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DIE PRYS 

Toneel:  Die hele toneel speel in Susan se kombuis af. Daar moet minstens ‘n 

tafel, ‘n kombuiskas, ‘n gemaklike kombuisstoel, ‘n mikrogolfoond, dalk ‘n 

yskas indien moontlik, en kruideniersware op die tafel sigbaar wees. As die 

gordyn lig, is Susan besig om haastig nog bestanddele wat sy vir‘n koek 

benodig, op die tafel uit te pak.  

 

Hermaans kom die kombuis binne. Hy bekyk die kruideniersware op die tafel.  

HERMAANS: A..a! Dit lyk mos na besigheid.  

(WYS NA BESTANDDELE) Strooisuiker, meel, botter, 

koeksoda, neute, (VRYF HANDE GENOEGLIK) Dit lyk 

my ek kry vandag koek saam met my tee. 

SUSAN:  (BESLIS) Nee, Hermaans. Jy sal die naweek koek kry.  

   Hierdie is vir ‘n VLU-kompetisie vir mikrogolfgebak. 

HERMAANS: (VIES) Alweer ‘n kompetisie! Kry julle nooit end nie? 

SUSAN:  (OPGEWONDE) Daar is glo hierdie keer ‘n groot prys op 

   die spel. En ander pryse ook. Ek het so gehoop dat ek hierdie 

   keer dalk een van die pryse sal wen, maar daar was nie tyd 

   om te eksperimenteer nie. Nou neem ek maar net deel. 

HERMAANS: (SNORK MINAGTEND DEUR SY NEUS)  

Hoeveel jaar neem jy al aan die simpel VVLU-kompetisies 

deel? En kan jy my een ordentlike ding noem wat jy al ooit 

gewen het.  

SUSAN:  (VIES) Dis g’n VVLU nie! 

HERMAANS: (DRIFTIG) Dit is. Dis die Vrekken Vroue Lamlê Unie! Jy is 

nooit meer by die huis nie. Ons hele huishouding word 

lamgelê deur al jou buitemuurse aktiwiteite. 

 Hy gaan sit in sy gemakstoel en kyk wat sy doen. 
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SUSAN: Jy is nou onbillik. Ek behoort my lewe lank aan die VLU. 

Toe jy nog gewerk het, het dit jou nie gepla nie. Hoekom 

moet ek nou my lewe verander omdat jy ontydig gaan staan 

en aftree het. 

HERMAANS: Dit was nie my skuld nie! Dit was politiek. Jy wéét dit. En 

nou mors jy nog ons kosbare geldjies deur goed te bak 

waarvoor selfs die Labrador sy neus optrek. 

SUSAN: Sy is oorvreet, Hermaans. Jy oorvoer haar. Dis waarom sy so 

langtand vreet. Met jou hande en haar tande dryf jy haar na 

‘n vroeë dood toe. Jy beter jou tyd beter gebruik deur met 

jou honde te gaan stap in plaas van hier in die kombuis in ‘n 

gemakstoel te sit en my siel te versondig. Jy kerm gedurig 

oor die paar dingetjies wat ek doen wat my darem nog 

plesier verskaf. Maar jy wil van kop tot tone bedien word.  

 Terwyl sy praat, soek sy nog in die kas na bestanddele wat 

sy op die tafel uitpak. 

HERMAANS: Vrou, dink jy regtig dat jy na al die jare steeds ‘n kans staan 

om ‘n prys te wen? Waarom al die moeite vir die misrabele 

ou prysies wat julle by die VVLU wen? Noem my net één 

ordentlike prys wat iemand al ooit by julle VVLU gewen 

het. 

SUSAN: Dit gaan nie om die grootte van die prys nie, my man. Ons 

prys is die wete dat ons bou aan ‘n gesonde nasie, dat ons 

ons gesinne behoorlik voed en kleed, dat ons ons drome 

uitleef, dat ons ons kreatiewe denke en vermoëns gedurig 

stimuleer. Ons verryk ons gees! 

HERMAANS: (GEFRUSTREERD) Ja, ja!  Dis juis dít wat my die meeste 

frustreer: daardie kreatiwiteit van julle. ‘n Man kry nie meer 

ordentlike kos in hierdie huis nie.  



4 

 

SUSAN: (VERONTWAARDIG) Wat?!!! Daar is min mans wat sulke 

... spogkos soos jy kry. 

HERMAANS: Ek praat van ordentlike boerekos: vleis, rys, ertappels en 

pampoen. Maar wat kry ek deesdae?  Bokkos met fensie 

name. En wanneer laas het ek ‘n regte, outydse slapkoek met 

so ‘n dik laag icing daarop geëet?  

SUSAN: Jou taal, Hermaans! 

HERMAANS: Taal se voet! Dis julle wat met al die vreemde kosse met 

uitlandse name ons siele versondig. Wat kry ek deesdae? 

Ekklêrs – ‘n windgat met room daarin! Kryps suzets – 

hoekom nie doodgewone Boerepannekoek met kaneel en 

suiker daarop nie. Is dit kos vir ‘n hardwerkende man? 

SUSAN: Hardwerkende man?  Wie sou dit wees? Jy is nou ‘n 

rustende man – heeltemal te vroeg afgepensioneer. Jy sal iets 

moet kry om jou besig te hou, my man. Ledigheid is die 

duiwel se oorkussing. 

HERMAANS: Gee my kans, Vrou. Hierdie vroeë aftrede was ontydig en 

onverwags. Dis ‘n aanpassing. Gee kans. Ek het groot 

planne. Maar intussen het ek ordentlike kos nodig om my 

liggaam en brein aan die gang te hou.  

SUSAN: Jy kerm en klae aanmekaar oor my kos, maar jy lê darem 

lekker weg aan alles wat ek wél kook en bak. 

HERMAANS: (SUUR) By gebrek aan brood moet ‘n man soms maar gate 

met room of popspeelpannekoekies met arbeie daarin eet.  

 (Hy gril, tel haar kookboek van die tafel af op en blaai 

daarin. Sê dan knorrig terwyl hy na die boek wys):  

 Kyk net hier. Kyk waarmee hou julle julle besig. Hiervoor 

sien ek waaragtag nie langer kans nie: 
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 (Hy spreek die Franse name skeef en krom uit) 

Franchonettes, Gaufrettes, Chataeauxbriand, Gateau Rivolio, 

Galettes nantaises, Beteaux Brucellois, Florettes, Tartalettes, 

Mirlitons.... Blaaie en blaaie van hierdie robbies!  

SUSAN:  Het ek jou al ooit opgesaal met hierdie Franse kosname? 

HERMAANS: Nie die name nie, maar wel met die kos. Maar oral waar ons 

uiteet, word klein skeppies kos in groot borde aan ons 

opgedis en die etes duur ure lank terwyl ons op die Franse  

spyskaarte probeer ontsyfer wat ons nou eet. Dis nou wat ek 

kos-snobisme noem. Hoe grênder die naam, hoe kleiner die 

porsies en hoe hoër styg  jy in die estimasie van die jou 

vriendinne. En ons mans moet maar ewe lydsaam glimlag en 

hierdie petieterige Franse happies inwurg. Is julle nie bang 

ons begin Franse slaapkamermaniertjies ook kry nie?  

SUSAN: (SKALKS) Haai raai. Ek het nog nooit aan dié moontlikheid 

gedink nie. Dit mag dalk die moeite werd wees om te 

probeer. Van nou af  kry jy net Franse kos!  

HERMAANS: Staan uit stoel op, kom dreigend nader en kry haar in ‘n 

stewige greep beet: 

 O so? Die Boeremanier is nie meer goed genoeg nie? Waar 

sal ons begin? By die Franse soen?  Net so ‘n slymerige soen 

soos daardie paddaboudjies wat die bleek Fransmannetjies 

eet om van hulle die wêreld se voorste vryers te maak! 

 SUSAN: Spartel om uit sy greep los te kom. 

 Kry end met jou stuitigheid, Hermaans! Ek sal NOOIT 

betyds klaarkry nie. En ek sal moet eksperimenteer, want dis 

‘n vereiste dat dit ‘n oorspronklike resep moet wees – enig 

van sy soort! 
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HERMAANS: O nee, my vrou. Ek gaan jou eers wys waar Don Juan die 

wortels gegrawe het. Net Franse kos, né? 

SUSAN: (BENOUD) Ek het net ‘n ou grappie gemaak. Daar’s niks 

fout met jou nie. Jy’s nog steeds ‘n bielie van ‘n man! 

HERMAANS: (GEMAAK SELFBEJAMMEREND) My selfbeeld lê aan 

skerwe. Maar die Vrekken Vroue Lamlê Unie is vir my vrou 

belangriker as haar man se behoeftes en belange.  

SUSAN: Jou tydsberekening  is net verkeerd, my man. Ek het jou 

netnou gesê jy moet iets kry om jou besig te hou, en 

vanoggend kan EK ongelukkig nie daardie iets  wees nie. 

Die kompetisie begin om 11 uur vanoggend en ek het nog 

nie eers my koek gebak nie.  

HERMAANS: Dis mos ‘n mikrogolfkoek. Daar’s heeltemal genoeg tyd.  

SUSAN: Julle gepakketeerdes moet oppas of ons vroue staan saam, 

maak netjiese pakkies van julle en pos julle terug na die 

Departement toe. Julle tweede asems put ons arme vroue 

heeltemal uit. 

HERMAANS: Met ‘n selfbeeld wat aan skerwe lê, help afleidinkies soos 

hierdie darem af en toe om ons nog daaraan te herinner dat 

ons nog pure man is. Komaan, Vrou! 

 Sy stribbel heftig teë. Hy probeer haar optel, maar moet die 

onderspit delf.  

HERMAANS: Liewe aarde. ‘n Stuk lood!  Nog ‘n knou vir my ego. Waar is 

die dae toe ek my bruid met gemak oor die drumpel kon dra? 

 Hy staan ‘n entjie terug en betrag haar nadenkend. 

 Maar dalk lê die fout nie by MY nie. Dalk is dit JY wat nie 

meer is wat jy vroeër was nie. Ja, ek is reg. Ek het nooit 

opgemerk hoe jy so stil-stil uitgerys het nie. Kyk net daardie 
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heupies! Dis seker van al die proe by al julle VVLU 

byeenkomste en kompetisies. 

SUSAN: Hermaans, staak nou jou stuitigheid en los my uit. Ek het 

werk om te doen. 

 Hy los haar. Sy soek nog na iets in die kas. Slaan dan 

moedeloos haar hande saam. 

SUSAN: Ag nee! Ek het nie kersies nie en ook nie karringmelk nie.  

 Hermaans, gaan kry dit asseblief gou vir my. Sommer by die 

Griek hieronder.  

HERMAANS: (BESLIS) Dít, my liewe vrou, kan jy maar self gaan doen. 

Ek mors nie my energie op die VVLU-kompetisies se flop-

resepte nie.  

SUSAN: (VERERG) Waar’s die motorsleutels? Ek is haastig. 

HERMAANS: Liewe aarde. Die Griek is nie eers 500 treë van die huis af 

nie en jy wil daarheen RY!  G’n wonder jy lyk soos jy lyk 

nie. En nou weet ek sommer hoekom jy nie meer tien treë 

kan loop nie sonder dat jou asem jaag en jy vol skete en pyn 

is. Jy ly nie aan artritis nie. Jy ly aan motoritis! Gelukkig is 

dit ‘n siekte waarmee ek nie langer die dokters gaan verryk 

nie. Ek kan dit self genees. Die motorsleutels sal ek in die 

toekoms by my hou. 

SUSAN: (ONGEDULDIG) Maans, ek het nie nou tyd om te stap nie. 

Nog minder tyd om te redekawel. Jy mors kosbare tyd! 

HERMAANS: Waarom het jy die koek nie gister gebak nie? 

SUSAN: Mikrogolfgebak moet neutvars wees. Gister s’n is vandag 

oud en onsmaaklik.  

HERMAANS: (ERNSTIG) Alle grappies op ‘n stokkie, Vrou. Jy sal moet 

leer om die motor minder te gebruik. Daar’s nie geld vir ‘n 

nuwe motor nie. Skedonk is nou regtig ‘n “skedonk”. En hy 
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sal ons die res van ons lewe moet rondkarwei al leef hy al 

klaar op genadetyd.  

SUSAN: Ag Hermaans, gee tog net die sleutel en skei uit. Ek belowe 

ek sal van môre af minder rondry, maar vandag het ek die 

motor dringend nodig. 

 Hy hou die sleutel na haar uit. Sy gryp dit en storm haastig 

uit.  

 HERMAANS staar peinsend na die bestanddele op die tafel. 

Dan verskyn ‘n onnutsige glimlag op sy gesig. Hy stap na 

die kruidenierskas toe en begin daarin rondgrawe terwyl hy 

hardop met homself gesels: 

HERMAANS: Iets soek om my besig te hou, né? En sy soek ‘n 

oorspronklike resep. Enig van sy soort. Ek, Hermaans 

Petoors, sál my besig hou en sál sorg vir die oorspronklikste 

resep wat nog ooit op hierdie ou aarde gebak is! Dit sal haar 

‘n les leer. Ek glo nie sy sal hierna ooit weer haar rooi gesig 

by die Vrekken Vroue Lamlê Unie gaan wys nie. Hulle lê nie 

net my huishouding en huwelik lam nie. My hele lewe word 

lamgelê. Wat, dink hulle, moet ‘n man by die huis doen as sy 

vrou heeldag op die strate lê? Sy tone tel? 

 Hy begin botteltjies en blikkies goed uit die kas haal en pak 

dit op die tafel uit. Hy lewer selfvoldaan kommentaar terwyl 

hy grinnikend die brousels meng. 

HERMAANS: Strooisuiker (DINK NA) Engelse sout daarby sal glad nie 

eers raakgesien word nie, En die effense bitter smakie sal 

beslis iets besonders wees. Soos marmelade. Aan die 

nasmakie oor ‘n paar uur, sal ons maar liewer nie nou dink 

nie.  
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 Hy lag hardop terwyl hy voortgaan om geure, kleure en 

teksture te beoordeel en bestanddele te meng.  

 Koeksoda: Wat van ENO by die koeksoda. Albei rys en 

bruis mos en lyk eners. 

 Karamelgeursel: Wat van ‘n bietjie Lewensessens daarby. 

Die kleure lyk dieselfde. Weereens soos marmelade. Die 

bitter smakie maak van daardie konfyt iets besonders. 

 Gekapte neute: Sy sal nie eers die peper daarop raaksien 

nie. 

 Kakao: Wat lyk soos Kakao? (DINK NA) A.a! Fyn 

kitskoffie! En sommer ‘n klompie ander speserye ook: 

gemmer, kaneel, fyn naeltjies, borrie, masala. Alles net goed 

deurmekaar skud.  So ja. 

 Hy skud en ruik in die kakaoblik. 

 Nie te sleg nie. Glad nie te sleg nie. ‘n Unieke en 

oorspronklike resep sal dit beslis wees. ‘n bitter-soet koek 

met so ‘n effens Oosterse geurtjie. (LAG SELFVOLDAAN) 

 ‘n Motor word buite gehoor en ‘n motordeur klap. 

HERMAANS: Hier kom sy terug. Nou sal ek moet spring. 

 Hy sit die medisyne en speserye blitsvinnig terug in die kas 

en gaan sit doodonskuldig in die stoel en koerantlees. 

Susan kom haastig met haar pakkie die vertrek binne en 

begin die koek aanmaak. 

‘n Ligte kloppie aan die deur word gehoor, maar voordat 

iemand kan oopmaak, kom twee van Susan se vriendinne 

 ingestap. Elkeen het ‘n blik of houer in die hand.  

LINA:  Môre Susan. Nog besig met jou koek?  

SUSAN: Môre Lina. En Anita. Ja. Maar ek sal dit klaarkry. Wat het 

julle gebak? 
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ANITA: Ek neem nie aan die kompetisie deel nie. Het maar net ‘n 

gewone bydrae gebring: Sommer my beproefde ciabatta-

broodjie gebak. Dit flop nooit! 

LINA: Lat’k sien?    

 Anita vou ‘n brooddoek oop en wys. Hermaans kyk ook van 

die kant af en gee ‘n snorkgeluid. 

HERMAANS: Jy sê dit flop nooit?  Dis weer een van julle berugte Franse 

brousels. Dis mos g’n ordentlike brood nie. ‘n Taai klein 

broodjie wat lyk of hy nie genoeg gerys het nie, maar met 

gate so groot soos okkerneute aan die binnekant. Die Franse 

moet by julle ma’s en oumas kom leer hoe om ‘n ordentlike 

brood te bak. En julle ook. 

SUSAN: Stop dit, Hermaans. 

   (AAN LINA) En wat het jy gemaak? 

LINA: Ag, sommer twee baguettes. Ek is ook nie ‘n mikrogolf 

entoesias nie.  

HERMAANS: Nog ‘n Franse maaksel wat heerlik bros is direk nadat dit 

gebak is, maar daarna word die kors taai. Gee my my ma se 

regte, egte boerebrood! 

LINA: Waaroor kerm ons so oor broodbak? Ons het jou hulp nodig, 

Susan.   

SUSAN:  Hoe so?  

ANITA: Ons het skoon vergeet dat elke groep ‘n gedig of liedjie of 

stukkie prosa moet aanbied. En ons het niks. Dit sal ‘n 

skande wees as ons die enigste groepie is wat niks kreatiefs 

kon aanbied nie. 

SUSAN: Julle sal almal moet help dink. Ek kan twee dinge gelyk 

doen, maar kreatiewe skryfkuns en ‘n oorspronklike resep 

saamflans, gaan nie baie goed saam nie.  
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 Sy werk ywerig voort en gooi die mengsel in ‘n mikrogolf 

bak. 

LINA: Ons het nie eers ‘n tema nie.  

HERMAANS: G’n probleem nie. Gooi net al julle fênsie Franse geregte se 

name saam. Dit hoef nie eers te rym nie, want deesdae is 

gedigte wat rym taboe.  

LINA: Niemand sal dit verstaan nie. 

HERMAANS: Dis juis wat dit ‘n treffer sal maak. Niemand MOET dit 

verstaan nie, want as iemand deesdae ‘n gedig verstaan, is 

dit nie goeie letterkunde nie. 

ANITA: Ag, shut up, Maans. Jy’s ‘n regte spoil sport. Maak ons net 

deurmekaar en mors ons tyd. 

SUSAN: Jou taal, Anita. Hoe dink jy gaan ons taal oorleef as selfs die 

VLU-vroue die taal so opmors? 

HERMAANS: ‘n Taal word gevorm deur die sprekers daarvan, Vrou. Jy 

probeer ‘n getygolf met ‘n kombuissif keer.  

LINA: Los dit, mense. Wat van die gedig? Ek het pen en papier en 

sal skryf. Almal sit koppe bymekar.  

ANITA: Kom ons maak ‘n prettige gediggie oor die VLU. Iets 

verstaanbaar wat almal sal laat lag. Ons lag te min. 

HERMAANS: (SPOTTEND)  Ja, wat van iets soos: 

 Ons VVLU vroutjies is vlytig 

SUSAN: Ons skeppings is kunstig en fraai. 

HERMAANS: Ons heupies is wel bietjie lywig 

 Susan, terwyl sy hom skeef aankyk en die koek in die 

mikrogolf druk.  

SUSAN: Maar daar sal geen haan na kraai. 

HERMAANS: Want môre verslank ons gewig te verloor 

 Die Weight Watchersklub sal die vetjies wegtoor. 
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SUSAN: Dan maak ons weer kos om vir manlief te paai  

HERMAANS: Die dieet vlieg net daar na sy maai.... 

LINA: (LAG OPGEWONDE) Pragtig! Sommer in ‘n japtrap 

saamgeflans. Dankie vir jou hulp, Maans. Ek het alles 

neergeskryf. Ons kan in die kar verder daaraan werk.  

HERMAANS: Hulle sal nie so opgewonde soos jy wees nie, Lina. Hulle sal 

sê dis te common. Ek dink nog my plan was beter. Gooi julle 

spul Franse kosname saam. Dit sal ‘n treffer wees! 

ANITA: Ag jy! Is jou koek gaar, Susan? Ons sal moet ry. 

SUSAN: Ja. Dankie tog vir die goeie ou Mikrogolf.  

 Sy haal die koek uit die oond. Draai dan na Hermaans. 

SUSAN: Jammer dat ek alles nou so moet los, Maans. Maar dis jou 

eie skuld, want ek moes self Griek toe ry vir die goed. 

Terwyl jy nou niks te doen het nie, kan jy jouself dalk besig 

hou deur solank bietjie op te ruim. Nuttigheid maak ‘n 

wêreld se verskil aan ‘n man se selfbeeld. 

 Sy sit die koek (steeds in die oondbak) op ‘n klein skinkbord 

en gooi ‘n ligte, skoon doek daaroor. Hermaans kry haastig 

‘n skramse soen op die wang en die drie vroue gaan saam 

af. 

SUSAN: (TERWYL SY UITSTAP) Gelukkig het hierdie koek nie 

versiersuiker nodig nie. Ek sal hom sommer by die saal 

uitkeer. Varser as dit kan geen koek opgedis word nie. 

HERMAANS: (SUGTEND) Ag, waar is die goeie ou dae toe koeke nog 

versiersuiker op gehad het? En toe huisvroue nog self hul 

gemors opgeruim het? 

 Hy kyk moedeloos na die deurmekaar kombuistafel. Dan 

begin hy met ‘n selfvoldane grinnik op sy gesig “filosofeer” 

terwyl hy sy ding doen. 
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HERMAANS: Nouja, hoe sê die geleerdes wat weet nou weer? ‘n Gesonde 

huwelik berus op die beginsel van gee en neem, van mekaar 

halfpad ontmoet. Ek sal haar maar help om die paar ou 

goedjies op te ruim.  

 Hy tel elke voorwerp teatraal op en maak ‘n hele seremonie 

van die “opruimery”. 

HERMAANS: Die kakao... en koeksoda ... en geursel... en strooisuiker... en 

o ja, die neute ook, sal alles betyds vullisdrommetjie toe 

moet gaan. Netnou gebruik sy dié brousels om vir MY ‘n 

koek te bak! 

 Hy neem die plastieksak waarin Susan vroeër haar inkopies 

gedoen het, gooi die bestanddele wat hy gemeng het, daarin. 

Die houers wat hulle daartoe leen, frommel hy met groot 

gebaar op voordat hy dit ook in die sak gooi. Die hele 

kaboedel word toe in die kombuis se vullisdrommetjie 

gedruk. Dan neem hy sy motorsleutels en stap deur toe 

terwyl hy hardop met homself gesels: 

HERMAANS: Nou sal ek seker tog na die Griek toe moet ry om ‘n paar 

goedjies te gaan koop: strooisuiker, koeksoda, kakao, geursel 

en neute. ‘n Klein genoeg prys om te betaal om jou vrou te 

verlos van die Vrekken Vroue Lamlê Unie! Ek hoop net die 

speningsproses gaan nie te pynlik vir haar wees nie. 

 Hy verdwyn by die deur uit om na ‘n rukkie met sy pakkie 

terug te keer. Hy pak die inhoud daarvan netjies in die kas 

weg, gaan sit op sy gemakstoel, laat sak die stoel agteroor, 

gooi die koerant oor sy oë en dut weg. Hy skrik wakker toe 

die vrouens laggend en baie opgewonde binnekom. 

LINA: Ek kan dit eenvoudig nie glo nie. In die geskiedenis van die 

VLU was daar nog nooit SO ‘n prys nie! 
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HERMAANS: (VERVAARD) Prys?  Watse prys? 

SUSAN: (OPGEWONDE) ‘n Prys waaroor ‘n mens maar net kan 

droom, my man. Raai wat is dit. 

HERMAANS: Seker ‘n mikrogolf. 

SUSAN: Nee, Maans. Veel meer.  ‘N MOTOR! 

HERMAANS: ‘n Motor? En wie het dit gewen? 

SUSAN: (TERWYL SY HOM LAGGEND OM DIE HALS VAL) 

 Jou eie vrou! Ek het vir ons ‘n pragtige, splinternuwe motor 

gewen. Nou het jy geen bekommernis meer oor ou Skedonk 

nie. ‘n Nuwe motor, en dit met ‘n koek gewen!     

ANITA: Jy moes die fynproewers se kommentaar gehoor het: 

Manjefiek! Wat ‘n besondere geur: pikant, met so ‘n effense 

bitter nasmakie. 

LINA: (TEATRAAL) Misterieus. Half Oosters. En die tekstuur: 

onoortreflik!  

SUSAN: Dit het my skoon beangs gemaak. Wie sê ek gaan dit ooit 

weer so regkry? 

HERMAANS:  Weer regkry? Waarom wil jy die koek weer bak? 

SUSAN: Deel van die borge se voorwaarde was dat die wenners hulle 

geregte die oggend van die prysuitdelingsplegtigheid voor 

almal vars moet gaan demonstreer. Dan word dit by die 

onthaal aan die gaste voorgesit.  

HERMAANS: (STADIG) En as jy dit nie kan doen nie? 

SUSAN: Dan kan jy nie bewys dat die koek en die resep jou eie was 

nie. En dan kry jy nie jou prys nie. 

HERMAANS: Hy sit vir ‘n oomblik half versteen. Toe spring hy op, 

hardloop na die vullisdrommetjie, pluk die plastieksak uit en 

gooi die inhoud daarvan op die tafel uit. Hy krap koorsagtig 

deur die deurmekaarspul terwyl die vroue hom half verskrik 



15 

 

en stomgeslaan aanstaar.  Toe besef hy die futiliteit van sy 

aksies. Hy gryp ‘n handvol van die deurmekaar gemors , 

gooi dit in die lug en terwyl dit in ‘n wolk op hom neerreën, 

kreet hy dit uit terwyl hy sy hande in wanhoop omhooggooi:  

    

Maans Petoors, jou sot! Wat het jy aangevang? 

 

              Gordyn 


