 

Hulle is soos dekselse stout kinders in die kerk en terwyl almal in 

stilte seremonieel hulle tee drink en moet hulle hulle giggels 

onderdruk. Dr. Niel en Bianca-Joy doen dit in style en ‘oe’ en 

‘aah...’ waar gepas.   

  

Bianca-Joy (wil weer met die potjie omkom om te skink):  Nog enetjie...? 

  

Popey (redelik ernstig): Ag, weet jy, Bianca-Joy. As jy my nou regtig 



Is die ‘bar’ al oop? – ‘n Komedie deur Nico Luwes 

 

22 

 

sewe-uur op ŉ Saterdagaand nukkerig wil sien moet jy nou vir my 

nog groentee skink. (Hy sluk sy laaste tee)  Tjieng, tjoeing, tjaap,  

sê die Chinese aap! (Hy plak sy kommetjie neer) 

  

Roxy: Ek stem! (Sy sluk die laaste tee en plak haar kommetjie neer)  

Gezundheit, Scholl en Kiaaa! 

  

Dr. Niel:   Maar, Roxellie... 

  

Roxy: Ag nee, Niel. Ek stem. Ons sien Jan en Katrien vir ŉ een ou uurtjie 

en ek dink wragtag nie hulle gaan wil sit en groentee drink nie. Dis 

hulle afskeid voor Australië! Jy en Bianca-Joy kan julle groentee 

drink. Gee my daai bottel Saki en waar kry ons daai simpel 

glasies?  

  

Bianca-Joy (gewip):  Die glasies is nog in die kombuis Ons drink nog tee... Dis 

die tradi... 

  

Dr. Niel (vat die bottel beskermend langs hom) Roxellie? 

  

Roxy  (vat die bottel Sakie uit die verblufte Dr. Niel se hand en skink vir 

haar en Popeye Saki in die tee-kommetjies): Ons kommetjies is 

leeg. Laat julle groentee val waar hy wil! (Sy en Popeye klink 

kommetjies oor die tafel) 

  

Popeye: Arrie warrie woes! Daa’ gaat hy! 

  

Roxy: Whatsa, tjokka, whatsa, whap! Cheers! 

  

 Hulle geniet die Saki wat nogal strek is “Whao!” en skink weer tot 
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die ontsteltenis van Dr. Niel en Bianca-Joy wat omtrent stik in hulle 

tee) 

  

Bainca-Joy:   Nou maar goed! Karring julle maar aan! (Sy vat twee kommetjies 

en skink weer groentee vir Dr. Neil wat gedwee toekyk) As dit 

tradisionele groentee moet wees dan is dit so! Ons drink tee! 

  

 (Popeye en Roxy slaat hulle tweede dop weg en skink weer)   

  

Dr. Niel (bekyk verslae na Bianca-Joy en die seremonie om die groentee te 

skink): Ons kan dalk later proe hoe die Saki smaak. Dit is nogal... 

duur jy weet...  

  

Popeye: Op die Samurai! Cheers op die veterogies! 

  

Roxy: Mag die ryslande van China geseënd wees! (Hulle drink weer)  

Bianca-Joy, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar my what’s-

sama-call-it is nou deurgesit op hierdie kussing.  

  

Popeye (op): Ek stem! Kom saam. Ek kry vir ons iets ordentliks om op te 

sit. 

  

Bianca-Joy: Maar, dis die tradisie! 

  

Roxy (op): Haai, nee rêrig. Ek het laas in die verpleegsterskollege se 

gang só gesit en Tassies drink! 

  

Popeye: Het jy rooi skoene gedra? 

  

  Roxy skater van die lag. Die Saki skop in! 
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Dr. Niel (geskok): Asseblief! Dis my vróú van wie jy praat! 

  

Bianca-Joy (op en na kombuis): Verskoon my. Ek dink dis tyd dat daai twee 

iets in hulle magies kry. 

  

Popeye: Ag, ek maak net ŉ grappie, ou Niel. Kry vir jou dop! Jy moet pasop! 

Dis van só sit laat daar so baie bedelaars met krom bene in China 

so rondsit. Kom Roxy. (Hulle gaan deur die braaikamer se deur om 

sitgoed te gaan soek) 

  

Roxy (is so effens onvas op haar voete): Oeps! Nou weet ek hoekom 

hulle met sulke kort treetjies loop! (Sy volg Popeye uit met kort 

Chinese treetjies terwyl sy ŉ ‘Chinees’ sing) Wing wêng wong! 

Whata went w(r)ong?  

  

 As Bianca-Joy uit is sien Dr. Niel sy kans en gooi sy groentee terug 

in die teepot en skink vir hom ook Saki. Hy vat ŉ groot sluk en 

verstik amper. Buite skater Roxy en Popeye vir iets en Dr. Niel hou 

nie baie daarvan nie. Die Chinese musiek is klaar en Dr. Niel sit ŉ 

CD op. Dis ŉ sokkietreffer. Dr. Niel kry koue rillings en sit dit so gou 

moontlik af.)  

  

Dr. Niel (na kombuis): Is daar iets waarmee ek die Dame van die huis kan 

help? 

  

Bianca-Joy  (in kombuis): Ag, dit sal so gaaf wees. 

  

  (Buite is daar ŉ plons en weer ŉ groot geskater van Roxy) 
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Dr. Niel   (twyfel vir ŉ oomblik of hy moet gaan kyk waarvoor Roxy lag, maar 

gaan dan in die kombuis in):  Seker... ŉ Jintelman help graag.  

  

Bianca-Joy (in met Chinese kommetjies, eetstokkies en glasies op ŉ Chinese 

skinkbord. Sy praat terug na kombuis met Dr. Niel) As Dr. asseblief 

net die twee bakkies tafel toe kan bring. (Sy rangskik die stokkies 

en kommetjies)  

  

Dr. Niel  (in met bak rys en een hand en met die ander een die Chop-Choy-

bak. Die vatlappies lyk Chinees. Hy kom sit dit op die tafel): Oe! Dit 

ruik hemels! Chinese rys en Choyeee-Choppies! (Hy spreek dit uit 

as  “tjoppies”) 

  

Bianca-Joy (gevlei):  Ag, Dankieee... (Sy kry vier klein glasies op die 

skinkbordjie en rangskik dit simmetries) 

  

Dr. Niel: Ek wou jou nog altyd vra... Ons is mos darem nou familie, nê? 

Waar het jy en Popeye mekaar ontmoet? Ek meen... Dis asof jy 

nogal... hoe sal ek sê... heeltemal in ŉ ander klas is nê? (Stroperig) 

Ek bedoel dit regtig as ŉ kompliment vir jou, nê? 

  

Bianca-Joy (laat nie haar man beledig nie, maar sy hou haar ‘pose’): Op 

Maselspoort. 

  

Dr. Niel (gemaak opreg): O! Hoe interessant!? En wat het jy studeer 

Bianca-Joy...? 

  

Bianca-Joy (verleë): Hoe sal ek sê.... Matronomie? 

  

Dr. Niel (onseker maar hoogs beïndruk): O, regtig! Matronomie? Vreemd? 
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ŉ Onbekende mediese dissipline vir my? En waar het jy dit 

studeer? Die... Matronomie? 

  

Bianca-Joy (nog meer verleë): Ook op... oppe... Maselspoort.  

  

Dr. Niel (nou regtig onseker): Maselspoort? My wêreld! Lang kursus? 

  

Bianca-Joy (nou klaar geskerm): Nogal ŉ lang kursus... Presies, nege maande 

na daai naweek... daai Buffalo Rally op Maselspoort.   

  

Dr. Niel  (begin onthuts vertaan en maak ŉ boep voor sy maag): U bedoel..? 

Matronomie op Maselspoort? 

  

Bianca-Joy:  Presies. Ek het ŉ M.A. in Moederskap. Ek en Popeye moes... (Sy 

maak ook  ŉ boep voor haar maag) Tevrede? 

  

Dr. Niel (werklik geskok): Wee... Wee... Weet die kinders? 

  

Bianca-Joy (koelkop): Nee, hulle weet nie, Dr. Niel. En jy gaan hulle nie sê nie. 

Elke familie het sy geheime. Daarom gaan ek ook nie vir hulle sê 

dat jou eerste vrou jou gelos het omdat jy daai giggelende 

verpleegstertjie hier buite begin vry het voordat julle geskei was 

nie. Roxellie jy weet! Verstaan ons mekaar? 

  

Dr. Niel (omvêrgegooi):  Natuurlik... 

  

 (Roxy giggel in die braaikamer en sy is op pad in)  

  

Bianca-Joy  (nou ferm, maar vriendelik): Hier kom hulle. Hou jou pose. Gooi vir 

ons altwee ŉ vol glas Saki! Ek het nou een nodig en ek dink jy ook! 
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Dr. Niel: Natuurlik! (Hulle gaan sit. Dr. Niel skink en hulle gee elkeen ŉ groot 

sluk. Dr. Niel skink dadelik weer vir hom een)  

  

Bianca-Joy: Op die Mermaid-van-Maselspoort! (Sy klink ŉ glasie met hom as 

Roxy inkom) 

  

Roxy (in met ŉ swembad se Lilo. Sy dink die kompliment is vir haar en 

‘pose verleidelik): Oee! Die Mermaid-van-Maselspoort! Ag, dis nou 

nice van jou, Bianca-Joy! Dankie! (Sy kom sit die Lilo waar haar 

kussing was) Dis mos nou baie beter! (Sy skink vir haar en Popeye 

weer ŉ Saki en gaan lê op haar maag en drink) Sjoe! Ek lê nou so 

flêt soos ŉ pop in Phuket! 

  

Bianca-Joy: Waar’s Popeye? 

  

Popeye (hoor dit in die braaikamer en speel ŉ speletjie soos ŉ stout kind 

deur sy kop in-en-uit die deurkosyn te laat verskyn en verdwyn. 

Binne braaikamer roep hy) Waa’s die Popeye? (Kop uit) Daa’s die 

Popeye! (Kop in) Waa’s die Popeye? (Dan spring in karatestyl 

binne) DAA’S DIE POPEYE! (Hy het in die swembad gedonder toe 

hy die Lilo wou uithaal en is papsopnat Hy het ŉ swemhandoek en 

een van daai groot groen opvoustoele by hom) 

  

Bianca-Joy:  Ai, Popeye, kan jy nie net groot word nie? 

  

Popeye:  Sorry, die Lilo was in die middel en toe trip ek oor die besem. (Hy 

droog hom af en kom sit die opvoustoel in sy kussing se plek. Hy 

droog hom verder af en as hy lekker gaan sit gooi hy die kussing 

oor sy skouer tot op Awesome)   
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Bianca-Joy (gil): Pasop vir Awesome! 

  

Dr. Niel (wil opspring): Wat nou? 

  

Popeye:  Relax.  Dis net die hond...  

  

Roxy (sien nou eers die hond raak en giggel): Oe! Dis awesome! ŉ Pienk 

hond! Hoe cute! (Sy spring op om die hond te gaan streel en maak 

die onaardse Chinese troosgeluidjies terwyl sy dit doen) 

  

Bianca-Joy (ferm en veelseggend en bedoelende dat Roxy getrek is):  Ek dink 

ons kan maar eet...  (Sy begin vir Niel en haarself rys skep) 

Heerlike Chinese rys... huǒtuǐ chǎofàn! (Uitspraak: hwor-tway 

chaoww-fan) 

 

Roxy (maak dadelik in liedjie daarvan en trippel soos ŉ Chinees daarop 

terug na haar plek): hwor-tway chaoww-fan, hwor-tway chaoww-

fan, hwor-tway chaoww-fan! 

 

Dr. Niel hwor-tway chaoww-fan? O, hoe geurig en pikant! Met ham! Nog ŉ 

rondte Saki vir almal? (Hy skink heel vrolik en slaat sommer sy 

kommetjie weg en skink weer vir homself) Op Mao-Zedong! Going, 

going, gone! 

  

Bianca- Joy (skep rys vir Roxy): Vir jou Roxellie?  

  

Roxy:  Dankie... Dit lyk nice! Nice China rice! (Sy drink haar Saki) 

  

Bianca-Joy (stoot die bakkie na Popeye. Ewe vriendelik): Kry vir jou, skat. 
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Popeye:  Dankie. (Hy beloer die rys) Lekker... Is hier Peri-Peri in?  

  

Bianca-Joy (suikersoet):  Nee Strignien... (Sy lig haar glasie Saki) Op 

Maselspoort! 

  

Dr. Niel (Skater skielik. Die Saki het behoorlik ingeskop): Op die Mermaid-

van-Maselspoort! 

  

Popeye (speels dreigend): Hei! Dis my vróú van wie jy praat! (Hy lig sy 

glas): Op Janneman en Katrien! Petterol en Parrafien! 

  

Bianca-Joy (begin die Chop Choy op die rys in die bakkies skep, Eers vir Dr. 

Niel en dan vir Roxy):  Vir die hoofgas van die aand... Dr. Niel...?  

Vir jou Roxellie? 

  

Roxy: Ek’s nou so honger soos ŉ doktersvrou met haar man op nagdiens! 

  

Popeye (lag lekker uit sy maag): Tjorts! 

  

Dr. Niel (maak of hy nie gehoor het nie en probeer ewe ordentlik en 

joviaal): Schmecklich! (Giggel weer rukkend) Oeps, nee dis Duits, 

nê? 

  

Bianca-Joy (skep vir haarself en stoot die bakkie na Popeye wat self moet 

skep): In watter taal ook al, dankie vir die kompliment. Kry vir jou 

Popeye.  

  

Popeye (bekyk die vleis): Is dit vark?  
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Dr. Niel (nou beslis gekoring en dink hy is moer snaaks en bedoel Popeye 

is eintlik ŉ vark en gooi die klem op Popeye terwyl hy vir Popeye 

skink): Nee, dis Piggy Popeye in die pot! Hy giggel vir sy eie grap) 

Cheers! (Hy skink vir hom een en vat ŉ slukkie Saki)  

  

Roxy (vermanend):  Niel... 

  

Popeye (gluur Dr. Niel aan of hy hom wil moer, maar dan lag hy maar): 

Potshot, ou dokterrrrr... Niel! So, jy het darem ŉ humorsin! Op Jan 

van Riebeeck. Cheers! (Hy en Niel beduie met die glase oor die 

tafel en slaan ŉ dop weg)  

  

Bianca-Joy (nou ietwat die hel in en probeer die okkasie styl gee deur te 

beduie hoe die stokkie hanteer moet word)  Goed mense! Mens vat 

die stokkie só... In die een hand tussen die vingers... En dan knyp 

jy só...   

  

 Almal vat die stokkies en met ‘m ‘oe’ en ‘aaah’ probeer almal eet. 

Hulle sukkel eers met die stokkies.  

  

Popeye: Roxy! Jy sê jy dink Awesome is awesome? 

  

Roxy (Baie vrolik): Dis die mooiste pienk hond wat en al in my lewe 

gesien het! Ek dink nie ek het al een gesien nie? Of sien mens 

hulle in China as jy Saki-shooters vat? 

  

Popeye (lag eers vir Roxy en wag sy kans af. Net as Dr. Niel sy stokkie kos 

naby sy mond het, laat loop hy): In China word pienk honde soos 

Awesome ge-chow! 
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 Dr. Niel verstik amper van skok en ‘plonk’ sy bakkie kos neer. 

  

Al drie 

ander 

  

(gril saam): Dis awesome! 

  

Popeye (ongestoord terwyl hy na Dr. Niel kyk): Nou wat nou? Ons chow 

dan nou vir Piggy-Popeye in die pot!  

  

Dr. Niel (lyk of hy wil opstaan en gaan sit maar weer. Dan giggel hy ook): 

Potshot,  Popeye... I’ll take it like a man...  

  

Popeye:  Ek wonder of daar Jode is in Veterogiesland? 

  

Bainca-Joy  (probeer nou regtig red wat daar te redde is): Mense! Op hierdie 

stadium moet iemand ŉ toespraak maak. Dis tradisie voor ons eet. 

Popeye, ek is die ‘gastriene’ hier en jy die gasheer... Asseblief. 

  

Popeye: Ek het mos al nétnou gesê: ‘Op Janneman en Kartien, petterol en 

parrafien!” Dis tog hoekom ons hier is! Vir wat moet ek nou ŉ lang 

speech maak? 

  

Dr. Niel (sy tong begin sleep): Dan sal dit sal vir mý ŉ eer wees – as 

hoofgas. (Hy staan op, buig en is ietwat onvas op sy voete) 

Eerstens, dankie aan die gaaaaasvrou, die geliefde Lotuslelie van 

die huis... vir haar inisiatief om hoerdie (sic) heeeeerlike Chinese 

ete voor te berei en ons te nooi as skoonfamilie op hierdie heuglike 

aand ter ere van ons kinders wat vanaand hier deurkom op pad 

Aus... Aus.. Australië toe na hulle ŉ volle drie maande reeds 

getroud is...  
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Roxy  (val agteroor op haar Lilo):  Maak my wakker as hulle opdaag.  

  

Popeye: Nee, man jy kan nie nou fade nie! Kry vir jou nog Saki! 

  

Roxy (weer op en skink vir haar weer ŉ dop). Wie’s nou bang vir ŉ lang 

poliesman! 

  

Dr. Niel  (afgesit, maar probeer weer): En dan op die gasheer. Dankie vir ŉ 

‘onvergeetlike’ aand hier by julle en by... (Hy probeer weer snaaks 

wees) ... Awesome! Dis...  

  

Roxy (lig haar glas): Awesome! Shit! Ek het lanklaas so lekker gekuier! 

In die verpleegsterskoshuis se gang met ŉ bottel...  

  

Dr. Niel (half die moer in): Roxellie, ek praat nog!  

  

Roxy (giggel met haar hand voor haar mond):  Sorry, ou Neeltjie-

kepeeltjie-keriekstiek-steeltjie! (Sy sluk haar dop af en gaan lê 

weer agteroor op die Lilo) 

  

Bianca-Joy (yskoud op en op pad kamers toe):  Verskoon my... ek gaan die 

kinders bel en hoor waar trek hulle al. Hulle moes lankal hier 

gewees het (Uit) 

  

Dr. Niel (ietwat omvêrgegooi): Oeps! Het ek iets verkeerds gesê? 

  

Popeye:  Nee wat, Niel. Gaan aan!   

  

Dr. Niel:  Huh? 
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Popeye:  Gaan aan man! 

  

Dr. Niel:  Met wat? 

  

Popeye (besef Dr. Niel is geklap deur die Saki en por hom heel hoflik aan): 

Met jou speech, man! Jy was besig om te speech! Jy was besig om 

oor my te praat!    

  

Dr. Niel: O, ja! Dankie dat jy ingestem dat die troue by Die Akker Groen kon 

plaasvind, waarvoor ek betaal het. 

  

Popeye: Okay... Groen Akker 

  

Dr. Niel O. En dankie...  

  

Roxy (klink of sy aan die slaap raak):  Baie, baie, dankie... 

  

Dr. Niel (stu dapper voort): Dankie! Dankie dat jy bereid was om jou dogter 

na die Groen Akker te bring met jou eie voertuig. Dit was iets 

‘onvergeetliks’. 

  

Popeye (heel in sy skik): Ja, nee, ou Boerie! Ek weet ook nie van bruid wat 

al met ŉ vierduisend-perdekrag rooi Scania insleeplorrie kerk toe 

gekom het nie. Hel! Toe ek daai lorrie so lekker terug-gear, daai 

toeter trek en daai air brakes inskop, toe storm al daai dokter-

pêlletjies van jou uit die kapel en kom cheer ons arrival!  Dit was 

nou lekker, man, lekker! 

  

Dr. Niel (weer sy ou skynheilige bitsige self):  Dis net jammer dat my arme 

Janneman vir Catherine daar drie meter hoog uit die... ‘voertuig’ 
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moes aftel.  

  

Popeye: Nee, maar die flippen mannetjie moes Katrien beter vasgevat het! 

(Hy is op en beduie) Dis maklik! Die flippen steppie van die trok 

was reg onder sy voet! (Popeye demonstreer die gesukkel van Jan 

se voet in die lug) Nou staan en step-step hy soos ŉ dronk ou wat 

ŉ bar-stoel wil klim en daar’s nie ŉ steppie nie... en toe... 

Dishwalla! met my dogter grond toe!  

  

Dr. Niel: Kom ons los dit net asse..be...lief! Dit was ŉ ongeluk! 

  

Popeye: Nee, flippit! Hy drop haar voor al daai dokterspêlletjies van jou in 

die stof dat sy skoen se hak doer trek! Reg voor daai Groen Akker 

se kapel. Daai blerrie Groen Akker wat nie eers genoeg 

parkeerplek gehad het nie! Ek kon skaars daai lorrie draai! By die 

Aasvoëlklub is daar ten minste ŉ hele flippen mielieland waarin 

mense kan parkeer! 

  

Roxy (deur die slaap):  Baie, baie, dankie... 

  

Dr. Niel (strip sommer sy moer behoorlik): Die Groen Akker was baie 

stylvol en alles was daar bymekaar!  

  

Popeye: Het jy gesien hoe vuil was daai rivier! 

  

Dr. Niel  (gaan sit moedeloos): Ek gee op! Ek het probeer, maar nou sê ek 

verder nie weer ŉ woord nie!   

  

Roxy (op outomaties):  Baie, baie, dankie... 
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 (Altwee sit dikbek en kyk net voor hulleself uit. Bianca-Joy kom 

staan die gangdeur en kan nie verstaan hoekom dit so stil is nie. 

Skielik vat Dr. Niel sy bottel Saki, skink ŉ dop en slaan dit weg. 

Popeye gee hom ŉ kyk, vat die bottel en doen dieselfde) 

  

Bianca-Joy (heel in haar skik): Ag, hoe lekker kuier julle nie saam nie! Die 

kinders sê hulle is amper hier! En nou het ek jou hele toespraak 

gemis, Niel! Dis nou jammer! (Dan kyk sy bekommerd na Roxy) Is 

Roxy oraait?  

  

Die mans (suur): Ja! 

  

Dr. Niel  (verleë):  Ja. Sy... rus ŉ bietjie. Sy lê altyd ŉ bietjie voor ete...  

  

Bianca-Joy (koel): Ek sien... 

  

Popeye: Ag Bianca-Joy, los haar... Ons lê self ŉ bietjie, maar na ete! (Hy 

knipoog vir Bianca-Joy): Dit Maki-Saki! Verstaan? 

  

Bianca-Joy (begryp): Ek sien... Nou, ja. Jou beurt, Popeye. 

  

Popeye: My beurt wat? Vir lê? Ek is honderd persent fine! 

  

Bianca-Joy:  Nie lê nie! Gaan jy nie iets sê nie? 

  

Popeye (sug): Moet ek? 

  

Bianca-Joy:  Natuurlik! Jy is die gasheer, Popeye! 

  

Popeye:  Okay! Dankie, Dok Niel, dat jy vir die troue betaal het. (Hy’s klaar!) 
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Dr. Niel (knik sy kop instemmend): Uhum...  

  

Bianca-Joy (por aan): En...? 

  

Popeye (moeilik, maar dit kom darem uit): En vir die maandlange 

honeymoon in Mauritius waarvoor jy ook betaal het. Groot 

waardering! Ek dink hulle het dit geniet. Ek en Bianca was maar ŉ 

naweek op Maselspoort... 

  

Bianca-Joy (vermanend):  Popeye... 

  

Dr. Niel (geniet die erkenning soos ŉ stout kind): Dit was net ŉ plesier... En 

vergun my om jou ook te bedank dat jy vir die blomme, die 

videofotograaf, die fotograaf en die drank betaal het. Die drank was 

nogal ŉ aardige bedraggie, nê? 

  

Popeye:  Ek verstaan dit nou-nog nie? Ek het ŉ limit op die tab gesit en toe 

daai antie met die serious lek my uitroep, was daai limit vol en toe’s 

dit mos ŉ cashbar? Of hoe?  

  

Bianca-Joy (ongeduldig): Ons is al hoeveel keer hierdeur, Popeye! Ons gaan 

nie nou weer hieroor stry nie. Daai kroegman het duidelik gesê 

iemand het kom sê jy het gesê hulle kan maar weer op jou tab die 

bar oopmaak!  

  

Roxy (het die woord ‘bar’ gehoor en ontwaak): Jis! Dit was nou ŉ lekker 

power nappie! Is die bar weer oop? 

  

Bianca-Joy (op pad kombuis toe. Veelseggend): Ek kry vir jou ŉ lekker 
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lemoensappie. 

  

Roxy (oor haar skouer soos jy begin regop sit): Maak dit eerder ŉ 

Cream-soda as jy het, Skattie. 

  

Dr. Niel (vir Popeye): Ja, mens doen maar vreemde dinge as die trougees 

jou pak nê?  

  

Roxy (giggel): Verseker... Onthou jy daai troue op Graaf-Reinette toe ek 

en jy die eerste keer in mekaar vasgeloop het, Niel? (Sy sukkel op 

en staan) Hy staan nog en... jy weet? En hier’ ek agter hom! (Sy 

skater lekker) 

  

Dr. Niel 

 

Roxelle! 

Popeye Nou wat nou? 

  

Roxy: 

 

Ek het by die verkeerde deur ingeloop! Jy verstaan! En dis waar 

mý moeilikheid begin het! (Sy en Popeye lag lekker. Sy’s ietwat 

onvas) Oi! Hierdie Saki werk met ŉ meisie se blasie hoor! Waar’s 

die loo? 

  

 Popeye wys in die gang se rigting en Roxy gee kort treetjies, om 

haar balans te hou, af gang toe en gaan uit.  

  

Popeye: 

 

Nee, maar lekker, ou Niel! Nou waar was ek nou weer? 

Dr. Niel: Jy was besig om te kla oor die bar wat weer oop was. 

  

Popeye: Man, ek sê jou! Dit was nie ek wat daai bar weer op my tab 
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oopgemaak het nie! Ek was op ŉ emergency call uit met daai antie 

se serious lek!    

  

Dr. Niel (vermakerig): En daar trek jy met ŉ vierduisend-perdekrag rooi 

Scania insleeplorrie weg dat die klippe so spat om die ou tantetjie 

se lek te gaan toemaak.  

  

Popeye: Dit was ŉ serious flippen lek! Haar geyser het gebars! My flippen 

twee uur gevat om die ding te fix. Al my tools was op die bakkie en 

die spare geyser by die huis.  

  

Dr. Niel: Shame... En toe mis jy Jan se hele toespraak en sy heildronk op 

jou en Bianca-Joy ook nog!   

  

Popeye: Dit was ŉ emergency! Wat sou jy doen, Dokterrrr...-

Narrr...kotiseerrr...van berrrroep? Hê Wat sou jý doen as hulle jou 

daai aand vir ŉ emergency uitgeroep het? Hê?   

  

Dr. Niel Dis darem nie dieselfde nie... ek meen... Ek werk darem met 

mense se lewens. 

  

Popeye: Aag... Jy gee hulle net gas en sit hulle uit! 

  

Dr. Niel (meerderwaardig): Ten minste verdien ek darem ŉ mooi bedraggie 

per uur deur hulle net “gas te gee en uit te sit” soos jy sê.   

  

Popeye (lag lekker): Issit? Hoe lank vat dit jou om hulle uit te sit? Vyf 

minute?  

  

Dr. Niel (nog meer meerderwaardig): Jammer om te sê, maar jy sal nie 
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verstaan nie. Ek moet die hele operasie daar wees en hulle weer 

bybring.  

  

Popeye (maak so vinnige draalbeweging met sy hand): Tjoeps! Daa’ draai 

jy net die kraantjie weer toe! En dan praat die pasiënte vir drie 

minute nonsens en kom weer by en worry of hulle uitgepraat het 

oor iets! Aag nee, man! Draai eerder daai Saki te proppie weer oop 

en skink vir ons ŉ Sakkie-Sakkie. Gee hôm gas! 

  

 

 

Dr. Niel skud maar net sy kop, draai die prop oop en gooi vir hulle 

weer ŉ Saki)  

 

Dr. Niel Ek word ten minste betaal daarvoor. 

  

Popeye (trots): Laat ek jou sê! Daai antie se geyser het sommer tjoef-staf 

vir die blomme betaal. Ek werk per uur, ou Boerie! Weet jy wat kos 

daai Scania? Dertien keer meer as daai platneus BMW’tjie met sy 

spoilers weerskante toe mooi opge...  

  

Bianca-Joy  (net betyds in om die ‘F’ met ŉ ‘V’ te vervang): Volgens medici en 

baie studente is Cream-soda baie goed vir ŉ na-dors. Of hoe sê jy, 

dokter Niel?  

 

 

 

 

Dr. Niel: Blykbaar. 

  

Bianca-Joy: Waar is Roxy?  

  

Dr. Niel: Sy’s in die... jy weet? 

  

Bianca-Joy: O. 
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Roxy (in by gangdeur. Nou ietwat meer nugter en verlig van haar nood):  

Haai! Is die bar weer oop? 

  

Dr. Niel (streng): Die Saki is amper op. 

  

Roxy (vrolik nader om te kom sit): Nou maak ŉ ander sakkie oop! 

(Spontaan kom ŉ sakkie-sakkie treffer is haar kop op en sy sing) 

Sakkie-sakkie-sakkie-kom-sê-wat-wat-jy wil! Daar’s niks so lekker 

soos ŉ boer se gil...   

  

Bianca-Joy (diplomaties): Hier’s vir jou ŉ lekker Cream-soda, Rozellie. (Gooi 

groot ogies en sing omtrent op ‘hier’) Die kinders is amper 

hiiiiieeeer!.  

  

Roxy: En-so-voorts! (Skielik ernstig) Dankie! Moer, maar jy sing mooi! 

  

Dr. Niel (vermanend):  Roxellie...  

  

Roxy (lê weer terug op haar Lilo): Jis! Ek het laas op my matriekvakansie 

in Margate so lekker op  ŉ Lilo op my rug gelê.  

  

Popeye (sielsgelukkig): Praat jy wat nog tanne het! Flippet! Onthou ek nóú 

daai naweek op Maselspoort, Bianca-Djou!  

  

Bianca-Joy Joy!   

  

Popeye: Ja. Dit was lekker, Joy! Weet jy hoe flippen lief ek nóú nog vir jou 

is, Djou? Sorry...Joy!? Wee’jy. As ek op ŉ prang emergency 

uitgeroep word, dan sê ek net die hele tyd: “Flippet! Ek hoop nie 

dis Joy nie... Ek hoop nie dis Joy nie!” 
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Roxy (nou tranerig):  Ag... is dit nie sweet nie, Niel?  

  

Dr. Niel (belangrik): As narkotiseer beleef ek natuurlik baie sulke 

oomblikke. Moet ek? Of moet ek nie? Jy weet? Gas gee of nie, nê?  

  

Roxy (nie meer lus vir sy belangrikheid nie): Ag weet jy, Niel. Ek wens jy 

was meer soos Popeye, wat omgee vir Bianca-Djou of Bianca-Joy-

of-wat-ook-al. Jy is so ŉ giniale Narkotiseerrrrr...van beroep, nê! Ek 

voel al vir twee jaar lank absoluut niks!  

  

 (ŉ Algemene ongemaklike stilte daal neer)  

  

Bianca-Joy (probeer na ŉ paar sekondes weer red wat redde is): Wel, die 

kinders is nou nog nie hier nie? Hulle moes al meer as ŉ halfuur 

gelede hier gewees het? Sal ons maar eet? 

  

Popeye:  Ja wat! Laat loop, Willemiena!  

  

Dr. Niel: Ek dink so. Jy moet iets eet, Roxelle. 

  

Roxy: Ja wat!  Whatever. Blokkies op die stokkies! 

  

Bianca-Joy kyk dat almal hulle eetstokkies opneem en saam begin 

sukkel om die kos op die stokkies te probeer kry om te eet. Sy eet 

natuurlik asof sy die kuns ken en vorder mooi.  

  

Roxy (vat die kos op die stokkies soos ŉ skipper ter see wat die golwe 

vang en die kos wonderbaarlik in haar swewende mond kry) 

Tjoekoe, tjoekoe, tjoek, tjoek! 
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 Dr. Niel gluur vir Roxy en sy kos val elke keer af net voordat hy ŉ 

hap kan vat. Popeye probeer sy bes en lees dan met groot 

konsentrasie die Chinese skrif op die eetstokkie. Hy kyk na Dr. Niel 

wat sukkel en besluit om die ondraaglike spanning te verbreek. 

  

Popeye: Wee’ jy, Niel? Ek kan so wragtag Chinees lees! 

  

Dr. Niel (dankbaar dat iemand weer praat): Wraggies, Popeye? Ek het jou 

regtig onderskat! Wat staan daar? (Sinies) Toyota? 

  

Popeye: Nee ek sê jou! Hier staan dit! In Chinees! (Hy lees formeel van die 

stokkie af):  “Gebruik... ŉ flippen LEPEL!” 

  

 ŉ Oomblik stilte en dan bars Dr. Niel, Roxy en Popeye uit van die 

lag. Bianca-Joy moet ook maar weer begin lag. 

 

Dr. Niel (skink weer vrolik vir almal): Daarop kan ons ŉ snapsie vat! 

  

Almal (klink glasies): Gebruik die flippen lepel!   

  

 Die gemoedere is weer kalm en vrolik en hulle eet te lekker met die 

‘oe’s en ‘aa’s” soos wat hulle weglê. Op ŉ stadium gaan sit Bianca-

Joy weer Chinese musiek saggies op die agtergrond op. Iewers vra 

Roxy vir Dr. Niel blykbaar om verskoning en hy klop haar vriendelik 

op die rug en hulle blaas soentjies vir mekaar.  

  

Popeye:  Niel, en wou nog netnou vir jou ook dankie sê. Jy weet? 

  

Dr. Niel Vir wat? 
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Popeye: Laat jy my gehelp met die Radio Kalahari Orkes - na die troue. 

  

Dr. Niel Uhum... 

  

Bianca-Joy: Ek kan dit nou nog verstaan nie? Ek het dit self daar ingesit? Hoe 

kon dit gebeur het? 

  

Popeye Seker maar toe ek op die emergency call uit was op die antie se 

lek. 

  

Roxy: Kan ek nog Sakie kry? (Niemand luister juis na haar nie en sy gooi 

sommer self in. Na ŉ rukkie staan sy op en gaan dans ŉ stadige 

Chinese dansie op die musiek agter. Hulle steur hulle nie aan haar 

nie en sy is ‘s later in ŉ trans en dans met toe ogies) 

  

Popeye: Ek was nog nooit so skaam nie. Ek meen daar staan ek voor my 

favourite band en ek kan hulle nie vir die troue betaal nie. Maar, 

rêrig, dankie, ou Niel. Dankie vir daai tjek man. Ek waardeer dit 

regtig. 

  

Dr. Niel Ag, dit was net ŉ plesier, Popeye. En jy het my mos die Maandag 

sommer kontant terugbetaal. 

  

Popeye: No prop. Hot Money.  Die antie se geyser. 

  

Bianca-Joy: Ja, regtig dankie Niel. Gelukkig het Popeye die fotograwe voor die 

tyd betaal. 

  

Popeye: Seker met daai pay wat dal videomannetjie so gesuip geraak het. 



Is die ‘bar’ al oop? – ‘n Komedie deur Nico Luwes 

 

44 

 

Die donder was meer agter daai sexy fotografie aan as agter sy.. 

  

Bianca-Joy   (val hom in die rede): Ja, los dit tog nou, Popeye. As Niel jou nie 

gehelp het om die orkes te betaal nie, was die hele troue ŉ 

skandaal. Hier staan jy voor die orkes en vat-vat soos ŉ fool in jou 

baadjie se sak... 

  

Popeye: Maar, ek sê mos flippen dankie! Moet ek nou die Haka doen? (Dit 

lyk of hy dit wil probeer) 

  

Dr. Niel (lag): Eerder nie! Nie in daai rok nie! Hierdie heerlike ete vergoed 

sommer daarvoor! Ek het hulle met plesier betaal. Nog Saki, 

iemand? (Hy wil skink, maar sien die bottel is leeg) Oeps! Dit lyk 

my dis op! Wat van jou uhhh... Wat was dit, Popeye? Ten-tripple-

one? 

  

Popeye (onmiddellik op en gaan kry dit is die braaikamer)  Uiteindelik! Jis, 

ou Niel, ek en jy gaan nog dik pelle word en vir sewe babers 

papgooi! Dis in die yskas in die bar! 

  

Roxy (uit haar trans): Is die bar weer oop? 

  

  Buite kom die kinders se kar aan en hou stil.  

 

Bianca-Joy  (spring op en gaan voor deur die denkbeeldige venster) Hulle is 

hier, Popeye. Die kinders is hier! 

  

Popeye  (in kroeg) Bakgat! Ek kom! Jy worry mos altyd verniet! 

   

   



Is die ‘bar’ al oop? – ‘n Komedie deur Nico Luwes 

 

45 

 

Dr. Niel ook op en kom kyk saam deur venster. Buite klap deure en 

algemene gegroetery vlieg heel en weer. Popeye kom ook in en in 

die verbygaan vat Roxy ŉ bier uit sy hand, maak dit oop en dans 

op haar eie verder.  

  

Dr. Niel (roep heel joviaal buitetoe): Los die kar in die straat! Kom om deur 

die kombuisdeur! Die TV-skerm is voor die voordeur. Ja, só om... 

Ja, by die kombuisdeur! 

  

  Al drie pluk hulle klere reg en gaan wag opgewonde by die 

kombuisdeur die binnekoms van die kinders in. Roxy het intussen 

by die braaikamer ingedans.  

 

Bianca-Joy 

 

(heel onnodig): Nou my wêreld! Hier kom hulle nou! 

  

 Jan en Katrien in. ŉ Pragtige paartjie in gemaklike vrolike klere vir 

die vlug Australië toe. Katrien het ŉ handsak by haar. Om een of 

ander rede het sy ŉ groterige jas ook aan? Sy is beslis meer as vyf 

maande swanger en steek dit weg vir die ouers wat dit nie opmerk 

nie. ŉ Algemene gegil en deurmekaar gegroetery. Jan se hande is 

vuil. Hy het ŉ laptop in ŉ sak by hom.  

  

Katrien (draf by haar ma se wagtende omhelsing verby in haar pa se arms 

in): Hallo Pa! (Dan sien sy die Kaftan): Sjoe, is Pa oraait? 

  

  Popeye knik maar net sy kop, snuif net sy trane weg en druk sy 

dogter.  

  

Jan (wil sy pa se uitgestrekte hand vat, maar lig dan sy vuil hande op 

en Dr. Niel groet die wind): Jammer, Pa. My hande is vuil. Hallo!  
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Bianca-Joy: (dadelik bekommerd en gooi sommer alles in een sin): Wat het 

gebeur waar was julle ag ek was so bekommerd Katrien groet jy 

nie jou ma nie? 

  

Jan Slaggat! Moes die band omruil en toe is die spaar half pap en... Ek 

gaan was gou my hande. (Af in gang) 

  

Katrien (kom gee haar ma ŉ druk): Sjoe, ma lyk snazy!  Wat gaan hier 

aan? 

  

Dr. Niel (Heel vrolik van die Saki):  Hallo Catherine! Jou moeder het vir ons 

ŉ heeêêêêrlike Japsnese etetjie gemaak. 

  

Popeye Kry eerder vir jou bier, Niel. (Hy druk die botteltjie in sy hand) 

  

 Ma en dogter doen wat vrouens doen. (Ad lib) Hulle kloek oor 

mekaar se hare, hulle grimering, hulle klere, hulle skoene, hulle 

selfone en dies meer terwyl die mans praat. 

  

Dr. Niel  (bekyk die bottel bier. Blykbaar nog nooit een gedrink nie): Het jy 

vir my ŉ oopmaker? 

 

Popeye (wil hom eers vervies, maar vat dan die bier by Dr. Niel): Kyk nou 

mooi! Jy vat die ding so aan sy lyf en prop en dan draai jy die prop 

so oop. Daar’s hy! (Hy gaan sit en geniet sy bier) 

  

Dr. Niel (vat die bier en bekyk dit verwonderd): Dis nou innoverend! (Hy 

gaan sit ook en proe-proe aan die bier en dan sluk hy lekker!)  Heel 

aangenaam – die Ten-tripple-one! 
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Bianca-Joy (bring Katrien tafel toe): En nou gaan julle van my heerlike... (gluur 

na Dr. Niel en met klem) ...Chinése... Chop Choye en hwor-tway 

chaoww-fan eet. 

  

Katrien (Ietwat bekommerd): Is ma oraait? 

  

Popeye Ja, Katrien jou ma is oraait. Kom sit en proe jou ma se kos. Kry net 

vir jou ŉ lepel.  

  

 Dr. Niel snork soos hy lag en wil Popeye op die rug klap maar hy 

sit te vêr. Hy probeer so drie keer. Bianca-Joy wil ontplof en 

Katrien lag maar net terwyl sy so ietwat sywaarts gaan sit en vinnig 

en behendig met die stokkies iets eet. Bianca-Joy kyk trots na haar 

en kom sit sommer op Roxy se Lilo.  

  

Katrien  Dis heerlik! Ma se kos is die beste! 

  

Bianca-Joy  (bars van trots): Ag, dis sommer ietsie klein. Geen moeite nie! 

  

Dr. Niel:  Die hwor-twattie chaoww-fanny (sic) is heerlik!  

  

Katrien (kyk hom ietwat agterdogtig aan):  hwor-twattie chaoww-fanny? Is 

Oom... Pa oraait? 

  

Popeye (beduie agter dr. Niel se rug dr. Niel het gedrink): Ja, hy’s fine. 

Maki-Saki!  

 

Dr. Niel: 

  

(in sy eie wêreld) Die Saki is op. 
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Bainca-Joy: Kry nog. 

 

Katrien: 

 

Kannie, Ma. Ons moet omtrent ry vir die vliegtuig. Jan het so 

gesukkel met daai wiel!   

  

Jan  (in met skoon hande):  Ja, sorrie tannie... Ma! Jammer, maar ons 

sal nie kan eet nie. Ons moet omtrent ry. 

  

Bainca-Joy: (onsteld):  Ag nee! Maar, ons wil nog die video kyk? 

  

Kartrien: Ma! Ons het die ding nog nie eers gekyk nie. Ons moet amper ry.  

 

Popeye (gatvol): So ek moes verniet daai blerrie big-screen en daai 

projektor loop huur? 

 

Jan: 

 

(moet red): Wag nou Katrien. Ons het vyf minute. (Hy maak vinnig 

die laptop oop en koppel dit aan die dataprojektor en skakel aan) 

Ons kan so paar minute kyk.    

  

Bainca-Joy (begin dadelik die kussings na agter draai en skuif omtrent vir 

Popeye op sy stoel om ook na agter te kyk) Oe! Dit gaan nou 

lekker wees! 

  

Popeye  (in sy noppies): Dis beter. Ons hoef nie die kerk te kyk nie. Daai 

predikante ruil in elk geval trou-preke so tussen mekaar uit. Ek was 

eenkeer by ou Smittie Smit en Annetjie Scholtz se troue en eers 

toe hulle die register teken sien die predikant hulle is nie Jonathan 

Jansen van Rensburg en Jacomina Verwey nie!    

  

Dr. Niel (verwonderd): Regtig? 
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Jan het intussen al als aan en sit ŉ DVD in. 

 

Popeye: 

 

Natuurlik! Popeye is altyd reg. Vra maar vir my vrou. Daar staan 

sy! (Vir Jan)  Ek soek daai stukkie wat jy oor my ge-speech het toe 

ek uit was op die antie se lek.  

  

Jan (sit die twede DVD in): Dis op die tweede DVD.  

 

Popeye: 

  

Nou jaag hom aan speech toe. 

  

Almal sit slaggereed en staar na die skerm 

 

Jan:  (ingedagte): Waar’s Poxy? 

 

Dr. Niel 

 

(skater lekker getrek): Poxy? Oksie-gepoksie-geriek-stiek-stoksie. 

O, ek dink sy rus ŉ bietjie! 

  

Die video kom aan. Dit fokus net op die bruidstafel met Dr. Niel wat 

daar sit. Die fokus is op die middelste paar stoele agter die tafel. 

Blykbaar dans almal want Radio Kalahari orkes musiek speel met 

ŉ vrolike bekfluitjie by. Die fokus bly staties/ 

 

Popeye: 

 

Waar’s daai donderse kameraman? Pleks hy neem die dans af! 

Seker weer agter daai... 

 

Katrien 

 

(probeer haar pa kalmeer: Ontspan, Pa! Dis die dans net voor Jan 

se speech oor Pa.  

 

Almal staar nou net weer soos zombies na die skerm. Skielik sien 
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ons Dr. Niel op skerm heen en weer kyk en dan effe opstaan en 

oor twee stoele oorskuif na ŉ stoel met ŉ baadjie wat aan die 

ruglening hang. Dr. Niel kyk weer versigtig rond en steek dan sy 

hand binne in die baadjie se binne-sak. 

 

Popeye: 

  

(verbaas) Dis my flippen baadjie daai? 

  

Ons sien duidelik hoe Dr. Niel die koevert met Radio Klahari Orkes 

se betalingsgeld uit die sak steel en onder die tafel hou terwyl hy 

terugskuif na sy eie stoel, dit in sy sak sit en uit skoot opstaan. Jan 

en Katrien is sprakeloos en probeer hulle in die volgende toneel so 

klein as moontlik hou. 

 

Popeye en 

Bianca-Joy: 

 

 

 (draai na Dr. Niel skree gelyk): Jou BLIXEM!  

  

Popeye: (op en wil Dr. Niel bykom): Dis jy, jou Blixem, wat daai band, se 

geld gesteel het!  

  

Dr. Niel  (probeer opstaan en wegkom): Wag ek kan verduidelik! Ek was 

bang iemand steel die orkes se geld toe jy weg was! 

  

Bianca-Joy (nou ook op): Moet ons daai DVD weer speel? Jou vark!  

  

Dr. Niel (skree op Jan): Sit net daai ding af! Sit net af daai ding! Sit net af 

daai ding!  

  

 Jan is so verskrik dat hy die verkeerde knoppie druk en 

danspare wat teen dubbelspoed agteruit dans op agteruit 

musiek bly op die skerm speel. 
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Popeye (is nou om die tafel en Dr. Niel vlug in die kamer rond):  Jy wou 

my verneder, jou donder! Voor daai band en almal!  

  

Bianca-Joy (woedend met die Chinese skinkbord agter hom aan): Ek sweer 

dis jy wat Popeye se tab by die bar ook weer laat oopmaak het. 

Dis jy! Jy wou ons mos wys wie het geld en wie het nie, nê! (Sy 

moer hom met die skinkbord oor die kop)  

  

 Nou is dit totale chaos soos hulle om die tafels hardloop. Dis 

Chinese borde, kussings en alles waarmee geslaan kan word of 

as beskerming kan dien word gegryp en gebruik. Katrien en Jan 

vlug verskrik in die gang af so tussen die vegtendes deur. 

  

Popeye: Blerrie skelm. Jy steel my geld en ek gaan betaal jou wragtag 

daai Maandag weer die geld nog terug ook! Cash! 

  

Dr. Niel  (kom skree vir ŉ wyle na die gehoor en straat se kant toe deur 

die denkbeeldige venster.):  Help! Help iemand! Ten tripple one! 

Ten tripple one! 

  

 Hier kom Bianca-Joy! Dr. Niel vlug kant toe en gryp vir 

Awesome en hou dit as beskerming voor hom met ŉ briesende 

Bianca-Joy voor hom. 

  

Bianca-Joy: Sit neer my donderse hond! 

  

Dr. Niel:  Asseblief! Jammer. Asseblief! (Hy sit die hond vinnig neer)  

  

Bianca-Joy  Hierdie enetjie is van die Mermaid-van-Maselspoort! (Soos hy 
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opkom slaan sy hom weer met die skinkbord) Vat so! 

  

Popeye (het nou die Japannese bamboese uit die pot en kom slaan Dr. 

Niel se gat warm soos hy uitvlug kombuis toe en na buite): Ek 

sal vir jou gas gee, jou Blixem! Ek sal vir jou gas gee...  

  

 Almal is met ŉ verdere rumoer uit en af buite toe. Dr. Niel skreeu 

net die hele tyd “Ten tripple one!” Sy se kar vat en hy jaag weg. 

Popeye en Bianca-Joy skree nog agter hom aan. Katrien kom 

versigtig uit die gang en kom loer voor deur die venster na die 

kabaal daarbuite. Die DVD kom tot stilstand op die skerm. 

  

Jan: Heerlikheid, Katrien? Wat te duiwel doen ons nou? 

  

Katrien: Ons skei. 

  

Jan: Wat? Skei? 

  

Katrien (met ŉ glimlag): Ja. Ons skei van hulle almal! Ons skei van ons 

ouers en ek en my man, Jan en (Sy klop op haar swanger maag 

wat die gehoor nou vir die eerste keer behoorlik sien) en ons en 

ons ses maande oue klein Popeye, trek Australië toe! (Sy neem 

sy arm en sleep hom af gang toe) Ons glip by die venster uit en 

vang daai vliegtuig Australië toe! Ek, jy en klein Popeye! (Met ŉ 

kopknikkende Jan uit in gang) 

  

 ŉ Oomblik doodse stilte op die verhoog. 

  

Roxy (kom pasopnat uit die swembad agter in): Hooeeei! Is die bar al 

oop? 
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 Verdonkering met vrolike Radio Kalahari Orkesmusiek – 

met ‘n bekfluitjie! 
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