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DIE ANDER WANG 

 

Karakters: Vyf tienermeisies in skooldrag aangetrek. Aan die begin staan vier en gesels. 

 

MICHELLE:  Ek kan daardie Anina deesdae net nie meer vat nie! 

BIENKIE: Hoekom nie?  Julle was dan die afgelope twee jaar sulke dik 

vriende? 

MICHELLE: Sy was altyd cool, maar deesdae het sy onuitstaanbaar geword. 

BIENKIE: Hoekom sê jy so, Michelle? 

MICHELLE: Sy dink sy’s die kat se snor.  En dit omdat die onnies haar voortrek 

en alles laat doen.  Hoofrol in die musiekrevue, prestasiepryse in 

byna elke vak, A++’e by elke afdeling van die kunswedstryd, 

wenner van die Nasionale Wetenskap-ekspo ... 

JAKOBET: Ja, sy stap met al die pryse weg.  

BIENKIE: (VERDEDIGEND) Sy’t haarself nie afgevaardig of gekies nie,  Sy het by elke 

byeenkoms gewen en daarom deurgedring na die landswye 

kompetisies toe.  

MICHELLE: Maar kyk hoeveel hulp het sy gehad!  Haar ma het ‘n dramaskool, 

haar pa is ‘n prof by die universiteit. Sonder haar ouers se hulp sou 

sy nooit die Ekspo gewen het nie. Hoe kan ek met ‘n ma wat maar 

net ‘n huisvrou is, met haar meeding?      

BIENKIE: Skaam jou, Michelle. Ek weet dat Anina se ouers haar bitter min 

met die projek gehelp het. Hulle het net nie die tyd daarvoor nie. Sy 

het maande daaraan gewerk en net af en toe by haar pa raad 

gevra. Maar ek weet ook dat my ma en jou ma dae lank voor die 

rekenaar gesit het en vir ons na inligting op die internet gesoek het 

vir ons projekte.  Jy waardeer nie jou ma nie! Wees eerlik jong: ons 

was net nie goed genoeg nie! 

LIZELLE: Ek sê nog steeds. as ons soveel hulp en ondersteuning soos sy 

kry, sal ons ook so kan presteer.   



JAKOBET: Ek stem saam. Kyk hoe karwei haar ryk pa en ma haar in hulle 

grênd karre na elke byeenkoms toe en minstens een van hulle is 

altyd daar om haar te ondersteun.  

LIZELLE: Dis onregverdig. Die speelveld is nie gelyk nie! 

BIENKIE: Is julle nie dalk ‘n bietjie jaloers nie? 

MICHELLE (VERONTWAARDIG):  Jaloers?  Ek jaloers op daardie ... daardie 

kruiperige, hoogmoedige klein snob? 

JAKOBET: Ons is net gefrustreerd, Bienkie. Met so iemand in jou klas het jy 

nie ‘n kat se kans om bo uit te kom nie. Sy gaan ook nog 

hoofmeisie word.  

BIENKIE: (VEELBETEKEND) O, ek sien. Dis weer stemtyd vir prefekte. En, natuurlik 

ook vir hoofseun en hoofmeisie.  Nou veg elkeen net vir haarself. 

En nou moet Anina afgekraak word sodat julle nie so sleg afsteek 

nie.  A nee a, mense. Dit werk nie so nie.  

JAKOBET: Ja, dit werk so, Bienkie. 

BIENKIE: Hoe kry jy dit uitgeredeneer, Jakobet? 

LIZELLE: Enigeen van ons wat hier staan, sal beter prefekte wees as sy. Ons 

staan nie daarbo op ons troontjie en kyk neer op die plebs 

hieronder nie. “Haar majesteit” het nie ‘n idee wat in ons gewone 

mense se lewens aangaan nie. Sy leef in haar eie wêreld van glorie 

en oorwinnings.  

JAKOBET: Ja, hoe sal sy begrip hê van gewone kinders se probleme? Ek sal 

beslis nie vir haar stem nie.  

MICHELLE: Ek ook nie. Nie vir prefek nie. Ook nie vir hoofmeisie nie! 

 Hier kom sy juis aangestap. En ek gaan dit nou vir haar sê. 

BIENKIE: Nee. Michelle... Moenie!  Dis ...dis wreed. 

(Sy gryp haar aan die arm, maar Michelle ruk driftig los.) 

Anina kom nader gestap.  

MICHELLE: (SIS VENYNIG)  Los my! Ek maak nie langer ‘n moordkuil van my hart nie. 

Dis tyd dat iemand haar ‘n bietjie regsien en terugbring aarde toe. 

Anina kom nog nader en steek by hulle vas. 



ANINA: (Sy groet half huiwerig. Onseker)  Hallo julle.  

BIENKIE: (VRIENDELIK) Hallo Anina. Hoe gaan dit? 

ANINA: Goed dankie. Net ‘n bietjie dol. Ek kan nie wag vir die vakansie nie. 

Dit was ‘n woeste jaar. 

JAKOBET: (KORTAF) Jy moenie kla nie. Dis jou eie skuld dat jy so ‘n gejaagde lewe 

lei. 

ANINA: Ek kla nie. Ek sê maar net ek is moeg. 

MICHELLE: (SARKASTIES)  Ja, en “haar majesteit” moet al haar kragte nou spaar vir 

die jaar wat voorlê as sy haar hoofmeisiepligte sal moet vervul. 

ANINA: (VERBAAS) Hoofmeisie?  Nie ek nie. Ek is glad nie so gewild by die kinders 

soos jy nie, Michelle. Ek sien JOU as hoofmeisie, nie myself nie. 

BIENKIE: Dis nie waar nie. Die jonger kinders het ‘n heldeverering vir jou, 

Anina. Jy blink so uit in alles. JY is hulle rolmodel. 

ANINA: Maar dis nie die juniors wat gaan stem nie, Bienkie. Onthou, dis net 

die graad 10 tot 12 kinders wat vir prefekte en hoofleiers stem. 

LIZELLE: En natuurlik die onderwysers wat die beslissende stem sal hê. 

ANINA: Nee. My ma sê die kinders se stemme is al wat tel. Die personeel 

stem net as daar ‘n staking van stemme is. 

MICHELLE: (SARKASTIES)  Natuurlik. Mamma behoort te weet, want Mamma dien op 

elke skool- en ouerkomitee denkbaar en Pappa se beursie is vet en 

sy hand is oop.  Daarom dat Pappa en Mamma se dogtertjie so kan 

presteer. Sy kry oral voorkeurbehandeling. 

ANINA: (HARTSEER) Wat is verkeerd, Michelle?  Hoekom het jy so verander?  Ons 

was altyd vriendinne, maar deesdae kraak jy my aanhoudend af. 

Moenie dink ek weet nie hoe jy die kinders teen my opsweep nie. 

Ek hoor dit. En sien dit. Ek het byna geen vriendinne meer oor nie. 

(EMOSIONEEL)  Ek voel soos ‘n melaatse. Dis aaklig!   

MICELLE: Dis nie ek nie. Dis JY wat so onuitstaanbaar hoogmoedig geword 

het vandat jy oral al die shine vang.  Daarom sê ek dit nou reguit vir 

jou:  (AFGEMETE, MET NADRUK) Ek gaan nie vir jou stem nie. 

Nie as prefek nie, en ook nie as hoofmeisie nie! 



Geskokte asemteug van Bienkie. 

JAKOBET EN LIZELLE (BYNA GELYKTYDIG)  En ek ook nie! /  Ek ook nie! 

ANINA: (VERSLAE)   Jy, Michelle?  My beste vriendin?  (POUSE)  Wel, ek wil  vir JOU 

ook iets sê, en jy kan dit maar glo:  Ek het al lankal besluit vir wie 

ek gaan stem:  (POUSE) Vir JOU.  Nie omdat jy my vriendin is nie, 

maar omdat ek dink jy sal ‘n gewilde en bekwame hoofmeisie 

wees.  En ek gaan by my besluit bly.  Totsiens. 

Sy draai om en stap stadig, kop onderstebo, weg.  

MICHELLE: (NEERHALEND)  Vertel dit vir die kabouters. Dalk sal hulle jou glo. 

LIZELLE: (ROEP SPOTTEND) Ek dink jy moet daardie stem liewer vir jouself reserveer, 

Aninatjie. Jy sal dalk jou eie stem nodig kry. 

BIENKIE: (GESKOK)  Julle is ‘n klomp BOELIES!  Onthou, woorde kan seerder maak 

as vuishoue!  Ek wil nie meer julle vriendin wees nie. Totsiens!  

Sy stap driftig weg agter Anina aan. 

MICHELLE: (ROEP HAAR AGTERNA) Ja, draf maar agter haar aan. Sy het ‘n goeie 

skoothondjie nodig.  Sy’s uitgebak onder die ander kinders. 

BIENKIE (ROEP TERUG): Danksy skynheilige, jaloerse, boelie-vriendinne soos julle! 

 

LIGTE VERDOF TOT DONKER EN VERHELDER WEER (om tydsverloop aan te 

dui.) Die drie vriendinne is weer saam op die verhoog. 

LIZELLE: Eindelik is die stemmery vir hoofseun en hoofmeisie ook nou agter 

die rug! Ek wonder wanneer kom Meneer terug om die uitslag aan 

te kondig. 

MICHELLE: Anina sal beslis NIE hoofmeisie wees nie. Daarvoor het ons 

gesorg. Die kinders sien haar nou soos wat sy werklik is. 

JAKOBET: Ek is seker jy staan ‘n goeie kans, Michelle. Jy’s baie gewild. Ek 

hoor jy het baie stemme gekry toe die prefekte gekies is. 

MICHELLE: O, amper het ek vergeet. Ek het ‘n verrassing vir julle. Ons het mos 

daaroor gepraat dat Anina vir haarself sou stem – definitief nie vir 

my soos sy so ewe skynheilig te kenne gegee het nie. Wel, ek het 

nou die bewys. 



LIZELLE: Wat? Hoe? 

MICHELLE: Julle sal onthou dat ek een van die rye se stembriefies moes 

inneem. Ek het Anina se ry gekies. Toe ek by haar kom, net toe sy 

haar briefie moes ingooi, het ek gemaak of ek oor ‘n tas struikel. 

Haar briefie het op die grond geval. Ek het afgebuk en gemaak of 

ek dit optel en dit ingooi, maar ek het dit blitsvinnig in my mou 

opgedruk. Daar gaan nou een stembriefie minder wees, maar ek 

bring vir julle die bewys dat sy vir haarself gestem het.  Wag, laat 

ek dit net kry. 

Sy grawe in haar mou en bring dit te voorskyn. 

MICHELLE: Hier’s dit.  (Sy hou dit triomfantlik omhoog). 

ALBEI GELYK: (GRETIG) Laat ons sien! 

Sy maak dit oop en hulle kyk.  Hulle monde val oop van verbasing. 

LIZELLE: Sy het sowaar vir JOU gestem, Michelle. 

JAKOBET: Sy was ernstig daaroor. Sy het toe nie vir haarself gestem nie. 

Michelle skud haar kop asof sy haarself uit ‘n droom wil wakkerskud. 

 

DIE SKOOLHOOF VERSKYN OP DIE TONEEL.  IN SY HAND HOU HY ‘N PAPIER. 

HY ROEP DIE KINDERS TOT ORDE. 

HOOF: Stilte, stilte, seuns en dogters. ... Ons het nou die uitslag van die 

verkiesing van ons hoofleiers.  

 Ons hoofseun vir volgende jaar is ..... Bertus du Toit. 

(Gefluit en handegeklap.) 

HOOF: En ons hoofmeisie is ... Anina van Blerk. (Toejuiging) 

HOOF: Ek moet darem net sê dat die verkiesing van ons hoofmeisie 

welverdiend is, maar die uitslag was op ‘n naaldpunt gebalanseer.  

 Anina en haar vriendin, Michelle du Rand, was kop aan kop. Heel 

aan die einde het Anina vir Michelle met net EEN stem gewen. Ja, 

julle het reg gehoor. Net EEN STEM.  As daar een stem meer was, 

was hulle gelykop en dan moes die hoof en personeel besluit.   

Maar Anina het die meerderheidstem gekry, en sy verdien dit. Julle 



kan trots wees op julle nuwe hoofmeisie – ‘n ware rolmodel vir 

elkeen van julle:  Anina van Blerk. (Toejuiging.) 

MICHELLE: (SAG, VERSLAE)  Een stem, net één enkele stem.  En EK het my eie 

verkiesing gekaap!  

ANINA: Meneer, mag ek asseblief iets së? 

MENEER: Seker, Anina. 

ANINA: Meneer, Michelle behoort die hoofmeisie te word, want .... want ... 

ek het vir myself gestem.   

Michelle kyk geskok in haar rigting.  Die skoolhoof lyk skielik ongemaklik. 

MENEER: Daar is niks mee verkeerd om vir jouself te stem nie, Anina. Dis net 

vreemd. Maar dankie vir jou eerlikheid. Maar dit beteken dat die 

stemme nou gelyk is. Die personeel sal nou moet beslis.  Ons sal 

vergader en weer terugkom na julle toe. 

Hy draai om en wil wegstap. Michelle keer haastig. 

MICHELLE: Meneer... Meneer.... Ek, ek het ook iets op die hart.   

MENEER: Laat ons hoor. 

MICHELLE: Meneer.. ek.. ek..  (sy soek na iets in haar mou en in haar sakke). 

MENEER: Wat soek jy, Michelle? 

MICHELLE: ‘n ... ‘n   Papier.... 

ANINA (VINNIG) ‘n Papiersakdoekie, Meneer.  

Michelle kyk vinnig, verbaas na Anina.  Sy soek verward verder.  Anina hou ‘n 

sakdoekie na haar toe uit. 

MICHELLE: Ek weet nie waar dit is nie. Ek kry dit nie... 

MENEER: Vergeet die sakdoek, Michelle. Wat wil jy sê. 

MICHELLE: Meneer, (haal diep asem) ek het voor die verkiesing vir Anina gesê 

dat ek nie vir haar gaan stem nie. Ek het ook nie. Sy het 

geantwoord dat sy vir my gaan stem. Ek weet sy het woord gehou 

en vir my gestem. En ek het ook woord gehou en nie vir haar 

gestem nie, maar vir ...  MYSELF! (POUSE)  Anina is ‘n beter mens 

as ek, Meneer.  Sy is ‘n ware vriendin en ‘n perfekte keuse vir 

hoofmeisie, want sy volg Jesus se voorskrifte na: toe ek geklap het, 



het sy die ander wang gedraai. Sy het kwaad met goed vergeld.  Ek 

verdien dit nie om hoofmeisie te wees nie. 

Sy draai na Anina toe: 

MICHELLE: Anina, kan jy my vergewe? 

ANINA:  Beweeg sonder ‘n woord vinnig na Michelle toe en omhels haar.   

 

                     LIGTE DOOF UIT. 

 


