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RSG 

RADIOTEATER  

bied aan 

DIE PRYS 

‘n aktuele komedie    

deur 

JOEY VAN NIEKERK  
 

 

 
In liefde en waardering opgedra aan my suster, 

SANNIE LEMMER, 
wie se liefde en entoesiasme vir die VLU, asook haar 

toegewyde lewenswerk onder gestremdes en mense in nood,  
gelei het tot die ontstaan van DIE PRYS. 

 

 
Regie: Helena Hugo  
Uitsaaidatum: 15 Okt 2020 

 
Rolverdeling: 

Hermaans:  ‘n 55-jarige man wat vroeg moes aftree en nou verveeld by die huis sit 

en op sy vrou se senuwees werk. (Martin Jansen) 

Susan: Hermaans se vrou en ywerige VLU-lid. Effens mollig. (Rika Sennett) 

Lina:  Vriendin van Susan. (Ronel Korb) 

Jors: Buurman van Hermaans wat tydig en ontydig sy opwagting maak en 

baie uitgesproke is. (Lochner de Kock) 

Tegniese span: Evert Snyman en Neria Mokoena. 

Kopiereg: Joey (JG) van Niekerk. 
E-pos: jgvniekerk@mweb.co.za. 
Selfoon:072 7557 523 
 

Uitsaairegte: RSG (SABC) : tot November 2021 
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 (Oorspronklike teks voor uitsending.) 

BYK: VROEGOGGEND-GELUIDE OP AGTERGROND HOORBAAR. 

VROU (SUSAN) WAT NEURIE, LIGTE VROUEVOETSTAPPE 

WAT HAASTIG BEWEEG. KASDEUR KLAP TOE. WEER 

VINNIGE VOETSTAPPE. VROU NEURIE STEEDS. ENKELE 

VOORWERPE  WORD HOORBAAR OP TAFEL NEERGESIT.  

1. SUSAN: Alles bymekaar: Net gou weer die lysie deurgaan.  Meel, 

bakpoeier, eiers, strooisuiker... 

BYK:   SWAAR MANSVOETSTAPPE KOM NADER. STEEK VAS.  

2. HERMAANS   (OP ‘N AFSTAND) A..ha!  Dit lyk mos na besigheid.  

(BEWEEG NADER TERWYL HY VERDER PRAAT) 

Strooisuiker, meel, botter, koeksoda, neute... Dit lyk my ek kry 

vandag koek saam met my tee.  

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

   Hierdie is vir ‘n VLU-kompetisie vir mikrogolfgebak. 

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

5. SUSAN: (OPGEWONDE) Ons tak reël hierdie keer die streekskongres. 

Daar is glo ‘n groot prys op die spel. En ander pryse ook. Ek het 

so gehoop dat ek hierdie keer een van die pryse sal wen, maar 

daar was nie tyd om te eksperimenteer nie. Nou neem ek maar 

net deel. 

6. HERMAANS: (SNORK MINAGTEND DEUR SY NEUS)  

Hoeveel jaar neem jy al aan die simpel VVLU-kompetisies deel?  

Die enigste prys wat jy ooit gewen het, was ‘n sertifikaat en ‘n 

ruiker daarby. DIE VVLU mors julle kosbare tyd en geld. 
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1  SUSAN:  (VIES) Dis g’n VVLU nie! 

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

meer by die huis nie. Ons hele huishouding word lamgelê deur 

al jou “buitemuurse aktiwiteite”. Wat het geword van my 

deugsame, dierbare huisvroutjie van al die jare?   

3. SUSAN: Flikflooi en vleiery gaan nie help nie, Maans. En die rol van 

martelaar pas jou ook nie. Ek behoort my lewe lank aan die VLU  

en die Leeskring en die Vrouebediening van ons gemeente. Ek 

is nog steeds jou “deugsame huisvroutjie”. Toe jy nog gewerk 

het, het dit jou nie gepla nie. Hoekom moet ek nou my lewe 

verander omdat jy ontydig gaan staan en aftree het. 

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

mors jy nog ons kosbare geldjies deur goed te bak waarvoor 

selfs die Labrador haar neus optrek. 

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

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

vroeë dood toe. Jy kan jou tyd beter gebruik deur met jou honde 

te gaan stap en dalk bietjie in die tuin te werk in plaas van om 

heeldag hier in die kombuis in ‘n gemakstoel te sit en my siel te 

versondig.  

6. HERMAANS: Dis presies wat ek nou gaan doen. Ek het ‘n koerant gaan koop 

en gaan nou hier in my gemakstoel – hier in die kombuis – sit en 

lees. (MAAK HOMSELF TUIS) En tussendeur gesels ons. (MET 
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KLEM) Dis al plek waar ons twee vir ‘n rukkie saam is om tog 

net ‘n paar woordjies te kan wissel.  

1 .SUSAN: Sit gerus, my man. Moet my net nie pla nie. Ek moet my koek 

voor 11 uur by die saal hê. Die keuring begin dan.  

BYK: HY HANTEER KOERANT. SY KOMBUISGOED.  

2. HERMAANS: (BY HOMSELF) Besig. Besig. Altyd besig. (OORGANG) Susan, 

bewys dat dit waar is dat vroue op meer as een ding gelyk kan 

konsentreer. Een van daardie dinge is ‘n geselsie met jou 

eensame man wat dag na dag sy tone sit en tel terwyl jy 

rondflenter.  Bak jou koek. Ons gesels. 

3. SUSAN: Jy sien nie raak hoeveel tyd ek bestee aan die sleurwerk in die 

huis nie. En dan kerm jy oor die paar dingetjies  wat ek doen wat 

my darem nog plesier verskaf. Tussendeur verwag jy dat ek jou 

ook nog van kop tot tone moet bedien. Party van my vriendinne 

het dieselfde probleem met hulle ”afgepakketeerde” mans.   

BYK: TERWYL HULLE PRAAT,  BLY SY BEDRYWIG.  

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

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

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

prys wat iemand al ooit by julle VVLU gewen het. 

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

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

gesinne behoorlik voed en klee, dat ons ons drome uitleef. Ons 

verryk ons gees! Ons skerp ons intellek.  Ons dien ons naaste 

en stimuleer ons kreatiewe denke en vermoëns. 
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1. HERMAANS: (GEFRUSTREERD) Ja, ja!  Dis juis dít wat my die meeste 

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

ordentlike kos in hierdie huis nie.  

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

spogkos soos jy kry. 

3. HERMAANS: Ek praat van ordentlike boerekos: vleis, rys, ertappels, pampoen 

en groenbone. Maar wat kry ek deesdae?  Bokkos met fensie 

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

so ‘n dik laag icing daarop geëet?  

4. SUSAN: Jou taal, Hermaans! 

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

uitlandse name ons siele versondig. Wat kry ek deesdae? 

6. SUSAN: Vyfster kos, my man. Van die allerbeste wat enige man maar 

kan begeer om te kry – danksy my jare in die VLU. 

7. HERMAANS: (SNORK VERERG) Noem jy die goed wat ek moet eet, vyfster 

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

hoekom nie doodgewone Boerepannekoek met kaneel en suiker 

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

8. SUSAN: Hardwerkende man?  (POUSE. VRAEND) Wie sou dit wees?  

(AFGEMETE) Jy is nou ‘n rustende man – heeltemal te vroeg 

afgepensioneer. Jy sal iets moet kry om jou besig te hou, my 

man. Ledigheid is die duiwel se oorkussing. 

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

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

Maar intussen het ek ordentlike kos nodig. 
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1  SUSAN: Jy kerm en klae aanmekaar oor my kos, maar jy lê darem lekker 

weg aan alles wat ek wél kook en bak. 

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

room of popspeelpannekoekies met arbeie daarin eet. (GRIL)  

BYK: STOEL KRAAK EFFENS AS HY OPSTAAN EN WEER GAAN 

SIT. BLAAI IN BOEK. SY BLY BESIG MET KOEKMENGERY. 

3. SUSAN: Gee terug my resepteboek, Hermaans. Al die spogresepte van  

die Vroue Landbou Unie is daarin. En waar’s my resep?  

4. HERMAANS: Geduld, Vrou. Dé. Hier’s jou resep. Maar kyk net hier. Kyk 

waarmee hou julle julle besig. Hiervoor sien ek waaragtig nie 

langer kans nie: 

HY SPREEK DIE FRANSE NAME SKEEF EN KOM UIT: (die X word bv. soos X in Afr. 

uitgespreek, die G word soos in “gat” in Afr. uitgespreek, nie as gh nie, ens.) 

Franchonettes, Gaufrettes, Chataeauxbriand, Gateau Rivolio, 

Galettes nantaises, Beteaux, Brucellois, Florettes, Tartalettes, 

Mirlitons....  (ERGERLIK) Blaaie en blaaie van hierdie robbies!  

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

6. HERMAANS: Nie die name nie, maar wel met die kos. Oral waar ons uiteet, 

word klein skeppies kos in groot borde aan ons opgedis en die 

etes duur ure lank terwyl ons op die Franse  spyskaarte probeer 

ontsyfer wat ons nou eet. Dis nou wat ek kos-snobisme noem. 

Hoe grênder die naam, hoe kleiner die porsies en hoe hoër styg 

jy in die estimasie van die jou VVLU vriendinne.  

7. SUSAN: Ek dog nog altyd julle geniet hierdie spog-uitetes waarop ons 

julle trakteer. 
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1. HERMAANS: Geniet? Nee. Ons mans moet maar ewe lydsaam glimlag en 

hierdie petieterige Franse happies inwurg. Is julle nie bang ons 

begin Franse slaapkamermaniertjies ook kry nie?  

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

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

Van nou af  kry jy net Franse kos!  

BYK : GEKRAAK VAN STOEL AS HY WEER OPSTAAN . 

AFGEMETE  VOETSTAPPE. 

3. HERMAANS: (GRYP HAAR) O so? Die Boeremanier is nie meer goed genoeg 

nie? Waar sal ons begin? By die Franse soen?  Net so ‘n nat 

soen soos daardie paddaboudjies wat die bleek 

Fransmannetjies eet om van hulle die wêreld se voorste vryers 

te maak! 

4. SUSAN: Eina. (MAAR SY GIGGEL) Jy maak my arm seer. Los my 

Hermaans!  

5. HERMAANS: Nee, jy jok. Ek sal nooit my allerliefste vroutjie seermaak nie. 

6. SUSAN: Kry end met jou stuitigheid, Hermaans! Ek sal NOOIT betyds 

klaarkry nie. En ek sal moet eksperimenteer, want dis ‘n vereiste 

dat dit ‘n oorspronklike resep moet wees – enig van sy soort! 

7. HERMAANS: O nee, my vrou. Ek gaan jou eers wys waar Don Juan die 

wortels gegrawe het. Net Franse kos, né? 

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

met jou nie. Jy’s nog steeds ‘n bielie van ‘n man! 
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1. HERMAANS: (GEMAAK SELFBEJAMMEREND) My selfbeeld lê aan skerwe. 

Maar die Vrekken Vroue Lamlê Unie is vir my vrou belangriker 

as haar man.  

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

gesê jy moet iets kry om jou besig te hou, en vanoggend kan EK 

ongelukkig nie daardie iets  wees nie. Die kompetisie begin 11 

uur vanoggend en my koek is nog nie eers klaar gemeng  nie.  

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

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

maak netjiese pakkies van julle en pos julle terug na julle  

Departemente toe. Julle tweede asems put ons arme vroue 

heeltemal uit. 

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

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

pure man is. Komaan, Vrou! 

BYK:  GELUIDE SOOS SY HEFTIG TEENSTRIBBEL. 

SKOTTELGOED VAL. MESSEGOED VAL. HY STEUN AS HY 

HAAR PROBEER OPTEL, MAAR DIE ONDERSPIT DELF.  

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

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

 (POUSE. NADENKEND) 

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

is wat jy vroeër was nie. (POUSE)  
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1. HERMAANS: Ja, noudat ek jou bekyk, sien ek ek is reg. Ek het nooit  

  opgemerk hoe jy so stil-stil uitgerys het nie. Kyk net daardie  

  heupies! Dis seker van al die proe by al julle VVLU   

  byeenkomste en kompetisies. 

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

om te doen. En kyk bietjie af. Kan jy nog jou skoene raaksien, of 

is daar dalk ‘n bultjie tussen jou oë en voete? 

3. HERMAANS: Dis g’n boepie nie, Vrou. Dis maagspiere!  

4. SUSAN: Asseblief! 

5. HERMAANS: Bak jou koek klaar. Maar ek en my koerant bly net hier.   

BEWEEG WEG EN GAAN SIT OP DIE KRAKENDE GEMAKSTOEL. BLAAI IN 

KOERANT. KLANKE SOOS SUSAN WEER RONDBEWEEG. 

EN KASDEURE OOP EN TOE MAAK 

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

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

Griek hieronder.  

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

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

nie.  

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

9. HERMAANS: Liewe aarde. Papadopoulos is skaars 500 treë van ons huis af  

en jy wil daarheen RY!   

10. SUSAN: Noodgedwonge, my man.  
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1. HERMAANS: G’n wonder jy lyk soos jy lyk nie. En nou weet ek sommer 

hoekom jy nie meer tien treë kan loop sonder dat jou asem jaag 

en jy vol skete en pyne is nie. Jy ly nie aan artritis nie. Jy ly aan 

motoritis!  (MET KLEM) Gelukkig is dit ‘n siekte waarmee ek nie 

langer die dokters gaan verryk nie. Ek kan dit self genees. Die 

motorsleutels hou ek in die toekoms in my broeksak!  

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

minder tyd om te redekawel. Jy mors kosbare tyd! 

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

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

en onsmaaklik.  

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

om ons karretjie minder te gebruik. Daar’s nie geld vir ‘n nuwe 

een nie. Skedonk is nou regtig ‘n “skedonk”. En hy sal ons die 

res van ons lewe moet rondkarwei al leef hy al klaar op 

genadetyd.  

6. SUSAN: Ag Hermaans, gee die sleutel en skei uit. Ek belowe ek sal van 

môre af minder rondry, maar NOU het ek die motor nodig. 

BYK: SLEUTELS KLINGEL TOE HY DIT OORHANDIG. SY STORM 

HAASTIG UIT. 

7. SUSAN: (ROEP TERWYL SY WEGBEWEEG.) Dankie. Hoop 

Papadopoulos is al oop en het wat ek soek. Hou jouself maar 

bietjie besig. 
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BYK: KOERANT KRAAK SOOS DIT OPGEVOU EN NEERGESIT 

WORD. STOEL KRAAK AS HERMAANS WEER OPSTAAN 

EN PAAR TREË LOOP. 

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

resep. Enig van sy soort. (DINK NA. LAG). 

2. HERMAANS: Ek, Maans Pretoors, sál my besig hou en sál sorg vir die 

oorspronklikste resep wat nog ooit op hierdie ou aarde gebak is! 

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

rooi gesig by die vroutjies van die Vrekken Vroue Lamlê Unie 

gaan wys nie. Hulle lê nie net my huishouding en huwelik lam 

nie. My hele lewe word lamgelê met ‘n vrou wat heeldag op die 

strate lê. 

BYK: HY BEGIN BOTTELTJIES, BLIKKIES EN PAKKIES UIT DIE KAS 

HAAL EN PAK DIT OP DIE TAFEL UIT. TEL DAN PAKKIE VIR 

PAKKIE OP. PRAAT MET HOMSELF. 

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

raakgesien word nie, En die effense bitter smakie sal beslis iets 

besonders wees. Soos marmelade. (GRINNIK) Aan die 

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

(HY LAG HARDOP TERWYL HY VOORTGAAN OM GEURE, 

KLEURE EN TEKSTURE TE BEOORDEEL EN  

BESTANDDELE TE MENG.)  

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

mos en lyk eners. (POUSE) 
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1. HERMAANS: Karamelgeursel: Wat van ‘n bietjie Lewensessens daarby. Die 

kleure lyk dieselfde. Weereens soos marmelade. Die bitter 

smakie maak van daardie konfyt iets besonders. 

 Gekapte neute: Sy sal nie eers die peper daarop raaksien nie. 

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

sommer ‘n klompie ander speserye ook: gemmer, kaneel, fyn 

naeltjies, borrie, masala. Alles net goed deurmekaar skud.  So 

ja. Wonder hoe ruik dit? (HY RUIK. NIES DAN) Nie sleg nie.  

 ‘n Unieke en oorspronklike resep sal dit beslis wees. ‘n Bitter-

soet koek met so ‘n effens Oosterse geurtjie. (LAG 

SELFVOLDAAN) 

BYK: ‘N MOTOR WORD BUITE GEHOOR. MOTORDEUR KLAP.  

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

BYK VOLG AKSIES: Medisyne in die medisynerak, speserye op die speseryerrak. 

Nou vinnig gaan sit en maak of ek koerant lees.  

BYK: SUSAN KOM HAASTIG INGETRIPPEL. BEGIN DADELIK  

WERK.  AGTERGRONDSGELUIDE VAN KOEKMENGER EN 

GEWERSKAF. MIKROGOLF-OOND OOP. KOEK WORD 

INGESIT EN DEUR TOEGEKLAP. SKAKEL AAN.  

3. SUSAN: (SUG SELFVOLDAAN) Eindelik klaar. Nou net bak.  En opruim.   

4. HERMAANS: Los die opruim, Vrou. Ek sal dit doen. Luister liewer eers hier.  
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1  HERMAANS: (KOERANT RITSEL) Die koerant sê daar het ‘n gevaarlike 

virus-siekte in ‘n dorp in Sjina uitgebreek. Dis glo baie 

aansteeklik en kan maklik soos die Swart Dood in die 

Middeleeue of die Spaanse Griep in 1918 oor die wêreld 

versprei.  

2 SUSAN: (ONGEËRG) Ag, Sjina is duisende kilometers van Suid-Afrika 

af. Daardie ou goggatjie sal dit nie tot hier maak nie.   

3. HERMAANS: Globalisasie, Vrou. Het jy al daarvan gehoor? 

4. SUSAN: Natuurlik. Die wêreld word een klein dorpie. Jou deugsame 

huisslavin het darem haar intellektuele vermoëns ook so tussen 

die sleurwerk in die huis ontwikkel. Dit danksy die Leeskring, die 

VLU, die Vrouebedienings in die kerk... en RSG – die 

tuisteskepper se eie universiteit.  

5. HERMAANS:  Nouja, dan weet jy: as Sjina nies, kry die VSA griep en spoedig 

het die res van die wêreld longontsteking. Dis nie ‘n klein 

dingetjie hierdie nie.  

6. SUSAN: Ag, ek sal my daaroor bekommer as dié gogga ons land wel 

bereik. Intussen hou ons nog vanoggend VLU kongres en ek 

kom vanmiddag met my prys huis toe. 

7. HERMAANS: (NEERHALEND) Gmf... ‘n Geraamde sertifikaat waarop jou 

naam  pryk en ‘n koopbewys van R100 - as jy gelukkig genoeg 

is om darem ook ‘n kontantprysie te kry. Of dalk ‘n gerf blomme.   

BYK: ‘N VINNIGE KLOPPIE AAN DIE DEUR.  LIGTE VOETSTAPPE 

KOM SOMMER DADELIK INGESTAP. 
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1. LINA: (EFFE WEG) Môre Susan. Hallo Maans. Die deur was oop – 

soos gewoonlik. Toe stap ek maar in. (NADER) Nog besig met 

jou koek? Is ek te vroeg? Dis tienuur, soos ons afgespreek het. 

2. SUSAN: Môre Lina. Nee. Maar ek sal dit klaarkry. Wat het jy gebak? 

3. LINA: Ek neem nie hierdie keer aan die kompetisie deel nie. Het maar 

net ‘n gewone bydrae gebring: Sommer my beproefde ciabatta-

broodjie gebak. Dit flop nooit! 

4. SUSAN: Maak oop. Lat’k sien?    

5. LINA: Dis nog warm. Ek het dit sommer in ‘n brooddoek toegevou. 

(POUSE) Hierso. Dit het nie te sleg gekom nie.  

6. SUSAN: Perfek. 

7. HERMAANS: (GEE SNORKGELUID) Jy sê dit flop nooit?  Dis weer een van 

daai berugte Franse brousels van julle. Dis mos g’n ordentlike 

brood nie. ‘n Taai klein broodjie wat lyk of hy nie genoeg gerys 

het nie, maar met yslike gate, daarin.  

8. SUSAN: Stop dit, Hermaans! 

9. HERMAANS:   Hoekom? Omdat ek die waarheid praat? Liefste vroutjie, die 

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

ordentlike brood te bak. En julle ook. Nee wat. Gee my my ma 

se regte, egte boerebrood!  

(SUG MELODRAMATIES) Ag, wanneer laas het ek die voorreg 

gehad om ‘n dik sny regte boerebrood met plaasbotter  en 

tuisgemaak perske- of vyekonfyt daarop te kon eet!. Sag, en 

warm en geurig.  
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1. LINA: (VIES) Om ‘n regte ciabatta-broodjie te bak is ‘n kuns, Meneer 

Allesweet. En terloops. Ciabatta is nie Frans nie, maar Italiaans. 

(OORGANG) Maar waaroor kerm ons so oor broodbak? Ons het 

jou hulp nodig, Susan.   

2. SUSAN:  Hoe so?  

3. ANITA: Ons groepie het skoon vergeet dat elke groep ‘n oorspronklike 

gedig of liedjie of stukkie prosa moet aanbied. En ons het niks. 

Dit sal ‘n skande wees as ons die enigste groepie is wat niks 

kreatiefs kon aanbied nie. 

4. SUSAN: Vergeet van my, Lina. My opstelle op skool was maar beroerd. 

Van gedigte praat ek nie eers nie. (SY BEWEEG WEG) Ek moet 

buitendien gou iets netjies oor my kop gaan gooi en my gesig 

bietjie gaan inkleur.     

5. LINA: (SUG MOEDELOOS) Ons het nie eers ‘n tema nie! Wat gaan 

ons doen?.  

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

name saam vir ‘n pryswennergedig. Dit hoef nie eers te rym nie, 

want deesdae is gedigte wat rym taboe.  

7. LINA: Niemand sal dit verstaan nie. 

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

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

letterkunde nie. 

9. LINA: (ONGEDULDIG) Ag, shut up, Maans. Jy’s ‘n regte spoil sport.   
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1. HERMAANS: Dalk kan ek help. Wat van ‘n prettige gediggie oor die VLU? Iets 

verstaanbaars wat almal sal laat lag. Iets soos: (DINK 

OOMBLIK) Ons VLU vroutjies is vlytig 

2. LINA: (VAL HOM IN REDE)  Ons skeppings is kunstig en fraai.  

3. HERMAANS: Ons heupies is wel bietjie lywig,  

maar daar sal geen haan na kraai. 

4. LINA:  (LAG HARDOP)  Stadig, Maans. Ek moet skryf. 

5. HERMAANS: (DINK BIETJIE) Want môre dieet ons om gewig te verloor, 

   Die Weight Watchers-klub sal die vetjies wegtoor. 

6. LINA:  Dan maak ons weer kos om vir manlief te paai. 

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

8. LINA:  (SKATERLAG) Pragtig! Sommer in ‘n japtrap saamgeflans.  

Jy moes ‘n digter geword het. Dis dalk, noudat jy afgetree het, 

jou nuwe roeping. (LAG WEER) Dankie, Maans. Sonder jou sou 

ek dit nie kon doen nie. 

9. SUSAN: (KOM NADER. AGTERDOGTIG) En wat gaan hier aan? Wat 

kon jy nie sonder Maans doen nie? En wat lag julle so? 

10. LINA: Jou man het verborge talente, Susan. Hy’t my gehelp om gou ‘n 

gediggie saam te flans. Dis nog nie perfek nie, maar ons kan in 

die kar met Elda en Anita se hulp verder daaraan skaaf. Ons sal 

moet wikkel.  

11. HERMAANS: Ag hulle sal dink dis te common.  

12. LINA: Wie sé? As hulle iets beter kan optower, goed dan.  
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1. HERMAANS:  Ek dink nog my eerste voorstel was beter: Gooi al julle 

onverstaanbare Franse kosname saam. Dit sal die perfekte 

moderne gedig wees. 

BYK:   MIKROGOLFOOND PIENG. 

2. LINA: Ek sien jou koek is gaar, Susan. Ons sal moet ry. 

3. SUSAN: Ja. Dankie tog vir die goeie ou mikrogolf. (OORGANG) 

4. SUSAN:  (AAN MAANS) Jammer dat ek alles nou so moet los, Maans.  

Maar dis jou eie skuld, want ek moes self Griek toe ry vir die 

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

besig hou deur solank bietjie op te ruim. Opruim en orde skep  

maak ‘n wêreld se verskil aan ‘n mens se selfbeeld. 

5. HERMAANS: (ONTHUTS) Jou koek is nie klaar nie. Waar is die icing? Jy 

neem die ding sommer warm uit die oond saam. 

6. SUSAN: Dis die uitsonderlikheid van hierdie resep van my. Ek gaan hom 

eers daar op hierdie mooi bord omkeer. Die lagie vrugte 

onderin, is sy versiering. As die koek nog vars en warm is, is dit 

op sy lekkerste. Totsiens my man.  

(PIKSOENTJIE. ROEP TERWYL HULLE WEGBEWEEG):  

En dankie vir die opruim.  

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

op gehad het? En toe huisvroue nog self hul gemors opgeruim 

het? Kyk net hoe lyk hierdie tafel. (SUG SWAAR) 

BYK: MOTORDEURE KLAP. MOTOR TREK WEG EN GEDREUN 

VERDWYN IN VERTE. 
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1. HERMAANS: Nouja, hoe gouer ek begin, hoe beter. Ook maar goed ek moet 

   opruim en nie sy nie. Die konkoksies wat ek gemeng het, sal 

   pylreguit vullisdrommetjie toe moet gaan. Netnou gebruik sy dit 

   weer om ‘n eetding vir my daarmee te maak.  

BYK: TUSSEN DIE WOORDE DEUR TEL HY ELKE VOORWERP 

TEATRAAL OP EN MAAK ‘N HELE SEREMONIE VAN DIE 

“OPRUIMERY”. ( BAIE KORT POUSES NA ELKE AKSIE.)  

2. HERMAANS: Eers ‘n winkelsak waarin ek al die gemors kan gooi.  

BYK: SAK KRAAK. OOK GEPASTE BYKLANKE AS HY ANDER 

AKSIES UITVOER. PRAAT HARDOP SAAM  MET AKSIES. 

3. HERMAANS: Ou Papadopoulos se groot sak is net die ding.. Eers die Kakao-

spesery-konkoksie. Inhoud los ingooi. Die boksie skeur ek op. 

Sak toe met jou! Die koeksoda-Eno mengsel uitgooi. Die boksie 

skeur ek op. Sak toe. 

BYK: DEUR GAAN OOP. VOETSTAPPE BEWEEG NADER. 

HERMAANS MERK DIT NIE OP NIE.  

4. HERMAANS: Meelsakkie leeg. Skeur op. Sak toe met snippers. Die geursel-

Levensessens sopie in drein af. Botteltjie sak toe. Strooisuiker- 

Engelse sout magic potion, sak toe. (HY LAG HARDOP) 

Flenters van sakkie ook. En ... ja, die gepeperde neute ook. 

Alles betyds in die drommetjie by die opwasbak. Gemengde 

droëvrugte alles opgebruik. Net die leë sak opskeur. Drom toe. 

(SELFVOLDAAN) Alles in ‘n japtrap opgeruim.  

5. JORS: (BEWEEG AL PRATEND NADER) Buurman, wat op aarde vang 

jy aan? 
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1. HERMAANS: (VERSKRIK) Jors? Ek het jou nie hoor inkom nie. 

2. JORS: Soos gewoonlik staan julle buitedeure weer wawyd oop. Julle is 

baie onverskillig. Hoeveel keer het ek al met julle daaroor 

gepraat? Lees julle nie koerante nie? Kyk julle nie nuus nie? 

3. HERMAANS: Maar EK is mos hier. Ons sluit net as ons uitgaan.  

4. JORS: (SARKASTIES) Ja, JY IS MOS HIER. En wat doen mnr. 

“Superman” as drie of vier rowers met wapens hier ingestap 

kom?  Ek weet jou bynaam was Spiere toe jy jonk was, maar 

daardie spiere het afgesak en het nou begin om in lekker dik lae 

om jou middellyf te kom nesskop. En jou brein blykbaar ook. 

5. HERMAANS: (KORTAF) Jy ook? Hoe ek lyk, het niks met jou te make nie.  

6. JORS: Buurman, wanneer het jy laas in die spieël gekyk? Ek praat met 

jou omdat ek bekommerd is oor jou gesondheid. Dis omdat jy 

deesdae net ledig hier by die huis rondlê en NIKS meer doen 

nie, wat jy so lyk. 

7. HERMAANS: Jors Hanswors, jou bynaam van destyds pas ook nie meer by 

jou nie. Jy is bloot onbeskof. Jou “reguit praat” is nie meer 

snaaks nie. Sê my: Wat moet ek doen? Met ‘n vrou soos myne, 

is ek ‘n vyfde wiel aan die wa. Sy neem alles uit my hande uit. 

Dink sy doen alles beter as ek. Nou kan sy maar self opsnork.  

8. JORS: Grassny en tuinmaak ook? Waarom huur jy steeds  tuindienste 

om net bolangs bietjie in jou tuin rond te krap? Jy sal gou fiks 

word as jy jou agterent bietjie lig en self in die tuin werk? Jou 

tuin kort die persoonlike aandag van ‘n intelligente en kreatiewe 

mens. Jy het jou werk verloor, maar nie jou vaardighede nie.  
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1. HERMAANS: (ONGEDULDIG) Moenie met my sukkel nie, Jors. Kan jy nie 

sien ek het werk om te doen nie?  

2. JORS: Werk? Waarvan praat jy? Jou vrou se kombuis is silwerskoon – 

soos altyd. Ek sien net één bak wat nog gewas moet word. Al 

wat jy nou staan en doen is om papiersakkies en kartondosies in 

repies te skeur en in daai sak te prop. Wat op aarde besiel jou 

om so iets te doen? 

3. HERMAANS: (VERWARD) Ek ... ek moet dit nog in die groot vullisdrom buite 

gaan gooi, maar die drom is byna vol. En die stadsraad se 

vullisverwyderaars staak alweer. Opgeskeur neem dit nie soveel 

ruimte in beslag nie. Susan was haastig, toe het ek aangebied 

om op te ruim.   

4. JORS: Ek sien. (HY SNUIF-SNUIF) Hier’s ‘n heerlike geur van gebak in 

die kombuis. Susan het seker weer een van haar uithaler 

baksels opgetower. Gelukkige man. 

5. HERMAANS: (SNORK VERONTWAARDIG) Gelukkige man? Vandat ek moes 

aftree, was ek so gelukkig soos ‘n geblikte leeu in ‘n leeukamp. 

As Susan by die huis is, werk sy soos ‘n besetene om alles in 

die huis gedoen te kry. Sy wil my nie eers meer toelaat om die 

skottelgoedwasser of wasmasjien te hanteer nie. 

6. JORS: Dis vreemd. Jy’s baie vaardig met masjiene en tegnologie.   

7. HERMAANS: Ek het ook so gedink. Maar toe ek die vuil en skoon klere en die 

ligte en donker klere sommer alles in die wasmasjien gegooi en 

saam gewas het, moes jy haar gesig gesien het toe ek die goed 

uithaal.  
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1. JORS:  (LAG) Hoe so? 

2. HERMAANS: Die witgoed was vaalbruin en daar was ‘n nuwe rooierige bloes 

of iets in die bondel wat van die klere gevlek het. (POUSE) Ek 

dog ek spaar krag en water om dit saam te was, maar die 

resultaat was ‘n katastrofe. 

3. JORS: Ai Buurman. En die skottelgoed? 

4. HERMAANS: Ek het sommer al die borde net so in die masjien gepak, sonder 

om die stukkies kos eers te verwyder. Ook die alluminium 

kastrol en aangebrande oondskottel is netso in die masjien 

geprop. Die kastrol en skottel het asvaal en halfvuil uit die 

masjien gekom en daai kwaai vrou van my wou ‘n oorval kry toe 

sy die stukke kos uit die sif haal. Toe wou die ding ook nie meer 

werk nie. Pypies verstop - of so iets. Nou vra ek jou: Waarom ‘n 

duur skottelgoedwasser gebruik as jy eers die borde moet 

afspoel voor jy dit inpak. Dan moet jy nog die potte en panne 

met die hand was en skuur. Dis mos gekheid, geldmors en 

tydmors. Hoe werk ‘n vroumens se kop?  

5. JORS: (GRINNIK)  Nou verstaan ek waarom jy net sit en koerantlees of 

TV kyk en Susan al die werk self laat doen. Maar jy is steeds 

gelukkig. Kyk hoe lyk ek? Kyk hoe maer is ek. Kyk my gebarste 

hande. (SARKASTIES) En het jy al opgemerk hoe my  “dierbare 

vrou” in haar toppos deesdae lyk?  

6. HERMAANS: Ja..a. Maria lyk elke dag of sy op pad is om as model ‘n draai op 

die loopplank te gaan maak. En haar hare is elke paar dae in ‘n 

ander kapsel of ander kleur opgetooi. 
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1. JORS: Juistemit! En dis my probleem. My Anna Maria du Toit het 

deesdae skielik Mary-Anne du Twa geword. Met haar nuwe 

status het sy skielik te opstêrs geraak vir haar Boerenaam.  Het 

ook nie by haar verhoogde salaris gepas nie.  

2. HERMAANS: (VERWONDERD) So, dis dan die rede vir haar model-

uitrustings en spykerhakskoene waarmee sy bedags gaan werk. 

Eina vir daardie voete van haar! En sy ry julle duur Duitse motor 

terwyl jy met die klein Japanse enetjie tevrede moet wees. 

3. JORS: Dis nog nie al nie. Twee maal per week word haar hare deur ‘n 

haarstilis, of iets van die aard, gedoen. ‘n Gewone haarkapper is 

nie meer goed genoeg nie. En sy sit regop en slaap. Wat by 

haar aan kennis en ervaring ontbreek, moet maar met uiterlike 

fieterjasies aangevul word. Dit alles kos ‘n fortuin. En my 

pensioen is heelwat minder as wat ek sou gekry het as ek eers 

op 65 jaar sou afgetree het. 

4. HERMAANS: Maar hoekom het jy so vroeg afgetree? Ek kon nie anders nie. 

Teen politiek kan jy nie stry nie. Maar wat is jou rede? 

5. JORS: Die kwotastelsel. Daar moet vanjaar 10% vroue in seniorposte 

in ons groot maatskappy wees. Toe moes 10% van die senior 

mans afgelê word en vroue word toe in hulle plek aangestel.  

(BITTER) So het hulle my eintlik gedwing om met dank en ‘n 

kleiner pensioen op 55 af te tree. (OORDRAG) 

6. JORS:  (SUG SWAAR) Nou is Mary-Anne die broodwinner van  

   die familie en Jors die Hanswors is die huisvrou – nee, die  

   huisman. 
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1. HERMAANS: (DROOGWEG) Kom ons noem jou liewer die tuisteskepper. Dis 

wat Susan haarself noem. Maar nou is ek darem dankbaar dat 

ek dit altyd hand en tand beveg het as Susan wou gaan uitwerk. 

Ek het daarop aangedring dat sy eers kan gaan uitwerk as ons 

kinders klaar met skool is.  

2. JORS: (BEDRUK) Dis my grootste probleem, Buurman. Kinders het 

hulle ma nodig, veral in hulle tienerjare. Ek maak nie hond 

haaraf met my twee se opvoeding nie. Rupert is nie ‘n moeilike 

kind nie, maar Lizel?   

3. HERMAANS: Wat is die probleem.  

4. JORS: Ek kry haar met moeite by haar boeke. Sy lê heeldag in haar 

kamer en TV kyk of sit ure met haar selfoon en speel.   

5. HERMAANS: Is die twee al klaar met skool? 

6. JORS: Lizel is vanjaar in matriek, maar sy kan matriek maar op haar 

ewige kaal magie skryf en daarvan vergeet. Rupert is eerstejaar. 

Hy sit darem soms by die boeke, maar bestee meer tyd aan die 

rekenaarspeletjies as aan sy studies. My probleem is: altwee 

SIT net heeldag.  

7. HERMAANS: Dis ‘n baie ongesonde toedrag van sake.  

8. JORS: Ek weet. Maar al oefening wat hierdie twee kry, is om tussen die 

televisie of rekenaar en yskas te beweeg.  

9. HERMAANS: Ek hoor darem soms hoedat iemand in julle lekker warm 

swembadjie swem. En ek hoor ook soms Lizel en iemand 

anders se stemme by die swembad.  



24 

 

1 .JORS: (SUG) Ja, Rupert swem darem af en toe, maar die naaste wat 

Lizel aan die swembad kom, is om haar naaktheid met drie  

lappies te bedek en daardie jongetjie van haar toe te laat om 

haar lyf met olie te besmeer. Bottels olie word so opgemors. G’n 

wonder die olieprys styg so nie! Hierdie nuwe manier van 

vlerksleep van die tieners gee my helder oordag nagmerries.  

2. HERMAANS: Het jy al probeer om met haar daaroor te praat? 

3. JORS: Ja. Maar sy het haar stertjie gewip en steur haar nie aan my 

“preke” nie. As hulle so openlik by die swembad doenig raak en 

sy giggel so, voel ek of ek hulle aan hul nekke wil  gryp en hulle 

in die swembad wil gooi om bietjie af te koel. Dan stap ek liewer 

weg, want as ek daar bly, rand ek daardie ventjie nog aan. 

Blerrie draaikewer. Kan nie sy pote van haar afhou nie.  

4. HERMAANS: Het Maria nog nie met haar gepraat nie? 

5. JORS: Sy dink hulle is onskuldige, stroopsoet kinders wat maar net 

bietjie ontspan langs die swembad. Jy sien, as hulle Maria se 

motor hoor stilhou, spring Lizel orent en vou haar handdoek ewe 

kuis oor haar bolyf. Dis waarom ek sê: kinders, veral ‘n 

meisiekind, het haar ma nodig.  

6. HERMAANS: (SIMPATIEK) Ai, Buurman. Jou probleme is groter as myne. 

7. JORS: (HAASTIG) Wag, lat’k loop. Netnou kom die broodwinner van 

die werk af, en dan het die huisman nog niks aan die 

deurmekaar huis gedoen nie.  

BYK: BEWEGING SOOS HY UITSTAP.  

8. HERMAANS: (ROEP HOM AGTERNA) Sterkte, my vriend. 
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1. JORS: (TERWYL HY WEGBEWEEG) Ons albei het krag nodig. Het 

nooit geweet hoe hard huisvroue by die huis werk nie. 

2. HERMAANS: (GEDAGTESTEM. ONTSTELD) Sjoe, ons het lank gesels. Wat 

gaan Susan sê as sy sien al daardie voorraad het spoorloos uit 

haar kas verdwyn. Ek sal  blitsig Griek toe moet gaan om die 

voorraad wat verdwyn het, aan te vul.  

BYK:  SLEUTELS KLINGEL. DEUR OOP EN TOE. WORD GESLUIT.  

3. HERMAANS: My ore gaan tuit as sy uitvind wat ek aangevang het. Maar dis ‘n 

‘n klein genoeg prys om te betaal om jou vrou te verlos van die 

Vrekken Vroue Lamlê Unie! Hoop net die speningsproses gaan 

nie te pynlik vir haar wees nie. (LAG) 

BYK:  TIKGELUIDE OM TYDSVERLOOP AAN TE DUI. MOTOR 

KOM NADER EN HOU STIL. DEURE OOP EN TOE EN 

VOETSTAPPE AS HY TERUGKEER. 

4.  HERMAANS: Betyds terug. Net gou die nuwe voorraad in die kas wegpak.  

BYK: GEPASTE BEWEGINGS EN KLANKE TERWYL HY WERK.  

5.  HERMAANS: Ag, ek sit dit sommer enige plek. Ek weet mos nie presies waar 

sy dit uitgehaal het nie. (POUSE) Klaar! Nou kan ek my koerant 

in vrede gaan lees. En dan dalk bietjie TV gaan kyk. 

(OORGANG)  

6  HERMAANS: Die tyd wil maar nie verbygaan as mens alleen by die huis sit en 

niks het om te doen nie. G’n wonder Susan het Skedonk al byna 

opgery na al haar verenigings en vergaderings toe nie. Waar 

ons die geld gaan kry om ‘n ander kar te koop, weet ek nie. 
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BYK:  MUSIEKBRUG WAT KRUISDOOF MET VROLIKE, 

LAGGENDE VROUESTEMME WAT NADERKOM. 

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

was daar nog nooit SO ‘n prys nie! 

2. HERMAANS: (VERVAARD) Prys?  Watse prys? 

3. SUSAN: (OPGEWONDE) ‘n Prys waaroor ‘n mens maar net kan droom, 

my man. Raai wat is dit. 

4. HERMAANS: Seker ‘n mikrogolf. 

5. SUSAN: Nee, Maans. Veel meer. Raai weer. 

6. HERMAANS: Ag, ek weet nie. Praat tog. 

7. SUSAN: (NA AFWAGTENDE STILTE)  ‘ 

‘n  MOTOR! 

8. HERMAANS: (VERSTOM) ‘n Motor? ‘n Kar? ‘n Regte, egte kar? 

9. SUSAN: Ja, Hermaans. Wat sê jy nou van ons VLU pryse? 

10. HERMAANS: Nie sleg nie. Maar wie het dit gewen?   

 (AFWAGTENDE STILTE) 

11. SUSAN: (JUBELEND) Jou vrou. Jou eie vrou! Ek, Susan Pretorius het vir 

ons ‘n pragtige, splinternuwe motor by die VLU gewen. Nou het 

jy geen bekommernis meer oor ou Skedonk nie. ‘n Nuwe motor, 

en dit met ‘n koek gewen!   Kan jy dit glo?   

12. LINA: Hermaans, jy moes die fynproewers se kommentaar gehoor het: 

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

bitter nasmakie. 

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

onoortreflik!  
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1. SUSAN: Dit het my skoon beangs gemaak. Wie sê ek gaan dit ooit weer 

so regkry? 

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

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

geregte die oggend van die prysuitdelingsplegtigheid voor almal 

vars moet gaan demonstreer. Dan word dit by die onthaal aan 

die gaste voorgesit. En die resep moet beskikbaar wees vir ons 

nuwe resepteboek.  

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

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

En dan kry jy nie jou prys nie. 

6.. HERMAANS: (KREUN ASOF HY IN PYN VERKEER)  

7. SUSAN: (VERSKRIK) Wat makeer, my man. Jy is doodsbleek. Het jy 

pyn? Waar het jy seer? 

8. LINA: (ONTSTELD. BY HAARSELF) Wat makeer hom? Kyk hoe pluk 

hy ‘n vol plastieksak uit die vullisdrommetjie. En hy gooi die 

gemors alles op die skoon kombuistafel uit. Hy krap soos ‘n 

waansinnige daarin rond.  

9. SUSAN: (HEWIG ONTSTELD) Hermaans, wat gaan met jou aan? Het jy  

gek geword? 

10. LINA: Dalk is dit sy hart.  

11. HERMAANS: (WANHOPIGE UITROEP)  

Maans Petoors, jou sot! Wat het jy aangevang? 

12. SUSAN:  (ONTSTELD) Waarvan praat jy, Maans?  

   (AFWAGTENDE STILTE) 
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1  HERMAANS: (STOTTEREND) J.jy s.sal die koek nie kan oorbak nie. E.ek het 

jou resep in duisende stukkies geskeur en .... en in die 

vullisdrom gegooi.  

2  LINA:  (VERSTOM) Jy het WAT?  Waarom? 

3. SUSAN:  (BARS UIT VAN DIE LAG) En jy kry byna ‘n oorval daaroor. My 

liewe man: Ek het daardie koek ‘n paar uur gelede gebak. Ek 

onthou nog die hele resep. Ek sal dit gou neerskryf.  Ontspan! 

BYK: SUSAN LAG WEER EN HAAR LAG KRUISDOOF MET 

SOMBER MUSIEKBRUG OM TYDSVERLOOP AAN TE DUI. 

4. HERMAANS: (SUG) Om te dink die “gogga” waarmee jy gespot het, het ons 

ook nou bereik. Hier sit ons nou al twee weke ingeperk – soos 

vlieë vasgevang in die spinnekopweb van die Sjinese se 

Korona-virus. Ek het nooit kon dink tuisbly sal so ‘n marteling 

word nie.  

5. SUSAN: (OPGEWEK) Toemaar, my man. Binnekort is die die inperking 

verby. Dan verbreek ons daardie web en vlieg die ruimtes in. 

Die eerste ding wat ek gaan doen, gaan ‘n besoek aan my 

haarkapper wees. Ek skrik deesdae vir my spieëlbeeld.   

6. HERMAANS: Jy lyk nog goed, my vrou. Jy versorg jouself en hou alles netjies. 

Maar ek begin al met my wille boskasie na Einstein lyk. Moes 

my hare vroeër laat sny het. (OORGANG) Dis jammer dat jy nog 

nie jou VLU-prys kon ontvang nie.  

7. SUSAN: Ja. Daardie selfde aand het Pres. Cyril Ramaphosa 

aangekondig dat Suid-Afrika vir twee weke ge-Lockdown gaan 

word. Geen sosialisering meer nie.  
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1. HERMAANS: Toe kon jy nie demonstreer hoe jy jou koek gebak het nie. En 

toe kry jy nie jou prys nie. Maar toemaar, ons sou in elk geval 

nie nou daarmee kon rondrinkink nie. Sit soos voëltjies in ‘n kou. 

2. SUSAN: (HOOPVOL) Miskien, as hierdie grendeltyd verby is, kan iets 

nog gereël word en kan ons dalk nog die motor ontvang. Ek is 

net bekommerd dat ek nie weer presies so ‘n koek sal kan bak 

nie.  

3. HERMAANS: Ek is oortuig daarvan dat dit ‘n vloekskoot was. Jy sal dit nooit 

weer regkry nie. 

4. SUSAN: Waarom ‘n vloekskoot? Waarom nie ‘n gelukskoot nie? 

5. HERMAANS: Dalk het die ou duiwel ‘n vinger in daai paai gehad, my vrou. 

6. SUSAN: Wat praat jy tog alles, Hermaans? Waarom is jy deesdae so 

negatief en depressief? Is dit die inperking? Wat pla jou?   

TELEFOON LUI:  

6. SUSAN:  (TEL FOON OP) Goeie middag? 

 (POUSE TERWYL SY LUISTER)  

7. SUSAN: O, dis ‘n verrassing, mnr. Delport. Ons het  juis sit en wonder 

wat julle nou in verband met die prys gaan doen. 

 (SY LUISTER WEER. BIETJIE LANGER) 

8. SUSAN:  (VERRAS EN OPGEWONDE)   

 Ag, dis wonderlike nuus! Ek kan dit nie glo nie. Maar waarom so 

dringend? Waarom vandag reeds? 

 (SY LUISTER WEER) 
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1  SUSAN: Goeie nuus en slegte nuus ineen. Ai tog. (POUSE) 

 Maar baie dankie vir julle bedagsaamheid en 

tegemoetkomendheid. Ons waardeer dit opreg. Dan sien ons 

mekaar netnou. Totsiens, mnr. Delport. 

TELEFOON WORD NEERGESIT. 

2. HERMAANS: En waaroor het dit gegaan? 

3. SUSAN: (OPGEWONDE) Ek kry my prys vanmiddag, my man. Mnr. 

Delport verteenwoordig die borg wat die motor skenk. Hy sê 

hulle het betroubare inligting ontvang dat die grendeltyd verleng 

gaan word. Dit word vanaand afgekondig. Ons inperking kan 

dalk maande aanhou, afhangende van wie die langste kan 

volhard: ons ingeperktes of die Koronavirus uit Wuhan. Toe het 

die motormaatskappy se bestuur besluit dat my koek ‘n treffer 

was en dat hulle die motor netnou hierheen gaan bring. Hulle 

gaan net die motor parkeer en die sleutel in die posbus gooi. 

Jammer oor die afskeep oorhandiging, maar dis die beste wat 

hulle onder die omstandighede kan doen.  

4. HERMAANS: (OPGEWONDE) Dis wragtag die beste nuus denkbaar. Dit 

beteken jy hoef die koek nie weer te bak nie, of hoe? 

5. SUSAN: Nee, my man. Dis ‘n berg van my skouers af. 

6. HERMAANS: Van myne ook.  

7 SUSAN: Ek verstaan nie. Dit raak jou mos nie.  

8  HERMAANS: (POUSE. DAN EFFENS STAMELEND) Dit ... dit raak ons albei 

wel.  

9. SUSAN: Hoe so? 
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1. HERMAANS:  (STAMELEND) Ek ... ek het daardie koekbakdag terwyl jy Griek 

toe gery het, nie net jou resep opgeskeur, soos ek gesê het nie, 

maar ook allerhande goed in jou bestanddele gegooi.  

2. SUSAN: Allerhande goed? Soos wat? 

3. HERMAANS: Ag, ek kan nie meer alles onthou nie. Goed soos Eno in die 

koeksoda, Engelse sout in die strooisuiker, oosterse speserye in 

die kakao, lewensessens in die karamelgeursel... Ek weet nie 

meer wat alles nie. 

4. SUSAN: (GESKOK) Wat? Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Wat het jou 

besiel? Jy kon mense siek gemaak het - vergiftig het. 

5. HERMAANS: Ek was daardie dag net keelvol vir die eensaamheid terwyl jy 

weer ure by die VVLU kongres gaan sit. Het gehoop die 

mislukte koek gaan jou so ‘n slegte naam gee dat jy nie weer jou 

voete by die klomp sal sit nie. Jammer, my vrou.  

6. SUSAN: (LANG POUSE. DAN KOUD). Dis goed dat ek weet. Nou weet 

ek ook wat om te doen.  

7. HERMAANS: Wat wil jy doen? Weet net ek is lief vir jou en het gesmag na 

meer aandag van jou.  

8. SUSAN: Moenie probeer flikflooi nie, Maans. Wag en kyk. 

BYK: MOTOR TOET BUITE 

9. SUSAN: Maak oop, Maans. Mnr. Delport het gesê hy sal toet dan moet 

ons die hek oopmaak dat hy kan intrek. Ek stap solank uit. 

10. HERMAANS: Ek kom ook.  

11. SUSAN: (KORTAF) Doen wat jy wil. Onthou net: hierdie motor is MYNE. 

Jy kan Skedonk vir jou hou. Aan MAANSIE gaan jy nie raak nie.  
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1. HERMAANS: Maansie? Vernoem jy hom na MY? 

2. SUSAN: Ja. Want ek gaan hom RY dat hy wip! Hy sal ten minste weet 

wie sy baas is. En by elke vergadering gaan ek met MY PRYS 

spog. 

SY STAP DRIFTIG UIT. KOM ‘N RUKKIE LATER TERUG MET DIE KLINGELENDE 

SLEUTELS IN HAAR HAND.  

3. SUSAN:  En hoekom het jy toe nie saam uitgekom nie? 

4. HERMAANS: As dit, soos Skedonk, ONS motor was, sou ek. Maar nou stel ek 

nie meer belang nie.  

5. SUSAN: (DROMEND) Om te dink dat ek vir die eerste keer in my lewe ‘n 

motor het wat net myne is! 

6. HERMAANS: Wag ‘n bietjie, mevrou Pretorius. Daardie motor is eintlik MYNE. 

 As dit nie vir my was nie, het jy nie die prys gekry nie.  

7. SUSAN: Ek sou. Die beoordelaars het dit ‘n droomkoek genoem. Die 

tekstuur geroem.  

8. HERMAANS: Onthou jy hoe beïndruk hulle met die bitter-soet smakie was? 

En die pikante, subtiele Oosterse geurtjie daarvan? Dit was MY 

handewerk – MY resep. Dis eintlik EK wat die prys gekry het, 

daarom is die motor in werklikheid MYNE. Jy gaan nie my siel 

versondig met hierdie Vrekken Vroue Lamlê Unie se kar nie.  

9. SUSAN: (SKERP) Ek deel nie my motor met ‘n gewetenlose boef soos jy 

nie!  Ek het nog altyd gedink ek’s met ‘n leeu getroud, en nou 

vind ek uit hy’s eintlik ‘n muis. 

10.  HERMAANS: (UITDAGEND) Dan laat ek die aap uit die mou en hulle kom 

haal jou prys wat jy nooit verdien het nie.  
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1. SUSAN: (LANG, GESKOKTE STILTE. DAN VERSLAE) My man, wat 

gaan met ons aan? Ons het nooit in ons lewe só met mekaar 

gepraat nie. Hierdie prys het Pandora se kissie geword.  Kyk net 

watter giftige goggas – erger as die Korona-virus - is nou in ons 

gelukkige huwelik losgelaat.  

2. HERMAANS: (POUSE) Jy’s reg. (NADENKEND) Die lang maande van 

eensaamheid na my aftrede het my begin onderkry. As Iets 

skielik Niets geword het, is dit sleg vir ‘n man wat gewoond was 

om die pas aan te gee. Een dag ‘n leier by die werk. Nou ‘n 

bitter, eensame ou man in sy eie huis, ‘n muis, ‘n nuttelose 

nikswerd wat nie eers ‘n skottelgoedwasser kan of mag hanteer 

nie. En sy liefste vroutjie dartel voort, doen haar eie dinge met 

ywer in die huis en gaan aan met haar buitemuurse aktiwiteite 

asof niks verander het nie.  

3. SUSAN: (NADENKEND) Ek het nooit besef dis hoe jy voel nie. Dis mos 

nie nodig nie. Jy is steeds die hoof van die huis. Ek het dit goed 

bedoel. Ek wou jou ruimte gee om nuwe belange te kry, 

stokperdjies te beoefen en vriende te maak met mans wat in 

dieselfde bootjie as jy is. (POUSE) Ek weet hoe jy voel.  

4. HERMAANS: Jy het nie ‘n idee nie. 

5. SUSAN: Ek het. Dis presies hoe ek gevoel het toe jy my na ons kinders 

se geboortes belet het om my beroep verder te beoefen – my 

duur universiteitesopleiding het nie vir jou saak gemaak nie.  

6. HERMAANS: Ek het nog altyd geglo dat die man daar is om te SORG, maar 

die vrou is daar om te VERSORG. En jy het dit goed gedoen!  
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1. SUSAN: En dit omdat ek myself op ander maniere verryk het: deur die 

VLU, Leeskring, Bybelstudie, Musiekwaardering- en 

Kunswaarderingsklasse. Dalk ‘n les vir jou. Moenie nou jou 

laaste jare nutteloos laat verbygaan nie. Gebruik die tyd om ‘n 

tweede loopbaan te begin en steeds suksesvol te wees.   

 2. HERMAANS: Dis nie wat ek soek nie. Ek het so uitgesien na die lekker dinge 

wat ons twee na my aftrede saam sou doen. Dalk oorsee gaan 

toer. Was altyd te besig en het bly uitstel. Nou’s dit te laat.  Suid-

Afrika lê op die rommelhoop van die wêreld se ekonomie. My 

aftreegeld is nou nie veel werd nie. Ons sal elke sent moet 

omdraai.  

3. SUSAN: (SUG) Saam met ons rommelstatus en die virus het die 

Lockdown ons ook nog getref.  Ai tog. ‘n Driedubbele slag.  

4. HERMAANS: Jammer, my vrou. Dis sleg vir ‘n man as hy nie meer in beheer  

van sy huis, sy werk of homself is nie . Ek voel werklik of ek ‘n 

muis is en nie meer ‘n man nie. Ek kan nie meer behoorlik vir 

my gesin sorg nie, 

5. SUSAN: (BEDRUK) En niemand kan ons teen hierdie genadelose kroon- 

gogga beskerm nie. Hierdie oorlog teen ‘n onsigbare vyand 

gaan ons nie wen nie! 

6 HERMAANS: Stem nie saam nie. Dink aan al die rampe wat die aarde in die 

verlede getref het: pestilensies, natuurrampe, oorloë waarin 

miljarde mense dood is.  Maar elke keer het die mens  die 

wysheid en krag ontvang om uit die puin en as op te staan. Ons 

sál ook hierdie virus bloedneus gee. Ons sal dié oorlog wen! 
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1. SUSAN: En as ons dit nie regkry nie?  

2. HERMAANS:  Dan pas ons aan. Daar is altyd hoop. Bly net glo: daar is lewe 

   na Covid 19!   

3. SUSAN:  Jy’s reg. Spring in en help saam met ander om ons land na  al 

   hierdie rampe weer op te bou. Julle afgelegdes met julle  

   kennis en ervaring kan ‘n groot rol speel. 

4. HERMAANS: (BEDRUK) Hulle soek ons nie. Maar ek is skaam dat ons netnou 

hier sit en twis het oor ‘n motor wat ons skuldig laat voel omdat 

elkeen van ons wéét dat nie een van ons daardie prys regtig 

verdien nie.  

5  SUSAN: (GEMAAK OPGEWEK) Ek sal jou sê wat ons doen: Ek hang die 

motorsleutels nou hier aan ons sleutelrakkie op. Die een wat die 

motor nodig kry, neem die sleutels en ry met die motor. Dan is 

dit ONS motor en nie myne of joune nie.  

6. HERMAANS: Dankie, my vrou. Ons ontmoet mekaar halfpad. 

7. SUSAN: Maar sy naam bly Maansie. En ek belowe, ek sal hom sagkens  

hanteer...  

BYK:   MUSIEKBRUG OM TYDSVERLOOP AAN TE DUI.  

8. JORS: Dagsê, Buurman. Lekker om jou hier by die heining raak te loop. 

Dis sleg dat ons nou al vyf weke in Lockdown is, maar nog nie 

een keer kon omstap en bietjie by mekaar kon kuier nie. Ek mis 

ons geselsies. 

1. HERMAANS: Ek ook. (GEDAGTESTEM) As hy maar weet van die tye van 

stilstuipte of hoflike kort sinnetjies in ons huis. Daar’s ‘n 

wapenstilstand, maar sy het my nog nie regtig vergewe nie.  
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1. HERMAANS: (HARDOP) Die inperking begin sy tol eis, Jorsman. Ek voel of 

ons in ‘n tronk sit. Wens ek was Simson wat die mure kon 

omstoot sodat ons uit ons tronk kan ontsnap.  

 2. JORS: Jy moenie nog praat nie, Buurman. Jy het mos gesien my 

skoonouers sit nog die hele grendeltyd saam met ons 

vasgevang onder ons dak.  

3. HERMAANS: Ja. Hoe het dit gebeur? 

4. JORS: Maria neul nou al baie lank dat haar ouers hulle plasie moet 

verkoop en by ons moet kom bly. Sê dis te gevaarlik vir die twee 

oues om daar naby die dam te bly. Te veel misdaad. 

5. HERMAANS: Dit is nogal gevaarlik daar.  

6. JORS: Hulle wou eers niks weet nie. Toe kom hulle kuier om die 

kwessie deeglik te bespreek. Besluit toe om tog maar te verkoop 

en die geld te gebruik om vir hulle ‘n kothuis op ons lekker groot 

erf te bou. Dan is hulle veilig en ons pla nie mekaar nie. Die dag 

voordat hulle weer sou teruggaan, kondig die president die 

lockdown aan. En hier sit ons nou al 5 weke teen mekaar en 

vaskyk. Die twee oumense is bitter ongelukkig hier in ons 

stadshuis.  

7. HERMAANS: Maar Maria en die kinders is tog nou tydens grendeltyd ook by 

die huis. Help dit nie om hulle bietjie op te vrolik nie? 

8. JORS: Glad nie. Hulle wil teruggaan plaas toe. “Hier sit ek in ‘n tronk. 

Ek aard nie hier nie”, hoor ons byna elke dag.  

9. HERMAANS: Het die moord op Betta en Martiens, hulle bure, nie vir hulle 

bewys hoe gevaarlik daardie gebied geword het nie? 
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1. JORS: Watwou!. Oupa het net gesnork en gesê: Kan nie so ingeperk 

leef nie. Voel of ek wurg. Dis net tralies en elektriese drade en 

ysterhekke en kameras waar jy kyk. Dit wys mos dis hier baie 

gevaarliker as op plase en plotte. En ons arbeiders verhonger.”   

2. HERMAANS: Moenie hulle hier probeer hou nie, Jors. Dit gaan net groot 

ongelukkigheid veroorsaak. Sulke besluite moet hulle self neem. 

3. JORS: Daar het darem een goeie ding uit hierdie gemors voortgekom: 

Mary-Anne du Twa het weer Anna Maria du Toit geword. En die 

aanlyn-werkery is nie vir haar nie. Sy’s ‘n mense-mens en sy en 

tegnologie het nog nooit geakkordeer nie. Sy’t sowaar bedank 

en nou is dinge ook weer meer normaal in ons huis. Sy’t selfs 

die spykerhakskoene in die asblik gegooi! 

4. HERMAANS: (LAG) So, sy’s ernstig. Dis goeie nuus. En Lizel se probleem? 

5. JORS: Die klein draaikewer-kêreltjie van haar kan mos nie in die 

lockdown-tyd kom kuier nie. Lizel het vir ‘n dag lank haar oë 

uitgehuil, en toe sê Maria vir haar: “Luister na hierdie twee 

spreekwoorde: Die Engelse sê: ‘Absence makes the heart 

grows fonder.’  Die Afrikaners sê: ‘Uit die oog, uit die hart.’ 

Beskou hierdie grendeltyd as ‘n toets vir die egtheid van julle 

liefde.  

6 HERMAANS: Het sy al uitgevind wie reg is: die Engelse of die Boere? 

7. JORS: (GRINNIK) Sy en haar ma het eergister kruideniersware gaan 

koop. Toe betrap sy haar draaikewer in ‘n ander dammetjie – dit 

nogal voor ‘n juwelierswinkel se venster, besig om na ringe te 

kyk. Einde van Lizel se ewige en onverganklike liefde... 
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1. HERMAANS: (LAG) Eind goed, alles goed.  

2. JORS: Dit was lekker om bietjie so oor die heining te gesels. Ek moet 

nou gaan, maar ons moet dit meermale doen.  

3. HERMAANS: Beslis. Dit doen mens goed, al is dit agter maskers en heinings. 

BYK: MUSIEKBRUG 

4. SUSAN:  (SUG) Ons is nou al vyf weke in Grendelstaat. Vlak 4 is nie veel 

   beter as vlak 5 nie. Ons albei moet ons hare nou gesny kry. Dis 

   vandag Moedersdag en kyk hoe lyk ek. Ek soek iets lekker en 

   interessants om te doen om die dag bietjie op te vrolik.  

5. HERMAANS: Kom ons neem Maansie en gaan ry ‘n entjie met hom. (POUSE) 

Besef jy dat ons, sedert ons hom ontvang het, nog nie een 

meter met hom gery het nie. Nie jy nie. Ook nie ek nie.  

6. SUSAN: Jy weet ons mag nie sommer doelloos rondry nie. 

(SUG) Buitendien kan ek myself nie sover kry om met Maansie 

te gaan ry nie. Dit voel of hy nie my motor is nie. Ek het hom nie 

verdien nie.  

7. HERMAANS: Jy het. Jy het ‘n perfekte koek gebak al het ek dit probeer 

saboteer. 

8. SUSAN: Dit was steeds nie my resep nie. Ek sal daardie koek ook nooit 

weer  kan bak nie. Dit was eintlik jou resep. Ek voel soos ‘n dief 

wat die gesteelde goed moet wegsteek.  

9. HERMAANS:  My vrou. Dis ek wat oneerlik, depressief, eensaam en gemeen 

was. Jy het nie eers geweet van my agteraf gekonkel nie.  

 (OORGANG) 
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1  HERMAANS: En weet jy, ook ek het nie die vrymoedigheid om met die kar te 

ry nie. Ek sal altyd met ‘n skuldige gewete moet worstel as ek 

daarin klim.  

2. SUSAN: Ag nee. (GEMAAK VROLIK) Ons het so ‘n heerlike 

moedersdagete voorberei en nou bederf ons dit met die ou 

koeie wat ons uit die sloot grawe. Kom ons gaan eet. 

3. HERMAANS: Jy’s reg. Kom, ek help jou om die bakke kos tafel toe te dra. Dit 

ruik heerlik.   

4. SUSAN: Spesiaal boerekos met Malvapoeding – vir ‘n spesiale man.   

5. HERMAANS: Voorberei deur ‘n spesiale moedertjie op Moedersdag. 

VROLIKE MUSIEKBRUG WAT KRUISDOOF MET DIE GELUIDE VAN DIE TWEE  

WAT EET EN GESELS. 

6. HERMAANS: Dankie Vrou. Ek het lanklaas so heerlik  soos vandag geëet. 

7. SUSAN: Oordadig, sou ek sê. Ek het heeltemal te veel kos gemaak. Te 

gewoond daaraan dat die kinders en kleinkinders saam met ons 

die feesdae vier. Nou is saamkuier taboe! Maar die lamsboudjie 

wat jy spesiaal vir vandag gaan koop het, was die kersie op die 

koek. 

8. HERMAANS: Ja. Wanneer laas het ons skaap geëet? Onbetaalbaar duur.  

9. SUSAN: Toemaar, wat oor is, gaan yskas toe en ons eet môre verder 

daaraan.  

10. HERMAANS: Kom ons dank. Dan gaan drink ons koffie in die TV kamer en 

kyk na iets wat jy graag wil sien. (POUSE) 

11. SUSAN: Dit sal hierdie Moedersdag ekstra spesiaal maak. Dank jy vir 

ons.  
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1. HERMAANS  Ons dank U, Goeie Vader, vir die heerlike kos wat die moeder 

van hierdie huis vandag vir ons voorberei het. Wees asseblief  

by al ons geliefdes en bewaar hulle. Wees in u genade ook by 

hulle wat vandag honger en koud is en nie weet waar hulle 

volgende bord kos vandaan gaan kom nie. Amen.” 

 2. SUSAN: (NA LANG POUSE) My man, jy het my nou laat dink. Ons bid 

altyd dat God probleme moet oplos, armes moet voed en klee, 

siekes gesond moet maak, en baie meer. Maar ons vergeet dat 

Hy ons as sy verteenwoordigers op aarde aangestel het om in 

sy plek barmhartig te wees, die kwaad uit te roei en van die 

wêreld ‘n beter plek te maak.  

3. HERMAANS: (DINK NA) Dis waar. Jesus het mos gesê: “In soverre julle goeie 

dade aan ander gedoen het, het julle dit aan My gedoen.”   

4. SUSAN: Maar hoe kan ons help? Ons geld is min. En hoe kry jy kos en 

klere by die hordes werklose, arm, koue en honger mense? Die 

regering alleen beheer tans alles. 

5. HERMAANS:  Samelewingsdruk sal dit laat verander, glo my.  (POUSE) 

4. SUSAN: (NADENKEND) Ons het wel nie geld nie, maar ons hét iets wat 

ons kan gee wat ‘n groot verskil kan maak.  

5. HERMAANS: Wat, Susan?  

6. SUSAN: Pandora se kissie met die gifgoggas daarin. Dit het vir ons albei 

‘n groot probleem geword, ons met skuldgevoelens opgesaal en 

ons mooi verhouding vertroebel. 

7. HERMAANS: (VERSTOM) Het ek jou reg verstaan? Praat jy van jou kar – jou 

kosbare prys? 
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1. SUSAN: Ja, my man. Jesus het ook gesê: “As jou hand jou laat struikel, 

kap dit af.”  

2. HERMAANS: Is jy ernstig, Susan? 

3. SUSAN: Ja, my man. Hierdie prys is op ‘n vreemde manier na ons 

gestuur – in leenbruik. Dis waarom ons onself nog nie sover kon 

kry om die motor te ry nie. Daar was ‘n ander doel daarmee. 

Dink net hoeveel armes kan versorg en gered word as ons ons 

prys aan ‘n liefdadigheidsorganisasie skenk wat die reg het om 

met daardie geld kos en klere uit te deel. Dink aan die baie wat 

sterwend van honger en ontbering is.  

4. HERMAANS: (ONTROERD) My vrou. My liefste vrou. Daar is geen moeder op 

aarde soos jy nie. Ek het jou vandag liewer as ooit! 

5. SUSAN:  En ek vir jou, my man. (OORGANG) Maar ek het twee probleme 

   met dié plan van my. 

6. HERMAANS: En dit is?  

7. SUSAN: Die eerste is: Skedonk is oor die muur.  

8. HERMAANS: Nee wat. Pierre by die garage het my met Skedonk se laaste 

diens geprys omdat ek haar so goed oppas. Hy sê ou 

Skedonkie kan nog maklik tot 400 000 km. gaan. Ons het nog 

net 180 000 gedoen. So, dis uitgeklaar. Probleem nommer 

twee? 

9. SUSAN: Hoe verseker ons dat die motor nie in verkeerde hande beland 

en dat ons doel met die skenking daarvan nie daardeur verydel 

word nie? 
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1. HERMAANS: (NADENKEND)  Mm.m.m. Ek dink ek het ‘n plan daarmee. Die 

plaasmoorde kwel ons geweldig. Ons skenk jou prys aan julle 

tak van die VROUE LANDBOU UNIE. Hulle moet ‘n komitee 

stig. Daardie vlytige,  intelligente vroue gebruik die motor op 

enige manier – selfs as prysgeld vir ‘n kompetisie – om ‘n trust 

of iets van die aard te stig. Met daardie geld verlig hulle dan die 

nood onder  die slagoffers van plaasmoorde.  

2. SUSAN: (OPGEWONDE) Dis briljant! Maar ons betrek ook die ander 

takke dwarsdeur die land om elk op sy eie manier geld in te 

samel. Dan maak ons hierdie seer saak ‘n VLU –projek. 

 Jou blink  idee kan die projek tot iets groots laat groei, my liewe 

man. 

3. HERMAANS: (ONTROERD) My vrou. My liefste vrou. Jy het my vergewe. 

Regtig vergewe. Sal jy my nou darem toelaat om jou 

skottelgoedwasser en wasmasjien te hanteer? 

4. SUSAN: (LAGGEND) Met plesier. Sommer die besem en stoflap ook! En 

ek help jou weer in die tuin. Ek is lankal nie meer lus om ‘n 

pakket van my knorrige man te maak en hom terug te pos na sy 

ou Departement toe nie. 

5. HERMAANS: (LAG. WAARSKUWEND) Jy sal buitendien bedroë daarvan 

afskom, Susannatjie. Jou pakket sal êrens in ‘n sorteerarea bly 

lê en na ‘n paar maande weer na jou toe terugkom.  

6. SUSAN: (LAG) Ook weer waar. (ERNSTIGER) Beteken dit dat jy my in 

hierdie projek sal ondersteun? 
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1. HERMAANS: Heelhartig.  Maar ek het één voorwaarde: As julle weer dinees 

aanbied om geld in te samel, eet ek nie saam aan Franse 

paddaboudjies, rou vis, slakke en al daai ander onuitspreekbare 

en onafslukbare goeters nie!  

2. SUSAN: (LAGGEND) Ek belowe. Ons ondersteun hulle net as hulle  

Boerekos aanbied!  (SKALKS) Jy het buitendien  nie Franse kos 

nodig nie, liefste. Jy is nog steeds pure man – my sterk LEEU-

man! 

          SLOTMUSIEK 


