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VERHOOGPLAN 

 WIT LAP WAT KAN AFROL  

 

 KOSTUUM RELING WAARAAN  BOKS VIR PROPS  

        DIE KOSTUUMS REEDS HANG  

 

2 X SWART BLOKKE  

 

 

 

  ‘N GROOT  

 STAANMIKROFOON 

 

 

 

 

SPESIALE EFFEK VIR “DIE DAG TOE IRIS OPGESTYG HET...”  

 

 

 

  
 

Lap rol af en word ‘n skerm vir skaduspel.  ‘n Klein dorpie word uit karton geknip en van 

agter af belig om die buitelyne van ‘n dorp te skep wanneer die skaduwee sigbaar word.  

*Beligting is noodsaaklik vir wanneer Iris opstyg. ‘n Sterk kollig wat uitskiet en verdwyn. 

Wanneer Iris begin opstyg word lig agter skerm afgeskakel.  Totale blackout, slegs die 

kollig wat opstyg. Spelers lewer hul dialoog met flitse.  Eindtoneel – Dorpie weer sigbaar, 

maar die slag met helder pienk, oranje en geel beligting.  
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KOSTUUMS  

 

  NOMMER 1, 2  - KOSTUUMS VIR   

                                             OPENINGSTONEEL   

                                                          Word ook gemerk as 1 en 2 met wit          

                                                                                 nommers op baadjies of bors/hoed. 

                                                                   PS.  Laat spelers swart tights en ‘n swart t-shirt 

                                                                    onder rooi baadjies dra – swart eenvoudige kostuum 

 word gebruik vir Iris.  

 

 

 

  KONYNE 

                                            Props:  Breiwerk, breipenne, hempie met ‘n hasie op 

                                                        Glas met gin and tonic/ Sprite, Porselein Bulldog,  

        Kniekombers, Fifty Shades of Grey boek onder kombers 

 Remote/afstandbeheerder  
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BOETA!  

 

                                                                  KOSTUUM: Enige rugbytrui of t-shirt met die’ logo op 

           Pt shorts, helderkleurige kouse,                                                                                

                                                                        Crocs,  ‘n pet op die kop,  

                                                            facepaint – cheetha kolle (opsioneel) 

 

                                                                    PROPS:       Fluitjie wat hang om haar nek 

                                                                ‘n lemoen wat sy kan uitsuig  

                                                                 ‘n bottel Energade, Protein Shakes 

 

 

DIE DAG TOE IRIS OPGESTYG HET  

Swart tights, swart t-shirts, kaalvoet 

PROPS: Flitse 

OPENING 

Op die verhoog staan twee swart blokke, ‘n lang ysterpaal waaraan die spelers 

se verskillende kostuums hang en ‘n boks wat gemerk is 

PROPS/REKWISIETE/KAGGELKAKKIES. Heel voor in die middel van die verhoog 

staan ‘n mikrofoonstand met ‘n reuse mikrofoon op vas gemonteer. 

Opgewekte musiek begin speel – soortgelyke musiek wat in ‘n sirkus sal speel)  

SQ – SIRKUS MUSIEK  

LX – indien moontlik ‘n soeklig wat oor die verhoog flits met gekleurde ligte wat ritmies 

saam met die musiek flikker.  Daar volg ‘n blackout van ‘n splitssekonde en wanneer die 

musiek stop sit al drie die spelers op die verhoog op die swart blokke.   

NOMMER 1 -  (gryp die mikrofoon en klop hard teenaan die spreekspons) Hallo? Is die ding 

aan?  Kan julle my hoor? Hallo?  

NOMMER 2: (fluister) O my word, Nommer 1, die ding is aan! Ons lyk soos amateurs op ‘n 

oopverhoog by die Bielie Mielie Fees....PRAAT!!!   
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NOMMER 2: (maak senuweeagtig keelskoon) Natuurlik…..ek vra onverskoning….ek is 

bietjie senuweeagtig…o moerlandspan....ek kan nie onthou wat moet ek sê nie...is die ding 

nogsteeds aan?? 

NOMMER 1: Begin net soos ons geoefen het....(fluister hard en stadig) Goeienaand Dames 

en Here... 

NOMMER 2: Goeienaand Dames en Here... 

NOMMER 1: Appels en Pere...  

NOMMER 2: Dokters en menere.... 

NOMMER 1: Juffrouens sonder klere... 

NOMMER 2: Ontvangsdames en knoppie-poppies... 

NOMMER 1: Siekes en gesondes... 

NOMMER 2: Geleerdes en genomineerdes... 

NOMMER 1:  Die VLU 

NOMMER 2:  Die ACVV 

NOMMER 1: Die JDD... 

NOMMER 2: Huh?  

NOMMER 1:  Die Jong Dames Dinamiek... 

NOMMER 2:  Aaaaaa.... 

NOMMER 1: Die DBV 

NOMMER 2: Die ANC.... 

NOMMER 1: (geskok) WAT?? 

NOMMER 2: Grappie! Die CSV!  

NOMMER 1: Die Kabinet... 

NOMMER 2: Geagte Mevrou die Voorsitter... 

NOMMER 1: Mevrou Dokter... 

NOMMER 2: Mevrou Dominee... 

NOMMER 1: Die ATKV. 
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NOMMER 2: Al die beoordelaars...’n spesiale verwelkoming aan u... 

NOMMER 1: (fluister) Gatkruiper... (maak vinnig sy keel skoon)  

NOMMER 2:  Kommuniste... 

NOMMER 1: En al die vriendelike Alkoholiste... 

NOMMER 2: Ek dink regtig ons het nou almal gegroet....WELKOM BY....uhm...by.......uhm... 

WELKOM BY ONS!  

GELYK: (spirit fingers en ‘n drumroll volg) TADAAAAA!  

NOMMER 2: Applous! APPLOUS Dames en here! Kom Dames en Here, moenie skaam wees 

nie! Dankie! Dankie!  Ek dank u...(maak ‘n dramatiese buiging en fluister onder deur haar 

kieliebak) TOUGH CROWD...Dit was maar ‘n blêrrie poeferige applous...Vertel hulle hoekom 

is ons hier! Psssttt...Vertel hulle! Nommer 1, jy het die woorde geleer....toe praat! 

NOMMER 1: Nou dames en here...(maak ongemaklik keelskoon) U wonder seker hoekom is 

ons hier... 

NOMMER 2: (begin sing) How the hell can we believe you? How the hell can we believe 

you? 

NOMMER 1:  Wel, ons het dit goed gedink om... 

NOMMER 2: (sing weer) Sy lyk vir my so baie soos tant Koek se hoenderhaan.... 

NOMMER 1:  Ek vra regitg onverskoning vir my kollega se onbetaamlike en onvanpaslike 

gedrag...om...om julle.... 

NOMMER 2: (sing) Kinders by dosyne! Kinders by dosyne! Kinders by dosyne in haar gloria!  

NOMMER 1: (vlieg om) Nommer 2, sal jy Sharraaaap!  

NOMMER 2: Ek stem saam met Nommer 1! Hierdie besigheid is so styf soos ‘n Pamela 

Anderson se.... 

NOMMER 1: (trek haar asem geskok in) Nommer TWEE!!!  
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NOMMER 2: Wat? So styf soos Pamela Anderson se LIPPE! Sies! Waaraan dink julle?  Dit is 

soos die tannie wat ‘n flater begaan het tydens die jaarlikse VLU (spreek dit uit as FLU) 

vergadering.... 

NOMMER 1: Die wat?  

NOMMER 2: V L U....Anyway...so is ons almal daar.... 

NOMMER 1: (plak ‘n hoed op haar kop)Mevrou Dokter… 

NOMMER 2: (gooi ‘n serp om haar nek) Mevrou Dominee…. 

NOMMER 1: Mevrou die Uwe Voorsitter... 

NOMMER 2: Mevrou Proffesorus... 

NOMMER 1: Man, enige tietie met ‘n titel was daar! En Mevrou DOKTOR Die uwe Voorsitter staan 

op om die verwelkoming te doen….(druk ‘n brilletjie op sy neus en begin praat in ‘n hoë bewerige 

stemmetjie) Dames, Dames! Dit is vir my ‘n besonderse voorreg om vandag hier voor julle te kan 

staan by hierdie jeugdige oomblik in ons jaarprogram....daar waar ons susters bymekaar kom en van 

ons talente en gawes ten toon stel...Heel eerste wil ons graag vir Mevrou Dominee bedank.... 

NOMMER 2: En hier slaat die pawpaw toe die fan! Mevrou Dominee is bekend vir haar heerlike 

yskaskoek...En natuurlik het sy dit weer gebak vir hierdie jaarlikse byeenkoms.... 

NOMMER 1: Maar arme Mevrou DOKTOR Die uwe  Voorsitter se senuwees is gedaan, want die arme 

vrou lewe al vir drie weke lank net op rooiwyn en rescues....en toe sy die bedanking moet doen is die 

oomblik net te groot....en haar tong knoop waar hy nie moet knoop nie... 

NOMMER 2: Heel eerste wil ons graag vir Mevrou Dominee bedank vir haar heerlike YSKOESKAK!  

Die sirkusmusiek begin weer te speel.  

NOMMER 1: So dames en here...  

NOMMER 2: Appels en Pere...  

NOMMER 1: Dokters en menere.... 

NOMMER 1: Juffrouens sonder klere... 

NOMMER 2: Ontvangsdames en knoppie-poppies... 
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NOMMER 1: Siekes en gesondes... 

NOMMER 2: Geleerdes en genomineerdes... 

NOMMER 1:  Die VLU 

NOMMER 2:  Die ACVV 

NOMMER 1: Okay, dit is genoeg! Ek dink hulle kry die prentjie....Dames en Here...ons het 

besluit om u...wel om u te vermaak met...met... 

GELYK:  ‘N KONSERT!  

NOMMER 1: Dit is reg ja! ‘n Konsert! Maar hierdie konsert is nie net ‘n konsert nie... 

NOMMER 2: Konserte is kindertjies met geverfde gesiggies wat Kumbaja sing... 

NOMMER 1: Konserte is vervelige orkeste met vrouens wat viole tussen hulle boesems laat 

verdwyn... 

NOMMER 2:  Konserte is onbekende sangers in stywe jeans en single cds wat nooit verkoop 

nie... 

NOMMER 1:  Konserte is boring... 

NOMMER 2: Lank en uitgerek... 

NOMMER 1: Verpligtend weens familielede se deelname... 

NOMMER 2: ‘n Pyn in die gordyn...  

NOMMER 1: ‘n Tannie op die klavier wat verlore raak tussen haar voetnote en middel C,  

NOMMER 2:  Mans met oopgeknoopte checkhempde en boks kitare terwyl alles in paarrym 

gesing word en elke woord begin met bokkie... 

NOMMER 1: sokkie... 

NOMMER 2: lyfie... 

NOMMER 1: wyfie.... 

NOMMER 2: kielie.... 

NOMMER 2: mielie... 

NOMMER 1: my... 

NOMMER 2: vry... 
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 NOMMER 1: 10 000 viole en ‘n koor met bultende basse en ontploffende soprane. 

NOMMER 2:  Dankie! Hulle kry die idee...Daarom het ons dit goed gedink om ons konsert 

anders te doen....Ons het besluit hou konsert....MET ‘n KICK!  

NOMMER 1: .  En dit is wat julle vanaand gaan kry!  

NOMMER 2:  ‘n Kielie-mielie-bo-baas-bielie- 

NOMMER 1: pietersielie-vir-gert-en-gielie- 

NOMMER 2: deurmekaar-kunstenaar-tipsytert-konsert! Dames en here, wat meer kan ek sê 

as – EEN SKRYWER, EEN SKEPPER, BAIE STORIES!  Baie welkom by KONSERT MET ‘N KICK!   

NOMMER 1:  Let wel dat alle karakters fiktief is en indien daar enige ooreenstemming of 

herkenning of erkenning plaasvind is dit blote toeval.  

NOMMER 2: Nommer 3 – SHARRAP! LETS KICK IT! MUSIEK ASSEBLIEF!!!  

Sodra die musiek begin te speel skarrel die spelers rond en help om die aktrise aan te trek 

wat die karakter gaan vertolk. Sy preset die props en verhoog vir hom, trek sy pruik reg en 

sodra hy stelling inneem verdwyn sy van die verhoog.  

 

 

KONYNE 

(SQ – Haasdas se Nuuskas) Martie sit met ‘n breisak en klomp bolle geel wol. Sy is besig 

om te hekel.  Sy gooi vir haar ‘n stewige gin en tonic en vat ‘n lang sluk. Sy vat haar 

afstandbeheerder en druk die knoppie, die musiek stop. Sy het ‘n swaar Namakwalandse 

aksent – JAN SPIES manier van praat 

Konyne. Ek het ‘n ding oor konyne. Ek weet nie hoekom nie, maar hierdie ding kom al ‘n lang 

pad, al vandat ek kan onthou.  Die ding oor die konyne.  Kyk, ‘n konyn is mos eintlik ‘n 

dierbare dingetjie, sag, wollerig en warm...maar daai oë, daai rooi ogies is satanskykers reg 

uit die hel.  Enige ding met rooi oë is boos.  Rotte, duiwe, rooi wyn, rooi lipstiffie, rooi 

skoene...maar veral die konyne.  En ek het nie so seer ‘n probleem met die rooi ogies nie, dit 

is hulle lewensstyl. Jy weet...die vreeslike aantelery.  Dit is mos heeltemal onvanpas.  So 
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getelery.  Dit is mos nie normaal nie! Pure lus! Alewige besig om in en uit hulle gate te hop 

en bons en as jy weer sien is dit net slap oortjies en agterpootjies waar jy kyk. Dit is hoekom 

ek nie van konyne hou nie.  Hulle is net te jaarts vir hulle portuur.  Dat so kleine diertjie so 

gedryf kan wees agter die wortel van die kwaad.  Die konyne. Ek verafsku hulle.  En nou die 

dag toe kry ek mos nuwe bure.  Pure konyn se kind! Die man, ek weet nou nie wat is sy 

naam nie, maar sy van is Botha, maar die man het twee reuse voortande kompleet soos ‘n 

knaagdier en twee allemintige agterpote wat lyk of hy sy vastrap in die duisternis sal kan 

ken.  Lelike mannetjie. Siestog.  En dan klein Konyn. Sy vrou. Ek weet ook nou nie wat is haar 

naam nie. Maar ek noem hom Haas Botha en vir haar Klein Konyn. En sy lyk op ‘n druppel 

soos ‘n haas.  Sag, vormloos, wip neusie, rooi sinus waterige ogies, twee hang ore en 

wollerig.  Kyk, ek het nou nie ‘n probleem met vrouens wat oormatige haargroei het nie, 

sommige van ons is maar so gebore.  Maar kyk, as jou gesig beginne lyk soos ‘n kaktus in ‘n 

begrafplaas se rotstuin, dan moet jy weet jy moet beginne plan maak.  Nou Klein Konyn het 

sulke hare gehad....vreeslike snor en baard en kenstoppels.  Te aardig.  Maar snaaks, dit 

smaak my al haar hare het gaan groei aan haar gesig en nie op haar kop nie.  Die haarlyn 

begin diep, hier agter die ore op, dan groei die dun haartjies uit tot dit saamvloei in ‘n 

hoopvolle watervalletjie tydens groot droogte.  Amper bles, amper pan met ‘n 

plaassentrale-haarlyn – 5 langes, 7 kortes, en die res wat sukkel om plek-plek deur te kom.  

Nou dit was Klein Konyn.  Net so lelike mensie. Siestog.  En so het ek hulle verwelkom en 

hulle het ingetrek en hulle bokse met ‘n paar meubeltjies hier bo my kom indra.   

Ek is daai aand vroeg huis toe.  Ek is mos maar lief om so teen 8 reeds in katel te wees.  10h 

skrik ek wakker van die allervreeslikste geluide.  Man, dit is ‘n geskreeu en ‘n gesteun en ‘n 

gekreun, met die klap van swepe en handpalms op kaal velle.  Die plafon het vibreer en die 

vibrasies het my keramiek bulldog van die kas af geskuiwe....ek het opgestaan en vir my ‘n 

gin en tonic gaan gooi en vir Boela...dis nou die keramiek bulldog probeer plak met 

superglue terwyl ek geskok gesit en luister het na die rumoer.  Ek was so ontsteld ek het vir 

arme Boela ‘n ekstra paar ore aangeplak. Ek dink dit was ‘n deel van sy agterpoot wat 

perongeluk tydens verlies van konsentrasie op sy voorkop beland het.  Nou lyk Boela ook 

soos ‘n konyn....maar nietemin. Terwyl ek daar sit en plak en sluk aan my gin en tonic en 

luister na die huismoleste bo my kop toe wonder ek – maar wat gaan daar bo aan! Haas 

Botha lyk soos die pure onskuldigheid van self. Ek het nou nooit kon dink dat hy 
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handgemeen sou kon raak met Klein Konyn nie! Ja wel, met sulke groot agterpote is hy 

maklik twee kope langer as sy, maar dit is darem te allervreeslik om jou vroutjie so aan te 

rand.  Na ‘n paar ure het die rumoer bedaar en ek is bed toe met ‘n migrain en Klein Konyn 

in my kop.  Daardie volgende oggend is ek sommer in my kamerjas na haar toe, met ‘n 

skinkbord vol skons. Ek het gedink miskien sal die arme vroutjie hart oopmaak en dalk sou 

ek kon sien watter skade is aan haar voorkoms aangerig.  Klein Konyn het skaam die deur 

oopgemaak met ‘n deurmekaar gedroogde Gariepdam op haar kop en blossende wange.  

Geen bloukolle, geen kneusplekke, niks.  Net sinus-ogies wat rooi glinster. Vreemd dag ek 

toe nog by myselwers.  Baie vreemd.  Ons het gaan sit in die deurmekaar kombuis en gewag 

vir die pot water om te kook.  Oral het klere gelê op die vloer....maar sommer onbeskofte 

klere – jy weet – onderklere.  Nou ek weet nie of Haas Botha weet waar het Dawid die 

wortels begrawe nie, maar die man dra ‘n allemintige 2XL....en ek het hom goed deurgekyk 

– hy het nie ‘n boep nie, daai is ‘n ander tipe gewig wat daai materiaal lappie moet dra.  Ek 

vra toe ewe onskuldig vir Klein Konyn...:”Is alles okay jong? Jy lyk so springerig 

vanoggend....” “Ja tannie....”  sê sy en giggel.  “Nou wat het gisteraand so gerumoer hier by 

julle?...”  Klein Konyn raak pienk en sy gooi skoon die koppie mis.  “Nee tannie, ons het 

gemovie....” sê sy.  “Liewe jimmel....” sê ek....was dit ‘n oorlogmovie?” “Nee tannie....sê 

sy....Dit was 50 Shades of Grey....”  “Is dit ‘n hair salon movie? Vra ek....by my haarsalon het 

ons so katalogus waar jy kan kies, van 50 Shades of Purple tot by Grey....”  sy het skaam 

geglimlag en gefluister. “Ek sal vir tannie die boek leen...” 

Ek is daar uit by Klein Konyn met my leë skinkbord, en dan nou die swart boek met ‘n silwer 

das op – 50 SHADES OF GREY.   

Die aand beginne ek te lees.  Maar wat ‘n onbeskofde boek!  Ek het die eerste 5 hoofstukke 

gelees en toe eers vir my weer ‘n gin en tonic ingegooi.  Kyk, as jy nou die doen en late van 

konyne wil bestudeer dan lees jy daai boek.  Dit is net ‘n gehop en ‘n gespring en ‘n op en af 

gebonsery al met die gat langs tot binne-in. En wraggies, daai selfde aand, toe is dit weer 

sulke tyd.  Die geklap van swepe en kaalbasvelle, die gebulk en geskreeu en geratel en 

vibreer van my plafon.  Ek gebruik nou vir Boela as ‘n deurstopper.  Daai tweede aand het hy 

hom amper weer in sy moses in geval.   
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Ek het nou uit die aard van die saak nie weer die volgende oggend skons vir Klein Konyn 

gevat nie.  Ek het half gevoel dit is mos nou nie my plek nie.  En so het dit aangegaan.  Tot 5, 

6, 7 keer ‘n week, 3, 4 maal in ‘n aand.  Nou weet ek hulle sê hoe meer haas, hoe minder 

spoed, so miskien het Haas Botha te veel haas vir sy spoed en verloor dit half so langs die 

pad en die gat dat hy maar weer en weer moet probreer.  En so het die konyne beginne 

teel....aanmekaar.  Soveel so dat ek deesdae vir my mooi kalmerende musiek op sit as die 

gerumoer begin.  Ek luister Rudi en Corlia se As ek sing, sing ek vir jou.  Dit is ‘n pragtige lied.  

Daai Rudi en Corlia darem. Ek was eers effe ontsteld toe ek gehoor het Rudi is ‘n haas, jy 

weet, ‘n hoepelhopper....man skeef.  Maar nou lyk dit my mos hy het toe gaan staan en trou 

met ‘n vrou. So nou luister ek maar weer hulle cds.   

Kyk, ek het ander cds ook....maar Jurie Els sing nie so lekker hard nie en as ek vir Steve moet 

luister so saam met daai Konyn-boek sal ek my hormone heel deurmekaar klits en nuwe 

bloeddrukpille moet kry.   

Haas Botha en Klein Konyn bly nou al ses weke hier.  En ek is nou al amper klaar gelees aan 

die Konyn boek....die 50 Shades of Grey.  Ek het eers die boek bietjie neergesit, want as ek 

daai boek lees dan kry ek deesdae so krieweling hier binne my.  Man, dit is moeilik om te 

verduidelik.  So ‘n springerigheid, so ‘n wollerige gevoel....man soos ‘n konyn wat skelm uit 

sy gat loer.   

Nou ek het julle nog nie vertel van Arrie nie.  Hy is die opsigter.  Ek het nooit van Arrie gehou 

nie. Pure konyn se kind.  Wit wollerige hare en sulke klein voorpootjies met snorbaarde wat 

in alle rigtings groei.  Arrie kom klop nou die dag aan my voordeur, baie voorbarig voel ek, 

en hy kom sê vir my “Martie, ek laaik daai cd van jou, as jy wil kan ek vir jou my skouspel dvd 

leen.  Hulle twee het dit daar gesing. ” 

Ek het vir hom gesê dankie, maar nee dankie. Ek het hekelwerk wat moet klaar.  Ons het toe 

op ten einde uitgevind Klein Konyn is swanger.  Hulle weet nog nie of dit ‘n ou seuntjie of ‘n 

dogtertjie gaan wees nie.  So nou brei ek maar met geel wol.  En ek het ‘n klein hasie op die 

hempie geborduur.  Vir Klein Klein Konyntjie. Siestog, wie weet wat vir die arme kind wag.  

Om nie eers te praat van sy of haar voorkoms nie.  
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Maar vandag rond ek my laaste steke af.  Dan is klein klein Konyntjie se hempie klaar.  Ek sal 

môre weer nuwe steke opsit vir nog ‘n hempie.  Jong, met die twee konyne se leefstyl dink 

ek nie Klein Klein Konyn gaan vir lank ‘n alleenkind wees nie.  Ek het toe vir Klein Konyn haar 

Konyn-boek ook sommer terug gegee.  My hande het so aan de sweet gegaan hier al langs 

hoofstuk 14 dat die arme boek al waterskade het.  Ek het toe my bloeddrukpille met 20 

miligram laat opskuiwe en ek sit deesdae met ‘n helse konyn hier in my binneste.  Ene wat 

so knaag al hier langs my binnebene op.  Vervlakste konyne.  Jy kan maar daai wortel hier 

voor my neus kom swaai, maar vir ‘n konyn swig ek nie! Nee allekragtie, ek is ‘n ordentlike 

vrou! Kan jy jou nou indink, so op my ouderdom....(skielik is daar ‘n klop aan die deur) O j 

gat!  Amper mis ek daai steek! Julle moet my maar verskoon.  Arrie kom eet vanaand by my.   

Ons gaan sy Rudi en Corlia dvd kyk.  Ek en hy whatsapp mekaar deesdae. En sy bynaam vir 

my....Konyntjie.  Nogal oulik.  Dit is nou te blêrrie sweet!  Nou wat kyk julle?   

Ons gaan net movie kyk.  Ek sê eers koebaai.  Ek wil nou nie die haas uit die hoed laat nie, 

maar as julle gewonder het wat vanaand hier gebeur moet julle maar wonder, kom ons sê 

maar net – dit is husse met lang ore!  

(SQ – Rudi en Corlia, As ek sing, sing ek vir jou)  

Sodra die musiek begin te speel skarrel die spelers rond en help om die aktrise aan te trek 

wat die volgende karakter gaan vertolk. Hy preset die props en verhoog vir haar, trek haar 

keps reg en sodra sy stelling inneem verdwyn hy van die verhoog.  

BOETA 

(SQ – CHEETHA Leon Schuster  – Trish is geklee in oranje van kop tot tone met ‘n Cheetah 

vlag en enige iets wat kolle of pote op het.  Langs haar staan ‘n bankie vol lemoene en 

shakes. Sy het ‘n fluitjie om die nek en blaas dat haar wange bol)  

Yesssss! Yessss! Go BOETA GOOOOOO! Trek oop ketel my kind! Sidestep daai moegoe! Kom 

BOETA! Check hulle game plan, hulle gaan die flanke links om stuur....hou net jou oë tussen 

die pale, lock jou vision en attack! Pass uit Boeta, moenie suinig speel nie....WAAR DE HEL IS 

DIE ONDERSTEUNING! Kom boytjies, back him up! Nice one, Boeta, rol daai bal, dribble hom 

dan klits jy hom deur met ‘n grubbertjie! KOM BOETA! (‘n fluitjie blaas) Wat de hel is nou 

fout! Hey ref! REFFFFFFFFFFFFF! Waar sit jou oë pêl? Boeta was not de wiel off-side!!! S̔ê 

wie???  Ag jy is nie ‘n ref se gat werd nie man.  Check nou hoe lyk die boytjies nou! Hulle het 
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reeds 20 meter veld gewen nou neuk jy hulle weer terug met ‘n skrum omdat jy sê my Boeta 

was off-side.  Ek sal vir jou so hard klap dat jou tande off the side of your face is man! Kort jy 

‘n stok my ou, want lyk my jy blaas hierdie fluitjie in Braille! Okay....okay....sorry. Ek sal sit. 

Sorry. Nee, moenie vir Boeta ‘n Rooikaart gee nie. Sorry.  Gjeeezzz....Rugby is ook nie meer 

wat dit was nie.  Kyk nou maar vandag. Boeta-hulle speel teen die Kroonstad Cruisers.  Nou 

kry hulle ‘n local ref om vir hulle te blaas. En laas met die Bothaville Bulletjies was dit presies 

dieselfde storie.  Maar ek het vir Boeta gesê hy moet net speel met sy hart. Dit is waar ‘n 

ware man se sportmangees lê – hulle kan jou beker en jou liga vat, maar nie jou hart nie.  

Yesssss! Yessss! Pass die ball! Pass die BALL! Magtag Trevor, pass die ball vir die ou wat nie 

op die grond lê en klaar gras vreet nie! Hoe de hel Trevor span gekry het weet net sy ma 

alleen.  Maar ek sien sy pa het Boeta-hulle se waterbottels geborg so ek vra maar nie te veel 

vrae nie.  Nee, rugby is nie meer wat dit was nie.  Alles is deesdae net ‘n omkopery.  Toe 

Boeta-hulle teen die Brakpan Buffalos gespeel het, toe is daai ref se coolerbox vol J&B en 

biltong gepak. Hulle het tot die medix se ys gebruik om sy dop koud te hou.  Nee, rugby is 

nie meer wat dit was nie.  En ek ken my rugby. O yesss SIR I DO! Ek het my blaaskursus gekry 

op QwaQwa.  Ek het hom geCum....jy weet, Cum Laude....‘n A+ gradering.  Daarom kyk ek 

dwarsdeur ‘n ref.  En jy moet weet, ekself het ook rugby gespeel.  Yes ja, vir die Vrystaatse 

Vrouespan.  Ons girls kon speel hoor! Maar ek het ‘n helse rugbesering gekry, so nou kan ek 

nie meer die punch vat nie, so o well, good memories. I am telling you.  Ek het my tokse 

geverf met varnish en nou staan hulle op my sideboard as ‘n centre piece.  En ek is trots om 

te kan sê my Boeta het sy sportgene by my gekry.  Jislaaik, want kyk my Boeta kan speel.  Hy 

is sy ma se blue eye boy! Wanneer Boeta Springbok kry dan gaan julle ‘n ding sien.  Suid-

Afrika gaan een van die dae weet wie is Boeta van Blerk.  My boytjie! En hy is ‘n stewige 

mannetjie.  Hy is deesdae op ‘n nuwe dieet.  Ek gee vir hom protein shakes en whey powder 

en eiers.  Hy laaik nogal daai poeiers – hy was nog altyd lief vir Nesquick.  Shame.  Maar hy is 

tuff hoor! Ek sien hom nooit moan oor sy grass burns of stukkende elmboë nie.  Nee, hy is ‘n 

masjien. As Boeta daai ball kry dan loop hy oop soos ‘n jet op spirits!  Ek het hom nooit 

gedwing om rugby te speel nie. No ways. Ek glo ‘n kind is geregtig om sy eie keuses te maak.  

Net soos wat hy gekies het vir wie hy skree. Kyk ek is ‘n Cheetha girl.  My bloed is oranje. 

Maar Boeta laaik blou, alle mans doen mos maar.  So as hy vir die Blou Bulle wil skree is dit 

ook oraait. Ek gaan nie in sy pad staan nie. Een ma het my mos nou die dag getune ek is 

inmengerig.  Pushy.  Toe Boeta-hulle gespeel het teen die Dewetsdorp Dragons.  Ek tune 
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haar toe terug: “Wats jou case?” Sê sy vir my ek het die game gekook, want ek meng in.  Net 

omdat ek vir die boytjies een kant toe geroep het en vir hulle vinnig ‘n game plan gegee het 

beteken nie ek het die game gekook nie. Sy was net suurgat omdat hulle toe verloor het.  Ek 

het haar flou gekap en gesê: “Dit is maar pretty sad dat ons julle gewen het met ‘n girl game 

plan – daai game plan kom van die dae toe ons teen die Tarkastad Tieties gespeel het.  Julle 

seuntjies is ‘n klomp poeftertjies man!”  Toe gooi sy my met ‘n lemoen en ek haar met die 

medi-kit en toe vat hulle ons altwee poliesstasie toe vir verklarings.  Gjeeezzz.....what a old 

drama queen!  

Maar ag wat, hier staan ons weer.  Boeta maak my trots. Man, hy laat my hart tril hier 

binne. Hy is alles wat sy pa nie was nie.  Wat? Ek is nie skeef nie. Dink julle ek het vir Boeta 

uit ‘n eier gebroei?  Nee, ek was getroud. Met Chrissie.  Hy is ‘n mechanic. Ek het van die 

begin af gedink Chrissie is so bietjie van ‘n meisie-naam, maar Chrissie het ‘n paar kuite 

gehad wat my bene lam gemaak het.  Sulke knopkuite soos ‘n kameelperd.  Dit was van al 

daai mouterbaaiks wat hy aan die brand moes skop. Daai kuite....(fluit)  hulle kon trap 

pappie!  En toe kom die geneuk al met Boeta se doop.  Chrissie wil hom laat doop in ‘n blou 

valletjiesrokkie met ‘n kousbandjie om sy kop. Ek het gesê not de wiel gaan my seun lyk soos 

‘n doilie op ‘n kerkbasaar. Toe laat doop ons maar vir Boeta twee keer. Een keer in ‘n 

valletjiesrok en een keer in ‘n wit rugbytruitjie.  Dit is hoekom Boeta so groot hart het. Hy is 

twee keer geroep.  Maar anyway....so gaan alles goed en ek kom een middag vroeg by die 

huis, want ek wou die game tussen Suid-Afrika en Italie kom PVR....toe vang ek vir Chrissie 

en Dik Frikkie van langsaan in die garage.  Gat oor kop, elk met ‘n 9inch spanner in die hand.  

Ek het in die huis ingestap, my goed gepak, my Flatscreen gevat en toe gewaai.  Met Boeta.  

Eers by die Spar toe kliek ek what the hell is happening toe draai ek om en gaan tik vir Dik 

Frikkie en Chrissie dik met ‘n bobbejaanspanner. Toe voel ek beter en ek en Boeta eet 

hotdogs en kyk die game in ‘n hotelkamer.  Those where the days.  So jip, ek en Boeta 

karring maar so aan. So sonder ‘n pa. Maar hy is tuff. Hy is baie tuff.  Hy sorg vir my al weet 

hy dit.  Yessssss! Yesssss! Trevor pass uit! Pass TREVOR, PASSSS! GO BOETA! Vat die gap! Vat 

die gap! Yesssss! En hy is deur! (blaas fluitjie)  Ek sê julle mos, eendag gaan julle nog hoor 

van Boeta van Blerk, sodra hy springbok kry.  Maar eers moet Boeta leer praat. Sodra hy kan 

praat leer ek vir hom die Volkslied. Hy word volgende jaar 3.  En as hy daai Volkslied ken, 

dan gaan julle hom sien, want dan klop daai hart groen en goud!  
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(SQ – Hie kô die bokke!)  

DIE DAG TOE IRIS OPGESTYG HET 

(SQ – MUSIEK – fade uit) 

NOMMER 1:  Een ding wat ‘n mens van enige plattelandse dorpie kan weet is die feit dat 

almal alles van mekaar af weet.  Maar vreemd genoeg, alhoewel jy soveel van ander se doen 

en late weet, word die persoon na die dood net so vinnig vergeet. Sodra ‘n nuwe 

skinderstorie die dorp deurdraf, bêre jy al daardie skandes in ‘n boks en geniet die nuwes 

met oorgawe.   

Maar daar is een dag  wat ons dorp nooit sal vergeet nie, en dit is die dag wat Iris du Toit 

opgestyg het.  

NOMMER 2: Iris du Toit se storie kom al ‘n ver pad, nog voor my geboorte was sy al daar. 

Blykbaar het die du Toits vreeslik gesukkel om kinders te kry, bloot weens die feit dat beide 

Meneer en Mevrou du Toit gewigtige gene gehad het. Albei was eenvoudig te vet vir die 

bed! Dit is toe dat ou Dok iewers in ‘n Huisgenoot gelees het van proefbuis babbas – en net 

daar beloof hy die ongelukkige oorgewig egpaar dat hy vir hulle ‘n kindjie sal gee. Na 

maande se eksperimente en een gelukskoot kom die babatjie te voorskyn, maar ou Dok het 

ongelukkig nie die proefbuise deeglik uitgespoel nie, en daar beland Iris du Doit se gene 

saam met drie ander babas in een proefbuis!  

NOMMER 1: Dit was ‘n kragtige kraamsessie en na sewe dae se swoeg en sweet kom Iris die 

wêreld binne.  Die hele dorp het stil gestaan en die stad se koerante het kom fotos neem 

van ou Dok se reuse deurbraak en die reuse baba.  Blykbaar so breed soos ‘n basaar 

potbrood, maar met die mooiste oë – groot blou oë waarin lagliggies gedans het.  

NOMMER 2: My ma sê dit is waar sy haar naam vandaan gekry het, en blykbaar was dit ook 

al wat jy kon sien tussen die bol wange en bulte deur.  Drie dae later eet Iris ‘n gat deur die 

broeikas en toe die nurses haar kry het sy al die kafeteria se slotte begin afkou.   

NOMMER 1: ‘n Week later, toe al die ander bloedjies nog lê met doeke en drips, dring Iris 

aan op melktert en skaapboud. Toe sy ‘n week oud is eet sy al met ‘n mes en ‘n vurk  
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NOMMER 2: en op vyf draf sy uit as vasskopstut vir die Hoërskool se eerste rugbyspan.   

NOMMER 1: Iris was maar ‘n stil eenkant-kind.  Sy het op haar manier haar deel vir die dorp 

en sy samelewing gedoen.  Soms as dit kleure atletiek was het sy op die paviljoen gesit en 

haar grote bo-arms wyd oopgesprei sodat die Sub A’tjies nie so in die son hoef te sit en 

Jêmblikke, Visblikke sing nie.   

NOMMER 2: As Oom Sparky se jack moeilikheid gee het sy sommer so met haar knie die kar 

opgelig sodat hy die wiele kon omruil, en as dit reën en die rivier kom af het sy gesorg dat sy 

daar, papnat, teen die wal sit sodat oom Tiny nie sy mielieoes moes verloor nie. 

NOMMER 1: Niemand weet regtig hoe oud Iris was nie, my ma sê ek was in Standerd een 

toe sy aangeneem en voorgestel is: “’n Mens het mos nie matriek nodig om die Here se kind 

te wees nie.”  En so beland ek toe saam met Iris in matriek.  Slim was sy nie, maar daar was 

nie ‘n gram slegtigheid in daardie lyf van haar gewees nie.  

NOMMER 2: Dit was nie altyd maklik vir Iris om nog op skool te wees nie. Iris het haar eie 

lesenaar gehad, een van die ou draaibanke uit die houtwerklas. Sy moes agter teen die muur 

sit anders kan geen mens die Kaap de Goede Hoop sien in geskiedenis of ‘n grafiek se y-as 

uitwerk nie.   

NOMMER 1:  Maar daar het Iris gesit, blink gebak deur die somerson wat al van sewe uur af 

in die oggend teen die agterste wit muur skyn.  Sy het later so gesweet dat die skoolraad die 

plankvloere in die agterste helfde van die klas moes vervang en teels laat lê het.  

NOMMER 2: Nee, maklik vir Iris was dit nie, ek bedoel ons was agtien – vol drome, drank en 

dronk partytjies. Iris was lankal vrou, amper verby troutyd en kinders kry.   

NOMMER 1: En net voor die matriek eindeksamen kry ons Biologie meneer, Mnr. Buys, ‘n 

senuwee ineenstorting – blykbaar het hy gehoor hoe ‘n varing op die vensterbank vir hom 

vertel hoe pynlik fotosintese werklik is vir enige plant.  Hy en die varing is tergelyk daardie 

dag kom haal met die vangwa.   

NOMMER 2: En toe kom Meneer Smit.  ‘n Jong afgestudeerde meneertjie met ‘n Harrison 

Ford kakebeen, COLGATE-tande en broeke wat so styf span soos wat Tannie Bruwer se 

melkterte lyk wanneer sy gladwrap oor hulle trek – nie ‘n bubble of ‘n bult in sig nie! My ma 
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sê sy agterkant lyk soos ‘n enkelbed-paslaken wat in tye van nood, wanneer onverwagse 

familie kom kuier, oor ‘n dubbelbed geforce word.   

NOMMER 1: Die meisies het gelyk soos draairoomyse op Margate se strand tydens 

Desember, as hy net vir hulle kyk dan smelt hulle make-up soos hulle aan die bloos gaan.  

NOMMER 2: Getroude vrouens skryf in vir ‘n matriek her-eksamen en ou tannies bestel 

nuwe bloeddrukpille.  

NOMMER 1: Net in daardie twee maande wat Meneer Smit op die dorp was het die apteek 

so goed gedoen, hulle moes ‘n dubbelverdieping laat bou en uitbrei.   

NOMMER 2: Maar Meneer Smit het net oë gehad vir een meisie, Iris.   

NOMMER 1: Die ander meisies in ons klas het gesis soos straatkatte met sooibrand en die 

seuns het gelag tot hulle stemme vir ‘n tweede keer breek, maar Iris en Meneer Smit het 

niks gesien nie.  

NOMMER 1: Iris het elke dag vir hom die hele Kook-en-Geniet volume 1, 2, en 3 gebak in die 

huishoudkundeklas onder die paviljoen, en dan het hulle daar geeet en gesels tot na 

middernag.  Die ouers het begin kla oor die losbandige verhouding, maar Meneer Smit het 

blykbaar vir die skoolraad gesê hy help net vir Iris met ekstra klasse. Maar almal kon haar 

hoenderpastei en malvapoeding ruik tot by die BP-garage aan die punt van die dorp.   

NOMMER 2: En almal het geweet Meneer Smit sit daar met ‘n glasie rooiwyn en Iris met ‘n 

glas rooi Sparletta – sy was nog op skool en mag nie gedrink het nie, al sê haar ID die 

waarheid.  Dit was seker maar die skoolhoof se manier om haar te spite, ons weet tot 

vandag toe nie.   

NOMMER 1: Elke dag het Iris en Meneer Smit om die rugbyveld gestap en gesels tot die son 

ondergaan. Iris het later sulke diep gate om die rugbyveld gestap, ‘n maand later toe 

verander hulle die rugbyveld in ‘n olimpiese swembad vir die dorp.   

NOMMER 2: Niemand weet waaroor hulle gesels het nie, niemand was vriende met Iris nie, 

so niemand het ooit met haar gepraat nie.  
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NOMMER 1: Ek het langs Iris gesit in die klas, en ek het geweet, toe ek haar draaibank 

eendag bekyk, hulle gesels nie oor Kook-en-Geniet resepte, matriekvraestelle en ander 

dinge wat ouer mense seker maar oor gesels nie.  Oral op Iris se bank was daar hartjies 

uitgekerf met ‘n passer, en in elke hartjie, ‘n netjiese i en ‘n s  met ‘n pyltjie deur. 

NOMMER 2: Een dag kom Skewes, so standerd ses skinderbek die klas ingestorm. My ma sê 

Skewes se ma werk by die sentrale en die kind het maar so tussen kortes en langes 

grootgeword, dit is maar in hulle aard om so te skinder.   

NOMMER 1: “Meneer Du Preez het nounet vir Juffrou Muller en Meneer Smit saam in die 

biologieklas gevang! Kaal soos ‘n geplukte krismis kalkoen!”   

NOMMER 2: Die klas is doodstil, so stil dat selfs die bordkryt molekules vir daardie 

splitsekonde in die lug stol.  

NOMMER 1: Juffrou Muller? Maar hoekom sy? Sy lyk sy soos een van daai PEP-barbie poppe 

op ‘n goeie dag. So ‘n ou maer ongetroude bleek dingetjie met grasserige geel hare.  

NOMMER 2: Ek kyk vinnig om na Iris, haar oë is leeg en sy het die passer se punt stomp af in 

haar vinger gebreek. Die bloed drup op die draaibank en loop in al haar uitgekerfde hartjies 

se groewe, maar sy sien niks.   

NOMMER 1: Die enigste teken van die seksskandaal is die plakaat van die huidmondjie wat 

middeldeur geskeur is en verskeie gebreekte proefbuise en ‘n gekraakte pipet.  

NOMMER 2: Die volgende dag hou Iris op met eet, die snoepie verloor al hulle winste en 

speel bankrot binne twee dae.  Niemand sê ‘n woord nie.   

NOMMER 1: Iris gaan kook steeds elke aand kos in die huishoudkundeklas, maar sy sit 

alleen daar tot die son opkom.  Dan kam sy haar hare in een van die drukkokers se refleksie 

en loop weer terug skool toe.  Sy verloor veertig kilogram in een week en swart kringe begin 

onder haar oë te wys.   

NOMMER 2: Juffrou Muller gaan kla haar aan by die skoolhoof en sê Iris dreig haar met die 

dood.  Toe ons Maandag begin met ons matriek eindeksamen word Iris toegesluit in die 

besemkas onder die trappe,  
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NOMMER 1:  as veiligheidsmaatreël, en moet sy haar vraestelle deur die hortjies druk sodra 

sy klaar is.   

NOMMER 2: Een saalperiode, op ‘n Vrydag, die 8ste November,  kondig Meneer Du Preez af 

dat Meneer Smit ons dorp gaan verlaat. Blykbaar het hy ‘n beurs gekry en wil hy graag sy 

studies gaan voltooi in sielkunde en verdere onderwys.  Ek sit en kyk vir Iris. Sy glimlag sag.  

NOMMER 1: “Ons skool wil net graag vir Meneer Smit na vore roep en net vir hom iets kleins 

gee as aandenking van ons dorpie af. Dankie meneer, vir jou wonderlike impak wat jy op 

elkeen, elke leerder in hierdie klein nederige familie gemaak het. Jy sal nooit besef hoe jy elke 

leerder geraak het nie. Sal die hoofmeisie na vore kom en vir ons die geskenk oorhandig.”   

NOMMER 2: Skielik staan Iris op, sy loop met groot stadige tree na die verhoog. Almal is stil 

geskrik. Sy klim met moeite op die verhoog en gaan staan voor Meneer Smit.  En dan soen 

sy hom, soos ‘n mens mekaar soen op die movies, sy druk hom vas teen haar groot lyf en 

soen hom met oorgawe tot sy lyf beginne ruk. Sy laat val die slap lyf en glimlag breed, haar 

oë blink soos twee blou ghoens.   

NOMMER 1: En dan begin sy bloos, haar wange slaan rooi uit en haar nek is vol vlekke, sy 

bloos so dat die voorste ry Sub A’s se wenkbroue afskroei, (SQ – musiek)  

NOMMER 2: en dan begin sy groter word, soos ‘n lugballon wat vol warm lug gepomp word, 

eers haar bene, dan haar maag, dan haar bo-arms – sy is later so groot soos die groen-en-

geel tellingbord agter in die saal.  

NOMMER 1: Stadig maar seker begin Iris op te styg, verby die skoolhoof se kop, verby die 

buisligte en rooi gordyne, tot teenaan die dak. En dan sonder om ‘n woord te sê skiet Iris 

deur die lug en verdwyn.   

NOMMER 2: Ons moes daai jaar ons matriek eindeksamen gaan klaar skryf het in oom Tiny 

se perdestalle, vir tyd en wyl hulle die saal se dak moes kom regmaak.  Juffrou Muller is weg 

nog voor ons ons uitslae gekry het, en die nadoodse ondersoek sê dat al meneer Smit se 

ribbes gebreek was. Dit was asof al die lug uit sy lyf gedruk was, hy het net nie meer asem 

oor gehad nie... 
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NOMMER 1: Niemand het ooit weer vir Iris gesien nie.  Die lugmag het haar gesoek, maar na 

drie dae en nadat hulle ‘n noodlanding in ‘n mielieland moes doen as gevolg van ‘n  

onverwagse storm het hulle nie weer na haar gaan soek nie.  

NOMMER 1: My ma sê Iris is vandag ‘n engel,  

NOMMER 2: my pa sê sy is reguit hel toe oor manslag,  

NOMMER 1: my ouma sê vetmense het teveel swaartekrag – sy sou nie te hoog opgestyg 

het nie,  

NOMMER 2: die Sub A’tjies sê sy spook in die koshuis en hulle los elke jaar op die’ dag vir 

haar al hulle midnight feast tuck op die trappe by die kombuis... 

NOMMER 1: Maar ek sien baie keer vir Iris.  Soms as die son begin sak, dan sien ek haar. ‘n 

Groot rooi ronde bal met ‘n geel rok en pienk linte...en dan, dan dans sy tot anderkant die 

dorp,  

NOMMER 1: tot daar waar die Karookoppies soos swart skaduwees staan,  

NOMMER 2: tot daar waar die son sy kop toe trek... 

NOMMER 1: tot daar waar hulle sê die liefde lê. 

(SQ – MUSIEK)   


