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KARAKTERS  

Boer Manie: Hy is die eienaar van Madeliefievlei, die mooiste plasie in die hele kontrei.  Boer Manie 

is ‘n baie gawe kêrel wat vreeslik lief is braaivleis, krummelpap en RSG se Vastrap-trekklavier-treffers.  

Toe Boer Manie klein was het hy te veel trekker gery, daarom brei hy al te verskriklik.  

 

Neelsie: Hy is Boer Manie se wilde, woeste seuntjie.  Neelsie het ‘n goeie hart en wil almal altyd help, 

maar meeste van die tyd is hy net in die pad besig om op almal se tone te trap.  Neelsie is mal oor 

speurverhale en wil eendag as hy groot is net soos 007 wees. Neelsie het wilde woeste rooihare wat 

vreeslik deurmekaar is. Sy ma het selfs al sy hare probeer plat kam met goue stroop en boomgom, maar 

niks wou werk nie.  

 

Ant Maggie:  Boer Manie se vrou. ‘n Jolige tannie met bloedrooi wange en bloedrooi hare (ja, dit is 

oorerflik) wat sy in ‘n groot bolla op haar kop was maak. Sy is ‘n lief en dierbare mamma, maar as jy 

vir haar moeilikheid gee gaan jy dit waarskynlik kry.  Sy is mal oor bak en brou en wen elke jaar die 

gesogte Kook-en-stook prys by die basaar vir die heerlikste heuningkoek.  Die resep is ‘n groot geheim 

en word weggesteek in haar beste kerksykouse op die derde rakkie in haar laai.   

 

Tannie Bessie Bitterbolla: Sy is Boer Manie-hulle se pruimbek-buurvrou. Sy is ‘n regte asyngesig wat 

dit haat om te verloor.  Sy hou nie van katjies, sagte kuikentjies, wolpantoffels, skakerings van pienk, 

kinders met taai vingers of kerkmusiek nie en sy het suikersiekte. Daarom eet sy net agurtjies en 

sardientjies met asyntertjies vir poeding. Sy is ‘n jaloerse ou tierkat-tannie met ‘n baie slinkse plan en 

‘n vreeslike groot grys bolla op haar kop waarin sy soms skroewedraaiers en ‘n tang in wegsteek.   

 

Wagter: Neelsie se waghond.  Wagter is baie lui en sy gunsteling tydverdryf is om sy sopbeen van laas 

kersfees weer te gaan opgrawe en weg te steek vir ‘n volgende keer.  Wagter se grootste droom is om 

eendag ‘n skelm of ‘n dief te vang, maar voorlopig kon hy slegs sy tennisbal en ‘n paar klein 

skilpadjies huis toe bring as vangs. Wagter is ‘n goeie hond, bietjie stadig, maar ‘n goeie hond.  
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Die hele toneelstuk speel af in die kombuis van Boer Manie se vrou Ant Maggie. Die OP-side van die 

verhoog is afgekamp met ‘n heining (white picked fence) en daar is ‘n tuinhekkie wat na die 

binnekant van die kombuis toe lei.  Agter teen die verhoog staan daar ‘n kombuiskas (met meel, 

eiers, mengbakke ensovoorts). Die deur van die kombuis is center stage geplaas en aan Promptside is 

daar ook ‘n venster waardeur ‘n mens na buite kan kyk.  Voor (Center stage) ‘n tafel met twee stoele 

geplaas.  Heel aan Prompt-side staan ‘n leunstoel met ‘n klein koffietafel.  Op die koffietafel is ‘n 

radio.  Die mure (flats) het fotos op van Boer Manie-hulle se gesin, asook van Ant Maggie se 

kookpryse (goue houtlepels met datums op). Indien die basaar-toneel plaasvind word slegs die 

tafeldoek en fotos omgedraai om ‘n nuwe omgewing aan te dui. Daar sal dan fotos wees van ‘n 

Dominee en die kerkraad en die tafeldoek sal ‘n banier om hê wat sê: basaar.  Hierdie verandering 

vind vinnig plaas gedurende ‘n scene change.   
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TONEEL 1  

 

Boeremusiek begin speel en die ligte verdonker.  Die ligte gaan aan en Boer Manie enter vanaf OP-

side.  Hy kom deur die tuinhekkie ingestorm en gaan die kombuis binne. Hy het ‘n opgerolde tou en 

‘n gieter in sy hand, hy het ‘n vuil streep oor sy wang en hy het ‘n groot gat in sy broek. Op die 

verhoog lê ‘n tennisbal.  

 

BOER MANIE:  Nee, alle kragtie! (gooi die tou langs hom neer en skud die stof van sy broek af) So 

befoeterde ou bul! Liewe aarde! (skreeu offstage) Jy moet jou nukke los, dit is darem baie lelik om so 

buierig te wees! Ek het jou nie so groot gemaak nie! Kyk nou net hier! My splinternuwe broekie. O 

kreunende koffieblik! Wat gaan ek vir my vroutjie sê as ek met so stukkende broek hier by die huis in 

storm? Kyk net! (hy buk en kyk onderdeur sy bene)  ‘n Gat so groot soos  die klowe in die 

Drakensberge! (sien skielik die kindertjies raak en gee ‘n verskrikte gilletjie terwyl hy skamerig orent 

kom)  Maar my aarde! Kyk net die klomp kindertjies! Dansende donkiekar! Was julle dan nog die 

heeltyd hier? Baie welkom hier op my plaas Madeliefievlei, die mooiste plaas in die hele kontrei. My 

naam is Boer Manie, en ek woon al hier vandat ek ‘n  klein seuntjie was.  (trots)  Ek kon al op vier die 

trekker bestuur! Kyk, maar dit is harde werk om ‘n boer te wees.  Jy moet elke oggend vroeg opstaan 

en altyd sorg dat al jou diere genoeg kos en water het, jy moet plant, en genoeg nat maak anders kry jy 

sommer sulke ou pieperige springmieliepitte en bitter boontjies as jy oes! Haai, maar julle wonder 

seker wie woon nog hier saam met my op my plaas. Wag ek roep gou vir Wagter. Hy is ons waghond. 

Wagter! Wagter! (fluit) Ag, hy is ook nou al bietjie oud en hoor nie meer so goed nie. (sien die 

tennisbal) Kyk net hoe deurmekaar is dit hier! (skamerig) Ek het mos nou nie geweet ons kry 

kuiergaste nie. Ek wens daardie lawwe loskop Neelsie-kind wil sy speelgoed optel. Ek hoop nie julle 

speelgoed lê ook so rond nie, ons pappas en mammas se rûe kan dit nie hou om heeltyd so op en af te 

buk soos ‘n speelparkie-wipplank nie.  (gooi die bal off-stage) 

 

Wagter kom binne gehardloop en gaan haal die bal. Hy bring elke keer die bal vir Boer Manie terug, 

maar Boer Manie gesels so lekker dat hy nie eers agter kom hy gooi die bal nie. Wagter se poot haak 

aan die tou wat op die vloer lê en elke keer wat hy die bal vir Boer Manie terug bring draai die tou al 

hoe vaster om sy bene.  
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Haai, maar wag! Kom ek wys vir julle ‘n paar fototjies! (gaan haal fotoalbum en wys vir kinders fotos 

soos hy praat, Neelsie hardloop agter die venster verby) Hierdie is nou my seuntjie Neelsie. Ag, hy is 

‘n vreeslike wilde rooikop-kind en as hy deur die huis hardloop dan is dit kompleet of hier nege 

Noordweste-winde hier deur waai! O, en my vroutjie is vreeslik lief vir kindertjies. Maar haar 

gunsteling stokperdjie is kook en koekbak! (gooi weer die bal) Kyk, sy kan die lekkerste heuningkoek 

bak en sy wen elke jaar die Kook-en-stook prys vir die beste kok! Ek praat darem maar vreeslik vinnig 

en ek self is nou so deurmekaar soos damwater op ‘n Dinsdag! Wag kom ek roep almal, dan kan julle 

hulle ontmoet! WAGTER!  

 

Intussen het Wagter agter Boer Manie kom sit, maar Boer Manie is teen die tyd so vasgedraai deur die 

tou dat sy twee bene heeltemaal vasgebind is.  Wagter gee ‘n harde tjank. 

 

WAGTER: Bouwwouwouwouwouwouuuu!  

 

BOER MANIE: O aapstert! Dit is ‘n brandalarm! HELP! HELP! My plaas brand af!  (Boer Manie tol 

om en val op sy rug)  

 

WAGTER: Bouwouwouwouwouwouwou! Boer Manie! Boer Manie! Gooi die bal! Gooi die bal! Gooi 

die bal! Gooi die bal! Gooi die bal! Gooi die bal!  

 

BOER MANIE: Wat! Brand my bale! Help! Help! HELP!  

 

Wagter begin lag en lek Boer Manie deur die gesig.  

 

BOER MANIE: Ja, dit is reg! Gooi nat die lande voor alles af brand!  

 

WAGTER: Boer Manie, moenie so lawaai maak nie. Jy het verniet geskrik. Dit was nie ‘n brandalarm 

nie! Dit was ek – Wagter!  

 

BOER MANIE: Grote gorrelpyp! Wagter! Klim van my af! Nee, sies man! Kyk net hoe natgelek is 

ek! En vol modderpote! Waar het jy geleer om so al te vreeslik te tjank?  
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WAGTER: Ek het geoefen! Ek gaan nog eendag ‘n baie slim polisiehond word en dit is hoe ek gaan 

tjank as ek ‘n skelm vang. BOUWOUWOUWOUWOUWOUWOUWOUWOUW!!! 

 

BOER MANIE: (druk sy ore toe)  Ja Wagter, dankie my hônne. Jy klink kompleet soos ‘n trok se 

toeter.  Dis nie nodig nie, jy weet mos ek is darem die dapperste Boer in die hele wêreld en niemand 

het nog ooit probeer inbreek hier by ons op Madeliefievlei nie.  

 

WAGTER: ‘n Mens kan nooit te versigtig wees Boer Manie, jy weet nooit watter bosbobbejaan sit 

agter watter klip nie. En as ek iets of iemand sien wat vreemd is gaan ek net blaf soos ek geoefen het.  

Hoor net!  

 

Boer Manie druk vinnig Wagter se mond toe en glimlag skamerig vir die kinders.  

 

BOER MANIE: Ja, ag nee ek dink ook nou nie ons hoef die bobbejaan agter die bult te gaan haal nie. 

Ek bedoel maar net jy moet jou nie ooreis nie. Om so aan die skreeu te gaan is al te sleg vir ‘n mens se 

stembande…uh…waarom groet jy nie eers die kindertjies nie. (saggies) Netnou netnou sit almal met 

oorpyn of ‘n beroerte…. 

 

WAGTER: Haai, hoe skaam kry ek darem nou. Ek wou julle al lankal gegroet het, maar ek het bietjie 

vergeet. Ons honde dink net aan twee dinge en dit is slaap en eet… 

 

BOER MANIE: (kwaai) Haai, en om die huis op te pas!  

 

WAGTER: (skaam) Ja, en om die huis op te pas.  

 

BOER MANIE: Groet nou mooi soos ek jou geleer het. Staan nou mooi op jou agterpootjies… 

 

WAGTER: (gaan staan op sy agterpote met sy voorpote in die lug en praat saggies met die kinders)  

Ek weet nie hoekom leer hulle vir ons al hierdie ou simpel toertjies nie. Ek hou niks daarvan om so op 

my stert te balanseer nie. Ek is mos nie ‘n kangaroo nie! Maar Boer Manie sê altyd: Goeie maniere kos 

mos niks… (blaf hard) Baie welkom hier by ons op Madeliefievlei!  
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BOER MANIE: Ja nee, goeie maniere kos mos niks. Slim hond! (vryf Wagter se kop en kyk vinnig na 

sy sakhorlosie)  O kermende kerkklok! Kyk net hoe laat is ek al!  

 

WAGTER: Waarvoor is Boer Manie laat?  

 

BOER MANIE: Vir my middagslapie natuurlik.  Dit is nou een ding wat ‘n Boer nooit, maar nooit 

voor mag laat wees nie. Om so hard te kan werk, moet ‘n mens goed uitrus, anderste is jy sommer so 

papperig soos ‘n bak basaar-jellie, geen krag en lam in jou knieë.  (gaan sit rustig in sy stoel en sit die 

radio aan. Hy sit en lees koerant en Wagter kom lê by sy voete.) Aaaah, dit is mos nou die lewe van ‘n 

boer. Rus, vrede en kalmte – net die regte kos vir so ‘n ou boerehart.  

 

VOICE OVER RADIO: Welkom terug by RSG met Sê wie en Niekie van der Berg.  

Sê wie goeiemiddag?  

Hallo Niekie, Niekie is dit jy?  

Ja. Met wie praat ek nou.  

Ek is Sarie van Sasolburg en ek wil net vra of jy asseblief vir my sussie, ouma, ma, pa, niggies en 

nefies, Tannie Tollie, en my oom se tannie se seun se kleinkind se broerskind  die Vastrap-trekklavier-

treffers van Touwsrivier sal speel?  

Ek maak so Sarie. Hier kom hy. Die manne van die Vastrap-trekklavier-treffers. 

Boeremusiek begin te speel en Boer Manie raak rustig aan die slaap met die koerant oor sy gesig. Boer 

Manie se vrou kom ingestap uit die kombuisdeur. Sy is baie omgekrap. 

  

MAGGIE: Boer Manie! Boer Manie! Weet enige een van julle waar is my man? Boer Manie! As ‘n 

mens vir hom soek verdwyn hy vinniger as ‘n koekie uit ‘n koekblik! Boer Manie! (hoor ‘n gesnork en 

spring vinnig met ‘n besem op die tafel) Koue kraanwater! Hier is alweer ‘n muis in die huis! Hoor net 

hoe knaag hy aan my meubels! O, ek gril en ril tot in onder in my sykouse! Boer Manie, hier is ‘n muis 

in die huis!!! Boer Ma…(sien hom van die tafel af)  Kan jy dit glo! Sien julle wat ek sien? So ‘n lui 

lampskerm! Kyk net hoe lê en snork hy? Weet hy dan nie watter vreeslike belangrike dag is dit vandag 

nie? Kyk net, hy lê daar so plat soos ‘n pannekoek, so uitgerys soos my beskuitdeeg…(spring van die 

tafel af en probeer hom wakker maak)  Boer Manie. Boer Manie! (draai die radioknop en die musiek 

verander skielik na harde dansmusiek)   
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Boer Manie gee ‘n harde gil. Spring regop en trap op Wagter se stert. Wagter skrik net so groot en 

spring in Boer Manie se arms. Boer Manie verloor sy balans en altwee beland agter die stoel. Boer 

Manie en Wagter loer versigtig om elke kant van die stoel uit en sien vir Ant Maggie. Boer Manie lag 

verleë en sit die musiek af.  

 

BOER MANIE: My ou vroutjie! Maggie! My ou suikerklontjie! Ek het darem nou groot geskrik vir 

die harde musiekies. (sien iets is fout) Haai, maar wat is fout liefste lentebloeisel? Hoekom lyk jy so 

snaaks?  

 

MAGGIE: Snaaks?  

 

BOER MANIE: Wag moenie vir my sê nie. Jou wangetjies is rooi soos twee tamaties…Dit is ‘n 

vreeslike mooi kleur grimering…waar het jy dit gekoop?  

 

MAGGIE: My wangetjies is so rooi omdat ek besig is om vreeslik kwaad te word Boer Manie. Ek is 

net rooi in die gesig want my bloedruk is besig om vinniger te styg as my ou stoompot se termometer… 

 

BOER MANIE: Jou bloedruk! My goggatjie, my vroutjie! Voel jy siek? Het jy jou pilletjies gedrink?  

 

MAGGIE: Jy luister niks wat ek sê nie Boer Manie! Ek sê ek is KWAAD!  

 

BOER MANIE: Jy is kwaad? Nou wie het jou dan so kwaad gemaak?  

 

WAGTER: (nogsteeds agter die bank) Hier kom dit nou… 

 

MAGGIE: Jy het!  

 

BOER MANIE: O Boerpampoen! My broek! Die gat in my broek! (gaan sit vinnig op die vloer en 

kruis sy bene)  Hoekom is jy dan so kwaad vir my, my ou trekkertjie?  

 

MAGGIE: En nou? Hoekom sit jy op die vloer?  
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BOER MANIE: Ag moenie bekommerd wees nie. Sommer ‘n vreeslike rugpyn. (kreun vreeslik) Hier 

in my lae rug…van die lank sit op die trekker…niks ernstig nie… 

 

MAGGIE: Nou kom ek help gou om jou rug in te druk, ek kan nie so met jou gesels terwyl jy daar 

onder op die vloer sit nie.  

 

BOER MANIE: Ag nee my liefie! Dit is mos nie nou nodig nie….Ek gaan sommer bietjie so lê (gaan 

lê op die vloer)  op die vloer… die dokter het gesê die koue harde vloer is die beste plek om so 

hardekwas rug weer reguit te druk.  

 

MAGGIE: Boer Manie, laat ek jou nou gou help, want ek het vreeslike belangrike sake om met jou te 

bespreek en as jy heeldag so rondlê met ‘n seer rug gaan jy my nie kan help nie… so ja, daarsy, (sy tel 

hom regop, voer ‘n vinnige Heimlich-mannuvre uit en gee hom ‘n klap op die rug)  Voel dit beter?  

 

BOER MANIE: (kreun in ‘n hoë stemmetjie) Ja my aartappeltjie! Ek het nog nooit beter gevoel 

nie….(besef skielik wat sy gesê het en swaai vinnig om)  Belangrike sake? Watter belangrike sake?  

 

MAGGIE: Ek het dit geweet! (tranerig) Jy het die vreeslike belangrike datum vergeet!  

 

BOER MANIE: (skrik vreeslik groot)  O sopkombuis! Haar verjaarsdag! Ag aardige almanak! Ek het 

skoon daarvan vergeet, nou het nie vir haar ‘n geskenk nie! (hardloop tussen die kinders in en vat 

iemand se skoene, oorbelle, serp)  Baie geluk met jou verjaarsdag my liefste vroutjie! Ek is besonders 

lief vir jou my duifie! Kom ons sing vir haar maatjies…’n een, ‘n twee, ‘n drie….Veels geluk liewe 

vroutjie omdat jy verjaar! Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar! (saggies)  Moet liewer nie tel 

nie, ek dink sy word vyftig en as julle nou so tel tot by ‘n halwe honderd is sy dalk weer ontsteld.  

 

MAGGIE: (baie huilerig) Dit is nie my verjaarsdag nie!  

 

BOER MANIE: O hondsolheid! Nou wat is dit dan!  

 

WAGTER: (fluister) Julle huweliksherdenking! 
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BOER MANIE: O natuurlik! Ons huweliksherdenking! (weer dieselfde storie, maar vat die keer iets 

by die vroue soos ringe, oorbelle of knippies en begin sing)  Hy lyk vir my so baie soos tant Koek se 

hoenderhaan! Hy lyk vir my so baie soos tant Koek se hoenderhaan! Baie dankie vir 15 wonderlike jare 

saam, my wattebolletjie…ek en jy is soos pannekoek en stroop, bymekaar waar ons hoort!  

 

MAGGIE: (huil sonder ophou, Wagter skrik so groot en begin sommer saam huil)   

 

BOER MANIE: (druk sy ore toe)  Ag nee toe nou! Toe nou! My appeltertjie! Dit is nie so erg nie! 

Wagter hou op met huil! As jy nie hou van die kleur serpie gaan koop ek gou ‘n nuwe een. WAGTER! 

Ag hou nou op om so allervreesliks te huil, julle twee gaan maak dat my hoenders nie meer eiers lê nie! 

 

MAGGIE EN BOER MANIE SAAM: WAGTER! (Wagter hou op huil en gaan sit vies op die stoel)  

 

WAGTER: Ek wou ook maar net iets gesê het. 

 

BOER MANIE: Nee liewe aarde! My kop is nou skoon deurmekaar geklits! Waarom is jy so 

ongelukkig my vroutjie? Hou jy nie van jou persente nie?  

 

MAGGIE: Hoor net so ‘n misluke mansmens! So ‘n kurkpropkop! Dit is nie regte datums nie! Ons is 

al 25 jaar getroud, en ek verjaar die 4de Mei! Dit is more die basaar en ek het nog nie eers ‘n koek 

gebak nie!  

 

BOER MANIE: O kolhaas! Dit is nou vir jou ding! Natuurlik! Die basaar! Maatjies, julle moet onthou 

my ou vroutjie wen elke jaar die eerste prys by die Kook-en-stook kookkompetisie vir die lekkerste 

heuningkoek in die hele kontrei en my liefste jy gaan hierdie jaar beslis weer wen!!! 

 

MAGGIE: Maar hoe kan ek wen as hier nie een krummel in die koskaste is waarmee ek moet bak nie. 

Weet julle maatjies wat, ek gebruik net die beste meel en natuurlik net die melk en eiers wat Boer 

Manie se koeie en hoenders gee! Ek sê altyd PURE PLAAS SAL JOU VERBAAS!!!! Maar nou kan ek 

nog niks doen nie, want hier lê Boer Manie uitgestrek soos ‘n tafeldoek en hier is nie eers een eier in 

die huis nie!  
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BOER MANIE: Ag my liefste klipdassie! Dit is geen probleem! Ek hardloop gou vinnig na die 

hoenderkampie en haal vir jou die ses grootse eiers uit en ek bring gou vir jou lekker vars melk! Kyk 

net hier! (wys na die muur) Kyk net al haar pryse! Een na ander ingeryg soos sardientjies in ‘n visblik! 

EERSTE PRYS: BESONDERS, VOORTREFFLIK, UITSTEKEND, KOOK-EN-GENIET 

KWALITEIT! Ai, ek is darem maar so trots op haar!  

(loop by die deur uit)  

 

MAGGIE: So ‘n deurmekaar donskombers! Ai, ek is darem maar baie lief vir my man, dit is net dat hy 

soms bietjie vergeetagtig is. En dan sit ons maar vas soos ‘n bakplaat sonder botter, maar alles is 

sommer gou weer reg! Ai maatjies, môre is ‘n baie belangrike dag. Dit is mos die basaar. En ek wil 

hierdie jaar weer die lekkerste koek bak in die hele Madeliefievlei, want dit is my talent! My ouma het 

altyd gesê ek is met die goue houtlepel in die mond gebore! En om koek te bak is nie sommer net vir 

klits en rond rits nie! Ek gebruik ‘n geheime familie-resep wat net ek ken, en hierdie resep het ek diep 

weggesteek in my onderste laaikas in my beste kerksykouse…O dit is ‘n vreeslike groot geheim. As 

iemand darem ooit my resep moet steel sal dit regtig aaklig wees. Ek haal daardie resep net een keer in 

‘n jaar uit en dit is as dit basaar is! ‘n Vrou is al een wat werklik weet wat in haar kospotte aangaan. 

Daarom moet julle nooit ooit vir iemand sê waar steek ek my geheime resep weg nie…(fluister) want 

netnou, dalk net miskien luister iemand ons af en kom steel my wonderlike familie-resep en dan, dan 

maatjies sal ek nooit ooit weer kan koek bak nie… 

 

Boer Manie kom in met die eiers en die meel, maar net dan storm Neelsie in vanaf Promp-side met ‘n 

vreeslik lawaai. Ant Maggie en Wagter skrik so groot dat Wagter spontaan om die tafel begin 

hardloop. Boer Manie gooi die eiers in die lug en Ant Maggie vang dit net betyds.  

 

NEELSIE: Mamma! Mamma! Mamma! Raai wat, raai wat? Pappa, pappa, raai wat, raai wat!  

 

BOER MANIE: O klitser die eiers! 

  

WAGTER: Vang hom! Vang hom!  

 

MAGGIE: (skrik vir Wagter en gooi die eiers terug vir Boer Manie) O! MY EIERS! My hartsnaar!  

 

BOER MANIE: Het hulle!  
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NEELSIE: Mamma! Pappa! MAMMA! PAPPA!  

 

WAGTER: VANG HOM! VANG HOM!  

 

BOER MANIE: Wagter bedaar!  

 

MAGGIE: Neelsie, my liewe kind! A nee a! Vir wat storm jy soos ‘n wildewragtag hier in! Jy het 

amper my eiers gebreek! Ag nee my kind! Jy kan nie so te kere gaan nie, ‘n mens skrik vir jou uit jou 

geweste uit! Hou op om altyd so ‘n mens te bekruip en hou op om altyd soos ‘n blaastrompet te tekere 

te gaan! Kyk nou net hoe dronk is Wagter in sy kop van die rondtomtalie en tiekiedraai! Ag die kind 

raak elke jaar net erger en erger! Dit is van daardie dag wat hy 1390 sjokoladetertjies geëet. En na 

daardie dag was sy energievlakke nooit weer dieselfde nie.  

 

NEELSIE: Ag skies mamma, skies pappa, skies Wagter. (kort oomblik van stilte)  Mamma! Mamma! 

Mamma! Raai wat, raai wat? Pappa, pappa, raai wat, raai wat! 

 

MAGGIE: Boer Manie praat met die kind!  

 

BOER MANIE: Neelsie! Wat is dit wat so belangrik is wat jy vir ons wil vertel. My kind praat net 

stadiger, ek en jou ma se koppe is deurmekaar gedink!  

 

NEELSIE: Mamma, Pappa, ek weet wat ek gaan doen as ek eendag groot is!  

 

BOER MANIE: Stadig nou my kind! Stadig nou! Jy is nog ‘n klein seuntjie, jy hoef nie nou al te weet 

wat jy wil word as jy groot is nie. Daar is mos nog baie tyd.  

 

NEELSIE: Nee daar is nie! Maatjies, weet julle ook wat julle wil word as julle eendag groot is? Wel 

ek weet nou al. 

 

BOER MANIE EN ANT MAGGIE: Hoe weet jy?  

 

NEELSIE: Ek het ‘n boek gelees. Van ‘n baie slim polisieman en sy hond.  
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WAGTER: ‘n Hond? Soos ek?  

 

NEELSIE: Ja. Amper ‘n hond net soos Wagter. En hy was die polisieman se heel beste vriend.  

(Wagter en Neelsie raak beide so meegevoer met die storie dat hulle alles demonstreer) En toe het 

hulle twee een aand saam ‘n skelm gevang wat in ‘n bank in gebreek het. (Neelsie draai ‘n vadoek om 

sy kop en spring op die tafel) Die skelm het ‘n lap om sy kop gehad en wou al die mense se geld steel, 

maar die polisieman het toe gegaan om hom te vang, maar die stoute skelm het al die ligte afgesit en 

toe kon hy nie so mooi sien in die donker nie en toe ruik die hond die skelm en byt hom aan sy been!!! 

(Wagter byt perongeluk vir Boer Manie aan sy been, hy skrik en gil en gooi weer die eiers vir Maggie)  

 

BOER MANIE: AAAAAAAAAAAhhhhhhhhh!!! 

 

WAGTER: Vat so jou ou skelm! Ek het jou…geruik…o hondehok…hierdie skoene lyk dan net soos 

Boer Manie se velskoene… 

 

BOER MANIE: (kreun) Dit is my velskoene… 

 

NEELSIE: Mooi so Wagter!!! Jy het die skelm gevang! Wel, dit is nou nie ‘n regte skelm nie…maar 

dit is baie goed vir ‘n eerste keer. (krap Wagter se kop) En weet jy wat?  In die boek kry die hond en 

die polisieman al twee ‘n medalje vir dapperheid! 

 

BOER MANIE: (kreun nogsteeds)  

 

MAGGIE: (fluister)  My kind, mamma dink jy moet eerder jou aksie-boeke wegpak en eerder 

woordeboeke of wiskundeboeke begin lees. Inelkgeval jy is nog net ‘n klein seuntjie en kan nie 

sommer net so skelms gaan staan en vang nie.  

 

NEELSIE: (teleurgesteld)  Hoekom nie?  

 

MAGGIE: Want jy is nog te klein.  

 

NEELSIE: Maar ek wil ‘n polisieman word!  
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MAGGIE: Dit is nog nie die regte tyd nie.  

 

NEELSIE: (begin huil)  Maar ek kan ‘n polisieman word. Ek is nie te klein nie! Ek is GROOT!  

 

MAGGIE: Seker nie te groot om te help koek bak nie?  

 

NEELSIE: (hou vinnig op met huil) KOEK! Ek weet! Ek weet! Dit is more basaar! My ma bak die 

lekkerste koek in die hele wêreld! Niemand het nog ooit die prys gewen nie, want sy wen elke liewe 

jaar!  

 

MAGGIE: Maar ek gaan verseker nie wen as ons hier rondstaan en gaap soos kraaie in die Kalahari 

nie! Laat ons aan die werk spring! Boer Manie, hou op om so op een been rond te spring, jy maak my 

kop dronk. Onthou alles, maar alles moet tot op die laaste druppel, presies afgemeet word soos in die 

resep. Neelsie jy kan roer, Boer Manie, meet jy vir ons ses koppies meel af… 

 

Boer Manie gooi die meel in die bak, maar nies binne in die bak dat jy net ‘n wolk meel sien trek. Hy 

kyk vinnig rond en gooi nog twee koppies in.  

 

MAGGIE: mmmmmmm, suiker, versiersuiker, heuning, eiers, melk, room, klits…(sit die bak op die 

tafel)  Neelsie dra gou die bak na die tafel toe.  

 

(Neelsie loop versigtig op sy tone, maar trap sy veter vas en die bak vlieg deur die lug. Maggie se rug 

is gedraai terwyl alles gebeur. Sy soek lepels en panne in die kas.)  

 

NEELSIE: O koorspen!  

 

Boer Manie vang die bak net betyds en sit dit op die tafel neer.  

 

MAGGIE: Nou waar is my oondhandskoene? (sy buk en begin weer te soek)  

 

NEELSIE: (sien dit raak en beduie wild met sy hande)  Daar! DAAR IS HULLE! (hy stamp weer die 

bak af en Boer Manie vang dit net betyds.)  

 



 15 

MAGGIE: Ag dankie my kind. Al wat ek nou nog kort is my spesiale klitser. Boer Manie kom sit tog 

vir my die deeg hier neer.  

 

Boer Manie loop versigtig om die tafel, maar trap op Wagter se stert. Wagter tjank, Boer Manie val en 

die bak vlieg deur die lug. Neelsie vang die bak soos ‘n rugbybal. Hy is so meegevoer dat hy dit 

sommer wil skop.  

 

NEELSIE: Vrystaat!!! 

 

BOER MANIE: (uitgeput)  Nee my kind! MOENIE! (hy vat die bak net betyds en sit dit op die tafel 

neer)  Ek dink ons los maar die kookery vir die vroumense of hoe?  

 

MAGGIE: (draai om) En nou? Gaan julle twee nou nie help nie?  

 

BOER MANIE: Nee wat my skat! (nors) Dit is vroumensgoed. (trots) Ons mans doen eerder harde 

plaaswerk as die ou kookkunsies en stoofplaattoertjies… 

 

MAGGIE: Ja nee, dit is elke jaar se storie. Sodra hulle die klomp kookpotte sien raak hulle so 

deurmekaar soos ‘n kokkerot in ‘n kombuis. Hulle dink mos dit is so maklik soos roer en raai en 

skaaptjops braai!  Ek dink dit is tyd dat ons vroumense bietjie die manne leer hoe om te kook:  

 

LIEDJIE:  KOEK BAK (italiaanse opera)  

MAGGIE:  

(sing)  As jy begin is daar goed wat jy moet weet,  

         die belangrikste is die resep, moet nooit vergeet?  

 

NEELSIE: ‘n Repes?  

 

BOER MANIE: Resep. 

 

NEELSIE: Wat vir ‘n ding is ‘n resep?  
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MAGGIE:  

(sing) ‘n Resep is al die stappe waardeur ‘n mens moet gaan,  

          Dis soos ‘n storie, jy moet net dit mooi verstaan.  

          Want as jy doen wat hulle sê en al die reëls neerlê 

          Is jy ‘n kok, kan dit nie flop, kan dit nie FLOP!!! 

 

NEELSIE: Maar ek is mal oor stories!  

 

MAGGIE: Nou luister mooi:  

(sing) Drie koppies meel en een eiergeel,  

 Bakpoeier en ‘n knippie sout,  

 Room en suiker styfgeklits 

 Melk en heuning so geel soos goud. 

 Drie koppies suiker maak dit lekker soet,  

En nou begin die oond te roep…Ek is ‘n vrou, dis waarvan ek hou, dit is tog  waarvan  ek 

hou! Nou word alles saam geroer, dit is die plig van die vrou van ‘n boer! Want as jy doen 

wat hulle sê en al die reëls word neergelê,  

Is jy ‘n kok, kan dit nie flop, kan dit nie FLOP!!!! 

 

(die liedjie bou op tot ‘n klimaks en daar is vreeslik baie rook en gekleurde ligte. As die rook verdwyn 

staan daar ‘n yslike groot koek op die tafel. Almal staan verstom om die tafel. Niemand sien Tannie 

Bessie Bitter Bolla wat deur die ruit loer nie)  

 

MAGGIE: Dit is ‘n meesterstuk!  

 

BOER MANIE: Pragtig!  

 

NEELSIE: Lekker!  

 

WAGTER: (probeer ‘n stukkie koek bykom) Net te ver! (Neelsie kry ‘n groot mes in die hande en 

begin tafel toe te stap om vir hom ‘n stuk van die koek af te sny, niemand neem notisie nie)  
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MAGGIE: Dit is die mooiste heuningkoek wat ek nog gebak het Boer Manie! So lig soos ‘n veer en so 

soet soos stroop, en daar is nie een klont botter of bakpoeier in nie – alles is perfek! PERFEK VIR ‘N 

EERSTE PRYS!  (sien skielik vir Neelsie raak) My kind, stop net waar jy is! Wat maak jy? Sit neer 

daardie mes!  

 

NEELSIE: Maar ek wil maar net ‘n stukkie…. 

 

BOER MANIE: (skrik net so groot)  A nee a! Neelsie! Gee vir my die mes! Weet jy dan nie hoe 

gevaarlik is dit as klein seuntjies met messe speel nie! Jou voete gly sommer onder jou uit en voor jy 

kan sê mes is jou kleintoontjie weg! Gee die mes vir my, my kind.  

 

NEELSIE: Skies pappa, skies mamma…(gee skamerig vir Boer Manie die mes)  

 

BOER MANIE: (vat die mes en praat dan baie ernstig)  ‘n Kombuis is nie ‘n speelplek nie. Daar is 

klomp gevaarlike dinge wat ‘n groot ongeluk kan veroorsaak. Daarom moet ‘n mens altyd vir ‘n 

grootmens vra om jou te help.  

 

NEELSIE: Skies pappa.  

 

BOER MANIE: Nou maar toe. Neelsie, hoe groot stuk koek wil jy hê? (mik met die mes na die koek)  

 

NEELSIE: (strek sy arms wyd uit)  OMTRENT SOOOOOO GROOT!!! 

 

MAGGIE: Boer Manie het jy mal geword! SIT NEER DAARDIE MES! Niemand, maar niemand mag 

aan hierdie koek raak nie! Dit is my eerste prys pastei! Uit! Uit my kombuis uit! Julle kom nie naby die 

koek nie! Neelsie gaan doen jou huiswerk, Boer Manie gaan maak tuin nat of gaan pluk lusern, maar 

uit is julle altwee…(gryp ‘n besem)  En as ek julle twee hier vang is daar groot moeilikheid. UIT! UIT! 

UIT!  

 

(Wagter bly alleen agter en kyk skelm rond. Hy sit sy twee voorpote netjies op die tafel en net as hy ‘n 

hap wil vat loer Ant Maggie deur die venster)  

 

MAGGIE: WAGTER!!! Ek het mos nou klaar gepraat!  
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WAGTER: O droëwors!!! (hardloop uit by die hekkie met Ant Maggie en die besem agterna)  

 

(daar is vir ‘n oomblik stilte op die verhoog en skielik verskyn daar iets of iemand by die venster. 

Tannie Bessie Bitterbolla loer skelm deur die gordyne en kom dan ingesluip by die voordeur)  

 

BESSIE: (sing) Ek is Bessie Bitter Bolla, ek is nie jou gewone dolla. Ek spuit my hare met vlieëgif – 

because it keeps it nice and stiff! Ek drink asyn en suurlemoen en verf my toonnaels altyd groen. Ek 

kan hasies en kuikentjies nie verduur en gelukkige gesiggies maak my suur…. 

(snuif in die lug) Mmmmmmmmmmm, vars gebakte koek……mmmmmmm, dit ruik heerlik! O, dit 

maak my siek! Ek het dit geweet! Ek het dit geweet! Waar daar ‘n rokie is, is daar ‘n vuurt jie, en waar 

daar ‘n vuurtjie is, is daar ‘n vleisie, en waar daar ‘n vleisie is, is daar ‘n prysie!!! Ag natuurlik! 

Daardie ou botterboude het weer haar haatlike heuningkoek gebak vir môre se basaar! Sodat sy soos 

elke jaar haar ou vervelige flopperige vlakoek kan laat wen. Maar nie hierdie jaar nie…EK GAAN 

HIERDIE JAAR WEN! Sy dink sy weet alles van melk en meel, maar ek weet alles van hoe om te 

steel! Ek gaan haar resep steel! Maar hoe? Ek moet proe! Ek moet probeer uitvind wat sy gebruik in 

haar resep! (staan nader en wil net haar vinger in die koek druk dan sien sy die kinders raak) 

OOOOOOOOOO! Wie is julle! Bly net waar julle is! Het julle ook die koek kom steel? Julle klomp 

deegdiewe! Ek was tog eerste hier, wê pê! Ag, vir wat sit en kyk julle so vir my soos goudvisse op droë 

grond. Nou moet ek weer alles van voor af verduidelik, want julle wonder seker wie is ek? EK is 

Bessie Bitter Bolla. Boer Manie- hulle se buurvrou. O! En laat ek nou net vir julle ‘n geheimpie vertel. 

Hulle is verskriklike bure. As ek eendag ouetehuis toe trek en my plot word verkoop, moenie – 

MOENIE HIER INTREK NIE! Daardie ou rooikop-renoster, Neelsie, Neelsie, Neelsie,  storm al ewig 

al my blombeddings flenters, die hond tjank my elke middag wakker as ek wil slaap, Boer Manie se ou 

trekker is so geroes dat dit klink of hy op ‘n grasnyer ry…, maar die ergste is daardie Ant Maggie. Oe, 

ek hou niks van haar nie! Altyd besig om poffertjies, gevulde pampoentjies, tertjies, ertjies, 

hoenderhappies en sappies te maak. Ek kan ook kook! Dis net dat niemand my ‘n kans wil gee nie…ek 

maak die heerlikse asynsop en julle moet net eenkeer my vissmeer-suurmelk-souttert probeer…dis 

heerlik…(trek haar gesig)  Ek jok, dit is aaklig! GOOR VERBY! Ek kan nie kook nie…maar ek wil so 

graag. Weet julle hoe voel dit as jou kleinkinders eerder KFC koop omdat hulle te bang is om van jou 

koekies te eet…(begin huil)  Niemand kom kuier ooit by my nie, want almal kry sooibrand van my 

souttertjies of maagpyn van my melktert…nie eers een kindjie nie…nie een nie…(stop skielik) Wat? 

Het julle nog nooit julle self bietjie jammer gekry of gesoek na jou plekkie in die son nie?  
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Aapsterte! Ek moet net haar resep in die hande kry? Maar hoe?  Weet julle waar steek sy haar 

fenominale familieresep weg huh? Ag julle klomp bakstene! Los dit maar. Ek gaan haar resep steel, 

vanaand nog….  

 

LIEDJIE: BESSIE BITTERBOLLA 

Daar is baie dinge wat ek nie van hou:  

Pienk en rose, apelkose, sagte diertjies, klein ou miertjies, grappies en stappies, gawe mense, goeie 

wense, soet pannekoek, ‘n liefdesboek, sonskyn gee my ‘n pyn, maar die ding wat ek minste van hou: IS 

BOER MANIE SE VROU!  

Sy kan bak en sy kan brou en dit is wat almal van hou.  Haar heuningkoek is eersteklas, tot haar 

skottelgoed is altyd gewas, sy wen die prys jaar na jaar, maar nou is haar tydjie klaar!  

EK GAAN DIE KOEK STEEL IN ‘N SAK, hoekom sal ek nou my tyd wil mors met bak.  

Vanaand sluip ek hier in soos ‘n muis en los vir haar ‘n leë kombuis!  

Dan ruil ek die twee koeke om, dit is so maklik soos ‘n 2x-som!  

En voor sy kan sê O! KOEK! Sal sy vir haar ‘n tweede prys moet SOEK!!!  

 

Nou maar toe. Nou weet julle alles, en dit is ons geheim. Laat ek nou net hoor julle het my gaan verklik 

dan voer ek vir julle elkeen een van sardientjie-slap-soutterte in dat julle maagpyn het tot volgende 

Maart! Dit is die slimste plan wat ek nog uitgedink het. Ek gaan net vanaand die koek kom steel my 

naam op dit sit. Ja Ant Maggie! Jou koek het hierdie jaar plat geval. Die eerste prys is hierdie jaar 

MYNE! Ek is Bessie Bitter Bolla, ek is nie jou gewone dolla. Boer Manie se vrou, sal hierdie dag 

onthou! (exit)  

 

(ligte verdonkering vind plaas en daar is naggeluide van paddas en krieke hoorbaar. Ant Maggie enter 

vanaf Prompt-side met ‘n kamerjas en ‘n nagmussie. Wagter lê onder die tafel waarop die koek staan) 

 

MAGGIE: (praat met die koek) Nou maar toe, môre is dit dan die groot dag.  My ou soetkoekie jy 

moet lekker slaap en jy moenie plat val deur die nag nie hoor! (lag vir haar eie grappie) Net ‘n grappie, 

ek weet mos jy sal nie. Niemand sal nog ooit so ‘n lekker heuningkoek geproe het nie. Jou ou 

wenwafel!  

 

WAGTER: (gaap lank en hard) OUWWWWWWWWWWWW!  
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MAGGIE: (skrik en gryp ‘n pan) Wat! Wies daar! Kom uit en wys jouself!  

 

WAGTER: (steek sy pote in die lug) Dit is net ek. Wagter.  

 

MAGGIE: Wagter? (sit pan op die tafel neer) Wat maak jy onder die tafel?  

 

WAGTER: Ek doen my werk. Ek hou wag. Ek oefen om ‘n polisiehond te wees. Ek pas die koek op.  

 

MAGGIE: Wagter, is dit nou weer Neelsie wat jou op hol gejaag het? Ek wens die kind wil eerder sy 

huiswerk doen. Wagter, dit is regtig nie nodig nie. Niemand het nog ooit hier in Madeliefievlei 

ingebreek nie. Gaan slaap nou maar in die hondehok.  

 

WAGTER: Nee. Dit is my plig as polisiehond.  

 

MAGGIE: Moet net nie by my kom tjank as jy môre ‘n loopneus het van die koue kombuisvloer nie. 

Ag, maar dit kan seker nie skade doen nie. Arme Wagter kan skaars ‘n klipdassie vang en hy kan nie 

eers meer hoor as Boer Manie vir hom fluit nie. 

 

WAGTER: Hoe sê?  

 

MAGGIE: (sug) Ek sê jy moenie slaap onder ‘n oop ruit nie. (krap sy kop)  Lekker slaap Wagter. 

Mooi droompies droom. Ek dink nogsteeds jy en Neelsie is sommer laf! Maar ‘n goeie verbeelding is 

gesond, al is dit dan nou ook vir ‘n hond.    

 

WAGTER: Wat praat jy Ant Maggie?  

 

MAGGIE: (skud haar kop) EK SÊ MY KAMERJAS IS BONT. Nag Wagter! Gaan slaap nou hoor, 

want môre hou ons basaar dat die biesies bewe. Lekker slaap my hônne! (exit)  

 

WAGTER: (masjeer op en af en om die tafel) Ja, hulle kan maar lag, hulle dink ek is oud en doof soos 

‘n koolstoof. Maar ek sal hulle wys! ‘n Polisiehond is sterk (weermagmusiek begin speel (tromme) 

Wagter raak meegevoer en doen bewegings en aksies saam met elke woord om dit te beklemtoon) , 

gesond, met ‘n uitstekende reuksintuig, neus in die lug – jaag alle skelms op die vlug. ‘n Polisiehond is 
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altyd op sy pos, hou sy tande sterk en gesond, hardloop soos die wind (nou al baie uitasem) en altyd, 

maar altyd, gereed vir enige situasie binne of buite sy beheer! (sit trots sy poot op sy bors) En om altyd 

sy gesin te beskerm teen iemand wat nie op die werf hoort nie. Ek sal heelaand wakker bly…(gaap) 

Niks slaap nie…(gaap weer) Nie eers my oë knip nie…ek sal net hier wag! AANDAG! (slaan 

regagteroor en slaap)  

 

(Bessie Bitter Bolla kom ingesluip by die voordeur, sy het ‘n groot koek onder haar arm wat presies lyk 

soos die een op die tafel)  

 

BESSIE: O so! Kyk nou net hoe maklik is dit. Los die deur oop vir skelms om in te loop! Ag, skelm is 

tog so ‘n lelike ou woordjie. Ek het mos net gou kom kuier en die koek bietjie kom leen. Net soos ek 

môre die Kook-en-stook eerste prys gaan leen!!! (lag hard en stop skielik) Oe, dit is darem ‘n baie 

onvroulike manier van lag.  Nou maar toe, laat ek aan die werk spring. Ek kan tog nie hier staan en 

ginnegaap nie, netnou verbrand ek my vingers! Pikswart pannekoek, maar dit is donker!!! Waar is die 

ou askoek dan nou? Sy het dit dan hier op die tafel gesit. AHAAA! HET JOU!  (voel op die tafel rond 

en laat val die pan. Dit veroorsaak ‘n vreeslike lawaai en Wagter skrik wakker en begin tjank. Bessie 

skrik so groot en hardloop vinnig by die deur uit.)  

 

WAGTER: (skrik wakker en tjank) BOUWOUWOUWOUWOUWOUWOUOOOOOOOOOOO!  

 

NEELSIE: (storm in vanaf Prompt-side met ‘n flits, ook met ‘n slaapmus op die kop) Wat gaan aan! 

Wat gaan aan! Wat gaan aan! Wagter? Wagter sjuuut!  

 

WAGTER: (sien vir Neelsie en storm op hom af) Het jou nou jou skelm! 

 

NEELSIE: Wagter! Nee! Sit! Dit is net ek, Neelsie.  

 

WAGTER: Wat maak jy hier?  

 

NEELSIE: Ek het jou gehoor blaf toe word ek wakker. Niks leliks bedoel nie Wagter, maar as jy blaf 

klink dit soos klomp bakplate wat val.  
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WAGTER: Maar daar het bakplate geval. Dit is hoekom ek wakker geword het. Hier was iemand in 

die kombuis.  

 

NEELSIE: Regtig? Iemand soos wie?  

 

WAGTER: Ek weet nie. Maar hier was verseker iemand in die kombuis. (baie geheimsinnig)  Ek dink 

hulle wou die koek steel.  

 

NEELSIE: Ja! Die koek! Natuurlik. Wagter dit is nou ons kans om te wees net soos die Polisieman en 

sy hond. Ons twee, ek en jy gaan die skelm vang. Dalk kry ons ook dan ‘n medalje vir dapperheid. Ons 

moet soek vir leidrade en eers kyk of hier regtig iemand was. Iets wat ons gaan help om die skelm te 

vang. Iets soos……mmmmmmm…. Hier moet tog iets wees. (vat die flits en flits rond, musiek begin te 

speel, Wagter en Neelsie soek oral deur die kombuis. Wagter snuffle op die grond en stamp sy neus 

teen die pan wat op die vloer lê.)  

 

WAGTER: Eina!  

 

NEELSIE: Eina wat! Wat! Het jy iets gekry?  

 

WAGTER: Eina, my neus. Ek het my neus gestamp teen ‘n klip of ‘n ding. 

 

NEELSIE: (flits en sien die pan)  Nee Wagter, dit is nie ‘n klip nie. Dit is een van mamma se 

gunsteling panne. Hoekom sal dit op die vloer lê, sy bêre dit dan altyd bo in die kas. Dit is die pan wat 

geval het wat jou wakker gemaak het! Hier was iemand hier binne! Mooi Wagter! Ons het klaar een 

bewysstuk! En wat is die? (flits op die tafel) Kyk Wagter, hier is oral vingerafdrukke in die meel. Kyk 

hier, oral om die koek kan jy dit sien! Iemand wou mamma se koek kom steel! Ek het dit geweet!  

 

WAGTER: O sopbeen! Wat nou? Ek is darem nou vreeslik bang Neelsie!  

 

NEELSIE: Nee man Wagter, jy moenie bang wees nie. Dit is dan nou juis hoekom ons die skelm wil 

vang. Omdat ons twee dapper is! Mmmmm, ons moet net doen wat die polisieman in die boek gedoen 

het. AHA! Ek weet! Ons maak ‘n alarm!  
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WAGTER: Ja, ek kry ook warm. 

 

NEELSIE: (lig Wagter se oor op)  ‘n Alarm!!! Iets wat ons gaan wakker maak as iemand aan die koek 

vat. Iets soos die!!! (haal klappers uit sy sak uit)  

 

WAGTER: Klappers?  

 

NEELSIE: Ja, klappers. Ek gaan hulle om die koek pak (pak die klappers om die koek)  en as enige 

iemand naby die koek kom sal die klappers afgaan en ons wakker maak en ons sal die skelm vang! Dis 

so maklik soos een, twee, drie!!! (klim onder die tafel in by Wagter)  (gaap) Nou moet ons net wag…jy 

moenie slaap nie hoor jy Wagter. (gaap) Die dief mag nie verby ons twee kom nie…weet jy wat, ek en 

jy is die dapperste hond en polisieman wat daar nog ooit was… 

 

WAGTER: Ja. Die dapperste hond en polisieman wat daar nog ooit was… 

 

Altwee raak aan die slaap onder die tafel. Tannie Bessie Bitter Bolla kom opgesluip, die keer met ‘n 

kopliggie. 

 

BESSIE: Gedink ek gaan my laat keer deur ‘n ou geroeste ploffende pan! Ek skrik nie vir koue 

pampoen nie! Ek moes al lankal die ou liggie gaan haal het, nou kan ek baie mooi sien. Aha! O, 

blikbeker, daar is die koek. Hy lyk selfs mooier in die maanlig. So stewig en sterk en..(sien Neelsie se 

voete onder die tafel uitsteek)  En wat het ons hier? (buk en kyk na Wagter en Neelsie)  Ag siestog hoe 

dierbaar! Hoe hartroerend! Hoe vreemd! Ek het nog altyd geweet Boer Manie-hulle is vreemde mense, 

julle weet, ‘n bietjie aan die wilde kant, maar om te dink dat die snaakse sneesdoek seuntjie op die 

vloer slaap saam met die hond?! Ek sal verseker die welsyn moet bel.  Maar aan die anderkant, as hy 

dan soos ‘n ou grot gogga op die vloer wil rondkruip is dit seker sy saak. Ek het belangriker werk om te 

doen. (ruil die twee koeke om)  Dit lyk net soos die oorspronklike koek, maar dit is ‘n baie spesiale 

enetjie die! Vol sout en asyn wat jou maag sal laat pyn! Met die koek staan sy nie eers ‘n kans om te 

kwalifiseer vir die modderkoekie-modeparade nie!!! Ek kan al daardie eerste prys proe! (hard en trots) 

BESSIE BITTER BOLLA! (Neelsie en Wagter sit altwee regop, maar raak amper onmiddelik aan die 

slaap)  (fluister)  Ag, skiesie! BESSIE BITTER BOLLA ons eie LOSKOP DOLLA! Wenner van 

vandag, gister, môre, nou  - DIE PERFEKTE VROU! (lag en hardloop met koek uit)  
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Verdonkering vind plaas waarin die scene change gebeur. Die tafeldoek word omgedraai en daar is ‘n 

banier wat sê basaar 2010. Al die fotos draai om en word dan fotos van die kerkraad ensovoorts. Boer 

Manie, Wagter en Neelsie staan om die tafel. Ligte gaan aan en vrolike sakkie-sakkie musiek speel.  

 

BOER MANIE: Dames en here, appels en pere, hoede sonder vere en al die juffrouens en menere! 

BAIE WELKOM BY DIE BASAAR! Ons wil net opreg dankie sê vir al die dames wat hierdie jaar 

deelgeneem het aan die jaarlikse Kook-en-Stook kookkompetisie, en soos julle natuurlik weet is daar 

weer ‘n groot prys hierdie jaar! ‘n Egte goue houtlepel! Hierdie is ‘n moet-hê vir enige vrou en bo-baas 

bakster want dit beloof om geen klonte te maak nie, te klits in ‘n rits, te roer soos zoer en natuurlik is 

dit 100% vuurbestand! Maar wag, dit is nie al nie…jy kry hierdie pragtige paar oondhandskoene 

GRATIS! NOU LAAT DIE KOMPETISIE BEGIN! (haal ‘n papiertjie uit sy sak)  

 

WAGTER: (fluister) Daar het dan niks gebeur gistraand nie. Dit is vervelig om ‘n polisiehond te wees. 

Ek dink ek bly eerder sommer net ‘n plaasbrak.  

 

NEELSIE: Moenie so gou moed opgee nie. Ten minste het niemand die koek gesteel nie. Ons het dit 

mos beskerm met die alarm…die alarm…o patat! DIE ALARM!  

 

BOER MANIE: Ons eerste finalis…ANT MAGGIE! (Ant Maggie kom glimlaggend ingestap met haar 

koek en sit dit trots op die tafel neer, Neelsie gaan staan langs Boer Manie) Ons volgende finalis… 

 

NEELSIE: Pappa, wag! Moenie verder gaan nie!  

 

BOER MANIE: Neelsie ek is besig gaan speel. Ons volgende finalis… 

 

NEELSIE: Maar dit is baie belangrik! BAIE BELANGRIK!  

 

BOER MANIE: Neelsie dit kan wag! Ons volgende finalis was ‘n laat inskrywing…my aarde, o 

genade..(maak stem ongemaklik skoon)  BESSIE BITTER BOLLA!  

 

Bessie kom opgetrippel met haar koek en lyk vreeslik in haar skik. Sy kom sit dit langs Ant Maggie sin 

neer. Daar is ‘n ongemaklike stilte.  
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MAGGIE: (baie dramaties soos sepie-akteurs) Bessie Bitter Bolla.  

 

BESSIE: Maggie.  

 

MAGGIE: Dit is baie vreemd dat jou koek dan presies soos myne lyk.  

 

BESSIE: Dink jy ek kan nie so goed soos jy bak nie?  

 

MAGGIE: Dit is net so toevallig.  

 

BESSIE: Is jy jaloers?  

 

MAGGIE: Nee, het ek rede om te wees?  

 

BESSIE: Ons sal sien as dit by die proe kom. 

 

MAGGIE: Het jy genoeg maagpynpille saamgebring?  

 

BESSIE: O, jou ou snoekkoek!  

 

MAGGIE: Jou ou suurlemoengaljoen!  

 

BESSIE: Braaitang!  

 

MAGGIE: Plooi pastei!  

 

BOER MANIE: Dames! Dames! Asseblief, hier is kinders. Kom ons hou nou basaar. Terug by die 

kompetisie!  

 

MAGGIE: Wag Boer Manie, jy het gesê dit is ‘n laat inskrywing! Sy mag nie dit doen nie! Wat sê die 

reëls?  

 

BOER MANIE: Ag my suikersakkie, is dit nou nodig?  
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MAGGIE: Iets voel nie vir my reg nie! Sy het nog nooit ingeskryf nie, hoekom doen sy dit vandag?  

 

BOER MANIE: Nou goed. Nou goed! Die reëls sê (haal ‘n lang lys uit)  dat enige inskrywing, enige 

tyd, deur enige iemand toelaatbaar is.  

 

BESSIE: (steek vir haar tong uit)  Ja jou ou grondpad-plaatkoekie! Ek mag tog deelneem, dit staan so 

in die reëls! Wê-pê!!! 

 

BOER MANIE: Dames, dames…en here natuurlik. Die beoordeling gaan nou plaasvind! Eers moet 

ons ‘n beoordelaar kies. Iemand wat heeltemal objektief is en wat nie emosioneel betrokke is by die 

deelnemers nie. (gooi die papiertjie weg)  Wat dit nou eintlik bedoel is, ek mag nie die wenner kies nie, 

want ek ken mos my vroutjie en haar kookkunsies al te goed. Sy is vir my altyd ‘n wenner! So kom ons 

kies!  

 

Boer Manie neem een van die kinders uit die gehoor. Die kind word geblinddoek en word ‘n blokkie 

sjokolade gegee en ‘n suurwurm om te proe. Die kind moet ‘n punt uit tien gee vir die twee afsonderlike 

“koeke”.  Die punte sal bepaal wie wen. Indien die kind vir Ant Maggie stem om te wen, moet Neelsie 

gebruik word as alternatief om vir Bessie Bitter Bolla te stem. Bessie Bitter Bolla moet wen.  

 

BOER MANIE: (baie senuweeagtig)  My wêreld! Dit is nou vir jou ‘n ding! My wind is skoon uit my 

seile! Die wenner van die KOOK-EN-STOOK Kompetisie is BESSIE BITTER BOLLA!  

 

MAGGIE, BESSIE, WAGTER EN NEELSIE: Ek kan dit nie glo nie!!! 

 

MAGGIE: Dit kan nie wees nie! Boer Manie, iets is nie reg nie! Dit kan nie so wees nie! MY koek 

was ‘n MEESTERSTUK! Daar is ‘n slang in die pan!  

 

BOER MANIE: Maggie, wees nou ‘n goeie verloorder. Jy wen tog elke jaar, laat Bessie nou haar 

beurt kry. En die KOOK-EN-STOOK-KERRIE-KERS gaan aan BESSIE BITTER BOLLA!  

We are the Champions begin speel en Boer Manie haal ‘n groot oranje en goue kers uit wat op die 

wenkoek moet kom. Die kers word aangesteek en hy stap statig daarmee na die tafel.  

Neelsie besef wat aangaan en hy skrik.  
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NEELSIE: Pappa wag! Moenie! 

 

BOER MANIE: Neelsie, ek het vir jou gesê gaan speel!  

 

NEELSIE: Maar Pappa, dit is BAIE, BAIE belangrik.  

 

BOER MANIE: Dit kan wag. Ek is besig! Die wenner van die basaar se KOOK-EN-STOOK (hy 

steeks die klappers aan en skielik is daar net klappers wat skiet. Daar onstaan chaos op die verhoog. 

Skielik daal daar stilte neer en almal kyk beskuldigend vir Neelsie.)  

 

NEELSIE: O KOEK!  

 

BESSIE: MY KOEK!  

 

MAGGIE: JOU KOEK!  

 

BESSIE: Dit was hy! Dit was daardie aaklige kopluis-kind wat my eersteprys-koek opgeblaas het 

omdat sy mammie nie gewen het nie! O! Die vernedering! Die vernyn! EK HOOP JY KRY 

MAAGPYN!  

 

BOER MANIE: Neelsie, is hierdie jou klappers?  

 

NEELSIE: Ja pappa.  

 

BOER MANIE: Neelsie, ek kan nie glo jy het so ‘n lelike en stoute ding gedoen nie. Hoe kon jy 

sommer so tannie Bessie Bitter Bolla se heuningkoek so opblaas in stukkies! Dit is ‘n baie lelike ding 

om te doen. Jy sal vir die res van die jaar in haar tuin gaan werk om vir haar te wys jy is jammer!  

 

NEELSIE: Maar pappa wag! Daardie is nie Tannie Bessie se koek nie! Ek en Wagter het gisteraand 

Mamma se heuningkoek opgepas, want ons was bang iemand kom steel dit en ons twee wou ook ‘n 

medalje kry vir dapperheid. Toe bou ek ‘n alarm met klappers sodat ons sou wakker word as iemand 

mamma se koek wou kom steel. Maar ek het bietjie vergeet ‘n mens moet eers die klappers aansteek 
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voordat dit ‘n geraas maak. Dit is hoekom ek weet daardie is nie tannie Bessie se koek nie, sy moes die 

twee omgeruil het!!!  

 

MAGGIE: Bessie! HOE KON JY?  

 

BESSIE: O baberbek!  

 

BOER MANIE: Bessie, is dit waar dat jy die twee koeke omgeruil het sodat jy kon wen?  

 

BESSIE: Nee man Boer Manie, daardie blesbok-boertjie praat pure onsin. Hoekom sal ek nou so iets 

wou doen! Ek soek my prys en skadevergoeding vir die gemors wat daardie klein kniekous aangevang 

het! POLISIE!  

 

BOER MANIE: Wag net so bietjie! (staan nader en proe aan die twee koeke, hy trek sy gesig 

verskriklik as hy Bessie sin proe)  Daar is net een mens wat soveel asyn kan gebruik en dit is Bessie 

Bitter Bolla! JY HET DIE TWEE KOEKE OMGERUIL!  

 

MAGGIE: OEEEEE! Jou doughnut-dief! Jou versiersuiker-voëlverskrikker!  

 

BESSIE: Ja en wat daarvan! Ek gee nie om nie! Ek is aangewys as die wenner van die kompetisie so 

as ek dit nou reg verstaan is hierdie eerste prys myne. (gryp die goue houtlepel en begin hardloop)  

 

NEELSIE: (skreeu vir Wagter)  VANG HAAR WAGTER! VANG HAAR!  

 

Chase scene begin: Musiek – Vat hom Dawie. 

Wagter jaag tannie Bessie gevolg deur Maggie, Boer Manie en Neelsie, jaagtoneel word omgekeer en 

Tannie Bessie jaag Wagter, Maggie, Boer Manie en Neelsie. Musiek gaan oor in Mortal Kombat. 

Neelsie en Tannie Bessie baklei. Sy het ‘n eierspaan en hy twee oondhandskoene. Musiek gaan oor in 

Pirates of the Carribean en Tannie Bessie en Ant Maggie het ‘n swaardgeveg met potte en panne. 

Skielik stop die musiek en Afrikaanse Boere Musiek begin te speel – Dis lekker op Drie Suster. Almal 

sakkie-sakkie, stop skielik en jaag mekaar. Die musiek gaan oor in You aint nothing but a hound dog. 

Wagter stop en dans, res van chase scene volg, almal stop en tannie Bessie kom weer in gestap. Sy loop 

agteruit na Wagter toe.  
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NEELSIE: Wagter! Wagter! Keer haar!  

 

WAGTER: (stop om te dans en byt haar op haar boud)  Vat so jou suurgesig skelm! Gee terug daardie 

prys!  

 

BETSIE: (gil en gooi die lepel in Ant Maggie se hande. Sy vang die lepel.) AAAHHHHHHHH! 

EINAAAAAAAAAAA!  

 

NEELSIE: Mooi Wagter! Mooi! Jy het dit gedoen! Ons het dit gedoen! Ons twee het die skelm 

gevang!  

 

BOER MANIE: Grote groenpampoen! Dit was nou vir jou ‘n ding! 

 

BESSIE: Nou goed! Nou goed! Ek gee oor! Vat net die dierasie van my af weg!  

 

BOER MANIE: Dankie Wagter, Neelsie. Dit is nou genoeg! Mooi so! Maar eers wil ons weet wat 

gaan aan. Bessie Bitter Bolla, hoekom het jy so ‘n lelike ding gedoen. Jy het sowaar amper die prys 

gesteel!  

 

BESSIE: Ag Boer Manie…dit is net, dit is net…ag ek was jaloers op Maggie.  

 

MAGGIE: Jaloers?  

 

BESSIE: Ja! Ek wou ook net so graag eenkeer in my lewe iets lekkers bak wat mense van gaan hou. 

Ek het nooit iemand wat by my wil kom tee drink of kuier nie, want al my koekies en proetjies gee 

hulle die vreeslikste maagpyn. Dit is hoekom ek gedink het as ek die kompetisie wen sal almal dink ek 

kan die lekkerste koek bak en al die kindertjies sou by my kom kuier het…..(snuif)  Ek is so alleen!!!  

 

MAGGIE: Maar Bessie, gebruik jy dan nie ‘n resep as jy iets bak nie?  

 

BESSIE: ‘n Resep? Wat vir ‘n ding is dit?  
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NEELSIE: Ek weet! Ek weet! ‘n Resep is al die stappe waardeur ‘n mens moet gaan, Dis soos ‘n 

storie, jy moet net dit mooi verstaan.  

 

BESSIE: Huh?  

 

BOER MANIE: Wag, kom ons begin oor. Met ‘n nuwe begin. Bessie ek dink jy moet darem eers vir 

almal jammer sê oor die groot kookkaskenades wat jy nou veroorsaak het. 

 

BESSIE: Jammer almal. 

 

BOER MANIE: (maak vies sy keel skoon)  Bessie! 

 

BESSIE: O, ek verstaan. Vir almal. Ag nou goed, wat kan ek nou doen. Ek was nou die ou brommer in 

die suikerpot.  Maggie, ek is jammer ek het jou koek gesteel en jou prys gevat. Niemand kan so lekker 

koek bak in die hele wêreld soos jy nie! En Neelsie, ek is jammer ek het jou al die lelike ou name 

genoem. As ek nou eendag geleer het hoe om sjokolade tertjies te bak nooi ek jou heel eerste, ek het 

gehoor jou mammie sê dit is jou gunsteling. Jy sal eendag ‘n baie goeie polisieman maak! En Wagter, 

dit is my skuld dat daardie klomp klappers  afgegaan het met so ‘n kabaal. Ek weet honde hou nie van 

klappers nie.  En dan laaste Boer Manie: Jammer oor alles. Ek sal nooit ooit weer kla dat julle slegte 

bure is nie. Ons het dan nou ons eie polisiehond en polisieman op ons werf wat ons kan veilig hou. Ek 

voel regtig sommer nou soos gebrande brood! AAKLIG!!! (begin huil)  

 

BOER MANIE: Toemaar Bessie, alles is nou vergewe en vergeet. En jy hoef nie meer alleen te wees 

nie. Jy kan kom kuier by ons net wanneer jy wil. Kom eet sommer vanaand by ons. My vrou kan die 

lekkerste plaaspasteipoffers maak wat jy nog ooit geproe het.  

 

BESSIE: Regtig?  

 

NEELSIE: Maar natuurlik Tannie Bessie. Ons het lanklaas kuiergaste gehad. Ek sal selfs al my 

speelgoed optel as Tannie kom kuier.  Tannie sien, ek mis net so my ouma en ek sien haar nie baie nie. 

En ek bedoel ek kan mos maar vir Tannie bietjie leen vir ‘n speel-speel ouma of hoe!  

 

BESSIE: O windpomp, ek gaan huil! Dankie my krulkop-koggelmanderjtie! (vee trane af)  
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MAGGIE: Daar is nog iets Bessie. Jy kan maar die prys hou. Wat sal ek tog nou maak met twee goue 

houtlepels. En jy gaan hom nog baie nodig kry.. 

 

BESSIE: Hoekom?  

 

MAGGIE: Want ek gaan jou leer kook. En wat beter het ‘n mens nodig as ‘n lepel wat beloof om geen 

klonte te maak nie, te klits in ‘n rits, te roer soos zoer en natuurlik 100% vuurbestand is! Glo my, ek het 

al ons kombuis drie keer afgebrand. Jou kookklasse begin môre. En ons begin met iets lekkers…soos 

my geheime heuningkoek.  

 

BESSIE: Maar dit is dan ‘n familie-resep! 

 

MAGGIE: Ag wat help dit die ou papiertjie lê die heeltyd in my onderste laai weggesteek in my beste 

kerksykouse. Ons kan hom mos maar deel!  

 

BESSIE: So dit is waar jy hom die heeltyd weggesteek het. (vir die kinders) En julle sê my ook niks! 

(almal lag)  Wag, ek wil ook iets sê. Bessie Bitter Bolla is iets van die verlede, van nou af noem julle 

my BESSIE BAKPOEIER BOLLA! Dit klink sommer vriendeliker!  

 

BOER MANIE: Daar is nog net een ding. Neelsie, Wagter! Vir die dapperste hond en slimste seuntjie 

op die hele Madeliefievlei. (haal twee medaljes uit)  ‘n Medalje vir dapperheid! Dankie julle twee, 

sonder julle sou ons nooit dit kon doen nie!  

 

NEELSIE: ‘n Medalje! ‘n Regte medalje! Kyk Wagter! Ek en jy is nou helde net soos in my 

storieboek! 

 

WAGTER: Nou is ek waarlik ‘n regte polisiehond! BOUWBOUWWWWWWWWWWWW!  

 

BOER MANIE: Nou maar toe maatjies, daar het julle dit nou! Ons groet voordat hierdie pap 

aanbrand! Onthou net altyd om nooit jaloers te wees op jou maatjies nie.  

 

NEELSIE: Altyd alles te doen so goed soos wat jy kan.  
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WAGTER: Nooit klappers te skiet naby honde nie.  

 

MAGGIE: Altyd te deel met al jou maatjies. 

 

BESSIE: En om gaaf te wees teenoor oumense, en natuurlik om te gee vir jou bure!  

 

BOER MANIE: Nou maar toe, dit is dan nou die laaste krummel van die koek! Dankie dat julle 

maatjies hier kom kuier het vir ons op Madeliefievlei en kom kuier gou weer voor die tee te koud 

word! Groete vir al die mamma en pappas! Van al die mense hier op Madeliefievlei, totsiens en mooi 

ry!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


