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ROLVERDELING: 

1. Mnr Brink: ‘n Onderwyser met die bynaam H2O. Het twee opvallende 

bakore. Streng, maar met ‘n fyn humorsin.  

2. Hennie: ‘n Tingerige seun met ‘n bril. Hoogs intelligent, ouderwets. Beskik 

oor ‘n goeie, maar “outydse” woordeskat. Netjies aangetrek. Tipiese nerd.  

3. Katrien:‘n Slim, moederlike meisietjie met die moed van haar oortuigings. 

4. Piet: ’n Frisgeboude, verstandige plaasseun wat in die koshuis inwoon. 

5. Bart: ’n Groot lummel met meer spiere as verstand. Slordig. Rook graag. 

6. Stompie: ‘n Buksie, kort en bonkig van bou, maar sterk. Ook effens 

slordig. Onder Bart se invloed. Ook ‘n roker. 

7. Marietjie: 14 jaar oud. Ook koshuisinwoner. Moet goed toneel kan speel.    

8. Lorraine:  14 jaar. Moet ook goed toneel kan speel.  
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Toneel: ‘n Gewone skoolklaskamer met minstens nege skoolbankies, of 

skooltafeltjies met stoele, in twee rye gerangskik. Regs, skuins-voor op die verhoog, 

is ‘n skryfbord met kryt. Opvallend, maar baie hoog teen die muur, hang ‘n rottang. 

Die bankies is so gedraai dat almal in die rigting van die skryfbord kan kyk. Die 

gehoor hoef nie te sien wat op die bord geskryf word nie (tensy Hennie baie vaardig 

is om karikature te kan skets). Teen een muur is ‘n venster waardeur mense wat 

binne en buite is, mekaar kan sien. ‘n Deur lei na buite.   

Plaas Katrien heel voor in die ry, naaste aan die skryfbord en so dat sy deur die 

venster na buite kan kyk. Direk agter Katrien, sit Hennie. Agter Hennie is daar 

aanvanklik ‘n leë bank. Die ander drie seuns sit normaalweg op ‘n kol naby mekaar, 

en die ander twee dogters sit ook naby mekaar. 

 

As die gordyn lig, is twee stewige seuns, Bart en Stompie, besig om in die 

deuropening met mekaar te stoei. Die kleingeboude Hennie beweeg na die deur toe, 

maar die stoeiers vul die hele deuropening. Hennie steek vas en betrag die twee wat 

mekaar in ‘n stewige greep beet het. Die res van die klas sit of staan doelloos rond. 

Meneer is heeltemal afwesig.  

 

HENNIE: (HOFLIK) Verskoon my asseblief. (HULLE IGNOREER HOM)  

HENNIE (HARDER)  Verskoon my asseblief.  

BART:  (AAN STOMPIE) Weet jy dalk wat die ventjie wil hê. 

STOMPIE: (DRAAI SY KOP SKUINS IN HENNIE SE RIGTING): Hoesê? 

HENNIE: (HARD) Verskoon my asseblief. Ek moet die kamer verlaat. 

STOMPIE: Sou nie kon sê nie. Dalk moet hy gewone Afrikaans praat.  

HENNIE: (KALM) Sal julle asseblief padgee dat ek kan verbykom. 

BART: (LOS STOMPIE SKIELIK OM GEPASTE, SPOTTENDE GEBARE TE 

KAN MAAK).  O, ek dink sy Hoogedele (WYS NA HENNIE) sê ons 

twee moet ons karkasse verwyder. Hy wil uitgaan. 

STOMPIE: (AAN HENNIE) Nou waarom sê jy dan nie so nie? Wat wil jy buite gaan 

doen? 

HENNIE: My dors gaan les 

PIET (KOM NADER) Toemaar jong. Ou H2O is nou by ons. Dan kan jy jou 

groot dors sommer hier in die klas les. 
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HENNIE: (STYF) Mnr. Brink mag my intellektuele dors kan les, maar vir die dors 

wat ek tans ondervind, sal net die H2O wat uit ‘n kraan kom, kan help. 

BART: Mnr. Brink, sê jy. Nog nie gehoor sy bynaam is ou H2O nie? En jy is al 

‘n volle twee weke in ons skool.  

HENNIE: Ek gebruik nie byname nie. 

PIET: (SMALEND) Te grênd daarvoor. 

HENNIE: Vader het my geleer dat ‘n mens se naam sy eer is. Bespotlike byname 

tas die eer en waardigheid van die mens aan.  

BART: Hoesê? 

HENNIE: As jy nou nog nie Afrikaans verstaan nie, sal dit dwaas van my wees 

om die leemte in jou opvoeding op hierdie stadium te probeer aanvul.  

Die dogters en Piet het intussen belangstellend nader gestaan en luister stilswyend. 

STOMPIE: (SPOTTEND) Ai, Professor. Wie’t  jou so leer praat? 

HENNIE: Hoe? 

STOMPIE: Sulke ... boeketaal? Gewone mense praat so nie.  

HENNIE: Alles wat ek weet, kom net van Vader af. Daar’s niks met my taal 

verkeerd nie! 

BART: (SPOTTEND) Niks verkeerd nie? En jy noem jou outoppie VADER! 

PIET: Het jy al ooit na jouself geluister: (KOGGELEND, HOOGDRAWEND) 

Vader sê byname tas die eer en waardigheid van die mens aan.  

STOMPIE: En: (UIT DIE HOOGTE)  Verskoon my asseblief. Ek wil die kamer 

verlaat.  

HENNIE: Nou hoe sou julle dit stel? 

BART: (BARS) Verkas julle. Gee pad voor of ek gaan my broekie natmaak. 

Dis mos eintlik waarheen jy op pad was, of hoe? 

HENNIE: Ek is wat ek is en ek praat soos wat ek geleer is. Dis hoe óns praat. En 

ons vermy kru taal soos julle s’n. 

PIET: (ONGELOWIG) Praat julle almal so? Ook die ander kinders? 

HENNIE: Ek ken nie ander kinders nie. My enigste metgesel was my vader. 

LORRAINE: Jy moes tog êrens skoolgegaan het. 

HENNIE: Ja, ek het. By Vader. 

BART: (SARKASTIES) O, seker op Mars. Dis seker ook waar jy uitgebroei het. 

HENNIE: (VERERG) JY is miskien uitgebroei, maar EK is gebore ... uit die skoot 

van die wonderlikste moeder wat ooit geleef het. So sê Vader. 
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BART: (KREUN. GEPYNIGDE UITDRUKKING OP SY GESIG. TEATRAAL) 

Gebore uit die skoot van ‘n moeder! 

Bart gee ‘n tree nader aan Hennie en kyk aandagtig na hom. Hy wys na Hennie, 

terwyl hy na die ander kyk 

BART: Dit lyk my ons het ‘n alien hier onder ons. Hulle word uit ‘n skoot 

gebore. Al ooit daarvan gehoor? 

KATRIEN: (BERISPEND) Ag julle, los Hennie tog uit. Hy’s net beter opgevoed as 

die meeste van ons.   

Hennie sien die gaping in die deur waar Bart wegbeweeg het, en glip vinnig 

daardeur.  

BART: (STAAR HENNIE KOPSKUDDEND AGTERNA) Die ventjie gee my die 

kreeps.  

PIET: Hy laat my nogal dink aan ons ou foto-album.  

MARIETJIE: Hoe so? 

PIET: Ek is seker my Oupa-hulle het so gelyk en so gepraat toe hulle jonk 

was. So prim en propper.  

BART: ‘n Pyn in die nek! 

MARIETJIE: (GIGGEL) Dalk is hy ‘n tweede Rip van Winkel. Het honderd jaar 

geslaap en twee weke gelede hier by ons wakker geword. Dalk moet 

ons hom RIP noem.  

Hennie kom terug, droog sy hande aan sy sakdoek af, stap reguit na sy bank toe, 

gaan sit en begin werk. 

BART: Haai ou Rippie. Wat werk jy nou al? Ou H2O het nog nie eers ons  

strafwerk gegee nie. (GEEN REAKSIE) Ou Rippie, ek praat met jou! 

HENNIE: (KYK GESTEURD OP) Praat jy dalk met my? Vir jou inligting: My naam 

  is Hennie. Eintlik Hendrik Johannes Mynhardt. ‘n Naam waarop ek trots 

  is, want dis ons stamnaam. 

PIET:  ‘n Opregte stoetbulletjie. Op die plaas het ons ook ‘n paar van hulle. 

HENNIE: Liewer ‘n stoetbulletjie as jong bokrammetjies wat net gedurig wil  

  skerm. 

BART:  (SMALEND) Ok maar bang, né. Kyk net hoe bewe sy broekie.  

HENNIE: Nie bang nie. Net gesteld op my naam en herkoms. 
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PIET: Marietjie het so pas die brain wave gekry om jou RIP of sommer Rippie 

te noem. Jy weet, die Rip van Winkel van wie ons gister in die 

begripstoets ... 

HENNIE: (VIES) Ek weet man. Maar ek reageer op geen bynaam nie. 

KATRIEN: (ONGEDULDIG) Wat ginnegaap julle so? Hoekom werk julle nie liewer 

nie? Ons het almal meer as genoeg huiswerk om die tyd goed te kan 

gebruik. Ek gaan my Lewenswetenskapsketse solank doen.  

PIET: Ek stem. Dit kan ons op die ou end baie huiswerktyd spaar. Weet nie 

hoe lank ons vandag hier aan ons strafwerk gaan sit en werk nie.  

BART: Ou H2O eet en sit nog heerlik en koffie drink. Dit traak hom nie of ons 

tot doomsday hier in die detensieklas sit en wag op hom nie. 

 Hierdie flippen detensieklasse is sommer rubbish.  

STOMPIE: (SUG SWAAR EN KYK OP NA DIE ROTTANG TEEN DIE MUUR.) 

Waar is die goeie ou dae tog toe ons nog vir droogmaak drie van die 

bestes op ons sitvlak van Stertriem gekry het (wys na die rottang), en 

dan is dit uit en verby. Nou moet ons ure hier sit en strafwerk doen! 

Maar ou Stertriem hang nou nutteloos teen die muur. 

HENNIE: Waarom hang hy so hoog?  

LORRAINE: Sodat selfs Meneer Stertriem nie kan bykom nie, want lyfstraf is mos 

  deesdae verbode!  

HENNIE: Maar waarom hang hy steeds in die klas?  

MARIETJIE: Meneer sê Stertriem is nou ‘n museumstuk voor in die klas om ons  

  elke dag daaraan te herinner hoe gelukkig ons is om in ‘n beskaafde 

  skool opgevoed te word waarin geweld nie meer geduld word nie.  

HENNIE: (KYK OP NA DIE ROTTANG) Maar waarom noem julle hom Stertriem? 

STOMPIE: Want as ou H2O ons laat riemspring het, het ons sterre gebrand dat 

ons vir ure nie kon sit nie.  

HENNIE: (NADENKEND) Vader het ook nooit aan lyfstraf geglo nie. Hy sê 

Blindesweep neem daardie ou takie beter oor. En ek stem met hom 

saam. 

BART: Blindesweep? Wat of wie is dit? 

HENNIE: Dis ... (DINK NA) Nee wag. Dalk moet julle self uitvind. (POUSE) Maar 

ek sal julle ‘n wenk gee: (POUSE) Dink aan die woord Boemerang.  
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MARIETJIE:  (OPGEWONDE) Ek weet. ‘n Boemerang is ‘n soort krom kierie uit 

Australië. As jy dit gooi, kom dit weer terug na jou toe.  

LORRAINE: Dis reg. Maar dit help ons niks. Wat het dit met Blindesweep te doen? 

HENNIE: Vir my om te weet en vir julle om uit te vind. Maar glo my: vir goeie 

dissipline werk Blindesweep baie beter as Stertriem.  

BART: (ONGEDULDIG) Moenie na my toe kom met daardie tjol nie, Rippie. 

Ek was nog nooit goed met blokkiesraaisels nie. Jy kan Stertriem  

maar Blindesweep noem. Maak nie saak nie. Albei is vir die birds. 

KATRIEN: (SMYT HAAR POTLOOD MOEDELOOS NEER)  

 Ag, ek kry hierdie vervlakste oor nie reg nie! O, ek haat al die sketse 

wat ons gedurig moet maak. Ek kon nog nooit in my lewe teken nie. 

HENNIE: Watter deel van die oor kry jy nie reg nie, Katrien? 

KATRIEN: Die oorskulp. Kyk net watter gemors het ek daarvan gemaak. 

 (SY WYS)  

MARIETJIE: Ek sukkel ook met sketse. Ons almal sukkel daarmee. Ag ou Hennie, 

teken dit vir ons op die bord. Asseblief jong. Ons het gesien jy teken so 

goed. Dan help jy ons almal sommer gelyktydig. 

Hennie huiwer ‘n oomblik, stap dan bord toe en begin teken terwyl hy verduidelik: 

HENNIE: Eintlik is dit maklik. Net ‘n paar lyne is genoeg. Kyk mooi. Eers só, dan 

só en dan só. Nog ‘n bogie daar. En daar’s die oorskulp! 

Bart en Stompie staan eenkant en fluister. Dan grinnik hulle soos twee 

samesweerders, stap na hulle banke toe en begin ywerig van die bord 

af skets. 

STOMPIE: Ag nee, ou Hennie. Jy het die regteroor geteken. Ek het die linkeroor 

begin. Nou kry ek die ding nie reg nie.  

HENNIE: Maar teken alles net omgekeerd. 

STOMPIE: Ek het probeer, maar ek kan nie. Onthou, ek is links en julle is regs. 

Dalk is dit die probleem. (SMEKEND) Asseblief ou Hennerik. Teken tog 

die linkeroor ook. Net so stadig en groot en duidelik soos wat jy die 

regteroor geteken het. 

Hennie neem die kryt en teken met ‘n paar hale ook die linkeroor reg teenoor die 

regteroor. Almal  kyk stip en teken ywerig. 

PIET: Haai, dis maklik. Dankie, ou bees. Vir die eerste keer in my lewe kan 

mens sien wat ek probeer teken het. 
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BART: Nie sleg nie, maar daar kom nou nog iets kort, Hennie. 

Hennie bekyk die twee ore nadenkend. Stompie loer by die deur uit, stamp aan Bart 

en wys na buite. Bart glimlag. 

BART:  Daar is twee pragtige ore. Maar g’n gesig nie. Teken net gou vir ons 

  die gesig tussen die twee ore in. 

HENNIE: Daar’s te min plek.  

BART:  Nee man. Dit sal lyk soos die koerante se spotprente. Hulle teken mos 

   party ouens met yslike neuse of twee tamaai ore. Toe nou, ons wil 

   sien aan wie die twee tamaai ore behoort! 

HENNIE: O, ‘n karikatuur? 

STOMPIE: ‘n Wat? 

HENNIE: ‘n Karikatuur. Mens teken dit wat jy wil beklemtoon buite verhouding 

groot. Só. (Hy teken verder op die bord, wys dan na sy skets).  

Kyk, nou is die gesig klein en die ore baie groot. 

KATRIEN: Pragtig. Hulle teken daai een minister van ons mos altyd met sulke 

yslike twee ore. 

MARIETJIE: (GIGGEL) Vir my lyk dit eerder na een van ons eie onnies. Sowaar, dis 

niemand anders as ons eie ou H2O nie. 

Niemand merk mnr. Brink met sy yslike ore wat in die deur verskyn het nie. Hy staan 

doodstil in die deur die betrag die spulletjie sonder om te beweeg. 

STOMPIE: Jy’s reg Marietjie. Dis ... (STADIG EN MET KLEM) ou H2O met sy 

Hengse 2  Ore. 

HENNIE: (BETEUTERD) H2O... Hengse twee ore? Is dit waarvoor dit al die tyd 

staan?  

(Hy bekyk die skets krities. Glimlag dan wrang. Die klas skater dit uit van die lag. 

Mnr. Brink glimlag maar onderdruk dit vinnig en frons) 

HENNIE: En ek dog al die tyd dis die chemiese formule vir water!  Ek ... 

Sy stem stol verskrik toe hy die fronsende onderwyser in die deur sien staan. Die 

klas se gelag droog op. ‘n Afwagtende stilte volg. 

MENEER: (SARKASTIES) En nou het ons eie Leonarda da Vinci nie net ‘n groot 

wetenskaplike ontdekking gemaak nie, maar dit ook nog heel 

aanskoulik uitgebeeld: H2O staan nie net meer vir water nie, maar 

veral vir hengse twee ore – die hengse twee ore van mnr. Brink.  

HENNIE: (BEDREMMELD) Meneer, ek... ek het nie geweet nie. 
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MENEER: Nie geweet nie? (SARKASTIES) Ek sien. Jou kunstenaarshand het 

sommer so vanself beweeg om hierdie ou prentjie te teken? Ai, die 

krag van inspirasie darem! 

KATRIEN: (PROTESTEREND) Meneer, Hennie het ... 

MENEER: (KWAAI) Bly stil, Katrien. Ek het nie met jou gepraat nie. 

KATRIEN: (PLEITEND) Maar Meneer... 

MENEER: (BULDER) Bly stil! 

MENEER: (TOT HENNIE)  Kom buk, mannetjie. Hoe gouer jy leer dat kannetjies 

soos jy nie bespotlike karikature van onderwysers kan maak nie, hoe 

beter.  

(Hy stap na die rottang toe, strek hom uit ... en trek dan sy hand terug.) 

MENEER: Nee wag, daar’s beter maniere om sakies soos dié te hanteer.  

(Meneer stap deur toe en staar peinsend by die deur uit terwyl hy nadink.)  

STOMPIE: Hy gaan Stertriem sowaar nie gebruik nie! Dalk bang die ventjie tjank 

hier voor die meisiekinders. 

PIET: Onthou, lyfstraf is nou verbode.  

BART: En hy sal seker by “Vader” gaan kla. Dan hardloop hulle polisie of 

Departement toe. 

KATRIEN:  (BESLIS) Hy sal enige straf vat en vir niemand iets sê nie.  

BART: Wat laat jou so dink? 

KATRIEN: Sy trots. En Blindesweep. 

BART: (VERERG) Ag shaddap! Glo jy tog nie aan daardie tjol nie? 

KATRIEN: Dit gaan nie oor wat EK glo nie. Dit gaan oor wat HY en sy PA glo. 

KATRIEN: (VURIG) As ek hom kon help, sou ek. 

(Stompie haal ‘n vuil sakdoek uit sy sak en hou dit na haar toe uit.) 

STOMPIE:  Dé. Jy sal binnekort die ventjie se traantjies moet afvee. Net jammer ek 

sal nie nodig hê om salf vir sy boudjies ook vir jou te gee nie. 

(Katrien klap die sakdoek driftig weg. Meneer draai terug na die klas toe en wys vir 

Hennie om te gaan sit. Hennie stap reguit na sy bank toe, maar by Bart 

steek hy ‘n oomblik vas en kyk hom deurdringend direk in die oë. Bart 

grinnik triomfantlik terug. Hennie stap aan en gaan sit. 

MENEER: (GLIMLAG NET BAIE EFFENS) Leonardo, aangesien die klas so 

sukkel om hulle sketse te kan doen en jy so begaafd is, is jou straf dat 

jy vir die volgende maand drie keer per week vir die hele klas sal 
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onderrig in die maak van sketse vir die verskillende wetenskappe wat 

ons aanbied. Elke sessie sal ‘n halfuur duur. Julle kan saam besluit of 

dit voor skool, na skool of tydens pouses sal geskied.  

(GLIMLAG. FLUWEELSTEM) Ek is seker almal sal jou ewig dankbaar 

wees dat jy hulle help om hierdie probleempie wat hulle ondervind, op 

te los.    

(‘n Kreun van protes styg op, maar Meneer ignoreer dit) 

(DAN KORTAF, TERWYL HY IN SY HANDBOEK BLAAI) Hier is julle 

strafwerk vir vanmiddag. Oefening 1 op bl. 8 en oefening 2 op bl. 9.  

(Weereens ‘n kreun van protes. Lorraine steek haar hand huiwerig op.) 

MENEER: Ja, Lorraine? 

LORRAINE: Meneer, dis meer as 20 dinksomme. Ons sal tot na 5 hier sit en werk 

en ons het nog tonne ander huiswerk vir môre, en ek het nog musiek 

ook.  

MENEER: Daaraan moes julle gedink het toe julle vanoggend my klas op horings 

geneem het terwyl ek by die hoof was. 

(Hennie steek sy hand op.  

MENEER: Ja, Leonardo? 

HENNIE: As dit blote strafwerk is, sal ek en Lorraine seker vir die rukkie wat ons 

musiek toe moet gaan, verskoon kan word, Meneer. Ons albei het 

vanoggend gesit en werk en het nie meegedoen nie. Ons kan nie ons 

musieklesse mis nie.  

MENEER: My beleid is: die klas het oortree en die klas word gestraf. As jy deel 

van hierdie groep wil wees, dra jy saam met jou maats jou straf soos ‘n 

man.  

BART: (TERSYDE, AAN HENNIE) Soos ‘n mán, Sissie! 

HENNIE: Meneer, ek en Lorraine is deel van die musiekkonsert oor twee weke. 

Ek is nog net ‘n kort rukkie in hierdie skool en het ‘n agterstand om in 

te haal. As ek vinnig werk en ek gaan gou drie-uur klas toe, sal ek 

maklik nadat ek teruggekeer het, die res van die somme kan klaarkry.  

MENEER: As jy die eerste oefening betyds klaarkry, kan jy gaan. Maar jy kom  

  weer terug! Los net jou boek hier, sodat ek kan sien wat jy gedoen het 

  as ek dalk voor jou terug is.  
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MENEER: (TOT DIE KLAS) Ek is op die rugbyveld. As hulle klaar geoefen het, 

kom ek terug om te kyk hoe julle vorder. 

(Mnr. Brink stap uit) 

BART: Ek is nie nou in die mood vir werk nie. Hoe lyk dit, ou Hennerik. Die  

musiekklas met die klavier is hier langsaan. Hoe lyk dit met ‘n tune 

man? Daar’s ook ander lekker instrumente: tromme, simbale, 

en..en..whatever. Tussen ons kan ons ‘n hele band saamstel. Daarna 

kan ons kom werk.  

HENNIE: (BOT) Ek speel nie klavier nie.  

PIET:  (GOEDIG. GLIMLAGGEND) Natuurlik nie. Jy speel mos trompie. 

BART: Nee, die engeltjie wat so soet werk terwyl ons lawaai, sal niks anders 

as harp speel nie. 

KARLIEN: (KWAAI) Sal julle vir Hennie uitlos! Hy’t julle niks gedoen nie. 

(Hennie steur hom nie aan hulle nie en sit ywerig en werk) 

PIET: Maar ons weet nog steeds nie watter musiekinstrument hy speel nie. 

STOMPIE: Dalk is dit die doedelsak. Hy sal nogal mooi lyk in ‘n Skotse rokkie. 

KARLIEN: Hy speel viool. En nou shaddap julle?  Ons ander wil werk! 

BART: (KREUN) Viool! Spaar ons dié kattegemaai! Piet, ek hoop die 

oefenkamers in die koshuis is klankdig. 

 (AAN HENNIE) Ou Rippie, wie’t jou viool leer speel? 

(Hennie ignoreer hom en werk steeds voort.) 

BART: (DREIGEND) Ek praat ou, of het jy nie ore nie? Ek hou nie daarvan on 

ge-ignor te word nie. 

(Toe Hennie hom steeds ignoreer, gryp Bart hom aan die kraag en pluk hom halfpad 

uit sy sitplek orent – soos ‘n mens ‘n klein hondjie aan sy nekvel optel. 

Hennie kan hom help deur self half orent te kom, maar die indruk moet 

geskep word dat Bart baie sterk is en dat Hennie magteloos in die lug 

hang.) 

KARLIEN: (WOEDEND) Los hom, jou BEES! Jy soek net skoor en probeer keer 

dat hy betyds klaarkry met sy werk.  

HENNIE: (KALMEREND) Toemaar Karlien. Vader het my geleer hoe om sulke 

ouens te hanteer.  

BART: (SARKASTIES) En mag ek ook weet hoe ‘n miskruier soos jy ‘n bees 

soos ek kan hanteer? 
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HENNIE: Miskruiers doen goeie werk. Hulle ruim die gemors van beeste gereeld 

op. Jy sal wel eendag uitvind hoe miskruiers dit regkry.  

(Hennie “hang” steeds aan Bart se arm “in die lug”) 

BART:  HA-HA!  Baie slim né. Die miskruier wil die bees regsien! 

HENNIE: Hoe voel jou arm, Bart?  Het jy al van hefvoordeel gehoor? Ek glo julle 

  leer daarvan, maar weet nie of jy veel aandag in die klas gee nie. Laat 

  ek demonstreer: Hoe lank sal jy my nog in die lug kan hou? 

(Bart kyk na Hennie, dan na sy arm. Dink ‘n oomblik na. Los Hennie dan soos ‘n 

warm patat. Hennie plons teatraal in sy bank neer. Hy glimlag.  

BART:  Jy’s reg. Daar’s ‘n beter manier om kapokhaantjies reg te sien. 

(Bart begin soos ‘n bokser om die sittende Hennie rondtrippel. 

BART:  Ek hoop Vader het sy seuntjie leer boks ook. Verdedig jouself, Rippie. 

(Katrien spring tussen hulle in terwyl Hennie ongeërg begin werk) 

KATRIEN: Nee Bart. Staak dit! Hy’s nie jou portuur nie. 

BART:  (Stamp haar ru uit die pad. Sy steier.) Gee pad voor, Vroumens!  (Wys 

minagtend na Hennie)  Sissie!  Kruip agter vroumense se rokspante weg. 

HENNIE: Bart, het niemand jou ooit geleer dat meisies met respek hanteer moet 

word nie? (Draai na Katrien) Gaan sit, Katrien. Daar is maniere om die 

bees in manne soos dié te tem.  

KATRIEN: (ONTSTELD) Moenie hom tart nie, Hennie. Hy is die skool se 

baasbakleier. 

HENNIE: Dit mag wees, meisie, maar weet jy nie dit kos twéé om te baklei nie. 

En ek gaan allermins een van die twee wees. Dis net ‘n lafhartige 

lummel wat ‘n klein, onskadelike outjie wat sit en huiswerk doen, en 

ook ‘n weerlose klein meisietjie sal aanrand. Maar ou Bart is darem nie 

‘n lafhartige lummel nie. 

BART: Probeer jy nou jou kastige Blindesweep-sielkunde op my toepas, ou 

Rippie? Het nie eers die moed om jou eer waarop jy so gesteld is, te 

verdedig nie. Jy probeer uitchicken, maar dit gaan nie met my werk nie. 

(Hy kry Hennie weer aan die kraag beet en lig hom weer ‘n entjie op.) 

BART: So maklik kom jy nie los nie, Rippie. Jy gaan hier voor almal mooi 

askies vra, of ek voeter al jou melktandjies uit daardie gladde bekkie 

van jou. 

(Hennie hou sy hande pleitend omhoog en sê teatraal): 
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HENNIE: Die wurm van ‘n wrak van ‘n Rippie vra die grote, sterke heer Bart 

Koekemoer nederig om verskoning, want hy sidder van vrees voor die 

beeslike spiere van genoemde heer Bart. 

(Die klas giggel. Bart staan besluitloos na Hennie en kyk, nie seker of hy hierdie 

ronde gewen het nie. Dan los hy hom weer soos ‘n warm patat. Hennie 

plons weer in sy bank neer.  

BART: Lamgeskrik, né? Onthou net in die toekoms wie baas is op hierdie 

plaas. Die onnies mag dink die son straal uit julle akademiese wrakke, 

maar op die ou end is dit hierdie goed wat tel. 

(Hy maak sy regterarm in ‘n bultende spier en tik met sy ander hand op die bo-

armspier.  

KATRIEN: (MINAGTEND) Boelie!  Dis waarom jy meisies soos willose lappoppe -  

soos vloerlappe -  hanteer.  

BART: Dis waarom meisies die swakker geslag genoem word, Vroumens. Kry 

dit in jou kop. Julle moenie met ons sukkel nie. Hoe gouer julle dit 

besef, hoe beter.  

PIET: Ek sou dink dis juis die rede waarom ons mans meisies moet beskerm, 

Bart. Nie  rondstamp en verneder nie. Jy het sulke ordentlike ouers. 

Het jy ooit gesien dat jou pa jou ma so rondstamp? 

BART: Hy sal dit nie waag nie! Die eerste keer wat hy dit probeer het, het Ma 

‘n klompie van haar nuwe eetstel se borde soos vlieënde pierings op 

hom “afgeskiet”. Almal flenters. Hy moes wild koes en vlug vir sy lewe! 

Van toe af raak hulle nie aan mekaar nie. Skel net op mekaar. 

MARIETJIE: (ONGELOWIG) Jy’s tog nie ernstig nie, Bart? 

BART: Doodernstig. (MET KLEM) Dis waarom ek geen vroumens sal toelaat 

om op my kop te sit nie. Ek wys hulle van die begin af wie’s baas. 

PIET: Ek sien. ‘n Bose kringloop. (DINK NA) Dink jy nie dit het tyd geword dat 

iemand daardie kringloop in julle familie verbreek nie? Geweld kweek 

geweld. Kinders volg die voorbeeld van die ouers. So word 

gewelddadige gedrag van geslag tot geslag oorgedra.  

KATRIEN: En dit versprei soos ‘n suurdeeg deur die hele samelewing. Dan word 

almal gewelddadig.  

MARIETJIE: Maar ‘n sagte antwoord keer die grimmigheid af.  
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LORRAINE: (WANHOPIG) Ag, stop dit. Julle almal. ‘n Jakkals verander van haar, 

maar nie van snaar nie. Bart is Bart en hy sal Bart bly!   As ons nie nou 

begin werk nie, sit ons tot môre-oggend hier 

(Almal wat nie by hulle banke is nie, beweeg na hulle banke toe en begin werk. 

Rukkie stilte.) 

PIET: Al die oefeninge wat Meneer uitgesoek het, is daardie mislike 

probleemsomme. Ek is vrot daarmee.  

MARIETJIE: Sjuut! Ons het nou genoeg tyd gemors. 

PIET: (TERSYDE AAN BART) Dis net Hennie wat hierdie soort somme 

regkry. Ek gaan hom vra om my te help.  

BART: (DRIFTIG) Oor my dooie liggaam! Jy sal jou ouma vir ‘n eendvoël 

aansien voor ek jou toelaat om SY hulp te vra. 

(Die twee sit weer moedeloos na hulle boeke en staar  Dan trek Bart vir Stompie 

nader en hulle bespreek iets fluisterend. Die ander het  ywerig begin  

werk. Dan grawe Stompie in sy tas, haal ‘n doos sigarette en 

vuurhoutjies uit. Hy steek ‘n sigaret aan.) 

STOMPIE: (HARD, DAT ALMAL KAN HOOR) Jammer ek het nie vir jou ook een 

nie, Bart, maar hierdie is my laaste een. 

BART: Ek het my eie, dankie. (Hy steek ook ‘n sigaret aan.) 

PIET: (ERGERLIK) Gaan damp buite, julle twee. Julle soek moeilikheid om 

so openlik hier in die klas te stook.  

BART: Ag, ou H2O sal nie voor vieruur met die rugby klaar wees nie.  

KATRIEN:  En julle – en die klas - gaan vieruur nog soos ‘n afgebrande tabakskuur 

ruik. Dan word ons almal weer gestraf. Onskuldig en onnodig! 

BART: Ek het ‘n hele pak pepermentjies.  

HENNIE: Wat definitief nie jou rookbenewelde brein gaan stimuleer om beter te 

kan dink nie. En die rookreuk gaan nie uit die klas wyk nie.  

BART: Ek het nie jou opinie gevra nie, Rippie. Wat weet jy buitendien van dié 

goedjies af? (TIK OP DIE SIGARET) Jy suig nog dummy.  

STOMPIE: Hulle is reg, Bart. Ek wil nie soos ‘n stinkende skoorsteen ruik as ou 

H2O terugkom nie.  Ek skuif.  

(Hy druk sy sigaret dood, neem sy boeke en gaan sit in die enigste leë sitplek skuins 

agter Hennie. Bart druk sy sigaret ook dood, sit dit in die sigaretdoos 

en sit die doos in sy sak. Hy vou sy arms en wag. Stompie lig homself 
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versigtig orent en begin om oor Hennie se skouer af te skryf. Op een 

stadium lyk dit of Hennie iets agterkom, maar as hy rustig bly 

voortwerk, lyk dit tog weer nie so nie. Hennie klap sy boek toe, staan 

op, neem sy tas en begin deur toe stap. 

HENNIE: As Meneer my strafwerk soek: Ek is klaar daarmee. Dit lê op my bank. 

Ek gaan gou musiek toe.  

PIET: Heng, maar hy’s vinnig!  

(Hennie is skaars by die deur uit, of die Bart en Stompie sak soos aasvoëls op sy 

boek toe. Hulle skuif hulle banke teen mekaar en begin ywerig afskryf. 

Hulle is so besig dat hulle nie sien hoedat Hennie deur die venster na 

binne loer nie. Hy staan die spulletjie met ‘n fyn glimlag en betrag. 

Karlien sien hom raak en waai vir hom, maar hy wys met sy vinger op 

sy mond dat sy moet stilbly. Hy verdwyn dan uit die gesigsveld.  

MARIETJIE: As Meneer uitvind julle het afgeskryf, maak hy biltong van julle. 

STOMPIE: Daar was nog nooit voorheen ‘n klikbek in hierdie klas nie. 

BART: (DREIGEND) En daar sal ook nie vandag een wees nie. Die kruiper 

oor wie die onnies so swoon, is mos nie hier nie. 

MARIETJIE: Is jy nie dalk bietjie jaloers op hom nie? 

BART: Op hom? Klein mannetjies met groot bekke gee my ‘n pyn.  

PIET:  Ek sou nie omgegee het om sy verstand te hê nie.   

BART: Wat? Hy weet nie eers hoe ‘n rugbybal lyk nie. Meneer stuur hom 

gister om die sokkerbal te gaan haal, toe kom hy met ‘n rugbybal terug.  

LORRAINE: Waar sou hy tog rugby leer speel het? Hy het nog nooi voorheen in ‘n 

gewone skool skool gegaan nie. Was net altyd in verre, vreemde 

plekke op toer saam met sy pa. 

KARLIEN: Hoe weet jy dit? 

LORRAINE: My ma sê sy pa is Prof. Mynhardt – ‘n wêreldberoemde argeoloog. 

Hennie se ma is dood toe hy net drie jaar oud was. Toe het sy pa hom 

oral waar hy opgrawings en navorsing moes doen, met hom 

saamgeneem. Die eerste deel van sy lewe het sy ouers hom dus 

geleer, maar noudat hy 14 geword het, het sy pa besluit hy moet ook in 

‘n gewone skool saam met ander kinders opgevoed word. En hy moet 

ook gewone skoolvakke neem wat hom toegang tot universiteit bied. 
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Hy moet nie soos ‘n vreemdeling in Jerusalem voel as hy eendag 

tussen ander mense moet studeer en woon en werk nie. 

PIET: Nou wat het sy pa hom dan geleer? 

LORRAINE: Vreemde dinge: Wiskunde en Wetenskap, soos ons. Maar verder: 

vreemde tale,  Sterrekunde, Argeologie, Aardkunde, Musiek, Kuns ... 

en nog baie ander ongewone goed.   

PIET: Wel, sy pa het ‘n goeie joppie van sy geleerdheid gemaak.  

BART: (NEERHALEND) Hy mag hom al daardie weird goed geleer het, maar 

die res van hom is maar een groot misoes. Hy’s ‘n sissie, ‘n papbroek 

en ‘n vieslike kruiper. 

KARLIEN: Hy’s ‘n beskaafde mens. Jy’s net groen van jaloesie.  

MARIETJIE: Wil julle nie maar almal stilbly dat ons kan werk nie? Asseblief! 

(Almal begin weer werk.) 

BART: (AAN STOMPIE) Weet JY dalk wat ou Rippie hier aangevang het? 

STOMPIE: (FRONSEND) Nee jong. Ek het nie ‘n koeken clue nie. 

BART: Dis dalk een van sy professor-Pa se middeleeuse metodes, maar die 

antwoord lyk vir my reg. Kom ons skryf.  

(Hulle skryf verder terwyl hulle praat.) 

BART: Sê nou ou H2O kom agter dis ‘n vreemde metode wat hy ons nie 

geleer het nie? 

STOMPIE: Dink jy vir een oomblik hy sal moeite doen om strafwerk te check? 

BART: (LAG) Natuurlik nie! G’n gevaar dat hy hóm sal doodwerk nie. 

(Hulle werk, maar skrik as Hennie fluit-fluit by die venster verbystap. Die twee spat 

uitmekaar, skuif Bart se bank vinnig in posisie en sit Hennie se boek 

blitsvinnig op sy bank terug. Hulle sit skaars, toe stap Hennie die klas 

binne.  

KATRIEN: Maar jy is gou terug? 

HENNIE: Mev. Rautenbach voel nie lekker nie. Toe sy hoor ek het strafklas, het 

sy my vroeër laat loop.  

BART: (SMALEND) Mamma se seuntjie. 

(Hennie ignoreer hom, haal sy handboek uit sy tas en begin weer werk.) 

STOMPIE: Ek dog jy’s klaar met jou strafwerk. Wat sit jy nou weer en doen? 

HENNIE: Ek doen solank my ander huiswerk tot Meneer kom. Is julle almal 

klaar? 
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PIET: Amper.  

BART: Daar kom ou H2O juis nou aan. Maak of julle werk. Dalk laat hy ons 

dan huis toe gaan.  

(Almal werk ywerig. Mnr. Brink steek verbaas vas toe hy die ongewone ywer 

aanskou.) 

MENEER: Dis te goed om waar te wees. Wat steek julle vir my weg? 

PIET: Wat bedoel Meneer? 

MENEER: As hierdie klas na skool tydens detensie so ywerig sit en werk, moet 

daar ‘n slang in die gras wees.  

MARIETJIE: Meneer, ons is haastig om by die huis te kom. Ons het nog tonne  

ander huiswerk.  

MENEER: Nou goed. Wys my wat julle gedoen het. 

(Hy beweeg tussen die banke deur en kyk net vlugtig wat hulle gedoen het. Toe hy 

by die twee maats verby is, lag hulle verlig en knik veelbetekend vir 

mekaar. Meneer neem sy handboek en gaan staan by die tafel.) 

MENEER: Laat ek hoor wat julle antwoorde by die eerste probleem van Oefening 

1 was. Katryn? 

KATRYN: My eerste som wou nie uitwerk nie, Meneer. 

LORRAINE: Myne ook nie, Meneer. Hierdie antwoord kan nooit reg wees nie. 

MENEER: Hoe so? 

LORRAINE: Myne werk uit op 31½. Daar kan mos nie ‘n halwe mens wees nie. 

BART: (TERSYDE) Behalwe as sy naam dalk Rippie is. 

(Mnr. Brink hoor Bart se opmerking en wend hom tot Bart.) 

MENEER: Nou goed, Bart. Dit lyk my jy is lus om te praat. Wat is jou antwoord? 

BART: (VOL SELFVERTROUE) Sewentien, Meneer. 

MENEER: Wie stem met Bart saam? 

(Net Stompie steek sy hand op. Bart en Stompie kyk na ‘n sekonde of wat vraend na 

Hennie, maar hy roer nie. Dan kan Stompie, wat steeds agter Hennie 

sit, die spanning nie langer verduur niei. Hy pomp Hennie in die rug.) 

STOMPIE: Haai, ou Hennie. Jy sit en slaap, man. Meneer wil weet wie kry 17 vir ‘n 

antwoord by som 1.  

HENNIE: My antwoord is 30. 

MENEER: (PEINSEND) Interessant. Baie interessant. Almal se antwoorde verskil, 

maar Bart en Stompie kry dieselfde antwoord. Hulle moet dan seker 



17 

 

reg wees. Bart, kom wys vir die res van die klas hoe julle hierdie 

probleemsom ontsyfer het. 

BART: (VERDWAAS) Ek Meneer? 

MENEER: Ja, Bartman. JY. 

(Bart kyk hulpsoekend na Stompie. Stap dan sleepvoetend na die skryfbord. Hy 

steek skielik vas, spring om en gryp sy boek van sy bank af. By die 

bord begin hy ywerig die inligting in die boek op die bord neerskryf.) 

MENEER: Nee. Nee, wag ‘n bietjie. Verduidelik vir hierdie ander dom ouens wat jy 

doen.  

(Hy beweeg tot by Bart en wys op die bord)  Waarom trek jy dáár af? 

(Bart trap ongemaklik rond en vryf ingedagte met sy hand op sy sitvlak. Meneer snuif 

‘n paar maal in die lug.) 

BART: Ek... ek weet nie. Ek kan nie onthou nie, Meneer. 

MENEER: Kan nie onthou nie, sê jy? Ja, rookgoedjies het nogal die neiging om ‘n 

jong seun se brein ietwat te benewel. Dalk moet jy vir jou ‘n swakker 

twakkie kry, anders is jou twak die einde van die jaar nat. 

Gee hier. Hierdie soort is vir harde baarde wat nie meer nodig het om 

hulle breine of longe te gebruik nie. 

(Meneer hou sy hand uit. Traag oorhandig Bart sy sigaretdoos vir hom.) 

HENNIE: Wat van ‘n plaasvervanger, Ou. Dalk my fopspeen? Dis ‘n dummy  

  as jy dalk nie weet nie. 

MENEER: (ONDERDRUK ‘N GLIMLAG) Dalk kan Stompie jou help, Bartman. 

STOMPIE: Ek ... ek kan ook nie meer onthou nie, Meneer. Ons twee het saam 

gerook. Dis dalk die moeilikheid. Daardie pakkie van Bart was baie 

sterk. 

MENEER: (STRENG) Kom nou, julle twee. Wié het by wié afgeskryf?  (STILTE) 

 Ek wag.   

STOMPIE: Ons het by ... Hennie afgeskryf. 

(Meneer frons, stap dan na Hennie se boek en bekyk dit.) 

MENEER: Dis nie moontlik nie. Hennie se som is korrek. Julle s’n is verkeerd – en 

presies eenders verkeerd.  Ek wag vir die waarheid. 

BART: Ons verstaan dit nie, Meneer. 

MENEER: Hendrik, kan jy dalk lig op hierdie saak werp? 
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HENNIE: Meneer, U het gesê ek moet my boek hier los as ek musiekles toe 

gaan. Ek het dit gedoen. Toe ek terugkom, het ek ontdek dat ek 

daardie som verkeerd gedoen het. Toe doen ek dit gou oor. Dis al wat 

ek weet. 

MARIETJIE: Mooi so!  Nou het jy hulle terugbetaal! 

MENEER: (GLIMLAG) Mooi so Hendrik. (AAN BART) Nooit gedink hierdie  

bleeksiel kan ‘n rammetjie-uitnek soos jy uitoorlê nie, né?  

(Al die kinders kyk Meneer verward aan. Kyk ook na mekaar. Party trek hul skouers 

op. Dis duidelik dat hulle nie verstaan nie.) 

MENEER: Wat verstaan julle nie? 

PIET: Bleeksiel, Meneer. Van rammetjie-uitnek weet ‘n plaasseun, maar 

Bleeksiel? 

 MENEER: Dis Afrikaans vir wat julle ‘n nerd noem. Dalk moet ek Hendrik sommer 

  aanstel om julle ook ‘n bietjie suiwer Afrikaans te leer.  

(Die klas kreun weet protesterend.  

MENEER: (AAN STOMPIE EN BART) Nouja, manne. Wat is die beleid nou weer? 

Hoe word oneerlikheid in ons skool gestraf? 

BART:  (VINNIG) Moet ons net nie laat skors nie Meneer.  

STOMPIE: (PLEITEND) Asseblief nie. Gebruik Stertriem liewer weer. Gee ons 

elkeen sommer tien van die bestes! 

MENEER: Nee dankie. Ek wil nie van kindermoord aangekla word en nog my 

werk ook kwyt wees nie.  

(Hy loop peinsend op en af en dink na) 

MENEER:  Ek het ‘n baie beter straf: In die week wat voorlê, doen julle twee die 

hele hersieningsoefening 3 aan die einde van julle handboek. Ek dink 

daar is sowat 30 probleemsommetjies. Dis ‘n goeie begin om die bees 

in julle twee ‘n bietjie te tem. 

BART: Die bees, Meneer?  

MENEER: In elkeen van ons stry die bees in ons aanhoudend teen die gees. 

Party van ons moet net harder teen die bees stry as ander.  

(Meneer stap deur toe)  

MENEER: Klas, julle kan maar gaan. Ek het nog baie werk om te doen. Totsiens. 

ALMAL: Totsiens, Meneer. (Hulle begin boeke bymekaar maak.) 

(Meneer stap uit. Toe hulle alleen is, storm Bart op Hennie af.) 
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BART: Kom hier, jou lae lak! 

STOMPIE: Rugsteker! 

(Albei kom dreigend op hom afgestap. Hy spring uit sy bank op en retireer bang in 

die rigting van die oop speelvlak heel voor op die verhoog.) 

HENNIE: (PAAIEND) Ag nee, Manne. Twee bulle teen een ou kalfie. Dink julle 

nie dis bietjie van ‘n ongelyke stryd nie? 

BART: Jy’s nie eers ‘n kalfie nie, man. Jy’s ... jy’s ‘n ... tweegatjakkals! 

Katrien probeer weer tussenbeide tree maar Bart stamp haar weg. Sy steier agteruit. 

Piet is net betyds om te keer dat sy nie val nie.) 

BART: (BULDER) Hou daardie vroumens onder my voete uit. Vandag maak 

ek kleingeld van hom – en van haar! 

STOMPIE: Nie jy nie. ONS. Hy het gekke van ons altwee gemaak. 

BART: EK. Ek alleen. Vandag is dit man teen man! 

HENNIE: (GEMAAK BESKEIE). Ou Bart, jong. Dis ‘n kwessie van man teen 

muis. Ek is nie jou portuur nie. 

STOMPIE: (SMALEND) Miskruier teen Bees.  

PIET: (PAAIEND) Dis waar Bart. Dis sal ‘n baie ongelyke stryd wees.   

HENNIE: Kom ons vergeet alles. Dé, hier’s my hand. 

(Bart klap die aangebode hand weg en begin soos ‘n bokser om Hennie rondtrippel) 

BART: Trek uit jou baadjie en haal af daardie brilletjie van jou, anders slaat ek 

hom in jou harspan in.  

(Katrien worstel om uit Piet se greep los te kom, maar hy laat haar nie los nie.) 

KATRIEN: (SKREEU WANHOPIG) Bart. Stop dit? Piet, los my! 

(Vir ‘n sekonde is Bart se aandag op Katrien-hulle gevestig. Hennie maak daarvan 

gebruik en maak of hy sy bril wil afhaal. Dan gee hy ‘n sprong en skop 

Bart se voete in een beweging skoon onder hom uit. Piet val plat op sy 

maag. Soos blits buig Hennie Bart se arm om na agter sy rug en gaan 

sit bo-op hom. So hou hy hom magteloos op die vloer vasgepen. (Oefen 

dit vooraf saam met iemand wat weet hoe, bv. selfverdediging instrukteur)) 

HENNIE: In ‘n noodsituasie is daar nie nog tyd vir bril afhaal of baadjie uittrek 

nie, Bart. Ek het jou gesê ek is nie jou portuur nie. 

(Die hele toneel vries vir ‘n paar sekondes as almal in stomme verbasing na die twee 

op die vloer staar.) 

STOMPIE: Heng. Swart belt? 
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HENNIE: Nee.   

STOMPIE: Nou wat dan? 

HENNIE: Doodgewone selfverdediging. By Vader geleer. Hy is ook maar ‘n klein 

mannetjie wat dikwels met waardevolle oudhede in gevaarlike 

omstandighede moet werk. Ons klein outjies weet: AS JY NIE STERK 

IS NIE, MOET JY SLIM WEES ... 

KATRYN: (wys na Bart op die vloer) OM DIE BEES TE KAN TEM! (POUSE) 

PIET: (POUSE) Ouens, ek dink ek weet nou waarop Boemerang dui. 

(Almal kyk afwagtend na hom. Hennie los Bart en hulle kom orent.) 

PIET: As jy die boemerang gooi, keer dit terug na jou. Al jou dade kom terug 

na jou toe.  

MARIETJIE: AL jou dade – goed of sleg? 

HENNIE: Ja. Dis wat Vader die BLINDESWEEP noem. Daardie sweep leer 

mens om selfdissipline toe te pas. Dis ‘n Bybelse beginsel wat mooi in 

die spreekwoord saamgevat word: WAT JY SAAI... 

(Hy wys na die groep om die spreekwoord te voltooi) 

ALMAL SAAM:            WAT JY SAAI, SAL JY MAAI.  

 

GORDYN 


