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STEL 

 2 x kroegstoeltjies 

 1 x stoel 

 6 x bokse 

 1 X handsak 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELIGTING 

 Verhoog is in drie areas verdeel:  V/L, V/R EN C/S. 

 Elke area is apart belig. 

 Al drie areas saam vorm die General. 

 

 

 

INHOUD VAN BOKSE 

1.  Jeanet se pruik en rok. 

2.  Tania se pruik en kostuum 

3.  Amanda se oortrek top, pruik, koffiebeker, waterbottel en.papiere – in ‘n handsak 

4.  Anna se pruik, romp, bloes, clipboard met papier en pen.  

5.  Michelé se pruik, kostuum en cd.  

6.  Moemie se pruik en kostuum.  

7.  Gifgat Gelderblom se kamerjas, pantoffels en kopdoek, selfoon, remote  
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LQ 1  :  Huisligte aan en ‘n pre-set van ‘n klein, amber ligkol op al die bokse teen so 15% is 

aan op verhoog.   

SQ 1  :  Huismusiek speel terwyl gehoor saal binnekom.   

Sodra gehoor almal in is – SQ 2  :  Speel track nr 1 met selfoonafkondiging. 

Wag sowat 4 tot 5 sekondes – LQ 2  :  Huisligte af.  

SQ 3  :  Speel track nr 2 (musiek).  

en terselfdertyd gebeur LQ 3  :  General beligting gaan aan op die verhoog  

 

Esther stap op verhoog. 

SQ 4  :  Track nr 2 stop. 

 

ESTHER 

Hallo julle. Ek is Esther Von Waltsleben. V.O.N. W.A.L.T.S.L.E.B.E.N. Of soos die 

Telefoonbemarkers my noem: Miss E Von Wa,smnfasgnj. Baie welkom by my show, O My Goeie 

Volk.  Ek sien Schalk Bezuidenhout doen ook 'n show met hierdie woordspeling, maar syne is 'n 

hardebaard en myne is 'n melkbaard - dit beteken nie daar is geen baard nie - sy stem het darem al 

gebreek, maar as ek vloek is dit per ongeluk so ek vra by voorbaat omverskoning. Hierdie is my 

eerste eenvrou-vertoning so julle is die pionier-gehoor. Dankie vir jul optimisme.  

 

Dis moeilik om die 'Afrikaner' in 'n boks te sit - of nee wag, laat ek eerder suiwer Afrikaans besig.... 

om hom in 'n 'doos te verpak'. Waarom die woord doos meer aanvaarbaar is as boks, is vir my 

duister. Ewe te wel, jy kan nie na een doos kyk en sê: 'hierdie is die Afrikaner' nie. Nee. Die Afrikaner 

is eerder 'n groooot doos met 'n klomp klein dosies binne-in. Daar is die optimiste (indicate hierdie 

gehoor), die pessimiste, die passifiste, die liberaliste, die feministe, sosialiste, fataliste, kapitaliste, 

politikuste, narsiste, siniste om nie eers van die rassiste en sataniste te praat nie.  Elkeen mos maar 

met sy eie kwinte. Tog is daar so 'n paar goed wat die meeste van ons in gemeen het. Nie almal van 

ons nie. Onthou, ons is 'n klomp verskillende klein dosies.  

1. Die meeste van ons, veral as jy ouer as 35 is, is hardwerkend. Ons ouers het toe nog vir ons 

geleer dat luiheid die grootste doodsonde is.  

2. Ons is selfbewus. Maak nie saak hoe butch jou bakkie ... of hoe vet jou banksakkie ... of hoe 

klein jou sitvlakkie is nie, die deursnit Afrikaner is besorg met wat mense van hom of haar 

dink.  

3. Ons lag uitbundig. Ons graviteer in die rigting van 'n goeie grap en .. 

4.  ons is relatief goed gemanierd, ons lag nie sommer VOOR iemand wanneer ons VIR iemand 

lag nie.  

Wel vandag nooi ek julle om ongemanierd te raak. Ja man, jy mag maar lag voor my... vir my ... vir 

jou en soos ons die verskillende dose oopmaak en uitpak, O My Goeie Volk, kom ons lag vir onsself.  

 

(Esther trek Jeanet se kostuum aan en sit die pruik op oor die volgende sprake.) 

 

Die eerste doos het ‘n plakker op wat sê BREEKBAAR. Maar ek weet nie of die inhoud werklik so 

breekbaar is nie.  Haar ouers het haar Jeanet gedoop, maar volgens haar spreek mens dit uit – 

Jeané.  Sy plak blinkertjies op haar naels en is altyd perfek gegrimeer.  Jeanet sê altyd sy sal sterf as 

haar man iets moet oorkom, want sy kan niks doen sonder hom nie, maar ek vermoed sy is sterker 
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as wat sy dink. Ons sluit nou by haar aan waar sy besig is om ‘n groepie vriendinne by haar huis toe 

te spreek. 

 

Esther draai rug na gehoor. 

 

LQ 4  :  General beligting gaan af en net C/S ligte is aan 

 

JEANET 

(Groet haar ‘gemeente’) Welkom vriendinne! Welkom. Haai daar. (verwysend na ‘n lid) Kry vir jou ‘n 

teetjie. !? ‘n Koffietjie!? (aan haarself) Diè tyd van die aand? (roep ietwat benoud) Anna, die koffie!  

Welkom vriendinne. Ek is Jeanet Dreyer. Dankie dat julle kom kuier het! Wanneer laas, nê? Die lewe 

is deesdae so gejaagd. Altyd besig om agter die kindertjies aan te hardloop of om agter ons mans op 

te tel, of so...  Ja, ons geniet dit, want dit is ons voorreg, maar ons moenie vergeet om na onsself ook 

om te sien nie. Kyk, jy hoef nie te lyk soos die vuil sokkies wat jy elke dag in die badkamer op tel nie, 

nê? (lag gul, dan gerig met erns) Wanneer laas het jy in die spieël gekyk? Wanneer laas het jy 

stilgestaan, in die spieël gekyk en vir daai vroutjie wat terugkyk gesê: “Hallo jy”. “Hallo JY.” Lanklaas, 

nê? Wel, vanaand staan jy stil. Voor die spieël. En die spieëltjie sê? “Wow! Stunning!” En jy sê vir die 

vroutjie wat terugkyk “Liefies vir jou”! (aan ‘n vriendin) Kry vir jou 'n souttertjie. Dis banting.. behalwe 

vir die korsie. Geniet hom. 

 

Ja, van ons is al mammas. Wat praat ek, van ons is al oumas, nê? Maar ons bly pragtig En vanaand 

sê ons dit vir mekaar. Hard. Sê dit vir die vriendin langs jou. Ja, kom. “Jy is pragtig, vriendin”. Sê dit. 

Komaan. Sê dit, wees die spieël. “Vriendin, jy is pragtig!”Sê DIT! Daarsy. 

Vanaand is ons selfsugtig. (aan vriendin) Kyk hoe skuldig lyk sy! Ja, selfsugtig. En hoekom nie? Ons 

mag so af en toe wees! Skep vir jouself ‘n ekstra lepeltjie suiker, want vanaand is JOU aand. (sy vat 

‘n happie van iets soet en lag gul, klap dan hande)  

SQ 5  :  Track nr 3 speel (Lesedi FM). 

Vriendinne, ek deel graag my persoonlike verhaaltjie met julle; My man, Frikkie, was ‘n baie 

suksesvolle bestuurder. By Sappi, Ngodwana net hier anderkant. Maar so twee jaar gelede is hy 

afgelê. Die land en sy dingetjies, nê...(roep te hard) Anna, sagter asseblief!  

SQ 6  :  Track nr 3 word sagter gedraai en ....af. 

die radio word sagter gedraai) Vriendinne, ek gaan nie met julle doekies omdraai nie. Dit het 

broekskeur gegaan. Frikkie het kontrakwerkies gekry, maar dit was bloot nie genoeg om die wolf van 

die deur af weg te hou nie. Dit het aan my gevat. En ja, dit het aan my gesig gevat. Hoeveel keer het 

ek nie in die spieël gekyk en gedink “sies, gagga” nie? Ek het begin om met toe oë te grimeer, want 

ek kon my kaal gesiggie nie face nie.  

SQ 7  :  Track nr 4 speel (geluid van ‘n Kenwood voedselverwerker). 

Nou om ‘n lang storie korter te maak; Amandie, my vriendin met die skoonheidsalon in Pretoria, het 

kom kuier en sy kon sien (wys na haar gesig) hier’s fout. En net daar ruk sy toe ‘n Franse 

skoonheidsproduk, LaFrer, uit. ‘n Aanwending van dié roompie twee keer per dag en na tien dae kon 

ek dit weer buite die huis waag. MAAR, vriendinne. En dit is ‘n baie groot “maar”. Teen watter koste? 

Ek gaan google toe “LaFrer”. (fluister) 2000+ rand! ‘n Plot se prys. 

Anna, sit die Kenwood op intermediate!  

SQ 8  :  Track nr 5 speel (voedselverwerker wat met tussenposes skree). 

Die LaFrer het nie eens ‘n maand gehou nie en ek was weer ‘n verskrikking. En my huis my tronk. 

(roep kombuis toe) Anna, sit nou maar eers af! 
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SQ 9  :  Track nr 5 stop. 

Vriendinne, ek was neerslagtig. En ek was lelik. En dis hier waar ek my laagtepunt bereik het. 

Absa af in die hoofstraat...ek was vir ‘n ruk ‘n teller daar so ek ken die bank se uitleg… (knik 

instemmend) Ja, vriendin my gedagtes het onheilig gedwaal. R2000 - ek was desperaat! En met my 

gesig in so ‘n toestand moes ek balaclava dra as ek wou dorp toe, nê.  (lag benoud) Grappie! 

Wat moes ek doen? Hoe sou ek oor hierdie hemelhoë hekkies kom?  Die vrae was baie, die 

antwoorde min. 

 

Maar wanneer ‘n mens dit die minste verwag kom die oplossinkie, nê. (stop iemand wat haar in die 

rede wil val) Ek vertel graag; Een oggend, ‘n week of twee na ek die bank wou beroof sit ek en 

Frikkie op die voorstoep van ons plot - my haartjies vorentoe gekam om my ramp van 'n gesig te 

verbloem - en ons kyk na die lieflike sonsopkoms. En Frikkie sê: “Janette ... hy weier mos om my 

Jeanet te noem... Janette, kyk net daardie son en ruik net hierdie aarde. Wat ons ookal verloor, dit 

sal ons vir altyd hê”. En net daar, vriendin skiet die gedagte my te binne;  en ek sê: 'Frikkie! Ek kyk en 

ek ruik! Hierdie is ons plek, ons aarde, ons Mmmpumalanga. En Mmmpumalangs is Zulu vir (sy 

maak weer haar vriendin stil) -- shh vriendin -- “die plek waar die son opkom” Hierdie reuk moet 

gebottel word. Dit hoort in ‘n buisie. Dit sou my gesig kon red.  

 

Ja, ek hoor jou vriendin. (sy hou haar hand by haar oor) “Jeanet is die kluts nou heeltemal kwyt”. Ek 

hou dit kort; (tel potjie op) “Quoi!” (Sy laat die woord hang) Mooi, nê? “Quoi!”  

SQ 10 :  Track nr 6 speel (verwerker klink baie erg). 

 Vergeet van die uitlandse LaFrer en die se LaMer. Afrika - vasgevang in inheemse bossies en die 

afvalprodukte van plaaslike diere - hier verwerk en verpak. (roep) Anna, sit af die blenders!  

SQ 11  :  Track nr 6 stop. 

Vriendinne, hierdie is jeug in potjie, botox in ‘n buisie. Dit is ‘Jeanet/se/ Quoi!’ ‘Jeanet se Quoi!’ (sy 

klap hande) 

Sien is glo, nê? (wys na haar gesig). En dis hoekom ek julle vanaand hierheen genooi het. Nee, dit is 

hoekom julle vanaand (wys boontoe) hierheen gestuur is. Hier is ‘n geleentheid, vriendin. Jy kan hom 

aangryp of jy kan hom laat verbyglip. Die keuse is joune. “Vertel, Jeanet, vertel!” Graag; Ek soek vir 

jou my pragtige vriendin. Ja, ek wil hê jy moet deel raak van die Quoi!-familie. Nie bloot as 

verkoopsdame nie. O, nee ek nooi jou om my handjie te vat as kollega.  Sien ek kan eenvoudig nie 

voorbly met al die bestellinkies nie. Vriendinne tot doer bo in die Kaap bel en e-pos en sê hulle soek 

nog van “Jeanet se Quoi!”. Frikkie is besig met die opsit van die derde wendy-huis, maar dan is ons 

plot tjokkenblok. Help, vriendinne help! 

“Ons wil, Jeanet, maar hoe?”. Dis maklik. Ek stuur vir jou die ruprodukte, jy verwerk dit tot ‘n roompie 

en stuur dit weer terug na my toe. Daarsy! (bakhand gter haar oor) “Jeanet, waar is die vangplek?”. 

Vriendin, daar is nie een nie. (met produkte byderhand) Vir ‘n belegginkie van net R4500 ontvang jy 

drie 1-kilogramhouers bestaande uit die reeds gemengde maroela en mopanie-ekstrak, die 

kalkoenpoef en hoendermis, die aqueous cream en my geheime bestanddeel - die olietjie wat dit 

alles mooi saambind. Ingesluit is ook ‘n dvd met instruksies en ‘n plastiek-emmer. Al wat jy nodig het 

is ‘n standaard Kenwood, jy volg die instruksies en dit alles doen jy sommer in jou kombuis. Maar die 

moontlikheid om later uit te brei na die motorhuis (wys na agterplaas) of selfs  ‘n wendy-huis of drie is 

nie uitgesluit nie. 

 

Die klaar roompie stuur jy na my toe. Anna verpak dit in 51 buisies -- Frikkie het 'n masjientjie 

geprakseer -- en binne vier weke is dit voor jou deur. 51 buisies! Vyftig buisies om te verkoop aan al 



Finaal met tegnies                                     ©Esther von Waltsleben     5 
 

jou liefie vriendinne teen R500 per buisie - ‘n wins van R21 500! “Jeanet, dit klink ongelooflik!” Dit is, 

vriendin, dit is “Maar wat van buisie nommer 51, Jeanet?” Pasella, vriendin net vir jou. ‘n Ekstra 

lepeltjie suiker, want jy verdien dit! 

SQ 12  :  Track nr 7 speel (‘n ontploffing en gil van Anna). 

 

(Stilte. Dan skielik gewyd) Vriendinne, ek het dit nie breed gehad nie en my skoonheid het daaronder 

gely. (wys boontoe) Toe kom die inspirasie. En nou is dit tyd om my voorspoedigheid met julle te 

deel. “Jeanet se Quoi” van Mpumalanga. “Sakpas skoonheid: trots Suid-Afrikaans”. (klap hande, roep 

dan) Anna, bring die kaartmasjientjie! (Geen reaksie) Anna, kaartmasjien jahela! Anna!? 

SQ 13  :  Track nr 8 speel (Jeanet outtro). 

LQ 5  :  General beligting gaan aan 

SQ 14  :  Track nr 8 stop. 

 

ESTHER 

(Terwyl sy alles van Jeanet uittrek en dan alles van Tania aantrek.)  Sien wat ek bedoel?  Glad nie so 

breekbaar nie. Of hoe?   

Die punt met my boks – skies – doos-vergelykings is maar net dat geen twee mense dieselfde is nie 

en jy weet nie regtig wat jy kry, totdat jy die doos begin oopmaak en uitpak nie. Sommige dose is bv 

so taai – jy kan hulle nie vernietig nie: Jy kan hulle in water week, bo-oor hulle ry – jy weet nou van 

watter mense ek praat... Hierdie tipe doos se plakker lees: 'HIERDIE KANT BO', want sy is soos 

daardie waterboei wat jy nooit gesink kan kry nie. Daardie Comrades-hardloper wie se bene al lyk 

asof dit van toutjies gemaak is – die stretchers kom vir haar, maar sy hou nie op nie – en in der 

waarheid moes sy eintlik al 90km gelede opgehou het.  

 

LQ 6  :  General af en V/R ligte aan.. 

 Terselfdertyd gaan –   SQ 15  :  Track nr 9 speel (kroegklanke en musiek). 

Esther oor na kroegstoeltjie V/R.   

Terselfdertyd gaan –   SQ 16 :  Track nr 9 speel heelwat sagter in agtergrond. 

 

  TANIA 

KRISJAN! SPARKLING WATER! (Aan gehoor.) Krisjan is die barman. Hy is lekker besig vanaand, 

want die kroeg is weer stampvol. Dis tipies vir 'n Vrydagaand. Hoe meer siele hoe meer vreugde, ne. 

Die jongmense is weer uit hulle nate uit. Kyk nou daai meisiekind. Daai broek sit so styf dit lyk soos 

die kolmuis wat die wasgoed vreet. Sy sal nie kan gaan sit nie.. Ja, deesdae wil almal mos sulke 

uitstaanboude soos 'n melkkoei hê. Sy moet seker soos 100 squats 'n dag doen om haar boude so te 

laat staan. Wel, news flash: sy gaan eendag sukkel met haar knieë. (sy wys na die stoel langs haar). 

Hier is 'n stoeltjie oop, hoor. (vir die gehoor) Ek kom al baie lank hiernatoe. Sjoe, ons trek seker nou 

al by so...  meer as 30 jaar … oeps, gee ek nou my ouderdom weg. Ek weet, ek lyk dit nie. (leun in 

om te fluister) Ek is 50. Niemand dink dit nie. Veral nou - ek het 50 kg verloor nadat die ortodontis my 

kake gebind vir my underbite. Ek kan nie my mond groter oopmaak as dit nie. (wys) 

 

Ja, die tyd vlieg verskriklik. Dis nou al 32 jaar sedert ek hier op Stellenbosch kom swot het. Nee, ek 

was nie op die universiteit nie, ek was by die college. My punte was nie goed genoeg vir universiteit 

nie toe sê Mammie ek moet eerder deur Unisa studeer, maar ek het voet by stuk gehou - nee, dit 

moet Stellenbosch wees. As daar een ding is waarvan ek seker is, is dit dit: jy moet weet waar die 

visse swem voor jy jou lyn in die water gooi. En ek wou in hierdie dam kom vang. Moenie my so 
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aankyk nie.  Kom ons wees nou maar eerlik: meer as 50% van die meisies wat op Stellenbosch kom 

swot, doen dit om 'n man te kry. En hulle pa's betaal daarvoor, want so kry hy haar op die ou end van 

sy rekening af.  As jy regtig ernstig is oor jou studies, gaan doen jy dit by Kaapstad of deur Unisa 

sodat jy kan fokus op jou akademie, maar as jy op Stellenbosch kom swot, dan doen jy dit om 'n man 

te soek. Ek is dood-eerlik met julle. Al die hormone is gesentreer in een dorp. Mammie was gekant 

daarteen. Sy het geweier dat ek na 'n koshuis toe gaan - toe ry ek net elke dag met die trein deur van 

Kraaifontein af. Ons bly langs die stasie. Dit is grotendeels my ma se skuld dat ek nie 'n man gevang 

het terwyl ek geswot het nie. As ek 24/7 vir 2 jaar lank kon lyn-natmaak, was ek nou al getroud. Sy 

weet dit ook -- ek sê dit vir haar elke dag. Dis hoekom sy haar karretjie vir my leen dat ek Vrydae-

aande kan deurkom hiernatoe. Aanhouer wen, is wat ek altyd sê.   

 

(Gaan sit op kroegstoeltjie.  Laat haar tong uithang van die hitte – skielike intense hot-flush). Flippit, 

dis warm, huh! (kyk rond) Het hulle nou 'n kaggel aangesteek of wat? Dit was nou net soos -5 en ewe 

skielik is dit so warm soos die hel. (sy trek haar baadjie uit – she is mutton dressed as lamb).  

(Sy roep die barman) Krisjan! KRISJAN (sy wys weer twee vingers). … Sparkling water.   

 

Ek drink glad nie alkohol nie. Dit laat my gewrigte pyn. Ek kry maar bietjie gout, jy weet. Mammie 

sukkel ook daarmee. Toe ek nog geswot het, het ek af en toe 'n Overmeertjie gedrink, maar nou 

gaan die goed reguit na my kop toe veral as mens dit met ‘n strooitjie moet drink. (wys weer vir 

iemand die stoeltjie langs haar) Hier is plek, as jy wil sit. Nee, alkohol is nie vir my nie. Dis maar 'n 

genetiese ding: my ma is dieselfde. Dis vir my hartseer as 'n vrou na 'n kroeg toe kom net om dronk 

te raak. En baie van hierdie meisiekinders doen dit. Hulle kom om shooters te drink en na 'n uur dan 

loop hulle twee rye spore hier uit. Ek kom hiernatoe vir die geselskap. Mammie weet nou al: dis my 

ding. Deur die week gaan slaap ek vroeg, Saterdae-aande kyk ons saam Noot-vir-Noot en dan gaan 

kruip ons vroeg in sodat ons reg is vir tee-skink Sondae-oggende by die kerk. Maar op 'n Vrydagaand 

kom Tania kroeg toe.  In die begin was ons 'n groep wat gekom het, maar so met die tyd saam het al 

my vriendinne maar getrou en kinders gekry. Ek is nie rerig haastig nie. (meer dringend aan iemand) 

Jy kan hier sit!!  

 

Ja, daar is ouens wat by my probeer aanlê. Daar is byvoorbeeld hierdie een ou, Gawie, wat alewig vir 

my 'n glas wyn wil koop. Kom altyd hier in met sy plakkies aan - skurwe hakskene soos 'n vleipatat. 

As ek my weer kom kry dan plonk! sit Krisjan die Overmeer hier voor my neer. En dan staan en smile 

ou Gawie daar met sy paar wegstaan-tande soos 'n stalvurk. Ek het al hoeveel keer vir hom gesê ek 

kan nie drink nie, ek moet nog terugry Kraaifontein toe. En elke keer sê hy; ek kan saam met hom ry. 

(vir die gehoor) Hy kom ook van Kraaifontein af. Werk glo by die bike-shop hier in Stellenbosch, so 

Vrydae-middae kom val hy na werk hier in. Teen die tyd dat ek hier aankom, kyk hy al halfmas na my 

met sy waterige ogies soos 'n rivierpadda. Ek gaan nie saam met 'n dronk man ry nie. Nee wat, hy 

kan dit maar op sy maag skryf en met sy frokkie afvee. Ek kom nie in hierdie dam visvang om met 'n 

rivierpadda opgeskeep te sit nie. Ek is 'n prinses en ek soek my prins, maar ek gaan nie 'n padda 

soen om dit te kry nie. Dit het al twee keer gebeur, maar nie weer nie. Ek is jammer vir Gawie as hy 

alleen is en ek is seker die perfekte vrou wag daar buite vir hom, want ek glo elke pot - al is hy hoe 

skeef - het 'n deksel.  (beduie na stoel) HIER'S 'N STOEL! 

 

(waai rook voor haar gesig weg) Ja-nee. More ruik ek weer soos 'n stroois.Krisjan se baas laat mos 

toe dat die mense in daai hoek rook. Dis net sowel jy sê vir mense hulle mag in daai deel van die 

swembad piepie. (hoes- wys vir iemand hulle moet anderkant toe blaas –kry ‘n vuil kyk)  
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Jislaaik, dis asof die kinders wat in die kroeë uithang al hoe jonger word. En hulle gooi vir jou 

houding, hoor. Hulle gedra hulle regtig inkoejawel. En die vreemdste sê-goed, ek verstaan 90% nie 

van die tyd waarvan hulle praat nie. En dit vloek! Meisiekinders ook. Sies. Ek bly nie stil nie. Ek sê 

sommer reguit vir hulle: 'Moenie so lelik praat nie.' Nee wat, ek gaan nie my liggie onder 'n maat-

emmer wegsteek net omdat dit nou kastig 'n kroeg is nie. 

 

Hier hang darem 'n paar gawe kêrels ook uit so die hoop beskaam nie. Daar is so 'n enetjie wat 

gereeld soos 'n valk hier by die kroeg kom draai. Kom staan so styf langs my as hy bier kom kry. (sy 

maak haar oë toe en ruik) Hy ruik soos die leersitplekke van 'n nuwe kar. Hy het een keer vir 'n rukkie 

hier langs my gesit terwyl hy gewag het vir sy bier. Sy naam is Pierire. Hy drink Peroni. Ek het gesê: 

'My naam is TANia. Klem op die TAN. Asb moenie my TAAAniAA noem nie. TANia.' Toe noem hy my 

TANnie. TAN-nie. 

 

(sy word wakker uit haar dagdroom en kyk hartseer na die leë sitplek langs haar. Kyk op haar 

horlosie). Die plek is so donker mens kan niks sien nie. Kan hulle nie die ligte bietjie helderder maak 

nie. KRISJAN! Maak sagter dan kan jy my hoor! Plaas hulle ordentlike musiek speel. My kop klop al 

soos 'n popcorn-pakkie in 'n microwave. Krisjan, sit bietjie Neil Diamond op! (sy praat met iemand in 

die verbygaan) Die stoeltjie is oop. Jy kan hier sit! (haar moed sak)  

 

(probeer weer op haar horlosie kyk) Hoe laat is dit nou? Seker al amper 10uur. Ek sukkel om na 10 

nog my oë oop te hou. (gaap) Ek moes nou nie van popcorn gepraat het nie Daai bord kos in die lou-

oond roep my nou. (sy staan op) Ag, ek was nie vanaand myself nie. Dit was maar 'n moeilike week 

by die munisipaliteit. (hernude entoesiasme) Maar volgende Vrydag kom ek weer en dan trek ek my 

prins uit.   

SQ 17  :  Track nr 10 speel (Die Padda wou gaan opsit). 

 

LQ 7  :  V/R ligte af en General aan. 

  

SQ 18  :  Track nr 10 stop. 

 

ESTHER 

(Tel Amanda se handsak op en gooi oorkruis oor haar lyf.) Kom ons gee net gou 15 sekondes se 

stilte vir Tania –.. (sy onderbreek haarself) ek wil net gou nog een iets sê: daar is ‘n M(oerse) verskil 

tussen optimisme en blindelingse, ongemotiveerde hoop. (sy pak vir Tania wag). Goed, nou’s ons 

klaar met die doos. Natuurlik is daar ook sommige van ons wat met hand en tand daarteen veg om in 

‘n doos gedruk te word. Wat veel gemakliker sal wees  in ‘n kleurvolle lapsak wat jy 20 jaar gelede 

êrens op ‘n vlooimark gekoop het en van vergeet het, maar nou weer kon uithaal as prop. Daai tipe 

wat byvoorbeeld hoor: wanneer gaan jy nou ‘n regte werk kry? Daai tipe wat byvoorbeeld sal sê: dit 

gaan nie oor geldmaak nie, dit gaan oor herinneringe maak. Amanda is so ‘n mens. Sy is ‘n aktrise, 

maar sy gaan in der waarheid meer vir oudisies as wat sy werklik werk. (E draai om en keer terug) 

Hierdie karakter is fiktief. Enige ooreenkoms met ENIGIEMAND is bloot toevallig.    

 

LQ 8  :  General af en V/L ligte aan. 
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AMANDA 

(Sy plak ‘n sticker op haar bors met 'n nommer op, terwyl sy haar woorde te oefen.) 

'Jy kry 'n vakansie verniet? Vat dit maar met 'n teelepel sout'. (herhaal woord om beter infleksie te 

vind) Teelepel sout. ' 'n Vakansie...Verniet?! Vat dit maar met 'n teelepel sout'. (sien gehoor) Haai! 

Jammer man, ek is gou besig om deur my woorde te gaan vir hierdie casting. Ek hou mos nie van die 

goed nie, maar mens moet dit maar doen as jy 'n vryskut-aktrise wil wees. Sien 'n 'casting' is maar 

eintlik 'n oudisie. Maar dis vir TV. En dan gooi almal mos die 'lingo', want hierdie Casting Agents 'deal 

constantly' met 'internationals'. Hulle maak my heel op my senuwees, ek voel soos 'n mier onder 'n 

vergrootglas. Hierdie ou is die ergste van almal. Hy doen die meeste van die casting vir die 

Afrikaanse goed, so hy is so half die main marlyn in hierdie dam.  

 

(sy skud haar hande los) O, ek is nervous. (sy haal asem) 

Ek doen baie teaterwerk, maar sal graag meer TV wil doen. Dit betaal beter en ek soek die exposure, 

jy weet. Vandag se casting is vir 'n sepie. As jy eers in 'n sepie gespeel het, kry jy baie meer werk op 

die verhoog ook, jy weet.  

 

(sy haal diep asem) Okay, ek is nou volgende in die ry. Ek moet nou begin fokus. (maak lippe los) Ek 

het altyd gesê ek sal nooit in 'n sepie wil speel nie, maar dit was toe ek net klaar drama geswot het. 

Nou weet ek mens gryp alles wat jou kant toe kom. Hierdie (sy wys na die teks) karakter is een van 

die leads se suster. Sy is jaloers op haar suster se lewe en skiet nou haar  geluk af. Dis al wat ek van 

die 'brief' - dis wat hulle die karakter-sinopsis noem - kon uitmaak. Ek moes die epos vir my boyfriend 

forward dat hy dit print, want ek kon nie die attachment oopmaak nie - ek het nie data gehad nie. En 

toe print hy net vir my 'n halwe bladsy, want sy ink het opgeraak, maar hy sê daar was nie veel meer 

info op gewees nie. 

 

Sorry julle, ek moet net gou weer hierdeur gaan.. (sy doen dit 'n paar keer tot sy tevrede met haar 

pitch is - sy is eintlik baie goed) ' Jy kry 'n vakansie verniet? Vat dit maar met 'n teelepel sout'. ' Jy kry 

'n vakansie verniet? Vat dit maar met 'n teelepel sout'. Okay, nou's dit ek. (as an after-thought) Hou 

duimvas.  

SQ 19  :  Track nr 11 speel (Staan op die merk asb.) en stop. 

Sy stap een tree vorentoe. 

Waar's jy?  

SQ 20  :  Track nr 12 speel (Ek sit hier.  Agter die glas.  Ek kan jou sien, maar jy kan nie vir my sien 

nie. Staan asseblief op die kruis en stel jouself voor.) en stop. 

O! Daarso! Hi! Okay, hier gaan ek. Ek is Amanda Volschenk. My agent is Paul Burn en ek is 40 jaar 

oud. (sy gee profiel) 

SQ 21  :  Track nr 13 speel (As jy reg is, kan jy maar begin.) en stop. 

Jy kry 'n vakansie verniet! Vat dit maar met 'n teelepel sout!  

SQ 22  :  Track nr 14 speel (Uhm Amanda, het jy die brief gelees?) en stop.  

Uhm. Jip. Ek het, ja.  

SQ 23  :  Track nr 15 speel (So onthou wie sy is.) en stop. 

Ek het jou. Hier gaat ons weer: Jy kry 'n vakansie verniet! Vat dit maar met 'n teelepel sout! 

SQ 24  :  Track nr 16 speel (Amanda, ken jy die sepie?) en stop. 

(aan die gehoor) Nee, my goeie fok, ek ken nie die sepie nie - ek het nie R800 'n maand vir flippen 

DSTV nie. (aan 'stem') Ek kan nie nou rerig onthou... 
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SQ 25  :  Track nr 17 speel (Hulle is die rykste familie. Hulle is van geld aanmekaargesit. Hulle is 

uiters stylvol. Dink 'posh', Amanda.) en stop.   

O! Okay! Okay. Gee my net gou 'n oomblikkie hier. (gee haarself tyd om aan te pas van common na 

posh) Jy kry 'n vakansie verniet - vat dit maar met 'n teelepel sout! Posh. Posh. Posh. 

Okay! Hier gaan ons. 

(Sy doen dit posh) Jy kry 'n vakansie te vriet?   (sy stop haarself. Sy lag) 

O shit, jammer! Jammer dat ek vloek! Ek het nou die woorde opgeneuk! Kan ek gou weer gaan? 

SQ 26  :  Track nr 18 speel (In jou eie tyd.) en stop. 

Okay. (sy lees weer deur die teks) Jy kry 'n vakansie verniet? Vat dit maar met 'n teelepel sout. Okay, 

hier gaat ek. 

Jy kry 'n vakansie te vriet? 

Ag shit, daar doen ek dit weer. Ag nee man, ek weet nie wat nou fout is met my nie. Gee my net gou 

'n oomblik. 

SQ 27  :  Track nr 19 speel (Vat jou tyd.  Ek hou aan rol.) en stop.  

Dankie.  (sy lees weer deur die teks) Jy kry 'n vakansie verniet? Vat dit maar met 'n teelepel sout. 

Okay, hier gaat ek.   

Jy kry 'n kans-vakkie..?  

Ag fok! Jammer! Jammer dat ek vloek! 

SQ 28  :  Track nr 20 speel (Laaste keer, Amanda. Probeer nou net deur al die dialoog kom. Hier 

gaat ons.) en stop. 

(Sy weet nie meer hoe sy dit het nie) Jy kry 'n vakansie verniet? (haar selfvertroue styg effens)  Vat 

dit maar met 'n leë tepel tous! 

SQ 29  :  Track nr 21 speel (Amanda Outtro 1). 

 

LQ 9  :  V/L ligte af en General aan 

 

SQ 30  :  Track nr 21 stop 

 

 

ESTHER 

Terwyl sy van al Amanda se goed ontslae raak. Mens kan nie net opgee nie. Die University of 

Southern California’s School of Cinematic Art het twee jaar in ‘n ry dieselfde student se aansoek 

afgekeur. Daai student se naam was Steven Spielberg. Kyk, die lewe loop mos soms interessante 

draaie met 'n mens en dan gooi hy jou af op plekke waar jy voorheen nie jouself sou kon indink nie. 

Maar nog 'n ding van ons as mens is... ons pas aan. Die volgende doos was eers ‘n blink, netjies 

geversierde doos wat op sagte kussings gestaan het tot sy afgebreek en deur die meule tot pulp 

gemaal is. Toe staan sy op en plak daai pulp aanmekaar vas en maak vir haarself ‘n nuwe, sterker 

HERWINDE DOOS.     

 

 

LQ 10  :  General af en C/S ligte aan. 

 

ANNA De BEER 

Ek is Anna De Beer, huismoeder van Aandblom hier by Soete Waters tehuis vir Bejaardes. Met my 

egskeiding is die mat heeltemal onder my voete uitgeruk. Maar toe sê ek, weet jy wat... nou staan ek 

verder op die vloer. Dit het maar soms wurg-wurg gegaan en ek moes uiteindelik drastiese stappe 
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neem. En dis hoe ek hier beland het: Huismoeder by Soete Waters. (sy voel die moegheid en gaan 

sit) Verskoon tog as my ore hang, maar my blus is uit. Wag, laat ek nou nie die kar voor die perde 

inspan nie... 

 

Ons is een van 'n hele paar huise hier by Soete Waters. (as an afterthought) Ek het om die waarheid 

te sê aanvanklik aansoek gedoen vir Strelitzia, maar toe plaas hulle my by Aandblom. 

Elk geval; elke huisie het plek vir tien bejaardes. Elk met sy eie enkelkamer. Die kamers is relatief 

knap, maar jy sal met gemak 'n kat aan sy stert daarbinne kan rondswaai.  

Bowen die tien kamers het elke huisie dan sy ablusies, ‘n gemeenskaplike eetkamer en ‘n 

gemeenskaplike TV-kamer. Bedags het ek twee bediendes wat inkom; een vir kosmaak en een vir 

skoonmaak. Ek en Petunia, nie die mens nie – die huis langsaan, deel hulle. Ag, dis nie ‘n maklike 

werk nie, maar ek was nog altyd lief vir oumense en kinders. Die bejaardes wat by my is, is nog sterk 

genoeg om self te kan aantrek en badkamer toe te kan gaan en so aan. Van hier af gaan hulle 

groothuis toe, langs Petunia en dan is dit aan siekeboeg toe en so aan. Ja nè, van die dood in die 

wêreld ingekom het, is die mens nie meer sy lewe seker nie.  

 

Kyk, my oumensies lê my baie na aan die hart, maar glo my vry, hulle kan twee hande vol wees. Ag, 

ek praat nie graag uit die huis uit nie, maar soms voel mens soos 'n man van 12 ambagte en 13 

ongelukke. Hulle is soos kinders, jy weet. Hoe meer dae, hoe meer neukery. 

 

Soos die een tannie hierso by ons. Tannie Bosch. Erre, sy kan praat. Net so 'n wafel. Sy wil met die 

honde blaf en die wolwe huil. Onophoudelik. Nee kyk, sy gee nie haar mond verniet kos nie. Maar glo 

my, dis ‘n groot lawaai en weinig wol. Haar seun het een keer vir haar ‘n selfoon gekoop met die 

ooreenkoms dat hy die rekening maandeliks sal vereffen. Daai eerste maand was die rekening.. raai 

hoeveel… R10 000! Toe vat hy die foon af. Sy het in een week se tyd 4 maal die ambulans gebel. In 

die middel van die nag. Hulle kom hier aangejaag met skreeuende bande en flitsende ligte - ek skrik 

myself spasties. Dan is daar niks fout met haar nie - sy wou net bietjie gesels! 

 

Oee! en Tannie Keyser. Siestog, sy is dierbaar, maar so doof soos 'n kwartel, tog weier sy volstrek 

om haar gehoor-apparaatjie te dra. Sy hou voet by stuk dat daar niks met haar ore fout is nie. Ek het 

een maal reg agter haar gaan staan en 'n pot met sy deksel geklap. Hard. Ek wag nou nog vir haar 

om om te kyk. Tannie Keyser (wys sy kan nie hoor nie) en Tannie Bosch (wys sy praat onophoudelik) 

kliek nogal lekker. 

 

Tannie Gelderblom... O erre. Diè het 'n laatperskegesig. Sy kla vir elke bagatel. Van die kamer tot die 

kos. Tong soos 'n skeermes. Wil glad vir my kom sê hoe ek my huis moet bestuur. Sy lyk konstant of 

sy met 'n aalwynpil in die kies loop. Skies, ek hou nie van skinder nie, maar met haar moet jy hare op 

jou tande hê. Vir elke ding gaan haal sy die bobbejaan agter die bult uit.  

 

O ja! Tannie Theron! Die het nou vir die twee keer hierdie jaar haar tande by die toilet afgespoel. Ek 

vra vir haar; wat maak tannie met ‘n oopmond bo-oor die toilet?! Ek is bang sy is dalk bulimies. Nee, 

sê sy, sy sit dit bo-op die toilet se bak as sy neffensaan gesig was en toe stamp sy dit per ongeluk 

met die elmboog in. Twee keer. Die mediese fonds het gesê hulle gaan nie nou weer vir ‘n stel tande 

betaal nie. Haar kinders sê sy moet dan maar wag tot volgende jaar, want hulle kan ook nie nou weer 

in-chip nie. So Tannie Theron sit nou sonder tande. Siestog, hol wange soos 'n toegeslane brood. 
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Luister hier, Tannie Viljoen, siestog, sy het net twee vingers aan regterhand (wys hang-ten). Sy was 

pas-getroud toe die Morris Minortjie oorverhit het. Haar man was onder die kap doenig en sy het 

neffensaan gestaan en kyk .. toe die kap toeklap. Drie  van haar vingers mors-af by die tweede lit.  

 

Ag en Tannie Hattingh ne, liefste mens.. sy het Parkinsons. Dis nog in die begin-stadium, maar sy 

bewe soos ‘n kaalnaler in 'n sneeustorm. Ja siestog ne, die krakende waens loop die langste.  

 

Kyk hier, Tannie Ockie is blind in die een oog en sien net-net met die ander een. Siestog, my seun 

spot so met haar: Tannie Ockie kan nie uit die een oog sien nie en okkie uit die ander een oog nie. 

(giggel skelm) Nee, maar sy is dierbaar. Behalwe .... ag, en ek hou nie van skinder nie... sy het 'n 

ogie op een van die ooms, Oom Peet du Plooy. 

 

Oom Peet het as kind met 'n kaskar volspoed deur 'n ogiesdraad gejaag. Sy mond hang sedertdien 

so skeef soos 'n bergpas. Nee, hy is verseker nie van dik deeg aanmekaar gesit nie. Die eerste aand 

dat Tannie Bosch se ambulans hier aangejaag gekom het en ek verward rondhardloop om te kom 

kyk wie nou wat makeer.. vang ek mos toe vir Tannie Bosch by Oom Peet. Sy sê sy kon nie sien nie - 

en het ge-regs waar sy moes links toe sy van die ablusie af terugkom. Ag nee, rerig. Moenie vir my 

knolle vir sitroene probeer verkoop nie. 

 

Die ander oom, Oom Vd Spuy, was 'n boer op sy dag. Dou-voor-dag is hy op en voor die son begin 

water trek is hy weer knus in die katel. Hy is so krom soos 'n vraagteken - dis van lewenslank so kop-

af met die waterwyser loop, sê hulle. Siestog. 

 

En laaste, maar nie die minste nie, is Henkie. Henkie is bietjie jonger as die ander. Hy het niemand 

anders in hierdie wêreld nie. G’n kind of kraai.. …. Ek kan seker maar nou vir julle sê… hy is ‘gay’. 

Kyk, ek sê nie dis reg of verkeerd nie, maar ek is baie lief vir Henkie. Hy is 'n diamant van die 

suiwerste water. 

 

Soos julle julself sekerlik kan indink, is dit jouwerklikwaar botter aan die galg smeer om die dag tot 

dag aan te pas dat dit almal pas. Soos byvoorbeeld: As ek nou sop gee vir middagete sodat Tannie 

Theron (wys sonder tande) kan saam-eet, kan Tannie Hattingh (wys Parkinsons) weer nie eet nie. 

 

Iedere geval my kopseer lê nie by die kos nie, dit lê by die televisie. Die inwoners het nie televisie in 

die kamers nie – ons moedig hulle aan om na aand-ete te sosialiseer, dalk bietjie kaart te speel en 

saam TV te kyk. Dis goed vir die gemoed! En as jy nog ‘n TV in die kamer toelaat gaan die een (wys 

ogie) by daai een (wys skewe mond) wil kuier vir 'TV kyk' en dis teen my huisreëls. Nee wat, as ek 

nie die leisels stewig vashou nie, gaan hierdie perd onder my uit galop. Aandete is vyf-uur en  dan 

kyk hulle almal saam TV van half-ses tot agt en dan is dit kamer toe. Hulle kan gaan lees of radio 

luister tot wieweetwatter tyd - ek gee glad nie om nie, maar ek gaan nie dat hulle voor die TV aan die 

slaap raak nie. Dit het al gebeur en sedertdien sit ek met 'n rug. Nee wat. Daai tyd van die nag is ek 

al in my pajamas so ek wil net kom ligte afsit en in die kooi klim. Die boog kan nie altyd gespan bly 

nie. 

 

 In iedere geval; ek hou nie van uit die huis uit praat nie, maar hierdie afgelope week sit die rooikat in 

die hoenderhok. Daar het ‘n stryery onder die klomp ontstaan oor wie nou watter program wil kyk. Die 

probleem lê by die oormaat aan offer. Hulle het onlangs vir ons DSTV aangelê en nou's die klomp so 
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verward soos 'n groep Weight Watchers by 'n buffet-tafel. Tannie Bosch (wys baie praat) kyk 7de 

Laan, Tannie Theron (wys sonder die tande) wil Suidooster kyk, Oom Peet du Plooy (wys skewe 

mond) kyk Getroud met Rugby. Tannie Ockie (wys een-ogie)  wil Binnelanders kyk, Oom Vd Spuy 

(wys krom nekkie) kyk die Nuus, Tannie Viljoen (hang-ten) kyk Masterchef, Tannie Hattingh (wys 

bewe) kyk Ellen Degeneres, Tannie Gelderblom (wys suurgesig) kyk alles maar hou van niks, Henkie 

(pap pols) hou van Project Runway en Tannie Keyser (doof) kyk Muvhango - sy lees eintlik maar net 

die onderskrifte. So gaan hulle aan, herwaarts en derwaarts. Hulle het mekaar gisteraand so die hare 

ingevlieg dat ek naderhand uit die bed moes klim om die klomp te kom stilmaak. Toe baklei hulle al 

van sewe-uur af, sê Henkie, oor wie die remote mag hê. Tannie Gelderblom (wys suurgesig) het dit 

glo by Tannie Viljoen (hang-ten) afgevat oor sy net heeltyd tussen twee kanale rondhop en toe het 

Tannie Theron (wys sonder die tande) ook glo ingechip dat dit so ‘n kabaal was dat Tannie Ockie 

(wys een-ogie)  kom kla het sy kan nie ‘n oog toemaak nie. 

  

Vanoggend by ontbyt toe gaan dit weer net so. Aan en aan en aan word die muggie uitgesif, maar 

die kameel ingesluk. Toe stap ek TV-kamer toe - nee wat, ek laat my nie met 'n blaas ertjies op loop 

ja nie - en ek gaan vat die remote. En ek plant hierdie voete voor hulle en sê: 'Nou hou julle op 

aangaan oor 'n aardbewing in 'n mishoop!' net so sê ek. As julle nie gaan saamwerk nie, vat ek die 

remote en voer hom vir die toilet. Tannie Theron (wys sonder die tande) begin huil, Tannie Ockie 

(ogie) se ogies gaan net so (knip-knip) en hier laat hoor Tannie Gelderblom (wys suurgesig) van die 

kant af, met 'n stem soos 'n koffiemeule: 'Dan sit sy die TV by sy knoppies aan'. (at the end of her 

tether) Jong! Ek kon voel hoe die bloed hier teen my kraag opstoot – ek moes myself verskoon voor 

ek haar iets aandoen. 

 

Wel, nou vra ek vir Job se geduld en Salomo se wysheid, want vandag gaan ek nou plas en plooi 

totdat ek 'n rooster vir daardie remote het sodat elke een sy beurt kan kry en klaar.  

So ... (sy tel haar pen op en sprei haar papier voor haar uit)  

 5:30 kan Oom Vd Spuy (wys krom nekkie) want teen 06:00 sit en gaap hy al soos ‘n snoeiskêr 

 6:00 – Tannie Theron (tande) behoort teen daai tyd al klaar ge-eet te wees… Nee, dalk nie. .. 

6:00: Tannie Viljoen (hang-ten)  

 6:30 – Tannie Theron (sonder tande) 

 7:00 –Tannie Hattingh (Parkinsons). 

Nee wag, 7pm is dit Project Runway! 

 7:00 - Is dit Henkie (polsie) 

 7:30 – Tannie Keyser (wys doof) 

 8:00 – Oom Peet (skewe mond)  kan nuus kyk 

 8:30 – Tannie Ockie (ogie) 

 9:00! – Nee Erre, hier is ek al weer op 'n afdraand met 'n briek los. Daai tyd is dit al 

middernag. Dan sit-slaap almal al!  

 

(sy dink vir 'n oomblik). ... Weet jy wat. Ek gaan nie nou water in 'n mandjie probeer dra nie.  

 

 5:30 – Oom Vd Spuy (krom skouers)  

 5:45 – Tannie Viljoen (hang-ten) 
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 6:00 – Tannie Theron (tandloos)  

 6:15 – Tannie Hattingh (Parkinsons). 

 6:30 – Tannie Keyser (doof) 

 6:45 – Tannie Bosch (babbelbek) 

 7:00 – Henkie (polsie)  

 7:15 – Oom Peet du Plooy (skewe mond)   

 7:30 – Tannie Ockie (ogie) 

 7: 45 – daai gifbek van ‘n Gelderblom (suur mond) 

SQ 31  :  Track nr 22 (Outtro Anna Lekker Ou Jan) 

 

LQ 11  :  C/S ligte af en General aan. 

SQ 32  :  Track nr 22 stop. 

 

 

ESTHER 

(Terwyl sy Anna du Beer se kostuum en pruik uittrek en bêre.) Die mens pas aan. En nou sit ons 

herwinde doos trots met ‘n waardevolle vrag. Dinge gaan verander en vir ander gaan dinge maar 

dieselfde bly. Maar vir ons buite-die-doos/lapsak-optimis gaan dit nie oor die bestemming nie, maar 

oor die reis.  

 

LQ 12  :  General af en en V/L ligte aan 

 

Esther tel Amanda se handsak op en kom in posisie V/R.   

 

 

AMANDA 

'Ek hou van my koffie --- eerste ding in die dag. Man, dit gee vir my woema'. (sy oefen haar glimlag 

en terug na normaal as sy met die gehoor praat). 

 

Vandag het ek 'n casting kom doen vir 'n advertensie. Advertensies betaal goed so dit sal great wees 

as ek ene kan kry. Ek was al seker by uhm... 'n honderd castings vir advertensies en ek het nog nie 

ene gekry nie. So statisties staan ek vandag 'n goeie kans. Wat great is, want dan kan ek my 

agterstallige huur betaal. 

 

'Ek hou van my koffie --- eerste ding in die dag.' (neem 'n slukkie uit 'n koffiebeker) Man, dit gee vir 

my woema. (glimlag) Ek het 'n 'prop' ook saamgebring. Of in Afrikaans - 'n rekwisiet. (wys 

koffiebeker) Ek moet probeer bietjie opmaak vir die vorige keer. Hierdie casting agent het laas keer 

vir my agent gemail oor my gevloekery. For real. Toe stuur my agent 'n epos vir ons almal oor hoe 

om ons by castings te gedra. En toe kry ek daarna 'n waarskuwing van hom wat sê dat hy 

'disappointed' is en dat dit my 'final warning' is - dat ek myself beter moet voorberei vir oudisies. 

Hallo! Dis al wat ek doen: voorberei vir castings. Ja, so nou beter ek 'n wag voor my mond sit. No 

pressure.  

(groot asemteug) Okay, nou's dit ek. Hier gaat ons. Hou duimvas.  
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(Sy tree in die kollig) 

SQ 33  :  Track nr 23 speel (Hallo, Amanda.) en stop. 

 

(sy glimlag baie vriendelik) Hi. 

SQ 34  :  Track nr 24 speel (Stel asb jouself voor vir die kamera.) en stop. 

Ek is Amanda Volschenk. My agent is Paul Burn en ek is 40 jaar oud. 

SQ 35  :  Track nr 25 speel (Het jy enige advertensies vir koffie onlangs gedoen?) en stop. 

Nee, geen advertensies ... vir koffie nie. 

SQ 36  :  Track nr 26 speel (Sodra jy reg is. ) en stop. 

Ek is reg. 

SQ 37  :  Track nr 27 speel (En aksie!) en stop. 

(Sy vat haar tyd, sy underplay dit - doen dit so netjies moontlik - bang sy fok op) Ek hou van my koffie 

--- eerste ding in die dag. (vat 'n sluk) Man, dit gee vir my woema. 

SQ 38  :  Track nr 28 speel (Okay Amanda. Ek wil hê ons moet dit weer doen. Gee lekker energie. 

Verkoop daai koffie. ) en stop. 

Amanda kyk na die teks. 

Okay.  Ek hou van my koffie --- eerste ding in die dag. (vat 'n sluk) Man, dit gee vir my woema. 

SQ 39  :  Track nr 29 speel (... Okay. En aksie!) en stop. 

Ek hou van my fokkie --- Sh... Oeps! Jammer! Ek het dit net per ongeluk verkeerd gesê. Kan ek gou 

weer gaan, asseblief! 

SQ 40 :  Track nr 30 speel (Alles reg, Amanda. Doen dit nog 'n keer. En aksie!) en stop. 

(Senuwees keil haar op)  Ek hou van my fokkie ---  Vrek!  Ek gaan gou weer. Koffie. Koffie. Koffie.  

Ek hou van my fokkie---  Aaaag nee, ffffrekkit@!  En weet jy wat! Ek hou van koffie! Ek is MAL vir 

koffie. Ek love dit! Koffie. Koffie. Koffie! 

SQ 41  :  Track nr 31 speel (Laaste keer, Amanda!) en stop. 

Okay. As ek nou 'n fout maak, gaan ek net aangaan. Okay. (vir haarself) Haal net asem. Doen dit net 

straight. Koffie. Ek hou van my koffie. Eerste ding in die dag. Man, dit gee vir my woema. 

SQ 42  :  Track nr 32 speel (En aksie! ) en stop. 

Ek hou van my koffie - aha!  

SQ 43  :  Track nr 33 speel (Gaan aan! Ek rol nog!) en stop. 

Ja! Ek hou van my fokkie- --eerste ding in die gat. (vat 'n sluk) Nam, dit gee vir my moewa. 

(Amanda lyk asof sy gaan huil) 

SQ 44  :  Track nr 34 (Outtro Amanda 2) 

LQ 13  :  V/L ligte af en General aan. 

SQ 45  :  Track nr 34 stop. 

 

 

ESTHER 

(Sit Amanda se goed neer.)  Ja ne, die senuwees is 'n lewenslange stryd. En hoe meer jy 'n ding wil 

hê, hoe erger ritteltit dit van binne. Mens sou dink dat jy dit met tyd kan leer beheer, maar hoe ouer jy 

raak, hoe meer beWUS raak jy, hoe erger raak die senuwees. Dis hoekom kindersterre so goed 

doen. Kyk vir Justin Bieber en Nadine. Toe hulle kinders was. Hulle was salig ONbeWUS, hulle het 

net hul ding gedoen. Ek en al die Amandas in die wêreld wil soos hulle wees. Maar dan word jy ouer 
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en jy eet die appel en jou oë gaan oop en daar staan jy kaal en jy raak beWUS. En jy dink aan al die 

goed wat jy nog wou doen en nie het nie. Sommige dose gee vir hulself tweede kanse. Het julle al 

ooit gewens om terug te gaan na jou tienerjare toe en weer daardeur te gaan, maar met ALLES wat 

jy nou weet. Ek sou wou, maar dit werk nie so nie ... mits jy jou op 'n miniatuur weergawe van jouself 

kan projekteer .. soos my volgende doos. Haar plakker lees: SPOEDPOS. Genugtig, mag Amanda 

nooit daardie woord in 'n oudisie hoef te gebruik nie. 

 

LQ 14  :  General af en V/R ligte aan 

En terselfdertyd speel  -   SQ 46  :  Track nr 35 speel (Swak Afrikaanse doef-doef liedjie).  

  

Esther as Michellé kom in posisie V/R..   

  

En terselfdertyd  -  SQ 47  :  Track nr 35 stop. 

 

 

MICHELLÈ 

Sy gaan staan in die wings en skree op haar man:  

 

Johandrè! Kom sit nou die Facebook Live Recorder ding vir my aan! Hoe het jy dit klaar aangesit? 

(stap SR) Nou maar baie dankie dat jy my kom roep het! 

Sy staan vir ‘n oomblik stil, fix haar hare en skuif voor die computer in en glimlag groot.  

 

Hallo julle! Dis Michellè hier van Pretoria af. (waai) Haai! Jammer as julle nou vir ‘n ruk lank na ‘n leë 

stoel moes staar... ek en my man is albei tegnologies gestremd. Hierdie is my heel eerste keer op 

Facebook Live so verskoon maar as dit lyk of ek nie weet wat ek waar moet druk nie.  

 

Vir die van julle wat nie weet nie, ek is die ma van die sangeres, Cachè.  En ja, dit gaan mal. Ons 

nuwe CD, 'Net Caché' (hou CD op), is pas gelaunch en ons toer die land plat. Vanaand is ons in 

Lady Brand en moreoggend val ons in die pad Vrede toe vir die Paddadors-fees. So julle Vrystaters, 

kyk uit vir die wit bussie met Cachè se gesig op en kom skud ‘n bietjie hand.  

 

'Net Caché' het 13 nuwe tracks op wat sy self geskryf het. Julle mag van die songs herken. Daar was 

'n paar wat ons weer wou opneem omdat Cachè se pa, Johandrè, uiteindelik die klankstudio herbou 

het en ons het in 'n synthesiser belê so daar is nou ‘n nuwe kleur aan die klankie.  

 

Die naam, 'Net Caché', het ons gekies, want dis net Cachè wat sing. Sy maak nie staat op ander 

musikante nie - dis net Cachè en die synthesiser.  

 

Oor haar naam, ek weet julle wonder of sy so gedoop is. Ja. Op haar ID staan dit ook so: net ‘Cachè’. 

Ons het gewonder oor Ka-ching, maar Johandrè het gedink dis dalk te Oosters vir die Afrikaanse 

mark. Ag, en hy is Johandrè en ek is Michellè en die ander kind is Marnè - maar sy kan glad nie sing 

nie, ons het probeer. Met Cachè was ons beter voorbereid. (moerse trots) Sy was net 4 toe sy aan 

haar eerste talentkompetisie deelgeneem het. En op 5 het sy haar eerste song geskryf: 'Die padda in 

die vlei.' En hey! hier launch ons nou al die 13de album.  
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So ja, volgende jaar word sy die groot 1.4. Ek beplan 'n groot verrassing vir haar, maar ek wil nie te 

veel sê nie – ek wag nog om te hoor of die Huisgenoot die storie wil koop. Hulle vat baie lank om na 

mens toe terug te kom. Intussentyd hou ek julle op hoogte op Caché se fan-page. O, gaan like asb 

haar page en friend request haar op facebook. Sy is 'Caché Nou Vol', maar daar is nog plek. Ek het 

'n group ook begin, 'Caché Sangeres' so as ek jou nie ge-add het nie, dan is ons seker nog nie 

friends nie. So request my, Michellé, en dan sal ek jou add op Caché se group en ja, add dan asb al 

jou vriende.   

 

So hierdie is die CD,'Net Caché: so lyk hy. Hier is die voorkant en dis die agterkant. Daar is 13 tracks 

op:  

1. die titelsnit: Net Cachè 

2. haar vyfde love song: Jy vir My (love song) 

3. die powerbalad: Sy is vry (f hom) 

4. die tear-jerker: Hy wil gly (sad song) 

5. die remix van Wie is sy (jaloers) 

6. die road-trip song: Ry verby (f hom) 

7. haar sadste song: Bly by My (desperaat) 

8. laasjaar se hit: Foontjie lui (pret) 

9. die gedig se verwerking: My groen vy (liries) 

10. die sesde love song: Hei jy! (love song) 

11. die country-song: Sy kontrei.   

12. Die vakansie-liedjie: Strand verby 

13. en haar eerste rap-song: ‘Pick 'n Pay’  

  

Like en share asb die video en onthou om te hashtag #cachenouvol. So klink die eerste track. Okay.  

And ... play! (waai vir die fans). Baai! 

SQ 48  :  Track nr 36 speel weer.  

(vir haar man) Jislaaik, nou’t ek lekker kak gepraat. Ek het niks gesê wat nie waar is nie. (sy beweeg 

haar kake). My bek is moeg gesmile. (sy staan op) En my gat is moeg gesit. (sy buk met haar boude 

na die computer toe, draai terug en kyk op computer) Ons het 'n view. Ons het al klaar 'n view! 

(kwaad) Vir wat laaik hulle dit nie?! Bleddie stupid. Kom kyk wie dit geview het, Johandrè, dan tag 

ons hulle! Add hulle op die group en spam die HEL uit hulle uit! Hier is nog 'n view?!! Johandrè, dit 

loop soos stroop hierso! En NOG ENE!! Kom kyk hier! Kry jou dik lyf hier! Ons gaan VIRAL hierso! 

WAT GAAN AAN??!!! (Kyk om Johandre) WAT??!!! Wat bedoel jy het ek uitgelog? Hoe is ek nog 

LIVE?! Wat moet ek druk?! (sy druk knoppies)  

SQ 49  :  Track nr 36 stop  

(histeries) WAAR LOG EK OUT?! FOKKEN HELP MY!!! KOM SIT DIT AF!! Weet jy wat, Johandrè, 

LOS DIT. Sit waar jy sit. Ek sal self die ding se draad uittrek.(sy val op haar kniee en trek die plug uit. 

Sy val terug op die stoel. Uitgeput) Jislaaik, ek het nou so gestres, my maag kramp sommer.  

 

SQ 50  :  Track nr 37 speel (harde poep. JH VO en outtro musiek 
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LQ 15  :  V/R ligte af en General aan. 

 

SQ 51  :  Track nr 37 stop. 

 

 

ESTHER 

Mens kry sommige dose wat jy na kyk en dink... (sy tel ‘n boks op) dit is ‘n doos. En dan is jy reg.  

 

Soos ek die deksel op my volgende doos lig, slaan die reuk van motbolle my. Hierdie inhoud was op 

‘n tyd moontlik waardevol geskat, dalk selfs bewonder, bemin, maar nou staan hy al ‘n hele ruk lank 

toegemaak en weggepak.  

 

(Terwyl sy Anna se pruik opsit) Ek begin al hoe meer agterkom dat wanneer ‘n mens ouer, wel .. oud 

raak, verander jy nie van wie jy is nie. As jy jou hele lewe lank aktief daarteen baklei het om in’n 

boks, ag doos, gedruk te word, gaan jy dit nie op jou oudag gelate aanvaar nie. Mens moet NIE die 

fout maak om te dink oumense is nie meer soos hulle was toe hulle jonk was nie. Hulle IS. Hulle is 

net nog MEER daarvan. Anna De Beer noem haar ‘n gifbek met ‘n laatperskegesig. Sy is inwoner 

van Huis Aandblom daar by Soete Waters, sy het die koerante gehaal toe Marinda se ma, Muis 

Senekal, haar uit die stoel gestamp het tydens 'n huiskonsert. Per afleiding word hierdie doos ge-

etiketteer as VLAMBAAR. Sy is Gladys Hanneliah a.k.a. ‘Gifbek’ Gelderblom. 

 

LQ 16  :  General af en C/S ligte aan. 

 

 

 

GIFGAT GELDERBLOM 

Mev Gelderblom kom met haar kamerjas die sitkamer binne, kry die TV-remote en gaan sit. Sy praat 

direk met die gehoor. 

Anna Du Beer mag dalk dink sy is aan stuur van sake hier by Aandblom, maar ek roer die water 

waarin hierdie skippie seil. Ek staan mos vroeër daar met my oor teen haar deur ... wat? Ek kon nie 

eers as ‘n kleuter teen 20h00 ‘rustig raak’ nie – so ek gaan dit waaragtig nie nou doen soos die daglig 

minder raak nie. So daar staan ek met my oor teen haar deur en ek hoor sy praat van die remote in 

15 minute-skofte opdeel. Ja, en ek weet sy sê ek lyk of ek met ‘n aalwynpil in die kies rondloop’. Dit 

pla my nie – ek hou van gesigte trek en die een is vir haar (sy vou haar arms en trek haar mond op ‘n 

knop). In alle gevalle, die 15 minute-slots volg nou nadat die oues hier begin baklei het oor die TV-

kykery. Daar is niks oppie TV wat ek wil kyk nie – maar ek gaan nie terugsit vir ‘n lekker bekgeveg 

nie. So ‘n ge-diekant-toe, daai-kanttoe bruis mos soos Eno’s in my are. Maar met hierdie gegrabbel 

oor die televisieprogramme is ek nie seker ek weet waarnatoe om te mik as ek my klip in die bos gooi 

nie. Ek moet eers my feite kom naslaan. Kyk, ek ken van feite naslaan as jy jou saak wil bewerk – ek 

was lewenslank ‘n adviseur – vir Jan Alleman... pro bono..  

 

Nou waar soek mens nou vir die DSTV se menu. Is dit nou die een? (sy sit die TV aan) 

 

SQ 52  :  Track nr 39 (Zulu sepie) speel (nie te hard nie) tot volgende track begin. 
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Ja, ja, ja! (lag lekker) Wat’s diè storie se naam? Dalk kan ek druk om hom op die lys te kry.(sy druk 

weer en nog 'n Xhosa gesprek word gehoor)  

 

SQ  53 :  Track nr 40 (Kyknet klanke) speel (nie te hard nie). 

  

O gits, daar gat hy. Waar’s hy nou? Wat's die? Kyknet. (new thought) Wa-wa-wag. Ja, hier kan ek 

mos nou lekker twakbak. Waar’s my Blackberry. Bly jy gou bietjie stil, my kind , tannie is lus vir ‘n 

bekgeveg. 

 

SQ 54  :  Track nr 40 stops. 

 

Vuisboek. Pages. Kyknet TV. Net gou hoor of hulle nie dalk al slaap nie. (sy tik) Kyknet, waar sien 

mens wat julle wys? (vir die gehoor) Dit vat guts om ‘n bladsy oop te maak waar mense kan 

kommentaar lewer. Veral as jou teikenmark die Afrikaner is. Ons is meer vol twak as ‘n tabaksak. (sy 

verwys na haarself) Moan is ‘n tydverdryf.  

 

Nee, sy is nog wakker: 'Volg gerus die TV-gids skakel om die volledige programlys te sien.'  

Sy gee mos nou eintlik vir my ‘n koue skouer. So asof sy sê: hier is vir jou ‘n koekie – gaan speel 

nou. Maar ek is dan nou lus vir gesels. (sy tik) Maar ek was mos nou daar! Ek wil weet watse 

hoofletters-ANDER goed wys hoofletters-WANNEER. En ‘send’.  

 

Kyk, as jy by Kyknet gaan vir ‘n werksonderhoud sê hulle vir jou ‘smile asb’ en as jy hare op jou 

tande het, is jy die social media korrespondent. (opgewonde) Wag, hier kom dit nou terug. 'Mev 

Gelderblom. Dankie vir jou kommentaar.’ (not impressed) Sy noem my darem al op my naam...  

 

(sy tik) Kyknet, sit af jou autotune antwoorde. Sê my bietjie  watter 15 minute van die aand is die 

beste tyd om die TV se remote te hê. (vir die gehoor) Mens kan mos maar net vra. As hulle die 

advertensies uit die storie uithaal, is die programme in elk geval net 15 minute lank.  

 

Kyk, die klomp by ons se koppe  raak heeltemal deurmekaar as hulle so tussen die storie deur nog 

na advertensies ook moet kyk. Teen die tyd dat die advertensie klaar is, het hulle vergeet wat in die 

storie gebeur het. Dan vat dit weer 5 minute om vir hom te verduidelik en dan is dit al weer tyd vir die 

volgende advertensie. Dit werk vir die TV-kanaal, want nou kan hulle die ding herhaal tot sy naat 

deurgeskuur is.  (tik) Haal die advertensies uit die stories uit en sit ‘n uur eenkant en wys die hele lot 

op een slag. vir gehoor) Of werk die advertensies in die storielyn in –(sy speel dit uit vir die gehoor) 

‘Wat maak jy daar, Sophia? Amper verstik ek aan my McDonalds-burger. Parapapapa. I’m lovin it.’ 

(sien daar is ‘n boodskap) Kom ons kyk wat sê sy nou.  

 

'Mev Gelderblom. Dankie vir jou kommentaar. Kyknet, net soos alle ander TV-kanale is afhanklik van 

die inkomste wat gegenereer word van advertensies.' 

 

Ja, maar ek het nie gesê jy moet dit heeltemal uithaal nie, het ek? (vir die gehoor) Ek hoop nie sy is 

besig om vaak te raak nie. Of dalk is dit ‘n hy ... as ons ons vir ‘n oomblik wil verbeel dat dit NIE die 

vrouens in die land is wat die kwakste jobs moet doen nie.  
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Kom ons skud haar bietjie wakker. (tik) Vir wat gebruik julle komediante as aanbieders op hierdie 

VIA-kanaal?! Dink julle die program gaan beter wees net omdat mense lag? Pateties – uitroepteken, 

uitroepteken. (vir gehoor) ‘Pateties’ is ‘n gunstelingwoord. Speel die bal reg op die man af. 

 

'Hallo Mev Gelderblom.' (vir die gehoor) Daarsy. Nou raak sy geirriteerd met my. Dis nou sommer net 

'hallo'.. 

'Dankie vir jou kommentaar.' (sy rol haar oë)  

'VIA is 'n onafhanklike kanaal. ' Ek weet, dis hoekom ek vra.   

 

(sy knip oog en tik) Kan julle nie weer bietjie Wielie-Walie opsit nie. (vir die gehoor) Ek kan hoor hoe 

sy haar oë vir my rol. Wat? Daar is goeie geld in nostalgie. Hulle weet dit beter as enigiemand 

anders. (vir die foon) Kom! Praat terug! (sy wag nog 'n bietjie) Gaan sy nou rerig nie eers hierop 

reageer nie? Kom ons kyk wat maak sy as ek aan haar sepies vat. 

 

(tik) Kyknet, jou sepies is ‘n klomp strooi. En daar is te veel van die goed. (vir die gehoor) Dis in elk 

geval deur die bank dieselfde storielyn. Die een soek daai een, maar daai een vry 'n ander een. Plak 

die goed saam soos ek maak as die badseep opraak; dan kan die lot trou en skei en dan is dit verby. 

 

(kyk weer na haar foon, peeved) Hoekom praat sy nie terug nie! Ek hoop nie sy’t gaan slaap nie. (tik) 

Kyknet, julle sepies is Kommin. (Vir die gehoor) As jy aan geen ander bywoord kan dink nie, dan gooi 

jy daai een. (tik) Veral 7de Laan. (vir die gehoor) Ja, ek weet. Ek lok uit, dis al. Net om seker te maak 

sy is nog daar. As sy nie nou vir my sê wat ek met my foon kan maak nie, het sy seker gaan saap. 

 

'Beste Mev Gelderblom' - (in haar noppies) Daarsy! Hier kom dit nou! Ewe formeel. 

'gaan lewer gerus kommentaar op 7de Laan se blad.' 

 

(sy lag lekker) Tussen die lyne deur gelees: Beste Mev Gelderblom, gaan ... loop ‘n draai. (knip oog, 

tik) As julle nog vir Zac en Wilmien-hulle ingehou het, het die storie nie nou so 'n kommin draai 

gemaak nie.  

 

(sy lag) Toe! Slaan terug. Ek is reg vir jou!  

'Mev Gelderblom, gaan besoek gerus www.sabc.co.za. Ek is seker hulle sal graag van jou wil hoor.' 

 

ik) Maar ek praat met jou, Karen Meiring. (sy wys ‘oe alla’) Met jou! (vir die gehoor) Nou trek ek 

sommer die baas by. Oe jittetjie, nou gaan die meisiekindjie inklim. 

 

'Mev Gelderblom ' – Ja..? 

'Daar is net een persoon wat jou kan help. ' - wie's dit? 

'Bel 011 - 714 9111' ...(sy skryf dit neer op haar arm)  011-714 9111 

 'en dan vra jy om met Hlaudi Motsoeneng te praat.’  

Haha. Mooi gekeer, maar ek gaan nie 'n landlyn bel waar ek met ‘n antwoordmasjien moet praat nie. 

Sorry girlie, hierdie bekgevek is tussen my en jou. 

 

 ‘Of kontak hom op sy selfoonnommer. Sy nommer is 07 666 666 482.' (sy glimlag soos die besef 

deurdring) En daar skiet die kettie toe die koedoe raak. (op haar foon) Save as New Contact. Hoe 

laat is dit nou? 23h00. ‘n Besige man soos hy is seker nog wakker... Ek wonder of Tannie Bosch al 
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slaap.. Sy kan moreaand haar beurt kry. (sy glimlag by haarself) Nou’s dit eers ek en jy. (sy druk foon 

teen haar oor) Oe, ek is soos ‘n hondjie wat jou aan jou hakskene byt en ek kom vir jou ... Hlaudi 

Motsoeneng.  

SQ 55  :  Track nr 41 speel. (Foon lui, Hlaudi antw, Outtro). 

 

LQ 17  :  C/S ligte af en general weer aan. 

 

SQ 56  :  Track nr 41 stop 

 

ESTHER 

Gee hom gas, tannie Gelderblom. Gee hom gas. O my goeie volk, sien julle: daar is lewe in die ou 

dose. Lewe! Ons het nou so te sê aan die einde gekom van hierdie verrigtinge. Dis amper tyd om die 

dose weer weg te pak. Al die pessimiste, passifiste, opportuniste, narsiste en my persoonlike 

gunsteling groep - die ewige optimiste. (verwys na gehoor, maar ook Amanda)  

 

(Gedurende die laaste deel van gesprek, sit E Amanda se outfit aan en gaan onmiddellik oor na 

laaste skets). 

 

LQ 18  :  General af en V/L ligte aan. 

 

AMANDA 

(Groot Smile - ewige optimis) Hey. Ek het vandag 'n belangrike oudisie. Vir aanbieder vir 'n 

Afrikaanse kanaal. Dis 'n request-casting. So hulle het spesiaal gevra dat ek oudisie doen so..ja.  En 

dis weer by hierdie casting agent waar ek my naam laas so lekker (sy spel dit uit) g.a.t. gemaak het. 

As dit nie 'n 'request' was nie, sê my agent, sou hy my nie laat kom het nie. My agent sê dis nou 

maak of breek. 'Or I will never work in this town again.' No pressure. Verskoon my, ek moet gou vir 

oulaas deur die teks gaan. (oefen haar woorde) 'Vanaand se Kyknet-program is propvol. Eers speel 

die bokke teen Skotland en in Bravo sip Hannes wyn in Pniel met Lottie De Kock van Lord 

Pinkerton's' 

'Vanaand se Kyknet-program is propvol. Eers speel die bokke teen Skotland en  in Bravo sip Hannes 

wyn in Pniel met Lottie De Kock van Lord Pinkerton's. (sy maak haar tong los en oefen die woorde) 

Lord Pinkerton. Pinkerton. Lottie de Kock. Lottie de Kock. Ek het nie gewoonlik 'n probleem met 

woorde leer nie - het al genoeg oefening in die teater gekry - maar hierdie castings maak my net so 

flip-pie nervous. Okay, hier gaan ons. Hou duimvas.  

 

SQ 57  :  Track nr 42 speel (Hallo Amanda.) en stop. 

Hallo. 

SQ 58  :  Track nr 43 speel (Kom ons doen gou die introductions. En aksie.) en stop. 

Hallo. Ek is Amanda Burn. Agge.. sorry (giggel verbouereerd).. Volschenk. Ek is Amanda Volschenk. 

My agent is Paul Burn en ek is 40 jaar oud. 

SQ 59  :  Track nr 44 speel (So dis vir Kyknet, Amanda. Dis 'n familie-kanaal.) en stop. 

(aan die gehoor) Mens het nie DSTV nodig om dit te weet nie. (aan VO) Okay. Kan ek dit net gou 

een keer oefen voor jy opneem.  ‘Vanaand se Kyknet-program is propvol. Eers speel die bokke teen 

Skotland en  in Bravo sip Hannes wyn in Pniel met Lottie De Kock van Lord Pinkerton's.'  Ek is reg 

SQ 60  :  Track nr 45 speel (Ek rol... en aksie. ) en stop. 
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(sy praat baie stadig om seker te maak sy maak nie foute nie) 'Vanaand se Kyknet-program is 

propvol. Eers speel die bokke teen Skotland en in Bravo sip Hannes wyn in Pniel met Lottie De Kock 

van Lord Pinkerton's. 

SQ 61 :  Track nr 46 speel (Cut! Amanda, die informasie kom netjies oor, maar dis 'n 10-sekonde 

spot. Jy het dit nou sopas in ‘n minuut gedoen. Jy sal moet spoed aandraai. 10 sekondes, Amanda. 

Hou dit skoon. Ek rol.) en stop. 

Vanaand se Kyknet program is vrot...   Sorry! Kan ek gou weer gaan. Propvol. Propvol. 

Vanaand se Kyknet program is vrot...   Vrek!   P-r-o-p-v-o-l! (sy oefen dit weer) 'Vanaand se Kyknet-

program is propvol. Eers speel die bokke teen Skotland en in Bravo sip Hannes wyn in Pniel met 

Lottie De Kock van Lord Pinkerton's.  Ek het hom nou! 

SQ 62  :  Track nr 47 speel (Laaste kans, Amanda. Maak nie saak wat gebeur nie, druk net deur en 

doen die hele stuk.  En Aksie!) en stop. 

Vanaand se Nyket-groeipram is vrotpol. Eers speel die koppe teen Kotsland en in Vabro pis Nissan 

wyn in Npiel met Tollie Kadok van Drol Stinkerpin. 

 (Amanda praat met haarself soos sy uitstap)  En nou is ek heeltemal in my moer.  

SQ 63  :  Track nr 48 speel. (Amanda Outtro) 

 

LQ 19  :  V/L ligte af en general weer aan. 

 

SQ 64  :  Track nr 48 stop 

 

ESTHER 

So kom ons aan die einde van hierdie antropologiese ondersoek. Dankie dat julle my dit vergun het 

om hierdie dose uit te haal. Die slotsom waarby ek uitkom is dit; al is hy so groot soos 'n huis, klein 

soos 'n muis, lank soos 'n paal, krom soos 'n bal, glad soos 'n vis, taai soos vernis, ryk soos die 

kwien, mooi soos James Dean, hoog soos 'n spreeu, kwaai soos 'n leeu... jy gaan nie weet wie die 

doos werklik is totdat jy doodseker gemaak het oor wat binne-in hom aangaan nie. O my Goeie Volk, 

ek het julle lief! (verwys na die hoop dose langs haar) Almal van julle. Totsiens! 

SQ 65  :  Track nr 49 speel. (Jack Parow en Klipwerf) 

 

LQ 20  :  Blackout vir 5 sekondes. 

LQ 21  :  General weer aan vir curtain call. 

 

(Esther maak haar buigings.) 

 

Sodra Esther van die verhoog af is   -   LQ 22  :  Huisligte aan, general af en pre-set weer aan. 

 En terselfdertyd  -  SQ 66  :  Track 49 (musiek) se volume lig en hou aan speel tot ouditorium 

leeg is.  

 

 

 

-- die einde -- 


