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OPSOMMING VAN 12 
TONELE



Toneel 1 Toneel 2 Toneel 3 Toneel 4 Toneel 5 Toneel 6
Hede
Saterdag 
(Nov)Cavernelis 
se huurwoonstel

• EKSPOSISIE

• Maud is 

gefrustreerd met 

Cavernelis se 

obsessie om te

ontsnap. 

• Cavernelis is 

rustig.

• Maud noem dat

Cyril en Richie 

weer vir

Blanchie gespot

het.

• Cavernelis raak

kwaad en vloek. 

Beklemtoon dis 

juis hoekom hy

hier wil uit. 

Konflik ontstaan

wanneer Maud 

haar uitspreek

oor leeglêers

Hede -Sondag 
(Nov)-
Straattoneel in 
woonbuurt

• Eksposisie en ook

motoriese

moment

• Hierdie toneel

handel oor die 

kennismaking

• van die kersorkes

(Star of 

redemption) en

buurtmense.

• Blanchie verskyn

en Tommy 

waarsku haar.

• Cyril en Tommy 

bots oor Blanchie

se werk.Hulle

bespiegel oor wat 

Map gaan doen

as hy hoor van 

Blanchie.

Hede
November
Tronk

• Antie

Grootmeisie

kuier vir Map.

• Sy is stom-

• Blanchie besoek

hom skelm en

dat hy ook

binnekort

vrygelaat gaan

word.

• Sy bekering –

(p.11) - hy het 

verander

• Soek net ‘n kans

om  die wêreld te

wys .

• Hy raak

nostalgies - praat

oor die orkes en

die mense in die 

buurt.

• Hy is  nie kwaad

is vir Mister 

Cavernelis nie.

• Dit eindig met 

hartstogtelike

uitroep van 

Blanchie.

Verlede
Speelpark

• Terugflits na Map en
Blanchie as 
verliefdes.

• Blanchie vertel van 
haar houding met 
haar skoonma.

• Onskuldig en jonk.

• Map aanvaar ook
Mister Cavernelis se 
aktiwiteite.

Hede
Sondag
Straattoneel in 
woonbuurt

• Cyril en Richie praat

weer oor wat daai aand

gebeur het.

• Bespiegel oor Map wat 

op parool vrygelaat gaan

word.

• Hulle speel kerrim en

verwys na die 

kerrimskyfies as 

“kinders”

• Cyril en Maud in botsing

oor Maud wat in ‘n ander

klas wil wees en hoe 

Mister Cavernelis sy eie

dogter misbruik.

• Cavernelis verskyn en

hulle tart en beskuldig

hom.

Hede -Tronk

• Antie Grootmeisie en

Apostel George het vir

Map in die tronk gaan

besoek.

• Gesprek handel oor Map 

se bekering.

• Apostel George maak die 

ooreenkoms tussen Map en

Saulus in die Bybel.

• Apostel George vertel aan

Antie Grootmeisie oor

Map se bekering en wat dit

alles behels.Hy sê dat Antie

Grootmeisie haar kind 

terug gekry het.

• Hy beken dat hy alles aan

sy God moet bely

• Op bl.32 doen hy die hele 

bekentenis van daai aand.

• Map vra vergifnis van die 

drie belangrikste mense in 

sy lewe.

• Dis God, sy ma en

Blanchie.
Hede - Tronk
• Die bedryf eindig in 

die hede waarin ons

Map se siniese en

bitter lag hoor.

• Die toneel beeld in die 

terugflits die onskuld

en geluk uit asook die 

pyn en hartseer van 

die hede

• Dit beeld uit dat die 

verlede nie so maklik

net herskep kan word 

nie.

Hede - Tronk
• Blanchie besoek hom

skelmpies in die tronk-

die toon is hier bitter. 

Map vertel van sy

mislukte aspirasies.



Toneel  7 Toneel 8 Toneel  9 Toneel 10 Toneel 11 Toneel 12

Hede
Kersorkes se 
oefening

• Miriam neem 
mates terwyl
die orkes
oefen.

• Die orkeslede
is ontspanne
en daar is 
afwagting vir
die komende
kompetisie.

• Miriam 
verneem na
Map se mates 
en daar heers
toe stilte.

• Dis ironies dat
Map se 
teenwoordighe
id in sy
afwesigheid ‘n 
demper plaas
op hul
vrolikheid

Hede
Saterdag nader 
aan Kersfees -
Straattoneelin 
woonbuurt
• Tommy sien vir

Map wat pas 
vrygelaat is. 
Tommy doen die 
meeste praat
werk- Hy praat
oor die mense
van hul buurt.

• Dan betrek
Tommy vir
Blanchie in die 
gesprek en vertel
van  Blanchie se 
doen en late- wit 
man van 
Constantia en
berigte oor
modelwerk.

• Hy skinner verder
oor hoe sy
aantrek en die 
aborsie.

• Map is baie
ontsteld en lag 
sinies.

Hede -
Straattoneel
in woonbuurte
• Map worstel met 

sy geskiedenis en
vertel in sy
monoloog van 
die probleme wat 
hy ondervind het.

• Hy praat onder
andere van sy
tatoeërmerke en
sy bende
agtergrond.

• Ook oor Blanchie
en die  kersorkes
wat hom vermy.

• Sy monoloog
handel oor sy
voorneme om te
verander. Hy wil
vergifnis hê by 
Blanchie.

• Hier is beslis ‘n 
teenstrydigheid, 
want Map wil
verander en die 
gemeenskap
brandmerk hom.

Hede -
Straattoneel
in woonbuurt

• Willy La Guma is 
besig met sy
fiksheidroetine
en groet vir Map. 
Hy gesels oor
fiksheid en Map 
se tatoes.

• Hy gesels met 
Cavernelis oor sy
fiksheid en dan
ook oor die 
“vylgoed” van ‘n 
regering. Hy
gesels oor die 
sosio-politieke
omstandighede.

• Blanchie roep na
Cavernelis.. 
Cavernelis wil nie
meer luister na La 
Guma nie. 

• LA Guma lig hom
in oor Map wat 
uit die tronk is .

Hede
Cavernelis se 
huurwoonstel

• Die bekendmaking
dat Blanchie nie
die modelkontrak
gekry het nie.

• Cavernelis en
Blanchie is 
ontsteld, maar 
Maud voer aan dat
sy dit lankal
geweet het.

• Konflik tussen
Maud en Blanchie-
Maud kry ‘n klap. 
Sy beskryf hulle as 
gekke wat ‘n 
skande oor almal
gebring het.

• Blanchie blameer
haar pa.  

• Cavernelis is 
platgeslaan.

• Blancie en Maud 
omhels mekaar.

• Cavernelis voel
heeltemal
ontnugter.

Hede – Straat

• Gesprek oor
implikasie van 
Map se vrylating. 

• Die maatskaplike
werkster het 
hulle gevra oor
Map se parool. 

• Tommy en Willy  
skel.

• Hy spreek hulle
aan oor die niks-
doen soos
byvoorbeeld
kerrim .

• Dis duidelik dat
hulle jaloers oor
Map en Blanchie
se verhouding is. 

• Blanchie en Map 
hoor die trein-
Cavernelis sterf.



OPSOMMING VAN KARAKTERS
Antie Grootmeisie
• Stom; kommunikeer d.m.v. gesigsuitdrukkings
• Besoek haar seun Map in die tronk en luister na hom as hy vertel dat hy verander

het.
• Die booskapdraer aan Blanchie
• Aan die einde praat sy die eerste keer en noem hom “Johnie” wat aandui dat sy

hom vergewe het.

Mister Cavernelis
• Hy wil uit die township ontsnap
• Probeer genoeg geld spaar om ‘n huis in ‘n beter woonbuurt te koop.
• Werk in ‘n poloniefabriek en smous met “soft goods”(onderklere)
• Spaarsaam(ou vrek)
• Gebruik vir Blanchie dat hulle gouer uit die township kan kom.
• Wil nie hê mense moet by hulle sake inmeng nie.
• Praat “Hoge Afrikaans”
• Faal in sy pogings om uit die township te ontsnap
• Hy het hard probeer.Hy pleeg selfmoord



Blanchie
• Word misbruik deur haar pa om uit die township te kom.

• Besoek Map in die  geheim in die tronk

• Spreek Map deurentyd as “Johnie “ aan- dis ook n teken dat sy nog lief is vir hom
en die goeie raaksien in hom.

• Sy bieg teenoor Map en word vergewe

• Kry nie die oorsese modelkontrak nie.

• Blameer haar pa

• Raak handgemeen met Maud.

Willy La Guma
• Reken hy weet alles oor politiek en vaar uit teen gedwonge verskuiwing na die 

Kaapse Vlakte.

• Obsessie met fiksheid

• Beskou die township as “bloody prisons”

• Praat oor die bruin gemeenskap – volgens hom het hulle geen rigting in die lewe
nie.

• Sê hy weet nie hoekom mense nog bid nie .

• Volgens hom is kerrim speel tydvermorsing

• Hy glo nie dis moontlik om uit die township te ontsnap nie



HOE KARAKTERS PROBEER ONTSNAP 

Johnie Jacobs
• Hy word leier van drie bendes sodat hy iewers kan aan

behoort.
Willy La Guma
• Hy is fanaties oor fiksheid en politiek.
Mister Cavernelis
• Hy het twee werke .Vir ‘n ekstra inkomste verkoop hy “soft 

goods” om te ontsnap uit die township.
Blanchie
• Sy verkoop haar liggaam aan wit mans.
Maud
• Maud probeer so veel as moontlik Engels praat omdat sy

dit as ‘n status-taal sien.



MOONTLIKE TEMAS IN DIE 
DRAMAS

Die tema is die sentrale gedagte of betekenis van die 
drama.Die volgende kan as sentrale temas in die drama 
uitgelig word.

• In die mens se soeke na identiteit, kan hy ontspoor.
• Mense wat in ‘n uitsiglose bestaan vasgevang is, se uitkoms

is min.
• Mense probeer op hulle manier die beste maak van 

moeilike omstandighede.
• Die liefde is uiteindelik die belangrikste beweegrede om 

positiewe veranderinge in mense se lewe te laat plaasvind.
• Gedwonge rasseveskuiwings het verreikende gevolge op 

die bruin gemeenskap gehad.



Opdrag
Lees Toneel 11 en beantwoord die volgende
vrae:

1. Wat het volgens Maud veroorsaak dat

Blanchie nie die werk gekry het nie?

2.   Noem twee dinge in die brief wat Maud 

ontstel het?

3. Waarom sê Blanchie en Maude aan die einde

van die toneel dat Cavernelis ‘n goeie man is?


