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KARAKTERS:  

 

LINDA-MARIE:  Toe: Haar skoolmaats noem haar Lindi. Sy is gewild, vol lewe en het 

sterk leiereienskappe. Sy hou nie van kompetisie nie. 

 Nou: Sy is die vrou van ‘n vooraanstaande besigheidsman en die moeder van 

vele. Haar uiters ordelike geaardheid maak haar die ideale huisvrou en 

moeder.  

  

YVONNE: Toe: Haar naam word afgekort tot Wonnie. Sy is flambojant en luid. Sy kan 

bitsig wees wanneer sy lus het. 

 Nou: Sy is getroud met ‘n rekenmeester en het twee kinders. Sy het ‘n kritiese 

geaardheid. 

  

CANDICE: Toe: Candi. Haar voorkoms is vir haar baie belangrik. Haar skoolrompie is 

kort en haar hare blonder gekleur en mooier gebind as die ander s’n. 

 Nou: Sy is ‘n bekende oud-model, sosiale vlinder, die eienares van ‘n 

internasionale modelagentskap, en die vriendin van ryk mans. Sy is nie 

getroud nie. 

    

ISABELLA: Toe: Haar maats noem haar Bella.  Sy is ‘n vrye gees. 

 Nou: ‘n Suksesvolle advokaat en geskei. Sy is verknog aan haar selfoon en 

tablet.  

  

ANGELIQUE: Toe: Intelligent, saggeaard en beskeie. Sy is gewild by die onderwysers wat 

weet dat sy volgende jaar ‘n prefek en ‘n Dux-leerling gaan wees.  

ANGELIQUE/2:  Nou: Angelique se dogter. Haar regte naam is nie Angelique nie. Sy lyk 

presies soos haar ma. Sy is doelgerig. 

 Angelique en Angelique/2 word deur dieselfde aktrise gespeel. 
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PLEK:  

 ‘n Stoorkamer langs die kantoor van die skoolhoof van ‘n groot meisieskool. 

Teen die agtermuur is ‘n kostuumrak op wiele waaraan baie klerehangers met 

kostuums hang wat vir skooloperettes en toneelstukke gebruik word. Regs is 

rakke waar bokse, boeke, hoede, papiere en ander skoolitems gestoor word. In 

die stoorkamer van 1982 is daar ou tikmasjiene agter regs op die grond. In 

2014 word hulle vervang deur verouderde rekenaarskerms en stukkende 

sleutelborde. Links is ‘n redelike hoë venster wat groot genoeg kan oopmaak 

vir die karakters om deur te kruip. Net onder die vensterbank steek die bopunt 

van ‘n leer uit wat die skoolmeisies gebruik om deur die venster te klim. 

Onder die venster staan ‘n sterk tafel waarop die meisies klim as hulle deur die 

venster gekruip het. Nader aan die gehoor, links, is ‘n deur wat na die gang lei 

maar nou gesluit is. Dis vroegaand en halfdonker in die stoorkamer maar deur 

die venster skyn daar genoeg lig vir die karakters se binnekoms. Wanneer die 

flitsligte en lampe aangesteek is, is die stoorkamer helderder verlig. 

TYD:  

 TOE: Vroeg op ‘n Saterdagaand in die lente van 1982. Die skool se atlete en 

ondersteuners het pas per bus teruggekeer van ‘n atletiekdag by ‘n naburige 

skool. Die dogters is dus in skoolklere geklee en hulle lyk of hulle ‘n lang dag 

in die son gehad het.  

 NOU:  Vroeg op ‘n Saterdagaand in die lente van 2014. Die dames het pas ‘n 

skoolreunie naby die skool bygewoon. 

 

INKLEDING:   

 TOE: Almal dra skoolklere - ‘n tipiese wit skoolbloes met ‘n skooldas en ‘n 

grys rompie, swart skoene en wit sokkies. Hulle het ook stokke met linte en 

rosette - soos die gebruik was in die vroeë Tagtigerjare - om verder aan te dui 

dat hulle pas teruggekeer het na ‘n lang dag as ondersteuners by ‘n 

sportbyeenkoms. Elkeen se skooldas word op ‘n karakteristieke wyse gedra: 

omdat dit na skoolure is bind Bella haar das op ‘n rebelse manier om haar kop 

soos ‘n hippie, Candi se das is ‘n krawat, Lindi en Angelique se dasse is 

netjies geknoop, terwyl Yvonne hare ‘n strik gemaak het.  
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 NOU: Die vier dames wat die skoolreunie vanmiddag bygewoon het is deftig 

aangetrek. Linda-Marie en Yvonne is meer besadig maar steeds modieus 

geklee want hulle is die gesiene vroue van ryk mans. Hulle dra hulle 

ontwerpershandsakke opsigtelik. As ‘n oud-model is Candice meer uitspattig 

geklee en Isabella, ‘n advokdaat, lyk selfs vir ‘n skoolreunie formidabel in 

swart en wit. Candice en Isabella dra nie handsakke nie maar iPadsakke en 

Slimfone. Angelique en Angelique/2 dra skoolklere.  

 

 

TONEEL 1 – NOU 

 (‘n Gedempte gegiggel word gehoor. Linda-Marie, Yvonne, Candice en 

Isabella is vrouens in hulle veertigerjare. Hulle sukkel om deur die stoorkamer 

se venster te klim en doen dit met kreune, gilletjies en groot moeite. Dis 

moontlik dat party van hulle ‘n bietjie te veel wyn by die onthaal gedrink het. 

Linda-Marie is eerste deur die venster, en nadat sy op die tafel land wat onder 

die venster staan, klim sy stywerig af tot op die grond. Sy trek weer haar 

hoëhakskoene aan wat sy moes uittrek om met behulp van die leer buite in die 

gang deur die venster te klim. Sy help dan vir Yvonne, wat op haar beurt vir 

Candice help, en saam sukkel hulle om Isabella - wat baie onfiks is - tot op die 

vloer te kry. Hulle staan eers rond met steune en kreune om hulle asem terug 

te kry en trek ook weer hulle hoëhakskoene aan.)  

 

LINDA:  Oe, julle! Ek het lank laas so iets gedoen. Dit voel of ek spiere oral in my lyf 

verrek het. 

ISABELLA: (Uitasem) Of spiere het waar ek nie eens geweet het ek het plekke nie.  

 (Die ander steun saam en giggel soos tieners.) 

YVONNE: (Sug.) Die ouderdom is nie vir sissies nie. 

CANDICE: Hei, praat vir jouself, Yvonne. Ek voel soos ‘n spring chicken. Ek gaan vyf 

maal ‘n week gym toe en kan nog alles doen wat ek dertig jaar gelede kon. 

ISABELLA: (Probeer snaaks wees.) En wie’s Jim nogal? Ken ek hom? Toe, vertel alles.  

YVONNE: (Lag). Ag, Bella! Sy praat van gim toe gaan. Oefeninge! Gym. 

ISABELLA: Ek weet, Yvonne. Maar met Candice moet mens seker maak as dit by mans 

kom. 

CANDICE: (Sarkasties). Jy’s nog altyd so vreeslik snaaks.  
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LINDA: Sjuut, julle! Ons gaan in die moeilikheid kom as iemand ons hier kry.  

YVONNE: Ag, kom nou, Linda. Ons is nie meer skoolkinders nie. Ons ondersoek net ons 

ou alma mater.  

LINDA: Op ‘n Saterdagaand? Terwyl die ander vrouens nog by die reunie is? 

ISABELLA: Linda is reg. As ons hier langs die hoof se kantoor betrap word, is daar 

moeilikheid. Ons is wederregtelik hier. 

YVONNE: (Praat soos ‘n stout kind. Linda-Marie en Candice lag.) Ja, Advokaat Isabella. 

ISABELLA: (Sy snork en vryf oor haar bene.) Eina eina. My knieë is nie meer wat hulle 

was nie. 

CANDICE: (Kyk meewarig na Isabella en tik haar op die agterstewe). Hmmf. Baie meer 

as net jou knieë is nie meer wat hulle was nie.  

ISABELLA: (Seergemaak.) Jy was die heel middag by die reunie baie snedig met my. 

Hoekom, Candice? 

CANDICE: Ag, jy verbeel jou.  

ISABELLA: Is! Jy’t jou oë gerol toe ek ‘n tweede keer van die poeding skep. 

CANDICE: Derde keer. Maar wie tel nou? (Isabelle frons verontwaardig. Candice glimlag 

verskonend.) Ag, Bella, ek wou net wegkom van daardie stywe ou spul by die 

reunie. 

YVONNE: Ek’s bly ons het weggesluip. Ek voel weer jonk en lus vir pret. Die Vier 

Musketiers doen weer hulle ding. 

ISABELLA: Julle wou mos weer stuitig wees. Ons kon maak of ons ordentlike reunie-

gangers is en by die onthaal gebly het. Die hoof het nog nie eens haar 

toespraak gemaak nie. 

CANDICE: Dankie tog! Selfs Linda-Marie wou nie bly vir Juffrou Celliers se sieldodende 

geblahblahblah nie. 

LINDA: Ons afspraak hier was belangriker. Die stoorkamer is donkerder as wat ek 

onthou. Waar’s die skakelaar? (Sy soek die skakelaar en kry dit naby die deur. 

Sy skakel die lig aan. Yvonne spring vorentoe en sit die lig af.)  

YVONNE: Nee! Wat’s fout met jou? Onthou jy dan niks nie? Ons wil nie hê iemand moet 

weet ons het ingebreek nie. (Sy vroetel in haar sak en haal drie flitsligte 

daaruit.) Never fear, Yvonne is here. Ek dink vooruit. Julle het duidelik alles 

vergeet.  

CANDICE: Hel, wat het jy nog in daardie handsak van jou? (Sy probeer in Yvonne se 

handsak loer en lag dan spottend.) Kyk net hier, Isabella. Linda-Marie en 
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Yvonne het ontwerpershandsakke. Linda het Louis Vuitton. En wie anders as 

Yvonne sou flitsligte hê in haar Gucci?  

YVONNE: (Seergemaak.) Mens dink mos vooruit. Mens moet op alles voorbereid wees. 

(Sy skakel die flitsligte aan en plaas hulle op strategiese plekke.  Sagte lig 

sprei deur die stoorkamer wat die ruimte wyer belig.) 

 ‘n Ma van vier besige kinders moet altyd alles in haar handsak hê.  

CANDICE: (Skerp).  So praat die vrou van Vooraanstaande Rekenmeester Wessels. O, en 

nog belangriker: die moeder van hoogsbegaafde kinders. 

ISABELLA: (Lag saam met Candice.) Wat is nogal die “alles” wat ‘n voorstedelike 

huisvrou in haar handsak moet hê? Jou man se kredietkaarte? 

Vliegtuigkaartjies – besigheidsklas natuurlik! Prozac?  

CANDICE: (Spot saam.) Die Blommeklub se kompetisiereëls.  Lidmaatskap van die VLU. 

Energiestafies vir die kinders. Die saamryklub se rooster. 

YVONNE: Nou wat het julle ongetroude vroue - julle advokate en bestuurders - wat het 

julle in julle – (sy wys na Candice en Isabella se tablet-sakke) – daardie goed? 

Waarmee julle ongeskik die hele middag besig was. Ja, moenie stry nie. Julle 

sit aan ‘n tafel by ‘n onthaal en tik-tik-tik op daardie goed.   

CANDICE: Ek weet nie van jou nie Isabella, maar op my tablet het ek al die besonderhede 

van die modelle wat ek oormore New York toe moet stuur. (Geheimsinnig). 

En hier in my binnesak het ek sommer vir Brad Pitt. 

ISABELLA: (Lag). En ek het George Clooney – virtueel op my tablet.  

CANDICE: Die twee huisvrouens het seker vir Steve Hofmeyer op speed dial. Of nee, 

Carike Keuzenkamp.  

ISABELLA: Of hulle mans se sekretaresses s’n. En die kindersielkundige se noodnommer. 

LINDA: My magtag, kry ‘n end, julle! Is hierdie ‘n Sakevrou teen Huisvrou 

kompetisie? 

YVONNE: Candice soek skoor met my. Soos altyd. 

CANDICE: Yvonne het dit begin. Soos altyd. 

ISABELLA: Jy het altyd moeilikheid gemaak, Yvonne. Jy doen dit nou nog. 

YVONNE: En Candice weet nooit wanneer om te stop nie. 

LINDA: Stoppit, almal! Julle gedra julle soos skoolkinders. Soos die kinders wat ons 

dertig jaar gelede was! 

ISABELLA: Twee-en-dertig om presies te wees. 



 

 

7

7

CANDICE: Hoekom anders bodder ons vandag met ‘n reunie? (Gaap). As ek nie 

vanmiddag by daardie simpel onthaal internet-ontvangs gehad nie, het ek my 

morsdood verveel. 

YVONNE: Nou wat maak ons dan nou almal hier? 

ISABELLA: Nee, wragtag, Yvonne. Is jou verstand in jou kinders se koppe? 

CANDICE: (Smalend). Huisvrou-geheue. Jy moet maar blokkiesraaisels doen terwyl jy vir 

die kinders wag. Of vir jou man wag om terug te kom van – waar nou weer? 

Waar hy weer laat moes werk. Dis hoekom sy die sekretaresse se nommer op 

speed dial het - 

LINDA: (Kwaai). Candice, stop dit nou! Ons is hier want Angelique wou ons vanaand 

hier kom sien. Ons het seker almal dieselfde e-pos gekry? Hier. (Sy haal ‘n 

papier uit haar handsak en lees vinnig.) “Haai, liewe Musketiers. Ek kan nie 

die reunie die middag bywoon nie, maar ek wil julle al vier asseblief daardie 

aand in die stoorkamer sien. Dis baie belangrik. Agtuur. Ek het ‘n groot 

verrassing vir julle beplan. Liefde, Angelique. Naskrif. Ons kan mos almal 

nog deur die venster klim soos ons daardie aand . . . ” Stippeltjies, stippeltjies, 

stippeltjies. 

 (Almal lag.) 

CANDICE: Ja, ek het dieselfde e-pos gekry. Ek wonder hoe sy nou lyk? Dalk gaan sy ook 

sukkel om deur daardie venster te klim soos sekere ander mense. (Candice rol 

haar oë en skimp in Isabella se rigting.) 

ISABELLA: Ag, hou nou op daarmee, Candice. Nie almal het die tyd om in die gim rond te 

lê nie. Party van ons gee meer aandag aan ons verstand as aan ons voorkoms.  

YVONNE: Maar hoekom dink julle wil Angelique nou kontak maak, na al die jare? 

ISABELLA: Ek het al so baie gewonder wat van haar geword het. Sy het niks van haar laat 

hoor nadat – 

 (Die vouens kyk mekaar eers woordeloos aan.) 

LINDA: - nadat sy weg is -  

CANDICE: - aan die einde van daardie jaar – 

ISABELLA: Graad Elf. 

YVONNE: In ons dae was dit Standerd Nege. 

CANDICE: Toe’s sy net weg. Spoorloos verdwyn.  

LINDA: Sy het nie eens die ordentlikheid gehad om te groet nie. Sy’t nie eens vir ons 

‘n briefie gelos of iets nie. 
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ISABELLA: Sy’s net weg. Dit was nogal snaaks.  

YVONNE: Sy kon tog nie kwaad gewees het vir ons nie. Hm? Kon sy? 

LINDA: Dit was mos net ‘n ou grappie. 

CANDICE: Ons het net so bietjie sports gehad met haar. 

ISABELLA: Sy was eintlik altyd baie ernstig. 

YVONNE: Sy het nooit regtig ‘n sin vir humor gehad nie. 

CANDICE: (Ietwat neerhalend). Sy het baie dinge nie gehad nie. 

LINDA: Soos wat? 

ISABELLA: Sy’t nie ouers gehad nie. Hulle is dood toe sy nog op kleuterskool was. Haar 

ouma-hulle het haar grootgemaak.  

YVONNE: Ek onthou nou! Sy was mos van die kinders wat nie skoolgeld betaal het nie. 

‘n Liefdadigheidsgeval. 

LINDA: Ja. Sy kon net hier skoolgaan omdat sy ‘n beurs gekry het. Dink julle dis 

hoekom die onnies so van haar gehou het? Hulle het haar altyd jammer gekry. 

ISABELLA: Angelique was baie slim en sy was dankbaar om hier te kon skoolgaan. Sy het 

altyd haar huiswerk gedoen. Sy was nooit in die moelikheid nie. 

LINDA: Nie soos ons vier altyd in die sop nie. Sy was nooit so stout soos Candice nie. 

YVONNE: Sy was te slim vir haar eie beswil. Sy het mense maklik ‘n kramp gegee. 

ISABELLA: Nie vir my nie. Ek het baie respek vir haar gehad. 

LINDA: Man, dit klink of jy haar advokaat is. Ons val haar mos nie aan nie. 

CANDICE: OK, ek erken, as ek nie haar huiswerk kon afskryf nie, was ek nog meer in die 

moeilikheid. 

ISABELLA: Jy sou nooit matriek gemaak het sonder haar nie. As ek reg onthou, het jy in 

elk geval nie eens universiteitstoelating gekry nie. 

CANDICE: Ag, matriek is overrated. Is! Universiteit ook. Al julle simpel grade. Kyk net 

hoe ver het ek in die lewe gekom. My modelagentskap het agente in New 

York en Parys en Australië. Ek is baie ryker as julle drie saam. 

LINDA: (Lag lelik). Ek twyfel. My man besit ‘n reeks kettingwinkels. Hy het 

woonstelle in London en New York. 

CANDICE: En wat het jy, Linda-Marie? Behalwe nou vir hom – en sy kredietkaarte daar 

in jou Louis Vuitton handsak?  

LINDA: (Kwaad). Wat het ek, Candice? Kom ek vertel vir jou: ek het twee grade, ek 

het skoolgehou voor ek getroud is. En nou het ek ‘n man en vier kinders. Wat 

het jy Candice? Niks. Jy het nie ‘n man en kinders nie. Jy het ‘n groot mond 
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en ‘n nog groter opinie van jouself. Jy bly nie lank genoeg op ‘n plek om 

vriende te hê nie. Al wat jy het is ‘n lyf wat jy voor kameras rondgooi, in 

geleende klere. Toe jy jonger was het jy, want nou - 

CANDICE: - hierdie lyf, waarop jy duidelik nog baie jaloers is, was al in honderde 

modetydskrifte. Ek was op die loopplank in al die hoofstede van die wêreld, 

en wat mans betref, Linda, ek was by Hollywoodsterre se partytjies en prinse 

se seiljagte en in modebase se villas – 

YVONNE: - en in modebase se beddens – 

CANDICE: (Kwaad). Hei, Yvonne! Hoekom blaf jy nou soos ‘n hondjie agter Linda aan? 

Jy was seker nog net in Meneer die Rekenmeester se bed - 

ISABELLA: Hei! Wat gaan aan? Ons begin om oor Angelique te praat en nou wil julle 

mekaar se oë uitkrap!    

LINDA: Candice sukkel al die hele middag met my – 

YVONNE: - en met my! Sy is seker jaloers. (Aan Candice). Al is jou huis in Clifton en 

New York, jy leef alleen - 

LINDA: Ja, al jou dronkpartytjies by sterre– na die tyd gaan jy alleen huistoe. 

CANDICE: En julle huismuise kruip terug na julle vervelige middeljarige mans en julle 

nors tienerkinders – 

ISABELLA: (Sy skree so hard dat almal stilbly.) Hou op! Ons was by ‘n reunie om die feit 

dat ons mekaar al veertig jaar lank ken te vier! 

LINDA, CANDICE, YVONNE: (Ad lib deurmekaar; almal ietwat nors). Veertig jaar te lank! 

Jy’t my eintlik altyd so geïrriteer ek wou gil! Jy dink jy was so gewild, maar 

ek het nuus vir jou. Die onnies het jou gehaat en dis g’n wonder, ens. ens.  

ISABELLA: Stil! Julle is nou ou vrouens, nie kleinlike tieners nie!  

 (Linda en Yvonne snork van minagting en draai hul rug op die ander twee. 

Hulle ontdek die rak met kostuums.)  

ISABELLA: (Kyk na haar horlosie.) Dis amper agtuur. Angelique gaan nou hier wees. Wil 

julle soos simpel kinders voor haar tekere gaan? 

 (Candice haal haar selfoon uit en probeer skakel.)   

CANDICE: Hier’s dan nie ‘n sein nie. Kyk of jy iets kry, Bella.  

 (Isabelle tik haastig op haar tablet.) 

ISABELLA: Nee, jy’s reg. Geen sein. En ‘n kliënt wat oormore hof toe gaan moet my nog 

vanaand kontak. (Sy kyk rond en wys na die een muur.) Die stoorkamer is 

langs die hoof se kantoor. Die kluis is natuurlik net hier langsaan. Te veel lood 
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of beton of wat ook al. As ons vanaand hier vassit sal hulle ons eers Maandag 

kan oopsluit. 

YVONNE: Oe nee. Ben sal vreeslik bekommerd wees as ek nie huis toe kom nie. 

LINDA: Charmaintjie word more aangeneem! Ek moet vanaand nog -  

CANDICE: Moenie simpel wees nie. Ons klim net uit waar ons ingeklim het. Die leer 

staan nog aan die ander kant. Dis net Bella wat dit nie weer gaan maak nie. 

ISABELLA: Ag, magtag, Candice. Jou beledigings raak nou vervelig. 

YVONNE: (Probeer die vrede bewaar.) My gits. Kyk net hier! Ek wed julle onthou dit 

nie. (Sy haal ‘n rok van die kostuumrak af en hou dit teen haar.) Hm? Onthou 

julle toe die matrieks “Romeo and Juliet” gedoen het? 

CANDICE: Dis dertig, veertig jaar gelede. 

LINDA: Die skool gooi ook niks weg nie. Hierdie goed is al muf. En wragtag, hier’s 

die rok -  (Sy haal ‘n swart rok af en drapeer dit om haar.) Lady Macbeth. Ek 

het dit daardie aand aangetrek. Die aand hier in die stoorkamer met Angelique. 

Onthou julle? 

CANDICE: (Blaai tussen die klere.) Jy was ‘n hippie, Bella. Ja, hierso. Jy was toe so ‘n 

deurmekaar blommekind. Jy wou daai dae net liefde maak, nie oorlog nie. 

ISABELLA: (Sy gryp die geblomde bell-bottoms en ‘n los jurk en hou dit teen haar.) Ek het 

in die konsert blomme in my hare gehad. En ‘n vredesteken om my nek.  

 (Isabella en Yvonne soek verder deur die rokke. Candice krap in die rakke.) 

LINDA: Jy, ‘n blommekind, nogal. En nou, Isabella? Nou’s jy skerp soos ‘n lemmetjie. 

(Sy neurie.) “Where have all the flowers gone, long time passing?” 

ISABELLA: (Verdedigend). Man, mens kan mos nie ‘n kind bly nie. Mens kom nerens in 

die lewe met blomme in jou hare nie. 

CANDICE: Ja, maar daar was blomme in jou hart ook, Bella. 

ISABELLA: (Verdedigend). Maar julle het almal verander! Jy was ‘n gebore leier, Linda. 

Jy was onderhoofmeisie. Al wat jy nou is, is ‘n huisvrou.  

LINDA: En wat is fout daarmee?  

CANDICE: A desperate housewife.  

ISABELLA: (Grinnik saam met Candice.) Kyk wie Linda toe was. Jy het Lady Macbeth se 

kostuum gekies van al hierdie op die rak. Lady Macbeth. Sy wat ‘n koning 

vermoor het en haar man wat ‘n held was, die afgrond ingelei. 

YVONNE: (Tree tussenbeide om die vrede te bewaar.) Ek was Juliet. Ek was verlief op 

Romeo. 
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CANDICE: En toe maak jy jouself dood met ‘n botteltjie gif. ‘n Klein botteltjie gif. 

(Mompel.) Nes jy. 

YVONNE: Jy onthou nie jou Shakespeare nie, Candice. Romeo het die gif gedrink. Juliet 

het haarself met ‘n mes uit die lewe gehelp. 

 (Candice het intussen ‘n hooftooisel vol blinkers opgesit. Sy hou ‘n kostuum 

vol vere teen haar lyf, sing en maak danspassies.) 

CANDICE: “If I can make it there, I can make it anywhere, in old New York, New York, 

New York!” 

 (Isabella klap hande. Yvonne en Linda maak of hulle nie sien nie.) 

ISABELLA: Oe, jy was nog altyd een vir die verhoog.  Kyk hoe mooi is jou bene nog. Die 

mans is seker nog mal oor jou. 

CANDICE: Glitz en glam en glitter. Maar ek zip my lip oor die mans. What happens in 

Vegas, stays in Vegas.  

 (Linda en Yvonne skinder eenkant.) 

YVONNE: Ag, shame. Sy lyk so oud soos old New York, New York haarself. 

LINDA: Sy was altyd so oppervlakkig. Alles net ydelheid en vertoon. 

YVONNE: Jip. Botox en boob jobs bring jou ook net so ver. 

CANDICE: Hei, wat praat jy daar van botox, Yvonne?  

YVONNE: Nee, niks. Ek het net iets gesê van ‘n boks. Vra vir Linda? Daar’s so baie 

bokse hier rond. 

CANDICE: Hm. Kyk, terwyl jy nou van boks praat, dit lyk of jy lanklaas gebotox het. Ek 

moet tog vir jou my dermatoloog se naam gee. 

YVONNE: Nee dankie. Ek wil nie soos ‘n plastiekbal lyk nie. Jy sal smelt as jy naby ‘n 

warm stoof kom. 

 (Candice staan dreigend nader aan Yvonne. Isabelle tree tussenbeide.)  

ISABELLA: Hellou! Ons is nou al vier vrouens van ‘n “sekere ouderdom”. Kom ons trek 

liewer die ou goed weer aan, soos daardie aand. Wat het Angelique aangehad?  

LINDA: Angelique het – nee, ek kan nie onthou nie. 

ISABELLA: Ek dink dit was ‘n lang, wit rok.  

YVONNE: Ja, sy was ‘n engel! Ek het die vlerke hier op die rak gesien. (Sy soek in die 

rakke rond.)  

 (Isabella haal ‘n rok wat nie baie wit is van die rak af.)  

ISABELLA: Ek dink dit was so iets. (Sy hou die rok teen haar.) Sies, hierdie een is geskeur 

en vol vuil kolle. 
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YVONNE: Hier’s die vlerke. (Sy hou die gehawende vlerke op wat eerder grys as wit is.) 

Hulle lyk maar oes. Hulle het nêrens heen gevlieg die laaste dertig jaar nie.   

 (Isabella hou die rok teen haar. Yvonne hou die engelvlerke agter haar rug 

op.) 

CANDICE: Natuurlik. Engelvlerke vir Angelique. Die onnies het gedink sy’s ‘n engel. 

Ons was die bedorwe brokkies en sy was Juffrou Perfeksie. Dis mos hoekom 

ons haar so bietjie moes wys.  

 LINDA: Los dit nou. Kom ons kyk eerder wie kry haarself nog in die rok wat ‘n 

honderd jaar gelede gepas het. 

 (Die vroue begin giggelend om die rokke oor hulle klere aan te trek. Hulle 

ruik vieserig aan die klere en hang dit eerder net om as om behoorlik vas te 

maak. ‘n Luide gevroetel by die deur laat hulle eers stilstaan en dan praat 

hulle gelyk en paniekbevange.) 

ISABELLA: Wat’s dit? Sjuut, luister! 

LINDA: Daar’s iemand by die deur! Ben sal woedend wees as hulle my hier betrap. 

Wat sal die mense sê? 

YVONNE: Ons kan tussen die kostuums wegkruip. (Sy skarrel agtertoe en soek wild vir 

wegkruipplek.) 

ISABELLA: O hel! Dis seker die sekuriteitswag. Ek mag nie hier gevang word nie. ‘n 

Advokaat wat inbreek! 

CANDICE: Dis seker Juffrou Celliers. Of daardie nuwe onderhoof! Die een met die tande. 

Ons kan ‘n storie spin van - 

 (Die deur word oopgesluit en as dit oopgaan word die figuur helder verlig van 

agter. Linda, Yvonne, Candice en Isabella staar verstom na Angelique/2. Vir 

‘n paar oomblikke beweeg niemand nie. Dan praat die vier vroue gelyk.) 

LINDA: Angelique! Dis onmoontlik!  

YVONNE: Jy! Jy lyk dan presies dieselfde.  

CANDICE: Hoe het jy so jonk gebly?  

ISABELLA: Angelique! Ons moet praat! Al die jare. Asseblief, sê iets. 

 (Angelique/2 staan roerloos. Ligte gaan eerste uit in die stoorkamer. Die 

laaste lig val van agter op Angelique/2.) 

TONEEL 2 – TOE 
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 (‘n Gedempte gegiggel word gehoor. Lindi, Wonnie, Candi en Bella kruip 

maklik deur die venster met die fiksheid van Graad Elf meisies en spring van 

die tafel af vloer toe. Terwyl die ander nog deurkruip vroetel Lindi naby die 

deur rond vir die ligskakelaar.)   

LINDI: Wag, dis te donker. Waar’s die lig? Hier moet ‘n skakelaar wees. (Sy skakel 

die lig aan.) Laat daar lig wees!  

 (Wonnie spring dadelik vorentoe en skakel die lig weer af.) 

WONNIE: Nee, is jy mal? Iemand sal sien. Ons kan nie weer in die moeilikheid kom nie! 

ISABELLA:  (Maak Johannes Kerkorrel na) Sit dit af, sit dit af! Sit dit af, ou Bakkebene se 

gesig - 

 (Lindi sit die lig af.) 

CANDI: (Protesteer) Hei, dis donker! Ek gaan my disnis val. 

WONNIE: Never fear, Wonnie is here. Ek moes ou Fielies help toe sy die noodvoorraad 

vir jeugweerbaarheid kom bêre het.  

  (Wonnie vroetel agter op ‘n rak en kry ‘n paar lampe wat sy vir die ander 

aangee. Almal steek lampe op en plaas hulle op strategiese plekke sodat die 

stoorkamer verlig word.) Sit die lampe daar, en hierso.  

CANDI: Wat? Hoe het ou Fielies deur die venster geklim met daardie vet boude van 

haar? 

 (Lindi, Bella en Wonnie lag spottend.) 

BELLA: Jy’s vanaand meer blond as gewoonlik. Onnies kom deur die deur met ‘n 

sleutel, stupid. Stout meisies klim deur die venster.  

 (Hulle vat mekaar om die skouers en doen ‘n skoolkreet wat hulle pas by die 

atletiekbyeenkoms gebruik het. Hulle maak passies terwyl elkeen haarself met 

groot gebaar aankondig.)  

AL VIER: (Skree uitbundig). Ons is ons is, weet julle wie? Ons is ons is, kan julle raai? 

Ons is Lindi – Candi – Wonnie – Bella! Ons is, ons is Grootlawaai! (Hulle lag 

ingenome en krap in die stoorkamer rond.) 

LINDI: (Vat vieserig aan die goed in die stoorkamer.) Jig, kyk net al die gemors. En 

so vol stof. Gooi die skool niks weg nie? 

CANDI: Dink julle sy gaan kom?  

BELLA: Wie? Ou Bakkebene? 

WONNIE: Nee, man. Hoekom sal ‘n skoolhoof op ‘n Saterdagaand in haar kantoor kom 

werk?  
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LINDI: Sy is seker nog by die atletiek. Kuier met die ander hoofde. Drink tee met haar 

pinkie in die lug. 

CANDI: Nee, ek bedoel Angelique. Gaan sy kom? 

WONNIE: Natuurlik gaan Angelique kom. Ons al vier het vir haar gesê sy moet hier 

wees. Lindi, het jy dan nie ook vir haar ‘n briefie geskryf nie?  

LINDI: Ja, ek het gesê sy moet presies agtuur by die stoorkamer wees. 

WONNIE: Nou ja, vanaand is die aand. 

CANDY: As ons Angelique nie vanaand – julle weet – so bietjie afbring grond toe nie - 

LINDI: Haar net so bietjie in die bek ruk. Vir haar eie beswil.  

WONNIE: Haar kop word nou regtig te groot -  

LINDI: Die onnies is almal mal oor haar. 

WONNIE: Ja. Lindi, as jy nie oppas nie word sy nog volgende jaar hoofmeisie en nie jy 

nie! 

LINDI: Dis net dat sy almal ‘n kramp gee as sy so – so – pligsgetrou is. 

WONNIE:  Sy’s net skynheilig.  

BELLA: Ag, is nie! (Skimp). Ander meisies is net jaloers op haar. Sy kan nie help sy is 

slim nie. En sy’s eintlik baie mooi – 

 (Die ander drie ignoreer Bella.) 

LINDI: Jig, kyk net al die stof. Wat’s hierdie? (Sy krap tussen die klere wat op die rak 

hang.)  

CANDI: Haai, dis die kostuums van die operettes en goed.  

LINDI: Ga! Hulle ruik na ou sweet. 

WONNIE: Kyk hier! (Sy haal ‘n rok van ‘n hanger af en drapeer dit oor haar.) Onthou 

julle? Laas jaar se matrieks het “Romeo and Juliet” gedoen. Hier moet ‘n 

hoedjie ook wees. (Sy voel aan die rok, kry ‘n klein hoedjie en sit dit op haar 

kop.) “Romeo, oh Romeo, wherefore art thou Romeo?” 

BELLA: (Staan soos Wonnie en praat spottend.) “Rikus, o Frederikus, waarom is jy 

Lodewikus?” 

CANDI: (Nie aangenaam verras nie.) Wat? Rikus Venter? Wonnie en Rikus?  

BELLA: Het jy nie gesien hoe hulle mekaar agter die stadion beklou het nie? 

CANDI: Van wanneer af? 

WONNIE: (Vermakerig.) Van die Kerk-Jeugvereniging se piekniek af. Drie weke al. 

CANDI: Jou . . .  o, jou mislike flerrie! Ek was dan nog laas maand saam met hom 

sokkie toe. 
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WONNIE: Klaasvakie hettie ‘n sakie! Ek is nou sy Juliet, en hy my Romeo. 

CANDI: Maar ek het nog sy kettinkie – 

LINDI: Ja, en jy het Ben en Andre en Doep s’n ook. Die hele seunskool het al vir jou 

goed gegee.  

CANDI: Ek kan nie help as ouens my onweerstaanbaar vind nie. 

WONNIE: Miskien vind hulle jou net orig. 

LINDI: Net te gewillig-  

CANDI: Jy weet nie waarvan jy praat nie. 

WONNIE: My ma het by Ben en Andre se ma’s gehoor dat jy hulle tot laat in die aand 

bel. Elke aand. Ben se ma sê jy’s ‘n laspos. En Andre se ma sê – 

CANDI: Ek en Ben praat oor huiswerk, simpel! En Andre help my met Wiskunde. Ek 

help hulle met, wel, met baie ander dinge – 

WONNIE: My ma sê sy skaam haar morsdood as ek so ‘n oorlas van myself by seuns 

maak. 

CANDI: Jy’s net weer jaloers. Jy kan nie my populariteit vat nie. 

WONNIE: (Vermakerig.) Maar Rikus kom kuier nou by my. En my ma sê ‘n goeie 

reputasie is die beste ding wat ‘n meisie kan hê.  

CANDI: Jy is so vaal jy kan nie ‘n reputasie kry al wil jy nie. 

LINDI: Shaddup julle twee! Ons is hier met ‘n doel! Angelique is nou-nou hier en dan 

het ons nog nie dinge reg nie. Kry elkeen nou ‘n kostuum. 

 (Almal bly besig met die kostuums). Hier is ‘n swart rok met kant. Doen ons 

nie “Macbeth” volgende jaar in matriek nie? 

CANDI: Wie gaan jy wees? Lady Macbeth of sommer al drie die hekse?  

BELLA: (Probeer die vrede bewaar.) Kyk wat het ek gekry. Bell bottoms. En ‘n pruik 

met blomme. Ek lyk soos Sonny en Cher. Woodstock. (Sy dans, sing en doen 

die gebruiklike handgebare vir “YMCA.” Wonnie en Candi val by haar in, 

sing saam en doen ook die handgebare.) 

 “YMCA, it’s fun to stay at the YMCA.”  

LINDI: (Probeer om hulle te laat ophou.) Nee, moenie! Stop! My ma sê dis 

satanisties. Stop julle! (Hulle hou verbaas op. Hulle kyk na Lindi wat haar ore 

toedruk). 

CANDI: Wat’s fout met jou? Kom, dans saam. “YMCA - ” . (Sing en beduie met haar 

hande.) So maak mens – 
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LINDI: Nee, my ma sê as jy daardie plaat agteruit speel kry mens ‘n boodskap van die 

duiwel – 

 (Bella en Candi lag uitbundig. Wonnie is onseker.) 

 Is! Ons ouderling sê ook so. Daar is slegte mense wat Afrikaanse kinders die 

afgrond inlei deur duiwelsdinge in populêre liedjies te sit. Is so, Bella! Maar 

hulle steek dit weg en jy hoor dit net as jy die plaat agteruit speel – 

WONNIE: (Bekommerd). Hoe speel jy ‘n plaat agteruit? 

LINDI: Oom Pieter het nie gesê nie, maar die Village People en daardie YMCA is 

boos – 

CANDI: Hoekom is dit boos?  

LINDI: (Sy praat sagter). Hulle is moffies! 

WONNIE: Hulle is wat? 

LINDI: (Sy spel die woord uit.) M.O.F.F.I.E.S. 

WONNIE: Wat’s moffies? 

 (Candi en Bella lag oordadig.) 

BELLA: Jimmel, maar jy’s stupid. 

CANDI: Mens sou sweer jy’s ses jaar oud, nie sestien nie.  

BELLA: Wonnie, weet jy regtig nie? 

WONNIE: My ouma sê Voortrekkermeisies het moffies gedra om hulle hande mooi en 

wit te hou - 

 (Candi en Bella lag uitbundig. Candi maak oordrewe handgebare.) 

LINDI: Jy’s nie snaaks nie, Candi. Ag, stoppit nou. (Probeer die onderwerp 

verander.) Watse kostuum het jy daar? 

CANDI: Ek’s ‘n showgirl. Baie vere en blinkgoed. Dan dra ek dit by my bikini. En 

hoëhakskoene om my bene mooi af te wys. 

WONNIE: (Snedig). Jy sal meer as jou bene wys as jy ‘n kans kry. G’n wonder Rikus 

kom kuier nou by my nie. 

LINDI: (Probeer weer die vrede bewaar.) Watse kostuum moet ons Angelique laat 

aantrek? Wat pas by Juffrou Eksieperfeksie? Ons moet nou gou maak, dis 

amper agtuur. 

BELLA: Hierso. (Wys ‘n spierwit, wye rok.) Die kostuum wat die engel Gabriel gedra 

het in laasjaar se Kersspel. Soek die vlerke. Dit moet hier iewers wees. 

 (Wonnie en Candi krap in die rakke.)  

CANDI: Hoekom die engel?  
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LINDI: Angelique is mos engelagtig. Wat het jy daar? 

WONNIE: (Hou spierwit vlerke agter die engelrok en maak asof die kostuum vlieg.) 

Angelique is so perfek dis snaaks dat sy nie vlerke onder haar skoolhemp 

wegsteek nie. Sy kan sommer opstyg en hier by die venster ingesweef kom. 

BELLA: Sy’s OK. Mens moet haar net beter leer ken. 

LINDI: Ek ken haar heeltemal genoeg, dankie. Ons moet nou gou besluit hoe ons dit 

gaan doen. Angelique se Romeo kom haar vanaand hier kry. (Sy skuif bokse 

eenkant om ‘n opening te maak.) Toe, help my. Ons maak ‘n nessie. 

WONNIE: Dink julle Angelique is ‘n moffie? 

LINDI en CANDI:  (Jillend.) Angelique ‘n moffie? 

BELLA: (Kwaai). Hoekom sal jy nou so iets dink, Wonnie? 

WONNIE: Sy het dan nog nooit ‘n kêrel gehad nie. 

CANDI: Sweet sixteen and never been kissed before. 

WONNIE: Hmf. Jy, Candi, was nog nooit sweet nie en jy was al voos gesoen op twaalf. 

BELLA: My ma sê altyd “vroeg ryp, vroeg vrot”.  

CANDI: (Kwaai.) Hei, aan wie se kant is jy? 

BELLA: Ek het nie geweet hier is kante nie. 

CANDI: Ons is saam in die hierdie ding met Angelique. 

BELLA: Hier’s mos nie ‘n “ding” met Angelique nie. Ons bak haar net ‘n poets. Reg? 

Sommer vir die grap. Niks gemeens nie, né? 

LINDI: Nooit nie. As sy nie ‘n sin vir humor het nie, is dit nie my skuld nie. 

WONNIE: Sy is heeltemal te skaam. Ons help haar net aan ‘n kêrel. Iemand om mee 

Graad Elf-bal toe te gaan. Sy gaan nog vir ons dankie sê.  

CANDI: Natuurlik.  

LINDI: Net om haar te wys ouens is lekker. Hulle byt nie. 

CANDI: (Lag geheimsinnig.) Dis wat jy dink. 

WONNIE: Stoppit. Ek wil nie weet nie. (Praat met Lindi.) Wie het jy toe vir haar gekry?  

LINDI: (Kondig met groot gebaar aan.)  Tadadadam! Pietman Botes. 

WONNIE: Pietman Botes? Regtig?  Hy’s so groot soos - hy lyk soos Rambo! 

CANDI: Pietman Botes? Hy’s eintlik – wel, hy’s heeltemal te goed om op Angelique te 

mors. 

BELLA: (Onseker). Jong, ek weet nie so mooi nie. Daar’s so  . . . e . . . baie van 

Pietman. Hy’s seker die grootste ou in die seunskool. Hoekom het jy hom 

gekies? 
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LINDI: Hei, dis julle wat gesê ek moet iemand kry. Ons almal wil haar ‘n ding leer 

maar julle los my mos altyd om die werk te doen. Toe kry ek vir Pietman.  

CANDI: OK, OK. Wat het jy vir hom van Angelique gesê?  

LINDI: Ek het hom gesê dat sy nog altyd mal was oor hom en dat sy sy jaarbladfoto’s 

uigesny het en in haar huiswerkboek geplak het en elke nag oor hom droom. 

Maar dat sy baie skaam is en nie weet hoe om met hom te praat nie.  

 (Die meisies jubel ingenome.)  

WONNIE: Het hy dit gekoop? 

LINDI: Hy het eers gehum en geha, maar toe sê ek vir hom dat sy hom vanaand hier in 

die klerestoor dinge sal wys wat hy nog nooit van gedroom het nie. 

 (Lindi, Wonnie en Candi lag uitbundig.) 

BELLA: (Bekommerd.) Jong, wat bedoel jy? 

LINDI: Dis nie wat ek bedoel nie, dis wat Pietman dink Angelique bedoel. 

BELLA: En wat is dit nogal? 

LINDI: Aag, ek weet nie. As hy eers hier is en sy oor die skok kom dat sy alleen naby 

‘n seun is, kan hulle dinge mos vir hulleself uitwerk. 

BELLA: Maar hy’s so – e – groot, so raserig. Jong, Lindi, hy is so anders as sy. 

LINDI: Dis mos reg so. As hy so skaam was soos sy, gaan daar niks gebeur nie. Wat 

sou van Juliet geword het as Romeo so skaam soos Angelique was? 

WONNIE: Wat sou van Candi geword het as sy skaam was?  Wat sou van Ben en Andre 

en Doep en al die ander ouens in die seunskool geword het as Candi skaam 

was? 

CANDI: Jy soek vir my! 

LINDI: Stoppit! Ons praat nou oor Angelique en hoe sy haar les gaan leer. 

BELLA: Haai julle, ek is regtig nie nou meer so seker nie – 

LINDI: Luister jy nou vir my, Bella. Jy het saam met ons besluit. Ons kry haar 

vanaand hier in die stoorkamer en dan kom kuier een van die seuns by haar 

om haar te leer - 

BELLA: En wat moet sy leer? 

WONNIE: Dat sy verdomp net soos ons ander is. Niks beter nie. 

LINDI: Sy gaan leer hoe om bietjie pret te hê. Vir een maal in haar lewe gaan sy so 

bietjie stout wees. 

CANDI: (Skree amper.) Sy gaan leer vry is lekker!  

 (Die ander is stil geskok.)  
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BELLA: (Onseker). Jongie, ek weet nie so mooi nie . . . Ek het gedog jy gaan iemand 

soos Jean Els of Marcel du Pont kry. Nie Pietman Botes nie!  

CANDI: Jean is ‘n mamma-se-seuntjie. Hy’s net so ‘n suutjies-poep soos sy. En Marcel 

du Pont neem kuns en dra voor op kunswedstryde. Daai twee ouens kan haar 

niks leer nie. Pietman Botes, hy weet hoe om – 

 (Daar is ‘n gekrap aan die venster. Angelique se kop verskyn buite die venster 

aan die bopunt van die leer.  

WONNIE: Tjips! Sy’s hier. 

 (Candi en Wonnie klim op die tafel om haar te help.) 

LINDI: (Kyk waarskuwend na Bella.) Jy gaan nie nou kop uittrek nie. Jy’s saam met 

ons in die ding. Nou hou jy jou mond. Bella, hoor jy vir my? 

 (Terwyl Lindi en Bella mekaar woedend aangluur, help Candi en Wonnie vir 

Angelique deur die venster. As Angelique op die grond staan, staar die ander 

haar woordeloos aan.) 

ANGEL:  Aai julle, ek hoop nie ‘n onnie vang ons nie. My ouma sal iets oorkom. (Sy kyk 

opgewonde rond.) So, waar is dit? 

WONNIE: Waar is wat? 

ANGEL:  Die middernagfees. 

WONNIE en CANDI:  Die wat? 

ANGEL:  Die eetgoed. (Sy stap na die plek op die vloer wat Lindi reggemaak het.) Gaan 

ons hier sit? 

BELLA: Watse eetgoed, Angelique? 

CANDI: Wat dink jy het ons hier kom doen, hû? 

ANGEL:  ‘n Middernagfees, of so iets.  

CANDI: Hoekom sou jy so dink? 

ANGEL:  Lindi het gesê ek moet kom want daar wag ‘n groot verrassing op my. En dis 

nie my verjaarsdag of iets, toe dink ek dit moet – 

CANDI: (Snedig). Toe dink jy ons gaan koek eet en koeldrank drink en sulke simpel 

dinge doen. Asof ons weeskindertjies in die koshuis is. 

WONNIE: Op Maasdorp! (Wonnie, Candi en Lindi lag oordadig.) 

LINDI: (Sy maak hulle kreet van vroeër spottend na.) Ons is, ons is - Keurboslaan se 

stoute kabouters. (Sy skud haar kop meewarig.) Jy lees regtig te veel 

koshuisboeke, Angelique. 
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ANGEL:  (Verleë.) Maar ek het gedink – OK, ek het nie geweet watse verrassing julle 

beplan nie. 

WONNIE: O, planne het ons planne, Angelique. Die Vier Musketiers het ‘n groot 

verrassing net vir jou. Kom, jy moet eers hierdie aantrek. 

 (Wonnie en Candi trek die engelrok bo-oor Angelique se klere aan en Lindi 

hang die vlerke oor haar skouers. Angelique glimlag ongemaklik.) 

ANGEL:  Haai, julle. Watse speletjie is dit dié? 

LINDI: Een wat jy vir die res van jou lewe gaan onthou, Angelique. Kom, staan nader. 

(Lindi bind Angelique se oë toe terwyl Candi en Wonnie haar in die rondte 

begin draai.)   

YVONNE: Jy het mos gekom vir ‘n middernagfees en kinderspeletjies.  

 (Lindi wys dat Candi en Bella deur die venster moet klim. Bella blaas eers die 

lampee dood sodat die stoorkamer net deur die ganglig van buite verlig word.)  

YVONNE: (Sing terwyl sy Angelique in die rondte draai.)  Wielie wielie walie. Angelique 

doen rondomtalie. Tjoef tjaf sy is laf. Wielie wielie walie. 

 (Terwyl Angelique bietjie dronk rondtol, volg Lindi die ander meisies deur die 

venster. As dit stil word, raak Angelique bekommerd.) 

ANGELIQUE: Ouens? Haai, julle! En nou? Hallo? 

 (Angelique tas blindelings rond.) 

 Wat doen ons nou? Hoekom sê julle niks? 

 (‘n Gevroetel by die venster. ‘n Seunstem word duidelik gehoor: “Hulle het 

gesê sy wag hier binne. Ek sweer!” As Angelique die doek van haar oë afruk, 

val daar ‘n skaduwee oor die venster en die lig van buite word geblokkeer asof 

iemand deur die venster gaan klim. Ligte uit.) 

 

 

TONEEL 3 - NOU 

 (Angelique/2 staan in die oop deur en word helder verlig van agter. Linda, 

Yvonne, Candice en Isabella staar verstom na haar. Die vier vroue praat nou 

vinnig en gelyk.) 

LINDA: Angelique! Sê iets. Moenie net daar staan nie. 

YVONNE: Jy lyk dan nog presies dieselfde, Angelique.  

CANDICE: Was jy Switzerland toe? Wat het dit gekos? 
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ISABELLA: Nee, dit kan nie jy wees nie. Asseblief, ons moet praat! Ek het regtig hard 

probeer om jou te kontak. 

 (Angelique/2 staan roerloos en dit maak die vrouens onseker. Hulle praat nie 

meer gelyk nie.) 

LINDA: Angelique? Dit kan nie jy wees nie. Jy’s dan nie ‘n dag ouer nie. 

CANDICE: Hoekom het jy skoolklere aan? 

ISABELLA: Hoekom staan jy net daar? Kom in, asseblief. Wat het van jou geword?   

YVONNE: Jy is wratig niks ouer nie. Is jy ‘n spook, of iets? 

 (Die dames se vrae droog op en hulle staar haar woordeloos aan. Angelique/2 

knik dan haar kop asof sy iets oorweeg.) 

ANGEL2: Hm. ‘n Spook, ja. Mens kan so sê. 

 (Angelique/2 lag dan vriendelik.)  

ANGEL2: Goeienaand, julle vier musketiers. En is dit nie ‘n goeie aand vanaand nie? 

 (Die vrouens lag duidelik verlig saam.) 

LINDA: Hoe het jy by die deur ingekom? Ons moes deur die venster klim. 

ANGEL2:  (Lag en wys die sleutel in haar hand.) Mens berei mos voor. Veral vir ‘n 

afspraak so belangrik soos hierdie een. 

CANDICE: (Kry haar aan die arm beet en trek haar die kamer binne, nader aan ‘n 

flitslig.) Ek kan nie glo wat ek sien nie. Kom nader na die lig toe. Ek moet 

weet wat jou geheim is. (Sy bekyk Angelique/2 van naderby.) Geen plooie. Jou 

nek is so glad. Jou hare is nog net so mooi soos toe. Wat is jou geheim? 

ISABELLA: Angelique, jy was dan nie by die reunie nie.  

 (Linda maak die deur vinnig toe.) 

LINDA: Sjuut, julle. Ons gaan in die moeilikheid kom.  

YVONNE: (Gemaak stuitig.) Ja, ons is mos weer stoute kabouters. Nes daardie aand.   

ISABELLA: Dis nie snaaks nie. Ons is wederregtelik hier. As ons betrap word, hier langs 

die hoof se kantoor, is daar moeilikheid. 

LINDA: Ag, Isabella. Jou bangheid raak nou regtig vervelig. 

YVONNE: (Vinnig.) Maar JY’s nou hier, Angelique. Was jy Mars toe of iets? Hoe is dit 

dat jy nie ‘n dag ouer geword het nie? 

ANGEL2: ‘n Dag ouer as wat? 

 (Die vrouens skrik effens want Angelique/2 klink ernstig.) 

ANGEL2: Ek vra weer: ‘n dag ouer as wat? 

 (Die vrouens kyk ongemaklik na mekaar.) 
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 Goed, as julle nie wil sê nie, kom ek help julle. Ek lyk nie ‘n dag ouer as 

dáárdie dag nie. Reg? Dit was die belangrikste dag in my lewe. Kom ons sê, 

dit was die dag waarop my lewe begin het. (Vreeslik vriendelik.) En ek het 

julle vanaand hiernatoe laat kom om vir julle dankie te sê.  

 (Die dames lag verlig en Isabella gee vir Angelique/2 ‘n drukkie wat sy met ‘n 

glimlag verduur. Die ander drie maak die regte geluide.) 

LINDA: Angelique! Ek is so bly. Ons was bang jy was vies vir ons. Jy weet ons wou 

jou sommer net ‘n poets bak want, jy weet – 

ANGEL2: (Lag stywerig, maar die vrouens merk nie haar erns nie.) A, natuurlik. Net ‘n 

poets. En wat ‘n poets was dit nie! 

YVONNE: Oe, jong, jy was darem skaam. Ons moes iets doen om jou bietjie te laat 

uithaak vir ‘n slag. 

 (Angelique/2 glimlag stywerig.) 

ANGEL2: Uithaak. So, dis wat mens dit noem. Die poets wat julle gebak gebak het moes 

my laat uithaak. (Sy glimlag gerusstellend en Isabella probeer haar weer ‘n 

drukkie gee maar Angelique/2 staan weg van haar.) 

ISABELLA: Ek is so verlig. Ek was bang jy is kwaad vir ons. 

 (Candice kyk suspisieus na Angelique/2 en hou haar gesig dan baie naby aan 

haar.) 

CANDICE: Jy’s beslis nie so oud soos ons nie. Jou gesig is ferm. Jou vel is bloedjonk. 

Wie is jy? 

 (Die ander drie staan weg van Angelique/2.)  

LINDA: Jy lyk soos Angelique, jy klink soos Angelique, maar Candice is reg, jy kan 

nie sy wees nie.  

 (‘n Gespanne pouse waarin die vroue Angelique/2 probeer opsom. Dan 

glimlag sy breed.) 

ANGEL2: En julle is so reg, liewe vriendinne. Ek is nie Angelique nie. Ek is – soos julle 

self sê - die spook van Angelique. 

 (Die vier dames kyk verstom na mekaar. Isabelle kom eerste tot verhaal.) 

ISABELLA: Ek weet! Jy is Angelique se dogter! Jy lyk op ‘n haar nes sy. 

ANGEL2: (Sy hou haar hande in die lug asof sy oorgee.) Skuldig, edelagbare.  

 (Die ander dames lag en gil opgewonde. Linda en Yvonne groet haar asof sy 

pas gearriveer het.) 

ISABELLA: Nou waar is Angelique vanaand? Ek het so gehoop om haar te sien. 
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ANGEL2: Ek is dan hier in haar plek. 

YVONNE: (Lag gulhartig.) Dis nou regtig ‘n groot verrassing. Jy het ons darem lekker 

uitgevang! 

ANGEL2: (Lag saam.) Julle het nie ‘n idee nie! 

CANDICE: Ek is so verlig. Ek het net begin gedink ek moet ‘n ander plastiese chirurg kry. 

 (Almal lag saam.) 

ANGEL2: Ek kon nie wag om julle vier te ontmoet nie. Hier, in hierdie stoorkamer wat 

my ma in die fynste besonderhede beskryf het. 

LINDA: Waar is ons maniere? Jy het ons mos nog nie ontmoet nie. My naam is Linda-

Marie, maar noem my sommer Tannie Linda. 

ISABELLA: (Lag.) Vir my noem jy beslis nie tannie nie. 

CANDICE: Ook nie vir my nie. 

ANGEL2: (Sy wys na hulle as sy hulle name noem. Hulle is verbaas dat sy weet wie hulle 

is.  Goed so, Isabelle en Candice. 

YVONNE: En ek is – 

ANGEL2: Tannie Yvonne, natuurlik. En saam is julle my ma se dierbare vriendinne. 

LINDA: Ja, ons was! (Sy vat Yvonne om die skouers en beduie dat Candice en Isabella 

moet naderstaan, wat hulle bietjie traag doen.) Altyd bymekaar. 

YVONNE: Een vir almal en almal vir een.  

ANGEL2:  (Lag misterieus). O ja, my ma het my alles vertel van julle. Julle was 

legendaries.Elke musketier het haar plesier gehad.  

CANDICE: (Lag gevlei). Regtig? Wat het jou ma jou nog van ons vertel? 

ANGEL2: (Amper oorvriendelik.) Julle was almal mooi en gewild. Julle het uit ryk huise 

gekom. Julle ma’s het groot karre gehad waarmee hulle julle skool toe gebring 

het. Die ander meisies was baie jaloers op julle.  

YVONNE: (Lag ingenome.) Wat het Angelique jou van my vertel? 

ANGEL2: (Vreeslik vriendlik.) Sy het vertel dat Tannie Yvonne so oulik en klein van 

postuur was, maar vreeslik baie, hm, kom ons sê, groot krag in haar gehad het. 

(Yvonne lag gevlei.)  

ISABELLA: Het sy jou darem van haarself ook vertel? Dat sy vreeslik goed presteer het op 

hoërskool?  

ANGEL2: (Geheimsinnig.) O ja, sy het. Sy het vertel dat sy die slimste meisie in die 

standard was. 

ISABELLA: Sy het kop en skouers bo almal uitgestaan. 
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ANGEL2: Die slimste, tot Graad Elf.  En dat jy – skuus, “Tannie” Linda - dat jy die Dux 

leerling toe was toe sy weg is. (Linda lag ongemaklik.) En Candice, sy het 

vertel dat sy jou altyd moes help met huiswerk en toetse en take. (Candice lag 

onseker.) My ma het vertel hoe jy en die seunskool se matrieks op ‘n piekniek 

-       

CANDICE: (Vinnig.) Ag, kom ons onthou liewer die lekker dinge. 

ANGEL2: Hm, die lekker dinge. Ja, sy het vertel hoe prettig en oulik julle was. Sy het 

vertel van die kostuums wat julle die aand hier in die stoorkamer aangetrek 

het. 

YVONNE: Ons het voor jy gekom het hulle weer uitgekrap. Ek was Juliet. Hier’s my rok 

en die oulike ou Juliet-hoedjie. 

ANGEL2: En waar is die mes waarmee Juliet haarself doodsteek, en die klein botteltjie 

gif wat Romeo drink?  

YVONNE: (Yvonne soek ietwat verbouereerd in die rok se sakke.) E . . .  botteltjie gif? 

ANGEL2: En Tannie Linda het ‘n swart rok aangehad.  

LINDA: Ja, ek was Lady Macbeth. 

ANGEL2: Die vrou wat haar man gekry het om ‘n koning dood te maak.  

CANDICE: Hier’s my danskostuum. Sien, dit pas nog perfek. ‘n Showgirl. Vere en 

sterretjies.  

ANGEL2: (Glimlag.) Natuurlik, dis so jy, Candice. Al is jy dertig jaar ouer. What 

happens in Vegas, stays in Vegas. Of sal ons sê, die stoorkamer hou sy 

geheime. 

 (Die vroue kyk ongemaklik na mekaar en na Angelique/2, maar as sy lag, lag 

hulle verlig saam.) 

ANGEL2: En my ma was soos ‘n engel aangetrek. 

YVONNE: (Vinnig.) Ja, ons het netnou haar rok en die vlerke gekry. Waar’s dit nou? 

 (Linda kry die rok en vlerke en gee dit vir Angelique/2 wat dit op ‘n afstand 

hou.) 

ANGEL2: Ag, sies! Dis geskeur en vuil. Vieslik En die vlerke is grys. 

LINDA: (Verleë). E . . . dit was seker ‘n ander rok. Dit is al oor die dertig jaar gelede. 

Jy wil dit seker nie aantrek nie. 

 (Angelique/2 smyt die rok en vlerke eenkant neer.) 

ANGEL2: En Isabella was ‘n hippie. Daggaroker, Woodstock.  

ISABELLA: (Probeer floutjies ‘n grap maak.) Vrede! Maak liefde, nie oorlog nie. 



 

 

25

25

YVONNE: En na al die liefdemakery is sy nou vandag stoksielalleen.  

CANDICE: Maar nie verveeld in ‘n voorstedelike huis met ‘n voorstedelike man nie. 

ISABELLA: (Skimp kastig met groot oë.) Hoei, julle twee kindertjies. Skuus, jong. Jou ma 

het jou al seker vertel van vrouens van ‘n “sekere ouderdom”. Jou ma self 

sukkel seker ook bietjie met ‘n “warm” persoonlikheid. (Sy waai haar hande 

voor haar gesig en probeer ‘n geforseerde laggie.) 

ANGEL2: Eintlik nie. Sy’s dood voor haar menopause. 

 (‘n Geskokte stilte.) 

ISABELLA: Jy’t nie gesê sy is dood nie. 

ANGEL2: Julle het nie gevra nie. 

LINDA: Wanneer is Angelique – jou ma, dood? 

ANGEL2: Twee jaar gelede. Kanker. Die soort wat oor jare in ‘n mens kom vassit en jou 

stadig van binne af opvreet. 

 (Die dames brom elkeen ‘n woord van simpatie op die trant van “Ag, ek is so 

jammer”. “Hoe verskriklik”. “Die arme Angelique”, ens.) 

ANGEL2: Ag toemaar. Sy sou nie wou hê dat die nuus van haar dood julle spesiale dag 

moet bederf nie. 

YVONNE: Ek verstaan nie. Hoekom is jy dan hier? 

ISABELLA: Wag ‘n bietjie. Dis jy wat die e-pos gestuur het. Jy het ons gevra om jou na die 

reunie hier te kom ontmoet. 

ANGEL2: Ja. 

YVONNE: Maar jy sê dan dat sy nie sou wou hê dat die nuus van haar dood ons reunie 

moet bederf nie. 

ANGEL2: Ja. Sy sou nie wou nie. (Geheimsinnig.) Maar ek is nie my ma nie. 

LINDA: (Suspisieus). Is daar iets wat jy van ons wil hê? 

ANGEL2: Wat sou ek van julle wou hê? 

 (Die dames kyk bekommerd na mekaar.) 

LINDA: Ek weet nie. Wil jy hê ons moet jou meer van jou ma vertel? Jy weet, stories 

van toe sy saam met ons op skool was. 

ANGEL2: Dis glad nie nodig nie. Ek weet alles van julle af.  

 (Die dames kyk onseker na Angelique/2.) 

 Julle weet tog dat sy julle bewonder het. Julle was vir haar die “goue meisies”. 

Sy sou graag ook so ‘n geseënde lewe soos julle wou hê.  

 (Die dames glimlag verlig vir mekaar.) 
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YVONNE: Ja, ek moet sê: ons was nogal ‘n gelukkige groepie vriende. 

ANGEL2: Dis hoekom sy so bly was toe julle haar hier na die stoorkamer genooi het na 

die atletiekbyeenkoms. Dit was vir haar so ‘n groot eer. Die goue meisies nooi 

vir skaam, arm Angelique hiernatoe. 

LINDA: Ons wou eintlik haar net ‘n poetsie bak. 

ANGEL2:  (Sy knik.) A, natuurlik, ‘n poets. 

ISABELLA: Is dit hoekom jy ons hier wou sien? Om te praat oor daardie aand? Toe het ons 

sommer deur daardie venster ingeseil soos palings. En daarna het ons die 

kostuums aangetrek.  

LINDA: Onthou julle, dit was die aand wat ons daardie groot ou gekry het om vir haar 

te kom kuier. Wat was sy naam nou weer?  

YVONNE: Piet iemand. Brink, of Botha. So ‘n bees van ‘n seun.  

ISABELLA: Pietman Botes.  

YVONNE: Ja! Nou onhou ek. Hy was so bietjie wild in matriek. 

ISABELLA: Hy was geskors in sy derdejaar op universiteit. 

LINDA: (Lag dit weg.) Ag, hy het ‘n eerstejaartjie seker net ‘n bietjie te woes ontgroen. 

ISABELLA: Die hof het dit ernstige aanranding genoem. 

LINDA: Ag, wat ook al. Hy was groot pret. 

ISABELLA: Groot was hy beslis. Groot spiere, ‘n groot mond, ‘n helse opinie van homself. 

ANGEL2: Hy was my pa. 

 (Die dames staan geskok stil.) 

LINDA: Pietman?  

ANGEL2: Pietman Botes was my pa. 

YVONNE en LINDA:  (Praat verbouereerd tegelyk.) O, ekskuus. Nou nie so bedoel nie. Jy 

moes gesê het. Hy was ‘n . . . e . . . groot seun. Ons het nie geweet wat later 

met hom gebeur het nie. Of met jou ma nie. Ek het hom nie eintlik geken nie, 

weet jy. Net gedog -. (Candice geniet die ander se ongemak.) 

ISABELLA: Ek het van hom geweet. Heelwat later. Hy het in matriek vir die eerste span 

rugby gespeel. Hy is universiteit toe met ‘n sportbeurs. 

YVONNE: Hy was baie gewild by die seunskool. Die rugbyspelers was mal oor hom.  

CANDICE: En baie meisies het gedink hy was vreeslik manlik. 

LINDA: Hy was altyd reg om iemand ‘n poets te bak.  

YVONNE: Ja! Hy was ‘n bok vir sports – 

ANGEL2: Hy was ‘n bullebak.  
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 (Die vrouens staar verstom na Angelique/2.) 

LINDI: Ekskuus? 

ANGEL2: Ek sê hy was ‘n bullebak. Hy was ‘n krimineel. 

ISABELLA: Praat jy nou van jou pa? 

ANGEL2: Ek praat van Pietman Botes.  En ek vervloek hom. 

YVONNE: Haai, nee, jong! Mens praat nie so van jou ouers nie! Hulle is seker nou al so 

dertig jaar al getroud. 

ANGEL2: My ma en Pietman Botes het nooit getrou nie.  

 (Die vrouens staar verstom na Angelique/2. Isabella kom eerste tot verhaal en 

probeer ‘n hand gemoedelik op Angelique/2 sit wat wegdeins van haar 

aanraking.) 

LINDA: O, ek verstaan. Maar toemaar, dis mos lank nie meer ‘n – e – skande nie. 

ANGEL2: (Skerp). Van wie se skande praat jy? 

LINDA: Ek bedoel - ag, jy weet wat ek bedoel. 

ANGEL2: Nee, ek weet regtig nie. Jy sal dit moet uitspel. 

YVONNE: Sy bedoel dis nie meer ‘n skande om ‘n buite-egtelike kind te hê. 

CANDICE: ‘n Liefdeskindjie. 

LINDA: ‘n Kind uit liefde ontvang en gebore – 

CANDICE: Ja! Uit liefde, né, nie uit ‘n vervelige huwelik nie. 

ANGEL2: (Trek woedend los.) Julle skynheilige adders! Watse tipe mens lieg so vir 

haarself? 

LINDA: Ekskuus my. My kinders is al vier binne die heilige eg gebore. 

YVONNE: En myne. 

CANDICE: En ons twee (sy beduie na haar en Isabella) het nie eens kinders nie. So, hou 

jou beledigings vir jouself – en vir jou ma. 

ANGEL2: (Skud haar kop.) Ek weet nie wat is die ergste nie. Dat julle julle eie leuens so 

vas kan glo, of dat julle so skynheilig kan voorgee dat julle glo wat by julle 

bedrieglike monde uitloop? 

LINDA: Nee, magtag, nou gaan jy te ver. Jy gaan ons nie so beledig nie. Wie dink jy is 

jy? Wat is jou naam? Jy het nie gesê nie. (Pouse.) 

ANGEL2: (Geheimsinnig). Nee, ek het nie. 

ISABELLA: Nou wat moet ons jou noem? 
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ANGEL2: Julle kan my Angelique noem, ter ere van my ma. Sy wat julle vriendin was. 

Sy wat julle vertrou het. Sy wat nie in haar wildste drome sou kon raai dat die 

“goue meisies” net botteljies vol gif was nie. 

LINDA: Kyk, ek word nou regtig baie kwaad. Jy hou nou op met jou beledigings of – 

ANGEL2:   Of wat? Het julle ook vanaand ‘n bullebak wat daar in die gang wag om deur 

die venster te klim? 

YVONNE: Jy verstaan nie. Dit was ‘n grappie! Ons het nie kwaad bedoel nie. 

ANGEL2: Is dit so? En dis hoekom julle nou – twee-en-dertig jaar later - nog soos hiënas 

daaroor lag? 

LINDA: Nee, wag ‘n bietjie. Dit was regtig bedoel om onskuldige pret te wees. 

ANGEL2:  Vir wie? Vir Angelique? Vir julle? Vir Bullebak Botes? Vir daardie 

afskuwelike dier se plesier? 

ISABELLA: (Pleitend.) Ek het nie geweet nie. Jy moet my glo. Ek het nie. 

ANGEL2:  Jy lieg! Jy het geweet en jy het niks gedoen nie. En ek weet jy weet. 

ISABELLA: (Laat haar kop in haar hande sak en sy kreun saggies.) Nee, jy verstaan nie – 

ANGEL2: O nee, Isabella, jy gaan nie groepsdruk blameer vir wat jy gedoen het nie. Jy 

was een van hulle – een van hierdie gifpille. Julle was daardie aand soos 

wildehonde. Julle het ‘n bokkie in ‘n lokval gelei. En dis wat gebeur het. 

 (Angelique/2 tel die geskeurde engelrok op en hou die grys vlerke na hulle uit. 

Hulle staan geskok stil.)  

ANGEL2: Die rok is van haar afgeskeur. Watse vlekke dink julle is dié? En dié? 

 (Angelique/2 smyt die rok en vlerke neer.) 

LINDA: (Onseker.) Pietman moes net – Ons het bedoel, net ‘n bietjie pret - 

ANGEL2: Hulle het nie nee vir ‘n antwoord gevat nie. 

ISABELLA: Hulle?  

CANDICE: Wat bedoel jy, “hulle”? 

ANGEL2: Moenie maak of julle nie weet nie. Ja, hulle. Die drie verkragters. 

 (‘n Geskokte stilte.)  

YVONNE: Drie?  

ISABELLA: Drie van hulle? 

ANGEL2: Drie verkragters. 

 (‘n Geskokte stilte.) 

 ‘n Trop honger wolwe. 

CANDICE: Nie drie nie! 
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ISABELLA: (Kreun.)  Nie verkragting nie – asseblief nie verkragting nie -  

ANGEL2: Sy het “nee” gesê. (Angelique/2 praat harder en harder totdat sy skree.) Nee, 

nee, nee, nee, nee! Sy het “nee” gesê, totdat hulle haar mond toegedruk het. Sy 

het haar kop “nee, nee” geskud totdat ‘n vuishou teen die kop haar stil gekry 

het.  

 (Isabella en Linda bedek hulle gesigte met hulle hande. Yvonne en Candice 

staar stroef voor hulle uit. Angelique/2 bestudeer hulle.) 

 My ma het altyd gewonder of Pietman Botes my pa was. Daar was die ander 

twee varke ook - maar sy het nie hulle name geken nie. Toe neem sy maar aan 

Botes was my pa. 

LINDA: (Geskok.) Ons het nie bedoel – 

YVONNE: Ons wou haar net so ‘n bietjie, wel, in die bek ruk.  

ANGEL2: (Lag bitter.) Julle het dit goed reggekry. Sy was in die bek geruk – en op baie 

ander plekke ook.  

ISABELLA: (Geskok.) Hoekom het sy nie polisie toe gegaan nie? 

ANGEL2: Het julle vergeet dit was 1982? Het julle vergeet dit was Angelique? Hoe 

skaam sy was? Het julle vergeet sy het by haar ouma en oupa gebly? En hulle 

was oud en moeg. En baie arm. Nee, Angelique het hulle nie vertel nie. Sy het 

baie later die aand weer deur daardie venster geklim. Sy het huis toe gesukkel, 

die bloed afgewas. Vir ‘n week in die bed gebly. Sy het skool toe gegaan en 

met niemand gepraat nie. En aan die einde van die jaar het sy haar ouma gevra 

om by ‘n niggie in ‘n ander dorp te gaan bly. Sy het by ‘n haarkapper gaan 

werk wat nie vrae gevra het nie. Wat nie omgegee het dat ‘n swanger 

sestienjarige kliënte se koppe was nie. Sy het toe nooit matriek gemaak nie. Sy 

het nie soos julle geleerd geraak nie. Sy het nooit getrou nie. Sy was lief vir 

my -  ek dink sy was - maar sy het my swaar grootgemaak.  ‘n Plattelandse 

dorp, geen man, min geld. So, nee, Isabella, sy het niemand vertel nie. Net vir 

my – ‘n paar dae voor haar dood. 

 (Die vrouens staar geskok na haar.)  

ANGEL2: (Terwyl sy praat haal sy ‘n klein implementjie uit haar hemp se sak, druk dit 

en sit dit terug.) 

 Snaaks dat julle nou so stil is. Julle sal maar moet teruggaan na die onthaal en 

vrolik gaan wees by julle ou skoolmaats. Julle kan praat oor die “prêt” van die 

ou dae.  
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 (‘n Dowwe plofgeluid word gehoor. Al is dit duidelik, is dit nie vreesaanjaend 

nie.) 

LINDA en YVONNE: Wat was dit? 

 (Angelique/2 waai haar hand asof die geluid onbelangrik is.) 

ANGEL2: Dit was niks. Gaan terug reunie toe. Julle het mos baie om te vier. Julle was so 

suksesvol die afgelope twee-en-dertig jaar, né. Die goue meisies het goue 

vrouens geword, en die goue jare lê mos nog voor.  

CANDICE: (Bekommerd.) Hoor hier, verbeel ek my of brand iets êrens? 

 (Die vrouens kyk fronsend rond.) 

ISABELLA: Ja, jy’s reg. Hoor daar! (Isabella wys venster toe.) Daar kraak iets buite in die 

gang. 

 (Die vrouens kyk paniekerig rond. Linda klim op die tafel en probeer by die 

venster uitloer.) 

LINDA: (Benoud). Dis rook! Dit kom van langsaan af!  

YVONNE: Die hoof se kantoor. Dit brand! 

ANGEL2: Ja, jy’s reg. ‘n Klein ontploffing kan ‘n groot brand veroorsaak. Maar moenie 

bekommerd wees nie, die alarms sal nou-nou afgaan. 

 (Die vrouens skarrel beangs rond. Linda roep om hulp by die venster en 

Yvonne pluk aan die geslote deur. Isabella het ‘n brandblusser gevind en 

sukkel om dit te laat werk.) 

LINDA: Help! Iemand, asseblief, ons is vasgekeer! Help! 

ISABELLA: Hou op gil en kom help my die ding werk! 

 (Yvonne probeer saam met Isabella die brandblusser aan die werk kry. 

Angelique/2 kyk geamuseerd na hulle angstige reaksies.) 

ANGEL2: Nou toe nou! Julle is bang julle brand dood. (Skielik baie ernstig.) Julle het my 

ma op ‘n ander, wrede manier gebrand. Maar toemaar, ek wil julle nie dood hê 

nie. Wraak vra iets wat nie so vinnig gebeur nie. Ek wil hê julle vriende moet 

hulle rug op julle draai. Julle kinders moet skaam wees vir julle. Ek wil 

hoofopskrifte in koerante hê: ‘Vier vooraanstaande vroue aangekla van 

brandstigting by hulle ou hoërskool’. 

LINDA: (Buite haarself.) Jy’s mal. Ons gaan die brandweer sê dat jy dit gedoen het!  

ANGEL2: En wie gaan julle sê is ek? Angelique is lankal dood. Sy het voor my geboorte 

alle spore van haar lewe hier doodgevee. 

LINDA: Isabella ken die reg, sy sal vir jou kry - 
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ANGEL2: Isabella kon my ma nooit opspoor nie.  

YVONNE: My man gaan jou opspoor – 

ANGEL2: Spaar hom die moeite. Julle gaan niks kry nie.  

 (Brandweersirenes word in die agtergrond gehoor.) 

 Hulle is vinnig deesdae. Julle gaan seker gered word. Of nie. (Angelique/2 

spring deur toe, sluit oop en slaan dit agter haar toe. Die sleutel knars in die 

slot. ‘n Paar oomblikke later kletter iets in die gang en die bopunt van die leer 

kan nie meer by die venster gesien word nie.) 

ISABELLA: Nee, kom terug! (Sy ruk aan die deur maar dit is gesluit.)  Angelique!  

(Yvonne en Linda klim op die tafel om deur die venster te klim maar deins 

geskok terug.) 

LINDA: Die leer is weg! Sy het die leer gevat. Ons kan nie uit nie! 

CANDICE: Nee, nee!  

 (Candice probeer om die deur oop te forseer. Isabella staan gelate terug en 

kyk hoe die gloed van die vlamme en die rook buite die venster groter word. 

Linda is op die tafel maar sy deins verskrik terug. Yvonne sak op haar knieë, 

haar hande oor haar gesig. Candice slaan teen die deur.) 

CANDICE: Help! Help, asseblief, iemand! 

 (Die brandweersirene kom steeds nader. Isabella tel die grys engelvlerke op 

en kyk daarna. Gloria Gaynor se “I will survive” doof in. Ligte uit.) 

 

 

* * * * * * * * * 




