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ROLVERDELING 

 

Herman Diederik Marias – ‘n Middeljarige man van omtrent 32. Hy is ‘n rekenmeester. 

Herman is maar soos die tipiese man, lief vir rugby en golf. Herman glo dat alle vroue 

hulpeloos is en net heeldag kla, kerm en geld uit gee.  

 

Elouise Katarina Marias – Sy is met Herman getroud. Louise is ook om en by 32 en is ‘n 

huisvrou. Sy raak gou geirreteerd met Herman se geite en grille. Sy glo dat alle mans 

selfsugtige buffels is wat wag vir ‘n vrou om hulle te bedien.  
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TONEEL 1 (SESSIE BY SIELKUNDIGE) 

 

Daar staan twee stoele weerskante van die verhoog.  Herman sit aan OP-side en Louise 

sit aan Promptside.  Die toneel maak gebruik van spotligths en elke keer as die 

akteur/aktrise praat gaan die verskillende ligte aan op elk.  Rustige musiek speel in die 

agtergrond – iets soos dolfyne, watervalle en voëls of enige iets klassieks en kalmerend. 

 

[Die lig gaan aan op Herman.]  

Herman: (skuif ongemaklik rond op die stoel.) O, my naam, ek is  Herman Marias.  Ja, 

man Marais.  

 

[Lig gaan aan op Louise.]  

Louise: (sit gemaklik en lag verbouereerd.) Louise Marias. Ek is eintlik Eliouse Katarina 

Marias, ja familiename...nee jy kan my sommer Louise noem.  

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Ek is getroud met Louise, ons  het nie kinders nie. Dank Vader, sy sal die kinders 

teen die mure uitdryf. Sy is nie baie geduldig nie weet jy?  

 

[Lig gaan aan op Louise.] 

Louise: My man is Herman.  Kinders, ag ek wil so graag hê, (fluister) ons sukkel so 

bietjie...jy weet, ek dink Herman sukkel om perde in te span...die wa deur die drif te 

trek...man ek dink hy is impotent!  Hy trek maar altyd sy eie.... 

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Draad, ja sy is kort van draad. Net soos die ou gesegde sê moerig, bedonderd, 

ongeduldig...moet ek aangaan?  

 

[Lig gaan aan op Louise.]  
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Louise: Wat doen ek. Ek is ‘n huisvrou. My ma was een, my ouma was een, dit loop maar 

so deur die familie.  My nooiensvan was Gouws, en kyk ons Gouwse het vir niks en 

niemand terug gestaan nie, my familie is... 

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Common! Laat ek jou nou sê, elke kersfees kom die hele spul daar aan van elke 

snotpikker tot die oudste fosiel aan haar kant. Sy moet mos altyd alles oorboort vat! Ek 

kan nie eers kak in my eie huis nie! Die een jaar het ek net besluit – de hel! Ek het vir Ma 

Soekie so mooi gevra om nie my siggarette te steel nie, nie dat ek omgee nie, sy het 

asma.... 

 

[Lig gaan aan op Louise.]  

Louise: (skreeu) “AS MA NOG EEN KEER AAN MY SIGARETTE RAAK GAAN EK 

MY MOER STRIP! “ het hy nog op ma Soekie geskreeu. Hy het soos ‘n wilde dier te 

kere gegaan! Buite homself, koppies gegooi, die skoonfamilie soos honde weggejaag en 

selfs vir klein Pietertjie ‘n bier in gegooi, die kind was skaars 2! Hy is tog so... 

  

[Lig gaan aan op Herman.]  

Herman: Agresief? Nee, nooit. Ek het BAIE geduld. Ek is dan ‘n rekenmeester...’n mens 

moet geduld hê as jy met nommers werk, maar Louise is soos ‘n blêrrie... 

 

[Lig gaan op Louise.] 

Louise: Buffel? Ek weet ek moet ‘n paar kilos afval, maar toe ons voor die kansel gestaan 

het was dit nie probleem nie...nee toe is dit mos net honeymoon, honeymoon! Tipies man!  

En dit is nie my skuld Herman is so jaloers nie! Toe ek wou gaan gym toe kanseleer hy my 

kaart – kamtig te veel mans wat vir kyk, ek kan nie help ek het stewige... 

 

[Lig gaan aan op Herman.] 
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Herman: Boude! Ja dit is omdat sy heeldag by die huis sit en niks doen nie! Haar gat is so 

groot, sy kan alleen stut speel vir die Bulle...nee magtag, sy het gestoel! Maar dit kom van 

net sit en sepies kyk en tee drink by die haarsalon. Tipies vrou. En ek sit heeldag en... 

 

[Lig gaan aan op Louise.]  

Louise: Doen effol! Skuus vir my taal, maar dit is so! Herman is ‘n luigat! Gaan werk 

kamtig op kantoor, maar sit heeldag en speel TV.games en golf. Mans! Dan kan hulle nog 

die grootste klomp sportstront... 

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Koop! Louise het nie ‘n limiet nie! Sy koop sakke vol stront! Rits rond van Pick 

en Pay tot Checkers! Hulle moes haar KOOP gedoop het! Maar laat ek nou net vir my 

ietsie wil aanskaf soos ‘n nuwe golfstel dan spat die... 

 

[Lig gaan aan op Louise.] 

Louise: En dan praat hy nog so lelik ook! Geen vrou kan dit hou nie. Hy is ‘n gemene 

buffel !  Onsensitief en onsmaaklik en wil net heeldag... 

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Seks? So twee keer ‘n maand...(lag) dit was nie so op ons honeymoon nie. 

 

[Lig gaan aan op Louise.]  

Louise: Dit is vreeslik! Hy is so behep met sy tools en hy wil net heeldag hammer en 

spyker...maar dit was nou op die honeymoon. Nou het hy meer kopseer as ek. Kamtig 

vreeslik.... 

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Besig. Ja ek is baie besig. Ek het heeldag afsprake en dan in die aande is ek 

moeg...ek het nogal baie hooi op my... 
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[Lig gaan aan op Louise.] 

Louise: Vurk! Ja hy krap sy rug met die donnerse ding. Ongemanierd!  

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Hoor hier, wat se goed speel hier in die agtergrond. Dit voel of ek birdwatching 

doen in Hermanus. Hierdie watervalle gaan my nog in my broek laat pie...o sorry, nee ek 

bedoel dit is net bietjie...dit is kak musiek ok.  

 

[Lig gaan aan op Louise.]  

Louise: Hy waardeer nooit iets nie.  Het glad nie smaak vir Motzart of Bach nie! Net 

Mielierol en Stamp treffers!  

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: En sy doen nie eers moeite om een rugbygame saam met my te kyk nie, glo te 

ongekultiveerd na haar sin!  

 

[Lig gaan aan op Louise.] 

Louise: Hy luister nie!  

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman : Sy praat te veel. 

 

[Lig gaan op Louise.] 

Louise: Hy los altyd die toiletseat op. 

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman : Ek kan nie help sy moet sit en moet staan nie.  Sy kan bly wees ek maak nie haar 

blompotte nat nie ! 

 

[Lig gaan aan op Louise.] 
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Louise: En dan sal hy wragtag kla oor my kos ook! Ek probeer hom gesond laat eet, maar 

dit is net aartappels en vleis.  

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Ek is nie ‘n donnerse bok nie! En ek kla nooit nie. Wie is inelkgeval die een wat 

die appel gaan vreet het inplaas van die piesang. 

 

[Lig gaan aan op Louise.] 

Louise: Mans is almal die selfde!  

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman : En vrouens is almal deur die dinges!  

 

[Lig gaan aan op Louise.] 

Louise: O, vat jy nou sy kant ! Ja jy sal mos, want jy is ‘n MAN! Dit is mos hoe julle is! 

Jag saam, drink saam, pie saam! SIES MAN!  

 

[Lig gaan aan op Herman.] 

Herman: Hoekom kies jy haar kant?  Is jy ‘n moffie? Hey ek bliksem vir jou! Vrouens bak, 

klets en doen hulle hare, dag in en dag uit, en EK moet BETAAL, en nou moet ek vir jou 

ook nog BETAAl want dit was my vrou se kak idee om hier te kom sit en praat met ‘n 

wildvreemde man wat nou nog ‘n MOFFIE ook is! Ek het geen raad nodig nie! Nie van 

JOU af nie! Nie van Louise af nie! Van niemand!  

 

[Lig gaan aan op Louise. Die ligte bly nou aan op albei akteurs.] 

Louise: Shut up Herman! Ek het jou gesê hy is agresief! Wil alles net reg bliksem! Gedra 

jou magtag!  Ek het sy nommer by Betsie gekry, hy is glo die beste huweliksberader in die 

stad!  Wat die man nou van jou dink? Dit is tipies hoe Herman is, moet altyd soos ‘n 

hooligan van Danville te kere gaan.  Dit is net soos hy te kere gegaan het toe my familie 

daardie kersfees kom kuier het. Net so! 
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Herman:  (skreeu) Ek is nie ‘n Hooligan nie man! Jy is ‘n blêrrie Dilila! En het jy al gesien 

hoe vreet jou familie, ‘n mens sal sweer hulle kom uit die Depressie jare!  

 

Louise: Hou op om op my te skreeu jou...jou bombastiese buffel! En vir wat moes jy nou 

staan en vir arme Ma Soekie Camel Filter laat rook? Jy weet sy het asma !  

 

Herman: Ek kan nie help sy is ‘n kettingroker nie! Sy sal gedroogde donkiedrolle rook as 

sy wil rook! En vir wat moet jy altyd ou koeie uit die sloot uit grawe! Dit is al amper weer 

kersfees !  

 

Louise: SHUT UP HERMAN ! Die man probeer iets sê!  

 

(Stilte volg en Herman en Louise gluur mekaar aan. Die ligte bly aan op albei akteurs. ) 

 

Voice Over van die berader: Ek dink die probleem tussen julle is dat julle...hoe sal ek dit 

nou stel, nie mekaar genoeg waardeer nie.  

 

 Herman : Ons moet mekaar waardeer ? Waardeer? Weet jy waar deur ek is die afgelope 

vier jaar? Nee my pêl, ek haar waardeer?  

 

Louise: Sien jy nou hoe is hy? Van ons huwelik is daar net mooi niks oor nie! En dit is 

alles SY skuld!  

 

Herman: My skuld?  

 

Louise: Ja, jou skuld!  

 

Herman: Jou gat man!  
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Louise: En joune ook!  

 

Voice Over van die berader: Wag nou! Ek probeer ‘n punt maak.... 

 

Herman: (staan op) Man jy het die kat aan die gat beet – ek loop nou! Ek het nie tyd vir 

hierdie praatjie-stront nie! En ek gaan veral nie luister na ‘n wild vreemde man of my vrou 

nie !  

 

Louise : SIT HERMAN !  

 

[Herman gaan sit vinnig.] 

 

Voice Over van berader : Ek dink die hoofprobleem lê.... 

 

Herman: Probleem? Sê jy ek is die probleem? 

 

Voice Over van berader: Meneer Marias, asseblief. Ek dink net julle twee verstaan mekaar 

nie – soos dit maar is met alle mans en vrouens. Miskien moet julle dalk net probeer om 

die ander geslag se wyse van iets doen in te sien... 

 

Louise: Dit is dan wat ek nou al hoe lank vir die hardegat probeer verduidelik!  

 

Herman: Hoor wie praat nou lelik! En wie het nou begin mmmm..... 

 

Louise : Ag Herman, ek probeer net ‘n punt maak!  

 

Herman: Man jy het nie ‘n punt nie!  

 

Louise: En joune is stomp ! Van jou PUNT IN DIE WIND is daar net mooi niks oor nie... 
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Voice Over van berader: Wag nou, wag nou! Ek dink die maklikste gaan wees om vir jul 

elk ietsie voor te skryf. Hierdie pilletjie sal julle met nuwe oë en waardering na mekaar laat 

kyk. Sorg net dat julle elkeen een drink sodra julle weer begin stry.  Goed Meneer en 

Mevrou Marias, die tyd is nou verstreke. Ek sien julle twee dan weer volgende week. 

 

Herman: So jy reken jou viagra pilletjie gaan alles fix! Ek sal vir jou wys ek is pure man! 

Ek sal jou wys die probleem lê nie by my nie.  

 

Louise:  So die vrou is alweer die probleem? Herman, jy gaan nog jou woorde sluk! Ons 

sal sien my liewe man – ons sal sien.  

 

[Herman en Louise exit albei die verhoog woedend.] 

 

Voice Over van berader: (lag) Ons sal sien.  

 

BLACK OUT 

 

 

TONEEL 2 (HERMAN BY WERK, LOUISE IN PICK & PAY 

Herman skarrel rond by sy lessenaar OP-side en Louise loop met ‘n winkeltrollie rond 

aan PROMPT-side. Dekor word minimaal gebruik, die kantoor bestaan slegs uit ‘n tafel, 

‘n foon en die keybord van ‘n rekenaar. Die Pick & Pay asook die res van die kantoor 

word gemime.  

 

Herman: (gooi die pilletjie in die lug) Dit was nou die grootste bull-storie waarvoor ek 

nou nog moes betaal het. Kamtige berader of ‘n sielkundige of wat se ding ookal wat vir 

my wil kom vertel hoe ‘n vrou se kop kastig werk.  Louise se kop is in elk geval so plat 

soos ‘n plaaspad! Maar al wat sy kan doen is kla, kla, kla. Van die more tot die aand....  
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Louise: Moet ek inkopies doen. Maar ek kla nooit nie! Net ja liefie dit ! En ja liefie dat ! 

Ek moet my elke dag in my glory in werk terwyl hy in die kantoor sit en hanna-hanna ! 

Wat kort ons nou nog? Toiletpapier, botter, maalvleis.... 

 

[Albei se fone lui en hul antwoord gelyk.] 

 

Louise : Hallo !  

 

Herman: Herman Marias goeie middag.  

 

Louise: Betsie!  

 

Herman: Du Preez? O! Meneer du Preez. Waarmee help ek?  

 

Louise: Tee?  

 

Herman: Ja, meneer gaan beslis by daardie negende puntjie aftee! Ek is nou net besig met 

u begroting meneer en die golf en geld sake lyk baie belowend. Ons kan dalk selfs ‘n 

bietjie meer opsy sit vir daardie nuwe sportmotor. Dan kan meneer behoorlik deur die 

strate... 

 

Louise: Jaag al van vroeg vanoggend af.  Ons was mos eers by daardie oulike 

huweliksberader. Dankie vir nommer! Maar Herman het weer sy gat daaraan afgevee. Jy 

weet mos hoe is Herman.  Ek het nog baie om te doen, vuil klere, asbakkies uitgooi, 

vloere was en dan is hy nog vol fiemies ook as dit by my koskookery kom. Kla steen en 

been as ek iets.... 

 

Herman: anders wat ek wou vra meneer, daardie vakansie wat u wil hou gaan bietjie geld 

kos. Ek dink u moet maar eerder ‘n goedkoper plek uitkies, dan spaar ons meer vir die 

motor... 
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Louise: Is in sy moer in. Ek moes mos nou weer die stuk scrap ry. Hy het weer net nou 

geruk-ruk. Herman wil mos nie ‘n nuwe kar koop nie. Hy ry mos met die smart BMW en 

ek met die kak. Nee ou Betsie, ek sal ander dag by jou kom tee drink, Herman is mos so 

honger as hy van die werk afkom hy kan ‘n... 

 

Herman: Beeste? Ja dit is altyd ‘n goeie belegging meneer. Ek sal dit more vir u faks.  

 

Louise: Nou maar goed Betsie. Ek kan ook nie heeldag so staan ek kuier nie. Ek sal kyk 

of ek vroeg kan klaar maak. Dalk drink ons nog tee. Totsiens Betsie en dankie vir die bel.  

 

Herman: Goed meneer. Totsiens.  

 

BLACK OUT. 

 

[In die donker.] 

Louise: Wag Betsie! Ek wou jou nog vra, is Marietjie nou wragtag swanger? Nooit nie! Jy 

lieg.  

 

TONEEL 3  (DIE GROOT STRY.)  

Die huis-toneel bestaan uit ‘n rusbank off-center, asook ‘n koffietafeltjie. Die voordeur 

van die huis is OP-side. Herman enter by die voordeur (OP-side) van die huis, maak sy 

das los en gooi sy aktetas neer. Hy is hoogs geirreteerd en moeg) 

 

Herman: Halloooo! Ek is terug! (pouse) Louissseeee! Ek is terug! (pouse) Waar de hel 

loop sy nou weer rond. Vroumense! Sy sit seker en klets weer by Betsie in die haarsalon! 

Plaas dat hulle hulle hare kleur en sny praat hulle oor miskrame en Huisgenoot-resepte! 

Hoop daar is al iets om te eet! Ek is vrek honger . . .  

(exit na kombuis wat gesugereer word aan PROMPT-side.) 
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Louise: (Enter met ‘n spul inkopiessakke aan OP-side, wat die agterdeur surgereer.) 

Voertsek Vlekkie! Jy is al om my voete! Maar my magtag! EK TRAP JOU STERT 

MORS-AF, HOOR JY MY!  

 

Herman: (Enter met ‘n bier vanaf kombuis na sitkamer. Herman sien nie Louise raak nie, 

en sy staan en luister.) Hier is net mooi boggerol om te eet! Is dit nou soveel gevra om vir 

jou liefdevolle man ‘n bord kos reg te hê as hy van ‘n lang dag se werk by die huis kom. 

(spring op rusbank) Ja! Maar wag, ek weet wat sy sal sê, iets belagliks soos :”Herman, jy 

sal my nou nie glo nie, maar Betsie se ma is weer swanger. So op haar 80ste verjaarsdag. 

Maar kyk, dit was nou vir jou ‘n ding, want Betsie skrik toe so groot oor die nuus dat sy 

die gel-pot omgooi op die haardroër dat jy net sparks sien spat. Maar ek het darem afslag 

gekry op die perm! En dit is hoekom ek toe nou so lank was by die haarsalon, sien jy?” Ag 

stront man, sit net heeldag en stront praat en dan . . . . 

 

Louise: Stront praat sê jy? 

 

Herman: BOKKIE! My aarde maar jy is vroeg terug . . .wat maak jy hier! Hoe was jou 

dag . . .uuuu, jou hare lyk mooi….wat sê Betsie alles, ag sy is darem so dierbare vroutjie . 

. . 

 

Louise: Nee kom Herman Diederick Marais, gaan aan ek luister. Of laat ek jou nou 

ongemaklik voel, wag ek gaan staan weer om die hoek waar jy my nie kan sien nie, dan 

kan ons nou lekker gesels! Jy het gehoor wat sê die berader, ons moet eerlik wees – so ek 

wag!  

 

Herman: Haai Bokkie, maar jy is darem kwaai so vroeg in die dag, waarvan praat jy en 

hoekom sal ek nou met jou om die hoekie wil praat, ons doen mos ander goedtjies daar . . 

.(gee ‘n klappie op haar boud) 
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Louise: Raak weer aan my en ek skop jou soos Jonny Wilkinson tussen die pale! Dink jy 

ek is stupid! Ek staan al vir die afgelope 10 minute hier en luister. 

 

Herman: Haai my Bok, na wat?  

 

Louise: Na wat! Na alles! En so by the way, Betsie het nie ‘n gel-pot omgegooi op die 

haardroër nie, jou donnerse skedonk van ‘n scrap kar het gaan staan en ek moes huis toe 

loop in die warm son met die hele Pick & Pay in my hande, en jy sit hier op jou gat en 

drink ‘n bier op die rusbank en haal jou donnerse vuil voete van daai kussing af!!! 

 

Herman: Man daai sielkundige se moer! Ek moet jou nou kamtig waardeer, maar al wat jy 

doen is moan en orders uit deel! Dink jy ek sit al heeldag by die kantoor op my gat en niks 

doen nie. O nee, ek het ook net so harde dag gehad. (brom onderlangs) En wie het 

inelkgeval gesê jy moet die hele Pick & Pay leeg koop, jy lyk soos die kersvader met ‘n 

bonus. . 

 

Louise: Ekskuus wat sê jy?  

 

Herman: Nee my bok, ek sê net ek wonder waar die foon is. 

 

Louise: Was jy nie nou net die een wat ‘n bord kos gesoek het nie. Wel hier staan ek nou, 

met ‘n hele maand se groceries en jy het nogsteeds die vermetelheid om my te beskuldig 

en te sê ek is ‘n slegte, koue, ongevoelige vrou wat nie na haar man omsien nie.  

 

Herman: Ek het dit nie gesê nie. . . 

 

Louise: Maar jy het dit gedink! (pouse) En my hare is nie eers gedoen nie, jy wou net 

mooi praatjies maak sonder dat jy dit bedoel het . . . 

 

Herman: Ag, maar Bokkie, jou hare lyk altyd mooi. Of jy dit nou geperm het of nie . . . 
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Louise: Man, moenie vir my kom Bokkie nie, plaas jy gooi eerder petrol in daai stuk 

scrap! Weet jy dat ek omtrent 2kilos moes stap na die naaste petrolstasie?  

 

Herman: (brom onderlangs) En weet jy dat jy 20kilos te veel weeg? 

 

Louise: ASKIES!  

 

Herman: Nee, ek vergewe jou liefie. Ek het geweet jy sou een of ander tyd onverskoning 

vra... 

 

Louise: HERMAN! Ek sweer ek gaan jou golfstokke vat en gate in daardie stuk blik 

wetter as jy my weer los met ‘n halwe tenk petrol! Jy beter die kar volmaak, ek gaan môre 

tee drink by Betsie. 

 

Herman:  Betsie sit to hell en gone vêr van ons af! Wat, seker 8kilos! Weet jy hoe duur is 

petrol! Nee se gat my skat! Jy rits te veel rond. Jy kan gerus bietjie soontoe toe stap, 

oefening het niemand nog ooit skade aan gedoen nie.  

 

Louise: Sê jy ek is vet!  

 

Herman: NEEEE! Nooit nie! (sag) net dik!  

 

Louise: WAT Sê JY!  

 

Herman: Ek hik!  

 

Louise: Dit is omdat jy voor vyf in die middag al sit en suip! EN HAAL AF JOU VOETE 

VAN DAAI KUSSING! 

 

Herman: Ja man, ek soek net die remote!  
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Louise: Man, vat ‘n flits en gaan kyk mooi. Daai remote is ook so diep in jou . . .(mompel 

tussen die pakkies). . .ingedruk dat jy hom nooit sal kry nie. . . 

 

Herman: Wat sê jy? 

 

Louise: EK Sê, DAARDIE REMOTE IS OOK SO DIEP IN JOU GAT OPGEDRUK 

DAT . . .(Trap die remote raak, gly en val dat jy net pakkies sien trek, ‘n brood val op 

Herman se skoot) 

 

Herman: Hey! Bokkie is dit al wat ons kry vir aandete! 

 

Louise: KOM HELP MY OP JOU LUI GAT!  

 

Herman: Wag, ek bel net gou ‘n dokter !  

 

Louise: Vir wat, ek het nie so seer gekry nie? 

 

Herman: Nee, nie vir jou nie, vir my. My rug gaan af wees as ek jou moet optel! 

 

Louise: (Bars in trane uit) Herman! Ek weet nie hoekom ek ja gesê het voor daai 

predikant nie. JY is GEMEEN en SELFSUGTIG!  

 

Herman: Ag Bokkie, dit is net ‘n ou grappie. Waar is jou sin vir humor? 

 

Louise: MY sin vir humor! Laat ek jou sê waar is dit heen. Dit is in sy moer in! Ek wens 

ek kon heeldag in ‘n kantoor sit, op my gat, op ‘n stoel met wieletjies met aircon. Ek kry 

tee en toebroodtjies en iemand tel al my vuil kleure op, doen my wasgoed en bring vir my 

kos, terwyl ek bier drink en rugby kyk. Laat ek jou sê Herman, jy het die gemaklikste lewe 

ooit!  
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Herman: GEMAKLIK! O nê! Laat ek jou sê! Ek wens ek kon heeldag by die huis sit, tee 

drink , vir drie ure gaan skinder by die haarsalon, klere koop op my man se rekening en op 

en af stap in die winkels! Klink dit nie gemaklik nie? 

 

Louise: O! So jy dink dit is makliker? Jy dink jy sal dit beter kan doen? 

 

Herman: Ek sal dit speel-speel kan regkry! En jy dink kantoorwerk is makliker?  

 

Louise: Ek sal dit chop-chop onder die knie kry!  

 

Herman: Nou goed! Kom ons ruil vir eendag. Jy kry my werk, en ek kry joune!  

 

Louise: Afgespreek!  

 

 

SPEEL-SPEEL , CHOP-CHOP (LIEDJIE 1) 

 

Louise: Jy dink dis ‘n grap om vrou te wees, want ons moet mos heeldag uit kookboeke 

lees,Om te gaan vir ‘n perm of  ‘n bikini-wax, is mos makliker as Zuma se tax! Maar 

luister mooi my liewe man, want die realiteit gaan vir jou vang: Jy moet kos kook, huis 

uitvee, wasgoed was,. . .o ja, en onthou van taibo-klas!  

 

Ek is trots want ‘n vrou is so sterk soos ‘n rots, laat my kinders kraam, want ek is nie 

skaam. Ons is vir niks bang, nie eers vir die Tuin van Eden se slang, en onthou om te mop! 

Want ek doen alles chop-chop! 

 

Herman: My ego is my beste maat, jy sal verseker nie aan hom raak. Ek is ‘n man van 

murg en been, daarom sal ek die een wees wat nooit geld leen. Kantoorwerk my vrou, laat 

ek jou vertel, is glad nie jou pêl, en onthou jy mag nie op die compony se foon bel. Jy 
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moet briewe tik, rekeninge betaal, en dit weeg glad nie so min soos op die huis skaal. 

Salarisse uitwerk, kliënte sien, dit is ‘n klein voorbeeld hoe ek my inkomste verdien.  

 

Ek is trots want ‘n man is so sterk soos ‘n rots! Ek is ‘n moerige meneer, niks kan my  

verder keer. Jou klein huiswerkies, my liewe vroutjie sal my verveel, want ek doen dit 

sommer speel-speel. 

 

Herman : Onthou om die kantoor te sluit! 

Louise : Onthou om die plante nat te spuit!  

Louise: Jy gooi olie in die pan!  

Herman: In die kar is daar ‘n petrol kan! 

Herman: Die Blou-Bulle dra blou truie! 

Louise: Ek hou van kos met kruie!  

Louise: Pick & Pay vat ‘n kredietkaart! 

Herman: Onthou net die Currie-beker speel nie in Maart!  

Herman: Ek doen dit Speel-Speel!  

Louise: Ek hanteer dit chop-chop!  

Herman: Speel-Speel!  

Louise: Chop-chop!  

Saam: Ek hou jou dop!!!! 

 

[Albei kyk vir mekaar en elkeen haal sy pil uit en drink dit gelyk.]  

                                      (BLACK OUT) 

 

TONEEL 4 (DIE VERANDERING)  

 Die setting by nogsteeds dieselfde. Dit is vroeg oggend en Herman enter slaperig van 

OP-side af. Hy gaan krap hom die heeltyd en lyk ongemaklik.  
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Herman: (kyk geirreteerd rond.) Wat! 3uur! En ek het nog nie eers ‘n oog toe gemaak nie. 

As ek lê dan wil ek staan, as ek staan dan wil ek lê, ek weet nie wat gaan aan nie! Ek voel 

skoon benoud! Wat as ek my oorlede skoonma se asma geerf het? (Hy roep bangerig.) Ma 

Soekie! Is jy hier! Weg jou satanskind! WEG sê ek! (Kyk weer rond.) Ag nee man, nou is 

ek net paranois. Kom ek gaan pie net dan is alles weer orraait – ‘n mens weet nooit nie, 

dalk het ek  net te veel bier opgegaar of iets. (praat met sy privaatdele) Of wat sê jy 

meneer? (Voel en besef daar is niks.) Wat de bliksem! Is ek nou....Waar is hy? Wat? 

(spring op en voel aan sy bors.) Hoe kom die goed hier? Ek ....ek....(Gil histeries) 

LOUISE! LOUISE! HY IS WEG! LOUISE!  

 

Louise: (enter vanaf OP-side. Sy het ‘n los slaap broek aan) Vir wat skreeu jy so! My 

magtag man dit is 3uur die oggend! Wat maak jy en wie is weg? 

 

Herman: (hou sy hande voor sy broek) Louise, dit is baie privaat, maar jy is my vrou en ek 

dink jy moet dit weet.. 

 

Louise: Praat Herman. Ek wil gaan slaap. Wie is weg?   

 

Herman: Klein Herman.  

 

Louise: Herman is jy gesuip! Wat bedoel jy “Klein Herman” is weg?  

 

Herman: Man my...my goeters. Jy weet...my....man kyk self. (hy draai sy rug na die 

gehoor, trek sy broek voor af en wys vir Louise.) En wag! Ek het hierdie by gekry. (lig sy 

hemp op.)  

 

(Louise staan en kyk verslae.) 

  

 Herman : Sê iets magtag ! 
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Louise :  My man is....is ‘n dragqueen !  

 

Herman: Moenie belaglik....Louise wat is daai?  

 

Louise: Wat is waai?  

 

Herman: Daai ding wat so vir my kyk!  

 

Louise: Wat? (kyk af) Wat de hel is die! Herman! Waar kom die ding vandaan? Wat maak 

ek met hom? Herman!  Help my Herman! (hardloop agter bank in en Herman skreeu 

histeries soos ‘n vrou.)  

 

Louise: Hoe kry ek die ding af! Eina magtag! Is dit soos ‘n handbriek? Herman dit wil nie 

af nie!  

 

Herman: Hey! Jy moet versigtig wees met klein Herman! Hou op om so rof te werk, wag 

ek help... 

 

Louise: Los!  

 

Herman: Maar dit is myne.  

 

Louise: Herman shutup...wag....dit...dit voel of hy sak. (Kom agter bank uit trek broek 

weg.) Sjoe! Hy is weg. Sies man! 

 

Herman: Ek kan mos nie help nie.  

 

(Gaan sit langs Herman op die bank. Daar is doodse stilte. Albei kyk vir mekaar en kyk 

dan weg.)  
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Herman: Louise.... 

 

Louise: Ja.... 

 

Herman: Is joune nog daar.... 

 

Louise: (voel versigtig) Ja, en joune.... 

 

Herman: (Voel onder sy hemp) Ja.... 

 

 (Nog ‘n stilte volg.)  

 

Herman: Louise.... 

 

Louise: Ja  

 

Herman: Wys my joune dan wys ek jou myne.  

 

Louise: Sies Herman! Jy is nie standerd drie nie!  Hier moet ‘n eenvoudige rasionele 

verduideliking wees hier voor.... 

 

Herman: Dit is daai moffie-berader! Hy het natuurlik al die tyd geweet, die klein 

bliksem...Hy laaik my, ek weet hy doen, en dit is hoekom....Dit is daai blêrrie pil wat dit 

gedoen het. 

 

Louise: Moet altyd alles oor jou gaan? Hier sit ek met die bebakte pere.... 

 

Herman: Ek mis my pere... 
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Louise: Moet jy altyd vieslik wees! Hier sit ek vrou en dame van vier Gouws geslagte met 

‘n slang in die gras !  

 

Herman : Ek mis my slang in die gras... 

 

Lousie: Herman! Asseblief! Gaan bel net daai man voor ek my vererg!  

 

Herman: No ways! Ek bel nie. Jy wou mos hom hê so jy gaan hom bel. Ek wag.  

 

Louise: (tel die foon op.) Man, laat ek dit net doen. (foon lui net.) Dit lui net...hier...hier is 

die voicemail...wat, o shit !  

 

Herman : Shit wat ?  

 

Louise : Hy is eers volgende week op kantoor... 

 

Herman: Nee, jy lieg! Gee daai foon hier! Jou klein bliksem, antwoord. As ek jou 

kry...volgende week, ek gaan nie heeltyd met tiete...Hallo? Daar vrek die donnerse ding!  

 

Louise: Moet jy altyd so barbaars wees. Ons moet maar net deurdruk. Dit is dalk ‘n teken. 

Ons het mos gesê ons ruil vir ‘n dag !  

 

Herman : ‘n Teken ? Wat bedoel jy? Ek het nie bedoel ek wil heeltemal ruil nie! 

  

Louise: Wel ons het nou heeltemal geruil en dalk is die pil soos ‘n disprin of iets – dalk 

werk dit uit. Ons moet nou maar net geduldig wees. Dalk is dit wat hy ons moet mekaar 

waardeer.  Is jy dan te bang om vrou te wees?  

 

Herman: Nee nooit nie. Is jy bang om man te wees?  
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Louise: Nee, dit is net....nee.  

 

Herman: Nou maar goed. Dan hou ons by ons ooreenkoms. Ek sal in elk geval ‘n beter 

vrou maak as jy, ek is immers ‘n man, vrou, man, man, vrou, man jy weet wat ek bedoel.  

 

Louise: Ja Herman, ons praat weer as daardie gevreesde PMS inskop! Mmm...Herman, 

wat doen ek as....as...jy weet... 

 

Herman: Wat?  

 

Louise: As, hy weer soos Laserus maak.  

 

Herman: Laserus? Wat de hel bedoel jy?  

 

Louise: (beduie na broek.) Man, as hy weer opstaan?  

 

Herman: (staan op)  Los hom net uit. Moenie daaraan peuter nie. Dit sal weggaan. Kom 

ons gaan slaap. Sê my, kan ‘n mens op jou maag lê met hierdie goed... 

 

Louise: (exit na kamer aan OP-side) Ja man! Hey! Hou op om daaraan te vat!  

 

Herman: (exit agterna.) Ek voel net bietjie. (Voel weer aan sy borste en glimlag.)  

 

Louise: (Loer uit) HERMAN!  

 

BLACK OUT.   

 

TONEEL 5 – DAG EEN 

Ligte gaan aan. dit is vroeg oggend, herman het ‘n kamerjas aan en  sit met ‘n koppie 

koffie op die bank en louise enter met ‘n helse spoed vanaf op-side.   



 24 

 

Louise: Waar is jou karsleutels ? 

 

Herman: More bokkie! Lekker geslaap ? 

 

Louise: Ek is laat Herman! Waar is die karsleutels ?  

 

Herman: Wag ek voel hom . . .hy is . .wag . .ek het hom amper . . . (lig sy been eenkant 

toe) . . O, nee wag, false alarm.  .net ‘n ou windtjie. Nee sorry bok, ek weet nie. 

 

Louise: Verspotte mansmens! Die ding lê seker nog in die kamer. Het jy al my broodtjies 

gemaak? 

 

Herman: Broodtjies? Watse blêdie broodtjies? 

 

Louise: Herman, my kospakkie vir die dag. Ek maak elke dag vir jou broodtjies. As vrou 

van die huis is dit jou plig. En onthou ‘n dame praat nooit lelik nie.  

 

Herman: (vererg) Jy wil nou weer die ding te vêr vat Louise!  

 

Louise: Nee bokkie! Reëls is reëls! Waar de hel  is die sleutels! (Exit na kamer, OP-side) 

 

Herman: Reëls! Sy soek reëls nê! Ek sal vir haar reëls gee.  Broodtjies coming up! (Exit na 

Prompt-side na kombuis) 

 

Louise: Herman ek het die sleutels! Herman! My magtag! Mansmens vandag is die dag dat 

ek jou onder jou gat.  . . 

 

Herman: Bokkie! (Enter met ‘n loaf brood vanaf kombuis) Ek neem aan jy is oppad! Hier 

is jou brood. (Gooi vir Louise die brood) 
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Louise: Is jy dan nou heeltemal belaglik! Dit is dan droog. Al wat hier kort is ‘n liter 

papsak dan kan ek net sowel gaan nagmaal hou!  

 

Herman: Jy is heel te mal reg Bokkie! Droog en bitter. Nes jy ! (Lag vir homself en steek 

‘n siggaret aan) 

 

Louise: Nog ‘n reël Herman. Omdat jy nie heeltemal voldoen aan die vroulike siklus van 

die lewe nie, mag jy ook nie rook nie.  So gee maar kans as daardie ontrekkingssimptome 

inskop, dan kan jy nou sommer beter ons vrouens se buie verstaan.  

 

Herman: Nie rook nie! Dit is weereens ‘n stappie te vêr Louise. Hoe moet ek  help ek het 

nie eierstokke nie! En baie vrouens rook Louise !  

 

Louise : Dalk het jy eierstokke Herman. Ons sal maar sien as die lig rooi slaan! En ek weet 

baie vroue rook, maar ek rook nie.  

 

Herman:  Goed, ek mag nie vloek nie, en ook nie rook nie. 

 

Louise: Korrek!  

 

Herman: Nou maar goed, Mevrou Man van die Huis! Dan moet jy vloek en rook. Vir ‘n 

hele dag!  

 

Louise: Ag nee magtag Herman! Ek is ‘n dame!  

 

Herman: O nee Bokkie! Ek is die dame van die dag! En hoe het jy nou weer gesê:”reëls is 

reëls.”  Hier is my siggarette. Net ‘n tip my Bok, moenie dubble clutch op die eerste dag 

nie.  
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Louise: Toemaar Herman, ek dubble clutch net jou bakkie! Ek ry nou. Jou lysie lê op die 

tafel. Sterkte! (Exit by voordeur uit aan OP-side) 

 

Herman: (brom) Lysie! Lysie! (Kry ‘n plakaat teen die yskas en vou hom oop) LYSIE! Is 

sy nou heeltemal gef… in die kop! O taal Herman, jou taal, reëls is reëls. Laat ek sien, 

Pick & Pay eerste, aandete, wasgoed, spring clean, tuin nat maak . . . melktert bak vir die 

kerkbesaar en klere stryk . . .hoe lank is die donnerse ding nog. Ag bliksem, daar vloek ek 

alweer. Ok! Haal asem. Kom ons begin bo. Pick & Pay.  Nou goed, kom ons begin die 

dag (sarkasties) van die BESIGE HUISVROU! (Exit uit voordeur aan OP-side ) 

 

BLACK OUT 

 

Daar is ‘n kort Scene change. Daar staan twee stoele wat die kar voorstel. Louise kyk 

verbouereerd rond en mime die res van die aksies asof sy bestuur.  

 

TONEEL 5 (LOUISE IN VERKEER) 

 

Louise: (LIGTE GAAN AAN OP LOUISE) Waar is die plek dan? Het ek nou die regte 

afrit gevat? Hoe is dit moontlik dat ‘n mens vyf minute laat ry en dan kry jy die hele uitog 

van Jerusalem voor die rooi robot, en nie op perde en osse nie, Neee, in 4X4, BMW’s, 

Mercedese, Renaults en die blêddie reject op die fiets. Ryyyyyy! (druk toeter) RY man ry! 

Ryyyyy! Hey! Ek hoop nie jy praat met my nie! Watse vieslike tekens wys hierdie man vir 

my! (druk toeter) Haai sjoe! Maar jy is onbeskof! Wat sê jy! Eet jy met daai mond! 

Moenie dink omdat ek ‘n vrou is ek sal jou nie. . . AAAG EFFFFOF MAN!  

 

VERKEER (LIEDJIE 2)  

 

Louise: Haal asem! IN en UIT! Ek is nou so de bliksem in, en my woede het maar nou 

eers begin. Ek sit hier op die N4, dêmmit ek wens ek het ‘n bier. Die verkeer maar my gat 
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lam, want almal gaan hul eie gang . . .en hier sit ek nogsteeds, en wag, en wag, en wag . . 

.vir wat!  

 

Ek sien rooi, oranje, groen, maar die ou voor my bestuur soos ‘n pampoen. My toeter 

word my beste vriend, die briek my wag, die petrol my alibie, kan almal net ry want ek kan 

nie fokken voor my sien nie!!!! 

 

Dan dink ek terug aan ‘n liedjie uit my kinderdae: Ek ry in my rooi motorkar en langs my 

sit my pop, en as ek by die rooi lig kom dan weet ek ek moet stop . . . 

Ek stop nog die hele bliksemse tyd man! Ons beweeg tree vir tree, as ons gelukkig is 

miskien twee. Maar wag, kan dit wees! Ons ry ons beweeg! Ek sien die ligpunt al nader 

kom, ja kan dit wees, ons beweeg grasiuees, hy is ROOI!  Ag nee, wat nou, ag bliksem 

nog ‘n tou.  

 

Ek kan nie meer nie. Ek is gatvol. Ek klim sommer uit en loop, of dalk moet ek daai 

mense help stoot. Gee my nou ‘n siggaret, want dit is al wat my nou sal red!!! 

(BLACK OUT) 

 

TONEEL 6 (HERMAN IN PICK&PAY) 

(Lig gaan aan op Herman met ‘n inkopie trolie. die Pick & Pay word voorgestel aan 

prompt-side.) 

 

Herman: Waar de hel sal hulle nou die toiletpapier bêre in die plek. Fok, dit is groter as 

rugbyveld, tot die Cheetas sal miltsteek kry.  Goed Herman, dit is nie so moeilik nie, net ‘n 

paar rakke om deur te loop dan is jy klaar. Wat het ons? Fishpaste, Blackcat, Shampoo, 

Noodles, . . . wat de hel is dit: MR. MUSCLE, sies man, dit klink soos ‘n nuwe viagra. 

Nee om darem ‘n man so in die gesig te vat, ek sal bietjie met Louise moet praat.  

 

Herman: Wag, ekskuustog mevrou, kan u my dalk sê waar kry ek hierdie viagra, Mr. 

Muscle, nie dat ek dit nodig het nie, dit is net my vrou wat gevra het dat . . .  
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Voice over: Ekskuus? Is jy....’n man?  

 

Herman: Ja man! Natuurlik is ek ‘n man, hierdie (wys na borste) is van gym....ek wil 

eintlik net weet waar ek hierdie viagra.... 

 

Voice over: Probeer jy my vir ‘n gek hou.  Sies man! Ek roep nou sekuriteit!  

 

Herman: Maar mevrou.... 

 

Voice over: Jou skollie, jou trassie, vieslike ding, jou ma se.... 

 

Herman: my ma se wat . . hoor hier my skat . .ek sal vir jou f. . man .  .vlieg in jou  . . p . 

.d . .dêmmit . . .sjoe maar jy kan darem maar lelik praat. Ek is ‘n dame. Ek praat nie so 

nie. . . 

 

Voice over: Donnerse mofgat!  

 

Herman: Wat ‘n moffie! Jou moer man!  

 

PICK & PAY – LIEDJIE 3  

 

Herman: OMO, seep, Colgate, Black cat, Nik Naks, BANKROT!!! Alles produkte van 

hierdie hel. Pick & Pay, o nee my skat, gaan staan agter in die ry. Daar is beter dinge om 

te doen . . .golf by die club of miskien sqash by die gym . . .waar moet ek begin . . . 

 

Trollies wat stamp, en vrouens wat praat, oral vra almal waar is die special op Kerkstraat. 

Jy moet jou storie ken, met hierdie trollie-wedren, want jy kry miltsteek en jou knieë raak 

lam, maar nogstans loop die tannie van 80 voor in die span.  
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Gang op gang, rak op rak, party van die mense koop die grootse klomp . . k . .SNERT! 

Ek weet nie waar ek is, Savoury Mince, maar waar is die donnerse disprins.  

 

My kop is seer. Ek kan nie meer. Maar wag, daar is die betaalpunt. Ek het my goue 

medalje gekry in die comrades. Dankie dame, hoeveel? R480, ag nee liewe magtig! My 

geld is in sy moer, my rekenig se lemiet is doer! Dit was maar net die eerste stop, en by die 

huis moet ek nog die vloere mop!!! 

 

(BLACK OUT) 

 

TONEEL 7 (Sê WIE GOEIEMIDDAG – OP TEABREAK) 

(Ligte gaan aan en louise enter gatvol die kantoor binne en gaan sit op die stoel. die 

kantoor word aan OP-side voorgestel.) 

 

Louise: Sjoe, so is ek darem nou by die kantoor voor die wederkoms! Nadat ek amper die 

man op die fiets omgery het, het die vekeer darem begin vloei. Wag, kom ons kyk. Waar 

begin ‘n mens dan nou. Aaa! Sy dagboek, seker nie veel afsprake nie, speel in elkgeval 

heeldag golf. (HAAL ‘N A4 DAGBOEK UIT) Kom ons kyk, mmmm, die 25ste, dit is nou 

vandag.  . . .Afspraak 1, 20 oor 8, mmm…o hel, bietjie laat vir hom, Afspraak 2, skakel 

Mnr. Kwalimanideileweasie. . . Bliksem . . .is dit ‘n naam of ‘n Lesotho hoofstad!  

 

Goed, kom ons bel, ek hou van praat so dit kan nie te moeilik wees nie. 

(Tel foon op en skakel. die foon wat lui aan die anderkant word gehoor.) 

  

 Voice over: Hello?  

 

Louise: Hallo, kan ek met Meneer Kwalimanideileweasie praat asseblief. (pouse) 

 

Voice over: Hello? Hello?  
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Louise: May I speak to Mnr. Kwalimandi, ag vervlaks . . .may I speak to Mnr. 

Kwalimandi please.  

 

Voice over: Hello? To whom?  

 

Louise: MAY I SPEAK TO . . .bliksem gee my net iemand om mee te praat!  

Hello, hello, is this Mnr. Koggelmander thats speaking?  

 

Voice over: Ummm, you have a tap that is leaking?  

Louise: Who? NO, I  DONT HAVE A TAP THAT IS LEAKING, AM I SPEAKING TO 

THE RIGHT PERSON? 

 

Voice over: Just hold on... 

 

 Louise: Ok, I hold on. (Steek ‘n siggaret aan. Telefoonmusiek begin speel aan die 

anderkant.) Hello! Is someone stil here! Hello! Is ek nou wragtag die enigste een op die 

lyn! HEELLLOOO! Ag nee moer man!  

 

Voice over: Hello?  

 

Louise: O I am sorry, who is speaking now?  

 

Voice over: Sorry mammie! Mnr. Kwalimanideileweasie, he is on teabrake. Call back 

later.... 

 

Louise:  I see, he is on tea-brake, I must call back later, se moer man, tell Mnr. Kallisman 

ek sê hy moet verstik aan sy blêddie tee, call you back later! Gaaa! No I am not a racist, I 

just want to speak to him. Luister hier jou dom donner, ek is besig om vreeslik,vreeslik de 

bliksem in te raak, sit my nou deur of ek sal jou aankla by TELKOM.  . .(foon gaan dood.) 
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Hello! HELLO! Hy het wragtag neer gesit. (tel dagboek vererg op en lees) Afspraak 3 . . 

.skakel Mev. Mandiywasi. . .(pouse) Se moer! Ek is nou op tea-brake!  

 

(BLACK OUT) 

 

TONEEL 8 (DIE GROOT KOL) 

(Ligte gaan aan en Herman staan by ‘n emmer en ‘n mop aan Prompt-side.) 

 

Herman: Nou gaan ons sommer hierdie vloertjie speel-speel skoon maak! Ek is mos darem 

‘n Army-mannetjie en daar is niks wat jy my kan vertel van vloere vee nie. Wat staan hier: 

Voetnota 1- Herman die vloer moet met ‘n spesiale skoonmaakmiddel gemop word.  

Spesiale middel! Ag nee wat, ek gooi nou vir jou ‘n bier hierop dan kyk ons hoe lyk 

hierdie vloertjie daarna. Spesiale middel! Gaaa!  

Hoe lyk die dekselse bottel dan . . .is dit nou die een of die een? (haal ‘n bottel Jik uit en 

ruik daaraan) Sjoe! Praat hierdie amoniak darem nou met my, nee kyk hierdie meneertjie 

skrik nie vir vuilgoed nie. Kom ons maak dit sommer 1 by 4 . . Hel maar die goed is skerp, 

mens het nie eens Vicks nodig vir jou sinusse nie.  

(Was vloer) Hoe moeilik is dit nou, jy was net op en af en links en regs dan is jy klaar.  En 

kyk net hoe skoon is die vloer . . .ek wonder moet hier nou varnish oor, maar wat de hel 

soek die kol hier. . . .o bliksem . . daar vreet die donnerse goed ‘n gat in my vloer . . 

.Louise gaan my vermoor. . .  

Kol! Watse kol bokkie. Dit is maar net die bure se brakkie wat sy been kom lig het op die 

vloer, niks ernstig nie. Nee man! Dit is die flouste verskoning ooit! 

 (Skuif bank oor kol) Sy gaan my nooit glo nie, en nou is die dekselse bank nog so swaar. 

(kyk na bank) Kolskoot! (Tel papier op) Plaas dat sy sê wat ek moet gebruik, wag ‘n 

bietjie . . .Voetnota 2 - Gebruik die Mnr. Muscle op vloer. . .ag nee bliksem! 

 

(BLACK OUT) 
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TONEEL 9 (LOUISE KOOK DIE BOEKE) 

(Ligte gaan aan en louise sit by lessenaar aan op-side   met ‘n sakrekenaar en ‘n pen) 

 

Louise: Laat ons sien, wat is volgende, stel ‘n begroting vir Mnr. du Preez op. Ag dit is 

seker nie te moeilik nie, ek het darem ‘n C gekry vir matriek rekeningkunde. Laat ek sien. 

. . .’n geldtjie opsy gesit vir ‘n nuwe motor . . .ag nee wat kom ons doen die boeke uit ‘n 

vroulike oogpunt, hoekom moet mans dan altyd alles kry? Sy gat my skat! Waar was ons, 

ooooo die nuwe kar, nee wat ,  hy kan doen met die oefening, hy kan bietjie stap . . .kom 

ons bestee eerder hierdie geld aan Mevrou. du Preez se nuwe kombuis, ‘n vrou se 

kombuis is haar tweede huis!  

 

Wat staan hier . . . lidmaatskap by die golfclub.  . .R500.  . .ag nee kak man, dit om ‘n 

ysterstokkie rond te swaai . . .wat is die ? Mevrou du Preez kry R200 vir ‘n maandlikse 

perm . . .ag nee dit is hopeloos te min vir jou vrou se skoonheid . . .so ons vat R200 by die 

golfclub en ons voeg dit by die R200 van die salon en dan kry ons R200 vir jou en R400 

vir haar! (lag) Vakansie in Durban . . .R2000 . . .ag nee regtig, wat se goedkoop twak is 

dit, dan kan ‘n mens net so wel in jou eie huis sit en samoosas en kerrie eet, dan is jy in 

Durban. Kom ons verander die woordjie Durban na . . .Dubai.  . .die fraaiste ou kusdorpie 

oorsee . . .Lekker vakansie hou Mevrou du Preez!  

 

 

MANS – LIEDJIE 4 

 

Louise: Dit voel vir my of ek as vrou gedurig agter bly, tot dat hy voor in die koor staan 

om te . . . vry. As ons mooi gaan kyk na die Geskiedenis, wie is eerste geskape, Adam, 

wat ‘n belewenis . . .en ons arme Eva moet suig aan die agterspeen en tevrede wees met sy 

ribbebeen!   Sit ons vroue saam in ‘n gesprek wil ons net vrek…. Jy hoor net check my kar 

se nuwe mags….het jy Sondag gesien hoe jaag Schoemacher oor die checkered flags!!!   
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Maar soek hul net iets dan hoor net….bokkie waar is my das, liefie ek soek my tas….waar 

de hel is die broek….. ai, maar hul kan darm soos hulle gatte soek! 

My gat raak so lam, elke Saterdag sit elke man, voor die tv gepen en hoop die cheetas 

gaan wen.  

 

Ek is ‘n vrou, wat weet wat sy van hou. Gee my ‘n shopping voucher of ‘n nuwe rok en 

ek wys gou wie is baas chop-chop! Mans maak asof hulle die wêreld besit, kraai koning 

van elke huis, maar wie is wys! Ek, is ‘n vrou, en aan my geslag bly ek getrou! Ek is ‘n 

vrou!!!! 

 

(BLACK OUT) 

 

TONEEL 10 – (HERMAN KOOK EN VERDRIET) 

(Ligte gaan aan en Herman staan met ‘n groot pot en die kook en geniet in die hand aan 

Prompt-side) 

 

Herman: Ek verstaan nie hoekom maak vrouens nooit kos voor die tv. nie, wat is so 

moeilik daaraan, jy gooi alles in ‘n pot en kook dit teen ‘n moerse spoed sodat ‘n mens 

vinning kan eet. Waarom kook hulle alles altyd so laaaaank! Nou kan ek rustig hier sit met 

die tv. in die agtergrond - wat meer wil mens hê. (blaai deur boek) 

 

Goed waarvoor is ons lus. . . .wel eerstens is ek nou blêddie lus vir ‘n siggaret, maar nou 

ja . . .wat de hel is  die . . .Tannie Gertruide se growwe Jantjies. . . ag nee sies tannie, dit 

klink soos ‘n geslagssiekte! Wat is daar nou nog. . . .Bobotie . . nee, maalvleispastei.  . 

.nee, eiervrug met roomsous . . .jig! AAAaaa, wat van ommelette met ‘n kaassous en 

bacon-repies! Dit klink mos nou heerlik!  

 

Kom ons kry gou alles! Gooi dit in die pot en dan op die stoof! (exit vinnig na prompt-

side, backstage val daar potte en panne) Eina bliksem! (Enter vanaf kombuis vanaf 

prompt-side) Daardie braaipan is deksels swaar! Goed, kom ons begin. 2 eiers, klop 
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liggies. Klop! Halllo! Is daar iemand hier binne? (lag vir homself) Dêmmit ek is nou lus vir 

‘n siggaret! Hou Herman hou! Sif meel by! Sif se moer, dit is hopelik teveel moeite!  Ek 

sal dit strooi! (gooi meel in) 1 Koppie melk, ag demmit, die melk is suur, maar nou ja, 

kaas is ook gemaak van suur melk. Roer alles op lae hitte. Toemaar die hitte sal nou nou 

kom! Dit is darem warm hier binne! Voeg kaassous by! Dink jy mens maak die ding nou 

aan? Nee wat, dit is seker soos sout, ons moer dit net in! Siedaar! Twee omelette oppad.  

 

KOSKOOK IS VIR SISSIES – LIEDJIE 5 

 

Herman: Klits, klop, roer, ek is in my moer! Watter tipe man staan nou voor die stoof, “jy 

moet die meel sif” dit is soos ‘n bygeloof. Vrouens kan heeldag praat oor dit wat hulle 

voor die stoof maak, ‘n pasteitjie hier, en ‘n skaapboudtjie daar, dit maak my sommer van 

voor af naar!  

 

‘n Vrou is soos ‘n Durecal-bunny, hardloop heeldag op en af en lê heeldag op die 

telefoonlyn, maar as jy in die aande ‘n bietjie liefde soek sê sy: “ nie nou nie skattie, ek het 

hoofpyn.”  By ‘n vrou moet jy heeldag hoor:” Liefie, ek moet 10 kilos verloor, lyk ek vir 

jou vet en moenie bieg, Kak man, ek sal pleinweg lieg! En die koek en tee is soos die 

sustersbond, as jy my vra klink dit maar na ‘n pot stront!  

 

‘n Vrou het te veel issues, sy moet met ‘n instruction manuel bestel word, want maak nie 

saak wat jy doen, daar sal altyd iets kort. Maar ek is ‘n man, trots en sterk en skrik nie 

eens vir koskook - dêmmit, hoe lus is ek nou vir rook! Maar ek doen dit speel-speel my 

skat, ek is ‘n man wat kan!  

 

(BLACK OUT) 
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TONEEL 11 (DIE RUGBY GAME)  

(Die huis-toneel bestaan uit ‘n rusbank off-center, asook ‘n koffietafeltjie. Die voordeur 

van die huis is OP-side. Louise enter by die voordeur (OP-side) van die huis, gooi  

aktetas neer) 

 

Louise: Herman! Ek is terug! Wat ‘n deurmekaarspul! As Herman moet weet wat ek 

vandag gedoen het is die hel los...ek sweer ek het my gat  ‘n aambei gesit en nou het ek 

nog wragtag Dr. Phil ook gemis met die donnerse verkeer....(sy sien nie Herman inkom 

aan Prompt-side nie.) om nie eers te praat van van Bold en Beautiful nie.... 

 

Herman: Moeilike dag gehad bokkie....kla jy?  

 

Louise: Nee, nee. Dit was nou die eenvoudigste tydverdryf op aarde. En jy? Hoe lyk Pick 

& Pay?  

 

Herman: Ag soos altyd. Die vriendelikste tannies – amal so hulpvaardig!  

 

Louise: (Kyk rond) Herman. Hoekom staan die bank hier?  

 

Herman: (duik op die bank.) Vir die rugby! Hier is jou trui en bulhorings. Onthou jy moet 

darem bietjie spangees wys! Ek gaan haal gou die nartjies. (exit af na kombuis aan 

PROMPT-SIDE)  

 

Louise: (trek trui en horings aan.) Kan jy dit nou glo! Herman verwag van my as vrou, om 

na die belaglike wedstryd te kom kyk. Wat ‘n simpel tradisie is dit nou! 30 mans hardloop 

heeldag agter ‘n bal aan en bliksem mekaar oor en weer. Dit is barbaars man! (In die 

agtergrond begin die TV. speel. Louise gaan sit op die rusbank en Herman enter met ‘n 

sak nartjies en ‘n vlag. ) 

 

Herman: Aaa! Net betyds vir die afskop! Het die fluitjie al geblaas? 
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Louise: En nou Herman! As jy hier sit? 

 

Herman: Wat bedoel jy as ek hier sit? Ek kom kyk mos die game!  

 

Louise: Nee! Nee! Nee Herman! As vrou van die huis mag jy mos nie rugby kyk nie, dit is 

dan vir die MANNE!  

 

Herman: Ag kom nou Louise, jy is nie ernstig nie. Dit die is finals man. 

 

Louise: Nee my skat, (steek siggaret op) jy kan maar ‘n goedkoop flexdraad aan jou gat 

vas maak en op die dak gaan probeer sein vang, maar jy gaan nie hier binne rugby kyk nie. 

Dit is my final answer! 

  

Herman: Ag my fo  . . .  

 

Louise: Taal Herman! Taal!  

 

Herman: JOU JOU  . . .JOU OPHELIAK!  

 

Louise: Ag my dierbare man, in die woorde van William Shakespeare: “ To be or not to 

be, that is the question!”  

 

Herman: Jy is gemeen Louise, gemeen. Ek gaan nou vir .  . .vir  . . . .Sarie bel. (tranerig) 

ek het ‘n vriendin nodig! (gaan na telefoon aan OP-SIDE)  

 

Louise: En vir wat wil jy haar nou bel. Sy is dan my vriendin. 

 

Herman: Maar jy bel dan altyd as ek rugby kyk, so reëls is reëls. 
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Louise: Ag man, vir my part kan jy Paraguy toe bel, ek gee nie om nie, EK KYK NOU 

RUGBY. Ek verstaan in elk geval nie hoekom julle so ophol gaan oor die onsinnige sport 

nie. OE! Kyk daai sexy mannetjie! Bokkie wie speel nommer 11? O gaats….(sy kyk 

verslae na haar skoot) Herman! HERMAN! Hier gebeur dit dan nou wragtag weer! Ek 

dink dit is die nommer 11! Hey, wat doen ek nou?   

 

Herman: Ek is nou totaal en al stomgeslaan en verneder. Sit ‘n kussing oor! Sexy 

mannetjie! Louise...sies man! Ek kan nie dit glo nie...dat klein Herman nou ‘n ander man 

moet sallueer! Rugby sal nooit weer dieselfde wees nie!  (Tel foon op en bel) 

 

Louise: Wat de hel gaan nou hier aan. Sal ek nou skree vir die oranjes of die bloues. Wag 

kom ons skree vir die bloues, dit is tog so ‘n manlike kleur. Wat de bliksem gaan nou aan, 

hey hoekom hol jy soontoe?  

 

Herman: Hallo Sarie! Hoe gaan dit! . . .dit is Herman . .  .Herman Marias man! . . Louise 

se vrou, ag ek bedoel man . . .Wat bedoel jy hoekom bel ek  . . .ek wil net bietjie gesels . . 

. 

Louise: Bly stil Herman ek kan nie ‘n dooie woord hoor wat hier aangaan nie!  

 

Herman: JY MOET KYK NIE LUISTER NIE! Nie jy nie Sarie . . .   

 

Louise: Herman, waar vat hulle nou die bal heen, anderkant man, anderkant toe, ag 

donner, daar tackle hulle die maer kind dat jy net bene sien trek . . .staan op PISSIE!!! 

 

Herman: Wat bedoel jy gaan dit lank vat . . .o het jy ‘n skaapboudtjie in die oond . . .ek 

het ook ‘n paar omelette op die stoof . . .haai Sarie, wat bedoel jy wil ek jou opchat . . .ag 

nee sies man ek is getroud . . .ek soek net iemand om mee te praat.  . .Louise . . .ja sy sit 

hier. .. sy kyk rugby . . . 
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Louise: Ek wil nie met haar praat nie, ek kyk rugby! Hardloop! Yes! Yes! Hy is deur! Hy 

is deur! Hy is  . . .(ruik in die lug) Herman . . .wat ruik so? 

 

Herman: Skuus! (lag) dit was ‘n ongelukkie!  

 

Louise: Nee, man  . . .iets . . .iets brand!  

 

Herman: Dit is net jou siggaret man! Ja Sarie, ek is nogsteeds op die die foon. Hoor hier 

hoe lank bak ‘n mens omelette. .  . .wat 3minute . . .o bliksem. .  .ek moet gaan Sarie, my 

huis brand af! Cheers!  

 

Louise: Wat sê Sarie!  

 

Herman: Die huis brand af! (exit na kombuis aan PROMPT-SIDE) 

 

LOUISE: Ag dit is niks nuut nie, sy was nog nooit goed in die kombuis nie, vra maar vir 

my, haar beskuit is altyd swart! Hardloop jou bobbejaan, jy sal nie eers quilify vir die 

Amakrokokroko nie! Wie de hel is die mannetjie, is dit die ref? Maar hoekom praat hy dan 

so vingertaal met almal. Dit is nou die grootste pot bollie wat ek in my lewe gesien het. 

Herman! Herman! Ek loop gou ‘n draaitjie! Ek wonder of hy sal agter kom as ek Egoli in 

die kamer gaan kyk? (exit na OP-SIDE) 

 

Herman: (Storm pikswart en met ‘n brandblusser in vanaf PROMPT-SIDE) O liewe 

moeder! Dit is nou ‘n kakspul! Louise se pot lyk soos die hel se ontvangskamer en die 

kombuis soos ‘n taxirang in Lesotho! Wat de hel gaan ek nou doen . . . aandete . . 

.aandete . . .siggaret . . .(gryp die siggaret en dubble clutch)  

 

Louise: Herman! Herman!  

 

Herman: O bliksem! (waai rook weg) 
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Louise: (enter vanaf OP-SIDE) Wat maak jy? 

 

HERMAN SKUD NET SY KOP. 

 

Louise: En as jy nou jou kop so skud soos Patricia Lewis op ‘n sokkie-treffer? Hoekom 

praat jy nie? 

 

HERMAN SKUD WEER NET SY KOP. 

 

Louise: Herman ek het nie ‘n graad in gebaretaal nie, het jy my handsak gesien? Jy het 

hom nog die hele dag gehad en ‘n vrou se handsak is privaat.  Hy lê seker in die kombuis. .  

. . 

 

HERMAN SKUD SY KOP WOES HEEN EN WEER EN KEER VIR LOUISE. 

 

Louise: Wat is in jou mond! Uit daar mee of ek speel tandarts-tandarts en ek maak hom 

oop! 

 

HERMAN BLAAS ROOK UIT. 

 

Louise: Herman! JY ROOK! Breek jy die reëls?  

 

Herman: Nee nooit nie Bokkie, dit is vir die . . . die  . . .kos! 

 

Louise: Die kos!!! 

 

Herman: Ja ons eet gerookte skaapboud, ek moet dit nog net in die oond gaan blaas sien . 

. .(glimlag breed) 

 



 40 

Louise: Jy praat nou twak Herman en jy weet dit. Jy kan in elkgeval nie skaapboud maak 

om jou lewe te red nie. So gepraat van skaapboud, wat is vir aandete? 

 

AANDETE - LIEDJIE 6 

 

Herman: Waarvoor is jy lus my dierbare vrou, ek kan vir jou enige iets maak om te kou. 

Van soet wortels, patats, ‘n t-bone steake en chips, lekker hoenderpastei en rys met sous, 

choclatepoeding en goud geel vla, enige iets sonder om te kla!  

 

Louise:  En wie dink jy miskien is jy, Jamie Oliver, sê my Jamie, hoe lank moet ‘n 

aartappel in die oond bly!  

 

Herman: Om te kook so maklik soos die ABC! Alles moet net gaar word en die die 

kombuis is klaar uitgevee!  

 

Louise: O so? So maklik soos die ABC! Laat ek jou ‘n tip gee! Om te kook is soos die 

diakens in die kerk, as jy iets wil hê moet jy jou vrek werk!  

 

Herman: So gepraat van werk, hoe was dinge op kantoor. Het jou rekeninge geklop en het 

die kliënte jou nie versmoor?  

 

Louise: Die kantoor was ‘n fees my liewe man, want sien ek as vrou kan!  

Die kliënte was gaaf en alte hulpvaardig, en al die rekeninge is klaar gedoen . . .oe Mev. 

du Preez gaan jou wil dood soen.  

 

Herman: Soos jy kan sien my dierbare vrou! Die dag was kinderspeletjies, maar wat van 

jou?  

 

Louise: Ag Herman, soos ‘n vis in die water het ek gevoel, toe ek my tuis maak op jou 

kantoorstoel!  



 41 

 

Herman: Huiswerk! Speel-speel!  

 

Louise: Kantoorwerk! Chop-chop!  

 

Herman en Louise: EK HOU JOU NOGSTEEDS DOP!  

 

(MUSIEK EINDIG)  

 

Louise: Moet jy nie die kos gaan dophou nie. 

 

Herman: Ek is oppad my dierbare vrou . . .moet jy nie rugby kyk nie. (exit na PROMPT-

SIDE.)  

 

Louise: Laat ek net gaan kyk wat maak Herman! Wat de hel ruik soos brand. Sarie se huis 

is dan 3 blokke van ons sin af.  (exit ook na PROMT-SIDE.) (Backstage skreeu Louise) 

HERMAN!!! 

 

Herman: O bliksem!  

 

(Herman hardloop met ‘n stink spoed oor die verhoog en exit by die voordeur uit aan 

OP-SIDE.) (BLACK OUT) 

 

TONEEL 12 – DIE GROOT KUIER 

(Ligte gaan aan en Louise sit met ‘n bier voor die tv. sy is op die punt om te ontplof van 

kwaadgeit, Herman sluip in met ‘n bos blomme vanaf OP-side.)  

 

Herman: Hallo bbbokkie! Hoe gaan dit?  
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Louise: Goed en met jou Herman! Ek bedoel dit kan mos net goed gaan as jou hele 

kombuis pikswart is, my stoof vol olie is, en my nuwe bastille pan mooi in sy moer in is!  

 

Herman: Stadig nou Louise! Stadig! Jy het nie dalk ‘n geweer op jou nie, want as jy het, 

gaan ek nou maar eers weer gaan . . .(Draai om en loop na die deur) 

 

Louise: HERMAN! Sit net een voet uit by daardie deur en ek bliksem vir jou!  

 

Herman: Haai Bokkie! Maar jy is darem aggresief! Wat is ‘n ou potjie nou tussen egenote. 

. .mmmm . . .jy het mos nog baie ander waarin jy kan kook, jy skrik mos nie vir ‘n stofie 

nie of hoe?  

 

Louise: O liewe Vader gee my net genade, want as U vir my krag gee gaan ek hom 

vermoor!!! 

 

Herman: Ag Bokkie! Kyk, ek het vir jou blomme gebring! (glimlag mooi)  

 

Louise: Haai dankie Herman! Hoe gaaf van jou om vir my blomme te bring uit MY EIE 

TUIN!!!! Ek loop nou voor ek my van voor af vererg. Geniet maar jou aandtjie hoor!  

 

Herman: Maar bokkie! Waar is jy dan nou so haastig heen!  

 

Louise: Ek gaan nou eers ‘n doppie drink saam met die manne, terwyl jy ALLEEN daai 

gemors gaan skoonmaak en die wasgoed was. (wys na die wasgoed) 

 

Herman: Wasgoed! Waar de hel kom die berg Ararat nou vandaan? Vanoggend was dit 

maar drie hemde en ‘n broek.  

 

Louise: As jy dalk kyk wat lê onder die beddens sal dit nie net drie hemde en ‘n broek 

wees nie. Ek loop nou, ek kry vir Lourens, Johan en Pieter by die golfclub!  
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Herman: Maar dit is my pêlle!  

 

Louise: Nie vandag nie. Bel maar vir Sarie en hoor of sy by die huis is. Ek loop nou. (Mik 

vir die deur aan OP-SIDE)  

 

Herman : Louise ! Wag !  

 

Louise: Wat Herman?  

 

Herman: Wat beteken dit as my...my...my boobies seer is? Ek kry nie gesit nie man!  

 

Louise: (lag) Nee wat Herman! Ek weet nie, dalk het die ooievaar vir jou kom kuier! Sien 

later.  (exit aan OP-SIDE)  

 

Herman: Maar bokkie! Wat van die wasgoed? Ek loop in my onderbroek rond, sy ken my 

maar sleg. Ek het nie ‘n probleem met naaktheid nie! (gaan sit op bank en foon lui) Hallo! 

Meneer du Preez, my magtag, wat ‘n verassing! Ek  . . . hoe nou meneer . . .nee dit is nie 

ek gewees . . . maar meneer. . . .ek  . . .wag . . .ek  . . .Dubai . . .waar de hel is dit! Ek sal 

dit uitsorteer meneer . . . ja. . . goed . . .ek . . . (staan met foon in die lug) hallo . . .hal . . 

hy het wragtag neergesit!  LOUISE! Dêmmit! Ek sal haar wys, reëls is reëls my bok. (tel 

foon op) Hallo Sarie, ja dit is weer Herman, hoe lyk dit met ‘n moerse koek en teeparty by 

my huis!  

 

(HARDE PARTY-MUSIE BEGIN TE SPEEL EN ‘N BLACK OUT VOLG.) 

 

TONEEL 13 - VREDE 

(Die toneel se setting bly dieselfde. Die ligte gaan aan, oral staan drankbottels rond, 

wasgoed lê oral en Herman slaap op die bank, Louise enter met ‘n helse lawaai vanaf 

OP-side)  
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Louise: Herman! Ekk isj terug! Waar de hel is ek nou! Haalllllooooo! Oe ek voel soos 

Heidi in die Alpe! JOODDELEIIHIIEOOOOOO!  

 

HERMAN SKRIK WAKKER. 

 

Herman: Oee! Eina bliksem my kop wil bars! Wat de moer raas so! Klink soos die kar se 

alarm!  

 

Louise: Herman! Kyk hoe lyk die plek! Wat het hier aangegaan! Oe Jack Daniëls!  

 

Herman: Ja man, ek kan verduidelik. Sarie, Marie en Betsie was hier vir koek en tee . . . . 

 

Louise: En? 

 

Herman: En toe verander dit in ‘n ramparty! 

 

Louise: My vriendinne!  

 

Herman: Ja! En kan hulle suip! En hoe was die dop by die club? 

 

Louise: Heerlik! Dit is net jammer jou pêlle suip soos sissies. Ek het hulle onder die tafel 

in gedrink.  

 

Herman: Suip! Ek wil nie daardie woord hoor nie! Dit voel of die hele Bloemfontein se 

kinderkoor in my kop sing! En daar is een bliksem van die noot af!  

 

Louise: Ja wat! (vat die Jack Daniëls en drink daaraan) 

 

DAAR VOLG ‘N ONGEMAKLIKE STILTE. 
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Herman: Is joune terug?  

 

Louise: Ja, na die derde dop toe is alles weer terug na normaal. Ek wonder of dit die drank 

was? En joune?  

 

Herman: Ja, Herman se kind is terug. Nou verstaan ek hoe het Fiela gevoel toe Benjamin 

terug gekom het.  

 

Louise: Ek kan nog steeds nie glo jy het die ding ‘n naam gegee nie. Jy is heeltemal te 

obsesief daarmee.  

 

Herman: Toemaar, ek het joune ook gedoop. (Wys na sy borste) Die Soekie-tweeling.  

 

Louise: Soekie? Het jy my borste na my ma vernoem?  

 

Herman: Nee man, die goed was so groot jy hoef nie eers daarvoor te soek nie!  

 

Louise: Jy is belaglik man. 

 

(STILTE VOLG.)  

 

Herman: Gaan ek nou maar eerste erken of gaan jy! Maar soos ek jou ken is dit mos weer 

daardie vroulike twak van “Ons is trots en staan vir niks terug nie! “  

 

Louise: Waarvan praat jy Herman? En kan jy net in hoofletters praat want ek kan jou nie 

so mooi hoor nie, my kop is deksels seer.  

 

Herman: Mnr. Du Preez het my gebel. 

 

Louise: O hel! Sit hy al in Dubai? (pouse) Is jy kwaad? 
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Herman: Kom ons stel dit so. Jy het die boeke gekook en ek het in die kombuis probeer 

kook. So nee, ek is nie kwaad nie. Maar ek moet erken dit was die kakste dag in my lewe.  

In die Pick & Pay is ek ‘n moffie genoem deur ‘n vrou, ‘n tannie op 80 kan die 100 meter 

vinniger aflê met ‘n trollie as ek en hoe de bliksem moes ek weet jy bak ‘n omelet vir net 3 

minute? 

 

Louise: Goed, ek moet bieg! Dit was net so ‘n kak dag vir my. Eers sit ek 10 minute in die 

verkeer vas, en dan bel ek ‘n halfuur rond opsoek na Mnr. Kalliesiesa om te hoor hy is op 

tea-break, ja goed, ek het ‘n D gehad vir Matriek rekeningkunde nie ‘n C nie. En te danke 

aan die dag vloek ek nou erger as ooit en . . . .en ek hou van rook. 

 

Herman: Is dit al?  

 

Louise: Nee . . . .daar is nog net een klein ou ietsie . . .ek  . . .ek het jou kar gestamp, maar 

moenie worry nie, Pieter se kar is in sy moer in!  

 

Herman: Dis reg my bok. 

 

Louise: Herman, is dit al?  

 

Herman: Ag OK! Daar is ‘n moerse JIK-vlek op jou vloer. Hoe moes ek weet jy was die 

vloer met Mr. Muscle!!! 

 

Louise: Daar was ‘n briefie by! 

 

Herman: Ag man, FOK die briefie! Ek is beslis nie ‘n vrou nie, ek erken, ek kan nie doen 

wat jy doen nie Bokkie. 

 

Louise: En ek erken Herman! Kantoorwerk is nie heeldag sit en niks doen nie.  
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Herman: Is alles nou vergewe? 

 

Louise: Ek sal nogal wou sien hoe lyk jy met ‘n voorskoot voor die stoof, hulle noem mos 

nie verniet vir Jamie Oliver: The Naked Shef nie!  

 

GEE MEKAAR ‘N SOEN EN LIEDJIE BEGIN. 

 

MAN EN VROU – LIEDJIE 8 

 

Louise: Wat sou die wêreld gewees het sonder ‘n man, ‘n man wat kan!  

 

Herman: En wat sou Adam sonder Eva wees, twee ribbetjies maar sonder gees!  

 

Louise: ‘n Man wat rugby kyk. 

 

Herman: ‘n Vrou wat my klere stryk!  

 

Louise: Sonder ‘n man kan jy min dinge reg kry, ‘n stukkende wasmasjien of ‘n kar wat 

nie ry! Moenie worry nie, moenie vrees, manlief fix dit terwyl jy terug sit en lees.  

 

Herman: Sonder ‘n vrou sal my maag honger ly, en om te dink as ek in die aand myself 

moet vry!  

 

Louise: ‘n Man wat vloek en skel!  

 

Herman: ‘n Vrou wat haar vriendinne bel!  
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LOUISE EN HERMAN: Wat sou die wêreld wees sonder jou, ek is bitter bly ons het 

getrou. Miskien eendag kan ons vir ons kinders vertel, sonder jou in my lewe was ek 

sonder ‘n beste pêl.  

 

Herman: Ek is jou man. 

 

Louise: Ek is jou vrou. 

 

LOUISE EN HERMAN: Saam kan ons eendag op die ouetehuis se stoep, terug dink aan 

ons jong dae terwyl ons . . .tee drink.  Solank jy net altyd onthou, EK IS SO LIEF VIR 

JOU! EK IS SO LIEF VIR JOU!  

 

LOUISE EN HERMAN: Wat sou die wêreld wees sonder jou, ek is bitter bly ons het 

getrou. Miskien eendag kan ons vir ons kinders vertel, sonder jou in my lewe was ek 

sonder ‘n beste pêl. Maar solank jy net altyd onthou, EK IS SO LIEF VIR JOU!  

 

BLACK OUT. 

 

 

 

 

SLOT TONEEL 

 

Hierdie toneel is weer soos die heel eerste toneel en speel af by die huweliksberader.  

Anders as eerste toneel sit Louise en Herman nou langs mekaar op ‘n bank (Center 

Stage). Hulle kyk na die gehoor toe.  

 

Voice over: So meneer en mevrou Marais? Is dinge nou beter? Waardeer julle mekaar nou 

meer?  
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Louise: En hoe dokter! Vreeslik dankie! Ek voel of ek weer honeymoon hou.  

 

Herman: Dokter! Vra weer die seks-vraag!  

 

Louise: (giggel) Herman! Jy is omtrent stuitig! Ons praat nie uit die slaapkamer uit nie! 

(giggel en kyk vir die dokter.)  

 

(Herman wys ‘n 10 met sy hande agter Louise se rug vir die dokter met ‘n groot smile.)  

 

BLACK OUT EN EINDMUSIEK BEGIN SPEEL.  

 

 


