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Rolverdeling 

 

Die Verstrooide Verteller:  

‘n Deurmekaar donskombers kunsinnige kotteljons.  Die Verstrooide Verteller is ‘n 

amperstamper deur-die-blare Professor in Komiek Musiek, sy hare is deurmekaar en hy dra 

‘n helderkleurige onderbaadjie met musieknote daarop.  (die akteur wat hierdie rol vertolk 

moet klawerbord/klavier/of enige ander instrumente moeiteloos kan speel, want die verteller 

is deurgans verantwoordelik vir lewendige musiek op die verhoog, asook die byklanke) 

 

Sêra Sakboude: 

‘n Baie skaam en teruggetrokke Woempel.  Sêra het ‘n liewe geaardheid, sy is goedgesind en 

vredeliewend, werk baie hard en is altyd mooi met haar beste maatjie Willie Woempel.  Sêra 

is ‘n vet woempeltjie en raak baie hartseer as mense vir haar lag.  Sy kan die mooiste sing in 

die hele Woempel Woud, maar is te skaam om voor mense konsert te hou.  Sodra sy ‘n groot 

groep mense sien kry sy griep en begin te piep. 

 

Willie Woempel:  

‘n Baie Wilde woeste klein Woempel. Willie is Sêra se heel beste maatjie.  Hulle het 

toevallig maatjies geraak, want Willie het eendag nie mooi gekyk waar hy hardloop nie en ‘n 

braambessiebosklos het hom katswink geslaan.  Sêra het die arme Willie na haar huisie 

geneem en ‘n biesieverband om sy kop gedraai en soet sampioen koekies vir hulle gebak.  

Willie Woempel se talent is om vinnig soos die wind te hardloop.  Hy het een groot geheim 

en dit is dat hy weet Sêra kan baie mooi sing.  Hy wil so graag hê sy beste maatjie moet die 

Sonneblom-sangkompetisie wen.  

 

Koning Wilheldemus Wiekelodus Waenhuiskrans die 11de:  

Koning van die Woempel Woud.  Hy is ‘n kort vet vriendelike Woempel.  Sy ma het hom 

maar net so veel as moontlik name gegee in ‘n poging om hom langer te laat lyk.  Hy is ‘n 

regverdige koning, baie streng veral met enige rampokkers of kansvatters – maar lief vir al sy 

woempels en die inwoners van die Woempel Woud.   Die koning besluit ook watter talente 

watter Woempels mag kry en by wie moet daar talente weggeneem word indien hulle 

ongehoorsaam was.  
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Petruschka Pruilbek:  

‘n Aaklige ou goor gomgesig weerluis van ‘n woempel.  Petruschka Pruilbek hou van niks of 

niemand nie, sy is die slegste verloorder in die hele Woempel Woud en kom nooit laaste in 

enige iets nie.  Petruschka se grootste droom is om die Koning van die Woempel Woud se 

Groot Geheime Toorboek te steel en dan self koninging te word van die Woempel Woud.  

Petruschka het omtrek geen talente meer oor nie, omdat sy so naar en gemeen is het die 

Koning meeste van haar talente weggevat.  Maar Petruschka Pruilbek het een talent waarvan 

die Koning heeltemal vergeet het....haar wonderlike geheue. Maak nie saak hoe baie keer die 

Koning Petruschka Pruilbek straf nie -  sy onthou steeds haar towerkunsies woord vir woord.  

En hierdie jaar gaan sy dit alles gebruik om die Sonneblomsang-kompetisie te wen.  

 

Brommer:  

Brommer is die jongste boetie van die Besembos Blikkaspaai-woempels.  Hy is nie vreeslik 

slim nie en kan glad nie tel, vinnig hardloop of snaakse grappies verstaan nie.  Hy het eintlik 

‘n baie sagte hartjie, voel vinnig sleg, is baie lief vir diere en kan glad nie jok nie.  Hy vergeet 

maklik wat moes hy gaan doen en raak verskriklik deurmekaar met links en regs.  Brommer 

is mal daaroor om dinge te bou en te ontwerp en wil graag eendag sy eie gereedskapkis hê. 

Boeliebief:  

Boeliebief is die oudste en die grootste van die twee Besembos Blikkaspaai-woempels.  Al 

irreteer sy jonger boetie hom al te vreeslik, hou hy so klein bietjie van hom.  Boeliebief is 

bietjie slimmer as Brommer en het een jaar die prys gewen vir Beste Vordering in die Kook 

en Stook- kookkompetisie.  Hy kan baie lekker kos kook, veral Bolandse boontjiebredie met 

bier.  Hy is baie bang vir spinnekoppe en die donker.  Hy is Petruschka se regterhand omdat 

hy die vinnigste reageer wanneer sy hul opdragte gee om uit te voer.  
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Wanneer die ligte aangaan, staan daar slegs ‘n keybord en ‘n klavierstoeltjie aan 

Promptside.  ‘n Groot kabaal is hoorbaar vanaf buite en skielik bars die deure oop.  ‘n Kollig 

verlig Die  Verstrooide verteller wat inderhaas ingestorm kom.  Sy hare staan wild om sy 

kop, hy het ‘n helder onderbaadjie met musieknote daarop aan.  In sy hande en onders sy 

arms knyp hy sy bladmusiek vas, daar is ook instrumente (trekklavier, ‘n fluit, ‘n driehoekie, 

‘n mondfluitjie en ‘n harmonica) in sy baadjiesakke of waar hy indien moontlik dit kan 

balanseer.  So ver soos wat hy loop val daar van sy papiere rond, en as hy buk om iets op te 

tel druk hy perongeluk ‘n noot op die trekklavier of ‘n toeter gaan af in sy baadjiesak.  Hy 

skrik hom elke keer boeglam as hy die musiek skielik van nerens af hoor nie.  

 

TONEEL 1 / OPENINGSTONEEL 

 

VV: (kom haastig ingestorm) O aarde, o genade....Het ons al begin om te sing?  Ek is so laat, 

so laat soos ‘n dubbel toon-maat....dreunende doedelsak en deurmekaar dwarsfluit...waar is 

my bladmusiek...bladmusiek....bladmusiek....(sak inmekaar) siek...ja, ek voel effe siek 

vandag...’n kramp in my kieliebak en linkerkuit...my gewrigte voel soos bakstene en my ore 

tuit en fluit....en dan is daar hierdie aaklige gedagte dat ek weet ek het alweer iets vergeet! Ag 

brommende Beethoven, wat moes ek kom doen het...dit was baie belangrik...Oooooo kriek!  

My bladmusiek....(vra van die kinders om die papiere op te tel)  Baie dankie, o baie baie 

dankie...(stop by een van die kinders)  Sê my bietjie, sing jy bas, tenoor , koor of goor? 

Mmmmmm? Steek uit jou tong, maak oop jou mond! (haal ‘n flitsie uit en flits in sy mond)  

Ja, ja, uitstekende stembande en pragtige skoon tande...Nee, ek is nie ‘n tandarts nie, ek is ‘n 

pianis...ek bied uitstekende sangklasse aan vir jonk en oud, vir soet en stout -  van Brakpan 

tot by die Knysa Woud.  O wat ‘n skande! Ek is toententaal deurmekaar geklits en gerits, 

gedorie, ek het amper vergeet van die storie!  Maatjies, weet julle watter belangrike dag is dit 

more!?  Weet julle nie? O blokfluit my gô is uit! (gaan sit moeg op sy klavierstoel)  Julle 

weet nie? Maatjies, môre is dit die jaarlikse sangkompetisie hier in die WOEMPEL 

WOUD....Die SONNEBLOM SANGKOMPETISIE!  (speel dramatiese musiek 

Bach/Beethoven, maak sy keel skoon) Verskoning...dit is dalk ‘n bietjie swaar vir die 

geleentheid....(verander die musiek na ‘n ligte opgeruimde wysie) die jaarlikse 

sangkompetisie hier in die WOEMPEL WOUD....Die SONNEBLOM SANGKOMPETISIE!   
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Ag blikkaspaai en skoppelmaai, miskien moet ons by die begin begin...(skud sy pak klere reg 

en organiseer sy blaaie, hy gaan staan voor sy boeke, met sy boude na die gehoor, lig sy 

hande op soos ‘n dirigent)  Musiek begin!!! (kyk verleë om hom rond) O klawerklink, hoe het 

ek nou gedink...Ek is dan die Verstrooide Verteller....(strek sy hande voor hom uit) jammer, 

jammer, net ‘n klein ou foutjie van ‘n deurmekaar outjie....(rangskik sy bladmusiek en begin 

speel)  

 

Musiek + scene change 

(soos die verteller sing word die dekor op die verhoog geskuif en die toneel verander na Sêra 

Sakboude se huisie)  

trommel-drommel-doedeldoor – 

ons begin die storie heeltemal van voor... 

so skuif ‘n bietjie nader en skuif ‘n bietjie op, tel saggies tot vier in jou kop.... 

1,2,3,4 – die Woempels van die Woempelwoud is........HIER! 

 

VV: (musiek)  Nou maatjies, voor ons kan begin om te sing moet ek seker julle eers vertel 

wie is wie en wat sit waar anders is ons storie onderste-bo en deurmekaar.  Suid van die groot 

bome, vyfhonderd en drie duisendpoot treetjies links en ‘n halwe hop regs van die donker 

groen bosse is die Woempel Woud.  Die woempels wat hier woon is eenvoudige mensies, en 

hulle pla nie regtig ander nie, as ek julle nie nou van hulle vertel het nie, sou julle nooit eers 

geweet het hulle bestaan nie  –  kom ons sê maar net, hulle hou hulle maar besig met klein 

dingetjies waarmee woempels besig bly.  En hierdie is liewe klein Sêra Sakboude....Sies, ek 

sal julle kielie tot julle nies!  Dit is glad nie mooi om vir jou maatjies te lag nie...(maak sy 

keel skoon)  Soos ek gesê het: Sêra Sakboude.  Sêra is een van die skaamste woempels wat 

hier woon....’n mens het amper nie eers van haar geweet nie.  Sêra het nooit veel gesê nie, 

omdat sy nie regtig iets wou hê nie...sy was doodgelukkig, op haar eie, in haar klein huisie.  

Om die eerlike waarheid te sê Sêra wou nooit eers uit haar huisie kom nie...die liewe klein 

woempel was bang mense lag vir haar omdat sy, wel....omdat sy vet was.  
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TONEEL 2  SÊRA SAKBOUDE EN WILLIE WOEMPEL 

 

Sêra: (kom uit haar huisie met ‘n bakplaat vol rosyntjies en ‘n bladsy met ‘n groot prent van 

‘n gebakte brood op)  En hier is dit!!! My ouma Susêra Bruwêra se Bo-baas Botter 

broodjies....Mmmmmmmm, dit ruik lekkerder as die grootste roos in Koning Wilheldemus 

Wiekelodus se tuin...(sy tel versigtig een op en hou dit in die lug) al is hulle so bietjie 

klein....ek is seker hulle smaak nog net so lekker soos die broodjies in die prentjie. (sy steek 

een in haar mond en spoeg dit uit met ‘n boog) Oeeeeeeeeeee! Paddavis-akkedis! Watse goor 

gedoentes het ek gebak! (sy trek haar neus op ‘n plooi)  Sies! Gaaaaaaa! Dit proe soos 

moerasgras en bloekombas! (sy kyk moedeloos na die rosyntjies op die bakplaat) Maar ek 

verstaan nie??? Ek het dan alles presies gedoen soos in die resep....(sit ‘n leesbril op en lees) 

3 koppies meel, 1 koppie botter, 1....1 proppie bakpoeier....(kyk skielik op) 

proppie....proppie...o gedorie, dis nou vir jou ‘n storie....ek het gelees een KOPPIE!!! 

Mmmm....’n bietjie sout....of is dit nou hout....of ‘n paddaboud....(haal vies die bril af en gooi 

hom eenkant neer) Dit is hierdie befoeterde bril wat net lees wat hy wil! (gaan sit op haar 

stoel en sug) Aaaag, met my deurmekaar kop is alles altyd een GROOT FLOP! (sy sug 

hartseer) Ek kan nooit iets reg doen nie.  

 

Ek kan nie bak nie, ek kan nie moeilike somme doen nie, ek kan nie redenaarskompetisies 

wen nie, ek kan nie mooi klere brei of teken nie, ek kan nie plantjies plant of mooi musiek 

speel nie en as ek voor ‘n klomp mense moet praat kry ek sommer griep en begin ek te 

piep....ek kan...eintlik kan ek net mooi niks reg doen nie.  Ek wens....ek wens ek kon ook soos 

ander woempels wees, ek is sommer net Sêra....Sêra Sakboude....Die vet woempel waarvan 

niemand weet nie.  Dom Sêra, vet Sêra...whêla-kepêla hier kom simpel Sêra!  Ek wens....Ek 

wens... (sing) 

 

Liedjie:  Ek wens  (Sêra) 

 

VV: Arme klein Sêra....Sien julle klawerkinderjies nou - Sêra het nie regtig maatjies gehad 

nie, want niemand het eintlik van haar geweet het nie....behalwe klein Willie Woempel. 

   

(Willie kom ingestorm, hy slaan ‘n bollemakiesie en stamp sy kop, hy maak ‘n groot lawaai 

en hardloop heen en weer opsoek na Sêra, om en om hardloop hy om haar huisie en loer by 

die vensters in)  
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VV: Hy was haar beste en haar enigste maatjie in die Grote Wye Woeste Woempel Woud... 

Willie Woempel was vreeslik opgewonde, want hy het ‘n geheim gehad wat niemand anders  

van geweet het nie.  Hy het geweet Sêra Sakboude sing die mooiste in die hele Woempel 

Woud -  haar stem klink  soos glasklokkies en klein toktokkies, so mooi dat selfs die wind 

ophou waai om saam te luister as Sêra fluister....Hy het dit geweet, want hy was die enigste 

woempel wat haar al ooit gehoor sing het...maar hy het ook geweet dat Sêra hopeloos te 

skaam sou wees om ooit voor ander woempels te kon sing.  En vandag was anders as enige 

ander dag. Die wilde Weste Wind het vir die eerste keer Noord gewaai en die woempels kon 

die opwinding in die lug voel.  Dit was weer tyd vir groot en klein, vet en maer om in te skryf 

vir die jaarlikse Sonneblom-sangkompetisie.  Almal wil  vreeslik graag deelneem, want dit is 

op hierdie spesiale dag dat Koning Wilheldemus Wiekelodus Waenhuiskrans die 11de vir die 

wenner ‘n ekstra talent sou uitdeel...Sou Sêra sing as hy vir haar die nuus bring? Wie weet? 

As hy haar net een keer sou mooi vra...miskien dan sê Sêra ja....  

 

(Verteller vou sy eerste bladmusiek en papier op en maak ‘n papiervliegtuigie.  Hy gooi dit 

oor die verhoog.  Willie Woempel kom ingehardloop en gryp die vliegtuigie – dit word 

terselfdetyd  die kompetisie se advertensie en uitnodiging)  

 

WW: (loer weer om die hoek van haar huis) Ag aapstert en aspersietert! Waar is Sêra dan? 

Sêra! Sêrrrrrrrrrrrrrraaaaa! Sêra!  Sêra! (hy gaan kruip weg agter een van haar blompotte, hy 

haal sy kettie uit sy sak en skiet voordeurklokkie raak – Sound effect/keyboard)   

 

Sêra: (loer by haar deur uit) En nou! Hallloooooo! Wie’s daar? Hallo? Klop-klop-klap, hier 

is dan niemand op my deurmat? (sy buk en loer agter haar deurtjie in)  

 

Willie giggel en skiet vir Sêra met ‘n klippie op haar boud. 

 

Sêra: O eina gats patats! Iemand het my boud geraps! Oeeeee gorrelpyp ek dink ‘n 

spinnekop het my gebyt!  

 

WW: (rol agter die potplant uit soos hy lag) Hahahahahahaha! Nee man Sêra! Dit was net 

ek! Willie Woempel! Hahahhahahhahaha! Lekker laat ek jou nou skrik dat jy hik! Oeeee, 

Sêra, jy moes jou gesiggie gesien het, jy het so groot geskrik jou oë was so groot soos twee 

volstruiseiers!  Hahahhahahhahaha! 
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Sêra: Willie woempel! Jou klein klitsgras! As ek jou gevang kry sal ek jou kielie tot jy lyk 

soos pietersielie! (sy probeer hom jaag) 

 

WW: Nee Sêra, ek is te vinnig vir jou! Jy sal my tog nooit kan vang nie! Whêla-kepêla...ek is 

vinniger as Sêra!  (hulle jaag mekaar heen en weer/chase scene) 

 

Sêra: (stop skielik en kyk hartseer na hom) Jy is reg Willie...Jy is baie vinniger as ek. 

  

WW: (hardloop nog om en om en om en sien dan skielik Sêra speel nie meer saam nie) En 

nou?  Wil jy nie meer speel nie? Sêra? Hoekom is jou hartjie seer?  

 

Sêra: Ag Willie dit is net...dit is net...ag vergeet dit. Luister, wil jy ‘n botterbroodjie hê? Ek 

het hulle vanoggend gebak, hulle is, hulle is.....(sy hou vir hom die bakplaat met rosyntjies)  

 

WW: Baie klein.... 

 

Sêra: Klein foutjies...klein koekies... 

 

WW: Ag toemaar Sêra, ek is seker hulle is nie so sleg nie...ek bedoel...hulle is...hulle is...(hy 

spoeg die rosyntjie dat hy doer trek)  Ggggaaaaaaaaaa!  

 

Sêra: Gans en al te goor om in jou maag te stoor....(sy gaan sit moedeloos op die vloer en 

sug)  

 

WW: (voel sleg) Sêra, ek is jammer ek jou broodjie uitgespoeg, maar hulle borrel en bruis en 

bibber en beef en...Wat het jy in dit gegooi?  

 

Sêra: Bietjie teveel bakpoeier en sout en ek dink my oond was te koud en...ag Willie, dit 

maak my hartjie sommer seer! 

 

WW: (trek sy gesiggie op ‘n plooi as hy na die rosyntjies kyk) As dit jou beter gaan laat 

voel...sal ek weer probeer. 
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Sêra: Dit gaan nie net oor die broodjies nie Willie...dit is net...dit is net...ag, ek voel sommer 

soos ‘n ou lamsak-poedingbak vandag.   

 

WW: Ai, Sêra, (dink by homself) wat kan ek tog doen om jou hartjie te laat beter 

voel...Mmmm, iets wat jou sommer sal laat spring en sing....(skielik onthou hy van 

sangkompetisie) Sing! SING! Oooooe, hier kom ‘n ding! (baie opgewonde) Sêra, Sêra, ek het 

‘n verrassing vir jou?  

 

Sêra: Verrassing? Wat vir ‘n ding is ‘n verrassing? Kan ‘n mens dit eet? Is dit ‘n nuwe resep?  

 

WW: Sêra, hou op om altyd aan jou maag te dink! ‘n Verrassing...wel, (verduidelik baie 

vinnig en deurmekaar) ‘n verrassing is...dit is soos ‘n geskenk wat jy kry, maar nie heeltemal 

‘n geskenk soos ‘n verjaarsdaggeskenk nie, maar amper so iets, en dan weet jy nie watse 

geskenk dit is nie, so jy weet eintlik glad nie wat jy gaan kry nie, so dit maak die geskenk net 

soveel groter en meer geheimsinnig omdat jy nie weet wat jy gaan kry nie....(sug uitasem) En 

dit is wat ‘n verrassing is...Verstaan jy?  

 

Sêra: Mmmm....nee, ek dink nie so nie.  

 

WW: Ag Sêra, ‘n verrassing is ‘n verrassing en dit is hoe dit is.  Kyk! Hier is jou verrassing! 

(hy pluk die papier uit sy gatsak uit, dit is baie gekreukel en opgefrommel) 

 

Sêra: Is my geskenk ‘n stukkie opgefrommelde papier? Willie! Dit is nie ‘n baie mooi 

geskenk nie....O wag, nou verstaan ek...moet ek dit oopskeur? 

 

 



10 

 

WW: Sêra, jou kurkpropkop! Dit is die geskenk!!! KYK! (hy vou dit oop en begin lees)  

Aandag alle Woempels van die Woempelwoud 

 

Dit is weer tyd vir groot en klein, vet en maer om in te skryf vir die jaarlikse Sonneblom-

sangkompetisie. 

Koning Wilheldemus Wiekelodus Waenhuiskrans die 11de sal vir die wenner ‘n ekstra talent 

uitdeel. 

Begin solank te sing, want hier kom ‘n ding, al is jy bietjie vals, kan jy nogsteeds saam kom 

wals!    

 

Sêra: Nou wat is nou so wonderlik aan die Sonneblom Sangkompetisie?  Ek dink nie ek hou 

meer van verrassings nie.... 

 

WW: Sêra!!! Hoor jy nie wat ek vir jou sê nie!? Jy gaan hierdie jaar deelneem aan die 

Sangkompetisie!  Jy sing die mooiste in die hele Woempelwoud en as jy vir al die Woempels 

wys hoe mooi sing jy, gaan almal dit wil hoor en gaan almal van jou weet en ....Sêra, 

asseblief?  Ek vra jou sooooo mooi....asseblief gaan neem deel. Net een keer. Seblief? 

 

Sêra: Willie, ek kan nie.  

 

WW: Ag Sêra, Kannie is dood van kruiwastoot....Natuurlik kan jy! Jy sing die mooiste van 

die allermooiste en ek....ek sal darem maar baie trots wees om te kan sê daai is my beste 

maaitjie Sêra wat so mooi kan sing....Seblief Sêra.  

 

Sêra: Ag Willie! Los my nou uit. Ek het mos nou gesê ek kan nie. 

 

WW:  (trek sy neus vies op ‘n plooi) Kan nie of Wil NIE!  

 

Sêra:  (fluister sag) Kan nie en wil nie... 

 

WW: Hoekom nie Sêra?  
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Sêra: Want Willie....Want....want ek is nie soos jy nie. Ek kan niks doen nie. Ek is nie so 

vinnig soos die Weste Wind nie, ek het nie so baie maatjies soos jy nie, ek....ek kan nie voor 

baie mense praat of sing nie, want hulle lag vir my....hulle lag altyd vir my en my groot 

swaaiende sakboude...Whêla-kapêla hier kom vetsak Sêra!  Hulle sal altyd lag Willie, maak 

nie saak wat ek doen nie.  

 

WW: (vat haar hand) Maar ek sal nie lag nie Sêra.  Ek het nog nooit gelag nie, want jy is my 

beste maatjie...en beste maatjies, wel...beste maatjies.... 

 

Liedjie: Beste Maatjies (Willie + Sêra)  

 

(ligte verdonker en musiek begin speel vir scenechange) 

 

 

TONEEL 3 – PETRUSCHKA EN HAAR TRAWANTE 

 

VV:  (donker en onheilspellend)  Maar maatjies....Nie alle woempels het mooi goue sonskyn 

hartjies soos Willie Woempel en Sêra Sakboude nie....Ongelukkig is daar nare en gemene 

woempels ook...En een van die gemeenste ou skorriemorries is niemand anders nie as 

Petrucshka Pruilbek en haar twee losklosse Brommer en Boeliebief.  Petrucshka Pruilbek het 

omtrent geen talente oor nie, want sy was alewig besig om plannetjies te beraam om die 

slimste woempel in die Woempel Woud te word.  Petruschka en haar twee skurwe hakskene 

het gewoon in die  donker Haak-en-Steek bosse van die Boesmangrotte.   En hierdie twee 

handlangers van haar was niemand anders as die twee klipkop-Besembos Blikkaspaai- 

boeties, Brommer en Boeliebief nie!  Maatjies, julle sal hulle sommer gougou kan 

herken....hulle tone is vuil en hulle hare is vol luise en skeerbekmuise,  ‘n mens kry sommer 

die horriepiep en volstruisgriep so lelik is daardie twee bergbobbejane...... 

 

Oeeee maatjies, wees tog versigtig vir daardie ou goor gomgesig: Petruschka Pruilbek.  Sy  

verpes klein kindertjies.  Saans as die wolwe huil en die wind waai is sy op haar gelukigste. 

Dit is dan wanneer sy haar bose planne uitdink om die Woempel Woud te vernietig! Want 

Koning Wilheldemus Wiekelodus Waenhuiskrans die 11de het die Geheime Woempel 

Toorboek wat sy so vreeslik graag wil hê.   
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Onthou julle maatjies wat het ek nou weer aan die begin gesê? Almal mag aan die 

Sonneblom-sangkompetisie deelneem....van die kleinste woelige woempel tot die gryste 

gryste groempel....selfs die stoutste en naarste woempels ook...selfs iemand soos Petruschka 

Pruilbek....(hy vou weer ‘n papiervliegtuigie en gooi dit agter die verhoog/gordyne in)  

 

 (Petruschka lê op die bank en slaap. Boeliebief waai haar koud met ‘n vlieëplak. Daar gaan 

sit ‘n lastige vlieg op sy kop, hy slaan met mening homself oor die kop en die vlieëplak breek 

middeldeur. Boeliebief besef hy het niks om haar mee koud te waai nie en  hy begin 

Petruschka koud te blaas)  

   

PETRUSCHKA: Wat op dees aarde ruik soos vis? (snuif) Soos ‘n snoek aan ‘n hoek of ‘n 

salm met ‘n walm.... 

 

BOELIEBIEF:  Ek ruik niks nie.  

 

PETRUSCHKA:  Einaardig! Die oomblik wanneer jy jou mond toe maak is die reuk weg! 

Toe toe toe! Moenie net daar staan nie! Waai my koud en bring vir my ‘n glas aalwyn-asyn 

en ys! EK IS SOOOOO VERVEELD!  

 

(Boeliebief skarrel weg en kom met ‘n groot glas groen koeldrank op ‘n skinkbord 

aangewaggel.  Sodra hy die skinkbord gebalanseer kry, kom Brommer met ‘n spoed 

ingehardloop en hol hom om dat hy in die rondte tol.  Boeliebief keer net betyds dat die glas 

omval en hy hou dit netjies voor Petruschka) 

 

BROMMER: ONS HET POS! ONS HET POS!  

 

PETRUSCHKA:   POS!  Jou los klos!  Moenie laf wees nie jou simpel bobbejaan! Ons het 

nie eers ‘n posbus nie !  

 

BROMMER:    Ek het verlede kersfees vir my ‘n posbus gebou. (haal ‘n groot prent van ‘n 

boomhuis uit)  Dit is hoekom ek vir 3 weke met verbande om my vingers geloop het . . .die 

hammer was bietjie groot vir die kleine spykertjies – hy het sommer  alles onder die 

spykertjie ook raakgeslaan.  
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PETRUSCHKA: ‘n Posbus! Praat jy van daardie kasarm van ‘n BOOMHUIS wat langs die 

tuinhekkie staan? 

 

BOELIEBIEF: Ja Petruschka!  Dit is die posbus waarvan jy praat.  Brommer het perongeluk 

die verkeerde prentjie gevat toe hy die posbus wou bou. (wys vir haar die prentjie van die 

posbus op die agterkant as hy die papier omdraai) Hy het die posbus...mmmmm...gemis...Jy 

sien?  

 

PETRUSCHKA:   (sug en rol haar oë)  Die een is so dom soos die ander een! Maar wat het 

jy gekry in jou posBUS! Gee hier laat ek sien! Vir die eerste keer in 300 jaar het ons pos 

gekry! GEE HIER!  

 

BROMMER:  (hou die koevert beskermend vas) Maar dit is my pos!  

 

PETRUSCHKA:  Het jy die posbus van MY planke gebou? 

 

BROMMER:   (dink ‘n oomblik) Mmmmm . . .ons het jou bed opgesaag want die ander 

planke was te kort. 

 

PETRUSCHKA:  En het jy my verf gebruik?  

 

BOELIEBIEF:  (keer vinnig) Nee Petruschka! Ons het nie jou verf gebruik nie!  

 

BROMMER: Sies Boeliebief! Moenie jok nie! Ons het jou verf gebruik waarmee jy jou 

toonnaels verf.  

 

PETRUSCHKA:  Dan is dit my posbus en MY POS! Gee hier! Jy kan in elk geval nie lees 

nie, jy is so dig soos ‘n kurkprop!  (Petruschka vou die plakaat oop en lees) SONNEBLOM 

SANGKOMPETISIE, EERSTE PRYS: ‘N SPLINTERNUWE TALENT!!!  (Boeliebief en 

Brommer hang elkeen oor haar skouer en ‘lees’ saam)  Staan soontoe! Julle maak my 

benoud!  Wanneer laas het julle gebad! Ag nee sies man, julle ruik soos ‘n asblik wat 

hik...staan terug......Sing.....Ek wou nog ALTYD sing en is hoog tyd dat daar die bottervaatjie 

spaarwiel-boeppens Koning Wilheldemus Wiekelodus Waenhuiskrans ‘n slag vir my van my 

talente terug gee wat hy sommer so kom gaps het...... 
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BROMMER:  Ek dog dan hy moes jou talente terugvat omdat jy so lelik en naar en gemeen 

was.... 

 

PETRUSCHKA:  (sarkasties) Dankie Brommer vir daardie pragtige woorde....jy maak my 

hart sommer bokspring  van blydskap....Bly nou stil! Vir wat hang julle soos vlieë om my? 

Staan terug! Julle kan inelkgeval nie lees nie!  

 

BOELIEBIEF: Mmmaar Petruschka . . .jy . . .jy kan sing . . .net nie mooi nie. En jy hoef nie 

sleg te voel nie...dit is net nie jou talent nie... 

 

BROMMER: Ja jy kan eintlik glad nie sing nie. 

 

PETRUSCHKA:  Sal julle twee stil bly! Natuurlik kan ek sing! Ek moet net bietjie opwarm! 

(warm stem op en Boeliebief en Brommer druk mekaar se ore toe) En hoe klink dit? 

Boeliebief! BROMMER! EK HET GESE HOE KLINK DIT!  

 

BOELIEBIEF: Dit . . .dit was baie interessant. 

 

BROMMER:  Jy sal maar weer moet sing want ek het my ore toe gedruk. Daar was ‘n 

vreeslike geraas – amper soos glas wat breek en toe skrik ek.  

 

PETRUSCHKA:  O! Julle is so onsensitief!  Man, los my net uit, gee pad voor my, ek wil 

dink!  Met hierdie padda in my keel sal ek nooit die Sonneblom-sangkompetisie wen nie... 

Maar ag dit sal nie skade doen om ‘n bietjie te kroek nie! (giggel) Die kroek dra die 

broek....Wat gaan ek doen om die Sonneblom Sangkompetisie te wen?  Ek kort verseker ‘n 

nuwe talent....Mmmmm . . .miskien as ek een van julle vermom soos ek dan vat ek die prys. 

Toe kom laat ek hoor! Sing vir my!  

 

BROMMER:   EK IS MAL OOR SING!  Ek sal eerste wees! EK IS ‘N DAPPER LUIS . . 

.KYK HOE LOOP EK SOOS ‘N PATRYS . . .EN EK SKRIK VIR ALLES . . .NIKS NIE . . 

 

PETRUSCHKA:   Nee! Nee! NEE! Jy is so eentonig soos ‘n 19 eeuse radioprogram wat 

sukkel om uit te saai! Nee! Gaan sit net! Jy maak my naar! Toe talent uitgedeel was het jy nie 

eers die ry gekry nie!  BOELIEBIEF! KOM SING!  
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BOELIEBIEF: Nee Petruschka! Ek was nie eers gekies vir die kinderkoor nie en hulle kan 

glad nie sing nie!  

 

PETRUSCHKA: Jy kan darem vreeslik oordryf! KOM SING NET DAT EK ‘N PLAN 

KAN MAAK!  

 

BOELIEBIEF: Nou goed! DAAAAAAAAAAAR KOM DIE ALIBAMA! DIE ALIBAMA 

DIE KOM OOR DIE SSSEEEEEEEEEEEEEEEEE! DAAR KOM DIE ALIBAMA DIE 

ALIBAMA DIE KOM OOR DIE SEEEEEEEEE!  

 

PETRUSCHKA: Nee! Dit sal nie werk nie! Ag as jy maar eerder kon sink in die see sou dit 

dalk beter gewees het. Ons sal ‘n maar ‘n ander plan gehad het . . . . 

 

BROMMER: Miskien moet ons orkes maak . . . 

 

PETRUSCHKA: Nee man! Jy het minder ritme as opgewende wekker!  

 

BOELIEBIEF:  (mompel) As jy maar net kon toor . . . 

 

PETRUSCHKA:   WAT HET JY GESE? 

 

BOELIEBIEF:   Skuus Petruschka! Ek het net gesê daardie hoenderpasteitjies laat voel my 

bietjie goor.....ek dink hulle was dalk nog rou aan die binnekant.... 

 

BROMMMER:  Nee man Petruschka, Boeliebief het gesê as jy maar net kon toor....is, ek 

het self dit gehoor.... 

 

BOELIEBIEF: (giggel histeries en probeer die situasie red) Dit klink nou baie erger as wat 

ek dit bedoel het.....ek wens jy kon toor, nie dat jy nie kan toor nie, want jy kan eintlik, jy 

sukkel net so bietjie met die towerspreuke, maar dit is nie te sê dat jy NIE kan toor NIE! 

Almal het maar hulle swak punte . . . 
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PETRUSCHKA:  HULLE SWAK PUNTE  . . .TOOR . .. TOORBOEK.....TOORBOEK! 

Koning Wilheldemus Wiekelodus Waenhuiskrans se Groot Geheime Toorboek....Boeliebief, 

jy is briljant!  

 

BOELIEBIEF: Ek is?  

 

PETRUSCHKA:    Nee, nie regtig nie! Ek is!   EK HET ‘N WONDERLIKE IDEE!  Ek 

gaan my stem omruil met iemand se stem....’n stemmetjie so soet soos suikerstroop, wat klink 

soos toktokkies en hemelklokkies.....iemand soos daardie opgestopte wors! 

 

BROMMER:  Wors! Wat! Waar? Haai, gaan ons braai!? 

 

PETRUSCHKA:  Kan jy vir een oomblik ophou om aan jou maag te dink! Ek praat van 

daardie vetkoek....daardie misbaksel....daardie oorgewig woempel.....Sêra Sakboude!  Dis reg 

ja...Julle gaan my stem omruil met Sêra Sakboude se suikersoetsnatertjie....en dan op die dag 

van die Sonneblom-Sangkompetisie sing ek almal aan die slaap....steel daardie ou botterbalie 

rondomtalie  Koning Wilheldemus Wiekelodus Waenhuiskrans se Groot Geheime 

Toorboek....En dan...dan is ek die nuwe Koninging van die Woempel Woud!  Kan julle twee 

gorriemorries dit net indink vir ‘n paar sekondes.....Ek, Petruschka...sal elke liewe talent in 

die die Woempel Woud besit....(lag uit haar maag uit) Wat praat ek....die Woempel 

Woud....Ek sal elke talent in die Wêreld besit!!!   

 

BOELIEBIEF: Ekskuus tog, jammer ek pla jou Petruschka...maar ek is nou bietjie 

deurmekaar....mmmm, wat het jy gesê van Sêra Sakboude? Huh? Hoe gaan ons haar stem 

omruil met joune...ek  bedoel maar net as jy sing dan gaan die mense mos dink sy sing en dan 

is dit ‘n hele deurmekaar ding.... 

 

PETRUSCHKA: Jy weet, jy is partykeer nie so dom soos wat ek gedink het nie. Dit is 

presies wat ons gaan doen! Julle gaan my stem omruil met daardie bottervaatjie sin, dan wen 

ek die Sonneblom-Sangkompetisie, sing almal aan die slaap soos ‘n dieretuin-aap, steel die 

towerboek wat ek nou al so lank soek....(stop skielik) Vir wat is ek besig om te rym, dit gee 

my sommer ‘n pyn....Aaaaauuuuggghh! Genoeg is genoeg! Brommer, Boeliebief, moenie net 

daar staan soos twee dakteels wat wag vir sonskyn nie...ONS HET WERK OM TE DOEN! 
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BROMMER: Werk!?? Watse werk het ons om te doen Petruschka?  

 

BOELIEBIEF: Huh Petruschka?  

 

PETRUSCHKA: Ek voel ‘n bietjie goor om nou te toor, maar daar is ‘n kompetisie wat wag 

en more is die GROOT dag!  Brommer, Boeliebief – luister nou baie baie baie mooi.... 

 

Liedjie:  Petruschka 

  

PETRUSCHKA: Dit was nou so mooi...amper laat julle my huil! Boeliebief! Het jy al daai 

spinnekop se byt gebring?  Hierdie mengsel lyk vir my baie groen....Mmmm, miskien dink 

daardie klein Weensewors dit is Hoesstroop...julle weet, sy is nie vreeslik slim 

nie...Boeliebief, SPINNEKOPBYT -  NOU!  

 

BOELIEBIEF:  Uuuhhhm...(baie senuweeagtig) Uuuuhm...Nee Petruschka, ek dog sommer 

maar net ons sing oor die spinnekoppie...ek het nie gedink ons hoef ‘n regte enetjie te vang 

nie....Jy weet mos ek hou nie regtig vreeslik van spinnekoppies nie...hulle laat my knieë kielie 

en kriewel en my nekhare wikkel en wriemel.... 

 

PETRUSCHKA: Boeliebief, gaan haal vir my ‘n Spinnekopbyt voor ek jou ook hier 

INSMYT!  

 

(Skielik verskyn Brommer met ‘n vangnet en ‘n REUSE spinnekop) 

 

BROMMER: Toemaar, ek het ‘n spinnekoppie gekry....Hier is hy Petruschka.... 

 

PETRUSCHKA: Jy het wat??? (Petruschka swaai om en sy en Brommer skrik hulle asvaal) 

WAT? WAT?  O HAAI, WAT IS DAAI? 

 

BOELIEBIEF: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh! SPINNEKOP!!!! 

(Petruschka stamp vir Boeliebief en hy hardloop teen Brommer vas met die Spinnekop. Die 

Spinnekop val uit en hardloop oor die vloer) 
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PETRUSCHKA: (spring op die tafel en tel haar rok hoog bo haar knieë, sy en Boeliebief is 

histeries) HEEEEEEEEEEEEEELLPPPPP! HELLLLLLLLLLLP! Maak daardie vieslike 

ding dood! Boeliebief! Brommer! Slaat hom! Slaat hom! (Brommer vang hom weer in die net 

en tel hom op) Is daardie vieslike ding dood gemaak?  

 

BROMMER : (kyk na die spinnekop) Uuuu . . .5 van sy 20 pote kriewel nog so bietjie . . .ek 

dink nie ek het hom hard genoeg geslaan nie. . . 

 

BOELIEBIEF: Jou onoselle aap! ‘n Spinnekop het net 8 pote! En maak nou dood daardie 

gogga! Ek gril tot in my groot toon!  

 

PETRUSCHKA: Wat brom julle twee daar onder! Maak dood die grillerige gogga of ek sluit 

julle saam met die spinnekop in die spens toe!  

 

BROMMER: Ag sies tog Boeliebief! Ek dink hy het net bietjie geskrik. Kyk net sy sagte 

pootjies en hoe oulik glimlag daardie tandjies . . .kan ek hom hou? Ag toe! En dan voer ek 

hom vlieë en noem hom Spinnerak!  

 

BOELIEBIEF:  Ek gee nie om wat jy met die spinnekop doen, maar vat hom net weg van 

my af!  

 

BROMMER:  Haai, wie sou nou kon dink dat JY bang is vir ‘n ou klein spinnekoppie . . . 

 

BOELIEBIEF: Eerstens - Ek is nie bang nie, net VERSIGTIG. En tweedens - DIT IS NIE 

‘N KLEIN SPINNEKOPPIE NIE, DIT IS ‘N MONSTER!  

 

PETRUSCHKA: (gil) Wat sê jy van ‘n  MONSTER!  

 

BOELIEBIEF:  Nee! Ek sê ek is nou so honger soos ‘n RENOSTER!  

(fluister) Vat nou die gogga weg of ek trap hom plat!  

 

BROMMER: Ek sit hom vir eers in my baadjiesak. Niemand sal hom hier pla nie. . .Ag 

dankie ou Boeliebief! Ek het nog nooit my eie troeteldier gehad nie!  
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PETRUSCKA: haai! Is julle twee nou klaar daar onder?? Kan ek nou maar afklim?  

 

BOELIEBIEF: Ja Petruschka, die spinnekop....wel die spinnekop... 

 

BROMMER:  (wys na sy baadjiesak)Is nie hier nie.... 

 

PETRUSCKA: Natuurlik is hy nie daar nie jou baksteen! Wie op dees aarde sit ‘n spinnekop 

in hulle baadjiesak....Nou toe kom...luister nou mooi, julle twee is besig om my tyd te mors.  

Hier is die plan...Brommer, Boeliebief...julle gaan nou na daai vet varkgevreetjie se huisie 

toe...en dan sit julle hierdie bottel neer op haar stoep met hierdie briefie:  

(Boeliebief lees die briefie)  

 

BOELIEBIEF:       Liewe Sêra, net iets klein om te sê sterkte vir môre se Sangkompetisie 

                                   Soet singstroop vir ‘n goue stem, gorrel drie maal om te wen 

 

BROMMER: Maar ek dog dan jy wou wen? Hoekom laat jy dan nou vir Sêra.... 

 

PETRUSCHKA:  Hierdie goed sal maak dat Sêra soos ‘n padda kwaak en soos ‘n akkadis 

sis as sy begin sing...(lag lekker – gee vir hulle ‘n GROEN bottel)  en hierdie bottel laat staan 

julle voor haar kamervenster...(gee vir hulle ‘n ROOI bottel) Hierdie bottel is vol 

heuningstroop, goue klokkies en droomtoktokkies....Dit sal al Sêra se mooiste drome en 

sangstemmetjie vasvang terwyl sy slaap, want die stroop is taaier as ‘n taaitolbos en as hy 

eers iets vang kry jy dit nooit weer los.  Gaan haal môre oggend vroeg vir my hierdie 

botteltjie, ek is seker ek sal dan mooier as daardie opgestopte meelsak kan sing... 

Verstaan julle nou alles?  HAAAAI! Ek vra, Verstaan julle nou alles??? 

 

SAAM: Natuurlik Petruschka....Ons verstaan elke woord en sin en sal sommer nou hiermee 

wegspring!  
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PETRUSCHKA: Nou maar toe! Laat julle weg wees! En luister, julle kom nie terug sonder 

daai towerbottel vol van Sêra se drome of stemmetjie nie.  Toe weg is julle!  (Brommer en 

Boeliebief strompel uit) Al wat ek nou wil doen is om te gaan lê  in ‘n heerlike bad vol 

seeslakke en kakkerlakke....My gô is uit....Môre gaan ‘n lang dag wees....(lag skielik skelm)  

Môre...Môre is ek Koninging van die Woeste Woempel Woud...Môre is daardie Groot 

Geheime Toorboek myne....Ja Wilheldemus, gedink jy gaan al my talente net so gaps? Môre 

ontmoet ons weer...en hierdie is die laaste keer!  (sy lag lekker uit haar maag en exit) 

 

Scenechange en musiek.  NAGTONEEL 

 

TONEEL 4: BROMMER EN BOELIEBIEF – DIE TOWERDRANKIE 

 

VV:  O verskrikte viool en klavier, wat het ons hier!?? Maatjies, sien julle nou wat het ek 

gesê...Petruschka sal enige iets doen om daardie Towerboek te hê.  Arme klein Sêra 

Sakboude weet van niks, want niemand het haar iets gesê nie, sy het selfs ‘n nuwe strik op 

haar rokkie vasgewerk om mooier as mooi te lyk vir môre se Sonneblom-

Sangkompetisie....maar wat as Brommer en Boeliebief haar stemmetjie steel, wat gebeur as 

sy sit met ‘n knop in haar keel...want as Petruschka Koninging word van die Woeste 

Woempel Woud....maatjies, dan, o dan word die winter kouer as koud.  Kinders sal die 

vreeslikste nagmerries kry en die Woempel Woud se somers is dan vir ewig verby... 

(naggeluide) 

 

(Brommer en Boeliebief is besig om te kruip na Sêra se huisie, hulle kruip kop-teen-stert 

vorentoe terwyl hulle saggies fluister) 

 

BOELIEBIEF: (kruip agter) Sies! Wat ruik so?  

 

BROMMER: Ek weet nie. Ek ruik niks.  

 

BOELIEBIEF: (kyk op in Brommer se stert vas) Sies BROMMER, jy ruik soos ‘n vrot 

komkommer!!! Wanneer laas het jy gebad? 

 

BROMMER: Jy weet ek bad net eenkeer ‘n jaar en dit is as ek verjaar. 
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BOELIEBIEF: Nee gagga man! Kom ons ruil, laat ek bietjie voor kruip, want ek voel of ek 

besig is om te versuip.  Draai om! Brommer! Anderkant OM!  

 

(hulle kruip in ‘n sirkel)  

 

BROMMER: Ek kan niks sien nie. 

 

BOELIEBIEF: Sjuuuuuuuuut.....Wag, stop! Was ons nie al hier nie?  

 

BROMMER: (hy hoor niks nie en kruip lustig voort) Links, regs, Links, regs, Links, regs!  

 

BOELIEBIEF: Brommer! Ek slaan jou sommer! Dit is jy wat die heeltyd in ‘n sirkel kruip! 

Draai om jou stuk karton....Ek wens partykeer Petruschka wil jou toesluit in die 

besemkas...Ek kry altyd raas vir die goed wat jy verkeerd doen.  

 

BROMMER: Ag is nie waar nie!  

 

BOELIEBIEF: Is!  

 

BROMMER: Is nie!  

 

BOELIEBIEF: Is!  

 

SAAM: IS nie, IS! IS nie! IS! IS nie! IS!  

 

BOELIEBIEF: Sjuut jou paddavis! Kyk, daar is Sêra se huisie. Kom ons gaan sit die 

towerdrankies op haar stoep en voor haar ruit neer dat ons kan huis toe gaan.  Ek haat die 

Woempel Woud....Dit voel of daar rooimiere oor my tone kriewel en erdwurms in my hemp 

rondwriemel....Toe maak gou! Sjjjjjjuuuuuut NOU! Gee vir my die rooi botteltjie aan.... 

 

BROMMER: (krap in sy sak en haal perongeluk die spinnekop uit) Dê. 
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BOELIEBIEF:  Dit voel snaaks...so wollerig en warm...en dit begin opkriewel teen my 

arm...dit...dit...dit....O boontjiesop dis daai spinne....spinne....SPINNEKOP!!!! 

Aaaaaaaaaaaaaahhhhh!  

 

(Boeliebief laat val die bottel met die towerdrankie, albei die botteltjies rol oor die vloer, 

hulle maak ‘n vreeslike lawaai, die voordeur gaan skielik oop en Sêra kom uit met ‘n lantern 

en ‘n slaapmussie. Albei skrik en kruip vinnig weg) 

 

Sêra: (bang) Halloooo? Is iemand daar? Halloooo? Ek is seker ek het iets gehoor....Miskien 

was dit maar net die wind se kind....Niks kan my in elk geval nou banger maak as môre se 

sangkompetisie nie....Wat as ek my woorde vergeet of my stem begin te piep of wat as ek 

wakker word met gorrelgriep...wat as....wat as niemand van my hou nie....O waatlemoen, wat 

gaan ek doen? Ek moes nooit ja gesê het vir Willie nie....Ek....ek wens ek hoef nooit voor 

mense te sing nie.  (sug) Nou maar toe Sêra...môre gaan ‘n lang dag wees....Môre....Môre 

gaan almal weet wie is Sêra Sakboude....Môre gaan ek nuwe maatjies kry...Ek wens die aand 

is sommer gou verby, en dat môre die begin is van ‘n nuwe lewe vir my...(sy blaas die lampie 

dood en gaan in haar huisie in) 

 

(Brommer en Boeliebief het altwee aan die slaap geraak en Boelieboef skrik met ‘n groot 

snork wakker) 

 

BOELIEBIEF: O wakker akker – die maan skyn al hoe swakker! Hey! Hey! BROMMER! 

BROMMER word wakker! HAAAAAI! (verteller druk ‘n toeter op die keybord)  

 

BROMMER: Haaits jou blikkaspaai, hommelby en stompneushaai! Haai...Boeliebief, vir 

wat laat jy my so skrik...ek het nou net gedroom van lekker braaiworsies in ‘n pan en net toe 

ek wou hap... 

 

BOELIEBIEF: Toe gee ek jou ‘n KLAP! (gee hom ‘n klap agter die kop) Kom, ons moet 

gou maak! Daai Sêra Sakboude het mooier gesing as wat ek gedink het....Toe ek weer sien 

toe het sy ons aan die slaap gesing dat ons snork soos twee grassnyers....Kom, gee die 

towerdrankies....Die groene kom op die vensterbank en rooie op die stoep....of is dit nou die 

rooie op die vensterbank en die groene op die??? O vlooi in die kooi ek het die vergeet watter 

botteltjie kom waar.... 
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BROMMER: Ek dink die gele kom op die stoep en die bloue op die vensterbank... 

 

BOELIEBIEF: Geel??? BLOU!!!! Wat is fout met jou??? Hier is nie eers sulke kleure nie! 

Brommer, Petrucshka maak ons altwee kaalbas aan die hakiesdraad vas as ons haar planne 

opmors....Die rooi is die slegte drankie en die groen die heuningstroop...of is die groen die 

goeie...nee wag, die rooie moet op die stoep....ek, ek....Brommer, dis nou vir jou ‘n ding, Sêra 

het my kop deurmekaar gesing....Wat gaan ons nou doen! O wat gaan ons doen!  

 

BROMMER: Hoekom vra jy nie net die kindertjies nie? Hulle sit dan nog die hele tyd 

hier.... 

 

BOELIEBIEF: Die kinders...Die kinders! Natuurlik jou ou slimkop-klipdassie, die 

KINDERS!  Maatjies, julle moet ons asseblief gou help....Groen/Rooi...adlib. 

 

BROMMER: Nou maar toe, dan sit ons die gele op die stoep en die bloue op die 

vensterbank...Baie dankie dat julle ons so mooi gehelp... 

 

BROMMER: Man, gee hier! Die Rooie kom op die stoep en die Groene op die vensterbank.  

(giggel lekker) Ek kan nie wag om te hoor hoe sing Sêra môre nie. So hees soos ‘n bees! So 

vals soos ‘n sokkiewals. Oeeeeee! (bars uit van die lag) Soos suur ou wyn...ek gaan lag tot 

my maag pyn!  

 

(hulle altwee giggel en bars dan uit van die lag. Skielik gaan daar ‘n lig aan in Sêra se 

huisie, hulle druk altwee mekaar se monde toe.) 

 

BROMMER: Toe, laat ons weg wees.  Petruschka wag seker al vir ons.  Gaan gryp die 

botteltjie op haar vensterbank.   

 

BOELIEBIEF: Hierdie ene? 
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BROMMER: Ja jou skilpaddop! Toe kom! (kyk na die botteltjie) Ek is seker hy het nou 

genoeg drome en haar stemmetjies vasgevang terwyl sy geslaap het....oeeee, môre gaan so 

lekker soos ‘n krismis-krêker wees....Môre gaan Petruschka uiteindelik die koninging van die 

Woempelwoud wees.... 

 

(blackout, Brommer en Boeliebief exit. Musiek vir scenechange) 

 

TONEEL 5 – DIE SONNEBLOM SANGKOMPETISIE 

 

VV: O blikkaspaai, dis die Weste Wind wat waai! Ai daardie twee kriewelrige kotteljonse 

veroorsaak ook net moeilikheid waar hulle gaan....o bok in die hok, daar is ‘n brommer in die 

sop! Wat as arme Sêra die verkeerde towerdrankie drink??? Sal Sêra ooit kan sing na hierdie 

vreeslike ding?  Maar die Woempelwoud het rustig gaan slaap, die maan se liggie het flouer 

geskyn en die sterretjies het een na die ander verdwyn...en voor die woempels nog verder kon 

droompies droom wat skitter en blink het môre vinniger gekom as wat hulle sou dink....Die 

son het sy rooi wange agter die bome uitgesteek, hulle was so rooi soos vuur  – Uiteindelik 

was DIE SONNEBLOM SANGKOMPETISIE  HIER!!!! 

 

(Koning Wilheldemus sit op ‘n groot stoel in die middel van die verhoog.  Skuins voor hom 

staan ‘n mikrofoon en langs hom is ‘n tafeltjie vol “talente”.  Sêra en Petruschka sit op stoele 

reg agter Koning W en wag hul beurt af om te sing. Willie, Brommer en Boeliebief sit tussen 

die kinders op die vloer. Die Verstrooide Verteller speel opgewekte musiek en doen ‘n 

dramatiese musiekverandering sodra die Koning sy hande in die lug steek om te praat.  

Niemand luister nie omdat hy so kort is sien hulle hom skaars, hy stamp sy voete vies op die 

grond en gaan staan bo-op sy stoel) 

 

Koning W:  Dames en here, apels en pere, hoedens sonder vere en al die juffrouens en 

menere...Welkom by die jaarlikse Sangkompetisie.  Ek is Koning Wilheldemus Wiekelodus 

Waenhuiskrans die 11de en dit is vir my net so groot voorreg as wat dit vir my ‘n agterreg is 

om vandag hier te kan wees in vlees! Ek is so opgewonde my tone krul en my ore tril! Ek 

hoop van harte dat alle Woempels vandag sal deelneem aan ons jaarlikse talent kompetisie, 

want sonder ‘n talent kom jy nie ‘n baie ver end....dit stap saam met jou deur jou lewensreis 

en al wen jy nie vandag ‘n prys...onthou net, julle almal is nasaal....(Verteller kug ongemaklik 

en druk ‘n vals noot) Ek bedoel SPESIAAL!  
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Koning W: Ek hoop al die die Woempels het opgewarm en gestrek en gegorrel en nie verstik 

aan ‘n druiwekorrel.....(giggel vir homself en die Verteller druk weer ‘n noot) O aartappelslaai 

wie maak so LAWAAI?  

 

VV: Verskoon tog koning, maar ons moet begin anders gaan almal nie ‘n beurt kry om te 

sing... 

 

KW:  (maak sy keel skoon) Natuurlik! Natuurlik! Waar is my klapperkop...Dames en Here 

ons eerste deelnemer is....Ons eerste deelnemer is....(fluister verleë) Verstrooide Verteller, 

wie is eerste op ons lysie? 

 

VV: O dreunende doeldelsak, hier sit ek soos ‘n voël op ‘n tak....ons eerste deelnemer is...ons 

eerste deelnemer is....(hy spring op en stap na ‘n vrou in die gehoor) Dame wat is jou naam? 

Kom speel gou saam....(speel ‘n deuntjie) Ons eerste deelnemer is Martie Poggenpoel van 

Bloemfontein en sy sing Die padda wou gaan opsit met sy nooi in die vlei 

ahhum...ahhumm...(maak weer sy keel skoon) Ahhuuuum! Staan mooi regop, trek in jou 

maag en ‘n 1, ‘n 2, ‘n 1, 2, 3!   (speel ‘n gedeelte en sing saam met gehoorlid)  

 

KW: Pragtig! Pragtig! Mevrou jy sing soos ‘n engel wat goudvisse hengel! Dit was 

eenvoudig ongelooflik, baie mooi, jou stem is soos Pavarotti – SO GROOT, maar ek jy moet 

liewers gaan sing op ‘n boot...(verteller kug weer ongemaklik) Aaaag, jaa, maar wat weet 

ek!??? Wag, wag, wag.....Hier is jou talent! Dames en here, van vandag af is Martie se talent 

om die lekkerste pannekoek te bak. (hy gee haar ‘n eier met ‘n gesiggie op) Kyk uit vir haar 

mense, sy sal jou nooit verveel met haar olie en kaneel!  Martie – bobaasbakster van 

Bloemfontein....haar stalletjie is net daar agter langs die fontein op Rooi Plein....Dankie 

MARTIE! Goed, volgende is...... 

 

VV: Petruschka Pruilbek! 

 

KW: Petruschka.... 

 

PETRUSCHKA: Koning  Wilheldemus Wiekelodus Waenhuiskrans die 11de... 

 



26 

 

KW: Ek hoop nie jy is vandag weer vol streke nie.  Ek hou jou fyn dop....As jy kroek skryf 

ek jou op in my boek! 

 

PETRUSCHKA: Glo my u Majesteit, vandag is die dag wat ek vir julle wys Petruschka 

Pruilbek is nie onder ‘n kalkoen uitgebroei nie.... 

 

(sy haal die groen bottel towerstroop uit en drink dit, skielik is daar helderkleurige disko-

ligte en Afrikaans Sokkie Treffer-na-Treffer begin te speel) 

Afrikaans medley 

 

 KW: Dit was...wel, ietwat van ‘n Skouspel....dankie Petruschka jy kan weer jou plek 

inneem, want ons het nog een laaste een.... 

 

PETRUSCHKA: (briesend vir Brommer en Boeliebief) Watse goed het julle vir my gegee 

om te drink julle twee skarminkels!!! Ek was veronderstel om hulle aan die slaap te sing met 

met my mooi soet stem – NIE OM ‘N HOKKIE-BOKKIE-SOKKIE-ROOI-ROKKIE RSG 

oopverhoog –sit-jou-hande-in-die-lug-konsert te hou nie!  

 

BROMMER: Maar Petruschka, almal het dan vir jou hande geklap! Dit was nou so lekker 

soos ‘n plaastrekker!  

 

BOELIEBIEF:  Jy het regtig mooi gesing Petruschka...jy kan jou eie cd uitbring as jy 

aanhou om sulke liedjies te sing...die mense was...die mense was MAL daaroor!  

 

BROMMER: (klap hande en fluit) WHOOOOO-HOOOOOOO! Lekker Petruschka! Jou 

lekker ding!  

 

PETRUSCHKA: Luister, laat ek nou net uitvind julle twee het vir my gejok dan sluit ek 

julle vir ‘n week lank toe in my besemkas en draai julle met spinnerakke vas!  

 

SAAM: Nee Petruschka...Nooit nie Petruschka...ons belowe-owe op ons erewoord! 

 

PETRUSCHKA: Ag bly stil, julle twee maak my naar.  Sjoesh....Ek wil hoor hoe sing daai 

klein opgestopte kussingsloop.....SJJJJUUUUUUUT!  
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WW: (vir Sêra) Psssst....Sêra, psssst....Sêra! Is jy reg?  

 

Sêra: Willie! Oeee, ek weet nie...my keel is besig om te kielie en te krap en my knieë voel 

soos jellie as ek op hulle trap... 

 

WW: Toemaar, dit is net senuwees....Sing nou op jou heel mooiste, en moenie eers vir die 

mense kyk nie. Knyp net jou ogies styf toe, fluit drie maal deur jou neus, wens ‘n wens en 

dan sing jy soos wat jy nog nooit in jou lewe gesing het nie....Ek sit heelvoor en kyk vir jou.... 

(hy draai om en hardloop af)  

 

Sêra: O ja, Willie, dankie vir die briefie!  

 

WW: (draai skielik verbaas om) Briefie? Watse briefie? Sêra, waarvan praat jy? 

 

Sêra: (hou die bottel en briefie omhoog) Die briefie en die koeldrank om te sê sterkte.....                           

Liewe Sêra, net iets klein om te sê sterkte vir môre se Sangkompetisie 

 Soet singstroop vir ‘n goue stem, gorrel drie maal om te wen.... 

 

WW: Maar Sêra, ek het nooit vir jou ‘n briefie of ‘n koeldrank....Sêra, wag! Nee! MOET 

DIT NIE DRINK NIE!  

 

(Sêra neem ‘n groot sluk en gee ‘n hik, die Verstrooide Verteller speel haar 

aankondigingsmusiek en die Koning staan gereed.  Willie hardloop verskrik om en gaan sit in 

die heel voorste ry waar hy probeer om Sêra se aandag te kry) 

 

KW: En nou dames en here, ons laaste deelnemer....Sêra Sakboude....(giggel) Askies, 

Verskoon my dat ek nou so kielieaanval kry....wat doen ‘n mens dan met so naam en so 

van....(giggel weer en maak dan sy keel skoon) Dames en here, Sêra Sakboude!!! 

 

PETRUSCHKA: Boeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Boeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

 

WW: Sing Sêra....sing!  
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(die Verstrooide Verteller speel musiek maar al wat Sêra doen is piep) 

 

PETRUSCHKA: Dit werk! Dit het sowaar gewerk! Haar stem is weg! BOEEEEEEEEEE! 

BOEEEEEEEE! SY SING SLEG! VAT HAAR WEG! Kom julle mense, laat ek hoor, 

whoop-whoop!  

 

WW: (skree vir haar) Sêra! Onthou wat ek vir jou gesê het! Moenie vir haar luister 

nie....SING!  SING!  

 

(daar is skielik doodse stilte, dan begin Willie Woempel te sing)  

 

Liedjie – Beste Maatjies + Ek wens... (Sêra + Willie)  

 

TONEEL 6 – WIE HET GEWEN??? 

(Skielik spring die Koning op, hy pluk ‘n groot sakdoek uit sy sak en blaas sy neus) 

 

KW: Dit was....Dit was....Dit was PRAGTIG! Dit was ongelooflik! O, die trane die rol oor 

my bokkie, oor hierdie mooie stemmetjie soos ‘n klokkie....Sêra, JY IS DIE WENNER VAN 

DIE SONNEBLOM-SANGKOMPETISIE!  

 

Sêra + Petruschka: WAT???? 

 

WW: Hoerê! Hoerê vir Sêra! Hoerê! Hoerê vir Sêra! Sien jy nou Sêra, ek het jou gesê jy 

moet altyd net weer probeer, want net miskien werk dit hierdie keer! Geluk Sêra!  

 

KW: Sêra, dit is vir my ‘n groot eer om aan jou ‘n splinternuwe talent te gee....en die talent 

wat jy gaan kry is.... 

 

PETRUSCHKA: STOP! Sy het gekroek!!! Sy het gekroek!  

 

ALMAL: Huh??? 

 

WW: Ag, ‘n aap sê huh as hy klaar geuh het! Jy jok Petruschka, Sêra sal nooit kroek nie.  
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PETRUSCHKA: Man wat weet jy Fiela-vlooi!! Jy weet niks! Koning Wilheldemus, sy het 

‘n geheime towerstroop gedrink wat haar so mooi laat sing! Ek weet als, want ek het dit als 

gesien....Toe Sêra, wat sê jy nou jou ou slap makkou....Hier is die bewyse! Hier staan:  

Soet singstroop vir ‘n goue stem, gorrel drie maal om te wen 

 

 KW: Is dit waar Sêra?? Het jy sowaar gekroek!  

 

BROMMER EN BOELIEBIEF: Ja, Ja, sy het! Sy het! O gedorie, dis die einde van die 

storie... 

 

Sêra: Ek....Ek het nie gekroek nie Koning...ek belowe....Ek het die bottel en briefie op my 

stoep gekry en toe gedink dit kom van... 

 

WW: MY! Maar dit was nie ek nie...iemand wou gehad het dit moet lyk asof Sêra kroek U 

hoogheid...iemand wat moes geweet het sy sing baie goed, iemand soos....(hy gluur na 

Petruschka) 

 

KW: Stop! STOP! STOP! Daar is ‘n brommer in my kop! Nou bly almal stil sodat ek kan 

dink en vir my glasie koeldrank skink...Skink! Aha! Ek het ‘n plan, ‘n briljante plan om die 

skelm te vang....Ons moet die towersingstroop TOETS! Kry vir my iemand! Wie sal dit vir 

ons toets....Verstrooide Verteller sing vir ons ‘n noot.... 

 

VV: (sing) laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... 

 

KW: En nou vat jy ‘n sluk tot jy hik, dan sing jy ‘n D of ‘n G of ‘n Cmineur.... 

 

VV: (die verteller neem ‘n sluk en hik) Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... 

 

KW: Weer... 

VV: (sing) laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... 

KW: Weer... 

VV: (sing) laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... 

KW: Weer... 

VV: (sing) laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... 
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PETRUSCHKA:  Ek verstaan dit glad nie....Dit klink dan presies dieselfde!! Maar hoe is dit 

moontlik, ek het dan alles ingegooi wat raas en blaas.... 

 

WW:  Ahaha! Sien jy nou U Majesteit! Dit was SY! Petruschka het gekroek! Dit is sy wat 

die towerstroop gemaak het om vir Sêra vals te laat sing!  

 

PETRUSCHKA: Luister hier jou voorbarige bosluis – klink dit vir jou of sy vals gesing 

het...HUH? 

 

WW:  (besef skielik Sêra het nie vals gesing nie) Uh-uh... 

 

KW:  Sêra....wat gaan hier aan? Toe kom, praat, ek luister.... 

 

Sêra: Maar koning ek weet regtig nie...ek...ek... 

 

BROMMER: Ek weet o grote Koning. 

 

ALMAL: Brommer?  

 

PETRUSCHKA: Oeeeee, jou dom komkommer!!! Wat het julle twee nou weer aangevang? 

Ek het geweet julle het my planne deurmekaar gekrap en getrap... 

 

BOELIEBIEF:  Nee Petruschka...Sêra is die wenner van die Sonneblom-Sangkompetisie.  

Sy is regtig! Koning, Petruschka wou Sêra se stem steel....toe maak sy ‘n towerstroop wat 

haar lelik sou laat sing....die ander towerstroop sou Sêra se stem en mooiste drome 

vasvang....Petruschka wou Sêra se stemmetjie steel om almal aan die slaap te sing en u Groot 

Geheime Towerboek te steel.... 

 

BROMMER: Maar ek en Boeliebief het perongeluk deurmekaar geraak met die geel en die 

blou botteltjies en toe het ons die verkeerde een vir Petruschka gegee...Sêra het toe al die tyd 

met haar eie stemmetjie gesing Koning...wat beteken sy het op die regverdige manier gewen.  

 

KW: Praat julle twee nou die waarheid? 
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SAAM: Belowe-owe. 

 

KW:  Wil jy nou meer? Petruschka lyk my jou plannetjies word elke jaar net meer agterbaks 

en gevaarliker....Ek sal iets moet doen....Ek dink nie daar is veel van jou talente oor 

nie...mmmmm, wat sal ons doen vir jou straf? 

 

PETRUSCHKA: Neeeeee, oe neeee asseblief Koning Wilheldemoesie, jou ou 

suikerkardoesie....Asseblief moenie nog een van talente wegvat nie...Ek het dan 

amperstamper niks meer oor nie! Ek belowe ek sal NOOOOOIT OOOOIT weer so iets doen 

nie! Regtig, ek voel so goor oor toor .... 

 

WK: Petruschka....wag, laat ek klaar praat.....Ek gaan nie een van jou talente weg vat nie.... 

 

PETRUSCHKA: (verbaas) Nie?? Maar ek dog dan Koning sê... 

 

WK: (hou sy hande in die lug) Nee, nee, nee....Ek dink ek gaan vir jou ‘n nuwe talent gee 

wat jy sommer baie gaan gebruik....(haal groen tuinhandskoene uit) GROEN VINGERS! 

 

PETRUSCKA: Wat? Watse lelike krokodil-kloue is dit die?  

 

WK: Petruschka, jou nuwe talent is ‘n slag met plante in vleie en op rante – van reuse 

rangskikkings tot kortsteel krisante.   

 

PETRUSCHKA: Maar, maar ek haaaaat modder en erdwurms en stuifmeel kan my tog so 

verveel... 

 

WK: Petruschka, jy sal môre in my paleis se tuin begin werk.  Daar is ‘n hele paar haak-en-

steek-bosse wat moet uitgetrek word...Wie weet, dalk hou jy nog daarvan.  Ek het klaar 

gepraat Petruschka...Dankie.  En dan, Brommer....Boeliebief.... 

 

SAAM:  Ja U majesteit.... 
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KW: Omdat julle die waarheid gepraat het en nie gekroek het nie kry julle ook elkeen ‘n 

nuwe talent...Brommer....(gee vir hom ‘n gereedskapkissie) Ek hoor jy bou sulke mooi 

boomhuise.... 

 

BROMMER: Haai Koning, ek is eintlik net goed met Posbusse bou... 

 

KW: Ag dit maak tog nie saak nie....Van nou af is jou nuwe talent handewerk...Daar is ‘n 

paar Woempeltjies wat graag ‘n boomhuisie wil hê en ek kry deesdae soooo baie pos en 

administrasie-dokumente – my posbus is veels te klein vir al my briewe.... 

 

BROMMER: Jippie! Jippie! Jippie! (hy haal die hammer uit) Haai kyk Boeliebief...Hierdie 

hammertjie is amper net so groot soos die spykertjies....Nou sal ek nooit weer my vinger kan 

raak slaan nie....(hy gee hom ‘n hou op sy kop) 

 

BOELIEBIEF: Eina!  

 

WK: Boeliebief...en jou nuwe talent is....(gee hom ‘n houtlepel) kookkuns....Ek kort iemand 

wat ons kombuis-personeel kan help met nuwe resepte...My kok kort ‘n nuwe regterhand, 

want my sooibrand klits my maagwande aan die brand.... 

 

BOELIEBIEF: Oeeee U Majesteit! Ek is MAL oor kook!  Nou hoef ons nooit weer 

moerasgras-mosbolle of slymslaksop te eet nie! (almal kyk hom stil aan) Ek sê mos nou 

NOOIT weer nie....Ek belowe ek sal nooit dit vir Koning maak nie...daai konkoksies gee alles 

behalwe sooibrand, jy dink nog jy het gehik dan moet jy op die toilet gaan sit... 

 

WK: Dankie Boeliebief! Dit is nou eers genoeg....Willie Woempel....Vir jou, omdat jy so ‘n 

goeie maatjie is en so mooi na Sêra gekyk het....Omdat jy die vinigste hardloop in die hele 

Woempel Woud stel ek jou aan as my persoonlike boodskapper.  Jy is eerlik en jy dra altyd 

die regte boodskap oor en dit is talent op sy eie! (hy sit ‘n posman-keps op sy kop) 

 

WW: Dankie Koning! Oeeee vreeslik dankie! My ma sal so bly wees as ek bietjie buite haar 

huis kan rondhardloop – ek het al haar blombeddings platgetrap!  

 

WK: En dan laastens....Sêra.....Ek gaan ongelukkig nie vir jou ‘n talent kan gee nie... 
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ALMAL: Maar hoekom nie! Koning? Hoe bedoel Koning dan nou? Sy het dan gewen?  

 

WK: Wag, Wag, wag klein Woempels...luister tot ek klaar fluister....Sêra, jy het reeds jou 

pragtige sangtalent, wat meer kan ek vir jou gee?  En nog iets, jy het een van die grootste 

gawes wat daar is... 

 

Sêra: Wat is ‘n gawe koning?  

 

WK: ‘n Gawe is iets waarmee jy gebore word Sêra....’n Gawe is iets wat jy nog altyd het, 

wat geen ander mens het nie. ‘n Gawe is iets baie baie spesiaal... 

 

Sêra: Wat is my gawe koning? 

 

WK: ‘n Onselfsugtige hartjie van goud....En dit Sêra moet jy nooit maar nooit verloor nie.  

Al wat ek jou kan gee is dit.  (hy gee aan haar ‘n groot musiekboek met ‘n musieknoot op)  

 

Sêra: Wat is hierdie Koning? 

 

WK: Sêra, dit is jou eie musiekboek.  Ek wil graag hê jy moet die musiekjuffrou word van 

die Woempel Woud en vir alle Woempels jonk en oud leer hoe om te sing.  Van nou af sal jy 

sangklasse gee by: Die Sêra Sakboude Sangskool!  

 

Sêra: Haai Koning, ek weet nie wat om te sê nie....Dankie...So vreeslik dankie! Dit is die 

grootste geskenk wat enige iemand nog ooit vir my kon gegee het.  Dankie.... 

 

WK: Nou maar toe, fluit-fluit my storie is uit....Dit was ‘n lang dag my klein 

woempels...Verstrooide Verteller....jy kan maar jou klavier toesluit, dit is nou slapenstyd. 

 

Sêra: Koning wag! Ek het iets vergeet! Ek het vergeet om vir die belangrikste persoon 

dankie te sê.... 

 

WK: En dit is? 
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Sêra: Willie...Willie Woempel...My beste maatjie in die hele wye Weste Woeste Woempel 

Woud....Willie, dankie dat jy my maatjie was sonder om ooit vir my te lag, maar die meeste 

van als, dankie dat jy my geleer het om altyd my talent te gebruik, maak nie saak hoe jy lyk 

of wie jy is nie – as jy iets doen waarvan jy hou dan doen jy dit op jou heel beste.  

 

Liedjie – As ek eendag groot is/Talente 

 

(die ligte verdonker en net ‘n kollig bly oor op die Verstrooide Verteller)  

 

VV:  Nou maar toe liewe maatjies....dit is dan dit.  (hy begin sy papiere optel en maak sy 

boeke toe, dan kyk hy skielik op) Julle wonder seker hoe ken ek vir Sêra Sakboude so 

goed....(hy glimlag skaam) Hoe dan anders, ek was haar heel eerste student.  Juffrou Sêra 

Sakboude het my alles geleer van musiek, want dit is my talent.... 

 

 

trommel-drommel-doedeldaar – 

ons storie is nou kant en klaar... 

so skuif ‘n bietjie nader en skuif ‘n bietjie op, tel saggies tot agt in jou kop.... 

5, 6, 7, 8 – die Woempels van die Woempelwoud sê goeienag! 

 

 

 

DIE EINDE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


