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Opsomming RSG Potgooi:    Daar is haas geen mens op Aarde wat nie die verhaal van Adam 

en Eva iewers in hulle lewens al gehoor of gelees het nie. Die basiese verhaal soos dit in die 

Bybel opgeteken is, is dat God Adam eerste geskape het, en Eva daarna uit ’n rib van Adam 

gevorm het terwyl Adam in ’n diepe slaap verkeer het. God het aan Adam en Eva die vryheid 

gegee om van alles in die Tuin van Eden, die Paradys, te eet, behalwe van die Boom van 

Kennis van Goed en Kwaad. Die Slang, of Satan soos dit welbekend is, het egter uit sy pad 

gegaan om die salige bestaan van die eerste man en vrou op aarde te verongeluk deur Eva te 

mislei om van die verbode vrug van die boom in die middel van die tuin te eet. Die res is, om die 

cliché te gebruik, geskiedenis. Joe Kleinhans se verhaal volg wél die breë skeppingsmite van 

die eerste mense op Aarde, maar met ’n bietjie humor en anachronistiese kinkels daarby: Eva 

sit op Adam se kop en sy boer met haar neus in perkamentrolle wat net deur mans geskryf is. 

Iets wat haar dwars in die krop steek. Sy sou graag meer opwinding wou beleef, maar die 

kreatuur wat homself Adam noem, wil net hê sy moet gaan vrugte pluk en water haal. En 

boonop is hy ’n vrot vryer. Die wyse Uil probeer die saak beredder, want hy is deeglik bewus 

van die opdrag dat Adam en Eva, soos al God se skepsele, moet vrugbaar wees en 

vermeerder. Maar daar’s ’n uiters flambojante, romantiese vent wat by Eva vlerksleep en alles 

in sy vermoë doen om haar te verlei... Om alles te kroon, is daar groot ongelukkigheid onder die 

diere vir die onsensitiewe name wat sommige van hulle van die einste Adam gekry het.    

Regie: Eben Cruywagen 
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BYK: MUSIEKBRUG & AANKONDIGINGS. TUIN VAN EDEN. MIDDAG. VOËLS 

(1) IN A/G 

1. EVA: (ROL PERKAMENTROL TOE) Nogal interessante leesstof wat hier rondlê. 

2. LIG: (NUUSKIERIG) Middag. 

3. EVA: Hi. Wie is jy? 

4. LIG: Die lig. 

5. EVA: Middag. Weet jy wie Petrus is? 

6. LIG: (DINK) Daar is nie so ‘n iemand in die Tuin van Eden nie. Hoekom? 

7. EVA: Ek het op ‘n perkamentrol afgekom wat hy geskryf het. Ek wonder hoekom 

hy na die vrou as die swakkere vat verwys. Waar het hy sy navorsing 

gedoen?  

8. LIG: (VERSIGTIG) Staan dit nie in die perkamentrol nie? 

9. EVA: (RAADPLEEG PERKAMENTROL) Nie wat ek raaksien nie. Hy was ‘n visser 

met ‘n bynaam Cefas. Cefas beteken rots. Hy maak ‘n taamlik aanvegbare 

stelling. 

10. LIG: Het jy al vir Adam daaroor uitgevra? 

11. EVA: Is dit die ou wat hier rondkruip met ‘n groot piesangblaarverband om sy 

ribbekas? Hy kreun asof hy pyn uitgevind het? 

12. LIG: (VERBAAS) Toe ek hom laas gesien het, het hy nie enige verbande gedra 

nie. 

13.EVA: Dan weet jy seker ook nie wat hom oorgekom het nie? 

14. LIG: Ek het gehoor hy  ..... hy het geboorte geskenk. 

15. EVA: (STOM) Aan wat? 

16. LIG: (VERSIGTIG) Dis wat ek kom kyk het. 
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1. EVA: Ek moet sê ek kon nog nie die tuin so goed verken as wat ek wou nie, maar 

sjoe, die tuin krioel van snaakse wesens. En vir my lyk die Adam na die 

aardigste van die lot. Tussen my en jou, toe ek hom die eerste keer beloer 

het, het ek gedink hy sal beter vaar as hy ook ‘n .... ‘n bedekking dra. 

2. LIG: Mag ek vra wat jou naam is? 

3. EVA: Ek weet nie juis nie. Hy Mannin my en soos jy weet beteken dit vrou. Dis 

seker hoekom hy my soms sommer net Vrou noem! Nie mooi en respekvol 

nie. Nee, ergerlik so asof ek die oorsaak van sy pyn is. 

4. LIG: (VERSIGTIG) Jy dink nie jy is dalk nie? 

5. EVA: (ONRUSTIG) Wat probeer jy sê? 

6. LIG: Miskien moet julle twee rustig sit en praat. 

7. EVA: Glo my, ek het al probeer, maar hy kla en kerm so dat daar van praat weinig 

sprake kan wees. Die man is omtrent pieperig. As dit as gevolg van die ... 

“geboorte is wat hy geskenk het” moet jy hom sterk afraai om dit weer te 

probeer. Hy het duidelik nie geweet waarvoor hy hom inlaat nie. 

8. LIG: Ek is nie ‘n ginekoloog nie, maar ek dink nie geboortes kan vir enigiemand 

maklik wees nie. 

9. EVA: Nou hoe te Duiwel het die man hom op ‘n terrein begewe wat duidelik nie sy 

koppie tee is nie? 

10. LIG: Die ding staan so: Ou Adam was baie alleen. Almal het besef dis nie goed 

dat hy so eensaam is nie. Hy het duidelik ‘n hulp gekort wat by hom pas. 

11. EVA: Soek julle sowaar nog iemand wat in dik piesangblaarverbande rondkruip en 

kreun asof hy op sy laaste bene is? 

12. LIG: Dit moes ‘n vrou wees! 
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1. EVA: (VERBAAS) Praat jy toe al die tyd van my? 

2. LIG: Hoe langer ek met jou praat, hoe meer vermoed ek dis jy. 

3. EVA: Jy is nie ernstig nie! Het Adam geboorte aan my gegee? 

4. LIG: Ek het die tuin deurgekyk en ... jy is die enigste nuweling. Behalwe natuurlik 

as jy ‘n ander verduideliking vir jou herkoms het. 

5. EVA: (NEEM IN) Nee, ek het nie. G’n wonder dis hoekom hy heeltyd vir my loop 

en tande wys nie. Hy neem my kwalik vir sy ergerlike pyn. Hmf! Verbeel jou. 

Asof ek daarvoor gevra het. Hy moet pasop dat ek nie my tande vir hom ook 

begin wys nie. (STAAN OP) Ek gaan stap. (STAP/VERDER WEG) Jy beter 

met hom praat, hom vertel hy is ‘n pyn in die nek. Vertel hom tog as hy só 

aangaan verjaag hy sowaar al die liewe wesens uit die tuin. Dan moet jy sien 

hoe alleen is die kermkous! (AF) 

6. LIG: (SIT SUGTEND OP KLIP) 

7. ADAM: (MET ERGERLIKE GEKREUN NADER)    

8. LIG: Adam! Klink of jy in groot pyn is. 

9.ADAM: (BROM) As ek jou wyse raad kan gee: Moet tog nooit in ‘n diepe slaap verval 

nie.  

10. LIG: Wat het gebeur? 

11. ADAM: Wat dink jy? 

12. LIG: Ek het nie ‘n idee nie. Dis hoekom ek vra. 

13. ADAM: Ek weet ook juis nie. Die een oomblik het ek nog geslaap en die volgende 

oomblik word ek wakker met een van my ribbebene skoonveld (KREUN) O, 

die liederlike pyn.  

14. LIG: (VERBAAS) ‘n Ribbebeen. Maar dis ‘n wonderwerk. 
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1. ADAM: Dat ek nog leef, ja. 

2. LIG: Nee, ek bedoel ... 

3. ADAM: (ERGERLIK) Ek weet wat jy bedoel ... ‘n Vrou wat uit ‘n rib gebou is. Wys jou 

dit vat nie baie van ‘n man om ‘n vrou te maak nie.  

4. LIG: Maar hou dan op kla. Jy het ons mal gemaak omdat jy so stoksielalleen was. 

Nou het jou mos iemand om jou dag mee op te vrolik.  

5. ADAM: Op te vrolik! Ek het in my wildste drome nie gedink dit sal met soveel pyn 

gepaard gaan om ‘n vrou in die hande te kry nie. Ek dog ‘n vrou is pure 

plesier, maar allermins: Pyn my broer, pyn in die oortreffende trap. 

6. LIG: Sê die wyse Uil nie altyd wie heuning uithaal, moet steke verwag nie? 

7. ADAM: Dis maklik om woorde rond te gooi. Het jy al geboorte geskenk aan iets .. of 

iemand? 

8. LIG: (DINK) Eenkeer. Toe ek my vererg het. Dit was nogal seer. 

9. ADAM: Weet jy, dit smaak my ek kry nie my asem in my longe opgetrek nie. 

10. LIG: Ek kan nogal dink dis seer. (OORGANG) Wat gaan jy met haar maak? 

11. ADAM: Ek het nie ‘n idee nie. Sy wil net praat. Dis asof sy met woorde volgestop is.  

12. LIG: Jy sal haar moet besig hou. Ledigheid is die Duiwel se oorkussing..... (BLINK 

GEDAGTE) Laat haar in die tuin werk. 

13. ADAM: Hmf!  Sy lyk alles behalwe lus vir tuinwerk.  

14. LIG: Het jy nie altyd vertel as jy eers ‘n maat kry gaan julle soos  .... een vlees leef 

nie? 

15. ADAM: (SUG SWAAR) Dit was die plan. Maar hoe meer ek na die vrou kyk hoe 

meer weet ek dit was net ‘n droom.  

16. LIG: Hoekom nie? 
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1. ADAM: Nee, ek sien klaar dit gaan op ‘n groot bekgeveg uitloop om te besluit wie se 

vlees: Hare of myne? 

2. LIG: Maar jy kan nie die vrou aan haar eie genade oorlaat en haar vir kwaadgeld 

laat rondloop nie. Jy sal haar moet besig hou, ou Broer. 

3. ADAM: (DINK) As sy net vroeër haar opwagting gemaak het kon sy my gehelp het 

om name te gee vir die vee, die voëls en die wilde diere van die veld. 

4. LIG: As is verbrande hout: Onthou die wyse Uil se woorde: Op ons wat sterk is, 

rus die verpligting om die swakhede te dra van die wie nie sterk is nie. Ons is 

nie in die tuin om onsself te behaag nie.  

5. ADAM: Ek weet nie aldag waar grawe die Uil al sy wyshede uit nie. Maar nou toe, 

terwyl jy so vol van die Uil se wyshede is, kom help my om my verbande om 

te ruil. Ek voel hopeloos te swak om dit te doen.   

BYK: MUSIEKBRUG & RAMMELENDE DONDERWEER & BUITE IN 

TUIN/MIDDAG 

6. EVA: (SKRIK HAAR ASVAAL) My maggies hoe laat skrik jy my nou. Ek is seker 

daarvan die bliksemstraal het jou swaard raakgeslaan. Dis die wat die ding 

so in my oog flikker. Dit moes reg deur jou gegaan het. Wie is jy? 

7. WAG: Die wag .. mense praat van ons as gerubs. Ons is nie die gewone soort 

wagte wat op mure loop en plekke oppas nie. 

8. EVA: Nou wat doen jy dan? 

9. WAG: Ons zoem meer in op wat vir die tuin se voortbestaan belangrik is ... Maak 

seker niks word beskadig nie. 

10.EVA: Nou vir wat sluip jy agter my aan? Ek is tog nie “ belangrik” nie. 

11. WAG: Ongelukkig is jy gevaarlik naby aan die boom in die middel van die tuin. 
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1. EVA: Agge, nee, nie jý ook nie. Ek stap ‘n bietjie in die tuin. Doen verkenning. Dis 

al. Hoekom gaan sorteer jy nie liewers die bokke en die skape uit nie? Hulle 

baklei soos kat en hond. 

2. WAG: Dis omdat hulle nooit oog om oog sien nie. Die bokke is altyd die ene sports 

en die skape weer, kry nie rigting kry as iemand nie voor hulle uitstap nie. 

3. EVA: Ek kry die idee die bokke wil altyd links van die regering wees. 

4. WAG: (NEEM IN) Haai, dis nogal waar. Hulle is ook baie luidrugtig; taamlik 

baasspelerig en vat nie sommer nee vir ‘n antwoord nie. Lief om hulle poppe 

uit die stootwaentjie te gooi. 

5. EVA: (DOM) Stootwaentjie? ....Poppe? 

6. WAG: Net ‘n tuinuitdrukking! Jy sal nog baie van hulle hoor. Sal jy omgee om 

verder weg van die middel van die tuin ... jou verkenning te doen? 

7. EVA: Die boom in die middel van die tuin begin om ‘n bron van irritasie te word. Vir 

wat plant julle iets wat vermy en nie van geëet moet word nie? Ek kan op ‘n 

myl sien ‘n vrou was nie deel van die besluit nie. 

8. WAG: Ons as gerubs bevraagteken nooit die uitleg van die tuin nie. 

9. EVA: Daar is niks verkeerd met opbouende kritiek nie.   

BYK: DONDERSLAG 

10. WAG: (DRINGEND) Jy moet loop. Hier is weer aan die kom. 

11. EVA: (VERSKRIK) Oukei. Hou net jou swaard soontoe, dit flikker in my oog. Ek 

loop. (BEWEEG WEG) Jy kan maar ontspan.  

12. WAG: (HARDOP) Ek vertrou haar nie. Sy is hopeloos te nuuskierig. 

BYK: DONDERSLAG. DOOF. WIND WAAI: TUIN/MIDDAG 
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1. DUIW: (OP;GALANT) En uiteindelik ontmoet ek die aanvallige dame. Ek is die hele 

tuin opsoek na jou. 

2. EVA: En wie is jy? 

3. DUIW: Die Duiwel, Madame! Tot u diens. (SOEN HAAR HAND) 

4. EVA: (INGENOME) Hmf! Ek wens ou Adam was net halfpad so galant soos jy. 

5. DUIW: Ek kan maar net sterkte sê! Adam is iemand met twaalf talente en dertien 

ongelukke. Ek wil nie uit my beurt praat nie, maar die man gaan jou grys 

voor jou tyd maak. 

6. EVA: Dít kan jy weer sê. 

7. DUIW: Ek blaas nie graag my beuel nie, maar jy sal vinnig hoor en agterkom ek is 

by verre die skranderste in die tuin. ‘n Skranderheid waarvan ou Adam net 

kan droom. (OORGANG/VERTROULIK) Is dit so dat die Meester van die tuin  

gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? 

8. EVA: Om Adam aan te haal: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ek eet, 

maar van die boom in die middel mag ek nie eet nie. Ek mag dit nie eers 

aanroer nie, anders sal ek sterwe.  

9. DUIW: (VERBAAS) Nie aanroer nie! Dis ‘n nuwe een! 

10. EVA: Nee, ‘n vrou mag mos niks aanroer nie. Dis mos net die man se reg om die 

roerwerk te doen.  

11. DUIW: Julle sal gewis nie sterwe nie, maar die Meester van die tuin weet dat as julle 

daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos die Meester wees deur 

goed en kwaad te ken. 

12. EVA: Dink net as ek nie die verskil tussen goed en kwaad geken het nie, watse 

kwaad ek die klaende en pieperige Adam mag aangedoen het nie. 
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1. DUIW: Die Adamskepsel gaan nog jou ore van jou kop af preek oor hoekom jy nie 

naby die boom mag kom nie. Kry solank vir jou iets om in jou ore te druk. 

2. EVA: Ek kort hoeka pluisies vir my ore om my teen sy klaagliedere te beskerm. 

3. DUIW: (SLINKS/VERTROULIK) Die man is slinks. Die boom in die middel van die 

tuin is waar hy skelm slaap as hy moet werk. Maar kom ons los dit. Luister 

maar mooi as die ou suurknol vir jou die wette van Adam voorhou. En 

onthou, ek het twee ore as jy ene nodig kry. Ek luister graag. Mooi bly. (AF)  

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE/TUIN & VOËLS (2) 

4.DUIW: Wyse Uil, ek het jou raad nodig. 

5. UIL: (VERSIGTIG) Ek het nie gedink die Duiwel sal ooit by my raad soek nie. 

6. DUIW: Dis net ’n gek wat nie na wyse raad luister nie. 

7. UIL: Die probleem met wysheid is dis maklik om te dra maar moeilik om op ander 

oor te laai. 

8. DUIW: Laai gerus. Ek soek raad met die dom diere. Ek raak taamlik gefrustreerd as 

die spul droogmaak en my dan die skuld daarvoor gee. Elke keer as die klein 

bobbejaan hardloop dat die stof agter hom staan, sê die diere hy hardloop 

asof die Duiwel agter hom aan is. En dis nie ek nie. Toe die erdvark so 

omgekrap was, sê almal die Duiwel is vandag in sy bos. En ek was nie naby 

hom nie. Baie diere is omgekrap oor die simpel name wat hulle gekry het en  

jy moet hoor hoe skree hulle: Dank jou die Duiwel! En jy weet goed dis Adam 

wat aan hulle die ergerlike name uitgedeel het. 

9. UIL: Salig is jy wanneer die diere jou beledig en vals beskuldig en jy verduur en 

verdra dit. 

10. DUIW: (ANALISEER) Dit klink nie na ‘n wyse opmerking nie. 
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1. UIL: Wat jy hoor is maar net die diere se sê-dinge. Ek hoor gereeld as die 

renoster humeurig raak sê die diere maklik: Die Duiwel ry hom weer bloots. 

2. DUIW: Sien jy, ek word voortdurend ongevraagd betrek ...beledig! (VASBERADE) 

Ek moet eerder vir Sekretarisvoël loop sien om te prosedeer. 

3. UIL: Maak net seker jy noem alles wat jy op die tafel sit, by sy regte naam. Dis 

waar wysheid begin. 

4. DUIW: Daarmee stem ek volmondig saam. 

5. UIL: Maar ek kry die idee jy wil agteraf gaan praat. Wat noem jy dit as iemand 

agteraf oor ‘n ander praat? 

6. DUIW: (SLINKS) Bedagsaamheid. 

7. UIL: Nee, dis skinder in my boek! Punt. 

8. DUIW: Sien, daar leer jy my sowaar ietsie van jou wysheid. 

9. UIL: Jy moet leer om meer geduldig, gelate en berustend te word. 

10. DUIW: Klink bietjies te ... gevrek na my sin. 

11. UIL: In my wyse boek noem ek dit lydsaamheid. Lydsaamheid en bemoediging is 

twee lekker karperde om saam in te span. 

12. DUIW: Karperde is hopeloos te stadig vir my. Dis hoekom ek ook nie donkie ry nie. 

13. UIL: Twee goeie karperde wat saam in die juk trek vul mekaar aan; werk lekker 

saam....  

14.DUIW: Ek hoop nie julle dink Adam en sy nuwe vrou gaan ooit soos twee karperde 

ingespan word nie. 

15. UIL: Pasop, ons begin te skinder as om wysheid met mekaar te deel. 

16. DUIW: Verbeel ek my of is jy skielik in ‘n omgekrapte bui? (BEWEEG WEG) Kom 

ons praat weer sodra jy meer geduldig, gelate en berustend is. (AF) 
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1. UIL: (HARDOP) Stille water, diepe grond; onder draai die Duiwel rond.   

BYK: MUSIEKBRUG. BUITE IN TUIN. AAND & PADDAS 

2. EVA: (SIT OP KLIP & LEES PERKAMENTROL) Ek het op ‘n hele paar 

perkamentrolle afgekom. Die skrywers is almal mans ... so asof vroue nie 

kan skryf nie. Manne soos die ene Petrus en Paulus. 

3. ADAM: (SIT STEUNEND) Ek kry nie meer tyd vir lees nie. Die magdom 

administrasie neem al my tyd in beslag. Ek moet elke liewe naam 

neergeskryf asook die verduideliking waarom ek daarop besluit het. In detail. 

4. EVA: Ek hoor daar is vee, voëls en wilde diere wat wil prosedeer oor die name wat 

hulle gekry het. 

5. ADAM: ‘n Profeet word nooit in sy eie land geëer nie. 

6. EVA: Ek sou ook geprosedeer het as jy my Drolpeer genoem het. 

7. ADAM: (MAAK ONGEMAKLIK KEELSKOON) Dis ‘n taai wilde peerboom ... nogal 

goed om te gebruik. 

8. EVA: Dit spel nog nie vir my uit waarom jy op dié naam besluit het nie. 

9. ADAM: Toe die wilde peer opdaag vir sy naam was hy suur en ongeskik. Ek het nie 

gesukkel om hom sy naam te gee nie. 

10. EVA: Hmf! Klink nie na ‘n emosioneel intelligente besluit nie. Bobbejaan. Liewe 

genade wie wil só genoem word? 

11. ADAM: Dis ‘n groot dier met donker hare; die vooruitstekende snoet, groot 

wangsakke en slagtande; om nie eers van sy eeltagtige, onbehaarde sitvlak 

te praat nie. Hy het vir my dom en moedswillig gelyk: Pure Bobbejaan. 

12. EVA: Hmf! Nogeens emosioneel! En Stinkboom! Regtig? 

13. ADAM: Die boom se blare stink as jy hulle kneus. 
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1. EVA: Kokkorot - Kakkerlak! Dit klink sommer aaklig. 

2. ADAM: Dis ‘n bruin-swart plat insek met of sonder vlerke wat boer in warm vuil 

plekke, veral waar daar nog kos is om te eet. Jy sien sommer dis ‘n ..... 

kakkerlak! (KREUN) 

3. EVA: Jy klink of die einde in sig is ...  

4. ADAM: Dit begin al om bietjie beter te voel. Maar die dreigende klasaksie druk swaar 

op my bors. 

5. EVA: Wat is ‘n klasaksie? 

6. ADAM: Van die vee, voëls en wilde diere wil onder leiding van Sekretarisvoël ‘n 

siviele klasaksie teen my instel om skadevergoeding te eis vir die walglike 

name wat ek hulle gegee het. 

7. EVA: Ek het nog nooit van so-iets gehoor nie. 

8. ADAM: Sekretarisvoël gaan eers ‘n mosie voor die Meester bring. Hy moet dit eers 

goedkeur. Sekretarisvoël moet die Meester op grond van sy bewyse oortuig 

die kanse op sukses vir so ‘n klasaksie is goed. 

9. EVA: En as die Meester die mosie goedkeur? 

10. ADAM: Dan begin die proses om te bewys dat ek opsetlik en moedswillig was met 

die gee van name aan sekere vee, voëls en wilde diere. Om hulle doelbewus 

daarmee te beledig. 

11. EVA: Soos Drolpeer? 

12. ADAM: (MENGSEL VAN ERGERLIKE HOES- EN KREUNBUI) 

13. EVA: Jy beter iets loop drink.  

14. ADAM: Ons moet eers praat. 

15. EVA: Dit het nooit vir my gelyk of jy lus is daarvoor nie. 



En toe kom Eva 
 

13 

 

1. ADAM: En ek sien jy is omtrent mal oor praat. 

2. EVA: Dis mos hoekom ek ‘n mond en tong het.  

3. ADAM: Lees tog die perkamentrol wat Jakobus geskryf het. 

4. EVA: Nog ‘n man se wysheid. 

5. ADAM: Hy skryf die tong kan geen mens tem nie. Dis ‘n onbedwingbare kwaad, vol 

dodelike gif. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. 

6. EVA: Hmf! Stuur hom na my toe. Selfs ek kan hom vertel ‘n fontein laat nie uit 

dieselfde oog vars en bitter water borrel nie. 

7. ADAM: As ek jy is hou ek ‘n oog oor my tong! Jy gebruik dit net te maklik na my sin.  

8. EVA: Mag ek vra waarom jy my bestel het as jy nie eintlik lus is vir my nie?  

9. ADAM: (IGNOREER HAAR) Ons moet oor die boom in die middel van die tuin praat. 

10. EVA: Alweer. 

11. ADAM: Dis belangrik dat jy verstaan. 

12. EVA: Toemaar ek ken die storie vooruit, agteruit. Ek weet as ek van die boom se 

vrugte eet, sal ek sterf. Dis nogal ‘n spokerige storie. Hoekom het julle die 

boom geplant as mens nie daarvan mag eet nie? 

13. ADAM: Ons bevraagteken nie die Meester nie. Bly weg van die boom af. 

14. EVA: Ontspan. Die wag met sy bliksemstraal-swaard laat my in elk geval nie naby 

die boom toe nie.  

15. ADAM: Mooi. (OORGANG) Waarmee wil jy jouself besig hou? 

16. EVA: Daar is nie juis veel om te doen nie. Ek lees en ek stap. 

17. ADAM: Dis nie... uitdagend genoeg nie. 

18. EVA: Solank jy net nie dink ek gaan jou met jou klasaksie help nie. Dis as gevolg 

van jou emosionele onvolwassenheid en jy gaan dit self uitsorteer. 



En toe kom Eva 
 

14 

 

1. ADAM: (SUGTEND) Dis helder maanlig. Gaan pluk vir ons vrugte. 

2. EVA: Die toorwoord is asseblief. Ek is taamlik moeg vir rou groente en vrugteslaai. 

3. ADAM: Ons eet vis vanaand. Ons kan net eet van hulle wie reeds vermenigvuldig 

het. Glo my jy wil nie skuldig wees aan die skep van ‘n bedreigde spesie nie. 

4. EVA: Wat is dit? 

5. ADAM: Vee, voëls en wilde diere wie nog nie vermenigvuldig het nie. 

6. EVA: (NEEM IN) Maar dan is ek en jy ook ‘n bedreigde spesie? 

7. ADAM: Gaan kry vir ons vrugte. Ek het die moeder van hoofpyne. 

8. EVA: Hmf! Moeder nogal. Weer die arme vrou se skuld.   

9. ADAM: (SUGTEND) Ek het nie ‘n idee hoe ek en jy ooit een vlees gaan word nie. 

10. EVA: Werk aan jou denke. Onthou, die enigste gelukkige man is die een wat dink 

hy is. Ek gaan vrugte pluk vir aandete. Toereletoe! (AF) 

11. ADAM: (HARDOP) Hoekom het jy ooit alleen gelyk, Adam? (STEUN AF) 

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA KABBELENDE WATERSTROOM SAG IN 

A/G. BUITE. AAND 

12. EVA: (VERRAS) Wat maak jy hier? 

13. DUIW: Jou kom verras natuurlik. 

14. EVA: Hoe het jy geweet ek gaan kom vrugte pluk? 

15. DUIW: Adam is eenvoudig te dom en voorspelbaar om dit nie te weet nie. 

(HANTEER PIESANGBLAARSAKKIE MET VRUGTE DAARIN) 

16. EVA: Wat is dit? 

17. DUIW:  ‘n Piesangblaarsakkie vol vrugte. Jy kan dit saam met jou vat vir die 

suurstofdief as ons klaar is. 

18. EVA: Dankie. Klaar is met wat? 
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1. DUIW: Verrassing. Kom ons stap af water toe. 

BYK: KABBELENDE WATERSTROOM IETWAT HARDER SOOS HULLE 

DAARHEEN STAP 

2. EVA: (INGENOME) ‘n Tafel vir twee in die maanlig - by ‘n vrolike rivierstroompie. 

3. DUIW:   Kom sit aan o Mooiste! 

4. EVA: (IN VERVOERING) Uitgeholde kokosneutdoppe met die fraaiste oorskulpe 

wat ek nog gesien het. 

5. DUIW: Ons drink eers ‘n heildronk op die feeprinses van die Tuin van Eden.  

6. EVA: (MEEGEVOER) Wat is in die kokosneute? 

7. DUIW: Die soetste lemoensap. Vars uitgedruk. Prost! (KLINK 

KOKOSNEUTDOPPE) 

8. EVA: Gesondheid. (DRINK) Oe, maar dis heerlik. En afgekoel. Jy het soveel 

moeite gedoen. 

9. DUIW: Vir jou skoonheid is niks moeite nie. 

10. EVA: Kyk die fraai eetgereedskap. 

11. DUIW: Spesiaal uit hout gekerf vir ons maanligete. 

12. EVA: Oe, die skulp is pragtig. (HANTEER SKULP) Dit lyk soos ‘n voorgereg. 

13. DUIW: Maar natuurlik. Hoe dan anders.  

14. EVA: Vertel gou, ek is lekker dun. 

15. DUIW: Fyngedrukte advokadopeer met ‘n ligte veselperskesous... 

16. EVA: Jy het my gunstelingblommetjies daaroor gesprinkel: Laventel. 

17. DUIW: Dit laat die voorgereg net soveel lekkerder ruik. Eet seblief.  
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1. EVA: (EET VOORGEREG MET HOUTLEPEL UIT OORSKULP/INGENOME) 

Dankie. Laventel avokadopeer. Hmm, wonderlik. Vir die eerste keer glo ek, 

ek is in ‘n paradys! 

2. DUIW: (EET) Dis niks minder as wat jou asemrowende skoonheid verdien nie. 

3. EVA: Hieraan kan ek gewoond raak. 

4. DUIW: Dit maak twee van ons. 

5. EVA: Mag ek vra wat die hoofgereg is? 

6. DUIW: Maar natuurlik: Garnale! 

7. EVA: (OPGEWONDE) Garnale! 

8. DUIW: Garnale met knoffel en suurlemoensap. 

9. EVA: Wat ‘n bederfie! 

10. DUIW: Ek kan nie glo die lamsak van ‘n Adam het jou nog nie een aand bederf nie. 

Wat is fout met die man? 

11. EVA: Hy het teveel pyn om aan bederf te dink. 

12. DUIW: Tipies man: Hou hom pure seuntjie in die hoop jy kry hom jammer en 

verpleeg hom.  

13. EVA: Hy gee my nogal die idee hy is ‘n hoë onderhoudsgeval.  

14. DUIW: Die man gaan tekere asof hy drie-en-twintig in plaas van een van sy vier-en-

twintig ribbebene verloor het. 

15. EVA: Dis nogal so. (OORGANG) Ek is reg vir die hoofgereg. Ek kan nie glo ek 

gaan garnale eet nie! 

16. DUIW: Sit net waar jy is. Ek kry gou vir ons. Ek belowe jou, vanaand eet jy jou 

vingers af. 

BYK: DOOF. ADAM SE BOOMHUIS. AAND. KRIEKE IN A/G 
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1. EVA: (STUG) Ek is nie honger nie. 

2. ADAM: (LIGTE KREUN) Ek het spesiaal vir jou vis gebraai. 

3. EVA: Dis gebrand. 

4. ADAM: (KWAAD) Dis omdat jy solank weggelam het. Hoe lank vat dit nou om ‘n 

paar vrugte te pluk. 

5. EVA: (OPGEWERK & ONGEMAKLIK) Ek moes eers die piesangblaarsak 

prakseer. Jy stuur my, maar jy gee my niks om die verbrande vrugte in te sit 

nie. 

6. ADAM: Ons almal maak planne soos ons aangaan. Jy is duidelik nie daaraan 

gewoond om op jou voete te dink en kreatief te wees nie. 

7. EVA: Nee, jou probleem is jy is kwaad vir jouself en nou haal jy dit op my uit.  

8. ADAM: Ek is g’n kwaad nie. Ek het seer. En raai wie se skuld is dit? 

9. EVA: Alles wat skeef en verkeerd is is altyd die vrou se skuld. Ek het nie gevra om 

bestel te word nie. 

10. ADAM: Jy vind met alles fout. Genade, dis ‘n aanpassing vir ons almal in die 

paradys. ‘n Kokosneut vol geduld is seker teveel gevra? 

11. EVA: Hoekom noem jy die ding nie by die naam nie? Jy is spyt jy het my bestel!  

12. ADAM: Wel, danksy jou trek ek moeilik asem; buk ek moeilik; kry ek moeilik gewerk. 

13. EVA: En jy praat nog moeilik en jy kry dit nog moeiliker reg om my tuis te laat voel.  

14. ADAM: Ek is net ‘n mens. 

15. EVA: ‘n Moeilike mens, ja! 

16. ADAM: (OORGANG/BENEUK) Gaan jy van die vis eet? 

17. EVA: Het jy? 

18. ADAM: Nee! 
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1. EVA: Nou hoekom nie? 

2. ADAM: Omdat ek die goed gebrand het, oukei! 

3. EVA: Ek slaap vanaand in die hangmat onder die spaarboom. (AF) 

4. ADAM: (AGTERNA) Gaan jy my nie help om op te ruim nie? (KREUN) Natuurlik 

gaan sy nie. (BROM) Dan moet jy nou maar gaan honger slaap. Dit sal jou ‘n 

les leer. 

BYK: MUSIEKBRUG X-DOOF MET RUITER OP PERD /PLUS HANDPERD WAT 

NADERKOM/STOP. BUITE. OGGEND. VOËLS (3). PERD RUNNIK 

5. EVA: (OPGEWONDE) En die perde? 

6. DUIW: Dis makliker om die tuin te perd as te voet te verken. 

7. EVA: Ek het nog nooit perd gery nie. 

8. DUIW: Ek het vir jou ‘n mak een gebring. Sy is nie vol streke nie. Kom, klim op. 

9. EVA: Sommer net so? 

10. DUIW: Jy stuur haar met die bobbejaantou in die mond. Ek sukkel om te verstaan 

waarom die slingerplant met sy melkagtige sap, na die bobbejaan vernoem 

is. Ek sou veel eerder van ‘n melksaptou gepraat het. 

11. EVA: Ek dink dis om die bobbejaan te probeer troos. (VERTROULIK) Ek hoor die 

bobbejaan is een van vele diere wie ‘n klasaksie teen Adam wil instel oor die 

beledigende name wat hy hulle gegee het. 

12. DUIW: Ek kon jou van dag een af gesê het die vent het nie die vermoë om soveel 

vee, voëls en wilde diere sinvolle name te gee nie. Dis eenvoudig bokant sy 

vuurmaakplek. 

13. EVA: Vna Adam gepraat, hy is in ‘n baie slegte bui. 

14. DUIW: Jy hoef dit nie te verduur en te verdra nie. Klim op. 
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BYK: PERD RUNNIK 

1. EVA: (SKRIK) Oeps! 

2. DUIW: Kom, dis net my perd wat so vurig is. Kom ek help jou op. 

3. EVA: (KLIM OP) Dis nogal hoog van die grond af ... so op die perd se rug. 

4. DUIW: Wat beteken jy kan lekker sien wat om jou aangaan. Ons vat dit stadig. 

BYK: PERDE WEG OP STADIGE GALOP 

5. EVA: (UITBUNDIG/GELUKKIG) 

BYK: DOOF. BUITE. OGGEND. VOËLS (4) 

6. ADAM: (MISMOEDIG) Ek het ‘n oomblik van wysheid nodig.  

7. UIL: Toegepaste kennis. 

8. ADAM: Wat ek voel ek nie het nie. Dis of ek oornag ‘n nuweling in my eie blyplek 

geword het. 

9. UIL: Jy is besig om ervaring op te doen. En ervaring bly ons beste leermeester. 

En met die nuwe vrou by jou het jy hoop op hope nuwe ondervinding.  

10. ADAM: O nee, so maklik is dit nie. En jou woorde pla my. 

11. UIL: Watse woorde? Ek praat baie. 

12. ADAM: Ons moet ons naaste behaag met die oog op wat goed is.... 

13. UIL: Voel jy die vrou is nie jou naaste nie? En jy moet haar behaag? 

14. ADAM: Ek wil haar nie so naby aan my hê nie. Sy is heeldag en aldag in my gesig. 

15. UIL: Trek diep asem... 

16. ADAM: Met dié pynlike longe! Nee, dankie. 

17. UIL: Figuurlik! 

18. ADAM: Al figuur wat ek sien is die van die vrou. ...Sy is nogal goed bedeeld. 

19. UIL: Vergemaklik dit nie sake om goed aan haar te doen nie? 
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1. ADAM: Haar skerp tong is erger as die wag se swaard. 

2. UIL: Jou fokus is verkeerd. 

3. ADAM: Verskoon my: Die vrou se tong is so skerp ek kan op niks anders fokus nie. 

4. UIL: Programmeer jou kop meer positief. 

5. ADAM: Ek probeer maar dis puur verniet. Al vraag wat in my slape klop is watse 

goed kan uit haar kom?  

6. UIL: Dink aan iets wat julle twee saam tot stand kan bring. 

7.  ADAM: Soos wat?  

8. UIL: Dink. 

9. ADAM: Ek dink. Ek breek my kop. Maar ek en die vrou saam voorspel niks goeds 

nie. Ons koppe werk eenvoudig nie dieselfde nie. 

10. UIL: Nie eers as jy jou kop vol positiewe gedagtes programmeer nie?  

11. ADAM: Nee. Sy is moeilikheid met ‘n hoofletter M. 

12. UIL: Komaan Adam, julle kan tog saam iets ... bou ... laat onstaan. 

13. ADAM: Jy maak seker grappies. Soos wat? 

14. UIL: Wel jy gaan vorentoe iemand nodig kry om die tuin by jou aan te vat. 

15. ADAM: (DOM) Dit kan nooit die vrou wees nie. Sy is gebore nie instaat om die tuin te 

bewerk nie. 

16. UIL: Ek het so ... indirek aan haar gedink. 

17. ADAM: Direk of indirek, dieselfde uitkoms. Sy gaan nie werk nie. 

18. UIL: Maar sy kan jou help om die regte erfgenaam te .... bestel. 

19. ADAM: (WOORDE SINK EEN VIR EEN IN) Help om die regte erfgenaam te bestel! 
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1. UIL: Moenie jou dom hou nie. Jy ken jou missie baie goed: Wees vrugbaar en 

vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die 

see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip 

2. ADAM: (VERSKRIK) Soos in ‘n ... nageslag? Saam met dié vrou? 

3. UIL: Onthou, daar is nog ‘n boom wat baie belangrik is. 

4. ADAM: Waarvan praat jy? 

5. UIL: Die enigste boom vir wie die Meester ‘n naam gegee het:  

6. ADAM: Hoekom weet ek nie daarvan nie? 

7. UIL: Die familieboom. Lui dit nou ‘n klokkie? 

8. ADAM: Ja ... maar jy is nie ernstig nie. Met dié vrou? 

9. UIL: Dink vir ‘n slag met jou verstand. En onthou jy moet vir ons almal in alles ‘n 

voorbeeld stel. 

10. ADAM: (DINK) Hô, ek kan nooit die konyne klop as dit by vrugbaar en vermeerder 

kom nie. 

11. UIL: Maar jy kan niks doen nie. Die paradys kyk op na jou. Wees eerlik: Almal in 

die tuin werk al aan ‘n nageslag. Reg? 

12. ADAM: Dis omdat hulle niks anders het om te doen nie! 

13. UIL: Almal praat van geboortegrond, van geboorteregistrasies. 

14. ADAM: (ONTSTELD) Kyk net vir ‘n verandering mooi na my arme lyf. Probeer jy my 

sê as ek en die vrou een vlees word moet ek die “nageslag” voortbring. Hoe 

dink jy moet my arme lyf dit hou? 

15. UIL: Adam, vertel my, en wees eerlik: Wat is die nut van die vrou se geboorte as 

daar nie ‘n nageslag uit julle twee voortspruit nie? 

16. ADAM: My magtig, jy is veronderstel om my wyser te maak. Nie meer depressief nie. 
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1. UIL: ‘n Wyse man verdraai nooit die waarheid nie. 

2. ADAM: Wat van ‘n wit leuentjie so af en toe? 

3. UIL: Ek is bevrees lieg bly lieg in my boek! 

4. ADAM: Nou wat moet ek doen? 

5. UIL: Praat met die vrou. Haar kop ... haar hele lyf .... moet stadig maar seker in 

die regte rigting gedraai word ... soos wat jy dink. 

6. ADAM: Ek en praat is nie maats nie! Woorde is ‘n vrou se ding. 

7. UIL: Nou leer haar ‘n paar wyse woorde. En wys haar wat jy bedoel. Woorde wek, 

maar voorbeelde trek. 

8. ADAM: Woorde! Hmf! Jy het destyds self gesê ‘n vrou se woorde is soos bye: Hulle 

het heuning in maar hulle steek ook lekker. Kom ons stap af rivier toe.  

(BROM) Familieboom! Verbeel jou!  

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA EVA EN DIE DUIWEL WAT HEERLIK IN ‘N 

WATERGAT VAN DIE PISONRIVIER SWEM. BUITE. OGGEND 

9. DUIW: Jy swem soos ‘n vis in die water. 

10. EVA: Jy is self nie te sleg nie. Oe, die water is heerlik. 

11. DUIW: (KLIM UIT) Daar is sowaar niks wat jy nie kan doen nie. 

12. EVA: (KLIM UIT) As ek moet kies is dit swem eerder as perdry. Ek kan net raai 

hoe styf en seer ek môre gaan wees. 

BYK: VOËLS (5) 

13. DUIW: Hou net aan beweeg. 

14. EVA: Ek wens ek het jou uitstekende energievlak gehad. Jy ken net nie die woord 

ophou nie. 

15. DUIW: Ek en slaap is nie maats nie. 
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1. EVA: Jou hoë energievlak is iets besonders. 

2. DUIW: ‘n Kompliment van die mooie en talentvolle prinses!  

3. EVA: Ek kan nogal gewoond raak aan jou gevleiery. 

3. DUIW: O nee, ek bedoel elke woord wat ek sê. 

4. EVA: Kom, ons lê net ‘n paar minute op die blaartapyt onder die bome. 

5. DUIW: Lê, dan masseer ek jou spiere. 

6. EVA: Nou toe, dit kan net lekker wees. (OORGANG) Ek mis gisteraand se 

lemoensap. 

7. DUIW: Daar is nog baie. Kom ons rus ... ‘n ligte massering en dan gaan haal ek vir 

jou nog ‘n kokosneut vol lemoensap  

BYK: DOOF. BUITE. OGGEND. VOËLS (5) 

8. ADAM: (*FLUISTER) Kyk hoe danig is die vrou met die Duiwel. 

9. UIL: (*FLUISTER) Dis omdat jy dit toelaat. 

10. ADAM: Die man is energiek... slinks ... altyd beskikbaar .... Nie gekrok soos ek nie. 

11. UIL: Jy kan meer uitreik na haar. 

12. ADAM: Nie met dié slang in die nabyheid nie. 

13. UIL: Raak romanties. Pluk vir haar blomme. My magtig, die kêrel het haar 

gisteraand met ‘n maanligete verras: ‘n Laventel advokadopeer voorgereg 

met garnale vir ‘n hoofgereg. 

14. ADAM: Wat? Ek het haar gestuur om vir ons vrugte te gaan pluk. 

15. UIL: Hoe romanties.  

16. ADAM: (MOEDELOOS) Ek en die vrou gaan nooit een vlees word nie. Voor jy jou oë 

uitvee het sy en die slang ‘n familieboom. 

17. UIL: Jy vergeet dis klein dingetjies wat warm gevoellens aanblaas. 
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1. ADAM: Sy raak net warm van befoeterdheid vir my. Vir haar is ek net ‘n pieperige 

maaifoedie wat my soos ‘n seuntjie gedra om deur haar gepamperlang te 

word. 

2. UIL: (AGTERDOGTIG) En? Is dit so? 

3. ADAM: (ONOORTUIGEND) Natuurlik nie. Hoe ken jy my? Dis die eerste keer wat ek 

geboorte geskenk het aan iets, my magtig. Kyk net hoe mooi ... groot is die 

vrou. My liggaam is nie hieraan gewoond nie.  

4. UIL: Wel, ek wil nie negatief klink nie, maar ek en jy beter vinnig aan ‘n 

omkeerstrategie begin werk voor die Duiwel ons ore aansit. 

5. ADAM: Kyk hoe lekker slaap die twee op die blaartapyt. 

6. UIL: (VEELSEGGEND) Lepellê nogal! Ek moet sê: Die Duiwel weet hoe om die 

pap lekker dik aan te maak. Jy kan gerus by hom leer. 

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF NA KABBELENDE WATERSTROOM SAG IN 

A/G. BUITE. AAND 

7. DUIW: Adampie! Ag, maar dis lekker om jou weer sonder jou pakkaas verbande te 

sien. Maar ek sien jy wag ook maat tot dit donker is voor jy kom swem. Ook 

maar skaam vir die rekmerke, né. (VIESLIKE LAGGIE)  

8. ADAM: Ek het g’n kom swem nie. Ek het met jou kom praat. 

9. DUIW: Solank jy weet ek gaan beslis nie vir jou in die klasaksie getuig nie. 

Persoonlik dink ek jy het van my vriende erg beledig deur die name wat jy 

hulle gegee het. 

10. ADAM: Ek is hier om oor die vrou te praat! 

11. DUIW: (SMALEND) Ag nou toe! Ek dink nie jy het die nodige woordeskat om oor 

haar te praat nie. Sy is eenvoudig in ‘n ander liga as jy Adampie! 
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1. ADAM: Jy bly weg van haar af. Ek het haar bestel en sy is myne. 

2. DUIW: Bestel nogal.  

3. ADAM: Ek weet jou intensies is nie suiwer nie. 

4. DUIW: Ag so! En wat is my intensies nogal? 

5. ADAM: Jy prop haar kop vol aardse, verganklike, niksseggende twak. 

6. DUIW: En jy? Bestel haar en dan het jy nie kwaliteit tyd vir haar nie. Sy word aan 

haar lot oorgelaat. Sy moet self sien en kom klaar. Dis ‘n skande hoe jy haar 

behandel. 

7. ADAM: Niemand het jou opinie gevra nie. 

8. DUIW: Nee, maar dis hoogtyd dat jy die waarheid hoor. Jy behandel haar of sy jou 

besitting .... jou slaaf is; nie die sieraad wie bedoel is om te wees. Die vrou 

waarmee jy moet spog nie. 

9. ADAM: Ek was in pyn... 

10. DUIW: Die hele paradys het jou gehoor, ja. Ek weet nie of jy dit agterkom nie, maar 

die lig hou op skyn, die klein voëltjies val uit hulle nessies en die reën 

vergeet om aarde toe te val as jy eers begin kreun en steun. 

11. ADAM: Jy oordryf.... En ek voel stukke beter. Jy kan nou maar jou ry kry.  

12. DUIW: Ek laat my nie rondbeveel deur ‘n kruppel paradysbestuurder nie. En dis nie 

my besluit wat tussen my en die skone vrou gaan gebeur nie: Dis haar 

besluit en ek sal haar besluit met my lewe verdedig! 

13. ADAM: Moenie sê ek het jou nie gewaarsku nie. Jy het jou gewig nou genoeg 

rondgegooi. 

BYK: DOOF. BUITE. AAND. PADDAS.  

14. UIL: Ons moet praat. 
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1. EVA: Jou woorde is toe nie altyd so wys as wat jy voorgee dit moet wees nie. 

2. UIL: Hoe sal jy weet? Ons het nog skaars ‘n woord met mekaar gepraat. 

3. EVA: Ek is nie dom nie. Ek weet wat ek uit die lewe wil hê, Uil! 

4. UIL: Die Duiwel ook. 

5. EVA: En wat is dit veronderstel om te beteken? 

6. UIL: Jy is mos nie dom nie. 

7. EVA: Ek haat dit as ‘n wysneus my tyd mors. 

8. UIL: Die Duiwel is nie agter jou lyf aan nie.  

9. EVA: En jy weet dit want? 

10. UIL: Hy is misbruik jou en jy is te dom om dit agter te kom. 

11. EVA: Misbruik vir wat? 

12. UIL: Die Duiwel is van dag een af ontsteld omdat die Meester hom nie as die hoof 

oor die paradys aangestel het nie. Hy het wraak gesweer en hy gaan jou 

misbruik om hom op die Meester te wreek. 

13. EVA: Jy kan gerus perkamentrolle begin skryf met jou flukse verbeelding. 

14. UIL: Jy en die laventelhaan speel die paradys vol... 

15. EVA: Is daar skielik nou ‘n wet daarteen? 

16. UIL: Hoekom het die voor-op-die-wa-vent nog nie vir jou van die vrugte van die 

boom in die middel gepluk nie? 

17. EVA: (WIK EN WEEG) Ek dog dan dis verbode ... 

18. UIL: Nie volgens jou skrander vriend nie. Volgens hom is dit ‘n bogstorie; sal 

niemand sterf nie; is dit net ‘n bangmaakstorie. Hoekom pluk hy nie vir jou 

van die vrugte nie? Dit kon jou maanligete soveel smaakliker gemaak het. 

19. EVA: Ek ken hom as ‘n man wat respek het vir die wet. 
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1. UIL: Word wakker, Vrou. Die Duiwel gaan jou misbruik om die waarheid van die 

Meester se woorde te toets. Hy is besig om jou vir sy eie saak in te katrol en 

jy kom dit nie eers agter nie. 

2. EVA: Ek wil nie lelik wees nie, maar jy is besig om dit te verloor. Ek en die Duiwel 

geniet mekaar se geselskap. Hy is ten minste plesierige geselskap! Presies 

die persoen wie die drup van ‘n Adam nooit sal wees nie.  

BYK: DOOF. BUITE. AAND. ADAM SE BOOMHUIS. PADDAS 

3. ADAM: (HANTEER GEEL VARKORE) Ek het vir jou blomme gebring. 

4. EVA: (ONTSTELD) Moenie vir my sê jy het sowaar die geel varkore afgepluk nie. 

5. ADAM: Maar dis vir jou. 

6. EVA: Die geel varkore hoort in die veld. Dis hulle wat die paradys ‘n paradys 

maak.  

7. ADAM: Ek dog jy sal van blomme hou. 

8. EVA: Varkore hoort in die veld ... nie in ‘n boomhuis nie. 

9. ADAM: (AFGEHAAL) Nou wat maak ek nou daarmee? 

10. EVA: Dis jou probleem. Ek wil hulle nie naby my hê nie ... my skuldig laat voel dat 

ek deel het aan die vernietiging van ons fauna en flora nie. 

11. ADAM: (DIEP SUG) En die Uil dink toe jy sal van blomme hou... 

12. EVA: Julle val te maklik vir die Uil se woorde. Hy gaan nog al sy woorde berou. 

(OORGANG) En voor ek vergeet, jy moet maar self vir jou iets maak om te 

eet. Ek het klaar lekker by die Duiwel geëet. En ek wil vanaand vroeg inkruip. 

Ek is gedaan. Ek hou by by die energieke Duiwel se program nie. 

BYK: MUSIEKBRUG X – DOOF DONDERWEER WAT RAMMEL. BUITE. 

OGGEND 



En toe kom Eva 
 

28 

 

1. WAG: (KWAAI) Ek dog ons twee verstaan mekaar? 

2. EVA: (VIES) Wie gee jou die reg om my rond te pluk? 

3. WAG: Jy loop hopeloos te naby aan die boom in die middel van die tuin. 

4. EVA: Mag ek nou skielik nie eers meer na die boom kyk nie?  

5. WAG: Die kwaad begin by ‘n gedagte, daarna die kyk en voor jy sien is dit sonde. 

6.EVA: Hoe sal jy weet? 

7. WAG: Ons wagte is goed opgelei. On doen ‘n kursus. 

8. EVA: Watse kursus? 

9. WAG: Hoe om paraat te bly en met mense te praat. 

10. EVA: Te praat, nie rond  te ruk en pluk nie. 

11. WAG: Hulle noem dit ferm optrede. 

12. EVA: Ek noem dit pure ongeskiktheid. 

13. WAG: Ek doen net my werk.  

BYK: DONDERWEERSLAG 

13. EVA: (SKRIK) Deksels hoe skrik ek nou. Hou jou swaard anderkant toe. Die lig 

flikker in my oog.  

14. WAG: (FERM) Bly weg van die boom in die middel van die tuin. (BEWEEG WEG) 

Ek hou jou dop. 

15. EVA: (HARDOP/ONGELUKKIG) Hmf! Ek het net kom kyk. Kom kyk. 

16. DUIW: (NADER) Praat die paradysprinses met haarself? 

17. EVA: Die paradysprinses se binnegoed kook oor van befoeterdheid. 

18. DUIW: Dis die wat jou wange so blosrooi is. 

19. EVA: Ou vleier. 

20. DUIW: Net die waarheid. Die tuin is nie jou skoonheid waardig nie. 
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1. EVA: En die Wag behandel my soos ‘n misdadiger. 

2. DUIW: Pasop vir hom! Ek hoor hy het sy kursus met dertig sikels silwer geslaag. 

3. EVA: Nou mag ek nie eers vir die boom in die middel kyk nie. 

4. DUIW: En moet tog die groot trefferlyn vergeet nie: Eet van die boom se vrugte en jy 

sterf! 

5. EVA: Ja, verbeel jou.  

6. DUIW: Sulke snert. Glo my jy sal beslis nie sterf nie. Die Meester weet as julle 

daarvan eet, sal julle oë oopgaan en julle sal soos Hy wees.  

7. EVA: En hoe presies sal dit wees? 

8. DUIW: Ag, dis maar net die ding om die verskil tussen goed en kwaad te ken. 

9. EVA: Ek is nie dom nie. Ek ken die verskil tussen goed en kwaad. 

10. DUIW: Net ‘n bangmaakstorie. Ek sê jou wat: Pluk vir ons van die vrugte van die 

boom in die middel en dan maak ons een groot lekker vrugteslaai onder óns 

boom. 

11. EVA: (NEEM IN) Nou toe, ek skuld jou lankal ‘n bederfie. 

12. DUIW: Hoogtyd dat ons die paradysmite nek omdraai. En dat ons oor ons 

familieboom begin te praat. 

13. EVA: (SKAAM) Is jy ernstig? 

14. DUIW: Natuurlik. Ek lê snags wakker daaroor. 

15. EVA: Ek ook. Ek het juis gedink ek wil my eerste perkamentrol skryf oor die 

noodsaaklikheid van ‘n familieboom: ‘n Vrou se perspektief! 

16. DUIW: (BORDUUR OPGEWONDE) Noem dit: Eva en die verbode vrugte! 

17. EVA: Ek weet net nie hoe kom ek verby die wag nie. 
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1. DUIW: Maklik. Hulle ruil elke uur. Dis wanneer jy kan deurglip, rats soos ‘n 

springbokkie. 

2. EVA: (ONSEKER) Sal jy vir my wagstaan, seker maak ek word nie betrap nie? 

3. DUIW: Skuus, Mooiste, ek het ongelukkig ‘n afspraak by die Sekretarisvoël. 

4. EVA: Goed, dis reg. Ek kry alles agtermekaar onder ons boom en vanaand verras 

ek jou met die lekkerste vrugteslaai wat jy nog ooit geëet het. 

5. DUIW: En daarna skryf jy jou eerste perkamentrol sonder om navorsing te doen.  

Gee my ‘n drukkie. 

6. EVA: (GEE DUIWEL DRUKKIE) Toe loop, jy trek my aandag van die vrugte af! 

7. DUIW: (STUITIG) Ek kan nie wag vir vanaand nie. (AF) 

8. EVA: (HARDOP) Ek is moeg daarvoor dat almal met my kop probeer smokkel. Tyd 

om jouself te geniet, Vrou.. Mannin. (OORGANG) Kyk, die wagte ruil. Tyd 

om ‘n springbokkie te word. 

BYK: MUSIEKBRUG 

9. ADAM: Jou lig het altyd ‘n rooi skynsel as jy ontsteld is. 

10. LIG: (ONTSTELD) Jy moet kom. Die vrou het deurgeglip na die boom in die 

middel toe die wagte ruil. 

11. ADAM: (ONTSTELD) Maar my magtig, het die vrou nie ore nie. Die Duiwel is seker 

by haar? 

12. LIG: Nee, hy het ‘n vergadering by Sekretarisvoël. Kom ons moet wikkel... haar 

probeer voorkeer voor sy iets doms doen. 

BYK: DOOF. VOËLS (7). BUITE. OGGEND 

13. ADAM: (ONTSTELD) Wat het jy gedoen, Vrou? 

14. EVA: (INGENOME MET HAARSELF) Wat dink jy? 
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1. ADAM: Waar kry jy die vrugte wat in jou skoot lê? 

2. EVA: (*SEXY-AANSLAG) Waar dink jy?  

3. ADAM: Jy kan wragtig nie so dom wees nie.  

4. EVA: Jy bedoel so gewaagd .. so slim en so sexy! 

5. ADAM: (*DROOGMONDS) Jy het wragtig van die vrugte gepluk ... geëet!  

6. EVA: (JA, SY HET) Heerlike vrugte. En kyk, ek leef, Adam.  

7. ADAM: Kan een mens so dom wees. Jy het duidelik nie gedink nie. 

8. EVA: Ek is moeg dat julle met my kop probeer smokkel, Adam. (HANTEER VRUG) 

Kom, hierdie vrug het jou naam op. 

9. ADAM: Ek kan nie. Dis verkeerd. 

10. EVA: Stel jy in ‘n familieboom belang, Adam. Wil jy vrugbaar wees en vermeerder? 

11. ADAM: Jy weet dis my missie in die lewe. 

12. EVA: Dan is dit hoogtyd dat ons een vlees word. Rondom hierdie pragtige vrug.  

13. ADAM: Rondom ‘n verbode vrug! 

14. EVA: Ek soek ‘n familieboom met iemand wat ruggraat het.  Eet of ek gee dit vir 

die Duiwel. Hy kan nie wag vir ons om met ‘n familieboom te begin nie. 

15. ADAM: Ons moet eers met die Meester hieroor praat. 

16. EVA: Tyd vir praat is verby. Eet. Die vrugte is soet en ek leef. Kom, vat ‘n hap. 

Geniet vir ‘n verandering die paradys. 

17. ADAM: (SUG DIEP/HAP/KOU) 

18. EVA: En toe? 

19. ADAM: Jy is reg; dis soet. 

20. EVA: Kom ons gaan huistoe. Eet terwyl ons loop. Ek het genoeg gepluk vir ‘n paar 

bakke vrugteslaai. En dan praat ons familieboom! Kom! 
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BYK: MUSIEKBRUG. BUITE ONDER BOOM. AAND. WIND IN A/G 

1. LIG: (FILTER/HUILSTEM) En toe gaan altwee se oë oop... (HUIL VERDRIETIG) 

2. ADAM: (*DOODS) Wat maak jy? 

3. EVA: (*DOODS) Hoe lyk dit vir jou? 

4. ADAM: Skorte. 

5. EVA: Hoekom vra jy as jy weet. 

6. ADAM: Is piesangblare nie beter as die kleiner vyeblare nie? 

7. EVA: Ek het genoeg vyeblare. 

8. ADAM: Wat van die vrugteslaai? 

9. EVA: Gooi dit weg. 

10. ADAM: Die Duiwel was hier, sê julle het ‘n afspraak gehad. 

11. EVA: Nie vanaand nie ... Nie voor ons skorte klaar is nie. 

12. GOD: (FILTER/VERAF) Eva? 

13. EVA: (VERSKRIK) Het jy gehoor? 

14. ADAM: (DOM) Wat? 

15. EVA: (BENOUD) Hy roep my. 

16. ADAM: Wie? Die Duiwel? 

17. EVA: Nee... 

18. GOD: (FILTER/VERAF) Adam! 

19. ADAM: Dis ons gewetes wat roep. 

20. EVA: Hoekom waai die wind so hartseer? 

21. ADAM: Dis omdat ons skuldig voel! 

22. EVA: Ons moet die skorte aantrek en iewers ... wegkruip. 

23. ADAM: (SUGTEND) Ja, voor die Meester ons kry. 
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BYK: MUSIEKBRUG. BUITE. MIDDAG. WATERSTROOMPIE IN A/G 

1. GOD: (*STEM UIT DIE HEMEL) Waar is jy Adam? 

2. ADAM: (SKAAM) Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees; want ek is naak; 

daarom het ek my verberg. 

3. GOD: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom 

waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie? 

4. ADAM: Dis die vrou wie U my gegee het. Sy het my van die boom gegee. En ek het 

geëet. 

5. GOD: (TELEURGESTELD AAN VROU) Wat het jy tog nou gedoen?  

6. EVA: (BEDEESD) Die slang het my bedrieg; en ek het geëet. 

7. DUIW: (OP; VOL BRAVADE) Ek het haar net vertel wat reg en wat verkeerd is. 

8. ADAM: Dis ‘n private gesprek. Jy is nie genooi nie. 

9. DUIW: Ek het nooit nodig om genooi te word nie. Ek nooi myself. 

10. EVA: Miskien is dit goed as die Duiwel deel van die gesprek is. Hy het immers deel 

aan wat gebeur het. 

11. DUIW: (VURIG) Adam en Eva is belieg. Sy het haar lekker vol van die vrugte geëet 

en kyk, sy leef! Is iemand van (SNEDIG) die Meester se statuur nie 

veronderstel om te alle tye die waarheid te praat nie? 

12. GOD: Goed, die waarheid: Omdat jy Eva tot haar misdaad aangespoor het, is jy 

vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. 

13.DUIW: (UITDAGEND) Nou toe nou. Kyk hoe bewe ek! Die vrou het allermins 

gesterf. Sy is springlewendig! 

BYK: GROOT GELUID: DUIWEL VERANDER IN SLANG 

14. EVA: (VERSKRIK) Kyk wat het met die Duiwel gebeur. 
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1. GOD: Jy is ‘n slang en daarom sal jy op jou buik seil, en stof eet al die dae van jou 

lewe. 

2. DUIW: (VERSKRIK) Wat het jy aan my gedoen? 

3. EVA: Die Duiwel is plat ...  

4. ADAM: (VERSKRIK) Ek wil dít ‘seblief nie oorkom nie. 

5. GOD: Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar 

saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom aan die hakskeen byt. 

6. DUIW: (KWAAD) Jy maak my nou dadelik op die plek reg.  

7. GOD: Jy is verskoon. 

8. DUIW: Jy gaan van die Sekretarisvoël hoor. 

9. EVA: (ASEMLOOS) Kyk hoe seil hy....  

10. GOD: Vrou, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. 

11. EVA: (ONTSTELD) Wag so ‘n bietjie , Meneer... 

12. ADAM: (FLUISTER ONTSTELD) Dis Meester, nie Meneer nie. 

13. EVA: Me...neerster, luister my asseblief eers mooi uit. Adam het geboorte aan my 

gegee. En toe kla hy so dat hy altyd as ‘n skande vir die mansgeslag onthou 

sal word. En nou word swangerskappe skielik op my brood gesmeer! Dis nie 

reg nie. Dis nie waarvoor ek ... bestel is nie. 

14. ADAM: (FLUISTER ONTSTELD) Sjuut! Het jou tong nie al genoeg probleme vir jou 

veroorsaak nie? Pasop, jy seil ook op jou maag rond. 

15. GOD: Met smart sal jy jou kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees en hy 

sal oor jou heers. 

16. EVA: (ONGELUKKIG) Dié treurige skepsel!! Hy kan nie eers oor ‘n paar vee, voëls 

en wilde diere heers nie.  
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1. ADAM: (FLUISTER ONTSTELD) Skroef jou tong uit, Vrou! 

2. EVA: Gelukkig sal daar met jou as man nie geboortes wees nie. Daarvoor is niks 

van jou in fokus nie. Ons familieboom sal net ‘n prentjie in my kop bly. 

3. ADAM: (FLUISTER ONTSTELD) Ek is g’n so treurig nie. 

4. GOD: Adam, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom 

geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie – vervloek is die aarde 

om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. 

5. ADAM: (VERSKRIK/PROTESTEER) Skuus o Meester, maar is dit nie ‘n bietjie sterk 

gestel nie? 

6. GOD: Die aarde sal vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal plante van die 

veld eet. 

7. ADAM: (PROTESTEER) Maar ek was nog nooit regtig ‘n vegetariër nie, o Meester. 

Ek soek my stukkie vis ... ‘n vleisie! 

8. GOD: In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die 

aarde, want daaruit is jy geneem.  

9. ADAM: (PROTESTEER) Ek het in een van die perkamentrolle gelees dat niemand 

van brood alleen kan leef nie. 

10. GOD: Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. 

11. ADAM: (OPENLIK KWAAD AAN EVA) Dis alles jou skuld. Jou naam is van vandag 

af Eva want jy is die moeder van alles wat lewe - en wat ek nie in my lewe 

soek nie. 

12.GOD: Julle sal van vandag af rokke van vel dra. 

13. EVA: Asseblief, Meester, dis nie baie higiënies en modieus nie. 
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1. GOD: (SUG IN DIE STEM) Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed 

en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom 

van die lewe neem en eet en lewe tot in ewigheid nie. 

2. ADAM: (VAT EVA) Dit kom nou daarvan as ‘n man sy ore vir ‘n vrou uitleen. 

3. EVA: (OP AGTERPOTE) O nee, die pot kan nie die ketel nie verwyt nie. Dit kom 

daarvan as die man wat veronderstel is om die sterkere te wees, nie sy vrou 

in haar swakheid kan dra, verdra en reg help nie. 

BYK: DONDERSLAG 

4. WAG: (OP MET SWAARD) 

5. EVA: Kyk wie is hier met sy bliksemstraal-swaard! 

6. WAG: Julle moet pak. Dis julle laaste dag in die Tuin van Eden. 

7. EVA: (RUK HAAR OP) Dit sal die dag wees. Hoor wat sê die man, Adam. Hy praat 

van gedwonge verskuiwing! 

8. ADAM: (VERSKRIK) Is jy ernstig? 

9. GOD: Dis My bevel, Adam. 

10. ADAM: (BEDEESD) Waarheen, Meester? 

11. GOD: Die Wag sal julle wys. Julle moet die grond gaan bewerk waaruit julle 

geneem is. 

12. EVA: Dis grondonteining sonder vergoeding! 

13. WAG: Kom, julle gaan aan die oostekant van die tuin woon. 

14. ADAM: (BITTER) As ek weet wat ek vandag weet, het ek nooit oor my stoksielalleen 

gekla nie. Nooit nie. Maar spyt kom altyd te laat. 

15. EVA: Waaroor kla jy? Jy moet brood eet. My magtig, ek is vir swangerskappe 

genomineer. 
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1. WAG: Kom, ons moet loop, die son trek water.  

BYK: MUSIEK & AANKONDIGINGS 


