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KARAKTERS 

Die Verteller: Kan ‘n voiceover wees, maar indien daar beskikbare spelers is kan die rol 

vertolk word deur ‘n man of ‘n vrou.  

DIE DAMES:  

Wilhelmiena/Willem: Wilhelmiena 28 jaar oud. Sy was ‘n trokdrywer van Welkom. Sy is 

baie butch en grof en sal enige man die vlaktes injaag.  

Soekie: Soekie van Senekal, 18 jaar oud.  Sy was ‘n skoonheidsterapeut. Tipiese poppie, met 

geteazede hare en altyd ‘n chappie in die mond. Kômmin met ‘n bietjie klas. 

Hermien: Hermien van Hartswater. Ouderdom onbekend. Sy was ‘n rekeningkunde 

onderwyseres. Sy is die vreemdste van die lot, ‘n introvert en baie onsamehangend. Sy leef in 

haar eie wêreld, praat weinig en het ‘n obsessie met syfers en om dinge te tel.  

Annetjie: Annetjie van Aberdeen. Sy het vlakoekies gebak vir die KoekSoek tuisnywerheid 

op die dorp.  Sy is effens mollig, baie vriendelik, dierbaar en het ‘n hart van goud. Sy praat 

ALTYD in verkleinwoordjies.  

Magdelena: Magdelena van Magersfontein. Stoere Boervrou en voorsitter van die VLU. Sy 

is die oudste van die dames. Baie formeel, glo sy weet altyd beste, met sterk waardes en ‘n 

raakvatter vrou. Sy is jou tipiese Madel Terreblanche model. Haar woord is wet. Sy is die 

leier van die groep en sy het haarself aangestel tot die amp.  

Chris/Xavier: Chris is ‘n doodgewone boer van Christiana. Hy doen homself voor as Xavier 

van die planeet Xylitol XY3. Hy is ‘n aantreklike man, bie sjarmant en ‘n regte haan onder 

die henne.  

Frikkie: Chris se beste vriend. Hy is ‘n boer van Ficksburg en boer met kersies. Hy is ‘n 

ongeslypte diamant en ‘n regte plaasjapie.  
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TONEEL 1 

Openingsmusiek - 2001: A Space Odyssey temalied 

VOICEOVER: (mansstem) Dit is die jaar 3018 – presies ‘n honderd jaar gelede van waar 

julle op die oomblik is…of was…kom ons maak dit nie te ingewikkeld nie, want ek moet 

klaar praat voor die musiek verby is…Kom ons begin weer: (meer dramaties) DIT IS DIE 

JAAR 3017…Die jaar van…van…wel, van niks. Ek weet dit is ‘n antiklimaks, maar julle 

sien die saak staan so…Die hele aarde is in sy m…maai in. Dit wat almal gevrees het het 

gebeur – nee relax, Malema het nie die president geword nie – DIE WÊRELD HET 

VERGAAN! Julle weet – die Apokalips – Die Openbaring – wat afkomstig is van die 

Griekse woord “apocalupsis” – ek weet nie regtig wat dit beteken nie, maar ek wil graag slim 

klink, want ek is immers die verteller – in elk geval – Verder is die Griekse woord vir 

“openbaring” die heel eerste woord in die Griekse geskrif van die Openbaringboek – ek voel 

ek is besig om julle te verloor – of te verveel – is julle nog by? Okay. Apokalips word 

gebruik om te verwys na die eindtye in die algemeen of na die laaste eindtye meer spesifiek. 

Nee, ek het julle nie meer nie…(sug) Millenials…Anyway – kom ons hou dit dan nou maar 

kort en kragtig – Daar was ‘n klein verskietende rotsformasie gebind deur CH2O en 

PG32H2O stowwe, en die klein verskietende rotsformasie het tydens die omwenteling van 

vyfde siklus van Saturnus en Mercury effens na Noord-Wes skuins na Suid gedraai en uit sy 

wentelbaan geskuif, in sy moer in gesmelt en toe afgepyl aarde toe.  

Dit was 14 September - Braaidag. Die verskietende rotsformasie skiet toe af aarde toe – in 

omtrek 3, 65839 km breed en 11, 37 km dik…En land toe in Welkom met ‘n helse slag. Alles 

sou fine gewees het, as dit nie Braaidag was nie en kom ons jok nou nie vir mekaar nie – in 

Welkom van alle plekke geland het nie, want die rotsformasie beland toe in ‘n mechanic, 

Dunkin Dipstick se agterplaas en tref skrams sy gasbraaier en webber se gasbottel. Daar volg 

‘n effense kortsluiting tussen die gesmelte kaas van sy braaibroodjies en brandewyn en coke 

wat omgestamp word op die webber se gaspyp wat ‘n lekasie het en BOOOM! daar skiet 

Dunkin Dipstick en sy Webber die ewigheid in. Die rotsformasie se impak was so sterk dat 

daar ‘n jackspanner, ‘n stel silwer en blou Mags en ‘n toolbox met spanners en square tubing 

moere die lug in skiet. Die slag was massief soveel so dat die webber, die jackspanner, die 

stel silwer en blou Mags, die toolbox met die spanners en square tubing moere teen 

39884773890 km per uur die lug ingeslinger word. Die jackspanner tref die Koeberg 

Kragsentrale in die Kaap en veroorsaak ‘n mini ontploffing, die stel silwer en blou Mags 
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beland in Durban se see en veroorsaak binne sekondes ‘n tsunami, die webber tref 

Bloemfontein se Vrouemonument en die toolbox met die spanners en square tubing moere 

sny alle telefoondrade morsaf en veroorsaak kortsluiting op kortsluiting op 

kortsluiting….Binne ‘n paar minute is alles verby en die wêreld het vergaan.  

Al wat oorbly is een cd van Jurie Els wat gevind is in die Ouetehuis op De Aar,’n Ford 

Ranger in Bothaville, ‘n pakkie gevriesde koeksisters in Orania, ‘n Spur in Pretoria, 200 Mac 

Donalds Happy Meals in Bloemfontein, ‘n decoder en ‘n skottel  en The Fast and The 

Furious 1, 2, 7, en 8 in Brakpan, ‘n plastiek opblaasswembad in Randburg, 7 bottels Merlot in 

die Paarl, 3 triljoen kokkerotte, 500 hadidas en vyf vrouens. Net vyf vrouens. Die mans was 

uitgewis. Geen man met ‘n plan so ver soos wat die oog kon sien. Slegs vyf vrouens.  Hierdie 

vrouens was wyd en suid verspreid, onbewus van mekaar, hul gryp hul laaste besittings en 

vat die pad na niks en nerens. Opsoek na oorlewing. Na nog iemand soos hulle. Op ‘n 

onverklaarbare wyse kruis hul paaie duskant Wepener en Witbank. Hulle omhels mekaar. 

Hulle lag, hulle huil, hulle ruil Huisgenoot Resepte uit en hulle stig ‘n…kom ons noem dit 

maar ‘n sustersbond. Met die hoop dat iemand hulle eendag sal vind. Is julle nou nog by? 

Okay. 

Kom ek stel hulle net eers voor, voor ek julle weer verloor. Dames, kom staan nader 

asseblief….Ek wil graag begin met die bekendstelling.  

(die vyf vrouens kom ingestap. Hulle lyk soos grotvroue. Hulle hare is deurmekaar en hulle 

dra rompies gemaak uit velle en mielieblare met hoenderbene om hul nek as juweliersware)  

Goed – van Regs na Links.  

Heeleerste het ons vir Wilhelmiena 28 jaar oud. Sy was ‘n trokdrywer van Welkom. 

Willem: Yessss. Noem my sommer Willem. Nice to meets you’s.  

Verteller: Tweede het ons vir Soekie van Senekal. 20 jaar oud… 

Soekie: huh-uh…Oom met die stem ek is 18. And besides a true lady never tells her real age. 

Verteller: (sug) Ek vra onverskoning. Soekie van Senekal, 18 jaar oud.  Sy was ‘n 

skoonheidsterapeut.  

Soekie: Haai daar slaaiblaar! Oe dit is so exciting my wax smelt sommer so vanself!  
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Verteller: Volgende is Hermien van Hartswater. Ouderdom onbekend. Sy was ‘n 

rekeningkunde onderwyseres.  

Hermien: Hallo. Ek is ‘n introvert. Ek hou nie van mense nie. Net van syfers.  

Verteller: Vierdens het ons vir Annetjie van Aberdeen. Sy het vlakoekies gebak vir die 

KoekSoek tuisnywerheid op die dorp.  

Annetjie: (giggel) Oe bewe my handjies nou! Ek voel nou so opgewonde soos ‘n varsgebakte 

melktert! Hallo Maatjies!  

Verteller: En dan laaste – ons kampmoeder. Magdelena van Magersfontein. Stoere Boervrou 

en voorsitter van die VLU.  

Magdelena: Goeienaand Dames en Here, Dokters en menere, Geleerdes en genomineerdes, 

Die VLU, Die ACVV, Die JDD – dit is nou Die Jong Dames Dinamiek, Die DBV, Die CSV! 

Die Kabinet, Geagte Mevrou die Voorsitter, Mevrou Dokter, Mevrou Dominee, Die ATKV, 

Al die beoordelaars...’n spesiale verwelkoming aan u...Kommuniste...En al die vriendelike 

Alkoholiste... 

Willem: Ag for crying in a bucket! Daar gaat sy alweer! Mags, flippit girl, moet nie nou kom 

staan en rev as jy net kan ry nie...geeezzz, jou fanbealt is al deur geskuur. Sit ‘n silencer op 

haar exhaustpipe please!  

Soekie: Ja, Antie kan maar net hallo sê. Dit is baie makliker as om al daai Presidente se name 

op te sê. 

Magdelena: Willem ek het al hoeveel te male vir jou gesê om nie jou tale so te meng nie! En 

Soekie, ek is nie jou Antie nie. Magtag, julle dames het geen maniere nie! Net omdat ons in 

die boendoes boer beteken dit nie ons moet onvroulik wees nie. Liewe Heiland. ‘n Dame stel 

haarself altyd ordentlik voor – en dit is net goeie maniere om ALMAL te groet.  

Annetjie: Ek stem saam met Tannie Magdelena – ons is dames. Susters van Staal! Kom nou 

outjies los vir tannie Magdelena uit. Moenie baklei nie ag toe. 

Willem: Jis, julle jaag my speedometer so in die rooi in, ek gooi sommer ‘n doughnut! Watse 

klomp tjol praat jy koeksister? Huh? Geeezzz...Ek is al so moeg van julle gehnnnn-hnnn-

hnnnn-hnnn (maak soos ‘n kar wat nie wil start nie) Ek wil al van my rocket af raak!  
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Magdelena: Willem, moenie jou mannetjies-maniere op my kom uithaal nie. Ken jou plek!  

Willem: Ek sal vir jou dik tik tannie! Jy ken my nie!  

Annetjie: Oeeee geweld!  

Soekie: Girlies, seblief kalmeer. Ek het net gister julle naels opgetouch met boomgom – ek 

gaan nie weer sukkel met gebreekte tips nie.  

Magdelena: (vir Hermien) Hermien! Wat staan jy daar soos die Ou Testament! Gaan jy niks 

sê nie.  

Hermien: My boeke klop nie. So nee.  

Willem: Huh? Lyk my julle almal se moere is los daarbo. Jislaaik...ek is so oor dit.  

Soekie: Ek ook.  

Magdelena: En ek is dik vir julle almal.  

Annetjie: Ja ek is ook bietjie moegies vir almal se moods.  (lang stilte – almal kyk na 

Hermien) 

Magdelena: Hermien?  

Hermien: So klomp tieties veroorsaak net trane en tantrums. Dit is al wat ek wil sê. 

Willem: Is ons nou klaar met die bol tjol? Ek moet gaan jag.  

Verteller: Hmmm...ja, ek is seker die gehoor het nou so half en half ‘n idee gekry wie julle 

is. Jammer dames en here, dit was nie deel van die oorspronklike bekendstelling nie – u sien, 

dit is maar daai tyd van die maand. Dankie dames julle kan maar gaan.  

(hulle stap van die verhoog af en kibbel nogsteeds aanmekaar – gesprek is hoorbaar offstage)  

Willem: Jislaaik Annetjie as jy nog een keer my hakke raak trap dan sal ek vir jou mos nou 

lelik jump start... 

Annetjie: Ag skiesie Willem, dit is net, jy stap bietjie breed dit is al...jy staan bietjie die 

paadjie vol... 

Willem: Sê jy ek is dik? 
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Magdelena: Nee, net blêrrie ongeskik... 

Willem: Jissssss....Hou my terug...hou my net terug! Ek sal vir jou rol doll!  

Magdelena: Los my uit jou gorilla wyfie! Los my uit! Willem!  

Soekie: Willem...Los Magdelena se bolla uit! Flippit ek het dit net vanmôre geklits. LOS! 

Annetjie: Ooooeeeee geweld!  

(‘n ongemaklike stilte volg en die verteller maak sy keel skoon om die ongemak te verbreek) 

Verteller: Okay...dit was nou ongemaklik. Ek vra nederig onverskoning Dames en Here, dit 

gaan nie altyd so onder die dames nie. Hulle is eintlik baie erg oor mekaar. Dit is maar net 

soms wanneer daar ‘n skielike styging in die estrogeenvlakke plaasvind dat hulle so bietjie 

hulle maniere en kliere verloor. Alles het eintlik heel goed gegaan hier duskant Wepener en 

Witbank. Die vyf vroue het ‘n dorpie gestig en dit REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN 

gedoop. Om dit regverdig te hou verstaan julle...Dit was ‘n samestelling van al vyf vrouens se 

gunsteling iets: 

Soekie – hou van Revlon, Willem – hou van Klipdrif, Annetjie – hou van melktert en 

vlakoekies, Hermien – hou van sakrekenaars en Magdelena hou van Annelie van Rooyen. 

Die vyf vrouens het hul allerdaagse takies met totale dissipline en passie uitgevoer. (elke vrou 

mimiek hul daaglikse takies terwyl die verteller dit opnoem) Soekie was verantwoordelik om 

die dames netjies te hou en hul voorkomste af te rond en te versorg, Willem was 

verantwoordelik vir jag, plant, ploeg en saai, Annetjie was verantwoordelik vir die etes, 

Hermien was verantwoordelik vir die boeke en opstel van inventarisse of te wel stocktaking 

en Magdelena – wel Magdelena het haarself aangestel as voorsitster van die dorpie 

REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN en die groepie bymekaar gehou en regeer met ‘n 

ysterhand en ‘n samestelling van reëls en regulasies om orde te handhaaf.  

Magdelena: Dames die reëls is as volg:  

Reël 1 – ‘n Man maak ‘n plan, ‘n Vrou maak twee!  

Reël 2 -  Kyk na jou voorkoms – ‘n lang beenhaar maak naar. 

Reël 3 – Eet gesond en oefen daagliks. ‘n Sekonde op die lippe, vir ewig op die heupe. 

Reël 4 – ‘n Dame meng nie haar tale nie. Skapies en bokkies bly nie in dieselfde hokkies. 
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Reël 5 – Ons het nie mans nodig nie.  

Reël 6 – Geen rampokkers, stokkiedraaiers, rokjagters, kansvatters of losklosse sal geduld 

word nie. 

(al die vrouens skreeu saam) Whoooo-haaa!  

TONEEL 2 

Verteller: En dit was die reëls van die dorpie REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN. Daar 

was altyd rus en vrede, wel behalwe dan nou die uitsondering van netnou, maar ignoreer dit 

maar net – die dames het mekaar verstaan. Hulle het saam gekook, gelag, gehuil, gedans, 

gesing, gehekel, hulself gepamper, saam gepiepie – dit was die perfekte samekloek van henne 

in ‘n hok. Dit was soos Boer soek ‘n Vrou...net sonder die Boer. En omdat daar geen mans 

meer was nie, was al die dames baie onafhanklik. Hulle kon enige iets net so goed doen soos 

enige man. Daar was nooit jaloesie onder mekaar nie, want daar was niks of niemand om op 

jaloers te kon wees nie. Die dames het mekaar bygestaan in elke moontlike jeugdige oomblik 

denkbaar, hulle het mekaar beter ondersteun as sportbras en hulle het elkeen se talente en 

gawes ten alle tye aangemoedig en geadmireer. Daar was vrede, geluk en samesyn – sonder 

enige mans of hoofpyn...tot die een dag.  

Op ‘n dag, ‘n doodgewone dag, die 14de Februarie 3017 – op die dag van Valentyn, die 

maand van liefde – bars daar ‘n bom. Toemaar ontspan, dit was hierdie keer nie soos op 

braaidag van 14 September 2017 – hierdie was iets heel onverwags, ‘n perd van ‘n ander 

kleur, ‘n ding wat gebeur wat niemand kon keer...Dit was die 14de Februarie 3017. ‘n 

Doodgewone dag.  

Musiek: Jurie Els Sewe Reënboë 

(Soekie is besig om Annetjie se hare te kam met ‘n vurk terwyl Hermien ‘n dosyn eiers sit en 

tel en syfers op ‘n stuk klip uitkrap)  

Soekie: Wat doen ek vandag vir jou Annetjie? Moet ons nie probeer om weer jou hare te 

teaze nie?  

Annetjie: Ai Soekie, ek soekie weer so boskasie soos laas nie. Willem het my amper daai 

middag morsdood geskiet met haar pyl en boog, want sy het gedink ek is ‘n leeu...dalk ietsie 

meer beskaafd. En lig...soos geklitse eierwitte.  
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Soekie: Ooooo I get it...so jy soek soos ‘n meringue op jou kop? Fluffy of floozy? 

Annetjie: Hmmm...nee meer soos ‘n Souffle’...iets met ‘n bietjie meer lyfie vir die wyfie!  

Hermien: 1 eier, 2 eiers, 3 eiers, 4 eiers... 

(Willem kom ingestorm met ‘n groot stok en ‘n pyl en boog) 

Willem: Watse klomp tjol sit en luister ons nou weer?  

Hermien: 5 eiers... 

Willem: Wat? Tel jy al weer jou eiers?  

Hermien: 7 Reënboë. 

Willem: Girl, het jou battery geoverheat? Is jou alarm warm? Wat de hel praat jy van 

reënboë? Moet ek jou clutch vir jou trap?  

Annetjie: Nee man Willem, ontspan jou broekie koekie...Hermien sê maar net Tannie 

Magdelena luister na 7 Reënboë... 

Soekie: Van Jurie Els. Dit is maar al.  

Willem: Al weer Jurie Els! Daai ou sing my wheel alignment uit...Mags! Mags! Sit af daai 

tune! Jissss, ek mis vir Kurt Darren. (spreek dit uit as Koert) 

Soekie: Ag Willem, los tog vir Tannie Magdelena uit. Sy pla mos niemand nie. 

Annetjie: Ja Willem, dit is haar gunsteling liedjietjie...Hê tog net vandag ‘n bietjie simpatie 

met haar...jy weet dit is vandag ‘n baie spesiale dag.  Die groot boek sê dit is vandag... 

Hermien: 14. 

Annetjie: 14 Februarie. Dankie Hermien. (fluister) Dit is vandag Valentynsdag! (giggel) 

Oooooeeeee! Dit is so romanties!  

Willem: Ek gee nie om watse dag is dit nie. Ek kan dit nie meer vat nie! As ons nog een dag 

lank na Jurie Els moet luister gaan ek persoonlik daai cd in haar frontloader indruk dat sy 

hom nooit weer daar kan uithaal nie! Mags! Geeezzz....ek rev myself nou so op ek spin 

sommer! Ek wil gaan jag, nou jaag sy elke ding met vier bene die vlaktes in met daai musiek 

– check, tot die hadidas hou ophou skree as daai tjom sing!  
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Soekie: Willem asseblief kalmeer. Dit is al bietjie plesier wat tannie Magdelena nog oor het.  

Willem: Plesier! Plesier! Jy druk my speedometer ou girla, jy druk hom...Mags! En vir wat 

sit julle hierso en hanna-hanna-plat-anna? Het julle nie werk nie?  

Annetjie: Ek het ‘n haarafspraak Willem. Ek is net besig om myself bietjie te 

pamperlangetjies dit is maar al. 

Hermien: 6, 7... 

Willem: Ag izzzzzit! En wie dink julle moet al die werk doen? Ek! Altyd ek! Ek is al so 

gatvol ek flood sommer. En hierdie tune maak my mal...MAGS! Magtag man, ek is al besig 

om steriel te word so kners my eierstokke op mekaar... 

Soekie: Willem, jou taal! ‘n Dame praat nie so nie! En ons doen ook ons deel! As dit nie vir 

my was nie was julle al toegegroei soos Merinos! Sies man! Jy kan gerus ook ‘n slag kom vir 

‘n bodywax...jou beenhare vee al jou spore toe. Jy weet wat sê die reëls – ‘n lang beenhaar 

maak naar. Siesa sussa!  

Willem: Ek gebruik dit as ek jag. Geen animal kan my spoor volg nie...you get me. 

Soekie: (mompel) Jy kan vir Willem uit die bos haal, maar nie die bos uit Willem nie. 

Willem: Hey...Tune jy my skeef ? Soek jy my Soekie, want jy sal vir my kry. My knuckles 

jeuk al heel dag.  

Annetjie: Willem asseblief bedaar tog net. Ons wil net in rus en vrede saam sit en ons hare 

teaze...dit is baie terapeties. Jy moet dit tog probeer.  

Willem: Luister, ek het nie tyd vir julle tjol nie. Whatever. Ek sal later met jou my beef 

uitsort. Gepraat van beef...Wat wil julle eet vanaand? Chicken, Beef or Pig?  

Soekie: Huh?  

Willem: Man jou stupid, Hadida, Jakkals of Ystervark.  

Annetjie: Ek het aartappeltjies en wortels uitgespit so ek dink ...uhm...die hoender sal lekker 

werk saam met daardie gereggie.  

Willem: Dan is ek da met die hadida...Check julle bulle. O en so by the way, as ek terug kom 

en daai cd speel nogsteeds daai tune dan kickstart ek vir haar terug tot in Kakemas!  
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Hermien: Magersfontein.  

Willem: Huh?  

Hermien: Sy kom van Magersfontein.  

Willem: En jy gee my ‘n pyn. Ek waai. Cheers! (sy druk hadida-vere in haar kop en vlieg af 

met flappende vlerke) Kakkaaaaaa! Ha-ha-haaaaadida....ha-ha-haaaadida!  

Soekie: Wat byt haar nou weer vandag?  

Annetjie: Ek weet nie, maar sy is darem maar vreeslik opgetense en gespanne.  

Soekie: (rol haar oë) Urg...sy is so butch.  

Annetjie: Ek weet. Vreeslik onvroulik. En sy praat so lelikies. My arme oortjies is skoon 

bloedrooi gebloos. Nee sjoe, haar tieties is hopeloos te tough vir my.  

Soekie: Hermien, kom tel jou eiers hier, ons wil skinder. (Hermien skuif nader)  Ek dink ons 

moet vir haar ‘n makeover gee, sy lyk soos ‘n barbiepop wat beetgekry is deur ‘n Alsation.  

Annetjie: Jy weet Willem kan mos nie so lank stil sit nie Soekie.  

Soekie: Miskien is dit haar hormone.  

Annetjie: Ek is bietjie bang vir haar Soekie. Sy is ‘n ou kwaai kaboutertjie. Sy het nou die 

aand my piesangbroodjie wat ek gebak het sommer so middeldeur gechop met haar hand. Sy 

het nie eers ‘n mes gebruik nie en die korsie was nogal hard.  

Soekie: O my word....Giiirrrrl...dit is so butch! Geen man sal vir haar gaan nie.  

Hermien: (vlieg regop) Watse man? Waar? Waar is die man!  

Annetjie: Nee man Hermien by wyse van spreke...Soekie het net ‘n voorbeeld gemaak. Jy 

weet mos daar is nie meer mans oor nie.  

Soekie: Sad...sad...sad...ek  sou nou wat wou gee vir ‘n bietjie vry... 

Annetjie: (baie geskok) Sies Soekie! Gaan staan in die hoekie Koekie!  

Soekie: Nee man! Ontspan jou bolla...Ek sê ek sou nou wat wou gee vir ‘n bietjie vryheid... 
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Annetjie: Hoe meen jy nou? Ons het nie eers ‘n 8 to 5 job nie...Jy het mos al die vryheid in 

die wêreld... 

Soekie: Ag girl...dit is ‘n sad storie van ‘n sad Soekie...(snuif) Dit is so depressing... 

Annetjie: Wat? Wat is fout maatjie? 

Soekie: Ons kan nie eers gaan fliek nie, of hande vashou nie, of ‘n love letter en ‘n kômmin 

CNA teddiebeer in ‘n koffiebeker kry op Valentinesday nie, want  HIER IS GEEN MANS 

NIE!!!  

Annetjie: Ek weet...dit is sad.  

Soekie: Nevermind mans...hier is nie eers CHOCOLATE nie! 

Annetjie: Okay...okay...ek weet ons almal verloor dit elke jaar so bietjies-bietjies op 

Valentynsdag, maar dit is net een ou daggie wat ons so bietjie laat dink aan alles wat ons op 

uitmis...(sug) Aftershave,’n vet boertjie met vellies wat kan sakkie-sakkie en vir jou biltong 

en aarbeie voer onder die maanlig...Ag dit is so romanties...nou is ek ook depressed.  

Soekie: Hermien wil jy nie ook iets sê nie? 

Hermien: Hmmm....mans met geknoopte dasse en pakke, wat vir jou die 15 x tafel in jou oor 

fluister en jou x en y chromosome laat saamsmelt tot die vierkantswortel van die mag 10! 

Iemand wat jou Grootboek en jou Kleinkas kan laat klop dat jy hop. 

Annetjie en Soekie: (geen idee wat sy sopas gesê het nie) Okay... 

Soekie: What ever floats your boat – dit is baie cute Hermien hoor. Baie wiskundig en 

romanties op ‘n baie weird manier.  

Annetjie: Wat ‘n aaklige dag! Ek verstaan nou wat Willem bedoel het...hierdie Jurie Els cd 

maak my mal! Tannie Magdelena wil tannie nie maar oom Jurie se musiekies bietjie afsit nie 

ag toe. Ek wens die flippen cd kry ‘n krakie, want ek gaan dit nie kan maak nie!  

Soekie: Ek haaaaat Valentynsdag.  

Annetjie: Ek ook.  

Hermien: Drie.  
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(hulle sit vir ‘n oomblik in stilte en sug almal saam. Dan spring Annetjie op) 

Annetjie: Nee julle outjies! Kom nou! Onthou ons is mos susters van Staal! Ons sal nie dat 

hierdie simpel ou daggie, die dag van liefde en baby tjoklits ons onderkry nie – susters – 

onthou die reëls!  (Annetjie begin die reëls opsê en die ander val stelselmatig in tot hulle al 

drie op aandag staan)  

Reël 1 – ‘n Man maak ‘n plan, ‘n Vrou maak twee!  

Reël 2 -  Kyk na jou voorkoms – ‘n lang beenhaar maak naar. 

Reël 3 – Eet gesond en oefen daagliks. ‘n Sekonde op die lippe, vir ewig op die heupe. 

Reël 4 – ‘n Dame meng nie haar tale nie. Skapies en bokkies bly nie in dieselfde hokkies. 

Reël 5 – Ons het nie mans nodig nie.  

Reël 6 – Geen rampokkers, stokkiedraaiers, rokjagters, kansvatters of losklosse sal geduld 

word nie. 

(al die vrouens skreeu saam) Whoooo-haaa!  

Annetjie: Whoooooo! Ek voel nou sommer baie betertjies! Nê julle! Voel julle ook beter? 

Soekie: Much better.  

Hermien: Ek voel lekker dankie.  

Annetjie: ‘n Man maak ‘n plan, ‘n Vrou maak twee!  

Soekie: Ons het nie mans nodig nie. Never, nooit, en beslis nie op Valentynsdag nie. Kom 

Annetjie, kom ons teaze daai tert!  (skielik stop die musiek)  

Annetjie: En nou?  (daar bars ‘n hengse tranedal los, Magdelena huil en ween off-stage) 

Soekie: Nou het die pawpaw die hairdryer gestrike!  

Hermien: Sy huil.  

Soekie: Ons weet Hermien, ons is nie stupid nie! Die hele REVLON-DRIF-TERT-SAK-

ROOYEN kan haar hoor! Annetjie jy is goed met sulke dramatic dramas...gaan hoor wat is 

fout. 
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Annetjie: O gatsie patatsie...Tannie Magdelena! Tannie! Ek het net ‘n ou grappie gemaak toe 

ek gesê het ek hoop tannie se Jurrels-cd kry ‘n krakie in...Tannie... 

(Magdelena kom soos ‘n slaapwandelaar op die verhoog gestap, sy huil hartverskeurend) 

Soekie: Meisie, jy lyk nie goed nie. Kom sit dat ek maskara kan fix. Hermien gee vir my die 

charcoal aan. Antie whats wrong? Kom vertel vir ons wat is fout toe? Kom sit. Annetjie bring 

vir haar van daai bloekomtee.  

Annetjie: (skink vir haar ‘n koppie tee in ‘n beker wat lyk soos ‘n uitgeholde klip) Tannietjie, 

wat is fout? Hoekom is tannie se hartjie so seer? Het tannie se cd gebreek? Ons sal iewers 

weer ‘n nuwe een kry of anders sal ons sommer vir tannie sing...Hermien!  

Hermien: (trek los op een noot) Sewe dae is nodig sodat die mens hier kan bestaan.  Vele 

vrae oorbodig na waarheen en waarvandaan. Sewe seë op te vaar, is die droom van ieder 

mens, sewe seë te beware vir die mens die mooiste wens...(Magdelena huil net harder) 

Soekie: Nee hel sy sing erger as as die cd. Tannie Magdelena chat jou hart uit meisie! Wat is 

fout?  

Magdelena: Dit is nie die cd nie. (snuif) 

Annetjie: Nou wat is dit dan tannie? (sy bars weer in trane uit) 

Soekie: Ek dink nie nou is ‘n goeie tyd om vir haar tannie te sê nie.  

Annetjie: Skies...Mevrou wat is fout? Vertel maar vir ons, ons luister.  

Magdelena: Dit...dit...dit is die 14de. 

Soekie: Oooo girl, tell me about it. 

Annetjie: Ons weet tannie, ons weet. Dit maak ons hartjies ook seer. Baie seer. Of hoe 

Hermien.  

Hermien: Ek gaan nie huil nie.  

Soekie: Dit is okay Hermien, jy hoef nie. Antie Mags, Antie moenie dat Valentines day antie 

so upset nie man. Dit is net nog ‘n dag... 
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Magdelena: Nog ‘n dag van wag en wag en wag...Julle meisies verstaan nie...Julle verstaan 

nie die dilemma wat ons in die gesig staar nie... 

Annetjie: Waarvan praat tannie nou?  

Magdelena: Meisies...Susters van REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN...besef julle dat 

ons die laastes van die laastes is en dalk vir altyd gaan wees? 

Soekie: So? 

Magdelena: Met ander woorde...ons is maar net hier om te wag tot ons doodgaan.  

Annetjie: Haai Tannie, dit is darem maar nou baie depressief om sulke dingetjies te dink. 

Tannie moet aan mooi goedjies dink. Soos skoenlappertjies en perdjies met vlerkies.  

Magdelena: Maar verstaan julle nie...ons sal nooit...ons sal nooit iets of iemand kan agterlaat 

nie. 

Soekie: Antie jy moet leer om te relax. Seriously. Ons het nou al so ver gekom en al die pad 

gesurvive. En dit sonder ‘n enkele Adam om ons te help. Ons is susters van staal!  

Magdelena: Maar sonder Adam bly Eva kaal. Susters, ons kort mans...ons kort mans 

om...om...wel om ons lande te ploeg sodat ons mielies kan laat opskiet en die skure vol maak.  

Annetjie: Daai is Willem se werk Tannie. Sy is regtig meer as mans genoeg om alleen te 

ploeg en te plant. Ek gril vir sandjies onder my naels.  

Magdelena: Moet ek dit vir julle uitspel! As ons nie mans kry nie, gaan ons nie kan babas 

kry nie, as ons nie babas kry nie, gaan daar niemand oor wees nie. Kyk ‘n man is ‘n useless 

ding, skies ek meng nou my tale, maar wragtig...hulle is soos Samsungs – as jy hulle wil 

gebruik is hulle pap! Useless...Maar dit is nou die een ding wat ons hulle nodig voor het en 

dit is voortplant.  

Hermien: Maak soos ‘n hasie en bou ‘n nasie. 

Magdelena: Sien tot Hermien verstaan dit! Wat gaan ons doen! Ooooo wat gaan ons doen! 

(sy begin weer huil) 

Soekie: Ja...dit is nogal sad...om te dink dat hierdie beauty bene gaan word...Ek huil sommer 

saam.  
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Annetjie: Bedoel tannie ons gaan sommer so op ons eie doodgaan en niemand sal ooit eers 

weet dat daar iemand soos Annetjie van Aberdeen was nie...en ek sal vir niemand ooit my 

vlakoekie resep kan agterlaat nie...dit is so sad...my ogies skiet sommer vol watertjies. (sy 

snik) 

Hermien: Ek gaan ook nou huil.  

Soekie: Dit is okay Hermien. Jy mag maar saam huil.  

Magdelena: Ons einde is hier susters! Dit is die einde van REVLON-DRIF-TERT-SAK-

ROOYEN! Vaarwel wrede wêreld vaarwel!  

Soekie: Skipskop sê goodbye!  

Annetjie: Ai oom Jurie, hoe sê mens dankie!  

(hulle al vier bars in trane uit en huil saam. Hulle huil so dat hulle glad nie sien as Willem 

uitasem ingehardloop kom nie)  

Willem: Hey! Hey ouens! Hey! Wat de dipstick gaan nou hier aan? Hoekom sit julle en tap 

olie af? Hey! (sy fluit) Ek sê wat se getjankery is hierdie? Huh? Hou op idle man, ek het ‘n 

helse probleem!  

Magdelena: Ag Willem, kan jy ons net ‘n gewyde oomblik gee asseblief. Ons almal weet jy 

het ‘n Volkswagen enjin vir ‘n hart, maar wragtag, toon net ‘n slag bietjie respek... 

Willem: Ek laaik dit niks dat jy my bonnet tune nie, maar dit is okay, want ek het nuus...Wil 

julle nou hoor of nie?  

Soekie: Ag watse nuus het jy Willem? Het jy ‘n ystervark in plaas van ‘n Hadida gevang?  

Willem: Nope. Iets beter. ‘n Mens... 

Almal: ‘n Wat?  

Willem: ‘n Mens.  

Annetjie: Jy mag nie jok nie Willem, jou neusie gaan groei! Belowe owe jy het ‘n mens 

gevang? 

Magdelena: Willem dit is nie tyd vir grappies nie...Praat jy die waarheid?  
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Willem: Cross my jumper cabels and hope to fry! True’s bob!  

Soekie: Is jy seker dit is nie weer een van jou vlakvarke  of bosbobbejane wat kleintjies 

gekry het nie? 

Willem: Tune jy my ek ken nie die verskil tussen ‘n mens of ‘n vlakvark of ‘n bobjaan nie? 

Huh? Jy soek my Soekie! Ek sal vir jou dik tik... 

Magdelena: Sharrap Soekie! Willem, waar is die mens? Lewe dit?  

Willem: Ek dink so.  

Soekie: Wat bedoel jy jy dink so?  

Willem: Ek het dit bietjie hard geslaan met my stok. 

Magdelena: Magtag Willem, jou barbaarse maniere moet regtig end kry. Jy sal nog ons hele 

volk uitroei met jou rowwe onbeskowwe dade...Waar is die mens?  

Willem: Ek het dit daar in die bos gelos.  

Annetjie: Mag ons gaan kyk?  

Magdelena: Natuurlik! Ons moet gaan kyk! Willem, was dit ‘n man of ‘n vrou?  

Willem: Hey, ek is nie perv nie...ek het nie sy of haar chassy en bonnet oopgemaak om te 

kyk hoe lyk die enjin nie.  

Magdelena: Ag behoede my! Kom dames! Netnou is ons te laat.  REVLON-DRIF-TERT-

SAK-ROOYEN bo! Whooooo-haaa!  

Almal: Whoooo-haaa!  

TONEEL 3 

Musiek: Dr. Jones  

(al die meisies hardloop deur die woud met Willem wat hulle lei, hierdie word amper ‘n 

toneeltjie op sy eie met komiese elemente van ‘n chase scene. Wanneer hulle weer op die 

verhoog kom staan daar ‘n wit doek center stage. Die verhoog is donker met slegs beligting 

van agter die doek. ‘n Skaduwee van ‘n man wat op sy rug lê is sigbaar. Al die meisies gaan 

staan agter die doek en vorm ‘n skaduspel)  
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Annetjie: (trek haar asem in) Is dit die mens? 

Willem: Nee stupid dit is ‘n hadida sonder vere. Obviously is dit die mens. Duh!  

Magdelena: My magtag, dit is nou wragtig pragtig!  

Soekie: Antie, wat doen ons nou antie...hoekom is dit so silwer?  

Magdelena: Dit lyk soos ‘n ruimtepak. 

Willem: Wil jy vir my tune ek het ‘n alien geklits! Jissss...dit is awesome. Dan gaan ek sy 

antennas gebruik om my radio te tune sodat ek vir ‘n slag kan Kurt Darren opvang. 

Annetjie: Dit lyk nie soos ‘n alien nie... 

Magdelena: Want dit is nie ‘n VVV nie!  

Almal: Huh?  

Willem: Wat de vvvvv.... 

Magdelena: Willem jou taal! En dames ons noem hulle Vreemde Vlieënde Voorwerpe of 

Wesens...net omdat ons in ‘n stresvolle situasie is beteken dit nie ons hoef ons tale so 

liederlik te meng nie – allekragtie man, waar is julle inborste! Dit is defnitief ‘n mens... 

Soekie: Lewe dit nog Antie.  

Magdelena: Beslis.  

Willem: So is dit nou ‘n mannetjie of ‘n wyfie?  

Magdelena: Nou hoe moet ek weet! Ek is ‘n dame magtag.  

Annetjie: Moet ons nie maar kyk nie.... 

Magdelena: Sies Annetjie, ek het dit van Willem verwag, maar nie van jou nie...sies!  

Hermien: Ek sal.  

Soekie: O hel, Hermien, weet jy ooit watter kan is bo en watter kant is onder?  

(Hermien haal die helmet van die man se kop af) 
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Hermien: Dit haal asem. (sy zip sy pak oop, ‘n skaduwee van sy walkie talkie verskyn en dit 

lyk baie verdag – met die skaduwees moet dit amper lyk soos ‘n ereksie) 

Annetjie: Haai tannie, waar is dit se tieties? 

Soekie: Dit het afgesak tot in sy broek! 

Willem: O spanner jack, chekit uit! Daar is ‘n slang in die gras!  

Annetjie: Ooooo nee grilla!  

Soekie: Maak vrek die ding Willem!  

Willem: Wag ek kry net my byl dan kap ek vir hom morsaf!  

Magdelena: Willem is jy mal! Los die arme man uit! Sit neer jou byl. Sies julle, gedra vir 

julle...dalk is die arme man beseer.  

Willem: Ek dink nie so nie...sy ariel vang sein...  

Annetjie: Sies Willem, waar kyk jy?  

Hermien: Ek dink dit is ‘n man.  

Magdelena: Dankie Hermien, ek dink ons kan dit duidelik genoeg sien.  

Willem: Man, gee daai ding hier... 

Magdelena: Willem LOS UIT daai DING!  

(Willem pluk die walkie talkie uit sy belt en kom agter die skerm uitgestap, soos sy uitstap 

draai die vrouens die skerm en die man word vir die eerste keer sigbaar vir die gehoor. Hulle 

staan in ‘n halfmaan om hom.) 

Willem: Checkit uit! Dit is mos nou ‘n kief radio hierdie! Ek wonder of hy Kaptein kan 

opvang... 

Magdelena: Jy is darem maar onsensitief en onsmaaklik en blêrrie selfsugtig Willem! Kom 

help dat ons die arme man terug tot by REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN. Hy kort kos 

en water.  
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Chris: (prewel) Water...ek...ek soek water...(Willem skrik haar gat af en slaat hom ‘n pot 

shot oor die kop met sy walkie talkie. Hy sak weer inmekaar) 

Soekie: Is jy mal? Hoekom doen jy dit? 

Willem: Sorry man, hy het my fuze gefry toe skrik ek okay...ek is net so bietjie trigger 

happy...sorry...dit sal nie weer gebeur nie... 

Annetjie: Regtig Willem...(sy buk voor hom) Hallo...Halloooo! Hallo...Kan jy my hoor?  

Magdelena: Wag passop Annetjie dat ek kyk...Hermien gee vir my van daai bloekomtee – 

die arme man moet dood van die dors wees... 

Chris: Water...asseblief....water.... 

Magdelena: Willem, maak jouself handig en gee die water aan. 

Willem: Yes, ek is oppit! (sy vat die waterbottel en keer die hele ding op sy kop uit) 

Soekie: Wat de hel maak jy nou? 

Willem: Ek gee vir hom water. Duh. 

Annetjie: Hy wil drink – nie verdrink nie!  

Magdelena: Nee regtig Willem, jy is ‘n gevaar vir als wat leef en beef. Staan soontoe, nog 

verder...man, gaan staan daar anderkant.  

Willem: Julle tune my hoor...ek sê julle nou, hierdie is my man. Ek het hom gevang. Ek sal 

staan waar ek wil.  

Hermien: Sy oë is oop.  

Almal: (gee ‘n verskrikte gilletjie en spring agtertoe) 

Chris: (gee ook ‘n verskrikte gilletjie) 

Almal: (gil weer)  

Willem: Sharrap nou! Jislaaik, julle sal mos my earphones fuze.  

Chris: Afrikaans...Jy praat Afrikaans.  
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Willem: Nee hoor, ek praat Spaans. Wat is jy? Is jy ‘n alien? Ek sal vir jou dik tik hoor! Ek 

slaat vir jou vir ‘n six terug tot op Pluto my pel! (sy gryp weer haar stok) 

Magdelena: Willem, sit neer jou stok! Magtig man!  

Chris: Jy...Jy...Is jy ‘n vrou?  

Willem: Nee ‘n ou...wat is case pel, moet ek vir jou rol? Tune jy my ek is butch? Jissss...ek 

sal mos vir jou... 

Soekie: (spring voor Willem in) Haai, is jy okay jong?  

Annetjie: Shamepies, hy het so groot geskrik sy gesiggie is skoon wit. Siesie Willem, jy is 

darem maar ‘n regte Buffel Boelie...Hoe voel jy? Is jou koppie seer? 

Chris: (deurmekaar) Julle almal praat Afrikaans? Julle is almal vrouens? Waar is ek? Is ek 

dood...Nee, wag...Ek droom...ek droom of ek is besig om mal te word...Waar is ek? Help! 

Help! Ek droom! Hierdie is net ‘n nagmerrie....word wakker Chris...word wakker... 

Willem: (slaat hom weer met die stok oor die kop) 

Chris: Eina hel! Hoekom doen jy dit?  

Willem: Ek check net is jy wakker akker.  

Magdelena: Kan almal asseblief net kalmeer. Hermien vat asseblief Willem se stok en byl en 

pyl en boog en enige iets anders wat sy as ‘n moontlike wapen kan gebruik en hou dit by jou 

dat ons net die arme man kan kans gee om tot verhaal te kom. Jong man, kan jy my hoor... 

Chris: Ek...ek...EK GEE OOR! Asseblief moet my nie eet nie! Ek is maer en taai en ek het 

gisteraand baked beans geeet, ek is besig om te gis, want ek loop al heeldag in die son so ek 

gaan regtig aaklig proe! Seblief vat alles, julle kan alles vat al het ek niks, maar moet my net 

nie eet nie seblief....(val op sy knieë neer en begin huil) 

Willem: Jis tjom jy is af...Scheme jy ons is canibals? Jissss....ek sal hom sommer weer dik 

tik! Hou my terug, hou my net terug... 

Annetjie: (kniel by hom) Nee man apie...ons eet nie mense nie.  

Chris: Nie?  
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Soekie: Nee handsome...behalwe as jy wil hê ons moet jou eet...Grrrr....(sy grom verleidelik 

vir hom en bekruip hom) 

Chris: Okay...(glimlag) Dit klink nie so bad nie.  

Magdelena: Dit is nou genoeg! Sies Soekie!  

Chris: (voel in sy sak en skrik) My radio...waar is my radio...Ek moet inskakel vir versterking 

en die beheerkamer dadelik kontak? 

Annetjie: Waarvan praat hy nou?  

Soekie: Ek weet nie maar dit is mooi.  

Hermien: Willem het sy radio gevat.  

Willem: Ag jisss jou ou klikkiebek. Ek rev jou sommer!  

Chris: Seblief dit is baie belangrik...Ek moet my radio... 

Magdelena: Willem, gee die man se radio terug. Nou dadelik.  

Willem: Dê! Dit is anyway useless. Hy vang nie eers vir Kurt op nie.  

Chris: Dankie. Dankie! Dankie!  

Annetjie: Watse radio is daai?  

Chris: Ag jou oulike dingetjie, moet nou nie jou koppie daaroor breek nie...dit is sommer 

net...ag dit is ‘n mansding.  

Annetjie: Ek is mal oor mans wat in verkleinwoordjies praat!  

Magdelena: Goed, dankie almal! Kan ek nou julle aandag kry asseblief! Luister dames...en 

heer...kom ons kry net gou beheer. Wie is jy en wat is jou naam en waar kom jy vandaan? 

Chris: (dink vinnig) Ek...Ek is...Xavier...Met ‘n X, nie ‘n Z nie.  

Willem: Dit is nou ‘n bol tjol. Hy het dan nou net gesê hy is Chris? Wat de hel? Is jy Italianer 

of ‘n Afrikaner?  

Magdelena: Bly stil Willem, die man wil praat.  
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Soekie: Oe dit is so eksotiese naam...Xavier. 

Annetjie: Sjoe, dit proe soos ‘n varsgebakte koeksister met stropies – so soet...Xavier.  

Chris: Hmmm...rerig? (glimlag nou van oor tot oor)  

Hermien: Ek eet nie koeksisters nie.  

Magdelena: Dankie Hermien. Goed, Xavier, stel jouself voor, waar kom jy vandaan en wat 

maak jy hier?  

Chris: (spring op met bietjie meer selfvertroue) Dames...Dames...verleen my asseblief die 

geleentheid om myself voor te stel...Ek is Xavier. Van die planeet Xylitol XY3 en ek is 

opsoek na oorlewing op planeet aarde, want ek wil graag hier myself kom vestig.  

Annetjie: Wat wil jy kom doen Xavier?  

Chris: Ag, so bietjie plant en ploeg en my skure vol maak...jy weet... 

Magdelena: Oe mooi, baie mooi! So bêk kort jam! So Xavier, hoe het jy hier gekom?  

Chris: Met my...uhm...met my valskerm?  

Soekie: Oeeee jy is so waaghalsig! Wow! Ek is mal vir ‘n man wat kan spring. 

Willem: Het jy van die planeet af gespring tot hier? Jy praat bol my ou bul! Hoe hoog het jy 

gespring?  

Magdelena: Willem asseblief gedra jou. Laat die man klaar praat.  

Annetjie: Ja Willem ons wil hoor! Vertel weer van die spring Xavier! Sjoe, jy is seker bang 

vir niks nie... 

Chris: Ja uhm wel...en toe ek op aarde land toe sien ek hierdie stukkie grond en ek dag toe by 

myself – dit is waar ek myself wil vestig en toe land ek hier...nee wag...hier...en ek het net 

begin stap om te soek vir mense of oorlewing toe ‘n vreeslike ding my teen die kop tref en 

(vreeslik dramaties) toe sien ek net sterretjies en toe word alles swart soos die donkerste 

nag...En ek voel hoe ek weg sink na die duisternis wat my al hoe dieper en dieper aftrek. 

Soekie: Jy was seker dood bang nê?  

Chris: Ag so bietjie...(hy druk haar styf vas)  
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Soekie: Oeee jy is so brave!  

Annetjie: Dit was seker toe Willem jou met haar stokkie gepiets het oor die kop.  

Willem: Net so dame...net so...Ek wou na die lig toe nader stap, maar toe hoor ek die soete 

sang van feëtjies en toe word ek wakker en ek sien julle engelgesigte....En toe weet ek – ek is 

by die huis. Die verlore seun het terug gekeer. (hy maak sy arms oop en omhels almal in ‘n 

grouphug – Willem stoei eerste los en gaan staan nors eenkant. Soekie sit vasgeplak aan sy 

arm en Magdelena stamp vir Annetjie eenkant toe om onder sy ander arm in te klim) 

Annetjie: (giggel) Oe maar jy is ‘n brawe Bulletjie... 

Soekie: So avontuurlistig. 

Willem: Regte windgat. Maar ek sal hom nog fine tune... 

Magdelena: (dromerig) Hmmm....wat ‘n pragspesie is jy nie! Die Adonis Geskulpte Skaping 

bly maar die essensie van perfeksie... 

Hermien: Mag ek ook onder jou kieliebak kom staan.  

Chris: Natuurlik jonge meisie, natuurlik...in hierdie arms is daar plek vir ALMAL.  

Willem: Izzzzit? Waar val jy uit tjom? Weet jy waar jy is? Weet jy waar jy is?  

Chris: Nee...uhm...nie regtig nie. 

Willem: Jy is nou by REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN. 

Chris: Ekskuus? Ek is nie nou by nie.  

Magdelena: Dit is ‘n lang storie...ons het die dorpie gesig vir...wel vir ons. Ons is al wie oor 

is op aarde. 

Chris: (hy sien dadelik sy kans met al die vrouens) Wragtig! Dit is nou vir jou ‘n bargain! 

Magdelena: Ekskuus? 

Chris: Nee ek sê daar lê soveel hoop DAARIN. 

Annetjie: Waarin?  

Chris: In julle dames.  
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Soekie: Oeee, jy maak my krullers koek!  

Chris: Ek haal my hoed af vir julle dames om so op julle eie te kon oorleef en dit sonder ‘n 

enkele man...Julle is vrouens van staal!  

Annetjie: Maar ons voel effens kaal... 

Magdelena: Annetjie, nie nou nie! Wag tot ons by die huis kom.  

Willem: Wat van die reëls? Tel die reëls vir hom ook, want anders speel ek nie saam nie dan 

is dit mos unfair. 

Soekie: Nee stupid! Die reëls is vir vrouens jou klipkop!  

Willem: Wie’s jou stupid?  

Soekie: Wie’s jou stupid?  

Magdelena:Willem Sharraaap!  

Chris: Reëls? Watse reëls? 

Willem: Die reëls van REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN. 

Hermien: (rammel die reëls op een noot af met gebare en bewegings om elk te beklemtoon) 

Reël 1 – ‘n Man maak ‘n plan, ‘n Vrou maak twee!  

Reël 2 -  Kyk na jou voorkoms – ‘n lang beenhaar maak naar. 

Reël 3 – Eet gesond en oefen daagliks. ‘n Sekonde op die lippe, vir ewig op die heupe. 

Reël 4 – ‘n Dame meng nie haar tale nie. Skapies en bokkies bly nie in dieselfde hokkies. 

Reël 5 – Ons het nie mans nodig nie.  

Reël 6 – Geen rampokkers, stokkiedraaiers, rokjagters, kansvatters of losklosse sal geduld 

word nie. 

Chris: Dit is baie indrukwekkend...geen wonder julle is so klomp agtermekaar vrouens nie. 

Soveel dissipline en drif. Werklik ‘n boervrou so na ‘n man se hart!  

Annetjie: Tannie Magdelena, mag ons nou maar reël 1 en reël 5 doodtrek – ek meen terwyl 

Xavier by ons kuier? 
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Magdelena: Maar natuurlik my diertjie...natuurlik!  

Willem: Ek laaik dit niks. Ek sê vir julle hy is ‘n reël 6. Jy ou bul lyk vir my soos losklos en 

‘n ladiesman...ek watch jou tjomma. Jy is myne, ek het jou eerste gekry!   

Chris: (giggel ongemaklik) Kom nou dames, kom nou...Hier is genoeg vir almal. (verander 

vinnig die gesprek) Mag ek die eer hê om te weet wie is julle?  

Magdelena: Natuurlik! Skies, waar is ons maniere! Dames, kom stel julleself voor.  

Soekie: Ek is Soekie van Senekal. En trust me, Soekie ken elke donker hoekie! (sy knipoog 

vir hom) 

Annetjie: Ek is Annetjie van Aberdeen...Jy weet Xavier, ‘n koeksister sonder stroop gaan 

stilletjies dood... 

Willem: Ek is Willem. Nice to meets yous. (gee hom ‘n stewige handdruk en ‘n hou op die 

rug) Ek watch jou... 

Hermien: Ek is Hermien. Ek hou nie van mense nie. Maar ek hou van jou. Jy laat my 

Kleinkas klop.  

Magdelena: En ek is die kampmoeder. Magdelena van Magersfontein. Stoere Boervrou en 

voorsitter van die VLU, Die ACVV, die JDD – dit is nou Die Jong Dames Dinamiek, Die 

DBV, Die CSV! Die Kabinet.... 

Willem: Ag for crying in a bucket! Daar gaat sy alweer! Sy rev altyd as sy moet 

ry....Geezzzz...  

Soekie: Ja nee regtig girl, jy gee my brain al ‘n teaze met al daai titels. 

Magdelena: Julle is darem wraggies ongemanierd. Soekie! En van wanneer af meng jy jou 

tale...En Willem...ag ek gaan nie eers my asem op jou mors nie, jou ore sit in elk geval vas 

geweld aan jou gat!  

Willem: Wat sê jy daar vir my? Jisss ek sal mos vir jou aan die brand skop soos ‘n CC500 

my pop! Ek skop vir jou in jou exhaustpipe dat jou speedometer se screen kraak!  

Annetjie: Oeeee geweld!  
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Magdelena: (begin stadig agteruit te loop tot sy nie meer sigbaar is vir die gehoor nie) 

Willem asseblief, jy kom nie naby my nie! Ek het net vanoggend my hare gedoen...Willem 

los my bolla! Willem ek sê los!!!  

Chris: Dames! Dames! Asseblief! Kalmeer!  

Soekie: Oeee Xavier help keer!  

Chris: Willem! Willem! O my vrek...Dames asseblief! Tannie Magdelena sit asseblief neer 

die byl... 

Willem: Ek sal vir jou kickstart Mags...jy krap my toolbox deurmekaar.  

Magdelena: Wie is jou tannie?  

Chris: Eina! Eina dêmmit! Dames asseblief!  

Annetjie: Oeeeee help! HELP!  

Hermien: (kyk na die Verteller) Ek dink jy moet maar praat. Dit is nou klaar te laat.  

TONEEL 4 

Verteller: Ek dink ook so. Ek gaan die toneel net hier stop, want dit is basies ‘n herhaling 

van dit wat julle aan die begin gesien het. En so het die dames vir Xavier met ope arms in 

hulle midde en boesems verwelkom. Selfs Willem het so bietjie meer van hom begin hou. 

Die vrouens was oorstelp van vreugde, daar was weer hoop op REVLON-DRIF-TERT-SAK-

ROOYEN. Skielik was daar ‘n huppel in elkeen se stap, die lug was weer blou  en die 

blommetjies het geblom en daar was die belofte van liefde in die lug. Natuurlik het die dames 

vir Xavier op hulle hande gedra en hom soos ‘n koning behandel. Xavier was mal oor die 

aandag, ek meen watter man sou nie Salomo se voorbeeld volg nie – vyf lywe en vyf wywe 

was elke man se grootste droom! Maar die dames het begin jaloers word op mekaar, want tyd 

saam met hul geliefde Xavier was kosbaar. En om so te deel dat almal kon speel was baie 

werk...en BAIE beplanning. En natuurlik sou Xavier nie ‘n enkele kans laat verby gaan om 

tyd saam met sy geliefde dames te kon spandeer nie, maar ongelukkig het hy die styging in 

estrogeenvlakke onderskat en vyf lywe van vyf wywe was tieties en trane en kliere en giere 

tot die mag 5 en hopeloos teveel stres vir enige man se lyf.  

(Chris/Xavier lê op sy maag terwyl Soekie bo-op hom sit en sy rug masseer) 



30 
 

Soekie: Hoe voel dit nou?  

Chris: Hmmm....Bietjie laer...nog bietjie...nog bietjie...nog bietjie... 

Soekie: Jy is so gespanne...Siestog handsome...Waaroor stress jy so heavy?  

Chris: Ag pop, dit is mos nou maar hoe ‘n man se hart klop. Ons is maar stresserige wesens 

jy weet...ek sit en dink maar net hoe ek al julle dames elke dag moet beskerm en keer dat julle 

nie iets oorkom nie, ag dit plaas maar baie druk op ‘n man se skouers... 

Soekie: Ag shame...Hoe voel jy nou?  

Chris: Ek weet nie...Daar is so beklemming op my bors. Amper op iemand my keel 

toedruk...Oeeeee die angs, die angs versmoor my!  

Soekie: Draai om dan help ek jou van voor. 

Chris: Net so Soekie-pop...net so... 

(Annetjie kom ingestap en druk geskok haar oë toe) 

Annetjie: O gatsie patatsie!  

Chris: (spring regop) Annetjie my blom! Jy het bietjie vroeër gekom? 

Annetjie: Nee ek het nie. Jy het vergeet Xavier. Ek gaan mos vanmiddag vir jou appeltertjies 

bak en jy het gesê jy wil my knie...help knie...Nou sien ek jy wil liewer perd ry...Ek...Ek is 

bitterlik seergemaak. My hartjie klop sommer suurlemoene...Sies Soekie! Jy weet hoe ek oor 

hom voel! Dit is laag, baie laag. Dit is erger as ‘n flop wanneer jy met Snowflake gebak het. 

My hartjie is nou sommer platgeval.  

Soekie: Hey Girl, moenie nou jou krultang in my perm kom druk nie! Hy het gesê sy rug is 

seer! Hy het my gebook vir ‘n full body massage!  

Annetjie: Van wanneer af sit sy rug aan die voorkant hmmmm? Sies julle maak my naartjies!  

Chris: Nee man Annetjie Blom...Dit is glad nie soos wat dit lyk nie...Soekie het maar net my 

bors se beklemming verlig. Dit is al. Dit was niks nie. Regtig.  

Albei: Oooooooo! 

Chris: Nee wag nou Soekie, ek bedoel dit nie so nie. Soekie, dit was...dit was...ek bedoel... 
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Soekie: Nou wat bedoel jy?  

Willem: (gee hom ‘n klap op die boud) Jissss jisss my paddavis! Hoe lyk dit! Waarvoor is jy 

lus vanaand?  

Almal: Ekskuus?  

Willem: Wat wil jy eet tjom? Steak of braaivleis? 

Chris: Sjoe, ‘n steak sal nou nogal lekker wees. Ek kan nie wag om te proe hoe proe jou 

biefstuk nie!  

Annetjie: Urg, jy maak my siekies. 

Chris: Wat het ek nou gedoen? Het ek iets gesê? Annetjie wag!  

Soekie: Van wanneer af kry ons steak vir aandete? Hier is nie eers beeste op REVLON-

DRIF-TERT-SAK-ROOYEN. Jy is geklits in jou kop man!  

Willem: Hey...as my bul ‘n steak soek vir aandete dan kry hy ‘n steak vir aandete...daar loop 

‘n paar wilde beeste rond tussen Bloemfontein en Colesberg. Ek gaan jag. Cheers. En by the 

way, die steak is vir hom. Julle kry hadidas. 

Soekie: Is jy mal! Dit is 800km ver van hier af.  

Willem: So? Ek klap mos ‘n toon. Check julle volgende week. Baai slaai... 

Soekie: Nou wie gaan vir ons jag as jy nie hier is nie! Hey! Willem! Willem! En so by the 

way – dit is HAAI DAAR SLAAIBLAAR en dit is my sêding! Urrrrg!  

Magdelena: Vir wat skree jy so? Waar is Xavier. Ons gaan tee drink onder by die rivier. Hy 

het gesê ons gaan piekniek hou. 

Soekie: Dit is Willem. Sy het al haar varkies verloor en is hier weg om te gaan jag tussen 

Bloemfontein en Colesberg. Sy het steak gaan soek vir Xavier. En nee, ek weet nie, hy is hier 

weg saam met Annetjie.  

Magdelena: Annetjie? Nou vir wat sal hy rondloop saam met Annetjie!  

Soekie: Want blykbaar is dit nou HAAR beurt. 

Magdelena: Basta met julle almal – dit is nou MY beurt!  
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Hermien: Wanneer is dit my beurt.  

Annetjie: (sy koer behoorlik en sy en Xavier kom hand aan hand ingestap, albei se gesigte is 

vol meel) En? Hou jy van die appeltertjies? 

Chris: Hmmm...Annetjie....Daai handjies van jou knie daai deeg soos klein baba woefies in 

‘n wolkombersie... 

Annetjie: (giggel) Ek is mal daaroor as jy in verkleinwoordjies praat!  

Magdelena: EN WAAR WAS JULLE?  

Annetjie: Ons het net geknie tannie.... 

Magdelena: Sies Annetjie, ek skaam my vir jou!  

Chris: Hoekom is tannie nou so kwaai? 

Magdelena: Die hemel hoor my as jy nog een keer vir my gaan sê tannie dan is die hel en al 

sy brastraps los!  

Chris: Jammer Kokkewiet. Dit sal nie weer gebeur nie.  

Annetjie/Soekie: KOKKEWIET?  

Magdelena: Dit is Xavier se bynaam vir my. Want hy sê ek sing soos ‘n nagtegaal. 

Annetjie/Soekie: Izzzzit??  

Hermien: (gryp sy hand vas en sleep hom weg) Dit is nou beurt. Kom ons gaan tel my eiers.  

Magdelena: Hermien, waar is jou maniere, dit is nou eers my beurt! Ons gaan piekniek hou 

by die rivier.  

Annetjie: Maar my tertjies is nog in die oond, en hy wil proe hoe hulle proe! 

Soekie: Excuse me – Xavier het my uitgebook vir die hele oggend vir ‘n full body massage!  

Hermien: Jy het gesê jy gaan saam met my eiers tel.  

Soekie: En arme Willem is hier weg om ‘n bees te gaan vang tussen Bloemfontein en 

Colesberg, want hy soek steak vir aandete!  
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Chris: Dames, Dames, bedaar....Ek sien hier kom groot gevaar! Julle sien die saak staan 

so...Ek dink ons moet net beter beplanning doen...julle weet, ons tyd beter spandeer en 

hanteer. Hoekom maak ons nie so nie – wat daarvan as elkeen van julle ‘n hele dag saam met 

my kan spandeer...Hmmm...dan voel niemand mos afgeskeep te voel nie en hoef ons nie van 

die een afspraak na die ander te jaag nie! Wat dink julle! (vryf sy hande selfvoldaan in die 

lug)  

Soekie: (glimlag en kom fluister in sy oor) Wil jy regtig ‘n hele dag saam met Willem 

spandeer?  

Chris: (skrik) uhm...nee. 

Soekie: En jou Kokkewiet?  

Chris: Nee... 

Soekie: En wil jy regtig ‘n hele dag lank eiers tel? 

Chris: Asseblief nie!  

Soekie: I thought so... 

Magdelena: Xavier, waarmee is jy besig?  

Chris: Niks nie Kokkewiet. Regtig. Ek belowe op my erewoord.  

Magdelena: Is jy ‘n rampokker? (die vrouens kom een tree nader) 

Chris: (giggel ongemaklik) Kokkewiet? Hoe ken jy my?  

Magdelena: Is jy ‘n  stokkiedraaier? (die vrouens kom nog ‘n tree nader) 

Chris: Dames...dames asseblief... 

Magdelena: Antwoord ons Xavier...Is jy ‘n rokjagter? 

Chris: Nee, nee natuurlik nie?  

Magdelena: En ‘n kansvatter?  

Chris: Nooit nie.  

Magdelena: Ook nie ‘n losklos nie?  
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Chris: Nie in my wildste drome nie.  

Magdelena: Mooi so...En hoe lank woon jy nou al hier op REVLON-DRIF-TERT-SAK-

ROOYEN? 

Chris: Ek weet nie...ag seker so 2 weke....Ek dink... 

Hermien: 149 dae. 

Magdelena: Dankie Hermien. Nou soos jy weet kom die ploeg en plant seisoen al nader...(al 

die vrouens gee een tree nader aan hom)  En jy weet self, jy het tog gesê jy wil jou skure vol 

maak voor die winter... 

Chris: Dit is reg ja.  

Magdelena: Nou wanneer begin ons plant?  

Chris: (piep in ‘n fyn stemmetjie) Hmmm...Wanneer die grond reg is... 

Magdelena: Die grond is reg. Jy kan maar jou trekker inspan. Ons wag. (hulle gee nog ‘n 

tree nader) 

Chris: Dames...dames...ek voel ons moenie gejaagd in ‘n ding in spring nie...Julle weet, ‘n 

mens moet goed beplan en ‘n mens moet die grond toets om te kyk of dit...wel of dit vrugbaar 

is... 

Magdelena: As jy dink jy gaan vir ons elkeen uittoets soos ‘n UNO op ‘n uitpasseerbaan 

maak jy ‘n hengse fout mannetjie.  Wat is jou storie! Ons wag en kloek en kerm en sleep 

vlerk en bederf en bedien jou nou al vir die afgelope vier maande en daar het nog niks gebeur 

nie! Of knyp jy die kat in die donker... 

Chris: Nee nooit! Ek sal nooit so iets doen nie. 

Magdelena: Dames is julle al geknyp in die donker? 

Annetjie: Nee, net in die spens. 

Soekie: En agter die bos. 

Hermien: En in die hoenderhok.  (sy gee sy boud ‘n knypie en hy gil) 

Magdelena: So wil jy vir my sê almal is al geknyp behalwe ek?  
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Chris: Nee nee! Dit is nie so nie Kokkewiet! Dit is net dat ek sekere dames nou al beter ken 

as van die ander. Daarom wil ek graag voorstel dat ek saam met elkeen van julle op ‘n date 

gaan sodat ek vir seker kan wees dat ek reg gaan kies... 

Magdelena: Kies? Hoe meen jy dan nou kies? Jy kry mos ons almal. Trompie en die hele 

Boksembende. Of is jy nie mansgenoeg nie?  

Chris: Nee, dit is nie wat ek bedoel nie. Ek dink ek moet net eers saam met elk van julle 

dames op ‘n afspraak gaan sodat ek kan weet waarvan hou elkeen individueel. Jy weet, mens 

wil tog hê dit moet spesiaal wees. Nie waar nie.  

Annetjie: Oeeee dit klink so romanties.  

Soekie: I laaaaik it kwaai!  

Hermien: Ek deps die hoenderhok.  

Willem:  (kom ingestap met ‘n halwe beesboud op haar skouer) Checkit uit my ram! Ek het 

vir jou ‘n bees gevang. Die ou stap toe sommer so duskant Wepener se uitdraai op die N1 en 

toe klits ek hom met my bobbejaanspanner ligths out. So wat sê jy spacecase – hoe soek jy 

jou steak – rare, of very rare?  

Magdelena: Willem? 

Willem: Yes?  

Magdelena: Xavier wil jou graag op ‘n afspraak vat... 

Willem: Met wie?  

Soekie: Met jou stupid! Hy gaan jou vat op ‘n date!  

Willem: Blikskottel en brandewyn! Jis spacecase, maar jy laat nie ghries onder jou voete 

loop nie! Right ek is in! Ek het geweet jy is myne. Ek watch jou baby! Ek watch jou.  

Chris: (piep) Ek kan nie wag nie.  

Magdelena: Ons ook nie Xavier. Glo my, ons ook nie!  
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TONEEL 5 

Verteller: En so het die groot vlerksleep begin...Xavier moes elke dame vat op ‘n date. En 

elke dame spesiaal laat voel op haar eie spesiale manier. (in hierdie gedeelte speel slegs 30 

sekondes van elke dame se gunsteling liedjie en die spelers mime die date)  

Verteller: Daar was Willem: Musiek – Kaptein span die seile – Kurt Darren 

(Willem en Xavier dans langarm, sy doen bicep curls saam met hom en leer hom hoe om te 

jag)  

Verteller: En Soekie: Musiek – Barbie Girl - Aqua 

(Soekie teaze sy hare, doen sy naels, sy doen airobics saam met hom en vryf sy spiere)  

Verteller: Hermien: Musiek – Sound of Silence – Simon and Garfunkel 

(Hermien en Xavier sit langs mekaar en pak ‘n klomp eiers in ‘n mandjie terwyl hulle dit tel. 

Hermien teken ‘n hartjie op een eier en gee dit vir hom. Dit is baie ongemaklik) 

Verteller: En Magdelena: Musiek – Eerste liefde - Annelie van Rooyen  

(Xavier sit ongemaklik langs Magdelena, sy sing vir hom uit ‘n boek en mouth die woorde 

van Eerste liefde)  

Verteller: En heel laaste – Annetjie: Musiek – Mengelmoeskardoes 

(hulle eet saam aan ‘n dougnut, sy druk sy oë toe en sit ‘n melktert voor hom neer, hulle lag 

en dans, blaas seepborrels en jaag mekaar. Hy soen haar en sy gooi hom met ‘n vadoek)  

TONEEL 6 

Verteller: Die vlerkslepery en kloekende kuiers het Xavier net nog meer deurmekaar 

gemaak. Hoe kon ‘n man kop hou tussen so klomp agtermekaar vrouens! Hermien was slim, 

Soekie was beeldskoon, Annetjie weet die pad na ‘n man se hart loop deur sy maag, 

Magdelena was ‘n raakvatvrou en ‘n regterhand en linkerhand  en Willem...wel, Willem was 

maar net Willem.  Xavier het hier gekeer en daar probeer, hier gevry en niks gekry, gevat en 

gelos agter die bos...en met elke afspraak het sy hart al sterkter begin klop. Maar nie vir al die 

vrouens nie, daar was net een meisie vir Xavier...maar ‘n belofte is ‘n belofte en ‘n man met 

‘n plan moet sy man kan staan. En toe breek die groot dag toe aan – die dag wanneer die 
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trekker moes ingespan word, die lande geploeg en geplant word sodat die mielies kon groei 

en die dames...die uhm...hulle skure kon volmaak. Hoe red jy ‘n volk, hoe red jy ‘n land – die 

antwoord is eenvoudig – jy moet voortplant!  

(al die dames sit netjies op ‘n ry en wag vir Xavier om sy eerste keuse te maak. Hy kom 

ingestap en is duidelik senuweeagtig. Hy het ‘n sonneblom in sy hand)  

Musiek: Temalied van Boer soek ‘n Vrou kan moontlik hier gebruik word. 

Magdelena: Nou maar toe Xavier, die dag het gekom vir jou om ons lande te ploeg. Ek sal 

voorstel jy kies mooi wie jy eerste wil hê – jy wil nie die ander dames se gevoelens seermaak 

nie. 

Chris: (baie senuweeagtig) Natuurlik nie Kokkewiet. Ek wil niemand van julle seermaak nie.  

Soekie: Aaaaaw...dit is so sweet. 

Willem: Ek eet nie leftovers nie tjom so ek scheme ek en jy sal maar eerste ‘n draai moet 

gaan stap.  

Magdelena: Eet jy met daai mond! Sies Willem, jou taal is afgryslik!  

Hermien: Ek het klaar die hoenderhok uitgevee. 

Chris: Dames, Dames...ek...ek kies...ek kies vir...Ek kan nie...Ek kan nie!  

Almal: Jy KAN NIE!  

Chris: Ek is jammer. Ek kan nie.  

Almal: Ooooo.... 

Chris: (keer vinnig) Nee, nee dit is nie dat ek nie kan nie..Glo my ek kan – ek bly ‘n man. Dit 

is net...ek wil nie... 

Almal: Wat?  

Willem: Ek het julle mos gesê hy is ‘n kabouter!  

Chris: Nee man, ek is mansgenoeg vir julle almal – dit is net – ek het my hart verloor op ‘n 

meisie...Net op een meisie. Ek...ek kan nie julle almal...ek is jammer. Dit sal nie reg wees 

teenoor haar nie.  
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Soekie: Aaaag Sweetlips! Ek is so bly jy het hulle vertel van ons!  

Magdelena: Jy? SY!!! Maar my magtig, lyk my dit is waar wat hulle sê – jy kan die man uit 

die paradys haal, maar nie die adder sy broek nie! Jou satanskind! Hoekom kies jy haar? Is dit 

omdat haar tieties nie hang nie? 

Willem: Ja rek jou bek broer? Wat is jou case? Laaik jy my nie? Smaak jy nie my bene nie, 

het jy gesien hoe flex ek nou die dag my kuite vir jou tjom....ek het hulle geflex net vir jou! 

Hermien: So jy gaan nie my eiers tel nie.  

Chris: Ek is jammer dames, ek weet julle is teleurgesteld. Annetjie...Gaan jy dan niks sê nie?  

Annetjie: Ek wil jou nie hê nie.  

Chris: Hoe nou? Maar...maar...ek is die enigste man hier? Is daar iemand anders?  

Annetjie: Ek laat nie iemand met my gevoelens speel nie. Dit was baie lelikies van jou 

Xavier. Jy het ons almal om die bos gelei en ons laat dink jy gaan ons vry. Jy het ons almal 

spesiaal laat voel net vir een doel – om te kry wat jy wil hê. Ek is jammer, my hartjie is 

gebreek. Ek gaan nou melktertjies bak om beter te voel. Totsiens. Ek wil jou nooit weer sien 

nie.  

Chris: Nee maar wag...Annetjie ek wil nog vir jou... 

Magdelena: Ek stem nogal saam met Annetjie...Jy meneertjie het natuurlik geleef soos ‘n 

koning en nou wil jy al vyf jou broodjies aan albei kante gebotter hê! Jammer my skapie, dit 

werk nie so nie. Vrouens het ook gevoelens, ons is broos soos roosboompies en nou kom jy 

en breek al wat ‘n blommetjie is af en vermorsel dit onder jou testosteroon toon – ek is bitter 

teleurgestel in jou.  

Soekie: Wel, as julle hom nie wil hê nie sal ek hom vat. 

Willem: Hands off pop, hierdie is my tjop! Ek het eerste die t-bone gespot, hy is myne. 

(die vrouens loop na Xavier toe en begin aan hom trek, elkeen probeer hom nader aan hulle 

trek – hy word heen en weer gepluk) 

Magdelena: Tegnies gesproke is hy myne! Ek is die voorsitster van en stigter van  

REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN! 
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Willem: Jy is stokoud man! Jou drade is al lankal gefuze – hierdie bul soek iemand met 

spark!  

Magdelena: Sê jy ek is oud!  

Hermien: Ek wil ook ‘n beurt hê om my Kleinkas te klop! 

Chris: Dames asseblief...Julle maak my seer...Dames!  

Soekie: Los hom nou uit! Willem jou butch bulldog! Los hom uit! Jou snor is langer as syne!  

Willem: Jissss, ek sal mos vir jou jumpstart pop! Jou gat is so rond soos ‘n sirkel in Welkom! 

Soekie: Oeeeeee jou bombastiese beer!  

Magdelena: Los hom! Ek is sy Kokkewiet!  

Chris: Dames! Dames! Annetjie! HELP! HELP MY!  

(skielik verskyn nog ‘n man [Frikkie] in ‘n soortgelyke silwer pak op die verhoog) 

Hermien: Hier is nog een vir ons. (niemand hoor haar nie, hulle baklei dat die hare waai) 

Frikkie: Chris? Chris ou tjom! Wat de hel? Wat maak jy pel?  

Chris: Frikkie! FRIKKIE!  (die dames kyk verskrik om en sien vir Frikkie daar staan) 

Almal: Frikkie?  

Willem: Wie de hel is Frikkie as hy by die huis is? 

Frikkie: Jislaaik my ou het jy die jackpot gestrike? 

Chris: Asseblief Frikkie, ek...ek is in ‘n helse penarie. Help seblief. Hulle gaan my lewendig 

opvreet!  

Frikkie: (hy stap tussen die vrouens deur en gee vir Magdelena ‘n klap op die boud) Habba 

habba – wie’s jou MAMMA!  

Chris: Frikkie! Dêmmit man, jy maak dinge erger as wat dit reeds is!  

Frikkie: Lyk my jy het die paradys gekry ou maat! Geen wonder jy het terug gekom huis toe 

nie...Wel, wel, wel...(kyk na Soekie) ek wil jou vanaand bel... 
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Magdelena: Huis? Chris? Xavier wat gaan hier aan? Wie is hierdie skepsel? 

Frikkie: Wie de hel is Xavier? Noem hulle jou Xavier? (bars uit van die lag) Chris watse 

klomp tjol is die? Is hulle reg in die kop jong?  

Magdelena: Luister hier jou klein silwer snotkop  - daar is niks fout met ons nie. Jy is nou op 

REVLON-DRIF-TERT-SAK-ROOYEN grond so ek stel voor dat jy jou maniere en jou plek 

ken! Glo my, ons is baie sterker as wat ons lyk. Reël 1 – ‘n Man maak ‘n plan, ‘n vrou maak 

twee...Xavier?  

Chris: Ek...wag...ek kan verduidelik. Ek is nie regtig Xavier nie... 

Almal: (trek geskok hulle asems in) Aaaaaaaah! 

Soekie: Nou maar wie is jy dan? 

Chris: (sug en laat sy kop skaam sak) Ek is Chris. ‘n Boer van Christiana. En hierdie is my 

beste vriend Frikkie. 

Frikkie: Howzit...Ek is Frikkie van Ficksburg. Ek boer met Cherries...pun intented.  

Magdelena: Ek verstaan nie...Hoe het julle ons gekry? 

Chris: Dit was bloot ‘n geluk by die ongeluk. Ek het per ongeluk op julle afgekom. Dit was 

nie beplan nie... 

Magdelena: En wat was jou plan met ons? 

Chris: Ek het gedink hierdie sou die perfekte lewe wees. Ek is man en julle weet – ons is 

maar...ag kom ons gaan nou nie in detail in nie – ek het net gedink dit sou lekker wees om so 

bederf te word deur vyf vrouens...maar ek het my hart verloor op een. En ek wou nie julle 

harte breek nie...ek is jammer.  

Soekie: Jy kan maar my hart breek – onthou net, ek breek terug. (sy knak ‘n stok middeldeur) 

Willem: So jy tune my jy is nou verlief op een van ons nou wil jy nie bly om te voel hoe ons 

vry nie...geeeezzzz....dit maak diep seer hoor, dit slaat diep.  

Chris: Ek is jammer. Hermien, Willem, Kokkewiet, Soekie...ek...Ek vra onverskoning.  
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Frikkie: Dames, ek weet julle is nou vreeslik teleurgesteld in die nuus dat Chris – ekskuus 

Xavier – nou gevat is deur ‘n ander bokkie, maar hoekom kom julle nie saam met ons na ons 

huis toe nie.  

Soekie: Wat laat jou dink ons wil vir jou hê? 

Hermien: Ek sal hom vat.  

Magdelena: Waarvan praat jy? Ek wil nie jou of sy gesig sien nie...wat nog te sê saam met 

julle gaan huis opsit nie! Ek is diep teleurgesteld en tot in my binneste gekrenk!  

Chris: Maar dit is mos nie net ons twee nie... 

Almal: Wat?  

Willem: Jy meen daar is ander bulle in die kamp? 

Chris: Ja! Hordes om van te kies! Ons het ‘n mannekamp op Oudtshoorn opgeslaan – ons 

dorpie se naam is PARADYS. Julle kan saamkom....asseblief...julle moet saamkom. Daar is 

regtig ‘n man vir elkeen van julle...Daar is ‘n welder van Witbank vir Willem... 

Frikkie: Ou Wikus Waslap.  

Chris: Daar is ‘n Crossfit stud van Standerton vir Soekie... 

Frikkie: Spencer Spiertier. 

Chris: En Hermien daar is ‘n Rekenmeester van Randburg vir jou! 

Frikkie: Rikus Roodtman 

Chris: En vir jou Kokkewiet...ons stoere boere voorsitter, Meneer Visagie van Ventersdorp 

Frikkie: Hendrik Stephanus VredendalVisagie die vierde. What a man! 

Chris: Wat sê julle? Ag toe seblief kom saam!  

Magdelena: Is Meneer Visagie getroud?  

Chris: Wel, nog nie...(hy glimlag vir haar) Is ek vergewe? 

Willem: HetWikus lekker biceps? Sal hy my kan bench press! Ek is in! Yessss! Vat hom 

pappie!  
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Soekie: Ek ook! Ek is mal oor Crossfit kêrels! Ek gaan solank pak. Baai!  

Hermien: My bates moet groei. Ek kom saam.  

Chris: En jy Magdelena? Seblief kom saam.  

Magdelena: Oudtshoorn sê jy? Wel iemand moet seker sorg dat julle darem iets ordentliks 

kry om te eet. Wie weet hoe lyk daai arme dorp al teen die tyd sonder die raakvat hande van 

‘n vrou! Ek kom saam, maar net omdat ek wil – nie omdat jy my gevra het nie.  

Chris: Frikkie, laat weet solank die manne ons is oppad huistoe!  

Frikkie: Yessss, ek maak so! Daar vat hy nou!  

Chris: (bly alleen agter. Hy begin soek na Annetjie) Annetjie! Annetjie! Annetjie!  

Annetjie: Wat soek jy? Ek dog jy is al weg saam met Soekie?  

Chris: Soekie? Ek soek nie vir Soekie nie...Waar kom jy daaraan? 

Annetjie: Ek het gesien hoe jy vir haar kyk Xavier. Dit maak te seer. Ek wil jou nie meer 

sien nie.  

Chris: Annetjie, ek het vir jou gejok.  

Annetjie: Ek weet dit.  

Chris: Nee, oor baie dinge.  

Annetjie: Soos wat. 

Chris: My naam is Chris. Ek is ‘n boer van Christiana. Ek was nog nooit verlief op Soekie 

nie, ek het ook nie vir haar gekies nie, want iemand anders het ongelukkig reeds my hart 

gesteel. 

Annetjie: As jy vir my gaan sê jy het vir Willem gekies praat ek nooit weer met jou nie! 

Seblief vat dan liewer vir Hermien of jou Kokkewiet. 

Chris: Ek...ek kies vir jou. (hy haal die sonneblom agter sy rug uit) 

Annetjie: Maar ek verstaan nie...Ek is nie mooi nie, ek is nie slim nie, ek is lomp en plomp, 

my hare is altyd vol meel, ek eet teveel jam tertjies en haat blaarslaai en ek is nie sexy nie... 

hoekom hou jy van my? Is jy seker Willem het jou nie weer oor die kop geslaan nie? 
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Chris: Ek kies jou, want ek hou van jou. En dit is genoeg. Dit is al wat jy moet weet.  

Annetjie: Belowe owe. 

Chris: Belowe owe. 

Annetjie: Oooeeee Chris, wil jy vir my sê ek laat jou anysbeskuit rys! Wat...Wag, hoekom is 

jou naam Chris? 

Chris: Laaaang storie...Kom Annetjie...Ons gaan huis toe. 

Annetjie: Maar ek....ek verstaan nie.  

Chris:Jy hoef nie. Kom net saam.  

Annetjie: Maar waar gaan ek bly?  

Chris: By my. Net by my. (hy soen haar)  

(hulle hou hande vas en wag vir die res van die geselskap om op die verhoog te kom met al 

hulle besittings)  

TONEEL 7 

Verteller: En so het die geselskap die pad gevat Oudtshoorn toe om ‘n nuwe lewe en bestaan 

te maak. Chris en Annetjie is getroud en het vyf kinders gekry. Willem en Wikus Waslap het 

saam ‘n scrapyard begin en nou bou oval track racing cars met scrapmetal – hulle het 9 

kinders gekry, Hermien hou steeds boek van alles en almal en sy en Rikus het 3 kinders 

gekry, Rikus is aangestel as die dorp se rekenmeester en Hermien is sy sekretaresse. Sy het 

ook ‘n klein hoenderboerdery begin en open een van die dae haar eie kitskos eetplek – HFC 

Hermien’s Fried Chicken. Soekie het haar eie salon op die dorp  en vervaardig ook nou 

baardolie produkte, sy en Spencer is gelukkig getroud met 4 kinders en Magdelena is nou die 

Voorsitter van PARADYS terwyl Meneer Visagie elke dag vir haar blomme bring en vir haar 

Hoe sê mens dankie sing....Hulle twee voer eersdaags Phantom of the Opera vir die dorp op 

by die jaarlikse kultuuraand.  En so het elke pot sy deksel gekry...LIEFDE WEN ALYD. Wat 

ons aan die einde van ons verhaal bring. Dames en here, onthou net – al was hierdie net ‘n 

storie wees asseblief versigtig op Braaidag die 14 September 2018. En as iemand ‘n Dunkin 

Dipstick ken van Welkom vra hom asseblief om sy webber se gaslekasie te vervang voor dit 
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te laat is. En julle wonder seker of die dorpie PARADYS regtig bestaan...Natuurlik, ons ken 

dit mos vandag as Oudtshoorn! En ons almal weet wat sê hulle van Oudtshoorn... 

Musiek: Oudtshoorn is ‘n groot voëlparadys 
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