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Die Stoel
Deur J Lombard

Sinopsis
Wilma en Karen loop mekaar na jare raak in 'n wagkamer van

Home affairs van alle plekke. Die plek is vuil, die diens is
swak en om dinge nog erger te maak is daar net een stoel.

Skinderstories, oud liefdes, skandes en blokraaie verdryf die
tyd, maar ons ontdek gou dat die florescent lig dalk meer

vergewe as tyd.



Twee vriendinne stap in ‘n wagkamer in. Daar is een stoel. Hulle wag duidelik by een of ander
departement van een of ander iets. Elkeen het ‘n nommer in die hand.

Karakters
Wilma, ‘n laerskool onderwysers, dra ‘n swaar sak met boeke, hekelwerk, kos ens. Sy is reg vir
lank wag.
Karen het net ‘n tydskrif, haar sleutel en ‘n foon, met oorfone.

Wilma: (opgewonde) Genade! Karen! Kan jy nou glo dat ons na soveel jare mekaar
HIER van alle plekke moet raak loop?. Kan jy dit nou oorvertel!

Karen: (sarkasties) Kan jy nou glo? So toevallig…
Wilma: O nee, ek glo nie in toeval nie! Daar is ‘n rede vir elke gebeurtenis. Wat maak jy
hier vriendin?  Dink jy hierdie is kamertjie 314 waarvan die dametjie by die toonbank gepraat
het?

Karen: Wel dit staan op die deur!  314 op die deur. Ag great, net my luck… een oop
kassier… dit is mos hoe dit gaan deesdae in hierdie land. Res is seker op lunch.
Wilma: Ag, jy weet almal moet eet… Wat is jou nommerpie?
Karen: 59
Wilma: Ooo, ek het 60.  Ons gaan seker net na mekaar ingaan. Dink jy hulle gaan ons

roepies?
Stem: 43
Karen: Jy is nie ernstig nie!
WIlma: Ag hierdie gaan nou lekker wees vriendin, wanneer laas het ek en jy ‘n hele

daggie saam spandeer?
Karen: 2007 dink ek. Standard 9. (Gaan sit op die stoel)
Wilma: Mense praat nie meer van Standards nie hoor, maar ja ek dink dit moes

sekertjies graad 11 rond gewees het.
Karen: Moes wees.
Wilma: So? Hoe gaan dit met jou ou gesinnetjie? Hulle is tog te mooi op Facebook. Jy

moet meer gereeld fotokies opsit hoor, as ek weer sien dan is hulle groot.
Karen: Ja, die kinders word groot. En jy? Is jy nogsteeds alleen?
Wilma: O nee ek is nog te jonk om te trou! Boonop bid ek vir die REGTE mannetjie!
Karen: Jy moet ophou bid en begin vry.
Wilma: (lag skaam) Jy is nog net dieselfde.
Karen: Uhm, jy ooktjies…
Wilma: Elkgeval jy moet sê as jy iets wil lees hoor, of doen. Ek het sommer baie goedjies

ingepak wat die tyd onder ons uit kan laat vlieg. (begin sak uitpak) Koffie,
blokraaie, laas maand se huisgenoot, toebroodjies...

Karen: eks fine, dankie.  (sit oorfone in)
Wilma: (lang stilte - kom vir die eerste keer agter daar is net een stoel) Ag nee, het

hierdie plek dan nie stoeltjies nie.
Karen: (sug en haal oorfone uit) uhm?



Wilma: (skree) Ek vra het die plek nou net een stoeltjie?
Karen: Dit lyk so.
Wilma: Ag toemaar, daar is darm niks fout met hierdie bene nie, ek is seker ons gaan

vinnig gehelp word. Ek wil elk geval my steps vir die dag inkry! (kyk op haar
horlosie). Net nog 6000 om te gaan...oepsie!

Stem: 44!
Karen: Maak jouself maar gemaklik, ons gaan nog lank hier sit.
Stem: Numba 44!
Wilma: (uitasem) sjoe, skuif bietjie op. Nee wat weet jy, jy is reg ek is seker ons sal nou
gehelp word. Wat is jou nommer nou weer?
Karen: 59
Wilma: Oeh, ekt 60
Karen: ja, ek weet.

Wilma sit vir die eerste keer haar sakke neer en loop om die vertrek. Wilma se gesig is met die
hoop dat Karen gaan opstaan. Sy gaan haal prestic uit haar sak en plak al die posters vas “wat
se ore hang”. Sy gaan staan so dat haar boude in Karen se gesig is.

Wilma: Daarsy dit is beter.

Sy buig weer om die prestic in haar sak te sit met haar boude in Karen se gesig.

Wilma: Ag nee toe nou. Skuif bietjie op!
Karen: (speelse glimlag op haar gesig) Maak my! Dis my stoel.

Hulle stoei so bietjie vir die stoel. Die ys is gebreek.

Stem 45! 45!!!
Stilte
Stem 46!
(Stoei weer)
Karen: (lag te lekker) Los my, ek was eerste hier.
(Wilma gee op)
Wilma: Nou goed dan. My voete sal maar afval.
Karen: Sit op die vloer man.
Wilma: Ag nee sies. Ek kan sommer sien hulle was net hierdie vloere een keer ‘n jaar,

soos my klaskamer.
Karen: Ek hoor jy kerm nog net so lekker soos op skool! Fine! ek sal netnou vir jou ‘n
beurt gee.
Wilma: Ekt nooit gekerm nie! Dankie.

Wilma staan nou maar weer rond en probeer ‘n blokkiesraaisel in die lug doen. Karen blaai nou
deur die tydskrif.



Wilma: Ag Karen,  help tog ‘n ou vriendin.
Karen: Uhm?
Wilma: Ek voel eintlik te skaam om te vra…

Karen is nou nuuskierig en maak die tydskrif toe.

Karen: Vra maar.
Wilma: Ag dit het my nou net begaan. Ek is jammertjies, ek moet hierdie seker weet teen
die tyd…
Karen: Vra Wilma.
Wilma: Wat is ‘n 7 letter woord vir boud?
Karen: (teleurgesteld) Ek weet nie. Regtig was dit nou dit? Die groot vraag? Hoe de hel
moet ek dit weet?
Wilma: Ag toe! Wat het jy gedink wil ek vra? Dit eindig met ‘n K.
Karen: Poepho...
Wilma: (maak asof sy haar vinger op Karen se mond sit) Siesa Karen, ons se nie daai
woord nie.  Daardie woord eindig elkgeval nie met K nie.
Stem numba 47!
Wilma: Probeer nog. Dit eindig met ‘n K...
Karen: Klinkende simbaal?
Wilma: Toemaar, ek sal later terugkom na hom toe.
Stilte:

(sit die blokraai neer en begin weer in die kamer rond wandel. Dan kry sy ‘n plan.
Sy stap tot by een van die vensters.)

Wilma: Haaiiii! Kom kyk hier!
Karen: Wat?
Wilma: Onthou jy daardie ou waarop jy so verlief was in graad 10? Wat was sy naam?

Jaco Naude! Dit is hy! Sjoe, groot bakkie met ‘n plakker… “Jaco Naude
Rekenmeesters”

Karen: Jy joke!  Het hy steeds sulke mooi arms, ugh ek kon verdrink in daai
arms? (spring op en hol verster toe) Wag laat ek sien?

(Wilma sluip terug en gaan sit op die stoel)

Karen: Hier is dan niemand. (Sy sien Wilma het op die stoel gaan sit) Nee dit werk nie
so nie. Staan op!
WIlma: Nee, dit is my beurt. Sit maar op die vloer.
Karen: Gross! Nee! Ag nee man moet nou nie kinderagtig wees nie! Skuif op.
Wilma: (dink so bietjie) Ek sal maar die beter mens wees, maar net een boud.
Karen: Dankie vriendin.
Wilma: Geen probleempie. (sy skuif op en hulle sit so half half op die stoel vir ‘n rukkie)
Stem: 48! 49! 51!



Wilma: Ag foeitog! Hulle het nommer 50 oorgeslaan. Ek gaan hulle maar gaan maar
inlig.
Karen: Ja ek dink jy moet!

(sy besef sy gaan moet opstaan, en dat Karen weer die stoel gaan vat en dan heroorweeg sy.)

Karen: Dit is die regte ding om te doen, ek sal die stoel warm hou…
Wilma: O nee wat ek dink nie dit is nodig nie. Lyk nie asof iemand nommer 50 gehad het

nie.
Karen: Ag shame! Daar staan ‘n ou oomie op. Dink jy hy was 50?
Wilma: Karen mense staan op vir meer as een rede… Dalk moet hy die kamer verlaat…
Karen: Uh uh, hier hou jy jou pee. Ag shame, hy gaan nou weer ‘n nuwe nommer moet
kry. Die arme ou! Dit lyk of hy al lank gewag het. As jy maar net iemand gaan inlig het...

(hulle volg met hulle oe die persoon wat opstaan en maar uitstap)

Wilma: Ag toemaar ek is seker iemand sal hom help.
Karen: Skuif so bietjie op. My boud kramp

Dankie
Wilma: Nog bietjie?
Karen: Asb
Wilma: beter?
Karen: ja dankie
Stem: 52
Stilte
Karen: Het jy nie iets te ete in daardie juffrou mandjie van jou nie?
Wilma: (Spring op) Ja natuurlik! Ek het vars gebakte muffins en heerlike moerkoffie.

(Wilma wil weer gaan sit, Karen oorweeg dit om nie vir haar op te skuif nie, maar skuif dan maar
so halfhartig op.)

Karen: Toe ons jonger was kon ons darm maar baklei.
Wilma: Ja erg! Ek kan nie eers onthou oor wat nie! Ek onthou net ons was mekaar se
beste vriendinne en grootste vyande.
Karen: Dis waar! Onthou jy die keer toe ek so pak gekry het oor daai partytjie se fotos
wat uitgekom het?
Wilma: Nee nie einlik nie… (hoes so half nervous)
Karen: (lag uit haar maag uit) Ja man! Iemand het vir my ma fotos gestuur van daai
lekker party in graad 11 by Jaco Naude se huis. Ek dink ekt nog vir my ma gejok en gese dis n
ander meisie se vry fotos daai. Ons het so groot geskrik!
Wilma: O ja! Dit was nogals snaaks!
Karen: Nogals snaaks? Daai nogals erg ek het ‘n flippen harde pakslae geraak! As

dit nie vir my simpel broer was nie het ek nog daarmee weggekom ook. Weet jy,



dat hy tot vandag toe ontken dat dit hy was wat vir my ma die fotos gestuur het.
Sweer hoog en laag dit was nie hy nie.

Wilma: Ja, ek onthou. Onthou jy nog die volgende dag by die skool? Jy het nog jou
skoolrok so opgelig en vir die hele klas jou bloukolle van die houdlepel gewys..

Karen: Jaaa! Ek onthou!  Sjoe, maar die manne het toe begin tou staan.
Wilma: (sarkasties) Jip, almal het roe in ‘n ry gestaan vir jou.
Karen: Sal jy nog bietjie opskuif?
Wilma: Graag.  (staan op)
Karen: Hoekom is jy nou so weird? Ek dog ons reminisce nou oor die “good old
days”! Whatever, ekt geweet ek moes nie dit opbring nie. Het jy nie nog iets om te drink nie?
Wilma: Net water. Ek bring vir jou.

(Karen gaan sit weer op die stoel.)

Wilma: Hierso.

(Wilma wag dat Karen klaar drink en bere dan die water. Maar Karen sit op haar foon en wil nie
opkyk nie.)

Wilma: Skuif weer op.
Karen: Nee. Jy het opgestaan…
Wilma: Maar dit was vir jou! En netnou toe het jy weer opgeskuif.
Karen: Ja, maar toe het jy muffins gehad.
Stem 53!
Wilma: (vieserig) Jy! Jy is iets anders!

(Sy gaan pak haar tas reg. En kyk weer haar kaartjie)

Wilma: Hoe lank moet ons nou wag? Jys mos 59 neh?
Karen: Jaaa,  Ek dog jys so positief oor ons dag alleen?
Wilma: (gee haar net ’n kyk)

(WIlma trek haar baadjie uit, vou dit op en gaan sit op die vloer.)

Stem: 54!

(Wilma begin op haar vingers tel.)

Wilma: nog net 5 mense voor ons.
Karen: Gee jy nie soos wiskunde of iets nie?

(Wilma gaan sit in ‘n meditasie posisie.)

Karen: Vaderland! Moet jy so happy wees? Jy maak my naar.



Wilma: (sonder om op te kyk) Ag man jy is net jaloers omdat jy altyd die gat in die donut
sien. Geniet die lewe vir ‘n slag.

(Wilma begin Hold On te neurie. Later sing sy.)
I know there's pain (I know there's pain)

Why do you lock yourself up in these chains? (These chains)

No one can change your life except for you

Don't ever let anyone step all over you

Just open your heart and your mind (Mmm)

Is it really fair to feel, this way inside? (Woah)

(Karen join in, begin hulle dans doen)

Some day somebody's gonna make you want to turn around and say goodbye

Until then, baby, are you going to let 'em hold you down and make you cry?

Don't you know? Don't you know, things can change

Things'll go your way

If you Hold On for one more day

Can you Hold On for one more day?

Things'll go your way

Hold On for one more day

Karen begin sommer saam sing. Dis ‘n ou liedjie. Ons kan sien hulle altwee ken hom goed,  by
die koortjie spring hulle op en voer ‘n danspassie of twee uit. Hulle lag lekker. En dan kom hulle
agter die stoel is leeg, altwee hol vir die stoel maar Karen kry hom weer.)

Wilma: Neeee, dis my beurt!
Karen: Jy kan netnou weer ‘n beurt kry!
Wilma: Karen jy het dit netnou ook gese.
Stem 55

(Wilma tel weer die blokraai boek op.)



Karen: Sitvlak
Wilma: Hoe nou?
Karen: Sinoniem vir boude. Die 7 letter woord wat jy netnou gesoek het.
Stilte
Stem 56
Stilte
Stem 57
Karen: Dit was vinnig.
(Wilma staar by die venster uit)
Wilma Karen, ek is regtig jammer
Karen Hoe nou?
Wilma: Oor die split .Daai pakslae wat jy gekry het oor die fotos wat uitgekom het. Dit
was my skuld.
Karen: Ag Wilma jy sê dit altyd! Jyt mos nie die fotos gestuur nie? Ek was roekeloos
daai aand. Ons was kinders.
Wilma: Ek het hulle vir jou ma gestuur. En toe stuur ek dit die volgende dag vir Anika
want ek het geweet sy sou dit vir die hele skool stuur.
Stem: 58
Karen: Se gou weer?
Wilma: Ekt vir haar die fotos gestuur en toe net daarna huistoe gegaan.

Ek het geweet sy gaan jou neuk en ek dink ek wou dit gehad het.
Karen: Hoekom sou jy so iets doen?
Wilma: Ag dis simpel.  (worstel)
Stem: 59

(Karen staan op en gaan sit by Wilma op die stoel)

Karen: Vertel my
Wilma: Onthou jy vir Rikus? Rikus Neethling?
Karen: Kort outjie met die gevriesde hoender  kuite? Hy was ‘n nobody!
Wilma: Hy was nie ‘n nobody vir my nie! Hy was vir my iemand.
Karen: Ekt nie eers geweet jy hou van hom nie. Hoekom het jy my nooit gese nie?
Wilma: DIs presies jou probleem Karen, jy hoor maar jy luister nie! Ek HET jou gese!
Daai aand voor die partytjie toe se ek vir jou hoe mal ek oor hom is, maar jy was weerens te
besig met jouself om agter te kom!

Wilma: Hys vandag nou nie meer iets vir die oog nie, maar ek onthou ek het gevrek oor
hom. En toe eendag in die aadrykskunde klas, jy was afwesig of iets,toe sê hy die hele dag
suck want jy is afwesig. Ek was so gatvol vir jou wat net altyd al die ouens en aandag kry.
Stem: 60!
Wilma: Dalk het ek maar net gewens mense kon my ook raaksien en mis of iets. En ja.
Ek dink ek het gehoop jy kry raas en dat jy ook uncool soos ek sou wees. Jy weet met die



pakslae en als. Ag en ons almal weet dit het toe nou nie gewerk nie. Na daardie dag was jy net
nog meer populer en dinge tussen ons was net nie weer dieselfde nie.
Karen: Ek het gedink jy wil nie meer met my vriendinne wees nie. Ek weet nie hoekom
ek nooit gevra het nie.
Stem 61

Karen: Wilmie die stoel is oop, jy kan maar daar sit, voordat iemand anders dit vat.
Wilma: Dis ok, hulle kan maar.
Karen: Maar ons gaan nog lank wag.
Wilma: jip
Karen: Jou boude gaan seer word
Wilma: Ek weet.
Karen: Ok
Wilma: Halfies?
Karen: (awkward singing)
Some day somebody's gonna make you want to turn around and say goodbye
Until then, baby, are you going to let 'em hold you down and make you cry?
Don't you know? Don't you know, things can change
Things'll go your way
If you Hold On for one more day
Things'll go your way
Hold On for one more day
Stem 62!!!
Wilma: Wat’s jou nommer nou weer?
Karen:: (kyk na hulle kaartjies) Jy is nie ernstig nie!

Curtain


