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RSG 

RADIOTEATER 

 

DOLLER AS KOP AF 

                                                                                 Uitsaai datum: 21/11/19 

 

                                                                                                       Regie: Kobus Burger 

ROLVERDELING  

1. FREEK - 70, oujongkêrel, verveeld met die lewe, soek ‘n bietjie opwinding 

2. HARDUS - 72, sy lojale vriend, wewenaar, sterk Freek in sy kwaad 

3. DAWID - 71, getroud met Mara, leef onder pantoffel-regering, effe formeel in spraak 

en houding 

4. MARA - 67, getroud met Dawid, dominerend, meng in by almal se sake, glo sy is 

nog jonk en is te vroeg aftreeoord toe, net ter wille van Dawid    

5. LEAH - 68, oujongnooi, sagte mens, reg om ander se standpunt in te sien 

6. BETSIE - 85, seniel en effe doof, mis altyd die punt, raak onsin kwyt 

7. JOHANNA - 70, weduwee, Mara se vriendin   

8. FIFI - ‘n kunsmatige-intelligensie prikkelpop  

 

Al die karakters (behalwe Fifi) is inwoners van ‘n aftreeoord geleë langs ‘n meer waar 

voëls broei. Fifi is bloot ‘n tydelike gas. Of miskien nie. 

 

Kopiereg © 2018 
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BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND IN FREEK SE 

SITKAMER,  MANS DRINK KOFFIE, KOPPIES KLINK TEEN 

PIERINGS EN KOERANT RITSEL ONDER DIALOOG 

1.  FREEK : Aitsa, kyk nou net hier! ‘n Man se droom. En sommer ‘n hele paar 

modelle om van te kies!  

2. HARDUS : Waarvan praat jy, Freek? Jy moenie als glo wat jy in die koerant lees 

nie. Dis meestal ‘n spul liegstories net om meer koerante te verkoop.  

3.  FREEK : Kyk self, Hardus. ‘n Foto lieg mos nie. Hier sit hulle, lewensgroot 

ingeryg op ‘n bankie soos visse in ‘n blik. Kyk die blonde enetjie. Lyk 

mooi genoeg om te kan praat ook. Laat my sommer terugverlang aan 

my jong dae. 

4.  DAWID : (MAAK KEEL SKOON) Wag, gee aan die koerant. Laat ek sien. Nou 

waar’s my bril? So-ja.  

5.  DAWID : (LANG SUG) Mmm, toegegee, nogal sag op die oog. ‘n Man kan bes 

moontlik vergewe word as hy gedagtes kry! Maar wag. As Mara ons 

nou hoor, dan is ek in die hok. Sy raak sommer krapperig.  

6. HARDUS : Jy moet leer rug styf maak, Dawid. Jy’s onder jou vrou se duim. 

7. DAWID :  Ja, toe nou. Sy’t haar goeie punte ook. Al is sy partykeer moeilik. 

8.  FREEK : Ek wonder nou. Wat kos so ‘n enetjie? Met al die parte? En wat nie 

sal kla as ek my pyp opsteek nie? 

9.  DAWID : Los uit Freek. Jy soek vir moeilikheid!  
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1.  FREEK : (LAG) Hoe nou, Dawid? Ek’s tog ‘n alleenloper. Ek het nie ‘n vrou 

wat my gaan pak gee nie! En ek verjaar een van die dae. ‘n Geskenk 

aan myself, of wat praat ek nou? 

2.  HARDUS : Jis Freek, jy gaan jakkals die hoenderhok injaag. Dis mos onbillike 

kompetisie, ‘n jong saailing hier tussen die ouer vrouens! Stel jou 

voor hulle lang gesigte as een van daai poppies hier uitslaan! 

3. DAWID : Hoor my Freek, hulle hang jou aan die naaste boom op. Sommer vir 

die pop ook. Jy moet versigtig trap. Laat eerder die ding los. Vergeet 

van die besigheid. 

4. FREEK : Kyk, ons verstok hier in die bleddie ouetehuis terwyl die son oor ons 

koppe sak. Wanneer laas het enige een van ons iets onbehoorliks 

aangevang? Dis net die geraas van voëls dag in en dag uit en die 

oumense se lang gesigte. Waar is die opwinding? 

5. DAWID : Aftreeoord, Freek. Ons bly in ‘n aftreeoord. Lees ons naambord by 

die hek: AFTREEOORD VREDENDAL. Of ‘n oord vir bejaardes, as jy 

dan moet. Ons is bejaardes. Nie oumense nie. 

6. FREEK  : Jy flous jouself met woorde, Dawid. Die plek is die deurloop tot die 

begraafplaas. Ons is diep in reserwe tyd. ‘n Klomp oumense wat 

vergaan van rondsit en niksdoen. Al opwinding wat ons kry is as die 

kok ons kos verbrand. Dan het ons iets om oor te kla. Of as iemand 

die emmer skop. 

7. DAWID : En nou wil jy ‘n pop hier inbring vir opwinding? Hoe nou gemaak? 

Waarvoor, op jou ouderdom? 

8. HARDUS :  (LAG) Dawid, lees vir jouself wat hulle hier skryf in die koerant. 
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1. DAWID : Ja, ja. Ek het gelees. Ek’s nie onnosel nie. Ek dink net die ding gaan 

almal ontstig. En het ons nou regtig moleste nodig? 

2. HARDUS : Jy’s net bang vir Mara. Anders sou jy sommer self ‘n pop loop koop. 

Jy’t mos baie geld. As ek so na jou luister, hoor ek Mara praat. 

3. DAWID :  (SNORK VERONTWAARDIG) Ek het nie ‘n pop nodig nie. En ek 

mors nie my geld nie. 

4. HARDUS :  (LAG) Dis wat jy sê, Dawid. Maar ek vermoed jou vlam word maar 

nie te gereeld geblus nie. Of miskien brand jou vlam nie eers meer 

nie? Waar lê jou naald, Dawid? By die reserwetenk? 

5. DAWID  : Uit my slaapkamer moet jy uitbly, Hardus van Wyk. Niemand loer 

daar rond nie. 

6. FREEK :  Soos ek sê. Ons kort ‘n bietjie pret voordat ons houtpakke aantrek. 

As ek weer kyk is die lang swart wa hier om my te kom haal. 

7. MARA :  (ROEP VAN ‘N AFSTAND AF) Dawid! (ROEP WEER) David! 

8. DAWID :  Wag, Mara roep. Ek moet gaan.  

9. FREEK :  (LAG) Maak gou, Dawid, voor jy verban word spaarkamer toe! 

10. DAWID :  Genoeg hiervan. Ek loop.  

11. HARDUS  : Laat ek ook maar aanstaltes maak. Ek gaan so bietjie skuins lê voor 

middagete. Sien julle later. 

BYK: DEUR OOP EN TOE, FREEK BLAAI IN KOERANT  
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1. FREEK : (VIR HOMSELF) Moet nog deur die res van die koerant blaai. (SUG) 

Kyk, ons klomp is maar gevrek, dieselfde praatjies, dag in en dag uit. 

Hier sit ek op sewentig met my slegte knie. Ek’s alleen en aan die 

wegkwyn. Nee, verdomp, ek moet bietjie lewe in die plek blaas. 

Sommer net vir die hel daarvan. En dis nie asof ek met die pop gaan 

trou nie!  

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND, MARA SE KOMBUIS, 

LIGTE GEWERSKAF MET SKOTTELGOED 

2. MARA :  (ROEP) Dawid, waar draai jy so?  

3. DAWID :  (BEWEEG NADER) Ja my blom, ek kom. Ek het net by Freek 

ingeloer. 

4. MARA  : Het jy my nie hoor roep nie? Wat van bietjie hand bysit? My skouer 

kramp weer vandag. Jy sou mos die wasgoed ophang. En waaroor 

konkel julle mans nou weer? Jy lyk skoon skuldig. Kom, uit daarmee! 

5. DAWID :  Nee, niks nie. Ons praat maar oor wat in die koerant is. Al die nuus. 

6. MARA  : Nou wat is dan so danig in die nuus? 

7. DAWID :  Ag jy weet. Die tennis en wat nog.   

8. MARA  : Jy lieg mos vir my, Dawid. Nie een van julle mans kyk danig tennis 

nie. Ek kan sommer op jou gesig sien. Julle was besig om te konkel. 

9. DAWID :  Ai Mara. Los nou liewers. 

10. MARA  : Nou begin jy praat, Dawid van Graan. En vinnig ook! 

11. DAWID :  Nou goed, nou goed. As ek dan moet uitpraat. Freek dink daaraan 

om vir hom ‘n speelding te koop.  

12. MARA  : Watse speelding? 
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1. DAWID :  Sommer net ‘n speelding. 

2. MARA  :   Uit daarmee, Dawid. 

3. DAWID :  Freek wil ‘n pop koop.  

4. MARA  : Watse nonsens praat jy nou, Dawid? Wat bedoel jy, ‘n pop? Is die 

man van sy verstand af? 

5. DAWID :  Dis wat hy wil koop. ‘n Pop.  

6. MARA  : Wat gaan Freek met ‘n pop maak? Hy’s mos nie ‘n kind nie. Hoe kan 

hy nou op sy ouderdom wil begin popspeel? 

7. DAWID :  Seker maar ‘n nuwe stokpertjie, sou ek dink. Iets om hom besig te 

hou as hy alleen is.   

8. MARA  : Simpel ou man. Ek het altyd gedink iets aan hom is nie lekker nie. 

Nou weet ek. Gaan seker klere ook vir die pop koop. 

9. DAWID :  (MAAK KEEL SKOON) Wel, van klere weet ek nou nie.  

10. MARA  : Dis tog hoekom mens pop speel, Dawid. Om die pop se klere aan en 

uit te trek. Het jy dan nooit pop gespeel nie? 

11. DAWID :    Kan nie onthou nie. Nee, ek dink nie so nie. 

12. MARA  : Wel, Freek moet maar lekker speel met sy pop. Sal hom ten minste 

uit die kwaad uit hou. 

13. DAWID :  (LAG) Ek dink hy sal nogal lekker speel, ja.  

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN MARA SE 

SITKAMER,  VROUENS DRINK TEE, KOPPIES KLINK TEEN 

PIERINGS, VOËLS RAAS EN HADIDAS ROEP IN A/G  
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1. MARA  : Ek vertel julle. Dis net ‘n kwessie van tyd voor Freek begin doeke 

dra. Hy’s nou op afdraande se pad. Stel jou voor. Om op sy 

ouderdom te wil begin popspeel. Ek het daarvan gelees. Dis ‘n soort 

regressie.  

2. JOHANNA  : Nou miskien moet jy maar vir jou Dawid ook ‘n pop koop. Dan kan 

hulle lekker saamspeel.  

3. BETSIE :  Nou raak Freek dan nou kinds?  

4. MARA  : Presies Ta’ Betsie, Tante het reg gehoor. Freek is aan die kinds 

raak.  

5. JOHANNA :  Kort voor lank het ons ‘n nuwe gier onder die mans. Freek is mos 

altyd die voorbok met goed uitdink. 

6. MARA  : Wel, ten minste is so spelery skadeloos. 

7. BETSIE :  Soos jy sê, Maratjie. Popspeel is uit die oude doos. Maar ek dink 

Freek gaan homself geniet. Hy gaan net jammer wees hy het nie 

vroeër begin nie. Siestog, dat hy so alleen moet wees dat hy ‘n pop 

moet aanskaf vir geselskap. Mens kry hom skoon jammer. En hy’s 

nogal ‘n mooi man.  

8. MARA  : Wel, ek sal maar ‘n ogie oor Dawid hou. Hy moet nie ook staan en 

seniel raak nie. Ek sal maar moet kyk of hy met die pop wil speel. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN FREEK SE 

SITKAMER,  MANS DRINK KOFFIE, KOPPIES KLINK TEEN 

PIERINGS, ‘N HOND BLAF EENTONIG IN A/G  



   8 

1.  FREEK : Nou hoekom het die vroumense my so skeef aangekyk oor 

middagete? Het jy al klaar stories gaan aandra, Dawid? Nog voor ek 

my bestelling kon insit? 

2. HARDUS : Ek het ook opgemerk, ja. Half ongemaklik gevoel om langs jou te sit. 

More sit ek op ‘n ander plek. Tot die besigheid oorwaai. 

3.  DAWID : (KUG) Wel, ek het moontlik iets laat val.  

4.  FREEK : Wat het jy laat val, Dawid? 

5. DAWID : Mara het die ding uit my gewurg. Maar ek het haar nie alles vertel 

nie. Net dat jy ‘n pop wil koop. Nou dink sy jy wil popspeel. Dis al.   

6.  FREEK : So dis hoekom die vroumense my so aankyk. Hulle dink natuurlik ek 

het ‘n skroef los. 

7. DAWID : Ten minste ken hulle nie die hele storie nie.  

8. FREEK :  Bloot ‘n kwessie van tyd, David, met jou los tong.   

9.  HARDUS : Maar jy wil mos dat hulle praat, Freek? Jy wil hulle wakkermaak. Dis 

tog wat jy gesê het. Of wat mis ek nou? 

10.  FREEK : Ja, Hardus. Maar in my eie tyd en op my eie manier. Hou vir eers op 

uitpraat, Dawid. Al druk Mara jou tot jou oë traan. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN MARA SE 

SITKAMER,  VOELS RAAS EN HADIDAS ROEP IN A/G DEUR 

OOP VENSTERS 

11. MARA  : Nou het Freek toe sy pop gekoop? 

12. DAWID :  Wel, ek weet nie. Hy’t nie weer iets gesê nie.  

13. MARA  : Ek hoop maar dis ‘n mannetjies pop. Freek kan tog nie met ‘n meisie 

pop speel nie. 
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1. DAWID :  (BEGIN ONBEDAARLIK LAG) Ai Mara! So iets sal mos nie werk nie. 

2. MARA  : Wat sal nie werk nie, Dawid? 

3. DAWID :  Freek en ‘n mannetjies pop. (LAG HARDER) Ek wil nie eers daaraan 

dink nie!  

4. MARA  : Wat gaan aan, Dawid? Hoekom lag jy so? 

5. DAWID :  (PROES) Dis net, hoe sal ek sê?  

6. MARA  : Praat, Dawid. Jy steek mos iets weg.  

7. DAWID :  Wel, nou goed. Gaan seker een of ander tyd uitkom. (FLUISTER) 

Luister. Dis nie enige soort pop wat Freek wil koop nie.  

8. MARA  : Praat sodat ek jou kan hoor, Dawid. En hou op met hierdie raaisels. 

9. DAWID :  Dis ‘n soort pop wat mans koop wat nie hulle eie vrouens het nie.  

10. MARA  : Mans wat nie vrouens het nie? 

11. DAWID :  Ja, dis ‘n nuwe soort pop. Lewensgroot. Hulle lyk heel eg.  

12. MARA  : So dan maak die mans of die pop leef? Soort van popspeel met ‘n 

maak-maak vrou? Wat by hulle aan tafel kan sit? Of in die sitkamer? 

13. DAWID :  So iets, ja.  

14. MARA  : Wat bedoel jy, so iets? Wat vertel jy my nie? 

15. DAWID :  Wel, dis ‘n spesialis pop. 

16. MARA  : Nou waarin spesialiseer sy so ewe? 

17. DAWID :  Kyk self. Dis alles in gister se koerant. Hier, op bladsy drie. Kyk die 

foto en lees self. 

BYK : KOERANT RITSEL 
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1. MARA  : Bedoel jy? Goeiste Dawid, dis mos bietjie rof. En moet Freek nie 

eers toestemming kry nie? By die oord se beheer komitee, bedoel 

ek. Sy sal soos ‘n nuwe inwoner wees. Selfs al bly sy net in Freek se 

slaapkamer. 

2. DAWID :    Freek sê hy hoef nie toestemming te vra nie. Hy's oud genoeg.  

3. MARA :  Maar die poppe is nog so jonk, iewers in hulle twintigs, as jy my vra! 

En Freek was mos laas jaar sewentig. Dis om van te bloos! 

4. DAWID :  Freek het nie ‘n vrou nie. So niemand gaan kla nie. 

5. MARA  : Ag nee, magtig! Freek en ‘n pop! En wat gaan die spul mans hier 

keer? Wat van jou, Dawid, waar pas jy in die prentjie? Gaan jy ook 

by Freek se pop aanlê? Of wil jy sommer jou eie pop aanskaf? Om 

hier in die spaarkamer te bly? Staan jou kop nou in daardie rigting? 

6. DAWID :  My hartlam, hoe kan jy so iets van my dink? Ons is dan getroud. Ek 

het nie ‘n pop nodig nie. 

7. MARA  : Hou jouself in, Dawid van Graan. Moenie gedagtes begin kry nie. Ek 

laat my nie afpers met ‘n pop nie. En as ek jou vang dat jou oog op ‘n 

ander vrou val, gaan jy les opsê. Al is sy net ‘n pop.  

8. DAWID :  Ek is nie so nie. Dis Freek se laai. 

9. MARA  : Alle mans is so, Dawid. Mans het nie brieke nie, punt. En ou mans is 

erger. Maar ek hou jou dop, hoor?  

10. DAWID :  (SUG) Ja my blom, ek hoor.  

11. MARA :  En ek sal ‘n plan uitwerk om Freek te stop. Ek is seker die aftreeoord 

se reëls laat nie sulke goed toe nie. As ek moet, gaan sien ek ‘n 

prokureur. 
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1. DAWID :  Ek moes jou nooit vertel het nie. Los liewer die ding. Ek wil nie 

moeilikheid met Freek hê nie. 

2. MARA  : Miskien moet ek staan vir ‘n posisie op die oord se beheerkomitee.  

3. DAWID :  Ag Mara. Laat Freek sy gang gaan. Hy rig tog niemand skade aan 

nie en hy’t nie ander stokperdjies nie. En boonop, met sy slegte been 

lê hy maar baie. 

4. MARA :  So nou is hy kamtig alleen en bedlêend? Moet die pop hom dan ook 

nog versorg? Ken sy dan noodhulp? 

5. DAWID :  Ek moes jou nooit vertel het nie. 

6. MARA :  En deur jou stilswye Freek in sy kwaad sterk?  

7. DAWID :  (BEWEEG WEG) Ek hou my liewers hier uit. Netnou kry iemand pak. 

Beter dat ek gaan regmaak vir middagete, dis amper tyd.  

8. MARA :  (ROEP AGTERNA) Hou my op hoogte, Dawid Ek wil weet wat 

aangaan. Ek wil alles weet. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND DIE VOLGENDE DAG 

IN MARA SE SITKAMER,  VROUENS DRINK TEE, KOPPIES 

KLINGEL TEEN PIERINGS, VOELS RAAS IN A/G DEUR OOP 

VENSTERS 

9. MARA  : En so onder ons neuse. Ek kon skaars my ore glo toe Dawid my 

vertel. Kyk die foto, ek het dit uitgeknip om vir julle te wys. G’n 

wonder Freek se asem jaag nie! 

10. JOHANNA  : Kan jy nou meer. Wie sou kon dink dat Freek so ‘n ou rakker is? ‘n 

Prikkelpop op sy ouderdom! Maar hoe is die sêding? Mens is nooit te 

oud om pop te speel nie! 
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1. BETSIE :  Nou wie is die mooi meisies in die foto? 

2. MARA  : Ta’ Betsie, hou Tante liewer hier uit. Ek gaan nie eers probeer 

verduidelik wat aangaan nie. Sê maar net ons praat van tegnologie, 

en daarvan weet Ta’ Betsie mos niks nie. 

3. BETSIE :  Ek het darem ‘n selfoon, hoor. Ek weet hoe die moderne goed werk. 

Ek praat dan met my kleinkinders op die foon. 

4. MARA  : Laat ons maar net sê dat die stuk tegnologie niks met praat uit te 

waai het nie, Ta’ Betsie. Net mooi niks nie. Dis ‘n stuk tegnologie wat 

gebou is vir ou mans. Orige ou mans. 

5. BETSIE :  Jy praat in raaisels, Maratjie. Fone vir ou mans se ore? Nou het jy 

my heeltemaal verloor. 

6. MARA  : Ta’ Betsie, ons is nou geheel en al van die punt af. Die tegnologie 

help nie hulle hoor nie. Inteendeel. Miskien laat dit liewer hulle ore 

toeslaan. 

7. JOHANNA :  Wel, Mara, ek dink nie jy gaan iets in ons reëls oor poppe kry nie. Die 

reëls is mos lank terug geskryf, voordat hulle sulke poppe gemaak 

het. As jy my vra, kan ons hom nie keer nie. Hy bly op sy eie en gaan 

self vir die pop betaal. Die ding is al klaar op die afdraande pad. 

8. MARA  : Luister vir my. Die pop bly agter geslote deure. Sy gaan nie haar 

voete buite Freek se eenheid sit nie. Daarvoor moet ons sorg. En die 

mans moet wegbly van Freek se plek af. Tot ons ‘n plan gemaak het 

om met haar af te reken.  

9. JOHANNA :  Hoe bedoel jy nou? Hoe wil jy met haar afreken? Wil jy haar uit die 

oord verban? 
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1. MARA :  Presies, net so. Sy kan tog nie haar permanente intrek hier kry nie. 

Wat sal van ons reputasie word?  

2. BETSIE :  Nou wie gaan dan nou hier by ons intrek? Ek dog al die eenhede is 

al klaar gevat?  

3. MARA :  Presies, Ta’ Betsie, hier is nie meer plek vir ‘n enkele siel nie. Ons 

oord is mos vol. Met ‘n waglys. 

4. BETSIE :  Nou verstaan ek nog minder. Is iemand dood? Hoekom het julle my 

nie gesê iemand is dood nie? 

5. MARA :  Niemand is dood nie. Nog nie. 

6. BETSIE :  Ag, nou voel ek beter. Sommer baie beter. ‘n Afsterwe is altyd so 

finaal. 

7. JOHANNA :  Miskien moet ons sommer vir onsself so ‘n pop aanskaf. ‘n 

Mannetjies pop met baard stoppels en ‘n stywe wit onderhemp. En 

baie spiere op al die regte plekke. n Mannetjies pop met groot hande! 

Dink net! 

8. MARA :  Moenie nou stuitig wees nie, Johanna! Ons is nie soos die mans nie.  

9 JOHANNA :  Veg vuur met vuur, Mara. Dis die enigste manier. Ons het mos effe 

van ‘n noodtoestand op hande.  

10. MARA :  Ga! Nooit gesien nie. Ek sal wel aan ‘n plan dink. Luister, voor ek 

vergeet. Ons het jaarvergadering volgende maand. 

11. JOHANNA :  Ja, en wat daarvan?  

12. MARA :  Ek het besluit om te staan vir ‘n plek op die komitee. Maar een van 

julle sal my moet nomineer.  
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1. JOHANNA :  Nou vir wat wil jy jou tyd mors? Met raadsvergaderings en sulke 

goed? Dis mos vervelige werk. Mans se werk. Sulke dinge laat hulle 

belangrik voel.  

2. MARA :  Tot nou toe, ja. Maar met die ding met Freek en die pop, toe dink ek. 

Miskien moet een van ons in die binnekringe begin beweeg. Sal jy 

my nomineer? 

3. JOHANNA :  As jou kop in daardie rigting staan, ja. Ons het seker niks om te 

verloor nie.  

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN FREEK SE 

KOMBUIS,  FREEK TREK KLEEFBAND VAN BOKS AF EN BEGIN 

DELE VAN POP UITPAK OP TAFEL 

4. FREEK :  Kom, help my uitpak. Ons sit alles hier op die kombuistafel. Net plek 

maak dat ons maklik kan rondbeweeg. 

5. DAWID : Wat ‘n gedoente! 

6. FREEK :  Versigtig! (STEUN) So, ja, een been, nog ‘n been. Haar arm hier, net 

so, ja. Versigtig met haar kop! Sit die kop hier, dis veiliger. (FLUIT) 

Wel, wat dink julle? Glad nie sleg nie, of wat sê ek? 

7. HARDUS  : Magtig, dis soos om jou eie vrou te bou. Al die regte stukke wat 

behoorlik inmekaar pas. Niks te groot nie, niks te klein nie. 

Nommerpas, soos jy haar bestel het! Jy’t ‘n gelukkie getref, Freek. 

So op jou oudag. 
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1. DAWID :  Freek, jy gaan wragtig moeilikheid optel. Wag net tot die vrouens 

haar sien. Sulke frilletjies nagklere. En nie veel daarvan nie, bygesê. 

Maak skaars iets toe. Het sy nie ‘n japon of ‘n ding wat jy haar kan 

aantrek nie? Net om dinge bietjie meer fatsoenlik te hou? Ek voel self 

half ongemaklik as ek so na haar kyk. 

2. HARDUS  : (LAG) En ek sien jy sukkel om weg te kyk, Dawid! 

3. FREEK  : Nee, die klere wat sy mee gekom het, is wat sy dra. Niks anders nie. 

Dis die vervaardiger se aanwysings. Nou moet ek nog net uitvind hoe 

om haar aanmekaar te sit. Gaan nie so maklik wees nie. Die boekie 

wat saam met haar gekom het, is in Frans. Dis van nul en gener 

waarde nie. 

4. DAWID :  Nou dink jy sy praat boonop Frans?  

5. FREEK  : Van praat weet ek nou nie. Sal maar moet uitvind as ek eers haar 

knoppies begin druk. Vir al wat ek weet kan sy nog dans ook.  

6. HARDUS  : (LAG) Ek kan julle net sien. Sy met haar lyfie en jy met jou mank 

been. Al om die kombuistafel. Miskien is jy te oud en stadig om haar 

te vang, Freek. 

7. FREEK  : (LAG) Vang sal ek haar vang! 

8. DAWID :  Ek dink tog ek moet vir Mara vra om vir haar ‘n paar stukkies klere te 

leen. Hulle is amper dieselfde grootte. Behalwe nou bolangs, bygesê.  

9. FREEK  : Laat staan nou, Dawid. Sy’t nie ekstra klere nodig nie. Sy kry tog nie 

koud nie. 
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1. HARDUS :  Dis juis die ding, Dawid. Sy is ‘n prikkelpop. Mens bedek nie haar 

gawes nie. En hou nou op kamtig preuts wees terwyl jy so na haar 

loer. Jou nek trek behoorlik krom. 

2. FREEK  : So gepraat van loer, ek hou maar die gordyn toe. Die klomp 

nuuskieriges sal verseker probeer om haar te kom bekyk. Die 

oumense in die plek het mos die wêreld se tyd op hande. Nie genoeg 

om hulself mee besig te hou nie. Nee, dis mos lekkerder om oor jou 

buurman se muur te loer. (STEUN AS HY OPSTAAN) Nou laat ek 

my gereedskapkissie loop haal. Hierdie ding kan ‘n tydjie neem.  

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN MARA SE KOMBUIS, 

MARA PAK SKOTTELGOED WEG, VOËLS RAAS EN HADIDAS 

ROEP IN A/G DEUR OOP VENSTERS 

3. MARA  : Nou hoe lyk jy so of jy op warm kole loop, Dawid? Jy sluip behoorlik 

hier in. So asof jy nie raakgesien wil word nie. 

4. DAWID :  Nee, dis niks nie, my blom.  

5. MARA  : Uit daarmee, Dawid! 

6. DAWID :  Nou goed dan. As ek moet. Vir jou kan mens ook niks wegsteek nie. 

Freek se pop het toe haar opwagting gemaak. Vandag hier 

afgelewer. In so groot boks. 

7. MARA  : Nou het jy haar gesien? Hoe lyk sy? Waar is sy? 

8. DAWID :  Sy’s nog in stukke. Lê uitgepak op Freek se kombuistafel. ‘n 

Blondine. Freek moet nog uitwerk hoe om haar aanmekaar te sit.  
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1. MARA  : (SNUIF VERONTWAARDIG) Dis ook net ‘n kwessie van tyd voordat 

sy haar pad slaapkamer toe vind. Maar dit gaan sleepvoet wees, as 

jy my vra. Sy’t nou nie juis die boerpot gewen nie. Verbeel jou, om 

jou intrek te moet kry by ‘n ou man in ‘n aftreeoord. Maar dis haar 

verdiende loon. In haar lyn van werk moet sy maar haar kanse vat. 

Sy kan nie kies en keur nie. 

2. DAWID :  Freek sê hy moet eers die instruksies baasraak. Glo in Frans. Gaan 

hom ‘n rukkie neem. Maar hy’s reg om aan die werk te spring. Het 

juis sy gereedskap loop haal toe ek weg is. 

3. MARA  : Tipies man. Kan ook nie wag nie. Wel, ons het nie tyd om te verspeel 

nie. Ons moet seker maak dat die vroumens nie deurglip slaapkamer 

toe nie. Vir solank sy nog op die tafel lê, kan ons die sedes van ons 

oord red. 

4. DAWID :  Nou wat nou, Mara? Kan ons nie maar net leef en laat leef nie? Moet 

ons heeltyd in mekaar se slaai rondkrap? 

5. MARA  : Iemand moet die goeie orde bewaar, Dawid. Sorg net dat jy my laat 

weet van Freek se bewegings. Jy’s my oë en ore.  

6. DAWID :  Ek kan tog nie op Freek spioeneer nie. Dis nie reg nie. Ons ken 

mekaar al te lank, van kindsbeen af. 

7. MARA  : As jy weet wat goed is vir jou, Dawid, hou jy my op hoogte. Ons kan 

probleme optel as die ding bene kry. 

8. DAWID :  Ai, Mara. 

9. MARA  : Selfbehoud, Dawid. Jy help my, jy help jouself. Jy wil tog nie dat die 

ding met Freek jou aan die kortste end laat trek nie. 
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1. DAWID :  Ja, Mara. Smaak my jy moes lankal in die politiek ingegaan het. 

2. MARA  : Nou toe. ‘n Man van sy ouderdom vat mos ‘n rukkie om op te warm. 

So, miskien het ons nog genoeg tyd. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN MARA SE 

SITKAMER, VROUENS DRINK TEE, KOPPIES KLINGEL TEEN 

PIERINGS, VOËLS RAAS IN A/G 

3. MARA  : Dis ons laaste kans. Ons enigste kans. Ons moet inspring voor Freek 

oorlams raak met die pop. 

4. JOHANNA :  Laat mens sommer verstik in jou tee. Wat is jou plan, Mara?  

5. MARA  : Soos ek mans ken, dink hulle net aan twee dinge. En een daarvan is 

kos. Lekker kos. 

6. JOHANNA :  Jy wil Freek voer? Nou hoe help ‘n voerdery jou saak? 

7. MARA  : Ons moet ons planne fyn uitwerk. Kos alleen gaan nie die knoop 

deurhak nie. Dis net een helfte van die plan. Die aas, by wyse van 

spreke. Ons het iemand nodig wat die hoek met die aas gaan uitgooi. 

‘n Weerligafleier. Een van ons hubare dames sal moet hand opsteek. 

En vinnig ook. 

8. LEAH :  Ek dink nie ek wil hoor wat jy nou gaan kwytraak nie, Mara.  

9. MARA  : Luister. Freek het ‘n langoog vir ‘n mooi vrou. Een van julle 

alleenlopers moet Freek se aandag gaan aflei. As ek kon, sou ek. Ek 

is tog die jongste van ons almal. Maar ek is getroud. Boonop sit ek 

en Freek nie om dieselfde vuur nie.  

10. LEAH :  Hoe bedoel jy, sy aandag aflei?  
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1. MARA  : Net wat ek sê. En sonder vrywilligers sal julle maar moet lootjies trek. 

Dis vir ‘n goeie doel. Ons moet die mans van ons oord red. Ek sien al 

klaar hoe knip Dawid sy oë. Hy’s kapabel en trap skeef as ek 

wegkyk. En as Dawid wegval, staan die ander mans op tou. So, ons 

verkose dame moet Freek se aandag aflei terwyl die ander hulle 

werk doen. 

2. LEAH  : Nou waarheen word hierdie weerlig afgelei?. 

3. MARA :  Niks onwelvoeglik nie. Een van julle gee so bietjie aandag aan Freek. 

Net om sy oog van die pop af te kry.  

4. LEAH : En wat as Freek begin vatterig raak met die weerligafleier?  

5. JOHANNA :  Dinge raak nou bietjie nerfaf, as jy my vra. 

6. MARA  : Luister. Ons bak ‘n paar lekker goed, ‘n koek en ‘n poeding. Soet 

goed waarvan mans hou. En ons gebruik die baksel om Freek weg te 

lok van die pop af. Lank genoeg dat ons die pop se binnegoed kan 

omkrap. 

7. LEAH :  Jy bedoel soos in sabotasie?   

8. MARA  : Presies! As ons die pop se binnegoed kan bykom en ‘n paar van die 

drade uittrek is sy mos onskadelik. Geen man wil tog sukkel met ‘n 

vrou wie se draadwerk deurmekaar is nie.  

9. JOHANNA :  Maar ons sal in sy plek moet inbreek om by die pop uit te kom!  

10. MARA  : Nee wat. In die oord sluit niemand hulle deure nie. In ieder geval nie 

deur die dag nie. Ons glip in en uit in ‘n paar minute. Wanneer Freek 

terugkom, vol geëet en gemaklik, werk sy pop nie meer nie. So 

maklik soos soetkoek eet.  
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1. JOHANNA :  Ek hou niks van die plan nie.  

2. MARA  : Als sal uitwerk as ons vinnig speel.  

3. JOHANNA :  Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ons hom maar laat begaan, 

dis tog onskadelik agter toe deure. 

4. MARA  : Nooit nie. Freek het oorlog teen die vroulike inwoners van ons oord 

verklaar. Ons gaan nie net omdraai en weghardloop nie. Ons gaan 

terugbaklei!  

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND IN FREEK SE 

KOMBUIS, VOËLS RAAS EN HADIDAS ROEP IN A/G  

5. FREEK :  (STEEK PYP AAN, VAT ‘N PAAR DIEP TEUE. VIR HOMSELF) So, 

pop, hier sit ons nou. Jy al die pad uit Frankryk uit, en kyk waar 

eindig jy op. In stukke op die kombuistafel van ‘n ou man wat sit en 

pyp rook. En nogal in ‘n ouetehuis. Seker elke pop se nagmerrie, as 

jy my vra. Maar laat ek die lig aansit. Raak skoon skemer hier binne. 

(VAT NOG ‘N TEUG AAN SY PYP) Ja pop, ek gesels maar met jou 

al kan jy nog nie terugpraat nie. Maar kyk, ek kan jou nie aanhou pop 

noem nie. Ek moet jou ‘n naam gee, ‘n Franse naam. Laat ek dink. 

Wat van Fifi? Dis al Franse naam wat ek ken. Ja, jy lyk nogal soos ‘n 

Fifi. Nou moet ek nog net jou boekie baasraak. As ek jou kan kry om 

Afrikaans te praat, dan leer ek jou my naam. (TEUG AAN PYP) My 

naam is Freek. (REK DIE WOORD UIT) Freeeek. Dis nie Frans nie, 

maar nou ja, dis my naam. Freek Havenga. Bly te kenne, Fifi! (LAG) 

Laat ek aan die werk spring. Net eers sien wat in die 

gereedskapkissie is, of ek als het wat ek nodig gaan kry. 
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BYK :  FREEK PAK GEREEDSKAP UIT EN SKUIF DIT ROND 

1. FREEK :  So ja, ‘n klein tangetjie. Ook die skroewedraaiers. (LAG) Ek kan al 

die vroumense hoor skinder, met Dawid se Mara reg voor in die koor. 

So skynheilig soos ‘n warm bergwind. Laat my sommer lekkerkry, net 

om te dink hoe ongemaklik hulle gaan slaap. Jy op hulle gewetes en 

die mans wat van jou droom! 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA AANDETE IN AFTREEOORD SE 

EETSAAL, EETGEREI KLINK, GEROESEMOES IN A/G 

2. MARA  : Hier kom hy nou aangedrentel. Lyk nogal ingenome met homself. 

3. DAWID :  Miskien het Freek iets om oor ingenome te wees! 

4. MARA  : Dawid, ek waarsku vir jou. Moenie vir jou stuitig hou nie! Kry die 

gemors uit jou kop uit. Die pop behoort in Freek se hangkas. Saam 

met al sy ander geraamtes. Nie in jou kop nie. 

5. FREEK :  (BEWEEG NADER) Naand mense. Wat's vir ete? 

6. DAWID  : Selfde as laas Dinsdag en die vorige Dinsdag. Selfde as volgende 

Dinsdag.  

7. FREEK  : Nee magtig, ons moet met die kombuis praat. Dis tyd dat hulle die 

spyskaart aanpas! Ons het bietjie opwinding nodig in die plek. 

Miskien bietjie Franse kos, of wat sê ek nou? 

8. MARA  : Ek verstaan jy het al klaar vir jou eie opwinding gesorg? Franse 

opwinding? 

9. FREEK :  Het iemand nou stories aangedra? 

10. MARA  : As die skoen pas, moet jy hom maar aantrek, Freek. 

11. FREEK  : (SNORK GELUID) Bly jy maar uit my skoene uit, Mara.  
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1. DAWID  : Nou toe, kom ons eet.  

2. LEAH  : (KUG) En laat ons tog die vrede behou. 

3. MARA :  Dis nie ek wat die vrede omgegooi het nie. 

4. HARDUS  : (BEWEEG NADER) Naandsê, mense. Het ek iets gemis? 

5. FREEK  : ‘n Paar steke in die rug. Niks ongewoon vir ons ouetehuis nie.  

6. DAWID  : So van die os op die jas, ons het mos binnekort ons jaarvergadering. 

7. FREEK :  Dis maar net so vervelig soos ons spyskaart. Bloot iets om die tyd 

mee verby te kry. 

8. DAWID  : Net gewonder, Freek. Jy roteer mos die jaar? 

9. FREEK  : Ja, ek reken so. 

10. DAWID :  Gaan jy jouself weer herverkiesbaar stel? 

11. FREEK  : En nou, Dawid? Stel jy belang om my pos oor te neem? 

12. DAWID  : Vra maar net.  

13. FREEK :  Ons sal maar moet sien. Miskien is my hande met ander dinge besig.  

14. MARA  : En ons almal weet wat jy bedoel. 

15. FREEK  : (LAG) Die groen duiwel loop al klaar rond, sien ek! En so nog voor 

die kompetisie behoorlik oë gewys het. 

16. MARA :  Wag maar, Freek Havenga. Jou dag sal kom. Die wiel draai. Stadig, 

maar hy draai. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN FREEK SE 

KOMBUIS, HARDUS MAAK DEUR OOP, VOËLS RAAS EN 

HADIDAS ROEP IN A/G, HARDUS MAAK DEUR TOE  

17. HARDUS  : (BEWEEG NADER) Ek sien jy's nog al die tyd aan die gang. Maar 

darem vorder jy. Die hele lyf pas al inmekaar. Nou nog net die kop. 
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1. FREEK  : (SNORK GELUID) Vat maar bietjie raaiwerk, so sonder ‘n behoorlike 

handleiding. Tussen die kop en die nek is waar die draadwerk 

inmekaarpas. As ek verkeerd koppel eindig ek op met ‘n befoeterde 

vroumens, vir al wat ek weet.  

2. HARDUS  : Kyk nou net, ‘n afkop Dolla. Magtig, sy lyk, hoe sal ek nou sê? Jy 

beter die gordyn styf toe hou. As die vroumense haar so sien sit by 

jou kombuistafel het jy ‘n rebellie op hande.  

3. FREEK  : Dis klaar te laat. Die lang messe is uit. Nog voor Fifi ‘n woord gesê 

het. 

4. HARDUS  : Nou gaan jy haar Afrikaans leer praat? 

5. FREEK  : Sal maar eers uitvind hoe staan haar ingesteldheid. Vir al wat ek 

weet is sy nie goed met tale nie. 

6. HARDUS  : (LAG) Sy lyk of sy Frans kan praat. Nou hoe lank nog, reken jy? Voor 

sy aan die praat gaan, bedoel ek? 

7. FREEK  : Gee my nog ‘n dag of wat. Teen die naweek, reken ek. Dan begin 

ons gesels. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN MARA SE SITKAMER, 

KOPPIES KLINGEL TEEN PIERINGS, HOND BLAF IN A/G  

8. DAWID  : Julle tyd loop uit, Mara. Freek reken sy werk is teen die naweek 

klaar. Dis nou aldus Hardus. Nog net ‘n paar los drade en haar kop 

wat ingepas moet word.  

9. MARA  : So gou al? Dan beter ons spring. Die ou rokjagter moet nou gestuit 

word. 

10. DAWID  : Dis nou nie juis of Freek se pop veel van ‘n rok dra nie. (Lag) 
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1. MARA  : Genoeg, Dawid. Dis nie nou tyd vir kru wees nie.  

2. DAWID  : Ja, my blom. Ons sal maar moet sien wat kom van die ding. 

BYK: MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN MARA SE 

SITKAMER, VOËLS RAAS EN HADIDAS ROEP IN A/G 

3. MARA  : So ja, hier is die name in die hoed. Wie gaan eerste trek? Nee Ta’ 

Betsie, nie Tante nie. Ta’ Betsie gaan nie deug vir die joppie nie. 

4. JOHANNA  : Nou goed, laat ek my hand insteek.  

BYK:  PAPIERE RITSEL 

5. JOHANNA  : So, ek is nie die gelukkige een nie!  

6. MARA  : Johanna! Aan wie se kant is jy? Kom Leah, jou beurt. 

7. LEAH  : Dis die papiertjie met die swart kol op! 

8. MARA  : Ek dink dis goed so, Leah. Jy’s ons beste kandidaat. Ek was nie so 

seker van die ander nie. Darem is jou vel nog glad.  

9. LEAH  : Nou wat is jou plan? 

10. MARA  : Reg, ons bak ‘n paar disse. Die soort wat mens sal bak as jy 

kuiergaste verwag. ‘n Koek en ‘n poeding en miskien ‘n lekker 

melktert. Dan, more middag, stap jy oor na Freek se eenheid met jou 

mandjie vol lekker gebak. Jy vertel hom jou kuiergaste het op die 

nippertjie gekanselleer. Nou sit jy met al die lekker kos wat jy nie wil 

mors nie. Nooi hom dan vir ‘n piekniek. In die tuin, by die voëlbad, 

waar julle rustig op ‘n bankie sit en eet terwyl die res van ons aan die 

werk spring. 

11. LEAH  : En as hy nie wil piekniek hou nie? 
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1. MARA  : Hy sal. Alle mans hou van lekker kos en ‘n bietjie aandag van ‘n 

jonger vrou. Dis mos maar hoe mans se koppe werk. 

2. BETSIE  : Waar gaan ons piekniek hou? Is ek ook genooi?  

3. MARA  : Nee Ta’ Betsie. Leah het werk. Belangrike werk.  

4. LEAH  : Julle gaan moet inspring as dinge skeefloop! 

BYK:  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN FREEK SE 

KOMBUIS, FREEK KRAP ROND IN GEREEDSKAPKISSIE 

5. FREEK  : (VIR HOMSELF) Net die klein skroewedraaier...nou waar sal die 

draad nou inpas? Ha, hier is die plek. Weggesteek nogal. Slim! So-

ja, seker dan die laaste, net die knippie toemaak. Sal later die kop 

ordentlik vasmaak. Dan ‘n lang nag op die batterylaaier, en Fifi is reg 

om te dans. Kan nie wag om die manne te wys nie. So ja! Laat ek die 

draad hier inprop, en...netjies! 

6. FIFI  : Bonjour Monsieur! 

7. FREEK  : (GIL) Magtig, Fifi! Jy kan dan praat! 

8. FIFI  : Comment vous appelez-vous? 

9. FREEK  : (HAAL HARD ASEM) Nee wag, ek skakel jou vir eers af. Dinge 

beweeg nou te vinnig vir my!  

10. FIFI  : Quel est ton plaisir? 

11. FREEK  : Die knoppie hier, so ja! (BLAAS ASEM UIT) Dit was bleddie amper! 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND BUITE FREEK SE 

EENHEID, LEAH SE VOETSTAPPE, LEAH KOM TOT STILSTAND 

BY FREEK SE VOORDEUR 

12. LEAH  : (KLOP AAN DEUR) Freek?! 
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1. FREEK  : (AGTER TOE DEUR) Wat nou? 

2. LEAH  : Freek? Is jy tuis? 

3. FREEK  : Wie is daar? 

4. LEAH  : Freek, dis ek. Leah. 

5. FREEK  : Wat? Leah? 

6. LEAH  : (KLOP WEER) Gaan jy oopmaak, Freek? 

7. FREEK  : Ja, ja. Ek kom! 

8. LEAH  : Freek? 

9. FREEK  : Net ‘n oomblik! Ek moet net gou iets toemaak, ek bedoel regmaak. 

Ek’s nou by jou! 

BYK :  FREEK MAAK DEUR OOP 

10. LEAH  : Freek! Ek dog ek staan voor dooiemans deur. 

11. FREEK  : Middag, Leah. 

12. LEAH  : Kan ek inkom? 

13. FREEK  : Nou hoe? Reg, kom maar in. 

14. LEAH  : Dankie, Freek.  

15. FREEK  : Jammer. My plek is maar effe deurmekaar. Ek het nie kuiergaste 

verwag nie. 

16. LEAH  : Dis juis hoekom ek hier is. Kuiergaste. 

17. FREEK  : En hoe bedoel jy nou? 

18. LEAH  : My kuiergaste het op die nippertjie laat weet hulle kom nie meer nie.  

Nou sit ek met ‘n mandjie vol gebak. Kyk hier, ek het (BREEK AF) 

Genugtig Freek, wie steek jy weg? Sit iemand onder die laken? 

19. FREEK  : (KUG VERLEË) Niemand nie. Nee. 
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1. LEAH  : Maar dit lyk dan soos ‘n mens wat hier onder die laken sit? Het jy ‘n 

kuiergas? Moet ek liewers later terugkom? 

2. FREEK  : Ek (BREEK AF) Nee, dis niks nie.  

3. LEAH  : Maar iets hier is nie reg nie. As jy ‘n kuiergas het, wil ek nie pla nie. 

4. FREEK  : Dis nie ‘n kuiergas nie. 

5. LEAH  : (HALF SPOTTEND) Laat ek die laken lig voor die arme mens 

versmoor. Dis ‘n jong dame! Maar sy beweeg dan nie, het sy dan 

klaar versmoor?  

6. FREEK  : Dis Fifi. Sy’s ‘n pop. Sy (BREEK AF) sy leer my Frans praat. Sy’s my 

taal juffrou. Ek het haar aangeskaf om my te leer Frans praat. 

7. LEAH  : Nou dis nou interessant. Kan ek hoor hoe sy praat?  

8. FREEK  : Nie nou nie, sy het (BREEK AF) Haar batterye is pap.  

9. LEAH  : Dis nou jammer. Sy lyk of sy nogal lekker sal kan gesels. En dis ‘n 

goeie ding dis somer, ander het sy verkluim. 

10. FREEK  : Ja, sy gesels. In Frans. Maar nie nou nie. Soos ek gesê het. Haar 

batterye.  

11. LEAH  : Nou kom, die souttert word koud. Stap jy saam? Dis tyd vir piekniek 

hou.  

12. FREEK  : Piekniek? 

13. LEAH  : Ja, met al die gebak. Help ‘n bietjie dra. Vat die mandjie, dan gaan sit 

ons in die tuin by die voëlbad en eet.  

14. FREEK  : Klink goed, ja. Laat ons hier uitkom.  
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1. LEAH  : (LAG) Loop voor, ek trek jou deur toe. Ek’s nou lekker honger! En ek 

kan nie wag om te hoor van al die Franse woorde wat jy al by jou 

juffrou Fifi geleer het nie. 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND IN OORD SE TUIN 

WAAR VROUENS AGTER ‘N BOOM SKUIL, VOËLS RAAS IN A/G  

2. MARA  : (FLUISTER) Hulle stap voëlbad toe. Nou moet ons spring. Johanna, 

jy moet ‘n skerp oog op hulle hou. Ek glip in Freek se eenheid in en 

as jy enige onraad opmerk, blaas jy hard op die fluitjie. 

3. JOHANNA  : Onraad? 

4. MARA  : Soos as iemand te naby aan Freek se eenheid kom. Ek wil nie binne 

gevang word nie. Dan het ek ander probleme. 

5. JOHANNA  : Goed, ek hou die fluitjie reg.  

6. MARA  : En hou jou oog op Freek. Moet my nie in die steek laat nie. 

7. JOHANNA  : Ek kyk nie ‘n oomblik weg nie! 

8. MARA  : (VIR HAARSELF) Wel, nou of nooit. 

BYK :  MARA SE VINNIGE VOETSTAPPE  

9. MARA  : (VIR HAARSELF) Reg, niemand is naby nie.  

BYK :  MARA MAAK FREEK SE VOORDEUR OOP EN TOE 

10. MARA  : (SNUIF EN NIES) Sies, watter aaklige stink twak reuk! Hoe kan 

enigiemand asem kry in die plek? Ek gaan ‘n venster moet oopmaak, 

anders versmoor ek. 

BYK :  MARA MAAK VENSTER OOP 
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1. MARA  : (VIR HAARSELF) So ja. Nou waar is die pop? (NIES WEER) Wag, 

hier steek iets uit onder die laken. Natuurlik, hy’t die pop se skaamte 

probeer bedek. Wag, laat ek die laken aftrek. (GIL VAN DIE SKRIK). 

Ek dog jy’s lewendig! G’n wonder die mans se monde hang oop nie! 

Jou flerrie, het jy geen skaamte nie, kyk jou eina nagklere! En jy sit 

ook lelik. (SNUIF) Nou waar begin ek, waar’s jou draadwerk? Laat ek 

hier by jou kop begin, jou kop effe draai, lyk my hier’s ‘n naat. (GIL) 

Magtig, die kop het afgebreek! Wat maak ek nou? 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND IN OORD SE TUIN 

WAAR FREEK EN LEAH PIEKNIEK HOU, VOËLS RAAS IN A/G  

2. LEAH  : So-ja, als is uitgepak. Voel, die tertbak is nog warm. 

3. FREEK  : Kyk nou net! Jou kuiergaste kan jammer wees hulle het so ‘n fees 

gemis.  

4. LEAH  : Vat so aan, bordjies en servette. En hier is vurkies. 

5. FREEK  : (LAG) Ek eet nie gewoonlik met so ‘n klein vurkie nie. 

6. LEAH  : En ‘n linne servet vir ons elkeen. 

7. FREEK  : Dankie. (KLAP TEEN SY SAKKE) Agge nee. 

8. LEAH  : Wat’s dan nou fout?  

9. FREEK  : My pyp. Ek het my pyp by die huis vergeet.  

10. LEAH  : Los jou pyp vir nou. Laat ons eers eet.  

11. FREEK  : Slegte gewoonte, ek weet. Maar sonder my pyp is ek verlore. Ek 

moet terug huis toe. (BEWEEG WEG) Ek’s nou terug. Jy kan solank 

skep, as jy wil. 
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BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND IN OORD SE TUIN 

WAAR JOHANNA SKUIL, VOËLS RAAS IN A/G  

1. JOHANNA  : O, my gonna, Freek is op pad terug na sy eenheid toe. Ek moet 

blaas! (SY BLAAS HARD OP FLUITJIE) 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND IN OORD SE TUIN 

WAAR FREEK EN LEAH PIEKNIEK HOU, VOËLS RAAS IN A/G  

2. LEAH  : (ROEP UIT) Freek!  

3. FREEK  : (VAN ‘N AFSTAND) Ja? Ek is nou terug!  

4. LEAH  : (ROEP UIT) Jou pyp is hier, op die bankie! Jy moes jou pyp 

uitgehaal het toe jy kom sit het. 

5. FREEK  : (BEWEEG NADER) Genugtig, dat ek nou so vergeetagtig word op 

my oudag! Jy’s reg. Hier lê my pyp. Amper verniet teruggestap huis 

toe om te soek. 

6. LEAH  : Kom sit, ek skink koffie.  

7. FREEK  : Sê my, het jy ook ‘n fluit gehoor?  

8. LEAH  : Ja, die tuinier. Hy’s netnou hier agter verby. Hy loop mos heeldag en 

fluit. Het jy hom nie gesien nie?  

9. FREEK  : Kan nie sê ek het nie, nee.  

10. LEAH  : Tipies mans, merk mos niks op nie. Hier’s jou koffie. Stoom sommer 

nog, so uit die fles. 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA FREEK SE EENHEID  

11. MARA  : (VIR HAARSELF) Die fluitjie! Maar hoe dan so gou? Ek moet hier 

uitkom voor Freek my hier kry. (ASEM JAAG) Gou, ek kan nie hier 

gevang word nie!  
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BYK :  MARA MAAK DEUR OOP EN TOE, HAAR VINNIGE 

VOETSTAPPE BEWEEG NADER AAN JOHANNA WAAR SY 

SKUIL IN OORD SE TUIN 

1. MARA  : (UITASEM) So ja, net hier om die hoek, ek kan Johanna sien. Ek is 

veilig! 

2. JOHANNA  : Mara, ek’s jammer! Ek het vals alarm gemaak. Ek moes nie geblaas 

het nie. Freek is terug na sy piekniek toe. Maar wat het jy daar, die 

pop se kop? 

3. MARA  : (LAAT HAAR ASEM STADIG UIT) Genugtig, ek is so vinnig by sy 

eenhied uit, ek het bly vasklou aan haar kop!  

4. JOHANNA  : Wat gaan jy met haar kop maak? 

5. MARA  : Ek weet nie, maar dis nou te laat. Ek gaan die kop moet wegsteek. 

Of begrawe. Ek kan nie die kop teruggee nie. Hoe verduidelik ek 

myself?   

6. JOHANNA  : Wel, dis dan seker die einde van Freek se streke. Doller as kop af 

kan dinge tog nie gaan nie! 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND IN OORD SE TUIN 

WAAR FREEK EN LEAH PIEKNIEK HOU, VOËLS RAAS IN A/G  

7. FREEK  : (SUIG AAN PYP) So ja. Daar’s niks so lekker soos ‘n pyp na ‘n 

koppie koffie nie. 

8. LEAH  : Genoeg geëet? 

9. FREEK  : (KREUN) Te veel! 

10. LEAH  : (LAG) So, vertel my van al die Frans wat jy leer? 
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1. FREEK  : (SNORK GELUID) Eintlik maar nog niks nie, ek is nie goed met tale 

nie. 

2. LEAH  : Maar jou sexy jong juffroutjie kan jou seker uithelp? Ek bedoel 

reghelp?  Met die pratery. 

3. FREEK  : (LAG) Jy spot nou met my.  

4. LEAH  : Nee, ek dink dis ‘n slim idee. ‘n Robot wat lyk soos ‘n regte mens. Jy 

moet tog luister as sy praat. Dink net hoe vlot jou Frans gaan wees 

na ‘n paar maande. Dis nou as jy jou lesse mooi leer? 

5. FREEK  : (SUIG AAN PYP) Ek wil nou nie ondankbaar klink nie, Leah. Wat ek 

wil weet, wat steek agter die piekniek? En hoekom saam met my? 

Het die piekniek iets met die pop uit te waai? 

6. LEAH  : Al die vrae, Freek? Los tog en kry nog ‘n sny melktert. Hierso, hou 

jou bordjie. Geniet die piekniek. 

7. FREEK  : Jy bedoel solank my mond vol is kan ek nie vrae vra nie? 

8. LEAH  : (LAG) Ek gaan ook nog ‘n stukkie eet. 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND, FREEK SE 

VOETSTAPPE OP PAD NA SY EENHEID, VOËLS RAAS IN A/G  

9. FREEK  : (VIR HOMSELF) Kyk, vanaand eet ek nie weer nie. Die vroumens 

het my behoorlik gevoer, ek is so dik soos ‘n bees. Maar ek vertrou 

nog nie die vrede nie.  

BYK :  FREEK MAAK DEUR OOP EN TOE 

10. FREEK  : (SNORK GELUID) Wag, iets is nie reg nie. Die venster? Ek’s seker 

ek het niks oopgelos nie. Behoorlik ‘n trek deur die huis.  

BYK :  FREEK MAAK VENSTER TOE 
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1. FREEK  : So ja, dis beter. Plek ruik skoon vreemd, met al die stof wat hier 

ingewaai het. (SUG) Tyd vir ‘n rukkie skuins lê. Ek’s te vol vir 

rondstap. Of wat sê ek, Fifi? (ROEP UIT) Wat de hel! Waar is jou 

kop? Het iemand? Wag ‘n bietjie, die piekniek, nou verstaan ek. En 

die gefluit toe ek my pyp wou kom haal. Dis die spul vroumense. 

Hulle het met my pop kom foeter terwyl Leah my gevoer het. Kyk hoe 

lyk sy nou, skoon afkop! 

BYK :  FREEK TREK STOEL UIT 

2. FREEK  : (VIR HOMSELF) Laat ek liewers sit, voor ek iets oorkom. Ek is seker 

dis was daai ou heks Mara se planne. Maar ek gaan my nie laat 

onderkry nie. Nie so maklik nie.  

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATOGGEND MARA SE SITKAMER, 

VOËLS RAAS IN A/G  

3. LEAH  : Genade Mara, wat gaan jy met die pop se kop maak?  

4. MARA  : (VERONTWAARDIG) Vir nou gaan sy kas toe. Op ‘n plek waar ek 

haar nie kan sien nie. Kompleet of haar oë my volg en verwyt. 

Verbeel julle, ‘n pop! 

5. JOHANNA  : Ek verstaan glad nie hoekom jy die kop gesteel het nie. 

6. MARA  : Ek het g’n niks gesteel nie. Ek het bloot haar kop verwyder, dis al. Ek 

het ‘n oorlamse ou man teen homself beskerm. Dis mos nie diefstal 

nie. Hy sal my nog eendag dankbaar wees.  

7. LEAH  : Ek voel nou sleg oor hoe ons Freek om die bos gelei het. Hy's eintlik 

‘n aangename mens. Toe loop breek jy by sy huis in. 
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1. MARA  : (VERONTWAARDIG) Ek het nie ingebreek nie. Die deur was nie 

gesluit nie. Ek het myself net ingelaat. Vinnig in en uit. 

2. JOHANNA  : Maar jy moes nie die kop gesteel het nie, Mara. Dit was nie deel van 

die plan nie. Dink net, ‘n inbraak en ‘n roof. Ek kan nie tronk toe gaan 

nie. Ek’s te oud. Wie gaan my help om my kouse aan te trek in die 

tronk? 

3. MARA  : Staak jou gekerm, Johanna. Ons het nie ingebreek of geroof nie. 

Ons het nie wapens gebruik nie. So ons gaan nie tronk toe nie. Is jy 

nou besig om jou eie kop te verloor? 

4. JOHANNA  : Ek weet nou nie meer so mooi nie. Miskien kan ons die kop gaan 

inhandig by ontvangs. Ons kan ‘n storie opmaak. Ja, ons kan sê dat 

‘n hond hier aangekom het met die pop se kop en dat ons die kop wil 

inhandig. Dan kan niemand ons van diefstal beskuldig nie. Diewe 

gee mos nie gesteelde goedere terug nie. 

5. LEAH  : Ek stem. Ek dink dis ‘n goeie plan.  

6. MARA  : Luister vir my. Julle is besig om bog kwyt te raak. Julle is net 

verbouereerd. Ons plan was dat Freek moes afsien van die pop, en 

ons plan het gewerk. Sonder die kop is die pop nie dieselfde nie. 

7. LEAH  : Ons moet maak soos Johanna sê. Ons moet die kop met die lyf 

herenig. Dan sal Freek ons nie kan blameer nie. 

8. MARA  : Genoeg gepraat. Los die kop by my. Ek sluit dit toe in ‘n kas. Ons 

wag ‘n dag of twee en sien hoe dinge uitspeel. Mens maak nie 

besluite as jy onder druk is nie. 
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BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG OP FREEK SE 

STOEP, VOELS RAAS IN A/G  

1. FREEK  : (KREUN) So ja, Fifi, nou sit jy net hier. Gemaklik op die bankie op my 

voorstoep, waar almal jou kan sien. Teen sononder sal die hele oord 

aan die praat wees oor Freek se afkop vrou. (LAG) Die vroumense 

wou mos ‘n ding begin. Nou moet hy maar val waar hy val. Kom ons 

kyk of hulle mans gaan wegbly van my voorstoep af! (LAG) Net die 

bordjie staanmaak hier langs jou, waar almal kan lees: Pop te koop, 

splinternuut, effe beskadig, alle aanbiedinge word oorweeg. (LAG 

WEER) So-ja, nou wag ons en kyk!  

BYK :    HARDUS SE VOETSTAPPE, DOOF NADER 
 
2. HARDUS  : En nou, Freek? Wat gaan hier aan? 

3. FREEK  : Net wat jy sien, Hardus. Iemand het die reg in eie hande geneem. 

BYK :    DAWID SE VOETSTAPPE, DOOF NADER 
 
4. DAWID  : Is my oë besig om vir my te lieg? Waar’s haar kop? 

5. HARDUS  : Presies wat ek ook wil weet. 

6. FREEK  : Wel, iemand het by my plek ingebreek en Fifi se kop gesteel. Nou 

verkoop ek haar maar. 

7. DAWID  : Maar jy gaan moeilikheid optel deur haar so uit te stal! 

8. FREEK  : (SNORK) Wie haar uit die openbare oog wil hê gaan haar van my 

hande af moet neem! Vir harde kontant! 

9. HARDUS  : Ha, nou verstaan ek. Die vroumense! 

10. FREEK  : Presies. Die vroumense. 



   36 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN OORD SE TUIN, 

VOELS RAAS IN A/G  

1. MARA  : (BEWEEG NADER) Het julle gesien? Op Freek se voorstoep? 

2. LEAH  : Almal het gesien. Die oord gons behoorlik oor die storie. Freek se 

afkop-flerrie op sy voorstoep. En die gerugte is klaar in die rondte. 

Die mans is besig om ‘n fonds te begin om haar by Freek te koop. 

Als in die geheim, natuurlik. Maar mense praat. 

3. JOHANNA  : (BEWEEG NADER) Sjoe, dinge raak nou warm hier in ons oord. Ek 

hoor ou Stefaans het die pop gaan bekyk. Toe kry hy hartkloppings 

en ‘n spier spasma. Soveel so dat hy nou bedlêend is. Ai, die arme 

man. Hy’s in die siekeboeg, onder bewaking. Matrone hou sy 

bloeddruk dop. 

4. MARA  : Wel, ons moet nou vinnig beweeg. Die pop se kop teruggee is nie 

meer ‘n opsie nie. Dis te laat daarvoor. Ons sal self maar ‘n fonds 

moet begin om die pop te koop. 

5. JOHANNA  : Om wat mee te maak? Ek wil nie die pop hê nie. 

6. LEAH  : Ek ook nie. Ek het boonop nie geld om te mors nie. Die lewe is te 

duur. 

7. BETSIE  : (BEWEEG NADER) As julle weet wat ek nou gesien het! Ek kon nie 

my oë glo nie.  

8. MARA  : Ja Ta’ Betsie, ons weet maar alte goed wat aan die gang is. Luister, 

Ta’ Betsie het mos baie geld. Wil Tante nie die pop koop nie?  

9. BETSIE  : Nee wat, Maratjie. 

10. MARA  : Kom Tante, dis vir ‘n goeie doel.  
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1. BETSIE  : Moes maar rof gegaan het, daar by Freek se plek. Vir die jong 

dametjie om haar kop te verloor, bedoel ek. In my dae het ons goed 

kop gehou, van beserings was daar nooit juis sprake nie. 

2. MARA  : Ai Tante! (MAAK SNORK GELUID) Wel, ek gaan nie nou lê nie. Ek 

het die ding begin en ek gaan hom deursien. Ek gaan by elke vrou in 

die oord geld insamel. Dan gaan ek Freek ‘n aanbod maak wat hy 

nie kan wegwys nie.  

3. LEAH  : En wat maak jy met die pop? As jy haar nou gekoop het? Hoe gaan 

jy Dawid in toom hou? 

4. MARA  : Ek sal ‘n plan maak. Vir eers moet ek haar van Freek se stoep af kry. 

Voor iemand anders beseer word. Mens kan nie sulke kanse waag 

nie. 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP FREEK SE STOEP, 

HADIDAS ROEP IN A/G  

5. HARDUS  : En hoe lyk dinge, Freek? Het jy al ‘n aanbod gehad? 

6. FREEK  : Watwo, sommer ‘n paar goeie aanbiedinge! Maar als in die geheim, 

moet ek bysê. Wewenaars en oujongkêrels wat anoniem wil bly.  

7. HARDUS  : En die vrouens? 

8. FREEK  : (GEE BLAFLAG) Nog niks nie, maar iets is op pad. Glo my. 

BYK :  DAWID SE VOETSTAPPE, DOOF NADER 

9. DAWID  : So jy’s nog in die mark? 

10. FREEK  : Nie vir lank nie. Ek wil vandag nog besluit. Ek wil Fifi nie oornag hier 

op die stoep los nie, en sy’s te swaar om heen en weer te dra. 
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1. DAWID  : Ek dink jy’s reg. Hier kom ‘n aanbod van die vroumense. Mara is 

besig om onder die vrouens te ywer vir ‘n bydrae. Sy kan nie wag om 

van Fifi ontslae te wees nie. Sy’s voor jou deur, kort voor lank. 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN MARA SE 

SITKAMER, VOËLS RAAS EN HOND BLAF IN A/G  

2. MARA  : (VERONTWAARDIG) Kan jy glo? Nie ‘n enkele vrou in die oord wil ‘n 

sent gee om die pop te koop nie. Skielik dra die getroude vrouens se 

mans die beursies. En die weduwees en oujongnooiens pleit 

armoede. Wat gaan ek maak? 

3. DAWID  : Dinge maar hulle gang laat gaan? 

4. MARA  : Hoe bedoel jy nou? 

5. DAWID  : Laat Freek die pop aan een van die mans verkoop. Hy het blykbaar 

klaar ‘n paar aanbiedinge. Van ryk mans wat kan betaal en nie neus 

optrek vir haar toestand nie. En dan is die pop van sy voorstoep af 

en uit die oog uit. Dink so daaraan, wie die pop ook al koop gaan nie 

adverteer nie. Jou probleem is opgelos. Geen meer openbare 

onsedelikheid nie. 

6. MARA  : Dis nou regtig ‘n dom redenasie, Dawid. Ons moet die pop uit die 

oord uit kry. Sy’s ‘n doring in ons vlees. Sy moet spore maak. 

7. DAWID  : Dan moet jy maar aanhou pleit vir bydraes, Mara. Ek sien geen 

ander uitweg nie. 

8. MARA  : Ek het ‘n uitweg. 

9. DAWID  : O ja? 

10. MARA  : Jy kan die geld voorskiet. Om die pop mee te koop. 
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1. DAWID  : (SNUIF) Nou hoekom sal ek? Dis tog malligheid. 

2. MARA  : As jy weet wat goed is vir jou, Dawid, sal jy die geld voorskiet. Of wil 

jy nou jou eie vensters stukkend gooi? 

3. DAWID  : Freek gaan vol prys vir die pop wil hê. Miskien sommer ‘n premie 

ook, met al die aanbiedinge wat inkom. 

4. MARA  : Jy moet maar ‘n plan uitwerk, Dawid. Vir jou eie beswil. Jy’s mos 

goed met somme. Maak ‘n beleggingtjie los.  

5. DAWID  : Jy baklei vuil, Mara. Baie vuil. 

6. MARA  : Dis nie ek wat die ding begin het nie, Dawid. Dis julle wat Freek in sy 

kwaad gesterk het.  

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG OP FREEK SE STOEP, 

VOËLS RAAS IN A/G  

7. MARA  : So, Freek, jy dink jy’t my uitoorlê? 

8. FREEK  : Nou waarvan praat jy, Mara? 

9. MARA  : Moet jou nie dom hou nie. Jy weet waarvan ek praat.  

10. FREEK  : Wat soek jy hier, Mara?  

11. MARA  : Ek kom ‘n aanbod vir die pop maak.  

12. FREEK  : (LAG) Wat, jy wil ‘n afkop pop koop? Dalk ‘n geskenk vir Dawid? 

Kersfees is mos om die draai. En dis ‘n wen-wen: Dawid het ‘n pop 

en jy kry ‘n blaaskans! 

13. MARA  : Hou jou in, Freek. En kom ons praat binne. Ek wil nie saam met jou 

in die pop se geselskap gesien word nie. My naam is vir my nog iets 

werd. Meer as wat jy kan sê. 
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1. FREEK  : Nou goed, ons kan binne praat. Solank jy jou beursie saambring. Of 

liewers, Dawid se beursie? (LAG) 

BYK :  FREEK MAAK DEUR OOP EN TOE 

2. FREEK  : Laat ek net klaar tel. So-ja, dis dan die volle koopprys. ‘n Plesier, 

Mara. Laat weet as jy nog iets wil koop. Ek het klomp goed in my 

motorhuis wat ek nie meer gebruik nie. 

3. MARA  : Dis nie snaaks nie, Freek. Niks hiervan is snaaks nie. 

4. FREEK  : Nee. Al wat snaaks is, is dat jy nou die eienaar van die hele pop is. 

Jy het mos klaar die kop gesteel. Of wat sê ek nou? 

5. MARA  : (SNUIF) Ek stuur Dawid om haar te kom haal. Vanmiddag nog. En 

intussen kan sy maar terugtrek in jou kombuis in. Daar’s geen rede 

dat sy moet bly sit op die stoep nie. Die vroumens ontstel net die ou 

mans in die oord.  

6. FREEK  : (LAG) Dis een manier om dinge te sien, ja. Maar behalwe vir ou 

Stefaans dink ek nie die manne was juis ontsteld nie. ‘n Bietjie 

opwinding, as jy my vra. Hulle het lanklaas so lewendig gevoel. 

Vanaand brand ‘n paar vure, as jy my vra! 

7. MARA  : Genoeg. En onthou jou belofte, jy koop nie weer ‘n pop nie. 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN MARA SE 

SITKAMER, VOËLS RAAS IN A/G  

8. MARA  : Nou goed, Dawid, ek het betaal. Jy moet dadelik die pop loop haal. 

9. DAWID  : Om wat mee te maak? 

10. MARA  : Moenie nou gedagtes kry nie, Dawid. Sy moet in die spaarkamer 

slaap. Ons het nie ander plek nie. 
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1. DAWID  : Ons moet haar verkoop. Ek wil my geld terughê. 

2. MARA  : Laat die stof net eers gaan lê.  

3. DAWID  : Wel, ek verdien nie rente op die geld wat ek moes opdok nie. Sy kan 

nie te lank verniet hier by ons aan’t huis bly nie. So sonder om huur 

te betaal nie. 

4. MARA  : Wat sy waar gaan kry? O nee Dawid, ek sien waarheen jou gedagtes 

gaan. Stop dadelik! Jy’s nes Freek. 

5. DAWID  : (LAG) Dink net, as Freek en die ander moet betaal om hier te kom 

kuier! Dan skryf ek haar koopprys as kapitaaluitgawe af. 

6. MARA  : Genoeg, Dawid van Graan!  

7. DAWID  : (LAG HARDER) En as jy die dag kwaad is vir my kan jy my nie meer 

verban na die spaarkamer toe nie! 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA GEROESEMOES IN OORD SE 

EETSAAL  

8. HARDUS  : (KLOP MET PEN TEEN WATERGLAS) Orde mense, die 

jaarvergadering is nou in sessie! Kom ons hou ons by die agenda. 

9. FREEK  : Nou waarvoor wag jy, Hardus? Ek bedoel, meneer die voorsitter? 

10. HARDUS  : Op ‘n punt van orde, hier is die agenda. Eers moet ons nuwe komitee 

lede verkies.  

11. DAWID  : Nou laat ons stem! 
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1. HARDUS  : Nie so vinnig nie, ons moet orde handhaaf. (MAAK KEEL SKOON) 

Nou ja, een lid roteer, en ‘n nuwe lid is genomineer. Freek roteer en 

tree uit, maar is herverkiesbaar. Mara het haarself verkiesbaar 

gestel. Dus moet ons stem. Freek of Mara, as die komitee lid vir die 

volgende jaar. Gooi julle stembriefies hier in die mandjie, mense, dan 

tel ek.  

2. MARA : (ROEP UIT) Jy kan maar die uitslag gee, Hardus.  

3. HARDUS  : Laat ek net klaar tel. Goed, Mara het twee stemme meer as Freek 

gekry. Sy dien op die komitee vir die volgende jaar. Jammer, Freek. 

4. FREEK  : Wat ‘n verligting! 

5. HARDUS  : Nou weer op ‘n punt van orde. Die gewone besluite dien voor die 

vergadering, soos elke jaar. Noudat ons raadslede ingestem is, kan 

ons oorgaan na die res van die verrigtinge. (KLOP MET PEN TEEN 

WATERGLAS) Orde asseblief. Reg, die eerste punt op die agenda. 

Ons het ‘n voorstel dat ons konstitusie gewysig word. Die voorstel 

kom van ons nuwe raadslid Mara. Ek kan bevestig dat die 

papierwerk betyds ingedien is. Die voorstel kan voor die vergadering 

dien. 

6. FREEK  : Nou laat ons hoor! 

7. HARDUS  : Ons het ‘n voorstel dat ‘n nuwe beginsel in ons reëls opgeneem 

word. Die strekking is dat geen inwoner van ons oord enige 

onwelvoeglike objek binne die oord mag inbring of herberg of 

finansieel daaruit voordeel trek nie. Die reël sal resorteer onder die 

hofie “Kuisheidsreël”. 
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1. MARA  : Meneer die voorsitter, ek dink ons kan die voorstel maar terugtrek. 

Die beweegrede het weggeval. Ek het die voorstel ingedien toe ons 

oord ‘n krisis in die gesig gestaar het. Die krises is nou afgeweer. 

2. FREEK  : Nee, ek stem nie saam nie. Die voorstel is ‘n goeie een. Ek hou 

nogal van ‘n kuise oord, laat my sommer veiliger voel. Ja-nee, ek sal 

beter slaap as die reël eers in ons konstitusie opgeneem is. 

3. MARA  : Ga! Jou skynheilige ou man. Jy’s die rede vir die voorstel. 

4. FREEK  : Nou druk die skoen aan die ander voet. Of wat sê ek, Mara? 

5. HARDUS  : Kom mense, wil julle die wysiging oorweeg of nie? 

6. FREEK  : As die item op die agenda is moet ons stem.  

7. HARDUS  : Nou reg. Stembriefies asseblief, in die mandjie.  

8. DAWID  : Ek is met Mara. Los die stemmery. 

9. HARDUS  : Te laat, Dawid, die mense stem al klaar. Reg, laat ek begin tel.  

10. FREEK  : (ROEP UIT) Ons wag, meneer die voorsitter, laat ons die uitslag 

hoor! 

11. HARDUS  : Die konstitusie wysiging is met ‘n klein meerderheid ingestem en is 

dus onmiddellik van krag. 

12. FREEK  : Meneer die voorsitter, op ‘n punt van orde. Ek voel verplig om ‘n klag 

in te dien. Teen ons nuwe raadslid, Mara van Graan.  

13. HARDUS  : Nou hoe nou, Freek? Sy het dan skaars begin dien. Die vergadering 

is nog nie eers verdaag nie? 

14. FREEK  : Presies, en al klaar het sy ons oord se konstitusie verbreek! Sy moet 

dadelik uit haar amp geskors word! 

15. HARDUS  : Nou moet jy verduidelik, Freek.  
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1. FREEK  : Meneer die voorsitter, raadslid van Graan herberg ‘n prikkelpop in 

haar eenheid. ‘n Lewensgrootte prikkelpop. So iets is mos onkuis? Of 

hoe verstaan ek ons nuwe reël? 

2. MARA  : Dis ‘n tydelike reëling, meneer die voorsitter. Net totdat ek haar 

elders kan hervestig. Ek soek net ‘n koper. 

3. FREEK  : Aha, nou wil raadslid van Graan nog handeldryf met die pop en 

iemand anders die verderf in lei. Dis mos ‘n tweede verbreking van 

ons nuwe reël, as ek die pot nie mis sit nie? 

4. HARDUS  : Jy het ‘n punt beet, Freek. 

5. FREEK  : Meneer die voorsitter, dis hoogs onreëlmatig dat ‘n raadslid wat die 

konstitusie verbreek mag aanbly in sy pos? Of haar pos, in die geval 

van raadslid van Graan? 

6. HARDUS  : Ons sal op die saak moet ingaan.  

7. MARA  : Ek is in ‘n lokval ingelei! 

8. FREEK  : Jy het self die gat gegrawe waarin jy geval het, Mara. Nou moet jy 

maar jou lê daarin kry.  

9. MARA  : Jy kan jou pop terugvat, Freek Havenga! Ek wil haar nie meer hê nie! 

10. FREEK  : En ons oord se reëls verbreek? Nog nooit nie! 

11. MARA  : Dis alles jou skuld! 

12. HARDUS  : Ons moet ‘n oplossing vind, mense. Ek stem saam met Freek. Ons 

kan nie ‘n raadslid toelaat om in stryd met ons konstitusie te leef nie.  

13. MARA  : Ek sal die pop (BREEK AF) Ek weet nie wat ek sal maak nie. Maar 

ek kan nie sommer net my geld weggooi nie. Ek sal iets maak om 

(BREEK AF) Laat die hele ding by my. Ek sal iets uitdink. 
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1. FREEK  : My klag staan, meneer die voorsitter. Ons moet standpunt inneem. 

Raadslid van Graan moet geskors word. 

2. MARA  : Skielik so vroom, Freek? Jou swendelaar! Die rol pas jou nie. 

3. HARDUS  : Kyk, die is nie ‘n maklike een nie. Al waaraan ek kan dink is dat jy die 

pop moet begrawe, Mara. 

4. MARA  : Begrawe? Waar nogal? En wat van my geld?  

5. HARDUS  : Ek sal nie kan sê van die geld nie. Maar ons kan haar by die voëlbad 

begrawe, in die blombedding.  

6. FREEK  : (LAG) Of sommer in dieselfde gat wat Mara vir haarself gegrawe het! 

Dis diep genoeg, want sy het nog nie ophou grawe nie. 

7. MARA  : Ek begrawe haar g’n nie! Sy’t my ‘n fortuin gekos! Freek kan haar 

terugkoop, teen afslag as hy aandring.  

8. FREEK  : En wat van haar kop? 

9. MARA  : Met haar kop, ja. 

10. FREEK  : Dan gaan jy eers die nuwe reël moet opskort. Jy en jou mede-

raadslede. En ek gee jou net vyftig persent van die koopprys terug. 

11. MARA  : En vat nie ‘n sent minder as tagtig persent nie! 

12. FREEK  : Sestig persent, en dis my finale aanbod.  

13. MARA  : Vyf-en-sestig persent.  

14. FREEK  : En skort die reël op. Ek soek die opskorting op skrif. 

15. HARDUS  : As ‘n opskorting dinge gaan oplos, stem ek daarvoor. Die reël het net 

vir moeilikheid gevra. 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF NA OORD SE TUIN, VOËLS RAAS IN A/G  
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1. LEAH  : So, Freek, jy gaan dus aan met jou Franse lesse? Noudat jy jou pop 

terug het? 

2. FREEK  : Nee wat, Leah. Frans is nie vir my nie.   

3. LEAH  : Nou hoe bedoel jy nou? 

4. FREEK  : Ek het al klaar ‘n koper vir die pop. Teen meer as wat Mara my 

betaal het. (LAG) Nou maak ek ‘n dubbele profyt! 

5. LEAH  : ‘n Koper? 

6. FREEK  : Ja. Hy kom haar vanmiddag haal.   

7. LEAH  : Maar ek verstaan nie?  

8. FREEK  : Ek wou net die klomp in die plek so bietjie wakker maak. Ek het my 

pret gehad. Dis nou verby. 

9. LEAH  : Ek hoop nie jy’s kwaad vir my oor ons streke nie? Met die inbreek in 

jou plek en alles nie? 

10. FREEK  : Nee wat, dinge het tog goed uitgewerk. En die piekniek was lekker. 

Wat sê jy, wanneer gaan ons weer so maak? Sonder fluitjie-blasers, 

bygesê. 

11. LEAH  : (LAG) Jy gaan my moet help bak. Ek dink nie die ander gaan die 

keer help nie. 

12. FREEK  : Sien jou by die voëlbad! 

BYK :  MUSIEK OP EN DOOF SAGGIES UIT  

 
 

 
 
 
 
 

DIE EINDE 


