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Hierdie toneelstuk is die eerste keer opgevoer tydens die Vryfees 2012, Bloemfontein.  

Poppekas word ook genomineer as Beste Debuut produksie na afloop van die fees. 
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‘POPPEKAS’ GLO ALGEMEEN IN SA UNIVERSITEITSKOSHUISE 

‘n Poppekas, of popkas, is volgens die woordeboek, ‘n “draagbare kas waarin marionette 

toneelspeel”,  maar die onlangse beweerde gebeure in die Maroela-koshuis plaas dit in ‘n 

nuwe makabere lig.  

Met ‘n wolk wat steeds oor die’ koshuis hang, het dit nou egter aan die lig gekom dat dit nie 

net die manne van Maroela is wat sogenaamd “popspeel” nie – regoor Suid-Afrika word ook 

in manskoshuise na ‘n soort loervinkery as die “poppekas” verwys. ‘n “Poppekas” vind glo 

plaas wanneer mansstudente die geleentheid bied om ‘n paartjie wat in ‘n koshuiskamer seks 

het, af te loer en selfs foto’s te neem. 

“’n Vrou word na ‘n manskoshuis genooi,” sê ‘n oud-Matie.  Die mans stel glo sy makkers in 

kennis van die moontlike gebeure en sê “daar word vanaand poppekas in my kamer gehou.”  

“Die vriende by die koshuis kruip dan in kaste in die kamer weg en loer totdat die paartjie 

klaar seks gehad het. Dan spring hulle uit en neem dan foto’s van die meisie.”  

Hierna word die meisie glo met ‘n naam gedoop en moet sy die koshuis tussen die mans 

verlaat.  

‘n Oud-Puk sê by hulle is die “poppekas” eintlik ‘n stedelike legende, hoewel hy weet wat 

tydens een gebeur. “ Die meeste studente hoor op een of ander stadium van hul studies 

daarvan by koshuisvriende op kampus, of dit wel so gereeld gebeur, is ‘n ander saak, ” 

vervolg hy. 

Volgens ‘n vrouestudent en koshuisinwoner hier by Tuks is die “poppekas” nie so erg soos 

wat dit klink nie.   

“Studente oordryf net. In my vyf jaar op Tuks het ek nog net van een definitiewe poppekas 

gehoor, terwyl ek net gerugte van ander gehoor het”, het sy gesê. 

Sy kon egter beskryf hoe ‘n “poppekas” in kampuskoshuise plaasvind.  Kamerligte bly 

aangeskakel en gordyne oopgelos. Terwyl die paartjie vry en tekere gaan, loer mansstudente 

hulle van buite af. 

“Meisies is baie naiëf. Ek het al op ‘n vroeë ouderdom geleer jy los nooit jou drankie 

wanneer jy gaan dans nie, nie met al die middels daar buite nie. Mens aanvaar ook nooit 

drankies van ‘n vreemdeling nie, beslis nie ‘n ‘oop’ een nie”, het sy gesê.  

Tog voel sy meisies hoef nie uit die die manskoshuise te bly nie. “Jy moet net die stappe doen 

om nie verkrag te word nie. Partykeer word ons misbruik, want ons laat dit toe. Meisies moet 

mos kan sien dat dinge verkeerd kan loop” het sy gesê. 

Volgens ‘n vrouestudent wie se vriendin in ‘n soortgelyke situasie, glo ook in Maroela, 

gevang is, is mens hopeloos te verneder om enigsins daaroor te praat.  

Cathrin Myburgh, KAMPUSBEELD, Woensdag, 1 Oktober 2003. 
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(slegs die stemme van Smit en Malan is hoorbaar, verhoog donker) 

TONEEL 1 

SMIT: (verbaas) Is dit hy?  

MALAN: Jip.  

SMIT: Shit Malan, hy is dan nog ‘n kind... 

MALAN: (lag sinies) Ag kom nou Smittie! Kinders van vandag is lankal nie meer kinders 

nie.  

SMIT: Hoe oud is hy? 

MALAN: 18. 

SMIT: (saggies) Shit.... 

MALAN: Jip.  Jy weet mos, ‘n Hustler is vir hulle soos ‘n comic book. Die laaities soek nie 

meer prentjies nie, hulle soek die real deal... 

SMIT: Ja okay, okay...(kug ongemaklik) Waar begin ek? 

MALAN: Relax. Begin net soos jy geoefen het.  

SMIT: (draai na die gehoor en fluister) Malan, maar hulle almal staan en kyk.  

MALAN: Hulle moet. Dit is deel van jou opleiding. Onthou, moenie ‘n softie word nie. Hy 

lyk dalk soos ‘n mommy’s boy, maar dis ‘n cover-up...  

SMIT: Okay...los dit nou. Ek sal dit handle. (maak sy keel skoon en kug weer) Meneer van 

Heerden. Meneer van Heerden kan jy my hoor? Meneer van Heerden!  

MALAN: Wat de donner? Dit klink of jy met jou skoolhoof praat. Meneer van Heerden! 

Gmf?  

SMIT: (ignoreer hom en dan effe harder) Meneer van Heerden, kan jy my hoor? 

MALAN: Gee hom net so ‘n klappie om daai torretjie in sy kop weer te laat swem. 

SMIT: Nee Malan. Los hom seblief. Die kind se ma-hulle is hier buite... 

MALAN: Net ‘n ligte houtjie man. Hey! Hey! Hoor jy my? Hey!  

[‘n Klap weerklink in die donkerte. Tinus se kop ruk eenkant toe. Skielik gaan ‘n helder lig 

aan. Die ligkol verlig net vir  Tinus. Hy vryf verbete om van die skielike verblindende 

skynsel ontslae te raak. Hy vat verskrik aan sy wang en kyk verdwaas en deurmekaar om 

hom rond ] 
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TINUS: (kyk op) Wat gaan aan? Waar is..?  Jammer oom. Ekskuus oom. Waar...waar is ek?  

SMIT: Meneer van Heerden? Is jy....(aarsel ‘n oomblik) ek bedoel... 

TINUS: Waar is ek? Hoekom is ek hier? Oom?  

MALAN: Hier vra ons die vrae. Nie jy nie. Verstaan?  

TINUS: Jammer oom.  

SMIT: Meneer van Heerden, jy is by die hoofkwartier van ons aanklagkantoor. Alles wat jy 

sê word opgeneem op bandmasjien vir verdere gebruik gedurende die hofsaak. Dink dus 

mooi na oor wat jy sê en wat jy antwoord. Hierdie opname kan later weer gebruik word 

indien nodig.  

TINUS: Aanklagkantoor? Maar hoekom? Ek verstaan nie?  

SMIT: Meneer van Heerden.... 

TINUS:  (angstig) Hoe het ek hier gekom? Waarom word ek ondervraag?  

SMIT: Meneer van Heerden, sal u asseblief eerlik op die volgende vrae antwoord?  

TINUS: Waar is my ma?  

MALAN: Luister hier boetie, moet nou nie hardegat wees nie. Hou jou bek en antwoord die 

vraag!  

TINUS: My ma? Waar is sy? Het julle haar gebel?  

SMIT: Sy is daar binne.  

TINUS: (skreeu paniekbevange) Ma! Ma! Ma! (hy spring skielik op) 

MALAN: Hey! Shurrup en sit op jou gat! Jy wil dit nie vir ons moeilik maak nie, wil jy?   

TINUS: (gaan sit asof iemand hom aan sy skouers terug op die stoel druk en fluister) Ek wil 

net my ma... 

SMIT: U naam en van?  

TINUS: (sag, amper onhoorbaar) Tinus van Heerden.  

SMIT: Meneer van Heerden, hoe oud is u? 

TINUS: 18. Ek word in September 19.  

SMIT: Jy is nou ‘n eerstejaar, nie waar nie?  
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TINUS: Ja.  

SMIT: Studierigting?  

TINUS: Entomologie.  

SMIT: Aha, dis nou interesant. Goggas, nie waar nie?  

TINUS: (raak geesdriftig) Ja oom goggas! Jislaaik, oom is nogal oraait. Meeste mense weet 

nie eers wat die naam beteken nie.  Hulle dink dis een of ander swam op jou...(skielik bot) ag 

whatever...hulle is anyway te stupid om dit te verstaan.  

SMIT: En? Geniet jy die studies?  

TINUS: (raak skielik weer geesdriftig, begin amper te vinnig praat) Mense dink ‘n gogga is 

net ‘n ding met voelers en bene wat oor die kombuisvloer rondkruip, maar daar is miljoene, 

triljoene verskillende soorte.  Weet oom dat Entomologie afkomstig is van die Griekse woord 

entomos wat beteken “that which is cut in pieces or segmented”. Ek wil eintlik spes in 

Lepidoptera, jy weet, skoenlappers...dis moerse interessant. Dit is flippen moeilik om hulle te 

klas, want oom sien, die klas Insecta het so ‘n groot raamwerk van spesies, net kewers alleen 

het oor die 330, 000 tipe spesies. Dit maak dit nog moeilik om... 

MALAN: (gaap verveeld) Ja...Moerse interessant. Kan ons terug keer na die vrae seblief? 

Kom tot die punt Smit, jy mors tyd.  

SMIT: Jammer. Natuurlik. Meneer van Heerden, ek sien hier u is ‘n inwoner van die 

manskoshuis Huis Kruger? 

TINUS: (gespanne)  Ja.  

SMIT: En geniet u die kampuslewe?  

TINUS: Ja. Dis oraait.  

SMIT: Hoekom juis Huis Kruger? Was u op skool ook in ‘n koshuis?  

TINUS: Nee, ek was nog nooit in ‘n koshuis nie. My pa was in Huis Kruger. Primarus. Dis 

tradisie.  

SMIT: En hoe is dit vir u in die koshuis? (lag goedig) Ek onthou nog my skooldae, daai arme 

koshuisbrakke het nooit kosblikke gehad nie. Shame, hulle het altyd die ander ouens se brood 

kom bedel.  En dan pouses...pouses het ons geruilhandel. ‘n Cheese-Snackwich was drie 

sigarette werd...goeie tye... 

TINUS: Dis nie soos op skool nie. 

SMIT: Wat bedoel jy?  
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TINUS: Niks nie.   

SMIT: Ja, tye het verander. Julle word mos nie meer ontgroen nie, of hoe?  

[‘n stilte volg] 

MALAN: Hy het jou ‘n vraag  gevra.  

SMIT: Meneer van Heerden ek herhaal weer die vraag, word u ontgroen in die koshuise? 

TINUS: Ontgroening en inlywing is verbied in alle tersiêre instansies. Ons het slegs span en 

geesbou in ons koshuise... 

SMIT: Ag ja, dis nou lekker man! Spanbou! Meneer van Heerden, is u gelukkig in die 

koshuis? Dit is seker lekker om deel te wees van so ‘n groot groep manne. ‘n Mens word soos 

broers in so ‘n koshuis.... 

TINUS: (bot) Ek het ‘n jonger sussie. Dis net ons twee. Ek verkies dit so.  

SMIT: Meneer van Heerden, u is baie vaag. Ek kan nie u verklaring neem as ek alles uit u 

moet ryg soos ‘n string derms nie! Ek sal u samewerking waardeer.  Ek vra weer, is u 

gelukkig in die koshuis?  

TINUS: (emosieloos) Ja. Dit is great. Dit is ‘n lekker vibe, almal kuier saam, ons doen alles 

saam. Dis waar wat oom sê...ons is soos broers....as een val, val ons almal saam. Van Kennis 

tot Krag dra ons die mag! Ons het nou die dag rugby-liga gewen, 47-5. Ons manne is groot, 

die grootste op kampus. Hulle vat nie kak nie....Bossie het een ou se kakebeen afgetrap in die 

losskrum, hy was man of the match....Dit is ‘n eer om ‘n Kruger Man te wees. Die 

dameskoshuise vrek oor ons, maar ons troumanne soek nie hang pramme. Net die beste is 

goed genoeg! Van Kennis tot Krag dra ons die mag....broers se harte klop saam... 

[Die ligte verdonker skielik. Tinus is nou heeltemal onsigbaar.  Die twee mans se stemme 

duur steeds voort]  

MALAN: Fok.  

SMIT: Meneer van Heerden, voel jy sleg? 

MALAN: Wat de hel is dit nou met die mannetjie?  

SMIT: Hallo! Hallo, Tinus, kan jy my hoor?  

MALAN: Passop man, jy werk te sag met hom...  

SMIT: Malan, jy slaan hom nie weer nie!  

MALAN: If it worked once, it will work twice...Hey! ( ‘n klap weergalm) Hey! Kyk op! Ek 

sê kyk op as ek met jou praat! KYK OP!  (‘n tweede klap weerklink)  
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[Skielik gaan al die ligte aan, insluitend die huisligte. Op die verhoog staan ‘n groep jong 

seuns. Hulle staan in ‘n halfmaan terwyl hulle afkyk na die grond. Voor hulle, met hul rûe na 

die gehoor, staan ‘n ry groot mans (seniors). Van hulle het ‘n bierblik in die hand. Jannes 

loop rond met ‘n plak waarop daar staan: Oom Paul.  

TONEEL 2 

JANNES: Kyk op! Hey jar! Jar, ek sê kyk op as ek met jou praat! KYK OP JAR! 

HENRI: Jammer oom.  

JANNES: Jammer se moer man! Is jy doof? (hy gee hom ‘n klap agter die kop) As ek praat 

dan doen jy wat ek sê. Verstaan jy jar? Verstaan jy? Of moet ek vir jou by Admin gaan 

registreer vir ‘n BA Graad in “Ek is so toe soos ‘n Barbie-pop se poes” Huh?  

HENRI: Jammer oom. Ek verstaan oom.  

JANNES: Great. Ek is bly jy verstaan. Trust me, jy wil nie jou oom afpis nie. Wat de fok 

manne...Die jarre is wragtag die kakste groep wat ons nog gekry het. Kyk hoe lyk hulle...soos 

‘n klomp matkakkertjies wat by ‘n DBV afgelaai is.  

DE WAAL: (lag) Ja shame, check net hierdie enetjie. Lekker TRIBBES!!! Hy is net tril en 

ribbes! (gryp vir Mossie, die kleinste een, aan sy wang) Shamepies Brannas, hoe oud skat jy 

hom? Hy het dan nog nie eers baard nie? Babba-gatgesiggie! Hey, waar bliksem jy uit? Hoe 

oud is jy? Waar was jy op skool? 

JANNES: (praat in ‘n fyn stemmetjie) Hy kom uit die Bennie Boekwurm speelgroepie uit 

oom...net seuntjies met klein wurmpies mag daar gaan speel. 

WILLEM: (lag histeries) O ek weet, ek weet! Hy kom seker uit een van die teacher-tieties se 

proefklassies...Die Onderwysgebou is daaikant toe, en as jy vinnig hardloop kry jy dalk nog 

by juffrou ‘n goue sterretjie. (stamp hom eenkant toe) Shame, moet net nie in jou broekie 

piepie nie hoor, as jy wil gaan piepie steek net jou handjie op.  

DE WAAL: Hier help dit nie jy steek jou handjie op nie. Varsity is nie ‘n kinderkransklas 

nie. Pis maar eerder in jou broekie of in jou doekie!  

JANNES: (Kom nuuskierig nader) Wats jou naam jar?  

MOSSIE: Mossie oom.  

JANNES: Wat? Moffie? (die ander bars uit van die lag) O my hel, manne staan met julle 

gatte muur se kant toe, hier is ‘n mannetjie wat net revearse wanneer hy ry!  

MOSSIE:  Ek het gesê Mossie. My bynaam is Mossie. (vergeet ‘n oomblik dat hy hulle 

verkeerd aangespreek het en las vinnig by) Oom.  
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WILLEM: Nee babyface...(gryp hom aan sy ken) Jy verstaan verkeerd. Jy is fokkol. Jy het 

nie ‘n naam nie. Hier word jy oorgedoop om een van die broers te word. Ons besluit wat is 

jou bynaam. Ons besluit of ons van jou hou of nie. Ons is die manne met die planne. Nie jy 

nie...okay?  

MOSSIE: Jammer oom. Ek het nie geweet nie...ek dog.... 

JANNES: Jar, weet jy dan nie wat het geDog gedoen nie?  Hy het ‘n hoenderdrol geplant en 

toe dog hy daar kom  KFC op... 

(die ander lag luidrigtig) 

WILLEM: Great. Fokkit! Can you believe it? Kom hier in met sy moerse houding, sommer 

klaar ‘n bynaam en hy is nog nie eers ‘n broer nie! Righto! (hy draai skielik vinnig, gryp 

Mossie tussen sy bene  en pluk hom uit die sirkel tot heelvoor) As jy dan nou so windgat wil 

wees, kom ons speel ‘n bietjie Weakest Link, sit jou vinger op jou knoppie poppie....wat is 

daai oom se naam? (wys na De Waal) 

MOSSIE: (uitasem) Oom De Waal oom.  

JANNES: Nice, nice....en sy bynaam?  

MOSSIE: (aarsel ‘n oomblik) Ou Poot oom.  

DE WAAL: In die kol van die poephol. Wat swot ek jar? 

MOSSIE: (hy bly ‘n oomblik stil) Uhm...uhm....ek is nie seker nie oom.  

JANNES: Nie seker nie! Hoe kan jy nie seker wees nie? Dit is dan jou oom jar? Dit is ‘n 

fokken klap in sy gesig!  

DE WAAL: Jy het my diep seergemaak jar. Jou oom is baie slim, hoe kan jy nie weet wat jou 

oom swot nie...dalk word ek nog ‘n dokter iewers in Palhaborwa...(snuif asof hy huil) En as 

jou kindjie eendag sit met ‘n snotneusie of ‘n spuitpoep sal jy nie eers weet dat jy vir jou 

liewe oom kan kom vra vir hulp nie... 

WILLEM: Kyk nou net hoe het jy vir Oom Ou Poot upset...Toe jar! Praat! Praat of moet ek 

jou klap dat jy soos Patricia Lewis se ster  val!  

(groot gelag van die ander seniors word nou gehoor)  

JANNES: (lag) Dit was nou kak snaaks! Fok Willem, jy moes gaan drama swot het!  

(Gerrie bars skielik ook uit van die lag. Daar volg ‘n stilte en al die mans draai om) 

JANNES: Wie het gelag?  

(Almal staan roerloos. Niemand antwoord nie) 
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WILLEM: Wie was dit? (dit is doodstil) Wie de fok was dit!  

JANNES: (skreeu) Is julle fokken doof! Ek vra wie het gelag?  

GERRIE: (tree vorentoe) Dit was ek oom Brannas.  

JANNES: Issit?  My fok! Kyk nou net manne, ons het ons eie Nakkie die Nar in die koshuis. 

(asof hy ‘n aankondiging doen) Ladies and Gentlemen, please welcome Bozo the clown, all 

the way from the Boswell Wilkie circus! For one night, and one night only... 

DE WAAL: Dink  jy dis snaaks? 

GERRIE: Jammer Oom. Ek kon nie help nie. Dit was nogal snaaks.  

WILLEM: So jy hou van grappies jar?  

GERRIE: (ongemaklik) Ja oom kan seker maar so sê.   

WILLEM: Nou maar kom ons kyk hoe baie hou jy van lag...(begin om hom in sy ribbes te 

kielie) 

GERRIE: (begin senuweeagtig giggel) Jammer oom. Ekskuus oom. Ek sal nie weer nie... 

JANNES: (gaan staan agter hom en fluister dreigend in sy oor) Nou luister jy mooi, 

kakkop....as die grootmense praat dan gaan speel jy met jou karretjies of met jou pielietjie.  

Kinders hoort nie in die grootmense se geselskap nie.  

GERRIE: Jammer oom.  

JANNES: So in die vervolg, lag jy nie wanneer jy nie gevra word om te lag nie...verstaan jy 

jar?  

GERRIE: Ja oom.  

JANNES: So kom ons toets bietjie jou kielie-kliere...Willem, Ou Poot kom hou vas...(hulle 

kry hom stewig beet aan sy arms) As jy nou weer lag dan slaan ek jou ribbetjies in stukkies, 

dan kan jou ander maatjies dit Dinsdagaand gaan kry op special by die Spur se eat as much as 

you can....(hy pluk sy hemp op en begin hom te knyp en te kielie) Toe jar....lag....lag nou 

fokken weer vir iets wat ons sê...toe kom lag....LAG!  

(Gerrie se oë begin traan soos hy probeer om nie te lag nie.) 

WILLEM: Toe jar....kielie...kielie...kielie jou mielie... 

(Gerrie proes skielik)  
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JANNES: (gee hom ‘n hou tussen die ribbes en slaan sy wind uit) Jy het nie fokken ore nie 

nê...wat het jou pappie jou altyd geleer jar...van lekker lag kom lekker huil....(hy begin hom 

weer kielie, effe harder en meer geniepsig) 

TINUS: (fluister vir Henri) Help hom.... 

HENRI: Jy is mal in jou kop man. Los dit.   

TINUS: Help hom net... 

HENRI: Los dit ou... 

OU POOT: Ag shame manne, nou het hy sy lag weg geskrik! (gryp hom hardhandig aan sy 

hare asof hy hom wil troos) Toemaar, toemaar...Moenie huil nie pappa se grootseun...Kom ek 

vertel jou eerder ‘n grappie, dan voel jy beter...Jy het mos nounet vir die ooms gesê jy hou 

van grappies. Ken jy die hasie-grappies?  

GERRIE: (sy stem is krakerig, asof hy wil huil) Nee oom.  

OU POOT: Wat noem jy ‘n wit hasie tussen ‘n klomp swart hasies.....’n basie! (Die ander 

seniors bars uit van die lag) Wag, wag, wag....en ‘n swart hasie tussen ‘n klomp wit 

hasies....intergrasie! 

(Seniors bars weer uit van die lag. Gerrie lag glad nie en hy sluk teen die trane) 

WILLEM: Classic!  

OU POOT: Wat is dit nou? (hy  gee hom nog ‘n hou in die maag) Dink jy nie my grappie is 

snaaks nie jar? 

TINUS: (fluister) Asseblief, hou op....Hou op....(skreeu skielik) MBW!  

WILLEM: (los vir Gerrie en kyk verskrik om) Wat de fok?  

JANNES: Is die jar mal in sy kop? Wat die moer gaan met jou aan? 

OU POOT: Wat sê jy daar jar?  

TINUS: (begin die rympie opsê soos hy dit geleer het)  MBW. Oom Ou Poot swot MBW. 

Menslike Bewegings Wetenskappe. Oom kom van Betlehem, oom-hulle boer met mielies, 

oom drink vier suiker in oom se koffie en twee lepels Cremora. Oom drink brandy en coke, 

dubbel. Favourite kos: braaivleis. Steak: Medium to rare. Rugbyposisie: Stut.  Portefeulje: 

HK Sport.  

WILLEM: Goeie bliksem! Het jy ‘n fokken pappagaai ingesluk? Kan jy ook eiers uit jou 

poepol druk? Onthou net, ek eet myne – Sunny side up! (lag lekker en gee hom ‘n wedgie) 
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JANNES: (begin giggel) Nice...nice one! Ek laaik die laaitie! Bliksem Ou Poot, ek voel nou 

of  ek jou vir jare al ken. (gryp Tinus aan die hare) Wat het ons hier? Kyk hoe sit die 

kakstreep reg rondom sy kraag....Wat is jy huh? ‘n Stront-Snuifertjie? Gatkruipertjie? Hoe 

weet jy al hierdie dinge? Het jy ‘n crush op oom Ou Poot liefie? Ons manne in Huis Kruger 

cater nie vir daai soort nie... 

TINUS: Nee Oom Jannes.  

WILLEM: Bynaam!  

TINUS: Jammer oom. Nee Oom Brannas. Ek het net die name geleer soos ons moes.  

WILLEM: Ag shame, kyk net hier. Die nuwe hoofseun van Huis Kruger! Sak jar! Ek sê sak 

of kak!  

(Tinus val neer op die grond en maak gereed vir‘n push-up) 

OU POOT: Jy ken my nou so goed jar, maar ek het nie ‘n fokken clue wie is jou mammie en 

pappie nie...Vir al wat ek weet is jy uit ‘n eier gebroei....Stel jou voor. Wat is jou naam jar?  

TINUS: (begin push-ups doen) Tinus oom.  

OU POOT: Wat Penis? (‘n groot gelag volg weer) Jy moet stadiger praat, jou oom is al oud. 

Ek kan nie meer so mooi hoor nie my kind...  

TINUS: (doen push-ups op elke woord wat hy sê en soos hy spel) Tinus oom. T-I-N-U-S. 

WILLEM: Van?  

TINUS: Van Heerden oom. V-A-N  H-E-E-R-D-E-N. 

JANNES: Wat swot jy jar? Medies?  

TINUS: Ek swot entomologie oom.  

WILLEM: Nee jou dom fok! (skop sy arms onder hom uit) Jy swot nog nie! Jy poog om te 

swot! Die laaste ding wat jy geswot het was in Matriek toe jy gekyk het na daai koekies in 

jou biologie-boekies.  Jy is ‘n jar, jarre swot nie!  

TINUS: (staan weer op en begin vanvooraf push-ups doen) Jammer oom. Ek poog om 

entomologie te swot oom.  

OU POOT: Wat die moer is dit? Dit klink soos ‘n swam op jou piel. (groot gelag) Pis jy 

lintwurms? (seniors is nou histeries) Probeer jy slim wees jar?  

TINUS: Nee oom. Ek poog om goggas te swot oom.  

JANNES: Oooo! So jy krap met ‘n tweezer in duisendpote en brommers se holletjies....nice.  
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TINUS: Dis reg oom.  

JANNES: (knipoog vir die res) Nou jar, vertel vir ons die verwikkeling van die Prenagrofilia 

Anarochid trigoide se paringsproses en bevrugting tydens die broeiseisoen... 

(daar is ‘n gelag onder die seniors) 

TINUS: Ek...Ek is bevrees ek ken nie die term nie oom.  

JANNES: Kom nou jar! Enige fokken idoot weet wat is dit! Hoe wil jy deurkom as jy nie 

eers dit weet nie huh? Wie dink jy betaal vir jou swottings? Die staat? Nie met jou Steri-

Stumpie melkvelletjie nie!  Kom nou jar, dink aan jou arme pappie en mammie wat vir die 

res van die jaar Maggie-2-Minute noodles moet eet omdat jy moes kom swot! (seniors geniet 

die grappie en lag lekker) 

TONEEL 3 

(skielik kom ‘n lang  jong man die vertrek binne. Hy het ‘n keps op sy kop. Die atmosfeer 

verander onmiddelik) 

LE ROUX: Naand manne! Hoe lyk dit! Hoe lyk dit!  

JANNES: Captain!  

DE WAAL: Yes Cappie!  

LE ROUX: (hy haal sy keps af en gaan staan op aandag) Huis Kruger. Primarus. Le Roux.  

(die res van die seniors gaan staan op aandag)  

ALMAL: Van Kennis tot Krag dra ons die mag!  

LE ROUX: Dankie manne. Ontspan. (kyk verveeld rond) So dit is nou hoe ons nuwe jarre 

lyk?  

JANNES: Ja Captain. Moerse teleurstelling...Kak oes die jaar. Hulle is ‘n klomp pantie-

pissertjies.  

DE WAAL: Windgatte.  

WILLEM: Grapgatte.  

LE ROUX: Gee die boytjies julle trouble?  

WILLEM: Ja kaptein. Die koshuis se mediese fonds gaan sy gat sien hierdie jaar, want ons 

sal al hierdie bobbejane vir x-strale moet vat... 

LE ROUX: (geamuseerd) Hoe so Vleispyp? 
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WILLEM: Want hulle fokken ore sit iewers tussen hulle dunderms en hulle holle!  

LE ROUX: (lag lekker) Ons sal sien broer, ons sal sien. Net een week van deel en saam speel 

en die budgies sal gou ‘n nuwe liedjie sing.  

OU POOT: Is so Cappie, is so...Weet julle manne wat? Wat het agt bene en net een balhaar?  

WILLEM: Jacob Zuma! O fok sorry...wrong joke. Hy het ‘n agt vroues en geen balhaar, want 

syne is fokken toegespraypaint! (lag lekker) Dis soos daai kak PLASCON-ad: Dis die verf 

wat hou, die regering vou!  

OU POOT: Nee kom nou, kom nou...dink mooi. Wat het agt bene en net een balhaar? (wag ‘n 

oomblik en dan triomfanklik) Huis Kruger se fokken jarre! Kyk net hoe lyk hulle Cappie... 

LE ROUX: Ek sien, ek sien.  Hulle lyk taamlik deur die kak. Naand jarre!  

DE WAAL: (skree) Waar is julle maniere? Groet julle nie die Kaptein nie?  

ALMAL: (huiwerig) Naand Kaptein.  

JANNES: Sien jy Captain. Dit is ‘n klomp pantie-pissers. Hey! Is julle by ‘n oudisie vir die 

Drakensberg Seunskoor? Klomp moffies. Rugryers!  (skreeu) Ek kan julle nie hoor nie! Groet 

die Kaptein ordentlik!  

ALMAL: (harder) Naand Kaptein.  

LE ROUX: Naand jarre. Dit klink beter. (vir seniors) Dankie manne vir julle harde werk 

vanaand. Ek is seker julle het ons nuwe boeties sommer baie welkom laat voel. Vir die van 

julle wat nie weet nie, ek is Le Roux of dan nou Kaptein. Primarus van Huis Kruger.  Manne, 

het julle julself al voorgestel? Vir die poepolle wat nog nie weet nie, luister en luister mooi, 

ons gaan dit nie weer herhaal nie. Broers – meld aan!  

( die res van die seniors gaan staan in ‘n ry en haal hul kepse af as hulle hul voorstel)  

JANNES: Jannes van Schalkwyk. Onder Primarus, HK Jool. 

WILLEM: Willem Fourie. HK Kultuur.  

OU POOT: De Waal Mentz. HK Sport.  

LE ROUX:  Dankie manne. Dankie. Hierdie ouens weet wat hulle doen, hulle is kenners op 

hulle gebied. Indien daar enige probleme is kan julle met my of broer Jannes kom gesels.  

JANNES: (brom onderlangs) Moet nou net nie met enige kak na my toe kom nie, ek is nie 

fokken Dr. Phil of Oprah nie.  
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LE ROUX: Ja asseblief jarre. Slegs in ‘n noodgeval kan julle kom praat met ons. Ons is almal 

besig, meeste van ons is besig met nagraadse studies en ons het nie tyd vir julle kinderkak 

nie. Slegs in ‘n noodgeval. Verstaan julle jarre?  

ALMAL: Ja kaptein.  

LE ROUX: Mooi. Jarre, welkom by Huis Kruger. Die begin van ‘n nuwe lewe vir elkeen van 

julle. Koshuislewe is die lekkerste tyd van jou Varsity jare. Dit is hier waar jy gaan deel word 

van ‘n familie. Kyk om jou rond...hierdie manne gaan jou broers word. As een val, val ons 

almal saam. Julle weet wat is ons leuse: Van Kennis tot krag dra ons die mag. Ons is die 

gentlemen op kampus, die troumanne maar.... 

OU POOT: Ons troumanne soek nie hang pramme!  

LE ROUX: Dis waar ja, net die beste is vir ons goed genoeg. Daar is drie dinge wat julle 

moet leer om ‘n broer te word van Huis Kruger: Respek, trots en deursettingsvermoë.  

Daardie drie dinge is die rots waarop ons koshuis staan.  

WILLEM: Wat is ons leuse jarre?  

ALMAL: Van Kennis tot krag dra ons die mag!  

LE  ROUX: Mooi so. Jarre, julle weet nou wie ons is, maar ons weet nog nie wie julle is nie. 

Sak jarre! Ek sê sak of kak!  

(al die eerstejaars val neer in ‘n push-up posisie)  

JANNES: Stel julle self voor jarre! Begin!  

GERRIE: Gerrie Smit oom. Ek poog om landbou te swot.  

OU POOT: Check net daai John Deer arms! Sak jar! Sak! Watse halwe push-ups is dit? Eet 

jy nie jou mieliepap in die oggend nie? (begin sing) Hierdie boer soek ‘n vrou en ‘n lyfie wat 

hy vas kan hou! Toe jar, jy is nie klaar nie! Wie het gesê jy moet stop? Sak!  

MOSSIE: Mossie de Wet oom. Ek poog om argitektuur te swot.  

WILLEM: Argitektuur?  Dis nou fokken lekker! Jy kan sommer na die tyd na my kamer toe 

kom jar. My kamer is so vol kak, jy sal vir my ‘n vloerplan moet kom optrek om by my kas 

uit te kom! Bring Handy Andy ook saam, my yskas het getrip die vakansie en daai visvingers 

is besig om ‘n persoonlikheid te kry. Een van die dae slaap die fokken goed saam met my in 

my bed. En ek soek not de fok daai tipe visvinger! (almal lag) 

TINUS: Tinus van Heerden oom. Ek poog om goggas te swot.  

LE ROUX: Van Heerden....Wag, wag, wag....wag so bietjie. Van Heerden sê jy?  

TINUS: Ja oom.  



17 | P a g e  
 

JANNES: Captain moet hierdie jar sien. Hy is nogal fokken slim hoor. Ken almal se pedigree 

van voor tot agter. Hy het netnou vir Ou Poot uitmekaar gehaal soos ‘n puzzle, ek sweer as 

ons hom laat aanhou praat het, het hy sy onderbroek size ook gegee!  

LE ROUX: Nee wag, ek ken die van.  

OU POOT: Ag kom nou Cappie, daar is baie van Heerdens.  

LE ROUX: Nee, maar daar was een....Was jou pa ook in die koshuis jar?  

TINUS: Ja oom. Primarus.  

WILLEM: My fok! Klein kaptein!  

JANNES: (sing) Kaptein span die seile, Kaptein sy is myne!  

LE ROUX: Dis goed so jar. Onthou dit is ‘n eer om ‘n Kruger man te wees.  

TINUS: Ja oom. Dit is ‘n eer.  

LE ROUX: Next!  

HENRI: Henri van Rooyen oom. Ek poog om sport te swot.  

JANNES: My moer! Sport! Maar dan is hierdie push-ups mos vir jou soos piepie in ‘n 

swembad. Toe jar! Gee my nog tien! Sak jar! Tien, nege, agt, sewe, ses....Nee wat Cappie, die 

jarre sal regkom, ‘n mens moet hulle balle net so bietjie vasvat of hoe? Shit, waar was ek nou 

weer...ag jar, jou oom se kop kan nie meer alles onthou nie...ons begin maar weer van bo af: 

Tien, nege, agt, sewe, ses, vyf, vier, drie, twee.....wat kom nou weer na twee? Ou Poot? Kan 

jy onthou? Wat kom na twee....? 

LE ROUX: (lag) Okay! Okay! Sorry broer, maar ek moet jou eers stop. Die huisvergadering 

begin oor ‘n uur.  Ons het ‘n paar reëlings wat afgehandel moet word voor ons die huis 

ontmoet. Jarre, julle kan staan. Ons moet eers deur die koshuisreëls gaan. Jannes, sal jy vir 

my die notule gereed kry asseblief.  

JANNES: Yes Captain. Ek kry gou. (hardloop uit)  

LE ROUX: Thanks. Soos julle weet ontmoet julle vannaand die seniors.  

WILLEM: (fluister vir Ou Poot) As die ander ouens hierdie klomp mammie-moffies gaan 

beetkry is daar groot kak in die koshuis vanaand.  

OU POOT: (lag lekker) En die special op vanaand se menu: Mince Balls!  

WILLEM: Julle gaan repies kak vannaand manne, julle gaan repies kak!  
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LE ROUX: Ek weet julle is klaar met skool, maar enige instansie het reëls, jou ma se huis het 

reëls, rugby het reëls,  so dit is voor die handliggend dat hier koshuisreëls sal wees. Eerstens: 

Geen eerstejaar sal toegelaat word in kuierplekke nie, tot na ontheffing sal geen alkohol 

gebruik word deur ‘n junior nie. Geen eerstejaar mag die trappe in die voorportaal gebruik 

nie, dit is slegs vir seniors. Geen fone word toegelaat gedurende die eerste inblyweek nie, as 

julle nog nie julle fone gedrop het by die TD-gat nie, kan julle dit nou vir een van die ooms 

gee. Willem, sal jy dit neem?  

WILLEM: Shure Captain.  (Gerrie en Henri haal vinnig hul fone uit hul broeksakke en gee 

dit vir hom terwyl hy lag) Don’t call me, i’ll call you...Cell-c for your fucking self.  

LE ROUX: As jou mammie of pappie jou soek, kan hulle vir my of die koshuisvader kontak. 

Hierdie week doen ons spanbou en geesbou, as jy na jou mammie verlang kan jy iewers op 

kampus by ‘n telefoonhokkie gaan bel. Geen eerstejaar mag rook op die koshuisgronde nie. 

As ons jou vang rook, vreet jy ‘n pakkie Princetons vir aandete. Alle vergaderings is 

verpligtend. Alle kontaksessies is verpligtend. En alle gebeure binne en buite die koshuis is 

streng privaat en konfidensieël. Geeneen word toegelaat om buite die broederskring te praat 

nie. Ernstige stappe sal geneem word indien ons wel uitvind iemand het iets laat uitlek. Is 

daar enige vrae?  

ALMAL: Nee Kaptein.  

LE ROUX: Mooi so.  

Jannes kom ingedraf met papiere.  

JANNES: Hierso Captain.  

LE ROUX: Thanks. Righto. My werk hier is eers klaar. Jannes sal jy en die ander manne 

oorneem? Ek gaan solank gereed maak vir die huisvergadering. Onthou om vir die jarre die 

koshuislied te leer. Hulle sal vanaand die huis verwelkom daarmee. Jarre, sien later. Julle lyk 

na ‘n sterk groep mans, ek is seker ons sal aan die einde van die jaar almal as broers hier 

uitstap. Onthou ons drie hoekstene:  

ALMAL: Respek, trots en deursettingsvermoë. 

LE ROUX: Julle leer vinnig. Mooi so. Dankie manne.  

(die seniors staan almal op aandag)  

SENIORS: Van Kennis tot Krag dra ons die mag! 

LE ROUX: Ontspan. Dankie. Manne, sien julle dan by die vergadering. Willem onthou 

asseblief die naamlyste vir die sêr-oudisies. 

WILLEM: Reg so Kaptein.  
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LE ROUX: En Ou Poot, jy moet vir my die spanuitleg vir Saterdag se game bring voor ons 

vannaand begin. Die ouens wil weet wie sit op die bench en wie gaan speel.  

OU POOT: Ek maak so Cappie. Daai span wat ek saamgestel het gaan Unitas se gatte skop! 

Six love! Die Varsity Cup is weer ons sin die jaar. Verfokkenseker!  

LE ROUX: Dankie Ou Poot. Sien julle later in die HK-Kwartier.  

JANNES: In die senter mister Venter. Check jou later Cappie!  

TONEEL 4 

(Le Roux sit sy keps op sy kop en stap af) 

JANNES: (kyk oor sy skouer en wag tot hy uit is) Nou maar toe jarre. Nou dat die grootbaas 

weg is kan ons weer lekker speel nê! Soos julle gehoor het ontmoet julle vannaand die res 

van die seniors. En trust me – hulle is lus vir nuwe bloed... 

WILLEM: So sorg dat julle uit die kak bly en doen alles wat hulle sê... 

OU POOT: En onthou, as een val, val ons almal saam. Bind jou maar vas aan jou kamermaat 

se onderbroekrekkie die week. Julle sal moet leer om saam te staan en saam te werk as julle 

dit wil maak....Hierdie week is Survivor jarre,  ons pis jou vlammetjie vinnig dood. The tribe 

has spoken... 

JANNES: Okay, okay, ons het nou genoeg survival tips vir die shitheads gegee. Goeie 

bliksem, as ek geweet het wat hulle nou weet was my eerstejaar nie so fokkop gewees nie. 

Onthou ons moet van die seuntjies manne maak!  

WILLEM: (stamp weer aan Gerrie) Ja jarre, ons moet eers die ou melkbaardjies wax en 

bietjie balhare groei nê... 

JANNES: Rigtho jarre! Tree aan. Willem, sal jy vir ons die koshuislied sing asseblief. Jarre, 

luister mooi, leer die woorde,want vannaand gaan julle bliksems moet sing!  

WILLEM: Natuurlik Brannas! Met hierdie stem sing ek Rina Hugo se tiete lam. (sing)  

Waar die son se gloed oor die berge groet, staan ‘n koshuis trots en vas 

Sy fondament gebou van respek, vertrou, ‘n vlag van moed aan sy mas 

Broers staan saam, oral kom hul aan, die stem van ‘n jong Afrikaner 

Van Kennis tot krag dra ons die mag, Huis Kruger, ons toevlug in die nag.  

(al die seniors haak bymekaar in en sing saam. Die hele ouditorium word gevul met die 

dreuning van mansstemme)  



20 | P a g e  
 

Broers kom nader, Broers staan op, Huis Kruger roep jou naam 

Broers kom nader, Broers staan op, Huis Kruger, ons staan saam!  

HUIS KRUGER! HUIS KRUGER! HUIS KRUGER!  

JANNES: (sarkasties) Wel, dit lyk darem of julle die woorde ken. Moet nou nie vannaand 

opfok nie. Ek wil nie my naam gaan gatmaak voor die huis nie. Julle sing asof julle totties 

daarvan afhang! Hoor julle my! 

ALMAL: Ja oom!  

JANNES: Nou goed. Dit is amper tyd om te gaan. Jarre, nou vir die laaste ding. Om ‘n broer 

te wees moet julle die belydenis leer van Huis Kruger. Ek gaan dit net eenkeer sê, so haal jou 

vinger uit jou hol en luister mooi: Ek beloof om Huis Kruger te dien. Om ‘n voorbeeld te stel. 

Respek, trots, deursettingsvermoë, om in God te glo. Om alles tot my beste te vermag. Van 

kennis tot krag, dra ons die mag. Broers se harte klop saam.  

WILLEM: Het julle dit?  

ALMAL: Ja oom!  

JANNES: Nou maar toe. Jarre, tree aan!  

(almal gaan staan langs mekaar, op aandag, hande langs hul sye) 

OU POOT: Nou gee mekaar die regterhand.  

(hulle kyk verbouereerd rond en neem mekaar se hande) 

JANNES: Nee fok! Wat die bliksem doen julle nou? Julle is jarre! 

WILLEM: Julle is nog nie manne nie! Net ‘n ware man en ‘n broer neem mekaar se 

regterhand.  Julle is fokol! Ou Poot, wys hulle hoe gee ‘n jar mekaar die regterhand... 

OU POOT: (gaan staan voor Mossie en Gerrie) Waar klop ‘n man se hart jar? Toe praat! 

Waar klop hy?  

(die seniors begin te lag) 

MOSSIE: In sy borskas oom.  

OU POOT: Nee strontkop. Wys my een man wie se hart in sy borskas klop! (hy gryp Gerrie 

se hand en dwing hom om Mossie tussen die bene te gryp) ‘n Man se hart klop tussen sy bene. 

Voel jou broer se hartklop jar! Voel hom!  

JANNES: As julle eendag mooi groot is en opgehou het om draad te trek, dan kan julle 

mekaar die regterhand gee soos groot manne, maar vir eers doen ons dit so. Verstaan julle? 
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ALMAL (behalwe Henri wat op die punt staan): Ja oom.  

JANNES: Mooi. So kom ons oefen. Gee mekaar die regterhand.  

(al die eerstejaars plaas hul hande op die persoon langs hulle se privaatdele. Almal behalwe 

Henri, wat sy hand slap langs sy sy laat hang)  

JANNES: Laat ons hoor. (loop agter hulle verby en luister wie nie die woorde ken nie) 

ALMAL: Ek beloof om Huis Kruger te dien. Om ‘n voorbeeld te stel. Respek, trots, 

deursettingsvermoë, om in God te glo.. 

WILLEM: Wag so bietjie! Stop! Kyk net die fokken jar staan so wragtag met sy hande langs 

sy sye....onder ons neuse.... Is jy doof jar! Gee jou regterhand!  

(Henri roer nie. Hy staar net doelloos voor hom uit)  

OU POOT: Jar, is jy hardegat! Moet ons jou bietjie kom help?  

WILLEM: (por hom aan) Ja, sit so bietjie handjie by Ou Poot... 

JANNES: (skreeu) Jar, ondermyn jy my gesag! Gee jou regterhand!  

HENRI: (fluister) Ek sal nie.  

JANNES: (dreigend) Wat sê jy daar?  

HENRI: Ek sal nie dit doen nie.  

OU POOT: O Chuck, hier kom kak.  

WILLEM: (skud sy kop in ongeloof) Shit... 

JANNES: (gaan staan voor hom en fluister) Jar, praat jy terug? Vir die laaste keer....gee jou 

regterhand.... 

HENRI: Ek sal nie. Ek sal nie...(praat al hoe harder) Jy kan my nie dwing om dit te doen nie. 

Ek sal my fokken pa bel! My pa is ‘n prokureur... 

WILLEM: Ooooeeee, sy pappie is ‘n prokkie....Wat gaan hy doen jar? Ons na Judge Judy toe 

vat?  

HENRI: Ek...ek...Julle mag nie dit doen nie...(wil begin huil)  Julle mag nie.... 

JANNES: (praat sag en mooi met hom) Nou goed. Nou goed. Manne, ons het ‘n sensitiewe 

jar. Dit is te verstane jar...dit is ‘n vreemde omgewing, alles is nog vir jou nuut en scary...ek 

weet, ek was ook ‘n jar. Ons verstaan jar, ons verstaan...ons is ook deur dit. Nie waar nie 

manne? 
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WILLEM: Jip!  

OU POOT: Jy fokken vertel vir my. 

JANNES: Maar een ding wat ons almal geleer het jar is: in die koshuis is ons soos familie. 

Ons is broers....nie waar nie manne? 

WILLEM: Yes!  

OU POOT: Nou praat jy!  

JANNES: (sy stemtoon word meer onheilspellend) En wat is die belangrikste reël van Huis 

Kruger?  

WILLEM: As een val, val ons almal saam.  

JANNES: Kyk om jou rond jar...onthou as jy val, val hulle almal saam...dit is wat broers 

doen. (skreeu skielik) Klere uit! Jarre, ek het gesê klere uit! (hou Henri aan sy skouers vas) 

Nie jy nie jar...jy wil mos nie doen wat die ander jarre doen nie....jy wil mos nou ‘n groot 

man wees. Ou Poot kry vir hom ‘n bier!  

OU POOT: Brannas, wat de....not de fok! Ek gaan nie agter ‘n jar se gat aanloop nie... 

JANNES: Doen wat ek sê Ou Poot. Hierdie is nie ‘n jar nie, hy is een van ons groot manne. Is 

julle fokken klere al uit? Tree aan!  

(al die eerstejaars gaan staan in ‘n ry. Hulle het slegs hulle onderklere aan) 

WILLEM: Wat die fok doen jy Jannes?  

JANNES: (glimlag onheilspellend) Jy sal sien...jy sal sien. Vleispyp, terwyl jy hier rondstaan. 

Bring vir die jar ‘n lekker stoel nader, hy is seker al moeg gestaan....nê jar? Dit was ‘n lang 

dag... 

WILLEM: (vou sy arms om sy bors en toon verder geen reaksie nie) 

JANNES: (skreeu) Doen dit! Bring vir die jar ‘n stoel.  

Willem gaan haal ‘n stoel en plak dit voor Henri neer.  

JANNES: Kom sit jar. Kom sit. Maak jouself tuis....Wat is jou naam nou weer jar?  

HENRI: (aarsel ongemaklik) Henri oom.  
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JANNES: Los maar die oom Henri. Jy is mos nou een van ons. Nou kyk bietjie na die klomp 

jarre.  Wat ‘n klomp kakkoppe huh? Jy is seker bly jy is nie een van hierdie mammie-moffies 

nie nê? Maar weet jy wat pis my die meeste af Henri....hulle slapgat houdings! Hulle is ‘n 

klomp useless hardegatte, want hulle dink as ‘n seuntjie skuim piepie is hy nou ‘n man?  Is 

julle hardegat jarre?  

ALMAL: Nee oom! 

JANNES: Vra hulle bietjie Henri. Vra hulle of hulle hardegatte is?  

HENRI: Oom ek....ek is jammer ek het... 

JANNES: (skreeu) Vra die fokken vraag Henri! 

HENRI: (fluister) Jarre, is julle hardegatte?  

WILLEM: (besef nou waarmee Jannes besig is en glimlag selfvoldaan) Dit is te sag Henri! 

Onthou  jy is ‘n oom! As jy praat moet hulle fokken luister.  Vra die vraag ordentlik! 

OU POOT: Ja Henri! Hierdie jarre moet vir jou respek hê... 

JANNES: (afgemete) Vra die vraag... 

HENRI: (na aan trane) Jarre, is julle hardegatte?  

WILLEM: Antwoord hom! Toe moenie net daar staan soos ‘n klomp tiete nie! Antwoord 

julle oom! Kom Henri, rek daai poepol-bekkie van jou.  

HENRI: (kyk verleë op na die eerstejaars) Jarre, is julle hardegatte?  

ALMAL: Nee oom!  

JANNES: Nee wat Henri, hierdie jarre voel ‘n  fok vir jou.  Is dit hoe mens met ‘n oom praat 

jarre? Jarre! Jarre sak of kak! (hulle sak asof hulle push-ups gaan doen) Nee poepolle, sak op 

julle gatte....As julle nie wil hoor nie moet julle voel....Ek wil julle knaters hoor klap op die 

vloer....BEGIN! Hardegat word sagtegat, hardegat word sagtegat.... 

(al die eerstejaars neem ‘n hurkende posisie in terwyl hulle hul boude op die vloer moet op 

en af stamp)  

ALMAL: Hardegat word sagtegat...hardegat word sagtegat... 

WILLEM: Toe harder! Sak jarre! Dit moet voel of jy bonsballe in jou luckypacket het! SAK!  

 ALMAL: Hardegat word sagtegat...hardegat word sagtegat... 
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JANNES: Dis beter. Of hoe Henri. Dit is wat ‘n mens maak met ‘n hardegat eerstejaar. Jy 

brei hom soos ‘n stukkie leer, want ‘n gebreide sweep slaat die seerste...Harder! Ek hoor 

fokkol!  

HENRI: Asseblief oom. Hou op . Ek is jammer. Ek het.... 

OU POOT: Agnee, kom nou Henri! Its part of the fun! Jy het dan nog nie eers jou kasteeltjie 

klaar gedrink nie. Sit rustig en enjoy...with compliments of the house....(hy druk die blik bier 

teen sy mond en dwing ‘n paar slukke in sy keel af, hy verstik en die skuim loop by sy ken af)  

HENRI: Asseblief...ek is jammer oom Brannas....ek sal nie weer... 

ALMAL: Hardegat word sagtegat...hardegat word sagtegat... 

JANNES: Hoor jy iets Henri? Hulle is fokken useless! Kom help my bietjie...(hy spring op en 

druk met sy knieë op Tinus se skouers)  Kom klein kaptein, ek hoor jou nie! KOM! SAK! 

Henri kom help bietjie hierdie jarre!  

HENRI: (die trane loop nou vrylik) Ek is jammer! Hou op asseblief! Ek is regtig 

jammer...asseblief.... 

JANNES: (gryp hom aan sy bors) Ek het gesê kom help! As jy saam met die groot honde wil 

blaf, moet jy leer om soos die groot honde te pis...Fokken praat met jou jarre!  

HENRI: Ek....ek kan nie... HOU OP! Hou asseblief op!  

JANNES: Henri! (grom) Ek praat nie fokken weer nie!  

HENRI: (ruk sy hemp en sy broek uit en gaan hurk tussen die res van die eestejaars) Jammer 

oom. Ek is jammer. Asseblief. Straf my eerder. As een val, val almal saam. Jammer oom. Ek 

vra onverskoning dat ek u gesag bevraagteken het...asseblief moenie hulle verder straf 

nie...(fluister) Sorry ouens...Tinus ek....ek het nie bedoel om julle....sorry.  

WILLEM: (lag lekker) Kyk net hoe crack so kanarie under pressure! (gryp vir Henri aan sy 

ore) Nee wat jar, jy is nog papnat agter jou twee satelite dishes...jou gholfballetjies moet eers 

bietjie drop voor jy kan begin wydsbeen loop in die koshuis. 

OU POOT: (gee hom ‘n 5-star op sy rug) Bokbok staan styf! Jou houding pis my af jar. 

(afgemete) Jou houding pis my af.  Ons is nie jou fokken speelmaatjies nie.... 

HENRI: (die trane loop steeds vrylik oor sy wange) Jammer oom. Ek is regtig jammer oom. 

Ek het nie gedink nie oom. Ek is jammer.... 

JANNES: (kom staan voor hom. Sag.) Staan op jar.  

(Henri staan huiwerig op. Hy staan met sy rug na die gehoor gekeer, terwyl die res van die 

eerstejaars steeds vorentoe kyk. Die rooi vingermerke lê duidelik sigbaar oor sy rug ) 
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JANNES: Trek uit jou onderbroek jar.  

(hy trek gedweë sy onderbroek af en bedek homself met bakhande) 

JANNES: Nee, nee, nee. Wag nou Henri. Wat maak jy nou? Laat sak jou hande. Wys net 

bietjie vir die ander jarre, dit sit nog nie in jou broek om ‘n oom te wees nie. Sien julle nou 

jarre....dit is hoe ‘n.... 

(skielik lui ‘n foon vanuit die bondel klere wat eenkant lê. Die stilte en atomosfeer is gelaai 

met spanning. Al wat hoorbaar is, is die eentonige gelui van die foon. Van die eerstejaars 

loer benoud rond) 

WILLEM: (draai verbaas om) Ek glo dit nie. Ek fokken glo dit nie!  

JANNES: (Stamp Henri eenkant toe, hy is skielik vergete) Trek aan.  

OU POOT: Saved by the bell. (pluk hom hardhandig eenkant toe en fluister) Ons is nog lank 

nie klaar met jou nie.....(foon hou skielik op met lui en die stilte volg dreigend) 

JANNES: Wie se foon is dit? Wie se foon is dit? Dit is nie so moeilike vraag nie jarre? Het jy 

nou skielik jou ringtone vergeet! (skreeu) Antwoord my! Wie het nie sy fokken foon 

ingehandig nie!  

TINUS: (bloos bloedrooi) Dit....Dit is myne oom.  

JANNES: Hoekom het jy nie jou foon ingegee nie jar?  

TINUS: (hakkel senuweeagtig) Ek...ek...ek het vergeet oom. Regtig ek is jammer. Ek sal hom 

dadelik inhandig... 

WILLEM: Vergeet? Jy het vergeet? Moenie lieg nie jar! Ons het dan netnou al die fone 

opgeneem.  Hoe kon jy dit vergeet? Huh? Lyk my jy swot nie net goggas nie, (gee hom ‘n 

klap agter sy kop) die fokken goed het kom nes maak in jou kop ook! Het jou torretjie van sy 

drolletjie afgebliksem jar?  

OU POOT: (staan ook nader en sing in sy oor) Swem Jannie swem....swem Jannie swem... 

JANNES: Wel, vir iemand wat so slim is dat hy die hele alfabet deur sy hol kan fluit vind ek 

dit baie moeilik om te glo dat jy een van die belangrikste reëls....wat is die woord nou 

weer...vergeet het jar. (Die foon begin weer te lui)  

TINUS: Jammer oom. Regtig, ek is jammer...dit is net....my ma, ek weet dit is simpel, maar 

oom sy weet nog nie van die reël nie, ek het nie tyd gehad om haar te sê nie, ek wou haar 

vannaand sê en dan my foon ingehandig het...regtig oom, ek het nie.... 

JANNES: Antwoord.  
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OU POOT: (verbaas) Wat die fok gaan met jou aan vannaand Jannes? Jy gaan tog nie vir die 

klein kak sy sin gee nie.  

JANNES: (hy hou sy hand in die lug) Antwoord.  

TINUS: Dankie oom. Regtig. Dankie.  

JANNES: Nee. Speaker phone.  

OU POOT: (bars nou uit van die lag) Genius! Fokken genius pappie!  

TINUS: Oom? Moet ek dan...?  

WILLEM: Antwoord jou fokken foon jar!  

TINUS: (druk die foon aan) Hallo.  

STEM:  Tinus? Hallo my kind. Hoekom lui jou foon so lank? Is jy besig of kan mamma gou 

gesels?  

TINUS: Hallo ma.   

(die seniors staan nou met hulle hande oor hulle monde om nie hardop te begin lag nie. Tinus 

probeer om sy trane terug te hou)  

STEM: Hoe gaan dit boeta? Cope jy?  

TINUS: Ja ma. Ek...ek cope. Dis maar nog bietjie vreemd, maar dit gaan goed.  

STEM: Ek het geweet jy gaan die koshuis geniet. Hoe is jou kamermaat? Is dit ‘n klomp 

oulike seuns?  

TINUS: (emosieloos) Ja ma. Dit is regtig ‘n klomp nice ouens. Ons is ‘n great jaargroep.  

STEM: Eet jy darem boeta?  Ma sal vir jou volgende naweek beskuit stuur as hier weer 

iemand verby kom.  Ons mis jou boeta, die huis is stil sonder jou. Wag, Charlene wil ook gou 

hallo sê... 

STEM: Hey loser! 

TINUS: Hallo sussa.  

(‘n wolwefluit word gegee deur een van die seniors. Willem kom staan agter Tinus en streel 

oor sy bors en middel) 

STEM: Hoe gaan dit? Mis jy my al?  

TINUS: Baie. Ek mis jou flippen baie... 
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STEM: Ek wou jou net sê, ek is mal oor jou kamer hoor! Ek het sommer al jou goed in die 

garage ingedra....(daar volg ‘n stilte) Hey, ek joke net boeta! Heerlikheid, wat gaan aan met 

jou? Hoekom is jy so stil?  

TINUS: Sorry sussa, ek is maar net moeg. Dis al.  

STEM: O okay. Het jy al ‘n girlfriend  mmmm? 

TINUS: Nee. (ongemaklik) Daar is nie nou tyd vir meisies nie.  

STEM: Ag Tinus, moet nou nie so boring wees nie! Jy het nooit tyd vir meisies nie. Die 

laaste een wat jy huis toe gebring het was in standerd 5 en sy was ‘n freak! Jis, ek wens ek 

was al klaar met skool. Jy is flippen lucky om op varsity te wees. Om jou eie ding te doen... 

TINUS: Ja, ek is flippen lucky.  

STEM: Wag ma wil koebaai sê. Love you... 

TINUS: Love you too.  

STEM: O ja, en onthou – kry nou net ‘n girlfriend asseblief! (die ma se stem is weer 

hoorbaar) Charlene...wag nou....Hallo boeta! (lag lekker) Ai Charlene mis jou hoor. Ek ook. 

Jy moet mooi kyk na jouself boeta.  

TINUS: Ek sal ma. Ma... my foon se battery is nie lekker nie en die sein is sleg. Ma kan 

sommer na die koshuisgat toe bel in die aande. Ek gaan more my foon in vat Vodashop toe 

sodat hulle kan kyk wat is fout met die battery.  

STEM: Het jy geldjie nodig? Moet mamma inbetaal?  

TINUS: Nee, dis nie nodig nie.  

STEM: Nou maar goed. Lekker slaap my kind. Lief vir jou... 

TINUS: Baai ma....ek...(skielik ruk Jannes die foon uit sy hand en skakel dit af)  

JANNES: (maak of hy oor die foon praat) Baai mammie, ek is lief vir mammie, vat aan my 

tottie mammie! Ag siestog jar, mis jy jou mammie? Sy hoef nie te worry nie, die groot ooms 

sal mooi kyk na jou... (bring skielik sy knie op en tref hom tussen die bene) Moet oom kom 

voel of jou broekie nog droog is jar? Soek jy ‘n tietiebottel en ‘n teddiebeertjie vir vanaand? 

Toemaar hoor, ons sal jou vanaand kom toemaak met ‘n bersie, jy hoef nie bang te wees 

nie....(gryp hom skielik aan sy keel) Jy moet ligloop jar...net omdat jou fokken pappie ‘n 

Captain was beteken dit nie jy kry royalties nie...jy is fokkol jar.  

TINUS: (kreun) Jammer oom. Ek sal nie weer nie.... 
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WILLEM: Wait a minute....wait ‘n minute....(haal ‘n plastiek speelfoontjie uit sy broeksak en 

gee dit vir Tinus) Hierso jar. Ag shame Brannas, ons kan mos nou nie die jar se foon net so 

wegvat nie. Hoe gaan sy mammie met hom kan gesels? Kyk net jar, dis ‘n moerse nice brand 

hierdie...die nuutste FOKIA-FOON. (hy speel met die knoppies en Old Mc Donald had a 

farm begin te speel. Daar is ‘n groot gelag onder die seniors)  

OU POOT: (lag lekker) Wat die fok! Nice one Willem!  

WILLEM: Ja jar, check dit uit! Jy het befokte ringtones....Bluetooth, Whatsapp, internet, 

mxit....Die nuuste FOKIA –die foon wat fokkol kan doen! (daar is nou ‘n groter gelag onder 

die seniors)  

JANNES: (pluk Tinus nader) Sê jy nie dankie vir jou foon nie jar? Is jy ondankbaar?  

TINUS: Jammer oom. Baie dankie oom. Dit is ‘n great foon oom.  

WILLEM: Dit is ‘n plesier jar! Dit is ‘n moerse plesier....(hy druk die foon voor by Tinus se 

broek in) Sit hom maar op vibrate en dan vra jy jou maatjies om jou so nou en dan te bel...Jy 

het mos nog nie ‘n girlfriend nie nê....wat is jou network service? Ek...WOU DA KOM! 

(nou is daar groot histerie soos die seniors lag)  

OU POOT: (begin te hoes soos hy lag) Fok Willem! Dit is ‘n classic! Gepraat van 

girlfriends...hoe oud is jou sussie jar?  

(die seniors staan geintereseerd nader)  

TINUS: Sy is 14 oom.  

JANNES: Mmmm, lekker.  ‘n Skolie?  

TINUS: Graad 8 oom.  

OU POOT: Net soos ek van hulle hou. Stywe tieties soos jellytots!  

WILLEM: Stuur vir ons ‘n paar fotos jar! Ons kort juis ‘n paar nuwe modelle vir ons 

kakhuis-kalender. Van daai posters is al toe getos... 

(‘n groot gelag vind weer plaas)  

AANKONDIGING OOR INTERKOM: Aandag alle mans, aandag alle mans.  Sal u asseblief 

aantree voor die eetsaal vir die huisvergadering. Sal alle eerstejaars voor die buiteblok 

aantree, sal alle eerstejaars voor die buiteblok aantree...dankie.  Jannes van Schalkwyk, 

Jannes van Schalkwyk HK-kwartier.  Jannes van Schalkwyk, Jannes van Schalkwyk HK-

kwartier, dankie. 

JANNES:  Manne, ons gaan laat wees. Captain wag seker al. Jarre verdaag!  
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(die seniors loop eerste uit en sodra hul af is skarrel al die eerstejaars rond om hulle klere te 

kry en aan te trek. Tinus buk om sy broek en hemp op te tel. Hy haal die plastiekfoon voor by 

broek uit. Hy bly alleen agter. Hy gaan sit verwese tussen sy bondel klere en vee die trane 

met die agterkant van sy hand af. Hy speel met die plastiekfoontjie en druk perongeluk die 

knoppie. Old Mac Donald begin weer te speel) 

TINUS: (snuif saggies terwyl hy die foontjie teen sy oor druk) Ma...Mamma...ek wou nog 

gesê het...ek is lief vir ma...kan ma my hoor....fok....kan ma my hoor?  

TONEEL 5 

[daar is ‘n skielike blackout. Die mansstemme word weer hoorbaar] 

SMIT: Kan jy my hoor? Tinus? Tinus? Shit Malan....iets is nie reg nie.  

MALAN: Dis sy bliksemse kop wat nie reg is nie. Los hom.  Ek sê los. Wag, lyk vir my daar 

gebeur iets. 

SMIT: Tinus.... 

[die ligte gaan aan en die skaduspel duur voort. Tinus sit weer by die tafel, hy is deurmekaar 

en knip sy oë teen die skerp lig] 

MALAN: Welkom terug! (sarkasties) Luister...dit is nie ‘n guest house hierdie nie. Jy is 

besig om ons tyd te mors!  

TINUS: Ek...is...dors.... 

SMIT: Ekskuus?  

TINUS: Ek is vreeslik dors. Mag ek ‘n bietjie water kry...asseblief oom.  

MALAN: Lyk dit vir jou of ons in die donnerse Spur sit huh? Jy sal maar bietjie moet uithou, 

hier gaan jy nie water kry nie.  

TINUS: Asseblief oom, ek het vanoggend laas... 

MALAN: Dit is nie my probleem nie.  

SMIT: Malan, asseblief.   

MALAN: Wat? Jy speel seker!  

SMIT: Asseblief  Malan...(fluister) Die kind is moeg, hy het nog niks gehad om te eet of te 

drink nie. Dit is al 5 ure...Net een glas water.  Asseblief  Malan.  

MALAN: (‘n lang stilte volg) Jy sal moet hardegat raak Smittie, jy sal moet hardegat 

raak...Verskoon my. Ek gaan pis. (iewers klap ‘n deur) 
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SMIT: Daar op die tafel. Kry vir jou.  

TINUS: Dankie oom. (staan op en drink amper angstig die glas leeg, hy gooi hom weer vol 

maar drink die keer rustiger)  

SMIT: Plesier. (stilte volg) Jis, ek het nou lus vir ‘n Coke.  

TINUS: (glimlag) Ek ook. Flippit. Dit sou nou lekker gewees het.  

SMIT: Het jy al iets geeet?  

TINUS: Nee oom. Ek was vanoggend laat vir klas, ek het sommer ‘n pie gegryp by die 

kaf...ek kan nie lekker onthou hoe ek hier gekom het nie....hoe laat is dit dan nou? Shit, ek het 

15:00 prakties... 

SMIT: Dit maak nie saak nie, ons het hulle laat weet jy is hier. Wil jy ‘n toebroodjie hê? Ek 

het darem nog ‘n paar oor. Dit is nou nie iets fancy nie...sommer ham en cheese...Bo, in die 

laai.   

TINUS: Dankie oom. Dankie. Oom is moerse nice...(hy maak die pakkie broodjies oop, gaan 

sit weer by die tafel en begin dit te verslind)  

SMIT: Sê my bietjie, hoe lank is jy nou al in Huis Kruger.  

TINUS: (brom onderlangs) Te fokken lank.  

SMIT: Tinus, asseblief.  

TINUS: Figure dit self uit. Dit is nie so moeilik nie.....(kyk skaam op) Sorry oom. Sorry. Ek is 

net moeg. Dis al. Ek is nou al vyf maande daar. Die eerste semester is amper verby. Ons is 

besig om reg te maak vir eksamens. Ek kan nie nou werk of klasse mis nie, die eksamen gaan 

‘n bliksem wees. Ek het al my punte nodig om .... 

SMIT: Vyf maande? Dis tog nie so lank nie. Ek bedoel julle JOOL omtrent die hele Januarie 

en Februarie lank, dan is dit al julle inters, al die dameskoshuise wat ontmoet word...dit klink 

of die eerste semester amper te kort is vir al julle koshuiskuiertjies of hoe?  

TINUS: (raak in ‘n dwaal, emosieloos) Vyf maande. Vyf  bliksemse maande. Twintig weke x 

7 = 140 dae x 24 ure = 3360 x 60 = 201600 minute x 60 = 12096000 sekondes. 1209600 

Sekondes....hoe kan jy sê dis nie lank nie? Vyf maande is fokken lank.  

SMIT: Tinus? Waar het jy....ek bedoel, hoe het jy dit uitgewerk.... 

TINUS: (glimlag as hy opkyk) Nogal impressive nê? (kyk vinnig weg) Ek hou maar net van 

syfers...dis al.  

SMIT: Terwyl ons nou alleen is Tinus...wat het gebeur in daardie koshuis?  
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TINUS: (skielik weer gespanne) Niks. Ek het mos gesê. Daar het niks gebeur nie.  

SMIT: Kom nou Tinus. Ek probeer jou help. Ek is aan jou kant. Ons moet weet wat het 

gebeur?  

TINUS: Daar het niks gebeur nie.  

SMIT: En die krapmerke op jou rug Tinus? Waar kom dit vandaan?  

TINUS: Ons was op ‘n ekspedisie in die veld...ek moes onderdeur ‘n draad kruip. 

SMIT: Tinus, daardie krapmerke is deur ‘n mens gemaak.  

TINUS: Ek moes onderdeur ‘n draad klim. Ek sal vir oom wys. My hemp het ook geskeur. 

Dis al.  

SMIT: So dan is dit waar?  

TINUS: (kyk op) Wat?  

SMIT: Dat julle ‘n eed aflê. Dat alle gebeure binne julle broederbond nie mag uitlek nie?  

TINUS: Ek weet nie waarvan oom praat nie.  

SMIT: Tinus, asseblief. Ek kan jou nie help as jy nie praat nie.  

TINUS: Wat? Wat is dit? Hoekom is ek hier?  

SMIT: Jy weet goed hoekom Tinus. Wie was almal betrokke?  

TINUS: Betrokke by wat?  

SMIT: Tinus, jy sal moet praat.  

TINUS: Wat? Wat het gebeur?  

SMIT: Jy is die enigste een wat kan help. Wat jouself gaan moet help.  

TINUS: (verandering in houding, agressief en aanvallend) Help? Waarvan praat julle? Dit is 

al wat julle nog die hele dag vir my sê....Wat die fok gaan aan? Ek soek my ma, asseblief 

oom. Hoe het ek hier gekom? As ek my donnorse prakties gemis het, gaan julle vir my pa 

verduidelik as die kak moet spat met my punte. Hoe laat is dit? Asseblief! Ek vra hoe laat is 

dit?  

SMIT: Dit is 22:00.  
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TINUS: (deurmekaar) Dan het ek my prakties gemis. Shit man! Julle gaan baie dinge moet 

verduidelik.  Ek het net op ‘n Woensdag daai klas, daar is nie ‘n ekstra een nie! Hoe moet ek 

nou daai punte opmaak? Shit!  

SMIT: Tinus. Dit is vandag Vrydag. Dit is Vrydagaand, 22:00.  

TINUS: (skrik) Nee....Vrydag...Nee, dit kan nie wees nie. Waar was ek dan? Wat het julle 

met my gemaak. Vrydag? Julle lieg! Julle fokken lieg! Dis Woensdag. Dit was gister nog 

Dinsdag, want ons het huisvergadering gehad. Woensdag is dit teekan-diens, dan is dit die 

gangkuier....ek het vanoggend die teekan gaan haal by die kaf, en toe ‘n pie gekoop....’n 

chickenmayo-pie....toe is ek laat vir klas, want ek moes eers die bekers was vir die 

teekan....en toe...en toe....Julle lieg! Julle lieg vir my! Waar is my fokken ma-hulle? Ek wil 

hulle sien! Dit is Woensdag. Julle fokken lieg. Dit is WOENSDAG!  

TONEEL 6 

Die ligte gaan skielik aan. Oupoot kom in en pluk van die gordyne oop. Hy het ‘n blikkie 

skeerskuim in die hand.)  

OU POOT: Jarre! Jarre tree aan! Toe jarre! Move! For fucksakes, julle is nie in Lipstick 

Dipstick 2 Die Moewie nie! Ons is nie lus om heelaand na julle balhare te kyk nie. Kry julle 

kaalgatte in rat! (die eerstejaars kom almal aangehardloop slegs in hul onderklere)  

(Willem skree in die gang af)  

WILLEM: Jannes! Kom kyk! Dis badtyd!  

(Jannes en Willem kom ingehardloop en pluk die res van die gordyne oop. Jannes hang by 

die ruit uit)  

WILLEM: Checkcheck, hulle lyk soos ‘n fokken klomp Dorpers wat gedip word! (lag lekker)  

JANNES: (begin te lag) Mossie, wat die fok gaan daar voor aan?  

MOSSIE: (kyk skielik af en vou sy hande bakhand voor sy onderbroek) Niks nie oom.  

JANNES: Presies! Daar gaan niks aan nie! Jy lyk soos jou mamma, maar jy piepie soos 

pappa!  

OU POOT: Shamepies Mossie! Kry jy koud?  

MOSSIE: Nee oom.  

WILLEM: Jy moet net sê as oom moet kom help om jou eiertjies uit te broei! (seniors lag)  
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OUPOOT: (spuit jarre met skeerroom in hul gesigte) Ag jar, dit spyt my dat ek jou gevreetjie 

so moet opfok....Hey, manne, check bietjie, hierdie een sin lyk soos ‘n plaassentrale...(pluk sy 

ken nader en kyk na sy baard, gee jar ‘n hou op die wang) vier kortes, een lange, en die ander 

sukkel om deur te kom! (seniors lag lekker)  

LE ROUX: (lag lekker) Naand manne!  

OU POOT: (staan op aandag)Yes Cappie. 

LE ROUX: En wat het ons hier? Word die manne bietjie netjies gemaak vir die dames?  

JANNES: Net so Cappie, net so.....Ons moes hulle net eers bietjie laat afkoel, anders staan 

almal van hulle weer met horings soos torings as hulle die girls sien.  

OU POOT: Ja, ons het hulle stingeltjies net so bietjie gesnoei en getrim voor hulle die 

meisies klim.  

(hulle lag lekker) 

LE ROUX: Nou maar toe, laat hulle gaan aantrek. Netnou kry een weer kiem in die riem, dan 

sit ek met die kak.  

WILLEM: True...true....Die koshuis is ook nie meer wat dit was nie, huh Cappie? Die jarre 

het mos nou deesdae gevoelens en fokken menseregte....Klomp fokops! Pisgatte!  

LE ROUX: Nou maar toe. Laat die jarre klaar maak. Kyk hoe lyk hulle. Ons gaan groot kak 

kry as een van hulle met ‘n snotneus loop. (loop solank in die saal in)  

JANNES: Ag toemaar Cappie, ‘n smeer VICKS in die hol en jy is weer oppie bôl!  

OU POOT: Hey! Ons gaan eers bietjie springclean...gaan haal daai emmers. Ek tel tot by 20. 

Die jar wat binne twintig sekondes nie hier is nie, word gestort! Verstaan julle!  

EERSTEJAARS: Ja Oom!  

JANNES: (speel ook nou saam) Op julle merke, gereed, ready, steady, GO!  

OU POOT: (begin tel) 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,  

JANNES: Hoe lyk Captain so af? Kak dag huh? 

LE ROUX: Fok ja. Donnerse SR-vergaderings pis my af. Al daai droë drolle sit net daar en 

doen absoluut fokkol. Ek gaan nog vir SJ hard bliksem...hy krap my gat nou al vir hoe lank... 

JANNES: SR Jool? Ja, hy is ‘n ou doos.... 

OU POOT: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.....TREE AAN! 
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 [Al die eerstejaars staan en bibber teen mekaar. Die eerstejaars skarrel rond. Hulle kom 

aangesukkel met emmers water en vloerlappe. Tussendeur pluk hulle hempde en broeke aan en 

probeer van die skeerskuim ontslae raak.] 

LE ROUX: (sien eerstejaars is gereed) Goeie naand jarre!  

EERSTEJAARS: (volg seniors se voorbeeld en gaan staan op aandag) Naand Kaptein.  

LE ROUX: Ek is bly om te sien dat julle manne so moeite doen vir die dames. Jarre, hoe lyk 

dit? Is julle reg vir julle eerste ontmoeting met julle dameskoshuis?  

EERSTEJAARS: Ja kaptein.  

OUPOOT: En julle jarre wil seker weet wie is die kieliekoekies met julle vanaand gaan inter? 

EERSTEJAARS: Ja Oom.  

OUPOOT: Die Dameskoshuis met wie julle vanaand gaan dans is Huis Aandblom.... 

JANNES: Daar waar die nonne kom! Trouvrouens op ‘n skinkbord!  

OUPOOT: Lucky bliksems!  

LE ROUX: Onthou manne, ‘n Kruger man behandel altyd ‘n dame met respek. ‘n Dame is ‘n 

vriendin, ‘n lewensmaat, ‘n wonderwerk en voorreg geskape deur God. Geeneen van julle sal 

vannaand hierdie eerstejaar dames soos kak behandel nie. Al is sy hoe dik of hoe lelik, al 

sleep haar tiete op die grond....jy hanteer haar soos goud! Verstaan julle my!  

EERSTEJAARS: Ja kaptein.  

LE ROUX: Dit is wat ons Kruger manne anders maak. Ons weet wat ‘n vrou wil hê...  

JANNES: En julle jarre hou mos van sokkie hmmm?  

EERSTEJAARS: Ja oom.  

JANNES: Nou vanaand gaan julle bietjie met die dames dans. Maar daar is een goue reël: ek 

wil nie een dame teen die muur sien sit nie. Vir elke meisie wat vannaand stil sit kry julle 10 

houe met Oom Paul Kruger!  Vyf van voor en vyf van agter....Verstaan julle?  

EERSTEJAARS: Ja oom.  

OU POOT: Nou toe jarre....Sing bietjie vir kaptein die song wat julle geoefen het vir die 

dames. Trust me Cappie, hulle sing soos fokken engeltjies...daai girls se knieë gaan vannaand 

middeldeur knak. Klein Kaptein vat jy die noot... 

TINUS: Is julle reg ouens?  
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EERSTEJAARS: Yes.  

TINUS: One, two, three, four....Vir jou sal ek blomme koop, tot my geld op raak, vir jou sal 

ek kaalvoet loop, ja dit maak nie saak.... 

ALMAL: (harmoniseer) Solank jy net vir my sal sê dat jy my sal lief hê, sal ek vir jou kastele 

bou..... 

LE ROUX: Nice manne. Baie nice. Dit is hoe ‘n Krugerman se hart moet klop! Manne, sorg 

dat die jarre aangetrek kom. Die dames is oor ‘n uur hier.  Jarre, gaan vang ‘n stort. Julle ruik 

soos ou skottelgoed en natgepiste hond.  Trek uit daai koshuishempde, die goed stink!  En 

julle maak julleself netjies man, julle lyk soos nat kak.  

JANNES: Wag net gou, Cappie, hulle moet net eers hier netjies maak voor hulle kan gaan 

stort.  

LE ROUX: Natuurlik.(hy draai om om uit te loop)  

JANNES: Toe move!  

(die eerstejaars skarrel weg, van hulle skuif emmers nader ander kry lappe en begin solank 

die vloer te was) 

AFKONDIGING: Meneer Le Roux, Meneer Le Roux voordeur....Meneer Le Roux, Meneer Le 

Roux voordeur....  

LE ROUX: Moenie laat wees nie asseblief. Dankie manne. Sien oor ‘n uur. (Hy loop haastig 

uit en die afkondiging blêr weer)  

WILLEM: Heits! Voorportaal! Dit lyk my Cappie se visstok het ‘n byt!  

AFKONDIGING: Meneer Le Roux, Meneer Le Roux voordeur....Meneer Le Roux, Meneer Le 

Roux voordeur.... 

JANNES: Toe jarre! Julle is nie op fokken vakansie nie! Maak skoon! Kry nog ‘n mop of ‘n 

handdoek....Hierdie vloer moet so droog wees soos die Kalahari. As ek nou op hierdie vloer 

kak, moet dit kan terug hop so droog is dit!  

OU POOT: Kom jarre! Kom! Move, move, move!  

(die eerstejaars skarrel verbouereerd rond en begin vinnig die vloer droog vee) 

JANNES: Kom nou jarre, waar is julle gees! Ek hoor fokkol! Onthou hier in Huis Kruger 

word julle nie ontgroen nie...ons bou gees! As een val.... 

ALMAL: (skreeu) Val almal saam!  

OU POOT: Sing die koshuislied jarre! SING!  
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ALMAL: (soos hulle skoonmaak)  

Waar die son se gloed oor die berge groet, staan ‘n koshuis trots en vas 

Sy fondament gebou van respek, vertrou, ‘n vlag van moed aan sy mas 

Broers staan saam, oral kom hul aan, die stem van ‘n jong Afrikaner 

Van Kennis tot krag dra ons die mag, Huis Kruger, ons toevlug in die nag.  

Broers kom nader, Broers staan op, Huis Kruger roep jou naam 

Broers kom nader, Broers staan op, Huis Kruger, ons staan saam!  

HUIS KRUGER! HUIS KRUGER! HUIS KRUGER!  

OU POOT: Julle sing soos ‘n budgie wat ‘n drol druk jarre! Dit was pateties! Weer! Ek sê 

weer!  

ALMAL: (sing harder) Broers kom nader, Broers staan op, Huis Kruger roep jou naam 

Broers kom nader, Broers staan op, Huis Kruger, ons staan saam! HUIS KRUGER! HUIS 

KRUGER! HUIS KRUGER! 

TONEEL 7 

MALAN: Gaan jy hom nou vra, of moet ek dit vir jou doen. Jy is besig om slap te lê 

Smittie...jy is besig om slap te lê. 

SMIT: Asseblief, ek weet wat ek doen. Tinus? Tinus....as jy nie gaan praat oor wat gebeur het 

nie kan jy sit. Jy kan vir baie lank sit.  

TINUS: (moeg) Ek...ek verstaan nie! Wat het gebeur?  

MALAN: Wys hom.  

SMIT: Tinus, ken jy hierdie meisie?  

TINUS: (sy gesig helder op) Lia! Dis Lia! 

SMIT: (fluister) Shit.  

MALAN: Bingo!  

SMIT: So jy ken haar?  

TINUS: (angstig) Ja...ek...ek bedoel...ek weet nie lekker nie...Waar is sy oom? Is sy okay? 

Shit...ek hoop sy is okay.... 
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SMIT: Ken jy die meisie Tinus?  

TINUS: (sy gesig word skielik donker) Net van sien.  

SMIT: Hoe ken jy haar?  

TINUS: Ek het mos gesê oom. Net van sien.  

SMIT: Waar het jy haar gesien?  

TINUS: By die koshuis.  

SMIT: Het sy gereeld vir jou kom kuier by die koshuis?  

TINUS: Nee. Sy is ‘n tweedejaar. Jarre word nie toegelaat om met ouer dames te kuier nie. 

Dit is ‘n senior se voorreg.  

SMIT: Wel, jy het gesê jy het haar gesien by die koshuis. Wat het sy dan daar gemaak?  

(‘n lang stilte volg) 

SMIT: Tinus, ek vra jou ‘n vraag. Wat het Lia by die koshuis kom maak? Het sy ander 

mansvriende daar?  

TINUS: Nee.  

SMIT: Tinus, asseblief, hoe ken jy en Lia Marais mekaar? Wanneer was die laaste keer dat jy 

met haar kontak gehad het?  

TINUS: (begin deurmekaar te praat) Sy was net een keer....Ek...ek weet nie....Lia 

Marais....2010004563, BCOM Regte...Huis Marinda.  Hulle het haar....hulle het....Soos ‘n 

skoenlapper, vlerke stukkend, afgeruk, vergruis, vertrap...ons is die gentlemen op kampus, 

die troumanne....’n dame word ten alle tye met respek behandel jar! Respek, trots en 

deursettingsvermoë. Daardie drie dinge is die rots waarop ons koshuis staan. HUIS 

KRUGER!  

SMIT: Tinus, praat stadiger....wie was hulle? Waarvan praat jy?  

TINUS: Lia! (skreeu) LIA! LIA!  

TONEEL 8 

[daar is weer ‘n skielike verdonkering. Oorverdowende sokkie-musiek begin te speel. Iets 

opgewek, ‘n Afrikaanse danstreffer soos Kaptein. Inteenstelling met die dreigende toneel wat 

wag om te gebeur. Die volgende toneel vind plaas wanneer daar ‘n geselligheid/inter gehou 

word in die koshuis. Wanneer die ligte aangaan staan die eerstejaars in groepies en gesels, 

vrolike gelag word gehoor. Die seniors sit-lê teen die muur en kyk met honger oë na die 

“meisies”. Van hulle het biere in die hand of suig aan ‘n sigaret] 
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JANNES: (trek sy asem skerp in) Sssssssssss......knopgatjie soos ‘n matriekboeksak wat te vol 

is....fokken lekker.  

OU POOT: (skreeu bo die musiek) Skommel daai tiete sussie!  

JANNES: (gee ‘n wolwefluit) As jou mammie lyk soos jy, gaan jou pappie jou nog vry!  

OUPOOT: (lag hard) Nee wat, vat jy maar ouer vrouens, ek soek die jongetjies. Ek sê altyd: 

As hulle op die toilet sit en hulle voetjies raak die vloer, is hulle oud genoeg!  

JANNES: (lag) Jy’s fucked up man! Checkcheck gou vir Mossie....(skreeu hard) Mossie 

sleep jy vlerk?  

MOSSIE: (skaam) Nee oom.  

OU POOT: (skree) Mossie wil nie tossie...Hy is nie meer mossie as man nie, hy wil spyker... 

SAAM: Maar hy kannie nie! (lag lekker)  

JANNES: Kyk net vir klein Kaptein! Lekker Penis!  

OU POOT: (skree vir Tinus) Toe klein Kaptein! Span haar seile! Daar op die horison, gaan jy 

nog lekker kom, wag sy vir my.... 

JANNES: (lag en vat ‘n sluk bier) Dis darem ‘n kak song die.  

OU POOT: Waar die fok is Willem? Hy mis al die fun...Hierdie is die grootste party wat ons 

nog in die Huis gehad het.  Fokkit, jy kan die estrogeen ruik tot in die voorportaal.  

JANNES: Weet nie. Hy het seker weer ‘n drukstukkie vir hom gaan optel.  As iemand jou in 

die donker knyp is dit niemand anders as... 

JANNES + OU POOT: Vleispyp! 

JANNES: (bars uit van die lag) Gerrie! Gerrie! Wat loop jy so hinkepink? Sit daai jean te 

styf vir jou horing?  

GERRIE: Nee oom, die fokken meisie.... 

OU POOT: (gee hom ‘n klap agter die kop) Hey, waar is jou maniere!  

GERRIE: Jammer oom. Ek bedoel...die meisie...sy het my tone in hulle moer in getrap.  

OU POOT: (lag) Daai Jumbo Jet daar oorkant?  

GERRIE: (loer om) Einste...Shit.  My toonnael is af.  
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JANNES: Jis, maar sy is gebou om te hou....check haar gat...Bliksem....maar soos hulle sê, 

groot hammers kap ‘n spyker die diepste in.  

(hulle lag lekker. Willem kom skielik ingehardloop. Hy is duidelik baie opgewonde)  

JANNES: My fok, die verlore seun! 

WILLEM: Manne! Manne! Raai wat, raai wat? 

OUPOOT: Waar was jy? 

WILLEM: Dit maak nie saak nie. Ek het ‘n moerse surprise vir julle!  

Hierdie toneel vind verwyderd van die eerstejaars plaas. Hy pluk die twee seniors eenkant 

toe. Dit is ‘n baie sagte en intieme toneel.) 

JANNES: Wat? ‘n Blowjob?  

WILLEM: Nee man! (bly ‘n oomblik stil en fluister geheimsinnig) Ek het vir my ‘n 

vingerpoppie gekry vir vannaand. 

OU POOT: Jy fokken lieg. Watse koshuis?  

WILLEM: Ek weet nie. Jy ken my mos, no strings attached. Ek vra nie vrae nie, ek vry net.  

JANNES: Jy joke! Waar is sy?  

WILLEM: Sy is in die voorportaal. Ek het haar bietjie van my special brandy gevoer en sy is 

so te sê poer in haar moer...sy soek my lyf stukkend! 

JANNES: Poer in haar moer! Kan sy darem nog scream en moan?  Anders kon jy net so wel 

vir jou ‘n blowup-doll kry... 

WILLEM: Hey, ek pomp nie plastic nie, ek is ‘n professional. Ek het vir haar ‘n kak storie 

gespin en gesê ek moet net gou check of my kamermaat in is.... Kry die jarre reg, vanaand 

hou ons bietjie Poppekas....hier is my kamera. (gee vir Jannes ‘n kamera) Sorg dat julle nice 

close-ups kry, daai ander snaps wat Grondpad laas geneem het was sommer kak. Hierdie een 

het ‘n killer flash.... 

OU POOT: (lag lekker) Hoe lank tyd gee ons jou?  

WILLEM: Wat die fok beteken dit nou?  

OU POOT: Is jy ‘n kortafstand atleet of ‘n lange...ek meen maar net, ons wil jou nou nie snap 

waar jy besig is om die rekord te breek nie. 

WILLEM: (lag) Hey, hey, hey....wat het 47 tande en hou THE HULK binne....My broek se 

fokken zip pappie! Gee my so 15 minutes dan kom julle.  
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JANNES: En glo my ons gaan... 

OU POOT: Toetoetoe...move! Ek wil nog gaan popcorn spring voor die movie. 

WILLEM: Righto, here we go! Onthou, 15 minute boys... 

(hy hardloop vinnig uit en Jannes en Oupoot pluk die eerstejaars vinnig eenkant toe. Hulle 

word almal in die gang gebondel en die sokkie-musiek doof stadig uit)  

JANNES: Jarre! Jarre tree aan.  

(al die eerstejaars gaan staan vinnig in ‘n ry langs mekaar) 

OU POOT: Nou luister julle en julle luister mooi. Vanaand gaan ons bietjie Poppekas speel. 

Met ‘n lewendige poppie.... 

JANNES: Vir die van julle wat gewoond is daaraan om Saterdae aande te sit en tos terwyl 

julle ETV porn kyk, gaan na vannaand nie weer wil kuier saam met Tannie Hanna en haar 

vyf dogtertjies nie.  Vanaand wys ons vir julle die Big Brother version...the real deal.... 

OU POOT: Vannaand gaan ons julle wys hoe om ‘n meisie te ref soos ‘n TOYOTA Hillux 

bakkie. In top gear! 

JANNES: (sing) Alles loop reg, altyd reg...TOYOTA! So luister nou fokken mooi.... 

BLACKOUT 

(scene change vind plaas in die donker) 

JANNES: Kom loop, moet ‘n mens alles vir julle uitspel....Toe, gaan in...Eina fok, waar is die 

bed, Oupoot, trek toe daai gordyne,  ek wil sien hoe donker is dit.  Wat die fok is die? Waar? 

(die lig gaan skielik af. Dit is skemer en slegs hier en daar iemand se skaduwee sigbaar) 

Mossie sit aan die lig, ek kan fokkol sien nie....Rigtho, nice...Mossie, jy is die kleinste....toe, 

onder die bed! 

MOSSIE: Oom?  

JANNES: Moenie my fokken oom nie? Gaan lê onder die bed. En jy hou jou donnerse bek... 

Een woord en ek knoop jou piel aan jou poepstring vas...Verstaan jy?  

MOSSIE: Ja oom. Ek verstaan oom. (Mossie gly onder die bed in) 

OU POOT: Die res van julle – kas toe.  

JANNES: Nee wag, wag, wag. (gryp Gerrie aan sy kraag terug) Besemhol is te lank vir die 

kas. Gerie, jy is agter die gordyne... 

GERIE: Ja oom.  
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OU POOT: Moenie net daar staan nie! Move! Toe Klein Kaptein en Idols julle is in die kas.  

TINUS + HENRI: Ja oom.  

JANNES: Klein kaptein wag! (gee vir hom die kamera) Hierso....Wag vir die teken. As ek dit 

vir jou gee dan neem jy soveel as wat jy kan. Sorg dat die flash aan is, anders is die hele 

fokken aand verniet... 

TINUS: Maar oom, ek verstaan nie...wie moet ek afneem?  

JANNES: Jy sal sien jar. Jy sal sien. Sorg dat jy ordentlike fotos neem, ‘n real KODAK –

moment... 

TINUS: Oom?  

OU POOT: Hou op kak vrae vra jar! KAS TOE!  

(Tinus en Gerrie klim verskrik in die kas)  

JANNES: Nou goed jarre, nou hou julle julle fokken bekke! En julle wag vir die teken jarred. 

Verstaan?  

ALMAL: Ja oom.  

OU POOT: Right, kom ons move. Onthou die lig... 

JANNES: Ja, ja, ja...ek is op dit.... Niemand beweeg ‘n balhaar voor ek nie so sê nie! 

Sjuuut.... 

(Alles is skielik pikdonker. Hier en daar hoor jy iemand skuifel of onreëlmatige en gespanne 

asemhaling) 

HENRI: (fluister) Eina fok. Jou arm druk in my ribbes... 

TINUS: Hou jou bek. Het jy nie ore nie?  

HENRI: Eina... 

TINUS: Staan soontoe... 

HENRI: Hierdie skoene hier binne pong...dit ruik soos ‘n dooie rot. 

TINUS: Shutup...ek hoor iets. 

HENRI: Tinus, wat is die teken waarvan hulle praat?  

TINUS: Ek weet nie.  

HENRI: Maar hoe die fok gaan ons dan weet... 
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(skielik gaan die deur op ‘n skefie oop. ‘n Ligstrook val die kamer binne en verlig dit effens. 

Willem en ‘n meisie kom binne gestrompel, in ‘n vurige omhelsing) 

LIA: (stop skielik en kyk om haar rond) Waar sit jou kamerlig?  

WILLEM: Los hom af. Dit is mos baie lekkerder om die katjie in die donker te knyp....(sing 

‘n Kurt Darren song) Daar doer in die donker, het ek jou bewonder, want ek wil jou druk, 

druk, druk... 

LIA: (giggel) O my word...Kurt Darren... 

WILLEM: R50 vir jou my meisie!  

LIA: (keer hom weer) Wag eers, ek wil darem sien hoe jou kamer lyk.  

WILLEM: Nee, trust me jy wil nie...alles lê rond. Tensy jy een van daardie weird girls is wat 

skelm ouens se onderbroeke steel en daaraan gaan snuif... 

LIA: (lag weer) Groas!  

WILLEM: Mmm, kom nou eers hier.... 

LIA: Dit is regtig donker hier binne.... 

WILLEM: Hey luister, ek is nie ‘n vampire nie, ons kan maar die lig aansit as jy wil...ek is 

net bang jy skrik vir my tande....hahhahahahah (hy byt haar in haar nek)  

LIA: (gee ‘n gilletjie)  Jy kielie my...wag! Los! Okay fine...ons doen dit dan jou manier... 

WILLEM: Glo my, jy sal nie spyt wees nie... 

(hyg en soen geluide is nou duidelik hoorbaar. Die bed begin kraak soos die twee op hom 

neerval. Die asemhaling word onreëlmatig en al hoe harder, maar dit is nie van die twee 

vryers nie, maar van Tinus wat steeds in die kas wegkruip. Skielik gaan die ligte aan en 

Jannes en Ou Poot bars in) 

JANNES: Smile pop! Your on candid camera!  

OU POOT: Hoe lykkit, hoe lykkit? Ek en djy naked!  

LIA: (sy is verskrik en gryp na haar hemp om haar kaal bo-lyf te bedek) Wat...nee! Nee! 

Wag! Asseblief?  

WILLEM: So wat dink julle manne van hierdie stukkie vleis...mmm, well done as jy my vra!  

OU POOT: Ja nee, verseker well done! Checkcheck net daai tieties! So styf soos ‘n Spur 

Hellium ballon!  
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LIA: (steeds verslae) Jy het...jy het dan gesê jou kamermaat?  

JANNES: Nee ou poppie, hy het meer as een kamermaat...kom ons noem dit maar ‘n 

groepwoeps! Jarre, tree aan! (niemand beweeg nie) Wat de fok! Praat ek met die mure? Ek sê 

jarre tree aan! (die eerstejaars kom bang-bang na vore en gaan staan in ‘n ry teen die muur) 

LIA: (fluister) Varke...julle bliksemse varke... 

OU POOT: Ag toe nou mooi ding! Moet nou nie so opgecharge raak nie! Jy het alklaar 

tripple nipples... 

WILLEM: (lag lekker) Nou maar toe poppie! Kom groet nou mooi die ou toppie! (hy druk 

haar weer vas en soen haar)  

JANNES: Wag, wag, hou dit net so! Klein kaptein, bring die kamera en neem. Hou haar 

netso....Dit is ‘n classic....Toe skattie, make love to the camera! (hy buk vooroor en soen haar 

rofweg) 

(Tinus staan verslae en kyk) 

WILLEM: Jy moet fokken gou neem jar, hierdie katjie se naels is besig om uit te kom....kom 

nou...kietsie, kietsie, kietsie....(hy het haar in ‘n stewige greep vas en het haar hemp eenkant 

toe gegooi)  

LIA: Los my! Los my uit! LOS MY!  

JANNES: Toe jar, neem die fokken foto.  

TINUS: Oom ek...ek... 

JANNES: Wat die fok dink jy doen jy jar? (skreeu) Neem die foto!  

 (Willem buig oor haar en druk sy tong in haar mond. Sy byt hom en hy spring op terwyl hy sy 

lip vashou/spoeg) 

WILLEM: (skreeu) FOK! Eina Hoer! Wat die fok is fout met jou! (vat sy hande weg, daar is 

bloed oral) Ondankbare teef!  (gooi vir Lia eenkant toe) Teef...fokken teef! (hy storm by die 

kamer uit. Oupoot storm agterna. Die gevloek en geskreeu van Willem weergalm deur die 

gange en iewers klap ‘n deur.) 

OUPOOT: (off stage) Hey Willem! Hey ou, wag!  

WILLEM: (offstage) Fokkof! Ek het gesê fokkof man!  Vat nou weer aan my en ek bliksem 

jou...FOK!  
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TONEEL 9 

JANNES: Ek het gesê neem die foto.  

(Tinus se hande begin onbedaarlik te bewe, die ander 1stejaars staan gespanne en wag. 

Tinus laat sak sy hande.) 

TINUS: Ek...ek kan nie. Ek is jammer. Ek kan nie.  

OUPOOT: (kom in vanaf die gang en skud sy kop in ongeloof) Ai, ons broer se mojo is in sy 

moer....Het ek iets gemis? (Lia het intussen begin rondskarrel om haar handsak en hemp op 

te tel) 

JANNES: Nee wat...(onheilspellend) Die beste kom nog...Toe jarre, nou het julle gesien hoe 

die groot ooms speel. Ek hoop julle het geluister en geleer....onthou, (smalend) ‘n dame word 

altyd met respek hanteer.... 

OU POOT: (giggel ongemaklik) Ons is mos die gentlemen op kampus...  

 [Lia soek rond vir haar hemp en as sy dit kry druk sy dit beskermend voor haar bors, haar 

handsak lê eenkant. As sy wil opstaan, spring Jannes haar voor] 

JANNES: Hokaai, stop jou lorrie! (gryp haar handsak en gooi dit vir Tinus. Hy staan 

ongemaklik met dit in sy hande.) Ons het mekaar dan nog nie eers behoorlik ontmoet 

nie....(gryp haar aan haar ken) Wats jou naam beautifull... 

LIA: (sis) Piss off!  

OUPOOT: (lag) Heyto potato, sy spyker nie net nie, sy byt jou!  

JANNES: Hey relax....okay...relax....(speel met haar hare terwyl hy haar steeds hardhandig 

vashou) Ek is regtig jammer dat ons mekaar nou so moes ontmoet. Dis nogal ‘n kakke nê...Sê 

my, wat is jou naam?  

[Lia antwoord nie] 

JANNES: Hey! Hey! (hy ruk haar) Ek vra wat is jou fokken naam.  

[daar is doodse stilte. Jannes begin te lag, Oupoot lag saam sommer net om die 

ongemaklikheid te breek. Jannes pluk vir Tinus nader.] 

JANNES: Gee my haar beursie.  

TINUS: Oom, ek kan.... 

JANNES: (dreigend) Gee my haar fokken beursie. 
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TINUS: (gedweë) Ja oom. (hy en Lia kyk vir ‘n oomblik na mekaar en dan druk hy sy hand in 

die handsak en haal haar beursie uit)  

JANNES: (vat die beursie en maak hom oop) Dit is nou lekker van die hoere van die nuwe 

Suid-Afrika nê? Hulle word so min gespyker, hulle betaal jou deesdae om dit te doen....(haal 

haar studentekaart uit en praat dan met ‘n aangesitte stem asof hy ‘n belangrike 

aankondiging doen) Dames en Here, appels en pere, prostitute sonder klere , ons matrasgas 

vanaand is: 2010004563, LIA MARAIS!  

OUPOOT: (begin valserig te sing op die wysie van Sarie Marias) My Lia Marais, wou klomp 

babies hê, nou lê sy op haar rug, met haar bene in die lug.... 

LIA: (gryp haar studentekaart, maar dit is mis) Doos... 

OUPOOT: O my fok Jannes, dit lyk my as jy haar wil vat moet jy anti-freeze liquid gebruik  

vir lubricant, sy is kouer as die Suid-Pool!  

JANNES: (lag) Wat spyker jy huh? Eskimos?  

OUPOOT: (kom ook nou nader en vryf sy baard oor haar wang) Of ysbere..... 

LIA: (wil huil maar baklei teen dit) Seblief. Fokkof. Los my net dat ek kan gaan. Jy het mos 

nou klaar gesien wat jy wil sien. Gee my handsak.  

JANNES: Gesien wat ek wil sien? Jy is gefok in jou kop my pop! Ek het betaal om ‘n hele 

fliek te kyk, nie om in pouse te gaan pis nie! (probeer haar soen, maar sy ruk weg, skree vir 

die eerstejaars wat verskrik rondstaan) Gerrie, Henri...hou vas...vanaand maak ek my eie 

movie.... 

LIA:  Los my uit! (Jannes pen haar vas op die bed en begin sy belt los te maak) 

OUPOOT: Jannes....Jannes wat die fok! (gaan staan by hom en vat sy arm vas) Hey! Hey! 

Los dit. Jannes. Moenie ou, dis fuckedup...kom laat die girl gaan, ons het mos nou genoeg 

fun gehad. .  

OUPOOT: Jannes, fokkit ou, dis nou genoeg.  

JANNES: Hou jou bek en gaan staan met jou dik gat by daai deur.  

OUPOOT: Jannes seblief man.  

JANNES: (afgemete) Ek het gesê gaan staan by die deur....Hou vas...HOU HAAR VAS!  

Mossie sit af daai fokken lig... 

OUPOOT: (sag) Fokkit ou.  

TINUS: (staan nader en fluister)  Oom asseblief....ek wil nie...ek...laat haar gaan, seblief 

oom... 
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JANNES: (pluk hom so skielik nader dat hy amper sy balans verloor. Hy ruk sy kop nader en 

fluister in sy oor) As siestog Klein Kaptein....ek wil nie...ek kan nie...(skreeu) Kannie is dood 

van naai en stoot! (dreigend) Neem die fokken fotos.  

TINUS: (sy stem bewe) Oom asseblief.... 

JANNES: (klap hom hard teen sy oor) DOOS! Luister as ek fokken praat. Gaan staan voor 

haar...STAAN VOOR HAAR! (Tinus loop na die bed, Jannes pen Lia vas op die bed. Jannes 

en Tinus kyk mekaar vas in die oë. Jannes se stem is donker) Neem! Ek sê NEEM!  

 [Die lig gaan af. Hierdie hele toneel speel af in die donker. Soms gaan daar ‘n lig af van die 

kamera.  Al wat gesien word is flitse van lywe en seksposisies. Al hierdie tonele is 

snippets/freeze frames, dit gebeur amper in slomotion. Soms is die toneel sigbaar, soms nie. 

Dit is doodstil. Oupoot staan steeds in die deur, sy rug is gekeer na die kamer. Met die laaste 

flits gaan die ligte aan. Die eerstejaars staan verbouereerd rond. Jannes staan op vanaf die 

bed. Lia lê roerloos. Oë na die plafon gerig.]   

JANNES: (stap dreigend na Tinus) Gee my die kamera. Laat ek uitvind jy het my 

gebullshit....ek maak jou fokken dood. Hoor jy my?  

TINUS: (sag) Ja oom.  

JANNES: (opgewek) Nou maar toe jarre! Dit was nou lekker nê? Voel amper of ons op 

vakansie was...lekker waterwurm gery en bietjie gevry. Toe....fokkof na julle kamers toe. Ek 

het meer as genoeg van julle gesien vir een aand.  Toe! MOVE! (gryp Gerrie aan sy kraag 

terug)Hey...en julle hou julle bekke. Een squeak by die Captain en daar is kak.  

GERRIE: (bang) Ja oom.  

[Al die eerstejaars skarrel verlig uit. Oupoot staan steeds in die deur. Hy kyk eenkeer om na 

Lia wat steeds op die bed lê en loop dan stadig uit] 

JANNES: Klein Kaptein....wag eers so bietjie. Jy wil mos die hero van die aand wees. Nou is 

dit jou kans. Wees nou vanaand ‘n ware gentlemen...’n regte Huis Kruger man...  

TINUS: Oom? 

JANNES: (buk by Lia en vee haar hare uit haar gesig) Vergesel die dame tot by die 

voordeur. Jy wil seker nie hê die ander koshuismanne moet ruik hier is ‘n tefie op hitte 

nie...(sarkasties vir Lia) 

TINUS: Oom wag! Wag asseblief.... 
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[Jannes loop uit, wanneer hy in die gang kom hoor jy ‘n geklap van hande/slow clap en 

Jannes wat sing: “Raai wie’s ons hero, ons hero, ons hero. Raai wie’s ons hero, Tinus is ons 

hero! Raai wie kom naai hy, kom naai hy, kom naai hy, raai wie kom naai hy, Lia kom naai 

hy.....”  Tinus en Lia bly alleen agter. Sy sit met haar knieë opgetrek bo-op die bed. Sy snik af 

en toe. Tinus loop ongemaklik na haar toe en gaan sit langs haar op die bed] 

TINUS: Kom.  

LIA: Ek sal self.... 

TINUS: Jy sal nie weet hoe om hier uit te kom nie.  

LIA: Los my net uit.  

TINUS: Asseblief, ek probeer net help. (stilte) Asseblief, ek stap saam met jou. Die gange is 

vol van ....van hulle... 

LIA: (kyk verskrik na hom) Moet ons verby almal... 

TINUS: Nee. Nee ons hoef nie....Ek ken ‘n short cut. Ons gaan sommer by die agtertrap 

af...die jarre mag inelkgeval nie die voorstes gebruik nie.  

LIA: (sag) Thanks.  

[Hulle sit langs mekaar op die bed. Tinus staan op en tel haar haar handsak op, hy soek rond 

in die kamer vir haar studentekaart. Wanneer hy dit kry kyk hy vir ‘n oomblik daarna en gee 

dit dan vir Lia] 

TINUS: (hy gaan sit weer) Tinus. Tinus van Heerden. Ek swot goggas...ekskuus, ek poog om 

goggas te swot. Wat swot jy? Jy hoef nie te sê as jy nie wil nie.... ek het maar net gewonder... 

Lia. Luister...Ek...ek is....toemaar wat. Watse koshuis?  

LIA: Huis Marinda.  

TINUS: As ek mag vra...Hoeveelste jaar is jy? Lia?  

LIA: Hou op maak of jy my ken.  

TINUS: Sorry.  

[stilte volg] 

LIA: Tweede. Ek is tweedejaar.  

TINUS: (verlig dat sy iets sê) Shit...Ek mag nie eintlik met senior dames gesels nie. Dit is 

teen die reëls. 

LIA: (kyk by die venster uit) Kan ons gaan.  
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TINUS: (asof hy haar nie gehoor het nie) Dis seker waar nê. Ek wonder 

partykeer....Meisiekoshuise...julle is anders as ons...ek bedoel julle hoef nie...ek...(hy breek) 

Lia, oor vanaand, ek...ek is jammer. Ek moes dit nie gedoen het nie....ek moes gekeer het. Ek 

kon dit gekeer het... 

LIA: Jy kon.  

TINUS: Ek voel soos ‘n doos. (kyk vinnig op) Skies, ek praat so lelik.... 

LIA: (fluister) Jy is ‘n doos. 

TINUS: Ek voel...Ek is regtig jammer...Ek wens ek het geweet hoe om...om vir jou te kon 

jammer sê...ek weet nie.... 

LIA: Wat help jammer sê. 

TINUS: Luister....Gaan jy okay wees...ek meen...ek... 

LIA: Ek weet nie.  

TINUS: Maar wat gaan jy doen? 

LIA: Wat wil jy hê moet ek doen Tinus? Net maak of alles fine is...Alles is ‘n fokop...Jy...jy 

weet nie hoe dit voel nie.  

TINUS: Ek het ‘n sussie. Ek kan dink hoe jy moet voel. (staar voor hom uit, sy stem raak 

donker) As iemand ooit so iets aan my sussie moet doen...ek sal...ek sweer ek sal hulle 

(aarsel vir die vloekwoord)....fokken dood maak.  

LIA: (Vir die eerste keer kyk sy regtig na hom en haar oë raak vol trane) Ek hoop sy voel 

eendag hoe voel dit.  

TINUS: Jy het dit nie verdien nie. Lia...as jy wil praat kan ons... 

LIA: Ek wil nie praat nie. Jy is niks van my nie, okay...Asseblief..ek wil uit hierdie shithole 

kom.... 

TINUS: Fok. Ek...ek is jammer Lia. Ek wou nie gehad het hulle moet jou... (hy sit verslae 

met sy kop tussen sy hande en snik) Ek wens ek kon dit stop...ek moes dit gestop het. 

LIA: Shut up. Shut the fuck up! (wil haar selfbeheersing verloor) Jy kon dit gestop het Tinus! 

Jy kon jou donnorse bek oopgemaak het! Jy kon! Maar jy was te bang. Jy was te donnors 

bang jy pas nie in nie, dat jy nie een van die main Kruger-manne sou word nie! Klein kaptein, 

ag shame! Hoekom was jy bang Tinus? Dat jy vanaand gebliksem sou word...jy...jy is ‘n 

lafaard. Dis al.  

TINUS: Jy weet nie hoe dit is nie...Ek wens jy kan verstaan...ek wou dit nie doen nie.  
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LIA: (koud) Hoekom het jy die fotos geneem Tinus? Sê my...hoekom?  

TINUS: Wat sou jy gedoen het? Nee, kom, sê my...wat sou jy gedoen het?  

LIA: Jy weet wat jy moes doen.  

TINUS: Vergewe my seblief Lia...die fotos....shit man, ek is jammer....ek vra jou 

mooi...seblief. Wat meer kan ek doen as om jammer te sê.... 

LIA:  Daars niks nie.  

TINUS: (kwaad) Nou wat wil jy hê moet ek doen? Net van alles vergeet? Van jou vergeet... 

LIA: Vergeet? Hoe Tinus? Elke keer wanneer  jy my op kampus  gaan sien sal jy onthou,...jy 

sal onthou wat jy gedoen het...wat julle gedoen het....Vergeet?  Not a fucking chance.... 

TINUS: Lia, seblief....LIA! Wag! Ek wil jou iets belowe... 

LIA: Jy skuld my niks. Hoor jy my! Niks!   

TINUS: Lia. Luister. Seblief luister na my. Hulle sal jou nooit weer seermaak nie. Ek belowe 

jou dit Lia...nooit weer nie....Ek belowe dit vir jou, vir my sussie en vir die ander.  

LIA: Julle gaan betaal Tinus. Julle gaan almal betaal. (spring op) 

TINUS: Hey...hey, waarheen gaan jy? Is jy mal? Hulle staan almal daar onder en wag... 

LIA: Ek gee nie meer ‘n fok om nie! Ek loop nou.  (glimlag wrang) Inelkgeval....Wat is nog 

‘n vinnige spyker dan nou tussen koshuismanne....onthou net jou kamera Tinus. “Kyk vir die 

voëltjie...kyk vir die voëltjie...daarsy!” Fok jou. (swaai om en loop na deur)  

TINUS: Lia! Wag! Seblief....Ek is jammer, hey, ek praat met jou, hoor jy my....(gryp haar 

arm) 

LIA: (sis gevaarlik )Los my arm...of ek skree.... 

TINUS: (glimlag skielik) En as jy skree....wat dan Lia? Wat gebeur dan?  

LIA: Ek sê LOS! (sy ruk haar arm uit sy greep en storm na die deur)  

TINUS: (skrik)Wag, wag! Lia! Ek is jammer. Luister....wat ek sê....(‘n dierlikheid bars in 

hom los en hy skree) EK SÊ EK IS FOKKEN JAMMER!  

TONEEL 11 

SMIT: Tinus! Tinus!  

MALAN: Ek sê jou Smit, hierdie is ‘n act.  
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SMIT: Daar is iets fout Malan. Hierdie kind is anders. 

MALAN: Smittie, my liewe Smittie...jy sien ook altyd die goed in almal raak. Maak oop jou 

oë, hierdie laaitie is gemors!  

SMIT: Iets moes hom laat snap het. Daar is iets wat ons miskyk...miskien was daar nog ‘n 

betrokke party?  

MALAN: Dit my liewe kollega is jou probleem. As jy verder The Weakest Link met die 

mannetjie wil speel is jy meer as welkom. Hulle soort ken net een manier en dit is die harde 

manier. Hey! HEY! 

 (‘n klap weerklink skerp ligte gaan aan. Tinus ruk eenkant toe en hy skrik wakker) 

TINUS: (fluister) Lia. Lia. (skreeu) LIA!  

MALAN: Hou jou bek! Ek sê hou jou donnerse bek! 

SMIT: Tinus, Tinus asseblief bedaar! 

TINUS: Oom, oom moet my help asseblief...(angstig) Waar is sy? Ek moet met haar praat! 

Ek wil sien of sy okay is. Asseblief oom...ek het haar belowe... 

SMIT: Wat het jy haar belowe Tinus?  

TINUS: Dat hulle haar nie weer sal seermaak nie. Hulle...die varke...die bliksemse varke... 

SMIT: Wie is hulle Tinus?  Tinus! Antwoord my! Wie is hulle?  

MALAN: (vererg) Man, ek het nou genoeg van hierdie stront gehad.  

SMIT: Malan, wat doen jy nou?  

MALAN: (stemtoon word vriendelik dog sarkasties) So Tinus, jy wil weet waar sy is?  

TINUS: Ja oom.  

SMIT: (bang, asof hy hom wil keer) Wag Malan. Wag.... 

MALAN: Wil jy regtig weet of sy okay is?  

TINUS: (opgewonde) Sal oom my kan sê? Asseblief, dit sal great wees! 

SMIT: Malan asseblief! 

MALAN: Nou goed Tinus. Ek sal jou sê. Lia Marais is dood.  

TINUS: (verslae) Nee, nee dit..dit kan nie wees nie. Jy lieg! Jy fokken lieg! Lia! Laat my 

uitkom seblief....LIA!  
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MALAN: Sy is dood Tinus. Sy is Donderdagoggend omstreeks 04:15 op die agterste sitplek 

van jou motor gekry.  Kampussekuriteit het onraad vermoed nadat hulle u kar verlate sien 

staan het voor die labortoriums van die Wetenskapgebou. Die motor se deur was oop en die 

ligte was aan. Mej. Marais is verwurg, haar lugpyp is in twee geknak. Sy moes terug baklei 

het, want die DNA onder haar vingernaels stem ooreen met die krapmerke op jou rug. 

Meneer van Heerden u word aangekla van moord op wyle student Lia Marais, 2010004563. 

U is die enigste verdagte Meneer van Heerden, sy is per slot van rekening in u kar gekry en u 

was die laaste een wat saam met haar gesien was. Indien u nie u volle samewerking gee nie, 

kan ons u skuldig vind.  

TINUS: Nee. Nee dit kan nie wees nie. Ek sou nie....Ek sou nie....(skreeu) NEE!  

SMIT: Tinus, wat het gebeur daardie aand?  

TINUS: (deurmekaar) Sy kon nie vlieg nie, want hulle het haar vlerke afgebreek... (raak 

weer helder) Lia! Lia! Ek moet hoor of sy okay is...asseblief oom, waar is sy? Ek moet met 

haar praat. Net 5 minute...ek moet weet waar sy is. 

SMIT: Tinus, Tinus asseblief...wie is die hulle van wie jy die heeltyd praat? Tinus.... 

[daar is ‘n skielike verdonkering. ‘n Helder lig val nou op Tinus]  

TINUS: As een val, val almal saam... 

SMIT: Tinus! Malan...hier is groot fout...shit....Malan!  

TINUS: Ek het haar weer vlerke gegee om te vlieg...ver weg te kon vlieg.... 

MALAN: Wat? Wat de... Kry ‘n dokter! Iemand kry vir ons ‘n dokter...Hy is besig om te fit! 

Wat die fok! Smit, moenie net daar staan nie! Wil jy hê hy moet tong middeldeur byt?  

TINUS: Ek het haar belowe. Hulle sal haar nie weer seermaak nie. (begin onsamehangend 

praat) Hulle het haar vlerke afgeruk en vergruis oom...sy was soos ‘n skoenlapper... 

Lepidoptera, ‘n pragtige skoenlapper...ek sou haar nooit kon klas nie, sy sou nie ‘n naam 

gehad nie, want daar was net een soos sy...uniek, enig in haar soort. Daar is niemand soos sy 

nie...Toe kom hulle en vertrap haar, breek haar, druk haar binnegoed uit tussen hulle vingers 

tot haar vlerke verpoeier tot stof.... Ek het haar belowe. Hulle sal haar nooit weer kan 

seermaak nie. Nie waar nie Lia? Nou sal hulle jou nooit weer kan seermaak nie....(hy stap 

vorentoe en gaan by die sydeur uit)  

TINUS:  Nie vir my nie, nie vir my sussie nie en ook nie die ander met wie dit nog sal gebeur 

nie. Ek sal vir hulle wag Lia....ek sal vir hulle wag....Ek sal hulle dissekteer, hulle in etanol 

preserveer, hulle kruisig en klassifiseer met spelde.... “that which is cut in pieces or 

segmented”. Sny uit wat sleg is...en vertoon dit wat oor is.  

[dit is nou heeltemal donker, slegs die stemme van die twee mans is hoorbaar] 
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SMIT: Tinus! Tinus! (sag) Hy is weg... 

MALAN: Wat nou?  Staan weg Smit, dat die dokter kan deur....waar die ....waar is hy?  

SMIT: Ek weet nie...ek weet nie of ek...die deur....ek kan nie onthou... 

MALAN: Shit!  

SMIT: Hier is niemand...hy kon nie so gou uitkom nie...hy... 

MALAN: Shit! Waar is hy?  

SMIT: Tinus! Tinus!  

TINUS: Ek het jou weer vlerke gegee om te vlieg...ver weg te kon vlieg.... 

Lepidoptera....Maar toe los jy my hier agter...alleen. Hoor jy my Lia? Hoor jy my? (amper ‘n 

dierlike kreet) LIA!  

(Die ligte verdonker en die  gedruis van vlerke is nou oorverdowend....en dan skielike stilte) 

 

DIE EINDE 

 


