
 

 

 

 

 
 

  AGTER 
 

- Tienertoneel   - 

 

 

Geskryf deur: 

   M  Smith en J Lombard 

 
Synopsis 

‘n Groep matrieks breek by ‘n stoor in met drank en sigarette. Elke 

karakter is vaagweg gebasseer op die 7 doodssondes. Elke karakter 

het egter sy eie geheime, en hierdie plek (die stoor) het amper ‘n 

energie van sy eie. Tussen die kattekwaad, konflik en konfrontasies, 

staar elke karakter net een vraag in die gesig: “gaan hulle 

ingee tot die versoeking?”. Hierdie toneel ondersoek die moderne 

tiener hart en sy geheime op ‘n vars manier terwyl dit die gevare van 

versoeking en algemene tienerprobleme ontbloot. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakbesonderhede vir kopiereg en opvoerregte: 

Jean-Mari Lombard (e-posadres: jean-mari.lombard@doxadeo.org 



AGTER

geskryf deur N Smith en J Lombard

Synopsis

‘n Groep matrieks breek by ‘n stoor in met drank en sigarette. Elke karakter is
vaagweg gebasseer op die 7 doodssondes. Elke karakter het egter sy eie geheime,
en hierdie plek (die stoor) het amper ‘n energie van sy eie. Tussen die kattekwaad,
konflik en konfrontasies, staar elke karakter net een vraag in die gesig: “gaan hulle
ingee tot die versoeking?”. Hierdie toneel ondersoek die moderne tiener hart en sy
geheime op ‘n vars manier terwyl dit die gevare van versoeking en algemene
tienerprobleme ontbloot..

Karakters:

Jayden: (Lust) Baie cool en vol van himself. Gaan uit met Janka.

Lucky Labuchagne: (Gluttony): Baie stil meisie. Hou haarself uit ander mense se
sake uit, obseveer baie. Sy eet die heeltyd, maar bly so maer. Sy het vreeslike “body
issues” en gooi op as mense nie kyk nie.

Miane: (Greed) Sy is ‘n online shopper, danser en Jo se tweeling sussie. Baie bederf
en hou daarvan om baie oor haarself en haar geld te praat. Sy en haar tweeling het
glad nie ‘n goeie verhouding nie en stry die heeltyd.

Dean: (Sloth) Hy drink net die heeltyd en sệ basies niks nie. Baie pyn in sy verlede
wat hy prober wegdrink. Hy en Jo is eintlik vriende.

Jo/ Johannes Christoffel: (Wrath) Miane se tweeling broer. Hy is verskriklik jaloers
op haar. Voel ook die wereld skuld hom iets. Jo is baie deurmekaar oor sy toekoms
en wil net so vining as moontlik wegkom van sy familie. Baie kwaad!

Chane: (Envy) Begeer als wat ander mense het. Is verlief op Jayden en probeer
hom die heeltyd afvry van Janka, partykeer kry sy dit reg.

Janka: (Pride) Dux leerling en hoofmeisie. Dink verskriklik baie van haarself. Sy en
Jayden gaan lank uit en slaap ook saam. Sy dink niemand weet nie, maar hy vertel
vir almal.



ACT 1 Scene 1

(Hoor ‘n gegiggel van ver. Blackout op die verhoog. Hoor ‘n gesukkel met die slot
van ‘n staal deur. Die 7 tieners kom op die verhoog met hulle flitse, ligte gaan op.)

Jaden: Kom julle, maak gou

Miane: Shhhhhhhh

Jo: Hori het jy die bier?

Dean: Nee.

Jaden: Ek dog jy het dit.

Dean: Ek het net die guais.

Lucky: Ek het dit, ontspan julle. En die chips. Hierdie plek is flippen scary. Het
iemand die ander snacks?

Janka: Dis ook al waaraan jy dink. Shhhhhhhh! Ek hoor iets...

(pouse)

Jo: Hoekom doen ons hierdie nou weer?

Jaden: Hori, as jy nie hier wil wees nie dan jy sleep. En net so by the way jy
(na Dean) kan maar die sigarette los, jy weet wat het laas gebeur toe
Janka by die huis gekom het met jou (na Jo) en Dean rook walms in
haar klere. So as jy wil rook, gaan doen dit op ‘n ander plek.

Jo: Chill bra, ekt maar net hardop gedink.

Chane: Kry jy daai deur oop Jadi?

Jaden: Uhm……..daarsy

(staal deur gaan oop – geselskap strompel op die verhoog)

Lucky: Wat de….

Miane: (gryp vir Jaden vas) Hori, ek dink nie dit was ‘n goeie idee nie, die plek
is moer creepy! Sê nou hier kruip mense weg hier binne.

Jaden: Hallo? Hallo, is iemand hier?

Chane: (Na Janka, sy is ook nou aan Jaden se ander arm) Jadi is so braaf... dit
moet amazing wees om...

Jo: Niemand hier nie, jy kan chill poplap, of jy moet maar in die kar gaan
wag, dit sal dalk anyway beter wees as jy net hier wegkom.

Miane: (steek net tong uit, en los vir Jaden, Chane klou nog so bietjie vas
voordat sy laat gaan)

Jaden: Eks seker as hier mense hier binne was, was ons al dood. Relax net
en let’s get the party started.



Dean: Ek gaan nou ernstig drink vir ‘n uur!

Chane: Ek is seker Lucky sal jou join, sy kom mos niks oor van drank nie. so
unfair...

Jo: Bly julle hier en hou cavy... ons kry vir ons ‘n spot.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Die groep seuns maak hulle gemaklik in die stoor, meisies staan nog by die deur.
Dit is nog donker, so hulle het flitse om hulle te help sien, nog niemand het einlik die
poppe raakgesien nie. Hulle is net gefokus op die snacks en drank.)

Dean: Jiss man ek kan nie glo ons is so te se klaar met skool nie! Cheers!

Jo: Nog een vraestel en ek is ‘n vry man!

Jaden: en wie leer vir Afrikaans stelwerk?

Jo: Janka doen...

Jaden: haha hey los vir Janka...

Jo: Julle sê ons is amper nie meer minors nie...

Dean: (na Jaden)Whatever, Jo jy is nog so confused oor jou lewe ou, Jaden is
die regte hero.

Jaden: Hoe nou?

Dean: Jy en Janka staan basies op trou en ek kan skaars die krummels uit
my 3 borshare uit hou..

Jaden: Dis crazy ou, ekt nooit gedink hierdie gaan so vinnig gebeur nie maar
ons is al so diep in, mens kan nie rerig kop uit trek nou nie.

Jo: Hoe bedoel jy? Jy’s mos lief vir haar?

Jaden: Ek weti, seker. Maar moenie vir die ander sê ons is al so ver nie asb
ou! SY maak my dood!

Jo: Ek sal nie! Relax ou, ek weet hoe belangrik haar image vir haar is. Sy
is amper erger as my wannabee sussie.

Jaden: Weet jy nou al wat jy volgende jaar gaan doen?

Dean: Doen… klink na so baie werk, nee ek weet nie, ek sal maar sien.

Jaden: Ou, ek het nog nooit iemand ontmoet met so min ambisie in die lewe
nie. Beplan jy om vir ewig in jou ma se arms te wees?

Jo: Hy verkies dit so... ek meen sy dra reeds alles vir hom aan, hoekom sal
hy nou so, ek quote, ”ondankbaar wees en iets stupid doen soos swot
of uit die huis uit trek.” Nee wat hy leef die Dean Dream…

(Dean lig net sy glas)



Jaden: En jy? Wat gaan jy doen?

Dean: (Gee net ‘n fluit)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(fokus shift na die meisies)

Lucky: Wat is fout met hulle? Hulle drink al sonder ons! (Stap oor na die seuns
toe en help haarself)

Chane: Hulle skinder nou seker lekker van ons daar.

Janka: Nee, as ek vir Dean ken praat hy seker oor poep of kos. Hori, gaan jy
(na Miane) nooit van jou foon afklim nie.

Miane: Sorry hoor, maar die nie asof ek a life-changing gesprek hier mis nie.
Die opvangs is net regtig swak, ek sukkel om by Superbalis in te log,
hulle het ‘n sale.

Chane : Dis ook al wat ons uit jou mond uit hoor. Sale hier, Sale daar… ek
wens ek kon so ‘n oog vir fashion hê soos jy.

Miane: (ongeintriseerd) u huh…

Chane: (soek nou ander geselskap) Hoe is dit om ‘n ou soos Jay te he? Ek
meen hy het alles, looks, bou, persoonlikheid…

Janka: Eks so lief vir Jaden (emphasis op dy regte naam), dis belaglik! Ek sal
fisies voor ‘n bus vir hom hardloop en ek weet hy sal dieselfde vir my
doen. As mens eers connected is – is mens maar net soos mekaar se
person.

Chane: Aaaw jy is so cute. Ek kan nie eers onthou wanneer laas ek so oor
iemand gevoel het nie. Dis so unfair!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(focus shift na Jo en Dean toe wat sit en drink, Lucky en Jaden het cokes en ander
drinkgoed vir die meisies ingegooi en vat nou vir hulle ook iets. Hulle is nou weg van
die deur af en besluit om nie by Jo en Dean te gaan sit nie.)

Jo: (se vir Dean) Hoekom is hulle ooit hier? Dis nie asof hulle enigsins iets
bied vir die groep of aand nie, hulle suip en al ons drank uit en dan
gaan hulle nog probably in my ma se kar kots ook. Het jy al ooit dronk
meisie kots skoongemaak ou? Dis pis gross. Soos ek gee nie om vir
Jaden nie, en Lucky is cool, maar Janka, regtig? Moet ons altyd die
hoofmeisie saamkarring? En my sussie, ek kry genoeg van haar by die
huis.

Dean: Relax ou, dis nie so erg nie net nou skiet jy ‘n aar! Jaden het gevra of
Janka kan kom en jy weet sy gaan nerens sonder haar Yorkies nie.
Chane is ok? Lyk einlik nogal soos jou tipe...



Jo: Jy jok seker! (mimiek vir Chane) Aaaw ek wens ek het sulke klein
neusgate gehad soos jy Mianetjie...

Altwee: Dis so uinfair!

Jo: jis dis sad! Ek down sommer hierdie bier!

(down sy bier)

Dean: (kyk hom net aan)

Jo: Wat? jy weet eks ‘n lekkerder mens as ek gesuip is.

Miane: Kan ek maar ‘n bier vat Johannes Christoffel? Netnou vergryp jy jouself
weer.

Jo: Jy gaan in elk geval Mianetjietjietjie

Miane: ag je my ou, dis mos nou nie so moerse issue nie, eks jou sussie nie ‘n
boemel nie.

Jo: Moenie spiteful wees as jy dit nie kan vat nie.

Jayden: soos wat hulle katte tekere gaan sal mens sweer ons almal haat
mekaar!

(tweeling glare vir mekaar en mompel insults)

Chane: (duidelik verlief op Jaden)  Jadi is reg julle, ek wens ek het ‘n boetie
gehad wat my kon oppas.

Jo en Dean: (geiriteerd) aaawwww!

Jaden: Los haar ouens.

Lucky: Ons is nou in hierdie heavy dodgy plek, ons kan net sowel nou begin
fun he, Wat van bietjie Truth, dare or command?

Jaden: Eks altyd in vir ‘n lekker dare. (kyk vir Chane in die oe!)

Janka: Uhn hello, eks soos reg hier!

Lucky: Kan iemand net die lig kry, dis hol donker hier binne!

Miane: (doen amper soos interpretive dancing) sit die lig aan

Jo: (mompel vir Miane) moet jy alles altyd ‘n donerse scene maak.

Miane: Jys net jealous omdat ek talente het.

Lucky: Jigggggigg  kan julle net OPHOU kerm!

Jaden: Kom ons begin nou die game,  eks no lus om bietjie fun te he!

Chane: julle kyk net om julle gou – waar de moer is ons?

(Ouens spring op (behalwe Dean) almal skree goed soos “awesome”, “siek cool”,
“aaaw kyk hulle kostuums” en begin die poppe vandalize en lag)



Jaden: flip ou … (pouse) ou ek sweer hierdie pop se oe het nou net beweeg!

Jo: nee ou! Dis jou verbeelding! Relax net

Janka: mens sal sweer julle is kinders

Miane: ons weet my broer is nog ‘n baba, maar wie het nou gedink Jaden sal
so tekere gaan oor ‘n winkelpop?

Janka: (kry skaam vir haar kerel) Jaden… jy embarrass my. Kom nou…

(seuns ignoreer hulle)

Miane: hulle is sulke losers…

Chane: okay okay okay….ek dog julle wil ‘n game speel

(al die mans kom sit weer in die sirkel – vat Dean se bottel en land op Jayden)

Jaden: Jisssssssssssie… first time lucky! Okay ek dare die tweeling om
mekaar te soen.

Jo: Is jy siek in jou kop? Dis my sussie! Ek vry liewers ‘n assak voor ek
daai liegbek soen!

Miane: wow, so mature. Geen wonder jyt nie ‘n meisie nie!

Jaden: okaaaaaaaaaaaaaaay…..jammer ekt daai can of worms oopgemaak.

Jo: As jy so graag ‘n gevryery wil sien dare ek jou om daai poplap (wys na
‘n winkelpop) te gaan soen...

Jaden: met graagte…

Chane: ooo Jadi is altyd in vir ‘n vrytjie… ne Janka?

Janka: (kyk net af)

Jaden: (kyk na die poppe weer en spring op om een te gaan soen, die ander
chant Jaden Jaden Jaden) neeee flip – daai ding kyk vir my!

(almal lag )

Jo: toe nie so braaf nie, ne ou?

Lucky: okay my beurt…(land op Janka)… TRUTH. Se my bietjie hoe lank
slaap jy en Jaden al saam?

Chane: Wat?

(Miane sit haar foon neer, dit raak nou interessant)

Janka: wat bedoel jy Lucky? Ons slaap nie saam nie. Ek kan nie glo jy kyk my
so laag nie, jy weet ek het my waardes.

Lucky: okay so hoe lank?

(lang stilte, Janka hap na woorde maar sy sien die ander val nie daarvoor nie)



Janka: (Bars in trane uit) Ek kan nie glo jy het vir almal gese nie Jaden.

(sy hardloop agter toe)

Dean: Nice lucky! Jys a real classy girl!

Jo: Was dit nou rerig nodig om dit te vra…wat maak dit anyway saak wat
Jaden en Janka doen. Dit het niks met ons te doen nie.

Jaden: Ek gaan “kyk” of sy okay is….dalk kan ek haar oorreet om my te
vergewe (smirk en lag) (exit – selfde plek as Janka)

Lucky: dis hoekom

Chane: AG ek wil ook ‘n boyfriend he! Hulle is so cute!

Dean: Hori, het ons die selfde gesprek gehoor?

Miane: My beurt! Ooooooooooh Lucky Labuschagne! Payback time... vir
Janka... Ek dare jou om die hele pak chips ALLEEN op te eet!

Jo: dis ‘n stupid  dare, daai pak is al lankal in haar derms.

(Lucky sit nog ‘n chip in haar mond en dop die pak om –hy is leeg)

Miane: (trek haar gesig en haal weer haar foon uit)

Chane: Dis so ufair dat jy so klein kan bly al eet jy so baie! Ek kyk skaars vir
kos dan sit dit al klaar op my heupe! Ek wens ek het jou metabolisme
gehad!

Jo: Is jy net soos gelukkig met niks wat jy het nie Chane?

Chane: dit gaan nie daar oor nie – party mense is net luckier as ander.

Lucky: Hence die bynaam... eat your heart out bit..(ch)

Miane: Oh my woooord – YES! Ek het hom!

(ander skoffel nader om op haar foon te kyk)

Lucky: het wat?

Miane: Net die mooiste paar skoene in die wereld!

Chane: Waar kry jy die geld vir al jou online shopping eskepades?

(Chane wag vir ‘n oomblik vir die antwoord en verloor dan
belangstelling – sluip agtertoe om op Jaden en Janka te spy)

Jo: dis nou ‘n goeie vraag

Miane: Nie dat dit enige iets met julle te doen het nie, maar dis my dans
kompetisie geld.

Jo: “danskompetisie geld”



Miane: jys net jaloers Johannes Christoffel omdat ek alles wen en jy kan nie
eers w_e_n spel nie.

Jo: nee tert, eks eintlik net afgepis want ma en pa gee vir jou alles wat jou
hartjie begeer en ek moet beg steal and borrow vir als.

Miane: ek kan nie help dat ek hulle favorite tweeling is nie! Jy weet hulle wou
actually net een kind gehad het. Ma se mos altyd sy weet nie wat om
met seuns te doen nie.

Jo: wel met die hoeveelheid aandag wat ek kry – het hulle basies net een,
al was EK eerste!

Miane: ook maar net daai enigste keer. Se my Johannes Cristoffel…

Jo: ek is JO!

Miane: Johannes Christoffel, wanneer laas het jy enige iets gedoen wat
actually iets beteken?

Chane: OH MY WOORDD – hulle is so cute! Jy moet sien hoe le hulle net in
mekaar se arms! Ek wil ook dit he! (gaan sit op ‘n blok eenkant en sulk)

Lucky: ek is so oor julle twee se fights! Ek gaan pee!

Miane: ek kom saam, dink so bietjie daaroor “ouboet” – ekt anyway my sein
verloor!

Lucky: Kan ek nie eers alleen gaan pee nie! (baie ongemaklik) Geez Miane –
kort jy konstant mense om jou?

Miane: Hoekom is jy nou so mean?

Lucky: Oh my word – nie alle girls is afhanklik van ‘n pee partner nie hoor.

Dean: sy wil seker gaan kots – los haar!

Lucky: rerig Dean! Is jy so bitter vir die wereld dat jy almal moet accuse van
allerhande goed?

Dean: you do you, baby girl, no judgement – ek se net, ons almal het al die
suur aan jou geruik!

(Lucky kyk frantically om haar na almal – almal vermy oogkontak)

Lucky: verskoon my asb (baie selfbewus)

(Miane gaan agter haar aan, sy draai om om met die seuns te praat
voor sy wegloop – so paar beats later skree sy agter)

Miane: (na Jo) Jy kan ook net altyd die hele atmosfeer ruin. Lucky wag vir my!
Waar is jy?

(Jo gooi net sy hande in die lig)

Jo: thanx dude. Weer my skuld.



Miane: SEIN! EK HET SEIN!

Jo: ek wens sy wil net vir ewig stilbly!

Dean: ou jy moet rerig jou goed met jou familie uitsorteer! Daai maak lelike
skade…eendag gaan als net oorkook en ek wil nie daar wees vir daai
explosion wees nie!

Jo: Ek dog jyt jouself al versuip, waar kom hierdie wysheid nou vandaan?

Dean: jy weet ek praat nie eintlik baie nie.

Jo: Eks net so gatvol vir almal se… ag… Niemand weet eers wat in my
lewe aangaan nie, dis net miane voor en en miane agter! Ek weet nie
eers wat ek volgende jaar gaan doen nie!

Dean: (vat net nog ‘n sluk bier)

Jo: Ek gaan gelukkig wees as ek op my gatvelle deur matriek gaan. So ja

Dean: (Dean drink net meer en meer en rus sy kop op die blok agter)

Jo: ek wou nog altyd ‘n pilot word – dan sou ek wegvlieg en almal hier
virewig los. Maar dis te duur, my oe is te swak en my punte is nie goed
nie – so daai droom het soos poef in die drein afgespoel! Ek wens
actually net ek was ‘n alleenkind. Als sou soveel makliker gewees het
as die tert nie daar was nie. Ek staan elke dag oopmond en kyk hoe sy
met als voorgetrek word. Maar whatever, volgende week is ek klaar
met die plek en al sy mense – ek het jou mos gese ek gaan na my oom
in Johannesburg toe? Ek het my male al gese maar ek dink nie hulle
gee einlik om nie, ek spaar nou al ‘n ruk vir ‘n buskaartjie dan sien
hierdie virpeste plek en sy mense my nooit weer nie.

(Kyk na Dean wat uitgepas het)

Natuurlik het jy uitgepas! Jy lecture my oor my familie en sy haat en
dan suip jy jouself kas toe elke aand! Eks klaar! Die vet weet eks klaar!

(Jo stan op en stof sy boek af en loop staaldeur toe)

(skree in die warehouse in)

hoor julle my? Julle is anyway nie eers die naam vriende werd nie. Dis
altyd ek wat agterbly, net ek. Alleen. Kwaad. Net ek!

Hallo? Ok fine, judge maar die weirdo wat sy shit verloor. Ek gaan ry.

(Jo staan ander aan die staaldeur, skud sy kop)

geen reaksie, net soos my ouers… net soos daai simpel onnies by die
skool. Jo het seker nou maar net weer een van sy uitbarstings. Jo sal
netnou beter voel. Jo sal eendag iets met sy lewe maak. Ne? ek weet
dis wat almal agter my rug se.



Ek ry. Julle kan maar bly as julle wil, maar ek is klaar. Jo is klaar met
hierdie. Johannes Christoffel is…

(vat aan die handle en vries)

(Van ver af hoor ons ‘n trollie wat tjierrie tjierrie maak en ‘n fluit – lank
gaan verby tot die staaldeur oopgaan en die “janitor” loop in en gooi vir
Jo oor sy skouer en gaan sit hom op ‘n ander plek neer. Die karakters
wat wel voor is, reposisioneer hy. Hy vat sy mop en mop die verhoog.
Gaan loer dan agter, chuckle lekker en bring vir Miane voorentoe en sit
haar by haar boetie – hand in hand met haar kop op sy skouer, stap
deur toe, sit die lig af en stap met sy trollie uit. Hy sluit die deur en ons
hoor hoe hy afloop en fluit.)

EINDE


