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Hans Haas en die Heuningby

KARAKTERS

Hans: Hans is ’n groot blou haas en sy naam H.A.N.S staan vir Hendrikus, 
Arend, Nikodemus, Stefaans. Hy is die burgemeester van 
Haaslaagte. 

Grietjie: Grietjie is ’n gans. Sy is ’n baie ou, wyse gans en is die oudste 
bewoner van Haaslaagte. Sy is ook dan die storie-verteller en sy 
hoor nie so lekker nie. 

Dr. Piet: Dr. Piet is ’n padda. Hy is die dokter op die dorp. Hy is ’n baie slim 
en wyse karakter maar baie vervelig. 

Paulina: Paulina is ’n Pappegaai en kom bietjie van die ander kant van die 
treinspoor af. Sy kan baie mooi sing. Sy dra altyd ’n handsak by 
haar vol interessanthede. 

Bob: Bob is ’n bobbejaan en nie baie slim nie. Hy lewer kommentaar en 
herhaal graag goed wat reeds gesê is. 

Morrie: Morrie is die skobbejak op die dorp. Hy’s heeltyd besig om poetse te 
bak en om die lewe op Haaslaagte vir almal moeilik te maak! 

Eddie: Eddie was ’n eier wat nog nie uitgebroei het nie, maar hy het sedert 
uitgebroei en is nou ’n kuiken. En ’n liefdevolle seuntjie. 

HeuningBY: n Groot Hommebly wat glad nie praat nie, net BZZZZZZ en in als 
vasvlieg. 

Daisy Daisy is ’n Rooi blommetjie…en altyd gelukkig. 

Op die verhoog staan ’n groot blom. Die HeuningBY kom ingevlieg en  vlieg eers ’n 
bietjie in als vas voor sy die blom gewaar. Met baie brawade pyl sy op die blom af, 
maar die blom koes en die HeuningBY beland op die grond. Sy staan weer op, 
skud haarself af en probeer weer. Na ’n paar mislukte ‘op die blom gaan sit’ - 
oomblik kom Morrie die Meerkat tussen die kinders in met ’n groot vlieëplak. 
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Morrie: Shhh julle simpel diertjies ek gaan hierdie BY’tjie wys wie is baas op 
die plaas! Of eerder wie het die hef in die hand…die vlieëplak in die 
sak….Ek het altyd my wapen BYderhand. Hierdie BY gaan gou lê 
op sy sy! Kom BY, staan stil sodat ek jou goed kan BYkom

Kinders reageer en probeer die HeuningBY waarsku! 

n groot gejaag vind plaas tussen Morrie en die by totdat Hans instap en vir Morrie 
keer. 

n Slow-motion karate geveg speel af tussen die twee (Matrix/KungFu Panda)

Hans: Morrie jou skurminkel! Jy’s alweer besig met MeerKATtekwaad nê?

Morrie: Nee mnr. Hans, Ek wou maar net vir Haaslaagte red van die groot 
gevaarlike diertjie met die GROOT giftige angel van dood! (Hy doen 
’n groot bewegings met sy arms en dan hande om sy nek - tong uit - 
val om)

Hans: Haai Morrie! 

Morrie: n Haai!!!??? Waar????

Hans: Nee man Morrie, Ek sê net ‘haai’…’hallo’…jy moenie bang wees vir 
’n BY nie. Bye is baie belangrik vir ons almal hier op aarde….en wat 
die meeste diere nie besef nie is dat…

Terwyl Hans praat sluip Morrie om hom, vat die vlieëplak en slaan hom oor die kop! 
Hans is ‘lightsout’ en lê op die grond. 

Morrie: Hahahaha! Jou simpel Haas! Ek’s vinniger as Wade Ferreira! 
Vinniger as Caster Semenya. Vinniger as DOOM!!!! Vinniger as 
Zuuuuumaaaaaaa  Hahahahaha (Hy hardloop af) 

Tannie Grietjie kom ingestap, maar sy sien vir ’n wyle nie vir arme Hans wat daar lê 
nie. Sy het ’n bril aan. 

Musiek Daar’s ’n hoender wat ’n eier nie kan lê

Grietjie: O, gids! Hallo maatjies! Amper sien ek julle nie eers nie. Ek was 
gister juis by die Optomitris, wie weet wat is ’n optomitris maatjies? 
Ja, dis ’n oogdokter. Wel, hy sê toe ek is BYsiende! Toe kry ek ’n 
brillietjie om julle beter te kan sien! Wat sê julle? Julle sal mooi hard 
en duidelik moet praat hoor, tannie Griet se ore is ook nie meer so 
lekker nie. 

Hans maak ’n geluid en begin wakker word

Grietjie: My hemel Hans! Wat lê jy nou in die middel van nêrens en van ’n 
middagslapie huh? Haas probleme as ’n haas so baie slaap nê! 

Hans: Nee, tannie, Morrie het my oor die kop geslaan met ’n vlieëplak.
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Grietjie: Wat sê jy? Wie het op wie se kop ge….

Hans: PLAK tannie - Morrie…my…met ’n vlieëplak…oor kop gemoker…

Grietjie: Ja ou Morrie is altyd ’n kwaadstoker!

Hans: Eish, ek voel sommer ’n knop op my kop. 

Grietjie: ’n Blop in jou dop? Nee, my kind kom BY! Met Eish ja! 

Hans: Nee, tannie toemaar. Help my net op asb

Grietjie: Goed, my seun, maar jy moet bietjie minder van daardie Wortel-
mampoer drink op weeksaande hoor! 

Hans: Tannie! 

Grietjie: Nee, ’n haas sê nooit hy ‘kannie’ nie. 

Hans: Nee tannie. Morrie was vroeër hier verby met ’n vlieëplak, hy wou ’n 
arme HeuningBY doodmaak, maar toe keer ek hom en ja, toe kry ek 
’n hase hou teen die kop! Maar ek dink nie HAAS foute nie! 

Grietjie: So uit die bloute sê jy? Haai, die Morrie Malkat tog. Hy’s 
BYvoorbeeld altyd besig met skurminkelende-stoute-skelm-sigbare-
sosiale-stoutwees-essssskapades! 

Hans: Sjoe, maar tannie dis nou vir jou ’n bekvol woorde! 

Grietjie: En soms vol mooi akkoorde ook my kind. Oe, gepraat van akkoorde 
- Maatjies wie weet wat beteken akkoorde? Iets met musiek te doen 
ja…dit maak my sommer lus om ’n liedjie te sing! Wat dink jy Hans?

Hans: Ja tannie dis nou BYvoorbeeld ’n blink plan! 

Die BY kom ingevlieg en vlieg teen tannie Grietjie vas. Sy dink dis een van die 
kinders. 

Grietjie: Ag nee man! Watse kind is nou só lastig. Skoert man! Tannie is 
besig! 

Hans: Kyk tannie! Dis die heuningby waarvan ek gepraat het! 

Grietjie: My wêreld, slaan my nou met ’n nat-voël dis inderdaad ’n BY! Kom 
By….kom hier. Sê vir my BY’tjie ken jy die liedjie ‘Byeboerwa’? 

Die by bzzzzzz net…Tannie Grietjie begin terug bzzzzzzz en ’n hele geselsie 
ontstaan tussen die twee. 

Hans: Haai tannie, ek’t nie geweet tannie is vlot in BY nie? 

Grietjie: Ja, my kind daar’s nog baie goed wat jy nie van hierdie tannie weet 
nie! BYvoorbeeld ek kan ’n eier so hard uitdruk dat hy….
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Hans: Goed tannie, ek dink die mense verstaan. Kom ons sing eerder die 
liedjie! Goed maatjies staan gou op. Hierdie liedjie het ’n paar 
bewegings, maar ons sal julle mooi wys…Julle mamma’s en pappa’s 
sal die liedjie goed ken! Dit gaan so…

Die Byeboer, Byeboer, Byeboerwa. Blom in die hare en Bye wat pla. 
Op sy Ossewa Ossewa Byeboerwa. Blom in die hare en Bye wat 
pla.

Hans: Goed, kom ons sing nou die liedjie met musiek! Mnr. Platejoggie! 
Een, twee, drie!!!!

Die Byeboer, Byeboer, Byeboerwa. Blom in die hare en Bye wat pla. 
Op sy Ossewa Ossewa Byeboerwa. Blom in die hare en Bye wat 
pla.

Hans: Mooi maatjies! Julle sing en dans so oulik! Kom ons sing hom nog 
eenkeer! 

Die Byeboer, Byeboer, Byeboerwa. Blom in die hare en Bye wat pla. 
Op sy Ossewa Ossewa Byeboerwa. Blom in die hare en Bye wat 
pla.

Terwyl hulle sing kom Morrie weer in met die vlieëplak en wil die By weer oor die 
kop slaan. 

Bob kom in probeer hom keer maar kry ook ’n hou op die kop! Die BY skrik en 
hardloop af! Morrie ook, jaag hom. Hans en Grietjie sien dit en jaag hom af van die 
verhoog af,(Ad lib) maar niemand sien vir arme Bob wat daar lê nie. 

Paulina, Piet en Eddy kom ingestap en lees uit ’n groot storieboek vir Eddie voor. 

Paulina: Die By gaan sit toe op die bom

Piet: Blom! Paulina Blom! 

Eddie: Hehehe ’n bom! (maak ’n bom geluidjie en Bob skrik wakker)

Bob: (baie sag) Oe oe a a?

Paulina: Die By eet toe al die duifmeel…

Piet: Stuifmeel! Paulina Stuifmeel! 

Eddie: Koer koer! 

Paulina: Watse goed is stuifmeel? Ek ken net mieliemeel!!! Oe, nou’s ek lus 
vir pap! 

Bob: (baie hard) Oe oe ah ah!!!

Piet: O, aarde Bob! Wat het gebeur!? (Hy en Eddie help hom op)

�5



Paulina: Kom BY Bob! (lag vir haar eie grappie)

Bob: Oe oe ah ah…(begin ’n hele verduideliking met groot bewegings en 
bzzzzz….

Paulina: Dis ’n fliek? Drie woorde? Die eerste woord…Bobbejaan? By? Kom 
BY! The Jungle Book! King Kong! Tarzan? Finding Dory? 

Bob: Morrie Morrie! 

Paulina: Finding Morrie???

Piet: Mmm…dit wil vir my voorkom of Morrie vir Bob oor die kop geslaan 
het met….(hy loop rond op die verhoog soos Sherlock Holmes) ’n 
tennisrakket? (Bob skud sy kop) ’n Krieketkolf? ’n Golfstok? ’n 
Toaster? ’n Minion? 

Paulina vind die vlieëplak agter die miershoop en tel dit op. Krap haar kop. Probeer 
uitfigure wat dit is…sy ‘was haar rug’….speel tennis…hou dit op soos ’n swaard 
etc. 

Die kinders probeer verduidelik en Eddie probeer om Dr. Piet se aandag te kry om 
vir hom te wys wat Paulina doen. 

Piet: (Hy sien vir Paulina en stap na haar toe) ’n Vlieëplak! 

Paulina: Huh?

Eddie: O, is dit wat dit is?

Piet: Morrie het vir Bob met hierdie vlieëplak BYgekom! Die vraag is nou 
net hoekom?

Bob begin beweeg en BUZZZZZZ

Paulina: Ek het dit!!!! Bee Movie!!!! 

Piet: n By! Morrie wou ’n by doodmaak toe keer Bob hom! 

Eddie: Maar Dr. Piet slaan mens nie ’n by met ’n BYplak nie? En vlieë met 
’n vlieëplak nie? 

Piet: Hehehe nee ou Eddie jong - ons moet om die waarheid te sê nooit 
probeer om bye dood te maak nie! Dis hoekom daar nie iets soos ’n 
‘byplak’ bestaan nie! 

Paulina: (terwyl sy haar lipstick aansit) Hoekom nie? Die goed steek seer!!! 

Piet: Bye vervoer stuifmeel en sade van blom tot blom - wat dan die 
blomme vrugbaar maak en so kry ons dan vrugte en kos om te eet. 
As ons al die bye gaan doodmaak gaan ons nie meer kos het om te 
eet nie! 
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Eddie: Ek’t nog nooit só daaraan gedink nie! 

Paulina: Ek weet nogsteeds nie hoe meel styf is nie…ek ken net van stywe 
mieliepap! Yum!!! (Bob kom irriteer haar) Ag, nee man Bob, alweer 
jy en jou bobbejaanstreke! Ek kom jou sommer weer BY met daai 
vlieëplak!

Piet: Bob probeer iets sê! Wat is dit Bob?

(almal gaan staan in ’n ry)

Bob: Oe oe ah ah….

Piet: Oe oe ah ah…

Bob: Oe oe ah ah….

Piet: Oe oe ah ah…Ek het dit! Bob wil hê ons moet dans. 

Paulina: Vir wat? Ek sien geen discoligte nie! Oe ek laaik mos hierdie tune!

Liedjie: Krummelpap - Freddi Nest

By kom in…blom weer op stage…blom hardloop weg…Morrie kom in met groot 
bottel Doom! Hulle jaag mekaar terwyl die ander diere nog sing en dans. Morrie 
spuit die doom en al die diertjie val neer! (net die by ontsnap)
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Morrie: Hahahaha! Doom…net een spuit en al die diere se go’s is uit!!! 
hahahahah

Musiek Daar’s ’n hoender wat ’n eier nie kan lê

Grietjie kom ingewaggel. Sy loop bo oor al die diere wat uit is en sien hul nie raak 
nie. Sy dans en haar eiers val tussen die diere…terwyl sy optel gewaar sy hulle. 

Grietjie My hemel! Dit lyk vir my of hier ’n oorslaap pajama partytjie was en 
niemand het my genooi nie! Haai dis nou nie mooi van die diere nie. 
Ek’s mos mal oor ’n ou slapie!!!

Hans kom ingestorm met die By kort agterna

Hans: Wat op deesaarde gaan hier aan By’tjie! Tannie Griet is mos vlot in 
By, hoor bietjie wat gebeur het!!

Hans help die ander op en Grietjie en By het ’n hele gesprek oor die voorafgaande 
gebeure

Paulina: (hoes) Ugh, dit voel of iemand my in ’n wasmasjien gegooi het en 
toe die ‘quick wash’ knoppie gedruk het!

Eddie: My koppie klop! 

Piet: (voel sy eie hartklop met sy stetoskoop) Ja nee wat…nog volstoom 
en paraat! 

Grietjie: Sjoe het ek en By’tjie nou lekker geklets. Dit lyk of Morrie hier was 
met ’n blik ‘spray n cook’…oe nee wag…o nee, o koek…ek bedoel 
Doom, ja doom. 

Hans: Doom!!!!???

Piet: Doom?

Eddie: Doom?

Paulina: Doem doem taka doem doem doem….jaaaa dis lekke

Piet: Nee Paulina…Doom is gif wat insekte doodmaak. 

Paulina: Wats ’n insek? Is dit soos voetsek? (sy beduie ‘gaan weg’ kom 
terug’)

Hans: Nee, Paulina…dis gif!!! Morrie wou die arme By’tjie Bykom en toe 
beland julle almal in die slag!

Grietjie Maar Hans…morrie moet ‘n les geleer word hoor! (al die diere stem 
saam)

Hans Kom ons gaan doen ’n klein huisbesoekie!
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Grietjie (terwyl hulle afstap) Oe, ek’s mos mal vir huisbesoeke, veral as 
dominee Kriek my kom besoek. Die man is darem maar baie sag op 
die oog!

Eddie: Wat beteken dit tannie Griet?

Grietjie: Ek sal jou vertel as jy so bietjie ouer is skat:)

Set change na Morrie se gat - daar hang ’n byekorf iewers. 

Morrie: (gaap) Daai By sal ek later weer BYkom! Hy’t BYvoorbeeld nog nie 
die laaste van my gesien nie! Maar eers ’n middagslapie vir ’n 
moege Meerkat! (Morrie raak aan die slaap en snork hard) 
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Die ander diere kom ingesluip met die vlieëplak - Hans voor en verduidelik met 
handbewegings vir die res wat om te doen. Paulina verstaan niks. Hy gee die 
vlieëplak vir Eddie en Eddie sluip na die byekorf en gee dit so ’n tikkie met die 
vlieëplak. ’n Klomp bye kom uitgezooooom en jaag vir Morrie af van die verhoog 
af. Eddie gee ’n groot gil! Al die diere stop. 

Hans: Eddie my kind wat’s fout??

Eddie: Een van die bye het my gesteek oom Hans! 

Grietjie: Sê jy ek’s ’n vet gans???? 

Paulina lag uit haar maag uit! 

Eddie: Eina! 

Piet: Sit stil Eddie laat ek sien. Paulina gee gou een van jou bankkaarte 
daar aan! 

Maar hoekom? Ek sien nie ‘n kaartmasjien hier nie…en wel my kaart is so bietjie in 
die rooi! 

Paulina soek verwoed in haar handsak en gee dan huiwerig 'n kaart aan

Piet: Maak gou Paulina! 

Paulina: Okay Dr. Parra! 

Piet: Maatjies! Die belangrikste om te onthou as ’n by jou steek is om so 
gou as moontlik die angel uit te kry, want 'n by los sy angel saam 
met ’n gifsakkie in jou vel. Jy kan sommer ‘n bankkaart of die 
agterkant van ’n mes gebruik! Daarsy Eddie ou seun…als verby!

Grietjie: My oorlede antie Tortella het altyd gesê mens moet op ’n bysteek 
uhm….psssss …julle weet mos…

Bob lig sy been op

Piet: Tannie praat nou van Bloublasies

Grietjie: Ja, hier staan hy…’n blouhasie! 

Paulina: Oe, die ouderdom tog! ‘n By moet my net nie steek nie, want ek’s 
albergies!!!

Piet: Jy bedoel ‘allergies’ Paulina. 

Paulina: Dis wat ek gesé het! Alkersfies!

Grietjie: Ai tog jou dom voël! Die vere maak nie altyd die voël nie nê?

Almal lag vir haar - sy begin sing

Music Spice Girls - Wannabe
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Eddie: Skies tannie Paulina, ek sal nie weer lag as iemand iets nie regkry 
nie

Hans: Ja maatjies julle moet altyd sensitief wees vir ander maatjies se 
gevoelens. As hulle sukkel om iets reg te kry dan moet mens eerder 
help en nie net lag nie! 

Piet: Nes jy daar sê Hans…

Bob: Oe oe ah ah  (en beduie in die wing in)

Piet: Wat sê jy daar Bob?

Bob: Oe oe ah ah 

Piet: Oe oe ah ah 

Almal staan in ’n ry en luister

Piet: Ek het dit! Bob sê Morrie is oppad terug! 

Paulina: Morrie is oppad terug? 

Almal: Morrie is oppad terug!!!!!! Kruip weg! 

Morie kom ingesluip en kyk versigtig rond

Morrie: Waar’s daai simpel diertjies? Huh? Waar’s hulle?

Die diere spring almal gelyk uit en begin hom jaag! Uiteindelik kom die By in en 
vang vir Morrie

Grietjie: Slim vang sy baas nê Morrie, of sal ek sê die By het jou Bygekom! 
haha

Hans: Morrie! Weet jy hoekom is daar bye op die aarde? 

Morrie: Om net geraas te maak en mense te steek?

Hans: Nee Morrie! Hulle is baie belangrik want sonder hulle sal ons nie kos 
het om te eet nie!

Morrie: Rerig?

Paulina: Ja jou agterbakse klein niks niks!

Sy slaan hom oor die kop met haar handsak

Morrie: Eina!

Daisy kom in en Piet verduidelik die belangrikheid van die by en blom vir hom

Morrie: (aan Daisy) Wat kyk jy huh?

Paulina slaan hom weer oor die kop
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Piet: Dankie Paulina, dis nou genoeg!

Grietjie: Ja, nee meisiekind ons wil nou nie die laaste bietjie mieliepitte vir 
breinselle wat die een het ook wegmoker nie! 

Paulina: Mieliepitte! Pap! Yum! 

Hans: Morrie! Belowe jy, jy sal nooit weer ’n by doodmaak nie?

Morrie: Ja

Paulina: Ek kan jou nie hoor nie…oe wag my oorfone is nog in my ore…a ja 
di jou skarumba…oe dis ’n lekker tune! 

Bob: Oe oe ah ah

Bob: Oe oe ah ah  (en beduie in die wing in)

Piet: Wat sê jy daar Bob?

Bob: Oe oe ah ah 

Piet: Oe oe ah ah 

Almal staan in ’n ry en luister

Piet: Ek het dit! Bob sê ons moet weer Byeboerwa sing! 

Almal: Ja, goeie idee!

Hans: Kom, maats, ons sing weer die liedjie. Julle onthou nog die 
bewegings ne?

Die Byeboer, Byeboer, Byeboerwa. Blom in die hare en Bye wat pla. 
Op sy Ossewa Ossewa Byeboerwa. Blom in die hare en Bye wat 
pla.

Wow, maar julle is oulik! 

Eddie: Oom Hans, Daisy sê ons moet nog blomme gaan plant vir al die 
bye! 

Hans: Meer blomme meer stuifmeel! 

Paulina: Ag nee, ons is alweer terug by die stuiwe meel! 

Grietjie: Wie’t ’n seer keel?

Musiek Laaste lied (Dalk Skarumba)
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