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Karakters  

 

Lientjie: 

             Sy is jou tipiese mommy’s girl. Baie opgepiep en 

             gedurig vol pyne en skete. Sy is bang vir alles en 

             praat nooit lelik nie. Sy het ‘n baie sagte hart en 

             kan nie ‘n vlieg seer maak nie. Lientjie is ‘n regte

             boekwurm, Top 10 kandidaat, Hoof van die VCSV 

             en wil net die beste vir almal om haar hê. Sy doen 

             nooit iets verkeerd nie. 

 

Sussie:  

                                                                     Sussie is ‘n regte boeremeisie. Die Plain Jane. Sy  

                                                                     is ‘n bietjie mollig en het nog nooit ‘n kêrel gehad  

              nie. Sy het nie vreeslike sterk leierseienskappe nie 

                                                                     en val maar altyd in by die groep. Sy is maar te  

                                                                     te bly dat sy aanvaar word en sal enige iets doen 

                                                                     net om in te kan pas.     

          

                                                           

 

Magdeleen:                                                  Magdeleen is ‘n redelike sterk leier, sy is die een 

               wat die vriendegroep bymekaar hou en altyd  

               eerste sal leiding neem of met ‘n idee vorendag 

               vorendag kom. Sy is vriendelik, maar kan ook  

                                                                      opstaan teen dit wat verkeerd  is.  Sy is die tipe  

                                                                      meisie waarvan almal hou. Sy is beste-vriendin- 

                                                                       kwaliteit.  



       Janet: 

                                          Baie sportief. Kaptein van die eerste netbalspan.  

                                                               Kan grof voorkom,  skrik vir niks, en laat niemand 

                                                               in haar pad staan of haar onderdruk nie.  Sy het ‘n  

                                                               baie sterk wil van haar eie en is ‘n hardekop.  

                                                               Sy was al in ‘n paar vuisgevegte en skrik nie om haar  

                                                               sê te sê nie.  

 

   Beth:  

                                                                Beth is die tipe meisie waarop al die ouens verlief is,  

                                                                maar wat al die meisies haat. Sy is afbrekend en ‘n  

                                                                boelie. Sy is die gevaarlikste meisie in die hele skool  

                                                                en sal uit haar pad uit gaan om moeilik te maak of om  

                                                                onmin te saai. Beth is beeldskoon en sy weet dit. Sy  

                                                                is ook glad nie skaam om dit te sê of te wys nie.  

                                                                Sy is jou tipiese mean girl/bitch/feeks 

 

Die Verteller :       Die verteller word vertolk deur ‘n man.  

                                                               Die verteller vertolk oor die rolle van Duan  

                                                               en Die Regter.  

 

 

 

 

 

 

 



Kostuums 

Lientjie Sussie     Magdeleen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onesie                  Enige pajamas met cartoons op                boxer met ‘n hempie 

    

Janet                                                                                Beth 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n skoolsweetpak/netbalbaadjie                                 jean, swart hoodie, swart stewels 

 en ‘n kortbroek 

 

Verteller 

Swart knopieshemp en swart langbroek 



Verhooguitleg en dekor 

 

TONEEL 1 

5 x wit blokke in ‘n ry gepak. Stel hoftoneel voor. 

 

 

 

 

TONEEL 2  

 

 

  

 

 

                                                   entrance 

 

5 x wit blokke word op mekaar gepak om die waterpompkamer voor te stel.  

 

 

 

                                                                         Silhouette van iemand wat hang 

 

 

 

 

 

 



TONEEL 1 

Die verhoog is donker. Die ligte gaan aan op die meisies wat almal in ‘n ry staan, elkeen se 

regterhand is opgelig asof hulle in die hof is en pleit. Die meisies staan elkeen op ‘n wit blok. 

Arvo Part – Cantus in Memory of  Benjamin Britten begin speel. Met elke slag wat die 

kerkklok slaan praat een van die meisies totdat die tempo later versnel en hulle vinniger en 

oormekaar begin praat. 

Magdeleen: Dit was net ‘n grap. 

Sussie: Ons het net gespeel. 

Beth: Sy was maar altyd weird. 

Janet: Ons het niks verkeerd gedoen nie.  

Lientjie: Ek was bang.  

Magdeleen: Ons het net gespeel, rerig!  

Sussie: Sy het gesê sy voel siek.  

Beth: Sy is mal in haar kop gewees man! 

Janet: Ek het niks verkeerd gedoen nie.  

Lientjie: Dit was nie ek nie.  

Magdeleen: Dit was regtig net ‘n grap en toe... 

Sussie: Toe ons weer sien toe freak sy uit. 

Beth: Sy is ‘n friecking nut case man!  

Janet: Sy was nog altyd anders.  

Lientjie: Dit was nie reg nie.  

Magdeleen: Oom ek sweer, ons het niks gedoen nie.  

Sussie: Ons het net gejoke.  

Beth: Dit was net ‘n joke en toe... 



Janet: Dit was sy. Nie ons nie.  

Lientjie: Dit was nie ek nie.  

Magdeleen: Dit was sy.  

Sussie: Dit was sy.  

Beth: Dit was sy.  

Sussie: Dit was nie ons nie oom.  

Lientjie: Dit was nie ek nie.  

Magdeleen: Oom, ek jok nie. Ek sweer. 

Janet: Ek sweer ek het niks gedoen nie. Ek het geslaap.  

Beth: Cross my heart and hope to die. 

Janet: Ek sweer.  

Lientjie: Ek...ek kan nie mooi onthou nie.  

Magdeleen: Onskuldig.  

Sussie: Onskuldig. 

Beth: Onskuldig.  

Janet: Onskuldig. 

Lientjie. Onskuldig.  

Magdeleen: Dit was net ‘n joke, ek sweer.  

Beth: Truth.... 

ALMAL: Or dare.... 

Lientjie: Onskuldig. 

Die ligte doof uit en die meisies verlaat die verhoog. Die verteller kom op en gaan sit OP-

side op ‘n wit blok. Hy is geklee in swart. 



TONEEL 2 

Verteller: Dit is laat herfs, die 23ste April 2019. Iewers in die Oos-Kaap is daar ‘n klein 

dorpie genaamd Hellshoogte. Hierdie dorpie het ‘n PEP, ‘n drankwinkel, ‘n koöperasie, ‘n 

vulstasie, ‘n kerk, ‘n drankwinkel en ‘n SPAR wat slegs op Maandae en Vrydae vars vrugte 

en groente kry. Die dorpie het een klein hoërskooltjie met ‘n gekombineerde skoolkoshuis 

genaamd HUIS HELLIGON, of soos die skoolkinders gespot het: HUIS HELL and GONE. 

Die populasie van die dorpie is redelik klein, 1200 inwoners om presies te wees, die 

Hoërskool slegs 211 leerders met ‘n astronomiese getal matrieks vir 2012 – 25 matrikulante 

op die kop! Die April-vakansie is so pas verby en die 2de kwartaal het begin. Daar is ‘n 

onrustigheid in die koshuis, almal is vol vakansiestories en soetkoekies en fudge, niemand het 

lus vir die nuwe kwartaal wat moet begin nie. In die meisieskant, die linkerkantse vleuel van 

die koshuis, sluip vier figure die agtertrappe af en glip ongesiens by die sifdeur van die 

kombuisbediendes uit. As jy mooi luister kan jy hulle hoor giggel.... 

(die meisies kom op die verhoog en spring bo-oor die blokkie en skuif dit in posisie. Hulle 

fluister gesmoord en is skaars hoorbaar. Nou en dan giggel iemand en word dan luid 

stilgemaak met ‘n SJUUUUUT!)   

Die vier meisies hardloop agter by die klein hekkie wat skuins oorkant die fietsrakke staan uit 

en kies koers veld se kant toe. Verby die skietbane, verby die netbalbane, agter die biblioteek, 

verby die paviljoen, oor die ou lendelamhek van die kerk, koes-koes verby Dominee De 

Lange se studeerkamer waar die lig nog brand, en dan sluk die nag hulle in waar hulle 

uiteindelik tot stilstand kom by ‘n ou waterpompkamer van die Munisipaliteit. Die 

waterpompkamer is lankal die woonplek van rotte en boemelaars wat kom skuiling soek teen 

die geniepsige koue van die Karoo en ook waar stories rondloop van spoke en ‘n afkopman 

wat hom 100 jaar terug hier kom hang het. Die deur hang aan een skanier en die dogters moet 

kruip om by die kamer in te kom. Die waterpompkamer staan half weggesink in ‘n ou sloot 

en net die afgedopte dak is sigbaar van Enslinstraat en Kerkstraat af wat kruis voor die 

pastorie.  

(die ligte doof uit op die verteller en ‘n blou lig gaan nou aan op die dogters. Die blokke 

word gedurende die scene change so gepak dat dit lyk soos die ingang van ‘n kamer met ‘n 

klein gaatjie waardeur hulle moet kruip, die dogters maak gebruik van flitsligte wanneer 

hulle ingekruip kom )  



TONEEL 3 

Magdeleen: Eina flip! Sussie trek in jou pens! Jy blok die hele ingang.  

Sussie: Ag sharrap Magdeleen! Plaas jy eet liewer minder poeding dan sal jou boude nie so 

in my gesig druk nie.  

Janet: Hey, sal julle nou move! Ek vries my gat af!   

Lientjie: Outjies dit is vrek koud hier buite. Magdeleen...Hierdie was dalk nie so goeie idee 

nie, netnou kry ons verkoue.  

Magdeleen: Ag sharrap Lientjie! Drink ‘n Medlemon of iets! Sussie suig in jou pens!  

Sussie: Man, jy kan mos nou sien ek probeer.  

Janet: Wat gaan aan daar voor?  

Magdeleen: Sussie sit vas.  

Sussie: Is nie man!  

Janet: Ag bliksem tog.  

Lientjie: Sies Janet, moenie so vloek nie. Jy is ‘n kringleier. 

ALMAL: Lientjie sharrap!  

Sussie: (tuimel gat oor kop by die kamer in) Ek is deur!  

Magdeleen: (mompel) Prys die heer! (sy seil op haar maag deur die opening)  

Janet: Uitfrieckingeindelik! (kom in geleopard crawl)  

Lientjie: Oeeee....dit is grillerig hier binne. (kruip maklik deur en sleep haar opgestopte 

haasteddiebeer ook deur die opening)  

Janet: (skud haar pajams af) Flippit Sussie...jy moet regtig ‘n plan maak. Een van die dae is 

dit matriekafskeid, van môre af begin jy saam met my te draf.  

Sussie: Julle is blêrrie ongeskik! Ek is ook net goed genoeg as ek vir julle koeksisters en 

brownies moet aandra van die huis af.  



Lientjie: Ag Sussie, ek dink jy is pragtig. 

Magdeleen: Ons probeer net help. 

Sussie: Julle almal is op my case, maar niemand se iets oor Janet wie se skouers so breed 

soos die N1 is nie! Hoe de hel dink jy gaan jy ‘n date kry huh? Jy is langer as Chris die 

rugbykaptein!  

Janet: (spring vorentoe) Ek sal mos vir jou dik tik Sussie!  

Sussie: Ek is groter is jy! Ek sit jou plat suster.  

Lientjie: Ouens moet nou nie baklei nie seblief!  

Magdeleen: (begin lag) Janet, jy kan nie stry nie, maar is jy letterlik twee koppe langer as 

Chris! As jy rugbykaptein was sou ons dalk die interskole kon wen hierdie jaar.  

Janet: Julle twee soek vir my nê! Ek sal vir julle altwee dik donner... 

Lientjie: Okay! Dit is nou genoeg! Julle hou op. Ek het iets saam gebring. (sy krap in die 

kussingsloop wat sy saam met haar rondsleep) 

Janet: (snork) Wat? Jou mediesefonds of‘n bybel?  

Lientjie: Nee man! ‘n Vloekvarkie. 

ALMAL: ‘n Wat?  

Lientjie: (haal ‘n pienk spaarbussie varkie uit) ‘n Vloekvarkie. Vir elke vloekwoord wat 

julle deur die kwartaal gebruik moet jy R5 ingooi. Dan kan ons aan die einde van die 

kwartaal almal gaan milkshake drink met die vloekgeldjies.  

Sussie: Het jy op jou kop geval?  

Janet: O my moer... 

Magdeleen: Rerig Lientjie?  

Lientjie: (maak of sy hulle nie hoor nie)  Kom...Janet, jy skuld al R15. Jy het gesê (fluister) 

bliksem, donner en moer. Kom....betaal jou skuld.  

Janet: Lientjie, jy moet passop of ek druk vir jou vanaand by daai vloekvarkie in!  



Magdeleen: (dik van die lag)  Toe Janet...Lientjie het gepraat. Pay your debts!  

Sussie: Ja kom Janet....Reëls is reëls.... 

Janet: Okay...Fine. (sy haal ‘n R20 uit haar rugsak uit en druk dit met mening in die varkie) 

Happy?  

Lientjie: Skiesie, maar Janet, ek het nou nog nie kleingeld vir jou nie.  

Janet: Toemaar, ek soek nie kleingeld nie. Ek betaal solank vooruit. 

Lientjie: Maar jy moes net R15 gegee het.  

Janet: Nee. Ek moes R20 gee. Want weet julle wat....Fok julle.  

Lientjie: (diep geskok) JANET!!!! SIES!  

Sussie en Magdeleen bars uit van die lag. 

Magdeleen: Ag relax nou Lientjie. Die hele doel van die aand is om ‘n laaste bietjie fun te hê 

voor die skool môre begin.  

Sussie: Kom nou Lientjie net vanaand, ag toe.  

Lientjie: Ja maar wat van die vloekvarkie....Ek het spesiaal dit... 

Magdeleen: Ja okay, okay...jy kan die verdompde f.....flippen vloekvarkie hou.  

Lientjie: Dankie. Ek sit hom hier neer en ek sal rekord hou van julle taalgebruik.  

Janet: Whatever Lientjie...wat de hel het ons nou eintlik hier kom maak?  

Magdeleen: Wel, ek het net gefigure, ons is nou al saam in die koshuis van Gr.1 af so ons 

kan dit nou maar net so wel celebrate dat ons dit gemaak het tot in Matriek! Sh....(kyk na 

Lientjie) Shucks julle....ons is in matriek!  

Sussie: Ek kan nie wag nie! Ek wil nooit ooit weer in my lewe blou eiers of sif 

bruinkoshuisbrood met polonie eet nie! Volgende jaar kan julle by my restaurant kom eet – 

for free! En gepraat van free....Chech wat het ek gebring....Caramel fudge met Amarula in. 

(sy haal ‘n bak fudge uit haar rugsak)  

Janet: Shit dit lyk awesome. 



Lientjie: Varkie.... 

Janet: Ag Lientjie, skryf my skuld op dan betaal ek dit môre vir jou elektronies oor. Okay... 

Lientjie: Maar... 

Magdeleen: Lientjie sharrap! So? Wat het julle als saam gebring?  

Sussie: Fudge en Barone cupcakes. (pak haar tupperbakke voor haar uit)  

Janet: ‘n mes, pepperspray, ‘n tou en vuurhoutjies.  

Sussie: Bliksem Janet, ons het kom midnight feast hou, nie friecking saam met Bear Grills 

die veld ingebliksem nie. Wat is fout met jou?  

Janet: Hey! Ek kom van die plaas af. Hierdie is ledgit shit.  

Magdeleen: (sien hier kom weer ‘n bakleiery)  Okay...okay...ek het vir ons chips en 

komberse saamgebring... 

Janet: Huh? Wil jy hier slaap?  

Magdeleen: Nee poepol...wil jy aambeie hê? (gooi die komberse oop op die vloer) En jy 

Lientjie?  

Lientjie: (begin haar kussingsloop uit te pak)  My asmapompie, pleisters, hoesstroop, 

Savlon, Klaas die Haas, ‘n ekstra warm top, kouse, cup-a-soup, ‘n fles kookwater, die Sarie, 

‘n pakkie UNO kaarte, ‘n charger, ‘n tweepunt plug en ‘n kaart.  

Janet: Fok my. Gaan jy hier bly?  

Lientjie: Janet, as jy nog een keer so lelik praat dan gaan sê ek vir juffrou Marais sy moet jou 

dadelik skors van die CSV bestuur af!  

Janet: Juffrou Marais rig die eerstespan Netbal af Lientjie Pienkie! Ek is haar nommer 1 

speler, sy sal my nooit van die bestuur afhaal nie.  

Sussie: Ag Janet, ons almal weet jy is net ‘n kringleier omdat jy die balkie wou hê. Jou 

baadjie lyk al soos ‘n blêrrie museum. 

Janet: Ek kan nie help jy het net ‘n bloedskenkbalkie nie Bussie!  



Sussie: Jy is ‘n regte bitch!  

Lientjie: VLOEKVARKIE! 

Magdeleen: Ag julle hou nou net op. Julle is erger as toe ons klein was. Kom ons geniet net 

die aand of wil julle terug gaan koshuis toe. Dit is lankal verby ligte uit en dit is nou eers half 

9. Jis daai plek is ‘n tronk.  

Janet: Donnerse dump!  

Sussie: Ja okay fine.... Ek het ook nie nou lus om koshuis toe te gaan nie.  

Lientjie: Julle as juffrou Bouwer ons nou vang word ons almal geskors. Dink julle nie ons 

moet maar terug gaan nie toe. Ons eet ‘n paar snackies dan waai ons.  

Janet: Moenie vir my sê jy is bang vir juffrou Boude nie!  

Lientjie: Ek hou net nie van hierdie plek nie. Dit...dit....wat as dit waar is? 

Sussie: As wat waar is?  

Lientjie: Die ou wat homself hier gehang het.... 

Magdeleen: Ag Lientjie moenie simpel wees nie. Jy weet self ons vertel dit net vir die 

kleintjies om hulle bang te maak.  

Lientjie: Ja maar.... 

Sussie: Lientjie jy dryf my na drank en wilde seuns ek sweer! Gee vir my nog ‘n blokkie 

fudge asseblief....(sy prop ‘n stuk fudge in haar mond)  

Janet: So...wat doen ons vanaand?  

Magdeleen: Ag ek weet nie...ons chat sommer net.  

Lientjie: Maar julle....juffrou Bouwer... 

Janet: WAT VAN JUFFROU BOUWER?  

Lientjie: Ek is net nie lus om in die moeilikheid te kom nie. Dis al.  

Sussie: Lientjie jy moet leer om meer te relax. Vat ‘n trek van jou asmapompie en kap ‘n 

high!  



Lientjie: Dit is nie dagga nie! Dit is medisyne! 

Janet: Ek is nie so seker nie Lientjie...elke keer wanneer jy daai ding suig is jy so high soos 

‘n kite!  

Lientjie: Ag julle is gemeen. (sy haal ‘n R5 uit haar beursie uit en gooi dit in die 

vloekvarkie) Poepolle!  

Janet: (breek haar self) My moer Lientjie! Welkom op planeet aarde!  

Magdeleen: Lientjie, kom ons kuier net ‘n bietjie dan kan ons gaan okay? Ek belowe.  

Lientjie: Belowe? 

Magdeleen: Belowe.  

Lientjie: Okay, maar net ‘n bietjie. Die plek freak my uit. Ek wil nie hier wees nie....Ek 

is...is... 

Sussie: Is jy bang... 

Janet: Vir die afkopman... 

Sussie: Hy gaan jou vang... 

Janet: En jou ophang!  

Lientjie: (gil) Hou nou op! Los my uit. Ek...ek sweer ek sal vir Juffrou Bouwer sê julle is 

hier.  

Magdeleen: Maar jy is dan ook hier Lientjie. 

Janet: Ja....Wat is daai een idioom...die speler is so goed soos die steler... 

Lientjie: Deler.... 

Janet: Huh? 

Lientjie: Die deler is so goed soos die steler....dit is deler.  

Janet: Skies, ek het vergeet jou ma-hulle het nie seks gehad om jou te kry nie, hulle het jou 

gedownload van Google af.... 



Lientjie: Janet nê.... 

Janet: Ja Lientjie Pienkie... 

Lientjie: Jy is nie ‘n vriendin se gat werd nie. Ek gaan terug koshuis toe.  

Magdeleen: Dit was net ‘n grap. 

Sussie: Ons het net gespeel. 

Janet: Ek het niks verkeerd gedoen nie.  

(daar verskyn voete by die opening van die gat) 

Lientjie: Ek loop. En ek gaan vir juffrou Bouwer sê julle het geslip. 

(sy swaai om en sodra sy omdraai skreeu iemand van buite af)  

Beth: Wat maak julle hier!!!  

TONEEL 4 

(al die meisies gee verskrik ‘n gilletjie en Lientjie piep bewend) 

Lientjie: Dis juffrou B...B...B..B..B... 

(Beth se gesig verskyn in die opening en sy kruip na binne) 

Almal: Beth?!! 

Beth: Hey losers!  

Madeleen: Is jy simpel man! Jy sal ons ‘n hartaanval gee.... 

Beth: Met hierdie lyf kan ek enige iemand ‘n hartaanval gee. 

Janet: Whatever. Wat maak jy hier?  

Sussie: Hoe het jy geweet ons is hier?  

Lientjie: Maar B..B...B..B..B.. 

Beth: (gaan staan teenaan Lientjie en fluister) BOE! (Lientjie wip soos sy skrik en Beth lag 

uit haar maag uit) Ah julle is classic!  



Sussie: Wat soek jy hier?  

Beth: Relax Bussie. Ek het net kom kuier. 

Janet: Yea right.  

Beth: Ek het gou ‘n twakkie geklap deur my kamervenster toe sien ek julle klomp losers 

hardloop oor die skoolgronde toe dog ek ek kom join die party....hel, maar as ek geweet het 

dit gaan so sad sack story wees het ek liewer by die koshuis gebly.  

Madeleen: Beth het iemand jou gesien?  

Beth: Nope.  

Lientjie: Jy weet jy mag nie in die kamers rook nie. Rook is in elk geval ‘n vieslike 

gewoonte..... 

Beth: Weet jy wat is ‘n vieslike gewoonte?  

Lientjie: Jou bril....gril...(sy klap Lientjie se bril van haar neus af en lag) 

Sussie: Ag los haar uit man.  

Beth: Of wat?  

Janet: Of ek donner vir jou dik vanaand. Ek is al lankal lus vir jou.  

Beth: Pasop wat jy sê Janet. Alles wat jy sê kan dalk later teen jou gehou word. Just saying.  

Madeleen: Los dit Janet. Beth, hoekom is jy hier?  

Beth: Ek sê mos ek het kom kuier. Ek het gedink julle steek dalk ‘n paar warm rugby-katte 

hier weg, dit sou mos nou perrrrrrrrrrrrfek gewees het. Wat is daai oulike ou van jou se naam 

nou weer?  

Madeleen: Los vir Duan uit.  

Beth: Lekker stukkie vleis wat jy daar het.  

Lientjie: Ag sies man!  

Beth: Ag toe nou Lientjie Pienkie! Ons almal weet al wat jy kan suig is jou asmapompie.  



Lientjie: Jy...jy is ‘n regte.... 

Janet: Bitch.  

Beth: Thanks. Ek weet. So wat maak julle klomp creeps hier. Slag julle soos katte of sulke 

shit of is hierdie soos ‘n geheime lesbian party? 

Janet: Ek dink jy moet liewer loop.  

Beth: Ag kom nou Janet. Relax. Ek joke net! Jy weet dit is alles net fun and games. Dit is 

maar wie ek is. Jy weet. Part of the package.  

Sussie: Madeleen, kom ons gaan liewer terug koshuis toe.  

Madeleen: Ek dink ook so. Kom Lientjie, kry jou goed.  

Beth: Ag moet nou nie sulke poefsakke wees nie! Ek JOKE net! Jeeeezzzz....lighten up. 

Mens noem dit ‘n sin vir humor. Kom nou man. Daai koshuis is soos ‘n blêrrie begrafplaas. 

Almal slaap al. Kom nou Mads. Moenie kwaad wees nie.  

Madeleen: Ons....ons het sommer net uitgeslip vir die fun.  

Beth: Nou wat doen julle nou eintlik hier.  

Sussie: Ons hou midnightfeast...Brownie? 

Beth: Shit Bussie...is ons in weer terug in Bennie Boekwurm? ‘n Midnightfeast...Come on, 

ek is seker julle kan aan iets beter dink.  

Lientjie: Hier is UNO-kaarte... 

Beth: Soms wonder ek hoe jy tot in Matriek gekom het....Fok vriendin...UNO! Plaas julle 

nooi vir Derick-hulle. Daar is niks so lekker soos ‘n stukkie koshuisbrak in jou bed nie.  

Janet: Jy is ‘n regte slet. 

Beth: Jy sê vanaand die mooiste goed Janet. Mens sou sweer jy het ‘n crush op my.  

Janet: Ag piss off man. Magdeleen ek gaan nie haar stront opvreet nie. Lientjie sharrap oor 

daai vloekvarkie...Ek loop. 

Beth: Kom ons speel ‘n game.  



Janet: Jy joke seker. 

Beth: Nope. Ek is dood ernstig.  

Lientjie: Wil jy regtig UNO speel? 

Beth: Nee loser. Ons gaan iets anders speel...Truth or Dare.  

Sussie: Wat?  

Beth: Ag Discovery wil jy nie net gou vir Bussie vertel wat is Truth or Dare nie... 

Lientjie: Dit is ‘n speletjie Sussie waar ‘n mens mekaar uitdaag om iets te doen of om die 

waarheid te vertel...Waag of Waarheid....Jy kan kies...dit is super fun! Ons het dit een jaar op 

die Jeffreysbaai kringleier kamp gespeel...Hulle het my gedare om ‘n hele pak cheese curls 

op te eet...dit was soooo snaaks!  

Sussie: Dit klink lekker. Ek is in!  

Janet: Dit klink stupid. Ek is uit!  

Magdeleen: Wag Janet...Kom...kom ons bly maar nog ‘n rukkie toe. Jy kan tog nie alleen 

terug koshuis toe stap nie. Seblief. Net nog ‘n halfuur of so. 

Beth: Of is jy bang Janet.  

Janet: Vir jou....nie eers ‘n bietjie nie.  

Sussie: Is daar reëls... 

Lientjie: Daar is net een reël....as jy Dare vat dan MOET jy dit doen. Maak nie saak wat dit 

is nie. Truth is nogal lekker, want niemand weet of jy eintlik die waarheid vertel nie.  

Beth: Jy sal verbaas wees hoe baie mense nasty little secrets van mekaar weet Lientjie 

Pienkie....So is julle in? 

Sussie: Ek is in. 

Magdeleen: Ek ook. Dit is iets om te doen en ek is nie nou lus vir die koshuis nie. Van môre 

af is dit net weer skool en huiswerk....kom julle, dit is ons laaste aand van fun.  

Lientjie: Ek speel saam.  



Janet: Fine. Ek ook.  

Beth: Great. So wie is eerste?  

Lientjie: Kom ons trek lootjies!  

Beth: Shit kom jy uit die Anglo Boere Oorlog? Ek sê ons stem. Ek kies vir Janet....Jy is mos 

nie bang nie.  

Janet: Bring dit.  

Beth: Okay. Ek sal eerste vra. Truth or Dare? 

TONEEL 5 

Janet: Truth.  

Beth: Is jy seker Janet? Dit is nogal ‘n risky een wat jy daar kies. 

Janet: Ek steek niks weg nie. Jy kan my enige iets vra. 

Beth: Rigth. Is jy....’n lesbian? 

Janet: (spring op) Jy soek vir my vanaand Beth!  

Beth: Temper! Temper! Jy is omtrent sensitief!  

Magdeleen: Beth, dit is nou onnodig.  

Beth: Antwoord die vraag Janet. Dit is die reël van die game. Is jy ‘n lesbian? 

Janet: Nee.  

Beth: Nou hoekom is daar so baie posters van girls op in jou kamer? 

Janet: Want...want dit kom uit die sport magazine, dit is girls wat netbal speel. Een van hulle 

is die Suid-Afrikaanse netbalkaptein. Ek wil maar net soos hulle lyk... 

Beth: Of wil jy liewer na hulle kyk?  

Janet: Is nie! Julle dit is nie waar nie!  

Sussie: Maar hoekom het jy dan nog nie ‘n boyfriend nie? 



Janet: Want die ouens dink ek is te butch. Ek...ek is nie poppie nie. Julle weet mos. Ek...Ek 

is anyway nou te besig met die liga om nou oor ouens te worry...ek speel volgende week 

proewe. 

Beth: Maar hoekom bly jy altyd tot laaste agter as ons stort? 

Janet: Ek...Ek vat langer om klaar te maak, want ek wil nie voor die ander uittrek 

nie...ek...ek kry skaam. 

Beth: Bullshit. Janet, ek dare jou om hierdie sigaret te rook of ek post jou prentjies op 

Facebook en sê vir almal jy is ‘n lesbian.  

Janet: Jy sal dit nie waag nie!  

Beth: Wanna bet!  

Lientjie: Maar jy speel nou vuil Beth. Dit is nie hoe die speletjie werk nie. Sy het mos nou 

klaar truth gespeel, sy kan nie ‘n dare ook kry nie.  

Beth: Dit is nie hoe ek die speletjie ken nie. Janet...Ek dare jou om hierdie sigaret te rook.... 

Magdeleen: Beth, jy vat dit te ver. 

Beth: Sy het mos nou gesê sy is nie bang nie. So kom....Vat ‘n trek. (sy steek die sigaret aan) 

Janet: (vat die sigaret by haar) Ek haat jou.  

Beth: Your secret is safe with me. Trek hom. 

(Janet vat ‘n paar trekke en hoes. Sy skud haar kop dronkerig en rook verder) 

Beth: Welldone Janet. Nie gedink jy sal kans sien vir so iets nie. So...wie is volgende? 

Sussie: Janet moet nou iemand kies.  

Janet: Ek....ek voel naar. My kop draai...ek...ek voel nie lekker nie julle.  

Magdeleen: Hierso Janet. Drink bietjie Coke dan lê jy net so bietjie op jou sy.  

(Janet dop agteroor, die sigaret was heel duidelik te sterk vir haar)  

Beth: Ek sal sommer namens haar kies.  



Lientjie: Maar dit is kroekens!  

Magdeleen: Beth, jy speel nie reg nie... 

Beth: Ag kom nou! As een van julle ons gaan dare gaan dit stupid goed wees soos om ‘n pak 

cheese curls op te eet. Kom nou man! Live a little! Ek kies vir Sussie! 

Sussie: Ek dink nie ek wil meer speel nie. 

Beth: Ag kom nou Sussie! Jy is dan altyd so ‘n groot sport! Kom nou man! Dit gaan fun 

wees. Sussie truth or dare? 

Sussie: Dare. 

Beth: Aaaaaah....so jy is ‘n meisietjie met geheime...slim move Sussie. Wat is daar wat ons 

nie van jou mag weet nie...hmmmm.... 

Sussie: Ag Beth, kry dit nou net oor en verby. Ek kies dare. 

Beth: Okay, as jy dan so mooi vra. Ek dare vir Sussie om ‘n nude pic te neem en te post op 

Facebook. 

Sussie: Is jy mal! 

Magdeleen: Beth stop nou met jou nonsens man! Dit is mos nou nie fun and games nie!  

Lientjie: Nee Beth, dit is gemeen. 

Sussie: Ek sal nie. Ek sal dit nie doen nie. Jy kan my nie dwing nie.  

Beth: Oe maar ek kan. (sy haal ‘n foto van ‘n seun uit haar sak uit) Is hierdie joune Sussie?  

Sussie: Waar kry jy dit?  

Beth: Jy moenie jou papiere so laat rondlê nie jong. (begin lees wat agter op die foto staan) 

Chris true love Sussie. My enigste!  

Mageleen: Haai Sussie, ek het nie geweet jy is verlief op Chris nie. 

Beth: Hmmmm....En glo my, hy is nogal ‘n mover en shaker in die bed. 

Lientjie: Haai, het jy dan al...(fluister) S-E-K-S gehad? 



Beth: (lag haar uit) Al baie my skat. Al baie. Kom ons sê maar net Chris is ‘n gereeelde 

customer van my.  

Sussie: Moenie so van hom praat nie. Hy is ‘n ordentlike ou. Hy...hy...is nie soos die ander 

rugbyjocks nie... 

Beth: Let’s face it Sussie. Jy is te dik vir Chris. Hy gaan nooit na jou kyk of vir jou gaan nie. 

Sooooo....of jy doen jou dare of ek share hierdie fototjie vir Chris en die hele rugbyspan. 

Magdeleen: Moenie dit doen nie Sussie. Dit is nie die moeite werd nie.  

Lientjie: Sussie... 

Sussie: (haar oë skiet vol trane)  Moet ek my gesig ook afneem? 

Beth: Nee man, ek is nie so evil nie! Net van jou nek af oor jou boobs. En moenie vergeet om 

daai sixpack in te kry nie.  

Sussie: Ek word liewer gespot oor my boobs en boeppens as wat Chris ooit moet uitvind ek 

het ‘n crush op hom. (sy draai haar rug na die gehoor en trek haar hemp uit)  

Beth: (fluit) Take it off! Take it off!  

(Sussie neem die foto en trek dan stadig haar hemp aan. Wanneer sy omdraai is haar oë vol 

trane) 

Sussie: Is jy nou tevrede? 

Beth: Moenie nou maak of dit my skuld is nie. Jy het dare gekies. 

Sussie: Jy...jy is ‘n vark. Ek is klaar gespeel. Ek hoop jy vrek. (sy gaan sit met haar rug na 

die gehoor en eet die een brownie na die ander)  

Beth: Ag kom nou Sussie! Dit is net ‘n joke!  

Janet: Julle...waar...waar is ek....(kom kreunend regop en hou haar kop vas) Hell, dit voel of 

iemand my met ‘n netbal teen die kop gebliksem het.  

Lientjie: Is jy okay?  

Janet: Hmmm.... 



TONEEL 6 

Beth: Welcome back Smokey! Jy weet wat sê hulle, girls who smoke love to poke! 

Magdeleen: Ek dink dit is nou genoeg vir een aand. Kom julle, kom ons gaan koshuis toe. 

Janet lyk regtig nie vir my goed nie. Janet, ek dink jy moet dalk net jouself naarmaak, dan 

gaan jy beter voel.  

Beth: Hey, maar dit is mos unfair! Wat van jou en Discovery! Almal moet ‘n beurt kry. 

Lientjie: Dit is waar Magdeleen. Dit sal nie regverdig wees as almal gespeel het behalwe ons 

nie.  

Beth: Kom nou Mads.... 

Magdeleen: Okay. Fine. Truth.  

Beth: Is jy seker? 

Magdeleen: Ja.  

Beth: Doodseker. 

Magdeleen: Ja, vra nou net!  

Beth: Okay. Is dit waar dat jy vir Wikus gevry het op die koorkamp? 

Magdeleen: Wat? Hoe weet jy dit?  

Beth: Oeeeeeee, so dit is waar!  

Magdeleen: Nee dit is nie!  

Lientjie: Magdeleen...het jy vir Duan verneuk? 

Janet: Het jy op Duan gecheat? 

Sussie: Shit Magdeleen. Ek het dit nie van jou verwag nie... 

Magdeleen: Wag julle...dit...dit is nie soos wat dit nou vir julle klink nie. Wikus is vir my 

soos ‘n boetie. Ons...ons het sommer net ....dit was net ‘n soentjie....dit was niks ernstig nie. 

Beth: Dit is nie wat ek gehoor het nie. (sy haal haar foon uit) 



Janet: Shit.  

Lientjie: Magdeleen.... 

Magdeleen: Waar kry jy die foto? 

Beth: Ek het my kontakte...So Madeleen...Nou is die vraag....Wil jy hê die waarheid moet 

uitkom of gaan jy ‘n safe card speel? 

Magdeleen: Wat?  

Beth: ‘n Safe card....Ek dare jou om met Duan op te breek. Vanaand. Nou. 

Magdeleen: Nee! Ek sal nie! Hy...Hy...ons gaan saam swot in Stellenbosch volgende jaar. 

Hy is my.... 

Beth: Wel, dan sal ek maar net die ou fototjie waar julle mekaar se mangels uitsuig moet 

stuur. Dit is nie reg dat Duan nie weet nie.  

Magdeleen: Jy is siek man!  

Beth: Nee Magdeleen...jy is. So wat besluit jy? Vertel ons vir Duan jou geheimpie of gaan jy 

hom los dan delete ek nou dadelik hierdie foto. 

Sussie: Magdeleen?  

Janet: Magdeleen.... 

Magdeleen: (vat haar foon en bel)  Hallo? 

Verteller: (hy lê in ‘n kollig asof hy geslaap het) Hallo Magdeleen? My skat, is iets fout? 

Magdeleen: Duan...ek...ek is jammer, maar ons....ons gaan nie meer werk nie. 

Verteller: Magdeleen is jy dronk? Waarvan praat jy? Babes, is jy okay? Wat gaan aan?  

Magdeleen: Duan, dit is verby! Ek wil nie meer saam met jou wees nie. 

Verteller: Maar ek verstaan nie. Hoekom nie? 

Magdeleen: Want ek wil konsentreer op my swottings, ek mik vir my A-gemiddeld. Jy pas 

nie by my prentjie in hierdie jaar nie. Sorry. Dit is verby. Moet my asseblief nie weer bel nie. 

Baai.  



Verteller: Magdeleen? Magdeleen? Magdeleen!  

Magdeleen: (sy staan huilend met die foon in haar hand) 

Beth: (klap stadig hande) Well done Mads. Daai was beter as ‘n 7de Laan performance. Well 

done!  

Magdeleen: (snikkend) Ek haat jou!  

Beth: Nee Magdeleen, jy haat jouself.  

Sussie: Madeleen, kan ons asseblief nou maar gaan? 

Magdeleen: Ek is klaar. Ek loop nou.  

Janet: Ek is ook nou moeg vir die stront. Kom Lientjie. 

Beth: Maar Lientjie moet nog speel? En sy het self gesê dit sal onregverdig wees as almal 

gespeel het behalwe sy.  

Lientjie: Beth is reg julle. Dit sal nie regverdig wees nie. Ek kies....ek kies dare.  

Beth: Interessante keuse Lientjie. 

Lientjie: Ek jok nooit nie. Jy kan my enige iets vra. 

Beth: Goed. Klink hierdie vir jou bekend: (sy haal haar foon uit)  

Wanneer ek verlang, dink ek aan jou, 

Jou oë maak stadig hul hortjies oop en laat my na binne loer,  

’n klein kamertjie waar daar ’n vuurtjie brand.   

In die lang alleen aande, as die winter-wind koud oor my waai,  

gaan ek ongenooid binne en wag in die gloed van die vlamme  

vir jou om langs my te kom sit. 

Lientjie: Dit is die gedig waarmee ek die Afrikaanse Expo gewen het...maar hoe het jy... 

Beth: Nee Lientjie...maar hoe het JY dit gekry? As ek nou reg lees sien ek dit is in 2008 

gepubliseer op Litnet deur ’n Armand de Jager.  



Lientjie: ek...Ek...ek...dit was so lank terug. Ek moes deelneem, want mamma het gesê ek 

moet, want dit lyk goed vir my Universiteits toelating...ek...ek was so moeg, ek moes nog leer 

vir Biologie en toe... 

Beth: Toe steel jy iemand ander se werk! 

Lientjie: (begin huil)  Maar dit was so lank terug. Ek het nie gedink iemand sou dit ooit kry 

nie.  

Beth: En jy het erekleure gekry vir jou diefstal....(klap haar tong simpatiek) Lientjie, 

Lientjie...of sal ek liewer sê Leuentjie, Leuentjie... 

Janet: Ag los haar nou uit man, jy kan mos sien jy maak haar bang. Lientjie vergeet dit.  

Lientjie: Mammie sal my nooit vergewe nie.  

Beth: En wat sal Meneer Vorster sê? Hulle sal waarskynlik jou erekleure terugtrek....dit gaan 

so embarassing wees.  

Lientjie: Wat moet ek doen? Seblief, ek sal enige iets doen, maar moenie vir iemand sê nie! 

Beth: Ek dare jou om daai bottel hoesstroop te down en om 10 Panados te sluk.  

Magdeleen: Beth asseblief! Ons het nou genoeg gehad!  

Sussie: Kom Lientjie, los dit!  

Lientjie: Nee. Ek sal my straf vat soos ’n man. Ek het alreeds so lank met die geheim 

rondgeloop. Ek....ek kan dit nie meer vat nie.  

Janet: Lientjie, los dit nou net. 

Lientjie: Ek gee nie om nie. Ek....ek...(sy gryp die bottel hoesstroop en sluk dit af) 

Magdeleen: Lientjie is jy mal man!  

Lientjie: (bars uit)  Los my uit! Los my net uit! My hele lewe lank moet ek alles doen wat 

almal vir my sê om te doen! Nie meer nie. Van vanaand af nie meer nie. (sy gooi die pille in 

haar hand uit en sluk)  Ek is vry. Nou is ek vir die eerste keer vry.  

Sussie: Shit julle.... 



Janet: Lientjie! Lientjie! Kyk nou wat het jy gedoen!  

Magdeleen: Bring haar, ons moet haar by die koshuis kry en haar laat opgooi. 

Beth: O my word julle relax! Sy is so ’n drama queen. Dit is friecking 10 Panados en ’n 

bietjie hoesstroop. Sy gaan net slaap, sy gaan nie OD nie...jeeeezzzz, relax! 

Lientjie: (haar oë fladder) Magdeleen....Waar is Klaas die Haas? 

Beth: O my hell, lyk my trip alklaar! (bars uit van die lag)  

Janet: Sharrap man! Sy soek haar teddiebeer!  

Sussie: Hierso Lientjie. Alles is okay hoor. Slaap maar so bietjie. Ons gaan nounou jou in die 

bed sit. (gee vir haar die haas) 

Madeleen: Jy is siek in jou kop. 

Beth: Julle is siek man! Met al julle secrets en soppy shit wat julle in die gat kom byt. Ek 

wou julle maar net ’n les leer, dis al.  

Janet: Dit is nou genoeg. Righto Beth...Ons het almal gespeel...so raai wat...Nou is dit jou 

beurt.  

Beth: Ooooo kyk hoe bewe my boobs! Kom Janet, hit me with your hardest question!  

Janet: Is jy nog ’n virgin? 

Beth: Wat se stupid vraag is dit? Obviously nie.  

Janet: Wie was jou eerste? 

Beth: Ek...Ek kan nie onthou nie. Daar was so baie. 

Janet: Vir die netbalgirls het jy gesê dit was die proefmeneertjie Mnr. Wayne. 

Sussie: Vir ons het jy gesê dit was Berlu. 

Magdeleen: Ek het gehoor dit was Johan. 

Beth: So? Ek kan nie onthou nie. Daar was al so baie. 

Janet: Ek het gehoor dit was in die afrolkamer teen die afrolmasjien.  



Sussie: Ek het gehoor dit was by Riandi se sweet 16 braai.  

Magdeleen: Ek het gehoor dit was op die St.5 skoolverlaterskamp. 

Beth: Ek...ek het...dit was... 

Janet: Ek dink jy praat ’n klomp tjol... 

Sussie: Jip.  

Magdeleen: Die stories is net te uiteenlopend... 

Janet: So wie was dit Beth? Meneer Wayne, Berlu of Johan? 

Magdeleen: Was jy 13, 16 of 18? 

Beth: Dit het niks met julle uit te waai nie okay!  

Janet: Just as I thought. Jy bluff net! Jy is nog ’n virgin! Ek wonder wat sal die Eerste 

rugbyspan hiervan sê?  

Sussie: Of die skool? 

Magdeleen: Of Berlu, of Johan of Mnr. Wayne... 

Beth: Jou bitch.  

Janet: SO dan is dit waar. Beth die skool se bicycle is nog ’n virgin.  

Beth: Ek sal jou nog vrek maak.  

Janet: Nee....Jy gaan vir Juffrou Boude vrek maak. Dit is ’n dare.  

Magdeleen: Janet, moenie simpel wees nie.  

Janet: Sy sal dit tog nie regtig doen nie. Sy kan nie eers met ’n ou slaap nie, waar sal sy die 

guts kry om so iets te doen. Ja Beth, kruip maar liewer terug koshuis toe. Jy is toe al die tyd 

een van ons. Welcome to the Loser Club! Jy is niks specials nie Beth. Jy is ook ’n creep. En 

’n freak.  

Beth: (vernederd) ek...ek sal jou nog wys. (sy storm huilend uit) 

  



TONEEL 7 

Sussie: (kyk met verwondering na Janet)  Jy is letterlik my nuwe hero. 

Janet: Sy sal ons nie weer hierdie jaar pla nie. Flippen bitch... 

Magdeleen: Julle ons moet kyk of Lientjie okay is...Lientjie....Lientjie.... 

(Lientjie kreun saggies) 

Janet: Sy is okay. Sy gaan net môre soos hond voel.  

Sussie: Dink julle ons moet vir Juffrou Boude gaan wakker maak sodat ons vir Lientjie by 

die hospitaal moet kry. Dalk moet hulle haar maag uitpomp. 

Janet: Nee man...Ons moet haar nou net by die koshuis kry. Gelukkig het sy die hoesstroop 

gedrink en nie jy nie...Sorry...ek meen maar net, ons moet haar seker koshuis toe begin dra. 

Sussie: Jy kry NOOIT weer een van my Brownies nie ek sweer! 

Janet: Sorry man. Magdeleen...Magdeleen kom. Magdeleen is jy okay?  

Magdeleen: Wat gaan ek môre vir Duan sê? 

Sussie: Rerig Magdeleen! Jy worry oor Duan en meanwhile is my tiete die hele Facebook 

vol! Ek kon dit darem delete voor iemand dit kon share. But still....ek weet nie of Beth dit 

voor my kon copy nie.  

Magdeleen: Sorry Sussie. Ek...ek...dit was selfsugtig van my. Jammer.  

Janet: Moenie nou daaraan dink nie man! Duan is lief vir jou. Hy sal verstaan. Sussie, ek sal 

vir jou double check. Alles gaan okay wees. Kom, hierdie was nou sommer ’n shit aand. Kom 

ons gaan koshuis toe. Ek is nou oor hierdie plek.  

Sussie: Ek ook. Kom. Tel haar op. (hulle hys vir Lientjie regop)  

Magdeleen: Julle wag... 

Sussie: Wat?  

Magdeleen: Niemand mag ooit weet wat het vanaand hier gebeur nie okay? 

Janet: Okay. 



Sussie: Belowe.  

Janet: Kom ons waai. Passop net vir haar kop. Dalk moet ek eerste uitkruip dan trek ek haar 

aan haar voete uit...Sit haar neer.... 

Beth: (haar gesig verskyn voor die gat)  Janet... 

Janet: (swaai verskrik om)  Shit.  

Beth: (sy staan voor hulle, haar hemp is met bloed bevlek en daar is ’n skêr in haar hand) 

Magdeleen ek belowe ook.... 

Magdeleen: (gee verskrik ’n gilletjie) Wat de hel het jy gedoen? 

Beth: ’n Dare is ’n dare. Ek vrek liewer voordat ieamand weet ek is nog ’n virgin.  

Sussie: Jy joke seker. Het jy... 

Beth: (glimlag) ek het...Boude is kisboude....(giggel) Shame. Sy het dit glad nie verwag nie.  

Janet: Jy is mal in jou kop man! Dit was net ’n joke!  

Beth: Jy het my gedare Janet.  

Janet: Ja, maar ek het nie gedink jy sou dit regtig doen nie....ek...ek het gedink... 

Beth: Jy het verkeerd gedink Janet. Soos Magdeleen mos gesê het, niemand mag weet wat 

vanaand hier gebeur het nie.  

Sussie: maar....maar jy het juffrou Boude doodgemaak! Nie ons nie!  

Beth: Julle is net so deel van hierdie ding soos ek.  

Magdeleen: Jy is mal man!  

Janet: Kom ons gaan polisie toe.  

Beth: En wat gaan julle sê hmmm....Janet het vir Beth gesê om vir Juffrou Boude dood te 

maak! Dit is tog die waarheid is dit nie? 

Janet: Shit. Wat doen ons nou?  

Magdeleen: Wat doen ons nou? Shit julle!  



Sussie: (sy begin huil) Magdeleen ek is bang.  

(Lientjie kreun saggies)  

Beth: (kyk na haar)  Janet...bring vir my die tou. 

Janet: Wat wil jy met die tou maak?  

Beth: Bring dit net!  

Janet: Hierso.  

Beth begin die tou om Lientjie se nek bind.  

Sussie: Wat doen jy?  

Magdeleen: Is jy mal? Jy kan nie dit.... 

Beth: Luister nou mooi! Janet, wil jy nog volgende week proewe speel en ’n sportbeurs kry!  

Janet: Ja.  

Beth: En Magdeleen....wil jy nog inkom by Stellenbosch? 

Magdeleen: Ja.  

Beth: En Sussie....wil jy tronk toe gaan vir iets wat jy nie gedoen het nie.... 

Sussie: Nee.  

Beth: Iemand moet die skuld kry. Kom ons sê maar net Lientjie het een gevat vir die span. 

Trek haar regop en sit die skêr in haar hand. Hierso....(sy trek haar hemp uit en hulle trek dit 

oor Lientjie se kop) haak die tou oor daai balk....Sit haar voete op die kassie...Daarsy... 

Lientjie hang aan die tou met Klaas die Haas in haar een hand en die skêr in die ander. Sy 

mompel iets. Hulle kyk vir ’n laaste keer na haar en begin die tou stadig ophys. 

Magdeleen: Sy was maar altyd anders jy weet. 

Janet: Sy was depresief. 

Sussie: Ek het saam met haar ’n kamer gedeel. Sy het elke aand gehuil.  

Beth: Hulle sê haar ma het haar soos heavy gedruk om te presteer.  



Magdeleen: Ek wou sê sy lyk anders die laaste tyd.  

Janet: Sy was maar altyd bietjie weird.  

Sussie: Sy het elke dag ’n handvol pille gedrink. Dit het gelyk soos vitamines en ander heavy 

stuff. 

Beth: Die druk was te veel. Sy wou inkom vir Medies.  

Magdeleen: Die druk was net te veel.  

Janet: Sy was depresief.  

Sussie: Ek het ’n kamer met haar gedeel. Sy het elke aand gehuil.  

Daar volg ’n oomblik van stilte. 

Beth: Niemand mag ooit weet wat het vanaand hier gebeur nie okay? 

Almal knik. 

Magdeleen: Waarheid of waag?  

Almal: Waag.  

Hulle kruip een een uit die opening en Beth bly laaste agter. Sy kyk vir ’n laaste keer na 

Lientjie. Skielik vlieg Lientjie se oë oop. 

Lientjie: Beth! Beth! BETH! 

Net voor die blackout volg kan ’n mens sien hoe Beth vir Lientjie van die kassie af stamp en 

’n harde valgeluid is hoorbaar. Snap Blackout volg.  

TONEEL 8 

Creep van Radiohead/Freak van Snotkop speel. Die toneel is weer ’n herhaling van die 

eerste toneel. Daar is ’n silhouette van iemand wat hang deur die opening sigbaar. Die ligte 

verdoof stadig uit soos die meisies praat. Slegs ’n kollig bly aan die einde op Lientjie oor.  

Magdeleen: Dit was net ‘n grap. 

Sussie: Ons het net gespeel. 



Beth: Sy was maar altyd weird. 

Janet: Ons het niks verkeerd gedoen nie.  

Lientjie: Ek was bang.  

Magdeleen: Ons het net gespeel, rerig!  

Sussie: Sy het gesê sy voel siek.  

Beth: Sy is mal in haar kop gewees man! 

Janet: Ek het niks verkeerd gedoen nie.  

Lientjie: Dit was nie ek nie.  

Magdeleen: Dit was regtig net ‘n grap en toe... 

Sussie: Toe ons weer sien toe freak sy uit. 

Beth: Sy is ‘n friecking nut case man!  

Janet: Sy was nog altyd anders.  

Lientjie: Dit was nie reg nie.  

Magdeleen: Oom ek sweer, ons het niks gedoen nie.  

Sussie: Ons het net gejoke.  

Beth: Dit was net ‘n joke en toe... 

Janet: Dit was sy. Nie ons nie.  

Lientjie: Dit was nie ek nie.  

Magdeleen: Dit was sy.  

Sussie: Dit was sy.  

Beth: Dit was sy.  

Sussie: Dit was nie ons nie oom.  

Lientjie: Dit was nie ek nie.  



Magdeleen: Oom, ek jok nie. Ek sweer. 

Janet: Ek sweer ek het niks gedoen nie. Ek het geslaap.  

Beth: Cross my heart and hope to die. 

Janet: Ek sweer.  

Lientjie: Ek...ek kan nie mooi onthou nie.  

Magdeleen: Onskuldig.  

Sussie: Onskuldig. 

Beth: Onskuldig.  

Janet: Onskuldig. 

Lientjie. Onskuldig.  

Magdeleen: Dit was net ‘n joke, ek sweer.  

Beth: Truth.... 

ALMAL: Or dare.... 

Lientjie: Onskuldig. 

BLACK OUT 

 

Die einde 

 

 

 

 

 

 


