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Die vertelstyl van hierdie vertoning is nie chronologies nie – dit is bloot gedagtes en 

terugflitse van die karakter. Die verhoog is donker en in stilte gehul vir ‘n minuut.  

Skielik word klanke en geluide van voetstappe hoorbaar, daar is ystersleutels wat 

rinkel, die voetstappe stop voor ‘n deur, die geluid van die sleutels word 

oorverdowend, die sleutels sukkel om die sleutelgat te vind in die donker, die swaar 

deur swaai met moeite oop, die voetstappe word al hoe harder asof dit nader kom. 

Gedurende al hierdie geluide is dit steeds donker op die verhoog.  Sodra die klanke 

hoorbaar word, begin ‘n vrou te tel.  Sy tel elke voetstap wat tree vir tree naderkom.   

MIA:  (tel saggies en bewend in die donker) Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, 

nege, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, veertien en ‘n half, stop, soek, sleutel, soek, 

broeksak, broek, soek, sleutel, vingers vat raak, koue staal teen vel, vat, tussen duim 

en voorvinger, glimlag, triomfanklik, gesoek, gevind, gekry, sleutel, voel, soek, vind, 

legkaart van staal, sleutel pas, slot, draai...stoot. Stoot oop, skreef lig, wyer, stoot 

wyer oop, son, skaduwee, kom nader. Kom binne. Binne in. Staan. Kyk. Kom. Staan. 

Kyk. Slaap.  Slaap soos ‘n dooie.  Dooie slaap. Mia. Miatjie. Psssst....Slaap jy? Kan 

jy my fokken hoor?  Diepe slaap. Le’ net stil. Grafstil. Graf. Ek hoor nie, maar ek 

luister. Luister. Fluister. Asem in. Hou. Geen asem. Luggat sluit spontaan. Lug en lig. 

Wag. Weg. Deur  gaan toe. Lig. Lug.  Asem. Slaap. Dood. Doodstil. Dood. Wag. 

Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, longe brand, mag nie, slaap, doodstil, 

veertien, vyftien, staan, kyk, kyk, kyk, kom, naderkom, twee en twintig, hoekom so 

lank? Nog nooit was dit so lank nie. Doodstil, dood, breindood asemnood. Wag. Nag. 

Donker kom haal my. Sag. Nie seer nie. Nie meer nie. Staan. Kyk. Skoenveter van 

linkerskoen los.  Sokkies spierwit. Doodskleedjies.  Spierwit soos gepoeierde lyke. 

Useless teef.  Draai om. Weg. Stap. Weg. Weggaan.  Alleen. Al een.  Een.  Sleutel. 

Soek. Broek. Soek. Sleutel. Swets. Fok.  Ander broeksak.  Poes. Gatsak. Gat. 

Donker gat. Sak. Sleutel. Vind.  Staan. Vingers gly oor kosyn. Kosyn. Poort van die 

lewe. Leef. Skreef. Lig. Deur toe. Toe. Sleutel pas, slot draai. Sluit. Sluit uit. Sluit, dig 

teen alle lig. Lig. Lug. Kort lug. Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, nege, tien, 

elf, twaalf, dertien, veertien, weg, ver weg.  Alleen.  Al een. Een.  Wag. Miskien kom 

hy weer terug?  Maar die lug...longe verteer laaste suurstof, koolstofdioksied borrel 

by neusgate uit soos dreinontblokker...brand, brand tot in keel, in mond, in kop. 

Veilig, veilg. Lig. Een, twee, drie, vier, vyf, ses...veilig. Geen lig, maar veilig. Sewe. 

Agt.... 



(skielik gaan die lig aan tesame met Mia wat hoesend en snakkend na asem sit op 

haar matras. Haar hare is vuil en deurmekaar, sy is vol bloukolle en krapmerke, sy 

het ‘n oorgroot manshemp aan, rooi, blou en wit blokkies)  

Hallo? Is iemand daar? (glimlag)  Simpel vraag. Is iemand daar? Waar is daar en 

wat help daar as ek hier is? Waar is hier? Is hier daar? Iemand bly niemand. Waar 

bly daar. Erens bly nêrens.  Ek weet nie hoe lank is ek al hier nie. Ek het geweet. 

Laas toe ek gekyk het was dit 25 dae....drie weke en vier dae. (skielik opgewonde) 

Kyk! Kyk hier! (sy buk en vee met spoeg oor die vloer) Hier steek nog een van my 

strepies uit.  My almanak. Ek het strepies getrek met ‘n ou geroeste spyker. (glimlag) 

Ek het dit gesien op Prison Break. So’ ‘n almanak. Nogal ironies. Prison Break. (haar 

stem verander skielik, donker en onheilspellend) Kak. Dit is wat hy dit genoem het. 

(praat in ‘n donker stem) En wat het ons hier Miatjie?? Is dit ‘n almanak? Slim 

meisie. My mooi slim meisie. Maar weet jy wat Mia? Mooi meisies naai rond en slim 

meisies is gewoontlik stout Mia...en hierdie was ‘n baie stoute ding om te doen.  

Hoekom het jy dit nou gedoen? Hmmm? Vertel vir my? Ek...ek wou weet watse dag 

is dit. Ek het nie bedoel om...Jy wou weet watse dag is dit....Wil jy weet watse dag is 

dit my lief? Seblief. Dit is Donderdag.  Hy het my geslaan. Hoekom wil jy weet? Wil 

my merrie ontsnap? Lyk my ons sal net jou leisels moet stywer trek jou fokken 

merrie-moerskont!   

Hy het my kake oopforseer met ‘n staalpyp, die pyp vasgehou met albei sy hande en 

my agter my kop getrap. Ek kon my boonste tande voel kraak...die siek geluid van 

been op staal, my tandvleis wat in repe gerasper word. Vreemd. Bloed en staal proe 

dieselfde. Yster in bloed. Bloed in yster. Dit ruik dieselfde.  ‘n Almanakkie...of sal ons 

eerder se’ Almakakkie Mia. Dit is kak. Hoor jy my jou dom teef? Kak! Kuier jy dan nie 

lekker by my nie, jy is dan nog net 25 dae hier by my. Ons kuiertjie het maar nou 

eers begin, jy kan maar die strepies uitvee... Dit was ‘n baie dom ding om te doen, 

want jy weet ek hou nie van ongehoorsame meisietjies nie.  Ek wil jou nie regtig 

slaan nie Miatjie. Ek is lief vir jou.  Ek is baie lief vir jou. My mooi Mia. (skielik 

dreigend) Waarmee het jy dit gedoen? (snikkend) ‘n ou Spyker. Gee dit hier. Ek...ek 

kan nie onthou...(‘n klap weergalm) Jy kan nie onthou nie??? Moenie nou vir my kom 

staan en lieg nie jou hoer. Jy het dan vanoggend jou merk gemaak en soos ‘n teef 

op hitte teen ‘n paal gaan sit en pis. Waar is die fokken spyker!!!   



Hier.  (sy vroetel in haar hemp se soom en bring die spyker te voorskyn) Mooi so. 

Baie mooi my mooi Mia. Hou jou armpie. Seblief Henri, moenie. Ek is jammer, ek sal 

nie weer...Hou jou fokken ARM!!! Kyk nou mooi. (trek ‘n streep oor haar arm met die 

spyker, hierdie is slegs ‘n terugflits en die ou letsel is sigbaar vir die gehoor sodra sy 

haar mou oplig) Soek jy ‘n almanak  Mia. Sodat jy kan weet watse dag is dit? 

Goed...kom ons begin...Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt...Seblief!!! Seblief 

hou op...ek smeek jou....Nege, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vyftien...Henri! 

Asseblief....Henri. Ek sal nie weer nie. Ek is lief vir jou. Ek is baie lief vir jou. (daar 

volg ‘n stilte en sy laat sak haar arm) Dankie. Gee jou arm. Henri? (sag) Gee jou 

arm. (sy trek haar mou op en soen elke skrapie saggies) My mooi Mia. Moet dit nie 

weer doen nie.  Seblief. Ek wil jou nie seermaak nie.  (skielik weer dreigend) Vee uit 

daai gemors! As ek vanaand terugkom moet daai vloer blinkskoon wees. Maar met 

wat? Henri, ek het niks om dit mee...Fok, figure iets uit. Jy is mos ‘n slim meisietjie 

Mia. Figure iets uit. En laat daar nou een dag oorbly...ek maak jou fokken vrek en dit 

sal die laaste dag wees wat jy sal sien. Ek sweer.   

Ek het daardie middag my naels stomp gekrap, tot in die naelbed, morsaf 

bloedstompies, flenter vingers. Die merkies het bly sit. Ek het die sementblad later 

probeer skoonskraap met ‘n ou leë groeste Baked Beans blikkie, hier en daar het 

van die strepies steeds deurgesyfer...amper onsigbaar, maar ek het geweet hy sou 

dit kon sien.  Ek het die res toegepleister met ‘n mengsel van ontlasting, bloed en 

stof.   Hy kon niks kry daardie aand nie. (glimlag wrang) Ek is mos sy slim meisie. 

Vandat ek weer begin tel het was dit (sy rem haar een voorpant van haar hemp af en 

tel ses blokkies af) 6 weke....Ek het nooit weer ‘n almanak gemaak nie. Wel, nie 

waar hy dit sou kon kry nie.  Elke sewe dae prik ek my vinger teen die kosyn se een 

spyker wat deurgeslaan is...drup een druppeltjie bloed op ‘n blokkie. (begin lag) 

Soos Doringrosie. Al verskil is ek slaap nie. Ek slaap nooit nie. Hulle sê God slaap 

ook nie. Ek het dit lankal ophou glo. Daar is geen God nie. Nie hier nie. (haar 

gedagtes spring weer terug) Een druppeltjie bloed in ‘n blokkie...ses blokkies. Ses 

weke...sewe dae....24h...x 7 x 6....werk eers die hakkies uit Mia...nee, vergeet van 

die hakkies, vergeet van die ure...wat is 6 x 7....6 x 7 is...sewe, veertien, een-en-

twintig, agt-en-twinting, vier-en-dertig...nee, tel op jou vingers... 

 



(haar gedagtes spring terug na haar seuntjie Milan toe, haar stem word sag) Kyk, 

Milan, gebruik jou vingertjies as jy tel.  Jy kan dit so op jou skoot hou, die juffrou sal 

nie eers sien nie...”maar mamma, dit sal kroekens wees...juffrou het gesê ons moet 

die 7x tafel uit ons koppe ken...”  Dit is nie kroekens nie Milan, as jy jou somme se 

antwoorde by ‘n maatjie afskryf dan is dit kroekens.  Jy help net so bietjie die 

mannetjie in jou kop om die syfertjies te sien, verstaan jy? “Daai mannetjie is darem 

maar flippen stadig met die 7x tafel. Hy is nooit so stadig as ek Tomb Raider se 

stage 5 speel nie, jislaaik mamma moet dan vir Lara Croft sien, sy het soos in ‘n 

massive sweep waarmee sy teen kranse kan uitklim en dan moet sy ‘n beer 

doodmaak...”   

(glimlag) Milan, my enigste. My klein wonderwerk. Stomme seuntjie van sewe met ‘n 

ligte vorm van Outisme en ADHT, ‘n ligte vorm...dit klink so onskadelik...’n ligte 

vorm....dit maak sy lewe hel. Ons lewe....ek cope nog, maar Daniel...hy...Milan moet 

kan sien hoe dinge werk.  Beweging, aksies, momentum, die saamtrek van spiere, 

die fokus van sy oë op vorms wat vervorm....dit stimuleer hom, fassineer hom... 

maak hom kalm. Die juffrou het agter gekom dat as Milan buite op die klimraam 

speel hy ‘n hele storieboek woord vir woord kan opsê, selfs biologielesse of skeinat-

formules wanneer hy pouse die ouer kinders onder die koeltebome langs die 

klimraam hoor gesels het....maar sodra hy moet stilsit saam met sy maatjies kan hy 

skaars die name van eenvoudige stories soos Rooikappie of Sneeuwitjie en die 

Sewe dwergies onthou... 

Hy was toe vyf jaar oud. My kind van die wind...Ek en Daniel het hom gestuur vir 

toetse, ure aan masjiene gekoppel met plakkertjies teen sy slape geplak, masjiene 

wat piep en biep en breinvlakke toets, skermpies vol flikkerende liggies en flitsende 

grafieke...Enige ander kind van vyf jaar oud sou histeries beginne huil het van 

angs...Nie Milan nie, Milan het gehuil elke keer as ons moes huis toe gaan. “Mamma 

vat my terug! Ek wil liggies speel en kyk!”  Daniel het vir hom na een van die vele 

tranedal-sessies ‘n PPS 2 gaan koop.  Milan was in die sewende hemel, sy eie 

flikkerende liggies, 24 uur, konstant, dag vir dag, week vir week.  Dit word moeiliker 

nou dat hy ouer word.  Dissipline en huiswerktyd is vir hom vreemd, vervelig, staties 

en stagnerend. Milan, konsentreer!  Wat is 6 x 7?  “drie-en-veertig...” Nee, probeer 

weer.  “sewe-en-sewentig...”   



Milan, jy maak nou sommer antwoorde op. Kom probeer nou, tel op jou 

vingers....kyk, 7, 14, 21 28, en dan...kom ons moet kom tot by 10...”Wiskunde is 

boring...ek wil my Playstation gaan speel...”   

Nie voor jy die 7 x tafel ken nie.  “Maar mamma sit is unfair! Ek haat hierdie crap...” 

Milan, as jy nie nou jou huiswerk klaarmaak of ten minste probeer nie gaan ek jou 

hok. Engelgesiggie trek op ‘n plooi, die voorkopfronsies maak rimpelings soos ‘n 

klippie wat in ‘n plaasdampoeletjie val....blonde hare, deurmekaar stralekransie.  

“Mamma, wat beteken gehok?” Dit beteken jy mag nêrens heen gaan nie.  Jy moet 

net hier bly in jou kamer. “Nêrens soos in nêrens erens nie?” Jip, nêrens erens nie.  

Niks Playstation nie.  “Nêrens? Net hier in my kamer? Mag ek nie eers gaan piepie 

nie?” (begin lag) Natuurlik mag jy gaan piepie jou aapstert! Gesiggie helder op en die 

rimpelings word ‘n spieëlglad dammetjie met koel blou poele. “Dan gaan ek 

Playstation op die toilet speel...”  Eers die 7x tafel. Kom probeer weer. Gebruik jou 

vingers. Kom probeer,   

(hou tien vingers in die lug en tel fronsend)  “7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70”  

Mooi my engelkind!!!  “Dit was nou maklik mamma! Ek het die syfertjies gesien! Hulle 

pas soos puzzlestukkies inmekaar....”  En nou mag jy gaan Playstation speel.  

“Mamma, sal mamma regtig my hok?”  Hoekom my skat?  “Want as ek nêrens heen 

mag gaan nie, sal ek mos nie vir mamma en pappa kan sien nie....sal julle vir my 

kom kuier seblief mamma?”  Mamma belowe ek sal jou nooit hok nie. ‘n Hok is vir ‘n 

bok wat staan en jok! Toe, gaan haal jou Playstation!   

42 Dae. 42 Dae. 42 dae in hierdie godverlate grot!!! Hoeveel ure is 42 dae? 42 x 

24....Ek weet nie...42, 84, 126...Mamma maak nou sommer net antwoorde op!  Maar 

Milantjie, mamma is moeg. Die mannetjie in mamma se kop wil nie meer tel nie, wil 

nie meer dink nie.  Kom mamma probeer weer!  42, 84, 126, 154...nee, dit is 

verkeerd, mamma jok soos ‘n bok in ‘n hok! Konsentreer mamma! As mammie nie 

42 x 24 gaan regkry nie gaan ek mamma HOK!!! Dan mag mamma nêrens heen 

gaan nie, nie eers om te gaan piepie nie. Milan, jy sal mos nie regtig vir mamma hok 

nie, jy sal mos teveel na mamma verlang?  Milan. My sonstraalseuntjie....here, my 

kind, mamma het gejok, want hier sit mamma nou gehok.  Roep vir pappa Milantjie, 

want mamma is bang.  Die here weet, mamma is so bang. Daniel sal nie regkom nie. 



Nie met Milan nie. Dit is vir hom moeilik om sy anderste seuntjie te verstaan. Milan 

hou baie van sport, maar hy doen dit verkeerd om.  Altyd verkeerd om.   

Mia, die kind...hy kan dan nie eers ‘n rugbybal skop nie. Hy is ‘n kind Daniel. Hy is 

net ‘n kind. Maar Mia, hy skop nie bal nie. Hy rol hom. Heen en weer, deurmekaar, 

hy tol die bal om en om en om, skiet die bal oor die vloer en skaterlag as die bal 

verkeerde kant toe hop...Hy is anderste Daniel. Hy verstaan dinge anders as ons.  

Maar Mia, ek verstaan hom nie. Jy sal leer my lief. Jy sal leer. Maar Mia...god, ek 

kan nie met ‘n gestremde kind...Mia....Die kindersielkundige het gesê hy sal dit 

ontgroei. Hy is al sewe jaar oud. Hy is net ‘n kind Daniel.  Hy is net ‘n kind.  

Hoe gaan Daniel weet wat is sy gunsteling hempies? Hy moet roetine hê om te kan 

tred hou met die tyd.  Maandag: rooi, Dinsdag: groen met Ben10 op, Woensdag: 

Geel Spongebob, Donderdag: Blou met die armytank, Vrydag: Oranje, Saterdag: 

Bruin met die geel plaastrekker, Sondag: wit. Spierwit. Engelkind. Ek wens ek kon 

elke dag ‘n ander hemp dra, net om te weet watter dag is dit.  Dit is moeilik om tred 

te hou van tyd hier onder.  Ek tel die skrefies lig wanneer hy kom.   

Oggende is die skreef spierwit en verblindend.  Middae of naweke, as hy vroeër tuis 

is,  sag en geel... Laatmiddae: Oranje.  Aande: spierwit en verblindend. Die buislig in 

die kombuis.  Dit maak my altyd deurmekaar, want ek is nie seker of dit dan aand is 

en of dit reeds die volgende dag is nie. Henri se slaappatrone is wisspelturig. Henri 

ook.  Soos ‘n tydbom wat tik-tik-tik teen waansin, maniese obsessies en depressie.  

Henri.  Here. Hoe het dit gebeur dat ek in hierdie monster se grot beland het. 

Seksspelonk, Grot sonder God, Wagkamer van die dood.  

Ek fantaseer dikwels hoe dit sou wees as hulle my ooit sou kry, hier onder.  

Koeranthoofopskrifte in die Beeld, die Burger, die Rapport: VROU ONTSNAP UIT 

HUIS VAN DIE DOOD, TV-onderhoude, Kyknet, ‘n Lewe met...deur Ruda Landman, 

dan natuurlik die sensasiesoekers, Poniepers artikels: MAN GEBRUIK PISTOOL 

OM VROU TE PENNETREER, VROU KRAP IN HAAR EIE STRONT ROND 

OPSOEK NA KOS, Internasionale stasies sal oor hulle voete val vir ‘n onderhoud 

met my, ‘n heldin, die gesig van Stop Voilence and Cruelty against Woman and 

Children, Rape is wrong, Dr. Phil.... 



(temamusiek van Dr. Phil begin speel. Verhoogligte flits, Mia praat in ‘n swaar 

Amerikaanse aksent)  Good day yall, and welcome to today’s episode off WOMAN 

OF THE UNDERWORLD, today we have a shocking story, our guest is an 

extraordinary and inspiring woman that was kept prison for years in a basement by 

her well-known colleague with which she worked with very closely. This woman was 

forced to have sex with him, had to use all kinds of objects as sex toys which 

included a pistol that he forced up her private parts threatening to shoot her if she 

does not co-operate.  This woman is a walking and living testimony for all the women 

out there that has been a victim and still is.  To our live audience – please note that 

this lady has been exposed to an immense load of trauma, please respect this 

victim, she is very sensitive to lights and loud noises. No applauding or studio and 

camera lights will be aloud during the shoot of this interview. Thank you for your co-

operation. This is going to be a changing day in your life. Please welcome, all the 

way from South-Africa, Mia Theron.   

Mia, welcome…Now, let’s start at the beginning. After I read your article online I was 

so inspired by your story, I had to bring you here to share it with us. Now correct me 

if I am wrong, but it says that you knew the man that kept you hostage? Take us 

back step by step…How did this all happen? 

Hoe het dit gebeur?? Ek weet nie. Dit is eintlik so simpel. So onwerklik. Hoe kan so 

iets gebeur, mens lees dit net in die koerante, dit gebeur met mense wat ons nie ken 

nie, dit gebeur met prostitute en arm treinspoorblanke-meisies wat ‘n quick fix soek 

of hoere of dwelmverslaafdes en junkies...dit gebeur nie met ‘n gewone vrou met ‘n 

gelukkige gesin en ‘n gemiddelde salaris nie. Dit gebeur nie met my nie...here dit 

gebeur nie met my nie.  Dit voel soos ‘n fliek.  ‘n Swakgeskrewe riller met geen 

storielyn nie, net blood, guts and gore. Skop, skiet en donder, no happy ending. 

(haar gedagtes flits terug na haar en Henri se eerste ontmoeting) Ek was oppad na 

Meneer Meyer se kantoor toe, stappels leêrs en papierwerk, dit was Maandag – 

alles is altyd deurmekaar op ‘n Maandag. By die trappe het my foon begin lui, dit was 

Daniel, net om te sê ek moet seblief vir Milan ‘n Steristumpie saambring huistoe – 

Maandae het ek laat gewerk dan moes pappa huiswerk doen.  Dit was al ‘n instelling 

– ‘n Groen Steristumpie vir Milan en ‘n Barone vir Daniel. Daniel het altyd gespot en 

gesê op ‘n Maandag kort hy daai energie vir ‘n 25hour day, Milan se huiswerkuur.... 



Ek het die foon teen my oor vasgedruk en met krampende polse die hoop 

papierwerk probeer balanseer. Skielik was daar ‘n harde slag van voor en die 

papiere het vir ‘n splitsekonde in die lug gesweef voor dit met ‘n swiepende slag 

neergestort het aarde toe. Sorry! Sorry! Shit. Ek is jammer. Dit is okay. Shit. Sorry. 

Ek...ek het jou nie gesien nie. Nie gesien nie? Het jy NIE die liaseerkabinet met die 

twee bene raakgesien nie? Huh? Dis ‘n grappie. Los dit seblief. Jy maak dit net nog 

meer deurmekaar. Sorry, dit is my eerste dag hier. Ek het vir die eerste keer 

opgekyk na die man voor my. Mooi oop gesig. Grys oë, priemende grys oë agter ‘n 

donkerraambrilletjie, groot omkrul-mondhoekies en ‘n skaam glimlag. Jou tipiese 

biblioteek bleeksiel, maar een met voordele, soos ek en my vriendinne altyd op 

universiteit gespot het.  

Haai, Henri. IT...vloer 2.  Mia, PA, Meneer  Meyer, vloer 2.  Shit, ek sal jou dan regtig 

gou moet help.  Sy gesig was spierwit geskrik. Hoekom? Meneer Meyer se rekenaar 

het vanoggend gecrash, ek kom nounet van hom af, glo my, jy wil nie sien hoe lyk hy 

nie....ek sweer hy het Tabasco gesweet so warm het hy geraak...(giggel)  Toemaar, 

ek weet hoe om hom te handle.  ‘n Koppie tee en ‘n paar Romany Creams en hy is 

weer sy ouself. Lekker om te ontmoet. En welkom. Thanks. Sien jou weer. Ek meen, 

ons is op dieselfde vloer. So, ek sal jou seker weer sien...en weereens sorry oor die 

papiere. 

 En dit was dit. Vaal Henri. Stil Henri. Skaam Henri. Henri wat altyd almal se 

rekenaars met groot geduld kon regmaak, Henri wat soms vir my ‘n take-away koffie 

en ‘n toebroodjie gebring het as Maandae  te dol geraak het om iets by die 

Coffeeshop op die hoek te kon koop vir middagete, Henri se grys oë en skaam 

glimlag wat vir Doreen wat oorkant my gewerk het skoon ophol gejaag het, soveel so 

dat sy permanent verkeerde dokumente gesave of gedelete het net sodat hy haar 

kan kom help. Dit was die Henri wat ek ontmoet het.  

(gesig word strak) Nie die siek doos wat ek leer ken het nie. Dalk sou dinge so gebly 

het as dit nie was vir daardie een oproep nie, daardie een godverdomme oproep. Ek 

kan nie anders nie, die hemel weet ek probeer om nie vir Daniel te blameer nie, 

maar wat as? Wat as hy nooit gebel het nie. Wat as Milan...here tog. Milan. Dit was 

Maandagaand. Milan en Daniel se huiswerkaand. Ek was nog op kantoor. My foon 

het gelui. Daniel.   



Ja my skat, ek is amper klaar, nog net so uur of wat. Jou Barone is oppad...het ek 

gegrap. Mia....Ek kon aan sy stem hoor iets was fout. Groot fout. Wat is fout? Is dit 

Milan? Daniel se stem was hees. Ja. Fokkit. Mia...die klein stront het my....shit...Mia, 

sy Playstation was pap...Donder, ek het vergeet om die ding te charge gisteraand, 

skuldig.  Hy het my laptop in die hande gekry. Alles is weg.  Nee. Daniel, wag nou, 

hoe bedoel jy alles is weg?  Is jy seker jy het op die regte plekke gekyk? Recycle 

bin? Jou backups? Jissis Mia, dink jy nie ek sou heel eerste gaan kyk het in die 

Recycle bin nie?  Die fokken laptop het ‘n blou screen – dit is fokken al. Hier is niks, 

ek kan nie eers my homepage oopmaak nie. Maar het jy gerestart? Fok. Natuurlik 

het ek!  

Sy stem het deurgeslaan. Daniel het nooit so lelik gepraat nie.  Veral nie met my nie.  

Fucksakes. Ek het dit al drie keer probeer. Mia, my hele lewe is op daardie ding!!! Ek 

sweer ek sal vir Milan...Daniel asseblief. Kalmeer. Ek kom. Henri het skielik agter my 

gestaan. Kan ek help? Asseblief. Ons het huis toe gejaag. Daniel het soos ‘n beer in 

‘n hok heen en weer geloop en ons op die stoep ingewag.  

Milan het met ‘n betraande gesiggie in die bad gesit.  En nou pikkewyn?  Ek wil die 

bad vol huil mamma, sodat pappa kan sien hoe jammer is ek....Kom, klim uit toe, jy 

is yskoud. Kom. Die slim oom Henri gaan pappa se rekenaar regmaak. Kom ons 

gaan maak Milo. Kom kyk, kom kyk wat maak oom Henri. Dit was 10 minute toe 

werk Daniel se rekenaar. 10 Minute.  In daardie 10 minute het alles verander.  

Henri het ‘n huisvriend en vertroueling geword, Henri het Milan se nuwe hero 

geword, die slim computer oom wat die beste games ken en wat vir hom Angry Birds 

op sy Playstation se memorycard gelaai het. 10 Minute het koffiekuiertjies geword, 

10 minute het ‘n bring-en-braai geword, 10 minute het 24 h x 42 dae geword. Here 

Daniel. Hoekom het jy gebel daardie aand? Hoekom?  

Ek weet steeds nie regtig hoe het dit gebeur nie.  Dit is voel soos ‘n surrealistiese 

fliek...ek wag elke dag met die hoop dat iemand daardie deur gaan oopmaak en vir 

my sê hey, dit was alles net ‘n siek grap. Kom. Ons vat jou huis toe. Hoe gebeur so 

iets?  Dit was Maandagaand.  Laatwerkaand.  Ek was oppad om toe te sluit toe 

Henri by my kantoor inloer. Haai, skies ek pla...En as jy so laat werk? Computer het 

gecrash op vloer 3. Ek moes eers wag vir Windows om af te laai.  Shame. Work is 

work. Glimlag, skaam, trap ongemaklik rond. Mia, kan ek jou ‘n guns vra seblief? 



Natuurlik. Ek sou vir Henri na die aand van Daniel se rekenaar enige iets doen as hy 

my ooit sou vra. Enige iets! Ek het altyd gevoel ek skuld hom vir daardie aand.  Kan 

ek ‘n lift bum?  Waar is jou tjor? Sluit kantoordeur, voel vir my karsleutels, beursie, 

flashdrive.  Stupid poepolle het die verkeerde part bestel, ek kan my kar eers môre 

kry.  Shure, ek moet in elk geval verby die Garage ry, ek moet nog daai twee menere 

by die huis se lekkergoed gaan koop. Great. Kort jy ‘n lift môre? Ek sal jou kom 

oplaai, geen probleem. Weer die skaam glimlag. Dankie, dit sal nice wees.  

Ons het gery, gesels oor ditjies en datjies, gegiggel oor Doreen wat alweer haar 

rekenaar laat crash het, ek het gestop, jy iets nodig? Hmmmm, wag, hier is ‘n R10. 

‘n Coke asseblief? Toemaar, dit is op my. In die Garage het ek vir Daniel gebel. 

Milan het geantwoord. Mamma, kom mamma huistoe? Ja aapstert, mamma is om 

die draai. Met my groen melkie? Met jou groen melkie. Trek solank pajamas aan. Sê 

vir pappa mamma sien hom nounou. Sê vir pappa mamma sien jou nounou. Ek het 

vir Daniel in die agtergrond hoor praat. Lief vir mamma. Ek en pappa. Vir julle ook 

pikkewyn. Sien nounou.  Hoekom het ek nie vir Milan gesê ek gaan vir Henri aflaai 

nie?? Dit is die vraag wat ek myself elke dag vra. Dom Mia. Fokken dom Mia. Dit sou 

my leidraad van lewe gewees het.  Hoekom het ek nie gesê ek gaan vir Henri aflaai 

nie. Hoekom? Here hoekom? Thanks vir die Coke. Plesier.  

Hy het senuweeagtig met die bottel se proppie gespeel. Jy gebel? Jip. Milan het 

geantwoord. Ek het gesê ek is oppad. Maar ek twyfel of hy enige iets gehoor het – 

hy het ophou luister na die woorde Groen Melkie.  Henri het gelag en by die venster 

uitgekyk. Ons het voor sy woonstel gestop.  

Lekker slaap Henri. Sien jou môre. So kwart oor 7...dan mis ons darem die ergste 

verkeer en kan dalk betyds wees vir ‘n take-away koffie. Thanks Mia, lekker slaap. 

En moet nou nie heelnag Pacman speel in jou drome nie hoor, skakel ‘n slag jou kop 

en jou rekenaars af.  Baai!  Mia, wag. Ek het my ruit weer afgedraai.  Ek het ‘n 

rekenaarspeletjie wat ek graag vir Milan wil gee. Henri, dit is bietjie laat, hy mag nie 

na 10 in die aande speel nie.  Seblief, dit is die moeite werd, dit is ‘n opvoedkundige 

speletjie wat ek vir hom vanoggend gedownload het. Ek kry dit gou. Ek het daarvan 

gelees op die internet, nogal moerse interessant. Stimuleer blykbaar die kind se 

sensoriese en motoriese vaardighede tot bykans 63% meer as fisiese speletjies wat 

saamgestel is deur spesialiste wat biogenetika bestudeer.  



Hoop. ‘n Flikkering van Hoop. Milan. Die kans dat my engelseuntjie normaal kan 

funksioneer soos enige ander kind.  Kom, ek kry dit gou. Ek het dit klaar gewrite, jy 

kan die disk net in sy Playstation druk. Moenie die kar sluit nie, dit gaan regtig vinnig 

wees, net gryp en gaan. Okay. Ek het by sy voordeur ingestap.  Dit was die laaste 

keer dat ek buite was.  Sy huis was pynlik netjies. Klinies. Skoon. Wit. Chroom. 

Staal. Alhoewel Henri al baie by ons kom kuier het, was ons nooit oorgenooi hierna 

toe nie. Te klein het hy altyd verleë verduidelik. Dit was alles behalwe klein. Ruim 

vertrekke. Oop. Te oop na my smaak. Koud.  

Ag demmit, dit was al die tyd in my laptopsak, sorry vir die moeite. Mooi plek. 

Thanks. Jy sal dit nie glo nie, maar ek het selfs ‘n wynkelder. Wow! Dit is nogal 

impressive. Wag, wag bietjie, stuur vir Daniel ‘n bottel wyn saam toe? Henri, dit is 

regtig nie nodig nie. Hulle sal hulle wat verbeel om so bederf te word. Ons maak dit 

‘n ander keer, bring die bottel saam as ons weer braai, sommer die naweek.  Ek wou 

by die huis kom, ek was moeg. Die teleurstelling het sy gesig somber gemaak. Ek 

het hom dadelik jammer gekry. Sorry. Dit is okay. Jy is reg. Dit is al bietjie laat, ek 

verstaan. Dit is net, ag ek het sommer gedink Daniel sal nou ‘n ou doppie 

waardeer...Hey! Kom nou! Ons kan lekker braai die naweek. Dit is sommer om die 

draai. Ek mis hulle maar net. Dit is al. Ek was vir ‘n oomblik stomgeslaan. Vir Milan 

en Daniel?? Maar hoekom? Dit was uit voor ek kon keer. Hy het opgekyk, sy grys oë 

waterig.  

Nee, my pa en my boetie. Lang storie. Oppad huistoe na ‘n seevakansie, kop-aan-

kop botsing, my boetie is deur sy eie babastoeltjie pap gedruk, my pa deur die trok 

vergruis, ek het uitgeval. Langs die pad gelê. Ma was okay. Sy was veilig by haar 

nuwe boyfriend. Sy was nie in die kar nie. Ek het geskrik, Henri was skielik anders. 

Toemaar, dit...ek is jammer. Regtig, dit is verskriklik. Sorry. Jy wil seker gaan, wag, 

ek stap saam kar  toe, Daniel sal begin wonder waar jy is. Ek het gaan staan. Weet 

jy wat, bring maar daai bottel wyn, Daniel sal dit waardeer. Wye glimlag, spierwit rye 

tande. Mooi man. Sagte skaam Henri met die grys oë. Dit was ook die laaste keer 

wat ek daardie Henri gesien het. Die laaste keer. Stap saam, kom ons gaan kry dit 

gou. Hy is mos ‘n Merlot-man.  Glo my, na ‘n aand saam met Milan en sy 

wiskundesomme sal Daniel nie eers nee sê vir ‘n glas Tassenberg nie. Lag. Die 

kelder. Stap. Draai. Stap. Ganglig. Kombuis,  Oopplan. Groot skuifdeur. Seker na die 

agterplaas. ‘n Staaldeur. Weggesteek in die hoek. Hierso. Hoekom ‘n staaldeur? 



 Ek dink die vorige eienaars het hulle eie biltong of iets daar onder gemaak. Seker 

maar om dit koel te hou. Soek, sleutel, soek, broeksak, broek, soek, sleutel, vingers 

vat raak, koue staal teen vel, vat, tussen duim en voorvinger, glimlag, triomfanklik, 

gesoek, gevind, gekry, sleutel, voel, soek, vind, legkaart van staal, sleutel pas, slot, 

draai...stoot. Stoot oop. Donker. Donker gat. Grot sonder God. Kom, kom in, moenie 

bang wees nie. Kom. Ek sit gou vir ons die lig aan. Draai om. Nag Mia, lekker slaap. 

Sien jou môre, kwart oor 7. Ek het skielik hoendervleis gekry. Iets was nie reg nie. 

Henri? Nightie night.  Vingers gly oor kosyn. Kosyn. Poort van die lewe. Leef.  Deur 

klap toe. (die lig word afgeskakel op die verhoog) Staal sluit teen staal. Weg. Skreef. 

Lig. Deur  toe. Toe. Sleutel pas, slot draai. Sluit. Sluit uit. Sluit, dig teen alle lig. Lig. 

Henri! HENRI!!!! (angstig) Ek het eers gedink hy maak ‘n grap. ‘n Siek fokken grap! 

Wie doen so iets!!! Henri! Henri asseblief! Henri!!! Ek het na ‘n uur se skreeu begin 

huil, na ‘n uur se huil weer begin skreeu....hy het nie gekom nie.  Ek het later 

uitgeput teen die muur afgesak. My knieë opgetrek en gewag. Hy sal terugkom. Dit 

is net ‘n grap. ‘n Siek grap. Geen mens doen so iets nie, dit is onwerklik.  Die smaak 

van bloed in my keel het my naar gemaak. Ek het my stem rou geskreeu. Rowe het 

later in my slukderm gevorm en dit bykans onmoontlik gemaak om te sluk, my tong 

was stukkend gebyt, die smaak van bloed was oral.  

Ek het gewag. Ek kon nie slaap nie. Milan was in my kop, in my gedagtes, die 

hoekoms en waaroms het my versmoor, sinapse na sinapse wat elektriese 

skokgolwe deur my hele lyf laat sidder het.  Daniel, hulle wag, hulle sou wag tot ek 

terugkom. Daniel sou seker al teen die tyd die polisie gebel het, my kar gesoek en 

gekry het. Maklik. Een aand. Net een aand dan sou hierdie nagmerrie verby wees. 

Die nag was ‘n ewigheid. Stil donker wagkamer van die dood. Ek het net bly sit. Bly 

sit en wag. Die geluide van dagbreek was vaag, ver weg, maar hoorbaar. Dit het 

aand geword, en dit het môre geword, dit was die eerste dag. Die huis was stil, Henri  

was steeds weg. Dit is Dinsdag vandag. Dinsdagoggend. Ek was te bang om my oë 

oop te maak. Bang vir  wat ek sou sien rondom my.  Later het ek stadig my 

omgewing ingeneem.  ‘n Vuil matras, bokse, op mekaar gestapel, vullis, rommel, 

pakkamer-gemors. Die skerp reuk van amoniak het in die lug gehang, muispis of 

katte of een of ander dierlike uitskeiding.  Goed het rond  geskarrel, kokkerotte of 

rotte. Ek weet nie. Ek was dors. Wanneer sou hy terugkom.   



Ek het probeer om die tyd te tel. 60 Tellings, 1 minuut, 600 tellings = 10 minute, 600 

tellings maal 6 = 1 uur.  Dit was deurmekaar. Ek kon nie byhou nie.   

Partykeer het ek gestop en dan weer van voor af begin, probeer tyd wen, maar dit 

was sinneloos.  Waar was hy? Die skreef het oranje geword, ek het ‘n kar hoor 

dreun. Henri!  

Geluide in die kombuis, dit was hy! HENRI! HENRI!  Asseblief! Henri! ....Here tog. 

Asseblief.  Hy het nie gekom nie.  Ek kon hom hoor rondstap in die kombuis, ek kon 

kos ruik, mince. Of vleis wat in uie braai. Wors? Ek was honger. Dors. Brandende 

rou keel, rowe wat krap, dik opgeswelde tong met wit spoekaanpaksels in die hoeke 

van my mond. Water. Ek kort water. Henri! Henri! Hy sou tog nie. Hy sou nounou 

kom en vir my kom oopmaak. Hy het nie.  Ek kon hoor hoe hy eet, vurk en mes wat 

skraap teen porselein, water wat loop, skottelgoed wat teen mekaar skuur en 

klotsende seepskuimwater, afvoerpyp wat roggel, skreef lig skielik weg. Donker. 

Nag. Slaaptyd. Ek was moeg, ek wou badkamer toe gaan, maar waar? Dors. Die 

dors het my mal gemaak. Ek het eenkeer ‘n program gekyk waar ‘n familie gestrand 

was in die woestyn, die ma en die twee dogtertjies het hulle eie uriene gedrink en so 

oorleef.  Ek sou nie.  Die here weet ek sou nie.  Ek moes iewers deur die loop van 

die aand aan die slaap geraak het, en in my slaap my broek natgemaak het, toe ek 

wakker word was daar ‘n nat kol tussen my bene en boude, die matras het ‘n geel 

vlek opgehad. Die oggendgeluide van Henri in die kombuis het my wakker gemaak. 

Ketel wat kook. Graanvlokkies wat val in ‘n glasbak. Henri. Dit was aand en dit was 

môre, dit was die tweede dag. (fluister) Henri...Asseblief. Henri....my keel was rou 

geskree. My stem hees. Niemand sou my hoor nie. Hy ook nie.  Ek kon sleutels hoor 

rinkel. Stilte. Kar wat dreun en wegtrek. Kwart oor 7.  

Ek het gewag. Gesit, gewag, gehuil, geroep, gebid, here, hoe het ek nie gebid nie, 

gesmeek, gesoebat. Niks. Die skreef het oranje geword. Laat middag. Henri sal 

nounou terugkom. Dit is Woensdag vandag. Wag. Sit. Wag. Huil. Roep.  Ek was 

moeg, swak, honger, dors, my trane het my lippe natgemaak en ek het dit dorstig 

afgelek, sout op gebarste lippe, brand.  Pienk rottegif-korreltjies het oral gelê, dan is 

hier rotte. Water. Dors. So bitterlik dors. Oranje skreef word swart. Aand. Kar wat 

dreun. Hy is terug. Voetstappe. Ek het begin tel.   



Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, nege, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, 

veertien en ‘n half, stop. Hy kom! Hy is terug! Sleutel draai, skreef word spierwit en 

verblindend. Skaduwee. Henri. (swak en fluisterend) Henri...Henri...wat maak jy?  

Hallo Slaapkous!  En wat het jy heeldag gemaak? Lekker dag gehad? Siek fokken 

doos. Henri? Ek....ek verstaan nie wat jy....Sjuuut-sjuuut-sjuuut....kom kyk hier, ek 

het vir ietsie gebring. Hoekom sit jy so in die donker Miatjie? Siestog my engel. Kyk, 

hier is vir jou ‘n bedlampie. ‘n Vuil gloeilamp wat uit die dak hang. Dansende demone 

teen die mure geteken. Henri, met ‘n Pick & Pay sak en ‘n beker koffie in sy hand. 

Kyk hier is alles wat jy nodig het. 1 x bottel water, 1 x 1Liter Coke, 1 x pakkie Marie 

Biscuits, 1 x pak papierborde, 1 x koffiebeker, 1 x blikkie sardientjies, 1 x Barone, 1 x 

groen Steristumpie. Sien fokken doos. Hier is jou goedjies. Mooi werk met dit hoor. 

Ek gaan eers weer volgende week inkopies doen. Vrouens kla mos altyd hulle is 

oorgewig, nou kan jy sonder moeite dieet. Sien dit as ‘n free Shure Slim lidmaatskap. 

Lag. Wat die....Henri? Asseblief? Wat gaan aan? Hoekom doen jy dit? Sjuut nou, 

kom drink ietsie. Slukkie koffie? Nee dankie. (dreigend) Vat ‘n slukkie koffie jou 

ondankbare teef! Glo my, as jy my nou afpis sal ek nie weer so nice wees nie. Drink. 

Ek sê fokken drink!  

Hy het die warm beker teen my lippe gedruk en ‘n groot sluk koffie in my keel 

afgegooi. (sy skreeu) En nou? Te warm? Kom ek blaas dit eers bietjie. Sorry. Kom. 

Slukkie. Die koffie het my rou keel en tong verdoof. Soos lawa deur my slukderm 

gesyfer. Henri? Wat gaan aan? Hoekom doen jy dit? (steek ‘n sigaret aan)  Ag 

Miatjie, want dit is wat mense met kelders in hulle huise het doen – hulle ontvoer 

vroue en hou hulle aan. (begin lag) Grappie! Want ek kan Miatjie, want ek kan. Jy is 

siek in jou kop Henri.  Asseblief. Laat my gaan. Wat gaan jy met my maak?  Ag ek 

weet nie. Ons sal sien. Jy kuier mos nou lekker hier by my. Hoekom wil jy gaan 

hmmm? Kuier jy nie lekker nie. Ek wil huis toe gaan! Milan, Daniel, seblief Henri, my 

kind kan nie sonder my wees nie. Hulle sal my soek. Seblief. Ek verstaan....jy kort 

sielkundige hulp Henri, jy lei aan post-traumatiese skok...van jou pa en jou boetie, 

seblief...ek sal jou help... 

 

 



(lag) Jissis tog Mia. Het jy wragtag geval vir daai storie! Fok, julle vrouens is almal 

dieselfde! Ongelooflik. Oor-emosioneel  en impulsief. (speel met die lighter en 

sigaret) Soos blinde dwalende motte na ‘n kersvlammetjie....Wil mammie speel vir 

die hele fokken wêreld, elke AIDS-hotnot met ‘n snotneusie, carwatchers, blanke 

trailertrash wat bedel met bordjies voor die Mall: Geen werk, 2 kinders, enige 

donasies welkom, God seën U. Bullshit. Kom fokken by Mia!  

Maar jy het dan gesê....(lag) O my bliksem. Unbelievable!  Jou dom bitch. Ek het dit 

gedoen om op jou gevoelens te speel. Vang jy dit nie? Ek het jou gespeel soos ‘n 

viool Mia. My pa is nie regtig dood in ‘n kop-aan-kop botsing nie, hy sit in die Kaap in 

‘n mother fucking huge aftreeoord waarvoor ek elke maand deur my ore toe moet 

betaal, en my arme bababoetie wat platgedruk is deur sy eie babastoeltjie, shit, I 

need an Oscar for that one... fok, ek het nie eers ‘n broer nie. Oor my ma het ek nie 

gelieg nie. Sy was nog altyd ‘n hoer. Is nogsteeds een. Soos julle almal. Alle vrouens 

is hoere. Dink jy ek het nie gesien hoe jy met my flankeer nie?  Hmmm?  Henri...Jy is 

siek in jou kop. Toemaar, dit is ons twee se klein geheimpie. Ek het geweet jy hou 

van my, van daai eerste dag af al. Wat sou Daniel sê as hy moet weet sy vroutjie 

spyker rond by die werk? Dit is hoekom ek jou hierna toe gebring het, om bietjie by 

my te kom kuier.  Daniel sal my kom soek. Daniel....dink jy regtig so? Hy sal! Hoor jy 

my! Hy sal! Hy is lief vir my. Regtig? Hoe seker is jy Mia? Dink jy regtig Daniel sou 

by jou gebly het met daai gebriekte seuntjie van julle in die mix? (woedend) Jy praat 

nie so van Milan nie. Aitsa! Kyk nou net vir mamma tierkat! Jou kind is ‘n fokken 

koolkop Mia. Kry dit in jou kop! Daniel kan hom nie verdra nie. Hy irreteer die wit kak 

uit hom uit. Hy het hom nie lief nie. Ook nie vir jou nie. Hy sou jou anyway gelos het 

vir ‘n ander vrou. Een wat vir hom ‘n normale lewe en kind sou kon gee. Dit is 

hoekom ek jou gevat het. Ek wou jou beskerm teen seerkry.  (buite haarself) Hou jou 

fokken bek! Dit lieg jy! Jy lieg! Sjuuut....rustig nou, rustig. Ek is lief vir jou. Henri! 

Henri, laat my gaan, asseblief. (dreigend) Nee my engel. Jy bly net hier. En as jy nou 

aanhou om so ondankbaar  te wees, dan vat ek al hierdie goodies en jy kan jou eie 

kak vreet vir aandete okay? Jy sal nie hiermee wegkom nie. (lag)  

 

 



O glo my ek sal. Niemand weet waar jy is nie poplap. My kar, Daniel sal my kar kry, 

hulle sal hom track. Jou kar staan klaar geparkeer by die werk Mia. Ek het jou kar al 

daai eerste aand terug gevat werk toe, alles mooi skoon gevee, nie ‘n vingerafdruk 

gelos nie. Jou ruit uitgeslaan, jou foon se simkaart langs die kar gegooi, jou beursie 

en bankkaarte alles is weg Mia. Toe vang ek ‘n taxi voor die Coffee Shop en 

verdwyn. Hulle het jou kar eergister so gekry. Jy is weg Mia. Hulle dink dit is ‘n 

highjacking. Brilliant nê? Jy is siek Henri. Seblief. Laat my gaan. Seblief. Ek sal 

saamspeel. Ek sal sê ek is gehighjack, jy kan my langs die N1 gaan aflaai, ek sal 

huistoe loop. Seblief. Henri, ek smeek jou. Aaag nee, moet nou ‘n party pooper wees 

nie. Ons gaan nog beste vriende word ek en jy Miatjie, jy sal nog sien. Henri....ek 

verstaan nie. Seblief, laat my gaan.  

(skreeu) Hou nou op fokken kerm!!! Wat die fok is fout met jou? Verstaan jy nie? Jy 

verstaan nie mooi nie nê? Nou kom ek help jou verstaan....ek gee om vir jou Mia. 

Meer as Daniel. Ek is lief vir jou. Ek wil nie hê hy moet jou seermaak nie. Ek is die 

good guy in die verhaal Mia, ek gee om. Vir jou. Meer as Daniel. Meer as daai 

malkop-kind van jou. Hy weet nie eers jy is weg nie. Hy speel Playstation van die 

môre tot die aand. Jy los vir Milan uit!!! Asseblief. Ek soek my kind. Ek wil teruggaan. 

Henri, hy het my nodig. Hy kan nie sonder my nie. Seblief. Hy is net ‘n kind.  

(steek nog ‘n sigaret aan) Ek hou van Milan. Moenie ‘n fout maak nie. Hy is nogal 

cute op ‘n weird manier. Ons sal ‘n happy family maak. Ek, jy en Milan. Ek is liewer 

vir Milan as wat Daniel ooit vir hom sal wees. En hy is liewer vir my as vir sy eie 

pappa. Ek het al gesien. Cute laaitie wat jy het, al is hy bietjie stadig. En sy kennis 

oor PC games is nogal impressive. Fokkit, maybe kan ek hom nog die tricks of the 

trade leer van die IT-wêreld, hy is nie so dom soos wat hy lyk nie...Hy is baie soos 

ek.  Milan is NIKS SOOS JY NIE, jy is siek! En Milan is nie dom nie! Ek sweer voor 

die liewe Vader, Henri, as jy naby my kind kom, ek sal jou fokken vrek maak...(gryp 

haar aan haar keel) Moenie my tart nie teef. Hier maak ek die reëls. Ek sal besluit 

wie maak vir wie eerste vrek. Okay. OKAY!!! (fluister) Okay. (haar gedagtes spring 

weer rond) Reël 1 – moenie hom kwaad maak nie. Reël 2 – moenie hom konfronteer 

nie, Reël 3 – Doen wat hy sê, Reël 4 – Speel op sy gevoel. Reël 5 – Oorleef. 

Probeer oorleef.  Dankie Henri. Vir die kos en die water. Dit is dierbaar van jou. Ek 

waardeer dit. Plesier my engeltjie. Toe kom nou. Eet ietsie. Waarvoor is jy lus? Maak 

nie saak nie. Alles lyk lekker, ek sal vir my nou ietsie kry.  



(krap in die Pick + Pay sak rond) Die papierborde is daar vir ‘n rede. Moenie laat ek 

jou vang skyt op die vloere nie. Ek gaan nie agter jou skoonmaak nie. Mag ek nog ‘n 

bottel water kry seblief? Dit is bedompig hier onder. As jy soet is. Okay? Okay. 

Dankie vir als Henri. (sag) Hey...hey, Miatjie, moenie hartseer wees nie. Jy gaan 

lekker hier bly, jy sal sien. Ek belowe. En Mia, ek is nie so harteloos nie. Ek het vir 

hulle ‘n leidraad gelos. ‘n Leidraad? Flikkering van hoop. Hoe bedoel jy dan nou, ek 

dag niemand weet waar ek is nie? (bars uit van die lag) Alle hoop is op jou koolkop-

kindjie my lief...Milan...Here tog, wat het hy gemaak met my kind? Het hy hom ook 

ontvoer? Dalk is Milan hier by hom in die huis? Waar is hy? (histeries) Waar is my 

kind! (‘n klap weergalm) Hou op! Fokkit. Hou op! Luister mooi....as jy weer so op my 

skreeu sal jy jammer wees. Hoor jy my! Jammer. Dit is net...my kind. Henri, seblief. 

My kind is my lewe. (lag weer) Jy is reg. Hy is jou lewe. Onthou jy ek het vir jou daai 

aand gesê ek het vir Milan ‘n game gewrite, ‘n “opvoedkundige speletjie”...Ek onthou 

so vaagweg iets daarvan...’n speletjie, ‘n speletjie...ja dit is reg, ‘n rekenaarspeletjie, 

ek het nog uit die kar geklim om dit te kom haal. Ek het in die huis ingestap om vir 

Milan die speletjie te kom haal. Dit was die laaste keer dat ek buite was. Die 

speletjie. Ja, ek onthou.  (lag lekker) Opvoedkundige speletjie!!! Wat ‘n pot kak! Dit 

was net nog ‘n deeltjie van my groter plan, om jou in die huis in te kon lok. Daniel en 

die bottel wyn was die 2de toets, die sad soppy storie oor my pa en my kamtige 

boetie die jackpot...and you fell hook, line and sinker for it! Ek kan steeds nie my luck 

glo nie.... 

Milan, jy wou my vertel van Milan en die speletjie...O ja. Raai wat is die speletjie se 

naam? Where is Wally!! Briljant! Onthou jy nog daai strokiesprente waar jy vir Wally 

moet soek...wel, hulle het dit gerekenariseerd. Ek wou dit eers noem Where is 

Mommy, maar dit sou te voor die handliggend wees...(giggel) But wait, there is more, 

ek het die speletjie geedit. Na elke vlak wat hy voltooi sal daar ‘n groot letter verskyn.  

En raai wat spel die letters? Pioneersstraat 17!!! BINGO! Pioneersstraat...maar 

Henri, dit is mos jou straatadres....You’ve got it! Sien jy nou Miatjie, ek het jou ‘n 

regverdige kans gegee. As jou koolkoppie daai kode kan uitfigure dan weet hulle 

waar jy is. Hoe nice is dit nou nie van my nie hmmmm? Henri, Milan kan nog nie 

eers lees of skryf nie.  Aaaaag, now that is a pity! Hy is regtig mal oor die speletjie. 

Hy trek al by stage 4 – Pion! Nogal ironies. Pion. Skaakmat Mia! Skaakmat! 



Wanneer het jy hom gesien? Henri....Het jy hom gesien? Miskien. Dit is nou genoeg 

vir een dag. Lekker slaap my engel. Lief vir jou.  

(lig word afgeskakel, geluide van voetstappe volg, lig weer aan. Mia sit op die 

matras, sy eet Marie-beskuitjies en drink water, daar is ook ‘n oopgesnyde blikkie 

Boeliebief langs haar op die grond)  

Etenstyd verg fyn beplanning, want ek weet nooit wanneer Henri weer vir my die 

volgende inkopies gaan bring nie.  Ontbyt: Marie beskuitjies, Middagete: Boeliebief 

of Sardiens, alles moet op een slag opgeeet word, want Henri vertrou my nie met die 

blikoopmaker nie.  Aandete: dit wat oor is van die Boeliebief of Sardiens. Nie te veel 

nie, die sout maak dors. Twee bottels 1.5 liter water per week. ‘n Ekstra een oor die 

naweek as Henri in ‘n goeie bui is. Twee plastiek bekertjies water per dag = 500ml x 

7 = 3 liter en ‘n bietjie . Soms bring hy brood, koue mieliepap, baked beans, 

gekookte eiers of KFC – regte hondekos. Luukse items is tandepasta, Shampoo, 

Panados, spuitgoed, handeroom, tampons, water, koffie, vrugte.  Die kos, ek....ek 

kan dit nie eet nie, dit walg my. Die klein skurwe viswerweltjies in ‘n sardientjie, die 

spierwit ruggraat wat lyk soos Milan as hy vooroor gebuk sit in die bad, silwer gladde 

skubbe wat teen jou verhemelte vasplak, die wit vet en gelatien wat blink bo-op die 

boeliebief.  Deesdae skraap ek dit af en gebruik dit as handeroom, smeer dit aan my 

gebarste hakke, vel, elmboë en lippe. Varkvet en oorblyfsels van hoewe, ore, snoet 

en snot.  

Alles is warm, dit is benoud en bedompig hier onder. Die kos ook. Warm, louwarm 

kos wat staan en gis in halfleë geete blikkies. Die skril geskarrel van rotte wat baklei 

oor die oorskiet is oorverdowend, ‘n gillende knaagende geknars van tande op been 

en op blik. Die reuk...here, die reuk is om van te kots. Ek weet nie meer of dit rotpis 

of my eie pis is wat so ruik nie. Ontlasting wat in hopies opgestapel le’, oorvol 

papierborde met uitskeidings, die gebrek aan vesel en voedingstowwe maak dat 

alles ‘n siek pap pappery word.  Henri bring een keer elke twee weke ‘n vullissak 

waarin ek dan alles moet gooi, leë blikkies, pis-papierkoppies, papierborde met 

stront, rotstront, rotte, vullis, fesis,  vrot grot. Luise, kopluise en vlooie, vel oortrek 

met knoppies en bytplekke, kopvel stukkend en droog, rowe en skilfers wat soos 

sneeuvlokkies teen hare koek, geskeurde mondhoeke, skurwe vel, bruin kolle, blou 

kolle, bloedkolle, kakkolle....soos ‘n vergete dier in ‘n hok.  Alleen. Al een.  



 

Soms as ek alleen was kon ek vir ure met Milan gesels, vreemd, altyd met Milan, 

nooit met Daniel nie. Milan het altyd terug geantwoord, ure lank met my gesels, vir 

my stories vertel van wat hy en pappa doen, van al die games wat hy speel se 

monsters en hoe hy hulle wen sonder om eers bang te word. Deesdae is hy stil. 

Kruip hy weg tussen die bokse en ander vullis, speel met die rotte en krap rond in 

hulle kak.  Milan, my engelseuntjie kom terug! Here, asseblief kom terug. Mamma is 

alleen. Mamma is so bitterlik alleen.  

Ek het myself in hierdie sel verloor. My man en my kind ook. My gedagtes, my 

emosies, alles, daar is niks oor nie, net ‘n leë dop. Nie eers ‘n dop nie...my lyf is 

lankal nie meer my eie nie.  Daar is twee dinge waarvan ek die meeste van hou en 

terselfde tyd die meeste haat en verafsku.  Menstruasie en seks met Henri.  

Wanneer my siklus begin is dit rustyd, asemskeptyd, my tyd. Henri kom nie naby my 

wanneer ek menstrueer nie,  hy gril vir die reuk en die bloed.  Dit is die tyd wanneer 

hy my toesluit vir ‘n week, met my voorraad kos en water, en dan nie weer afkom 

kelder toe sodra ek klaar is nie.  Asof ek melaats is. Hoe wonderlik is dit nie!  My lyf 

is weer my lyf, my eie, stukkende vel heg, bloukolle word geel, bloei leeg, bloei 

skoon, maak alles wat stukkend is weer gesond, my bloed het gevloei vir julle, my 

enigste seun is vir julle gestuur...myne.  My tempel kan weer opgebou word in drie of 

vier dae. Rus, slaap, eet, slaap, slaap, liewe vader, die slaap, dit is hemels. Maar 

terselfde tyd walg dit my. Tampons is ‘n luuksheid.  Henri sê dit sal verdag lyk as hy 

begin vroueprodukte koop, so meestal is dit opgevoude stukke koerantpapier wat ek 

moet gebruik.  Die reuk is onuithoudbaar.  Stukkend geskaafde binnebene en lieste, 

die siek reuk van bloed op papier, ink en yster wat saamsmelt, die rotte se geskarrel 

om dit stukkie vir stukkie op te skeur en weg te dra na hulle tonnels en tuistes. Sere 

en smetterig. Ek haat dit.  

Dan, die seks. Almal skuif nou asseblief nader aan julle Televisie-skerms, hierdie 

gedeelte is PG 18, hardcore en not sensored.  Seks met Henri is wonderlik, want 

dan word ek gebad. ‘n Emmer warm water, Lux bubblebath, lyfroom, poeier, 

shampoo, tandepasta, tandeborsel, naelborsel, waslap, sponsie, sagte handoek. Dit 

alles word neergesit langs my matras. Terwyl ek bad, skoonmaak, skrop, reinig, 



maak Henri die matras op – skoon laken, duvet, kussings, beddegoed wat ruik soos 

Stasoft. Sagte skoon beddegoed, sonskyn vasgevang in slope.   

Wat dan volg laat die Lux bubblebath verdamp uit elke hoekie van my lyf, die smaak 

van tandepaste bitter soos bytende rooimiere op my tong, die kussingslope 

stikdonker sonder son. Vuil. So bitterlik vuil. Van binne. Ek het seks met ‘n ander 

man. Geforseerde seks. Pornografie.  Films van mens en dier, seksspeelgoed, 

swepe, kettings, staalpype, vasgebind, vibrators, dildos, voorwerpe, vrugte, groente, 

klit, kom, kots, poes, piel, pistool...pistool.... 

Krap ou rowe af, vlek onderklere met bloed. Henri, ek kan nie vanaand nie. Ek is nog 

nie klaar nie.  “Wat bedoel jy jy is nog nie klaar nie?” Kyk. Hier is nog bloed. Ek kan 

nie vanaand nie. “Laat ek sien. Dit kan tog nie wees nie. Jou siklus is al gister verby.”  

Maar daar is nog bloed. Kyk. Vinger word met fors ingedruk, opgedruk, uitgetrek, 

skoon. (klap weergalm) “Mia...my mooi slim meisie. Het jy kopseer vanaand? 

Hmmmm? Het jy gedink jy kan vir my jok? Slim meisie, slim fokken dom meisietjie...” 

Henri, asseblief, nie vanaand nie.  “Waar kry jy die bloed?” Ek weet nie. Dit was nog 

vanoggend daar. Regtig, ek belowe. (ruk haar arm) “En die stukkende plekke? 

Mia...Miatjie, dink jy ek is fokken stupid hmmmm? Wat is fout? Is jy nie meer lief vir 

my nie? Is jy nie meer lus vir my nie?” Asseblief Henri, net nie vanaand nie. 

Asseblief.  “Wat is fout? Maak ek jou nie meer jags nie?” (ruk pistool uit) “Kom ons 

kyk of hierdie gaan help...dalk kort jy ‘n nuwe stywe yster om jou weer lus te kry... ” 

Pistool. Here, help. Hy het ‘n pistool.  Henri! Henri assblief! Ek is jammer, ek sal nie 

weer nie, ek sweer. “Maak oop jou bene of ek skiet jou en jou armsalige poes moer 

toe...” 

Koue staal teen vel, druk oop, stamp in, en uit, en in, en uit en in...bloed teen bo-

bene, drup, drup, drup, stukkende vlies, oopgeskeur en deurgeskaaf. Bloed op 

skoon lakens, bloed teen die loop wat bly loop. “Moenie weer so iets probeer nie, 

volgende keer skiet ek jou vrek. Ek fokken sweer dit vanaand.” Sit kruisbeen, sit in 

eie pis, sit vir twee dae. Sit. Bid. 

Liewe Vader, kom sit my uit!!!  (haar gedagtes spring weer) Soos die keer wat pappa 

vir Vlekkie veearts toe gevat het. Oom Bertus het vir Vlekkie raak gery met sy kar. 

Verlamde agterlyfie, tjank-tjank-sleep-sleep oor die stoep. Huil, bid, here hoe het ek 



nie gebid nie. Kindergebedjie – dom en onskuldig. Liewe Jesus, maak Vlekkie se 

eina gesond. Asseblief. Amen.  

Toemaar Miatjie, moenie hartseer wees nie. Vlekkie se eina is nou weg, die 

inspuiting laat hom slaap, en as hy wakker word is hy by Liewe Jesus.  

Here, bring vir my ook so ‘n inspuiting asseblief.  Ek kan nie meer nie. Ek wil nie 

meer nie. Milan sal okay wees. Daniel ook. Here, stuur vir Daniel ‘n nuwe vrou. Een 

wat vir Milan sal verstaan en lief wees net soos hy is. Agterstevoor-om en 

onderstebo. Seblief Here, stuur vir Milan ‘n nuwe mamma wat vir hom Groen 

Steriestumpies sal koop, wat sal weet die bad se uitloopgaatjie maak hom bang, wat 

nie vir hom hemde sal koop met knopies nie, wat sy gekookte eier sal los in sy dop 

sodat hy dit met ‘n lepel kan uiteet, wat sy toebroodjies nie sal smeer met botter nie,  

wat sy Playstation elke aand sal charge, wat hom nie sal pakslae gee as hy nie 

verstaan soos ander kinders nie, wat sal verstaan Milan lag uit sy maag uit – hy 

skree nie, wat nie die ganglig in die aande sal afskakel nie, wat nie ‘n groot hond sal 

koop wat kan blaf en byt nie, wat nie normale kinders het sodat Milan nie sal inpas 

nie. Asseblief Here. Amen.  

Daniel sal okay wees. Hy sal iemand anders kry. Dalk was Henri reg. Dalk was 

Daniel nooit lief vir my nie.  Hy het nooit van Milan gehou nie.  Ek kon dit in sy oë 

sien.  Altyd bang om aan hom te vat. Wanneer hy vir Milan ‘n drukkie gee het sy lyf 

snaarstyf gespan, soos ‘n verskrikte dier wat wag om weg te hardloop.  Die enigste 

kere dat hy wel aan Milan gevat het was as hy geslaap het. Slap kinderlyfie, 

droomlandkind, armpie om pappa se nek gehang soos ‘n skewe vraagteken, Daniel 

se ken op sy koppie, groot hande wat veilig vashou, lippe wat voorkoppie streel en 

saggies soen.  Daniel was lief vir Milan op sy manier.  Seker vir my ook. Op sy 

manier.  

(sy verloor tred met realiteit) Henri is ook vir my lief. Op sy manier. Hy sê hy wil my 

beskerm, hy het my weg gevat uit die samelewing om my te beskerm teen mense, 

teen Daniel. Daniel is ‘n doos. ‘n Selfsugtige doos. Henri is lief vir my. Hy sê dit vir 

my elke dag. Wanneer laas het Daniel vir my gesê hy het my lief? Ek kan nie eers 

meer onthou nie, dit was te lank terug.  



Milan is vir my lief. Lief vir mamma, mamma lief. Elke dag, ontelbare kere, 

herhaaldelik. Lief vir mamma, mamma lief. Lief jou ook pikkewyn, baie lief. Henri is 

Milan ook lief, hy het self so gesê. Hy het gesê ons kan vir Milan gaan haal, dan bly 

ons drietjies saam. Maar ons gaan weggaan van hier af.  

Ver weg, waar niemand ons ken nie. Ek, Henri en Milan. Dan gaan ons in ‘n groot 

huis woon, met ‘n groot tuin waar ons kan braai en swem. Dit sal hemel op aarde 

wees. Ons hemel op aarde. Henri is vir my lief, hy maak my nie meer seer nie.   

Soms wil hy vreemde goed doen as ons seks het, maar hy sê hy wil ons sekslewe 

nie laat stagneer nie. Ek is lief vir Henri. Hy verstaan my. Beter as wat Daniel my ooit 

verstaan het. Henri kom vat die alleenwees weg. Henri vertel mooi stories, vertel my 

elke dag wat het gebeur by die werk. Daar is ‘n nuwe vrou aangestel, Karien, sy is 

nou Meneer Meyer se PA, want ek is mos weg. Ver weg. Weg. Vermis. Mis. Is. Ek is. 

Vir die ander wat my geken het is ek ‘n was. Was. Verlede tyd. Maar vir Henri is ek 

‘n is. Ek is. Hede, nie verlede. Ek is lief vir Henri.  Hy het belowe ons kan vir Milan 

gaan haal, dan bly ons drietjies saam. Maar dan gaan ons weggaan, ver van hier af.  

Ver weg, waar niemand ons ken nie. Ek, Henri en Milan. Dan gaan ons in ‘n groot 

huis woon, met ‘n groot tuin waar ons kan braai en swem. Dit sal hemel op aarde 

wees. Ons hemel op aarde. Henri is vir my lief, hy maak my nie meer seer nie.   

(skielik is die geluide van voetstappe weer hoorbaar, Mia begin te tel) Een, twee, 

drie, vier, vyf, ses, sewe, agt, nege, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, veertien en ‘n 

half, stop, soek, sleutel, soek, broeksak, broek, soek, sleutel, vingers vat raak, koue 

staal teen vel, vat, tussen duim en voorvinger, glimlag, triomfanklik, gesoek, gevind, 

gekry, sleutel, voel, soek, vind, legkaart van staal, sleutel pas, slot, draai...stoot. 

Stoot oop, skreef lig, wyer, stoot wyer oop, son, skaduwee, kom nader. Kom binne. 

Binne in.  Henri? Henri is dit  jy? Henri? Ek wag vir jou my lief, ek gaan nêrens 

nie...Ek mis jou Henri. Henri?  Hallo? Is daar iemand?  

Die lig word afgesit.  

(fluisterend) Niemand.  

 

Die einde 


