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VERHOOGUITLEG 

 

OP-SIDE    CENTRE    PROMPTSIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPside:       Promptside: 

1 x leunstoel      2 x deursigtige skerms  

1 x sitkamerbank     1 x enkelbed  

1 x koffietafel      1 x bedlampie 

 

Rolverdeling:  

Elize:   37 jaar oud.  Getroud met Henk. Hulle het twee kinders, Henri (12) en Maryke 

(9).  Elize het fotografie studeer en is deesdae ‘n professionele fotograaf. Sy het nie veel 

kontak met haar familie nie, nadat sy met Henk getrou het, het sy haar eie lewe, haar 

kinders en haar eie belange.  

Elizabeth/Libby:  33 jaar oud.  Sy is Elize se enigste sussie.  Libby is ‘n persoon met 

DownSindroom.  Sy het ‘n Nasionale Diploma in Educare en is tans ‘n onderwyseres by 

‘n skool vir kinders met verskillende gestremdhede.  Sy woon by haar ma.   

Plot:  Elize en Libby se ma is skielik oorlede.  Libby kom woon by Elize en die twee 

sussies leer mekaar weer van vooraf ken, deel herinneringe en besin oor die toekoms en 

hul verskille.   
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Die verhoog is donker, Vangelis se Missing speel saggies in die agtergrond.  ‘n Kollig gaan 

aan, Libby en Elize staan rug-aan-rug gevries terwyl die voiceover speel.    

Voiceover:  

Ma: Elize, kom groet jou nuwe sussie. 

Klein Elize: Is dit sy? 

Ma: Is sy nie pragtig nie?  

Klein Elize: Sy lyk snaaks.  

Ma: Snaaks? Alle babatjies lyk mos maar snaaks as hulle gebore word. 

Klein Elize:  Mariaan se sussie het nie so gelyk nie. Sy lyk nie soos die ander babatjies nie.  

Ma: Sy is nie soos ander babatjies nie.  

Klein Elize: Wat is fout met haar mamma? Is sy siek? Gaan sy doodgaan?  

Ma: Liezie. Liewe Jesus het vir haar ‘n ekstra chromosoom gegee.  Sien jy? 

Klein Elize: (sukkel met die woord) Kronosoon....Kronosoon...wat is ‘n kronosoon mamma?  

Ma: Chromosoom. Wanneer ‘n babatjie gebore word gee Liewe Jesus vir ons chromosome, 

klein engeltjies wat ons oppas hier op aarde.  Sy het ‘n ekstra engeltjie gekry. Verstaan jy? 

Klein Elize: (dikbek) Hoekom mag sy ‘n ekstra engeltjie gekry het?  

Ma: Want sy is spesiaal.  

Klein Elize: Kronosoon.  

Ma: Chromosoom.  

Klein Elize: Kronosoom....is dit soos ‘n kroon mamma? Is sy ‘n Konining? Soos Prinses 

Diana?  

Ma: (lag) Ja, sy is. ‘n Prinsessie wat eendag Konining gaan word. Wat noem ‘n mens ‘n 

prinses? Elizabeth.  Ja, dit is reg. Elizabeth. Die mooiste pêrel in Liewe Jesus se kroon.  

Klein Elize: Elizabeth. Dit is mooi, maar ek gaan haar Libby noem. Tot sy eendag groot is.  
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Ma: Libby. Dit is perfek. Libby, kyk wie is die...kom groet jou sussie.  

Klein Elize: Hallo sussie. My naam is Elize. Ek sal jou mooi oppas en jou nooit laat val nie, 

belowe.  

Ma: Welkom op aarde Libby.  

Die kollig doof uit en Elize neem haar posisie in. Wanneer die ligte aangaan staan Elize in 

die sitkamer. Sy gesels met haar kollega oor die koordlose huisfoon.  Op die koffietafel lê 

haar dagboek en haar selfoon.  

TONEEL 1 

ELIZE:  Chantelle, dit is geheel en al onaanvaarbaar! Daai bruid is besig om ons rond te 

foeter! Nee, dit is nie hoe ons werk nie, ons het nog nooit so te werk gegaan nie! Wie 

dink sy is sy? Prinses Kate? Ek is baie jammer maar ek kan nie sien hoe....okay, vir 

wanneer wil hulle dit skeduleer? (sy tel haar dagboek op en blaai verergd deur die boek) 

Ek is die 16de oop, maar dit gaan hulle kos...waar wil hulle die shoot hou....Wat? Jy is nie 

ernstig nie! ‘n Wildsplaas!!! Die laaste ding waarvoor ek nou krag het is ‘n bruid tussen 

droë graspluime en tarentaalvere! Om nie eers te praat van die opgestopte buffels en 

koedoes met die albaster-oë wat oor ons skouers gaan loer nie – daai goed gee my die 

creeps! Ekskuus? ‘n PRE-BACHELORETTE SHOOT? Kan hulle nie net Samsung-selfies in 

‘n kroeg gaan neem nie!! Hmmm...bridesmaids in eina-tierveltert rompies – ek weet 

darem nie. Hulle betaal soos vir enige ander full length shoot – ek doen lankal nie meer 

‘n shoot vir ‘n shooter of ‘n cheap bottel wyn nie... 

Voiceover van kinders:  

Henri:  Maaaaaaaa! Maaaaa! Maryke ek sweer as jy nou weer daai knoppie druk! LOS UIT! 

Maryke: (hoë huilstemmetjie) Mamma, Henri wil nie vir my ‘n beurt gee op sy Playstation 

nie!  

Henri:  Want dit is MY Playstation!!! Gaan speel met jou Barbies! Maaaaa!  

Maryke: Mamma het gesê jy MOET my ‘n beurt gee. 

Henri: Ek is by Level 6, ek kan nie NOU vir jou ‘n beurt gee nie! Maryke, jy gaan my game 

overwrite as jy nou enter druk! Maryke LOS! (‘n klap weergalm) Sorry...sorry... 
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Maryke: MAMMAAAAAAA!  

ELIZE: Ekskuus Chantelle, hou gou aan...(sy druk die foon teen haar bors) Henri, het jy vir 

Maryke geklap?  

Henri:  Ek het haar net vriendelik gevra om nie aan my goed te vat nie. O my word, sy is so 

‘n drama queen. 

Maryke: Mamma, Henri het my op my rug geklap en my ponytail geruk! Dis flippen seer!!! 

Henri: Is nie! Sy karring al die hele oggend aan my! MAAAAAAAAA!  

ELIZE: Henri, plug uit die playstation en bring die kabels vir my. 

Henri: Maar ma, ma is unfair, ek het niks gedoen nie...dit is sy!  

Maryke: Maar dit was my beurt! Jy sê al van gisteraand af dit is my beurt!  

Henri: Ag shuttup Maryke!  

ELIZE: Henri! Bring vir my die kabels NOU! Julle wil mos nou soos twee Fillestyne 

tekere gaan. Ek sê bring die kabels. Sê jammer vir jou sussie en Maryke kom uit Henri se 

kamer uit! Henri, luister jy?  

Henri: Whatever! Ek haat julle! Ek haat jou! (deur klap toe) For fucksakes. Donnerse 

klikkiebêk!  

Maryke: Mamma, Henri het gesê for vark steaks...en Donnerse!  

ELIZE: Henri! HENRI! (sy sug en praat weer verder oor die foon) Jammer Chantelle, ek 

moes net gou skeidsregter speel. Moenie vra nie.  Henri is vasgeplak aan sy Playstation 

en die laaste keer wat ek rooi kaarte en ‘n pakslae uitgedeel het was toe Maryke ‘n glas 

coke oor Henri se motherboard of fatherboard uitgegooi het – man, die hele Playstation 

se stamboom het gefuze! (lag) Nee, geen pakslae en geen rooi kaarte is nog tot dusver 

uitgedeel nie, maar dit is nog baie baie vroeg in die game en beseringstyd het sopas 

begin, so ons sal maar sien.  Okay, maar terug by die BunduBash-bride-to-be...hoe lyk 

jou 16de? Sal jy beskikbaar wees? Miskien as ons met een kar ry kan ons.... 

Skielik lui haar selfoon.  



6 
 

ELIZE: (cont’d) Ag wie is dit nou? Skies Chantelle, dit is ‘n vreemde nommer, ek bel jou 

nounou terug.  Jammer man. Okay, ons praat nou weer. Okay, baai. (sy tel die selfoon op) 

Elize hallo? Dit is sy.  Ja. Dit is reg dokter, dit is skielik....ek,  nee maar ek was onder die 

indruk dat sy...nee, ek is nie in kennis gestel sy is opgeneem nie. Wanneer? Is sy...ek 

bedoel is daar beterskap? (stilte volg) Hoe laat? Dankie dokter. Ek sal die familie in 

kennis stel...Waar is sy? My sussie? Libby.   

Die ligte verdonker en Elize bly staan met die foon teen haar oor.   

TONEEL 2 

Wanneer die ligte aan gaan sit Elize op die sitkamerbank. Sy vroetel ongemaklik rond. Sy 

staan op en stap na Libby se kamer, trek die duvet reg en stap dan weer terug na die 

sitkamer. Skielik lui die voordeurklokkie. ‘n Kollig verskyn op LIBBY, sy staan met ‘n tas 

aan OP-side. Elize stap nader en vir ‘n oomblik weet nie een van die twee sussies wat om in 

hierdie oomblik van ontmoeting te sê nie.  

ELIZE: (sy praat hard en baie stadig/oorartikuleer) Libby! Hallo! Hoe gaan dit met jou? 

LIBBY: (glimlag) Hallo ousus.  

ELIZE: Kom in.  Kan ek jou tas vir jou dra? Kom ek help jou!  

LIBBY: Moenie worry nie. Ek is okay.  Sus, relax. (sy hou haar tas stewiger vas) 

ELIZE: Nee regtig, kom ek vat jou tas.  Kom in. Hoe gaan dit? Het jy lekker gery? Jy is 

seker stokflou.  Ek hoop iemand het jou tas vir jou gehelp dra toe jy op die bus geklim 

het. Was hulle darem vriendelik met jou? Jy weet...op die bus?  

LIBBY: Nee.  Hulle het geslaap.  

ELIZE: Wat? (sy swaai geskok om) Het die bestuurder geslaap?  

LIBBY: Nee man, die mense.  Op die bus. Hulle het geslaap.  

ELIZE: O. Hoekom?  

LIBBY: Elize, want ons het 3h vanoggend op die bus geklim. Mense gesels nie dan met 

mekaar nie, wat nog te sê met vreemdelinge. So, toe slaap ons maar.  
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ELIZE: Natuurlik. Stupid vraag.  

LIBBY: Nie regtig nie, ek was baie bly om te slaap, want die ou wat langs my gesit het 

was ‘n regte weirdo.  Sy bo-arms was so groot soos my middel en dit het gelyk of ‘n hele 

kleuterskool hom van kop tot tone ingekleur het.  En sy musiek!!! Sus, jy moes dit hoor! 

Die ou wat sing het geklink of hy ‘n grassnyer ingesluk het...so graaaaw-graaaaw-

graaaw....(sy begin hoes)  

ELIZE: (skrik) Libby, is jy okay! Kan ek vir jou water bring! Libby, kry jy asem!  

LIBBY: (lag) Ja man! Ek is fine.  Ek is net nie so goed met heavy metal nie. Dis al.  

ELIZE: Kan ek jou tas vir jou dra? Jy is seker doodmoeg.  Kom in. Kom sit!  

LIBBY: (begin giggel) Elize, wag...uhm....sorry ek....(sy bars uit van die lag)  

ELIZE: (staar verbaas na haar) En nou? Wat is dit nou?  

LIBBY: (sy kan haar lag nie meer hou nie) Dit is net...dit is JY!  

ELIZE:  (staar haar verslae aan) Ek? Maar wat het ek...? 

LIBBY: Ek dink die hele dorp weet seker nou al teen die tyd ek is hier. Hoekom praat jy 

so hard? En so stadig?  

ELIZE: Ek het nie besef ek....Jammer, ek hoop nie ek het jou ongemaklik laat voel nie. 

LIBBY: Elize, ek het DownSindroom. Ek is nie doof nie. Asseblief, jy kan ontspan.  

ELIZE: Sorry. Jammer, ek het gedink... 

LIBBY: Ek het deur die jare doofstom geword? Dit is okay as jy so hard wil praat, ek 

weet net nie hoe gaan ons ooit geskinder kry as dit jou verbale volume is nie!  

ELIZE: (giggel ongemaklik) Jammer...jy weet, as ‘n mens saam met ‘n balhorige tiener en 

sy histeriese sussie onder een dak woon wonder ‘n mens soms of enige iemand luister!  

LIBBY: Hoe oud is Henri al? Ek het jou laas gesien met... 

ELIZE: (skuldig) Maryke se geboorte.  Ja, tyd vlieg nê? Henri is al 12 en Maryke het laas 

maand 9 geword.   
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LIBBY: Wow! Is dit al so lank terug? (glimlag) Dit, dit is seker lekker...om hulle te sien 

groot word. Ek bedoel om te sien hoe hulle hul eie persoonlikhede ontwikkel.  

ELIZE: Soms is hulle magical ja, jy kan nie glo hulle word so gou groot nie, maar 

partykeer dink ek Henri het ‘n magic remote waarmee hy sy ma MUTE, want as ek met 

hom praat staar hy na my asof ek ‘n alien van Planeet “KOM-EK-MAAK-MY-KIND-SE-

LEWE-KAK” afkom...askies. Ek praat nie altyd so nie. (sy vroetel dadelik weer ongemaklik 

rond) Kan ek vir jou iets kry om te drink? Sap, koffie, tee, water, koeldrank, Nesquick, 

Milo, Hot Chocolate?  

LIBBY: (bars weer uit van die lag) Daar doen jy dit weer?  

ELIZE: (verbaas) Wat?  

LIBBY: (maak haar na) Kan ek vir jou iets kry om te drink?  Sap, koffie, tee, water, 

koeldrank, Nesquick, Milo, Hot Chocolate...Bly julle in ‘n coffee shop?  

ELIZE: Ek het maar net gedink jy sou dalk iets wou drink, maar toe weet ek nie of jy 

warm of koud kry nie en of jy hou van koffie of eerder Milo en toe... 

LIBBY: Elize, relax.  Wat wil jy hê? Koffie of tee?  

ELIZE:  (glimlag) Jammer, dit is net, ek het jou so lank laas gesien, ek het half vergeet 

hoe dit is om...uhm...hoe mens.... 

LIBBY:  Met iemand kommunikeer wat Downsindroom het?  

ELIZE: Nee, dit is nie dit nie! Ek bedoel dit nie so nie.... 

LIBBY: Elize, dit is fine.  Dit is okay om ongemaklik te wees. Just for the record, jy maak 

my net so ongemaklik.   

ELIZE: (half uit die veld geslaan) Maak ek jou ongemaklik?  

LIBBY: Hel sus ja!  

ELIZE: (van stryk af gebring) Maar, hoe...ek bedoel? Hoe maak ek jou ongemaklik?  
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LIBBY: Jy is meer opgecharge as die Koeberg Kragsentrale! Wat seker nie ‘n slegte ding 

is nie, ons sal darem nooit ‘n probleem hê met Loadshedding nie. Ek sweer as jy in ‘n 

vertrek instap gaan al die ligte vanself aanskakel!  

ELIZE: Ag dit is nie so erg nie...Ek is maar net nie gewoond om jou so te sien nie...Jy het 

groot geraak Libby.  

LIBBY: Ek hoop nie dit is een van daai “jy het groot geraak, wil jy Maandag saam met my 

begin gym” skimpe nie.   

ELIZE: (begin lag) Nee man! Waar val jy uit?  

LIBBY: Okay, dankie tog, want my favourite chocolate is nogsteeds... 

ELIZE: ‘n Sweety Pie?  

LIBBY: (glimlag) Jy onthou nog?  

ELIZE: Dit was nog altyd jou favourite.  

LIBBY: (maak haar rugsak oop) O ja, ek het vir jou hierdie saam gebring.  

ELIZE: Nee man, dit was nie nodig nie!   

LIBBY: Wag, jy sal sien...(sy haal ‘n foto in ‘n fotoraampie uit) Hierso.  

ELIZE: Dit...dit is ons.  

LIBBY: Dit was op mamma se bedkassie.  

ELIZE: Ek het al vergeet van hierdie foto.  Kyk hoe klein was jy? Soos ‘n pop.  

LIBBY: Wel, jy hou my meer vas soos ‘n kat! Kyk hierso! Hoekom druk jy my so vas? 

ELIZE: Ek was so bang ek laat val jou.  

LIBBY: Ek het geweet jy sou my nooit laat val nie.  

ELIZE: Dankie. Dit is pragtig.  (sy sit die foto op die koffietafel neer) Askies, jy staan 

nogsteeds hier met jou tas? Kom ek gaan wys jou waar is jou kamer.   

LIBBY: Dankie.  
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ELIZE: (stap vooruit en trek die skerm weg) Maak jouself tuis.  Hier is ‘n night light, ek 

het sommer Maryke se ou een hier ingesit, sy was mos altyd bang vir die donker...dit 

gaan darem nou al bietjie beter, ek dink Candy Crush het die Donkerman en die 

Boogieman gewen....sy kan daai sinnelose speletjie vir ure speel.  Ek wonder of ek vir jou 

nog ‘n kombers moet uithaal, daar is ‘n plastiekglasie met ‘n strooitjie sodat jy nie jou 

water perongeluk kan omstamp nie...wat kort nog...Libby? (sy draai om en kyk na Libby 

wat met ‘n groot glimlag in die deur staan) En nou? As jy so lyk? Wat is fout?  

LIBBY: Dit is BAIE pienk.  

ELIZE: Pienk?  

LIBBY: Baie baie pienk.  

ELIZE: O, die beddegoed! Ek...jammer, ek weet. Dit is een van Maryke se ekstra stelle. Ek 

het sommer gedink ek sal dit vir jou uithaal...nie dat ek dink jy is 9 jaar oud nie...dit is nie 

wat ek sê nie...ek.. 

LIBBY: Sus, relax. Dis perfek. Dankie.  

ELIZE: Okay. Great! Dan is dit okay. O ja, die teddiebeer is joune. Maryke het hom 

uitgekies.  

LIBBY:  (gaan sit langs die reuse teddiebeer op die bed) Tall dark en handsome. Sy het 

goeie smaak in mans. Dankie.  

ELIZE: O, amper vergeet ek...(sy haal ‘n elektriese klokkie van die bedkassie af) As jy enige 

iets nodig het, druk net die knoppie en ek sal kom.  

LIBBY:  (skerp) Elize, dit is nie nodig vir ‘n klokkie nie. Ek kan self na my kyk.  

ELIZE: Ek weet, dit is net...die huis is groot en jy is nog vreemd...ek wil net nie hê jy 

moet.... 

LIBBY: Wat? Seerkry nie? Elize, ek is nie ‘n kind nie.  

ELIZE: Libby, asseblief. Moet nou nie moeilik wees nie.  

LIBBY: ‘n Klokkie? Rerig Elize? As ek ‘n klokkie langs my bed wou gehad het het ek 

myself gaan inbook in die hospitaal.  
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ELIZE: Ek het net gedink dit sou dinge makliker maak vir jou. 

LIBBY: Vir my of vir jou?  

ELIZE: Libby, verstaan tog net. Ek het net gedink dit sou jou tydjie hier by ons 

geriefliker maak... 

LIBBY: Geriefliker? Dit is nou regtig nice! Wat kry ek volgende? ‘n Rolstoel? ‘n Doek en 

‘n dummy? ‘n Borslap en plastiek borde, messe en vurke?  

ELIZE: Seblief Libby.  

LIBBY:  (sy sug moedeloos) Jammer, ek is net bietjie moeg. Vandag was ‘n lang dag. 

ELIZE:  Dit was ‘n lang dag.   

LIBBY: Nag sus. Lekker slaap. En dankie vir al die moeite.  

ELIZE: Geen moeite. Lekker slaap Libby. En welkom hier by ons.  

LIBBY: Nightie night.  

ELIZE:  Nightie night.  

Elize skuif die skerms toe en hulle gaan staan weer rug aan rug teen mekaar, die skerm 

nou tussen hulle.  

LIBBY: Sy gaan fine wees.  

ELIZE: Sy gaan fine wees.  

TONEEL 3 

Die ligte verdonker.  Wanneer die ligte aangaan is daar absolute chaos op die verhoog.  

Elize hardloop rond met haar foon vasgeplak teen haar oor. Libby sit in haar kamer en 

blaai deur ‘n tydskrif, sy hoor die rumoer en gaan loer by die skerms uit.  

Voiceover:  

Henri: Maaaaa, waar is my rugby trui? Ek kry dit nie? Ma!  

ELIZE: Henri, jou rugbytrui is in die was.  
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Henri: Maar ma, ek speel proewe vandag! Ma weet al hoe lank ons speel vandag die finals, 

wat die moer gaan ek nou vir Meneer Beyers sê? 

ELIZE: Henri, jy praat nie so met my nie! Wat wou jy hê moes ek doen? Jou stink 

natgeswete trui weer netjies opvou en terug sit in die kas?  

Henri: Maar ma weet ek speel vandag. Dit staan so op die omsendbrief! Het ma ooit die 

brief gelees? Nee ma het nie! Want as ma die brief gelees het sou ma  gister my trui gewas 

het!  

ELIZE: Henri, hierdie is ‘n HUIS, nie ‘n HOTEL nie! (buite druk iemand ‘n kar se toeter) 

Maryke! Maryke! Tannie Louise is hier! MARYKE JY GAAN LAAT WEES! Toe Henri, jy 

ook.  

Henri:  Ag jis, dit suck! Ma is besig om my hele lewe op te fok.  

ELIZE: Henri KOEL AF! Ek sal jou trui later by die sekretaresse gaan afgee. 

Henri: Drop it. Ek sal vir Divan vra of ek sy trui kan leen. Whatever.  (die deur klap toe)  

Libby sluip uit die kamer uit. Sy verdwyn Prompt-side/kombuis toe.  

ELIZE: (sy praat verder oor die foon) Chantelle, waar was ons, o ja, ek het vir jou gesê my 

tarief bly dieselfde! Ek gaan nie vir ‘n hele naweek tussen die leeus en likkewane 

rondhardloop agter ‘n bruid wat nie weet wat sy wil hê nie! Nee! Dit is onaanvaarbaar.  

Met hoeveel wil sy dit sny? 30% met die Demo, cd’s en koffietafel vertoonalbum 

ingesluit? Is sy heeltemal van haar trollie af!  

Voiceover:  

Maryke: Mamma, ek kry nie my hokkiestok nie! Mamma, ek kry nie my hokkiestok nie! 

Mammaaaaaa!  

ELIZE: Ekskuus Chantelle, hou gaan aan. Maryke, tannie Louise wil ry!  

Maryke: Maar my hokkiestok... 

ELIZE: Jou hokkiestok is presies daar waar jy dit laas gelos het.  

Maryke: Maar waar? Ek sien dit nie.  
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ELIZE: In die tv kamer, langs jou tekkies, langs jou toksak, in die hoek, langs jou dvd’s en 

kareoke masjien.  Toe roer jou! (sy tel die foon weer op) Jammer Chantelle, dit gaan dol. 

Luister, ek moet hardloop. Kan ek jou oor so uur of wat terug asseblief? Ek het ‘n krisis.  

Libby het intussen terug gekom met ‘n skinkbord, twee bekers koffie en beskuit. Sy loop 

versigtig na die koffietafel toe. Elize sien haar nie, en wanneer sy omdraai loop sy teen 

Libby was. Sy stamp die hele skinkbord om. 

ELIZE: Shit...Wat die? Libby! Hoekom bekruip jy my so?  

LIBBY: Dit het geklink of jy ‘n rowwe oggend het. Ek wou net vir jou koffie bring, dis al.  

ELIZE:  Het jy alleen koffie gemaak? Libby! Jy kan nie sommer net die ketel aanskakel en 

koffie maak soos jy lus het nie! Dis gevaarlik! Verstaan jy dan nie? Is jy okay? Het jy 

gebrand? Gee jou arm laat ek sien. 

LIBBY: Elize, ek is 33 – nie 3 nie! Ek is fine. Los nou. Elize! Die koffie drup oral op die 

vloer.  

ELIZE: Ag nee, kyk hoe lyk dit hier!  

LIBBY: Wag, ek kry gou ‘n lap.  (sy hardloop af) 

ELIZE: Jy kan so bly wees jy het nog nie kinders nie! (sy tel die bekers en beskuit op) 

Henri het oornag die f-bom ontdek en probeer dit nou soveel as moontlik in enige sin 

gebruik. Maryke gaan vir kersfees ‘n GPS kry, want ek is nou net mooi gatvol om altyd 

alles te soek en agter haar blink stertjies op te tel...en dan praat ek nie eers van my 

nagmerrie-bridal shoot wat voorlê nie! Bid jou dit aan, ‘n bridalshoot met leeuwelpies 

en meerkatte! Dit is belaglik!  

Libby kom in met ‘n emmer water en ‘n mop.  

LIBBY: Well, thank goodness for Mr. Muscle!  

ELIZE: Libby! Gee die emmer hier! Kom ek help jou. Wag, los, sit neer... 

LIBBY: Elize, dit is net ‘n emmer, los dit nou, ek het dit! Elize, jy gaan die water uitgooi.  

ELIZE: Libby, gee die emmer vir my.  Die ding is te swaar, gee dit hier!  
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LIBBY: ELIZE, ek het afgelope 3 jaar vir ma gebad! Trust me,  sy het meer geweeg as ‘n 

emmer water!  

ELIZE: Libby, moet nou nie moeilik wees nie, gee dit net hier, ek sal skoonmaak!  

LIBBY: Maar ek wil jou help!  

ELIZE: Maar ek wil nie hê jy moet my help nie!  

LIBBY: Hoekom nie?  

ELIZE:  Want jy kan dit nie doen!  

LIBBY: (sy sit die emmer neer) Elize, dit is gemeen.  

ELIZE: Libby...ek...jammer, ek het dit nie so bedoel nie.  Ek wil net nie hê jy moet... 

LIBBY: Wat? Wat Elize? Verdrink in ‘n emmer water? Jou koffietafel breek? Nog twee 

van daai lelike wit koffiebekers kraak? Beskuitkrummels en water mors op jou 

marmervloere? Wat Elize? Sê dit! Ek is net in die pad. Ek is in jou pad! Ek pas nie in by 

jou perfekte lewe nie.  

ELIZE: Libby, asseblief. Ek sit klaar met Henri se tienernukke, moenie nou met joune 

ook begin nie!  

LIBBY: Dit is juis die punt! EK is lankal nie meer ‘n tiener nie Elize! Ek is ‘n volwasse 

vrou!  

ELIZE: Nou maar tree dan op soos een!  

LIBBY: Weet jy wat, ek gee op. Ek kan regtig nie minder omgee nie. (sy stap na haar 

kamer toe) Elize, onthou net – jy is die oudste. Miskien is dit tyd dat jy vir ‘n slag soos die 

ouer suster begin optree.  

ELIZE: Libby! Libby! Moenie loop nie, ek is nog nie klaar gepraat nie! Libby, as jy onder 

my dak bly dan hou jy by my huisreëls! Ek gee nie om of jy 3 of 33 is nie! Hoor jy my?  

LIBBY: (brom onderlangs) Ja ma.  

ELIZE: Wat het jy daar gesê? 
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LIBBY: Niks. Vergeet dit Elize. Ek is moeg. Verskoon my.  

ELIZE: Libby wag! Ek is jammer. Dit was net ‘n deurmekaar oggend. Ek het dit nie so 

bedoel nie.   

Libby trek die skerm agter haar toe. Sy staan met haar rug teen die skerm. Elize stap nader, 

wil klop aan die deur, huiwer dan en bly net so staan.  

LIBBY: (saggies) Ek moes nie dit gesê het nie.  

ELIZE: (fluister) Ek moes nie dit gesê het nie.  

LIBBY: Jammer ousus.  

ELIZE: Jammer Libby. Ek is so jammer.  

Die ligte verdonker. Die volgende toneel speel af in Elize se sitkamer. Haar vriendinne kom 

drink by haar tee.  Hulle almal is dood nuuskierig om vir Libby te sien. ‘n Kollig gaan aan op 

Elize in die sitkamer. Daar staan’n skinkbord met teekoppies op die koffietafel. Libby sit in 

haar kamer. Sy kan elke woord hoor en luister aandagtig.  

TONEEL 4 

Voiceover:  

Jeanette: Ag siestog, die arme dingetjie. Jy weet Elize, hulle is maar ‘n handvol jong. Wat 

gaan nou van haar word? Ek meen, gaan julle ‘n voltydse oppasser vir haar kry? 

ELIZE: Ek weet nie. Ons het nog nie daaroor gepraat nie. Libby het nie regtig ‘n oppasser 

nodig nie. Sy is baie onafhanklik, selfs met haar gebrek.  

Jeanette:  Ja jong, maar as hulle eers een keer daai terugslag het....sy sal altyd ‘n kind bly. 

Ek meen, haar vermoëns om te kommunikeer en haar begrip is wat? Die van ‘n 6 jarige?  

ELIZE: Sy is 33 jaar oud.  

Jeanette: Dit sê niks. Genadetjie, is sy al so oud? Hulle leef mos nie lank nie.  

Chantelle: Jeanette, dit is nou regtig onsensitief!  

Jeanette: Maar dit is die reine waarheid, ek het dit geGoogle voordat ons kom tee drink het.  
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ELIZE: Nog tee?  

Jeanette:  Nee dankie.  

Chantelle: Nou hoe is sy Elize? Ek bedoel, is sy soos daai outjie in daai movie?  

ELIZE: Watter movie?  

Chantelle: Man, van die kôkkie-kind... 

Jeanette: Chantelle! DIT is nou regtig onsensitief!  

Chantelle: Wat? Ek vra maar net! En daar was so fliek, man, Ouma se iets...Ouma se 

optelkind...of so iets.  

ELIZE: (effe styf) Ouma se Slimkind. Nee, sy is glad nie so nie.  

Jeanette: Net sodat jy weet Elize, ons bid vir julle. Veral vir jou en Henk. Dit kan nie maklik 

wees om met so iemand saam te leef nie.  

Libby kan dit nie meer verduur nie en sy kom uit die kamer uit gestap. Sy glimlag stout, tel 

die teddiebeer op en loop dan swaar, amper kruppel en slinger-slinger na die sitkamer toe. 

Sy praat stadig met ‘n sleeptong.  

LIBBY: (praat stadig en moeilik) Liezie...liezie... 

ELIZE: (verskrik) Libby! Libby, wat is fout? Libby wat het gebeur?  

LIBBY: Niksie. Soek bietjie tee. Libby soek bietjie tee.  

Jeanette: Siestog, so hulpeloos. Net soos ‘n kind. Hallo Libby...Hoe gaan dit?  

LIBBY: Lekker tee! (sy klap haar hande opgewonde)  

ELIZE: Libby asseblief, wat doen jy? Jammer, sy is nie altyd so nie. Libby!  

LIBBY: My naam is LIBBY!  

Chantelle: En hoe oud is jy Libby?  

LIBBY: Soveel. (sy hou twee 3’e op met haar vingers) 

Jeanette: Allamapstieks, 33! En wie is jou maatjie?  
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LIBBY: Dis my boyfriend. Teddy. Hy is mooi. En hy vry lekker!  

ELIZE: Libby! Dit is nou genoeg!  

Jeanette: Ja, dit is ‘n klassieke teken van hulle siekte vriendin. Hulle ontwikkel baie vinniger 

as die normale kind...en hulle drange...dit is dikwels die van ‘n volwassene reeds op ‘n baie 

vroeë ouderdom. Siestog. Wat ‘n las om te dra!  

ELIZE: Ag sy is sommer laf! Sy speel sommer. Libby hier is jou tee.  

LIBBY: Hoe sê mens? Mens sê baie baie dankie! Teddy soek ook tee.  

ELIZE: Libby kry nou end!  

LIBBY: Libby kry nou end! (sy slurp haar tee aspris en mors op haarself) 

Chantelle: Ag shamepies...sy het gemors Elize. Wag, ek het ‘n wet wipe. Kom ek help haar.  

Jeanette: Julle sal moet kyk vir ‘n oppasser Elize. Dalk moet julle adverteer, iemand wat 

met gestremde kinders kan werk. 

LIBBY: Ek werk met gestremde kinders. 

ELIZE: Libby! Dit is nou genoeg! 

Jeanette: Ag siestog Elize, los haar. Sy wil sommer net saam gesels.  

LIBBY: (sy praat normaal) Ek sê ek werk met gestremde kinders. Elke dag.  

ELIZE: (ongemaklik) Libby, waarvan praat jy?  

LIBBY: Ek is ‘n onderwyseres by ‘n skool vir kinders met spesiale behoeftes en 

verskillende gestremdhede. Dit is waarvoor ek gestudeer het.  

ELIZE: Maar Libby, ek het nie geweet jy het... 

LIBBY: Wat? Gestudeer? Ek was die enigste persoon met Down Sindroom wat nog ooit 

by die Kollege toegelaat is.  Ek het ‘n tegniese matriek, wat ‘n N3 kursus is verwerf, 

daarna het ek die N4, N5 en N6 kursusse geslaag. ‘n N6 is die hoogste akademiese 

kwalifikasie aan ‘n Kollege en daar is ‘n Diploma in Educare aan my toegeken.  
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LIBBY: (cont’d) Ek het ook ‘n spesiale toekenning verwerf omdat ek die eerste en 

enigste persoon in Suid-Afrika is wat ‘n tersiêre diploma kon behaal en ek was die 

enigste persoon met Down Sindroom in die wêreld met ‘n onderwyskwalifikasie.  

ELIZE: Libby, ek het nie geweet nie...julle het my nooit gesê nie... 

LIBBY: Jammer Elize, ek is seker nou baie onbeskof, ek het myself nog nie eers ordentlik 

voorgestel aan jou vriendinne nie.  Ek is Libby en soos julle kan sien is ek ‘n persoon met 

Down sindroom.  Sommige persone met Down Sindroom is net gedeeltelik aangetas. Ek 

is nie so nie, elke sel in my ligaam het ‘n ekstra chromosoom. Dit is ‘n genetiese 

afwyking en meestal nie oorerflik nie.  Dit word Trisomie 21 genoem. Ek weet ek het ‘n 

ekstra chromosoom, maar baie van ons het met tye probleme, myne het net ‘n naam.   

Na my geboorte het baie mense vir my ma gesê:”ag toemaar, hulle leef nie lank nie...” 

Gelukkig is dit ‘n miskonsepsie van die verlede. Ons lewensverwagting is vandag 60 tot 

selfs 70 jaar.  Die lewe en dood is egter nie in ons hande nie, maar wel wat ons met ons 

lewens maak! Toe ek 33 jaar gelde gebore is wou my ouma en haar vriendinne my 

“normaal” bid.  My ma het eerder vir my gebid dat ek die geleenthede moet kry om my 

volle potensiaal as Downs te ontwikkel.  Sy was tevrede met my net soos ek is. En dit is 

ook hoe sy my groot gemaak het. Hulle het my onvoorwaardelik aanvaar.  Ek is gebore 

met verstandelike en sekere fisiese gestremdhede, ek is stadig in baie opsigte, maar my 

ma het nie net daarop gefokus nie, maar op dit wat ek kan doen. My ma het altyd 

gesê:”die lewe sou so vervelig gewees het as ons almal dieselfde was...”  Soms laat die lewe 

mens minderwaardig en bang voel, ek ken daardie gevoel, omdat ek slim genoeg is om 

te weet dat ek nie so slim soos meeste ander mense is nie. Ek weet dat ek baie dinge nie 

kan doen nie en dat ek nie sonder hulp na myself kan kyk nie, maar daar is baie mense 

met groter probleme as ek.  Ek is eintlik baie dankbaar om net ek te wees.  Ek het op 

skool ‘n normale leerplan gevolg, ek moes hard werk om daar te kon bly, want my ma 

was maar altyd bang dat hulle my sou vra om na ‘n ander skool toe te gaan as ek te ver 

agter sou raak met my werk. 

Party seuns het my gespot omdat ek anders as die ander leerders gelyk het. Dit was die 

een slegte ding van ‘n gewone skool. Jy pas so half nooit regtig in nie. Ek het dan gesê dat 

ek net een chromosoom meer as hulle het en dan gevra of hulle my ekstra chromosoom 

wil hê en toe het hulle my uitgelos.   
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Mens moet probeer om nie te fyngevoelig te wees oor wat mense sê nie. Later het die 

kinders my verkies as klaskaptein, hulle het my aanvaar vir wie ek is.  Ek het die prys vir 

beste Biologie-leerder met die hoogste biologie punte ontvang asook erekleure vir my 

Drama-prestasies op Nasionale vlak. Ek, ek wat nie eers in ‘n normale skool moes wees 

nie.  En die slaag van my vakke vir my diploma was nie maklik nie. Ek het van my vakke 

gedruip, en weer gedruip en selfs weer gedruip.  Maar ek het nooit moed opgegee nie.  

Ek het net harder probeer. Ek het geweet dat ek harder as ander moes studeer, maar 

nooit vir myself jammer gekry nie. Dit is net ‘n mors van energie en ek wou vir myself 

bewys dat ek dit kan doen as ek hard genoeg werk.  

Mense kyk na Down sindroom en skrik. Hierdie mediese toestand wat veroorsaak dat 

mense hulle babas aborteer of in inrigtings of agter in hulle huise toesluit sodat mense 

hulle nie kan sien nie! Ek het een keer twee klein seuntjies met Down Sindroom in 

Johannesburg ontmoet.  Albei is in hospitale gelos deur hul ouers omdat hulle ouers 

gevoel het hierdie kinders pas nie in by hulle eie akademiese geleerdheid nie. Ons 

verdien om te lewe en ons kan ‘n vol lewe hê en ons kan selfs ‘n positiewe verskil maak 

in ander mense se lewens. ‘n Wonderlike pianis het by geleentheid gesê dat daar nie iets 

soos ‘n vals noot is nie, die note mag dalk vir ons verkeerd klink maar in werkliheid 

klink dit net anders.  Daarom vra ek julle om asseblief aan mense met gestremdhede die 

geleentheid te bied om trots te wees op hulle andersheid.  My droom is vir Suid-Afrika 

om ‘n land te word waar die algemene publiek gestremde mense sal respekteer, 

aanmoedig en help om hulle volle potensiaal te ontwikkel sodat hull edie geleentheid sal 

kry om ‘n bydrae in die samelewing te maak en sodat hulle sal voel dat hulle ook ‘n doel 

in die lewe het. En ek is okay. Al het ek Down Sindroom. Ek sal dit vir niks in die wêreld 

verruil nie, want die Here het my gemaak – presies soos Hy het – ‘n persoon met Down 

sindroom.   

Nou as julle my asseblief sal verskoon.  Dankie vir die lekker kuier, hoop om julle gou 

weer te sien.   (sy stap na haar kamer toe en draai eenmaal om) En Chantelle, onthou jou 

wetwipes.  Jy het op jouself gemors.  Jou teekoppie lê al op jou skoot.   

Die ligte verdonker en Elize bly verslae op die bank sit.  
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TONEEL 5 

Daar is naggeluide hoorbaar, honde wat blaf, krieke. Elize sit voor op die verhoog, slegs in 

‘n kollig. Sy rook ‘n sigaret en staar na die grond. Libby verskyn agter haar.  

LIBBY: Elize?  

ELIZE: (probeer vinnig die sigaret doodruk) Libby! Ek dog jy slaap al? Sorry...ek ... 

LIBBY: (keer haar) Nee moenie. Relax. Dit pla my glad nie. Ek weet jy rook. 

ELIZE: (verbaas) Jy weet?  

LIBBY: Sus, as ‘n mens soos ‘n asbakkie ruik is dit obviously jy rook.  Mag ek sit?  

ELIZE: Natuurlik. Sit. Ek...ek rook nie regtig nie.  

LIBBY:  Sê sy terwyl sy sensueel aan haar stokkie suig! (sy maak haar na en trek aan ‘n 

onsigbare sigaret)  

ELIZE: (lag) Libby, jy is lekker simpel!  

LIBBY: Hoekom? Dit is nogal sexy!  

ELIZE: Ek slaat jou gat aan die brand as jy dit ooit probeer!  

LIBBY: Ek sal nie. Belowe.  

ELIZE: Ek rook net as Henk nie by die huis is nie. En ja wel, as Henri my bloeddruk deur 

die dak jaag – wat my oornag verander het in ‘n kettingroker...Ek sal seker een of ander 

tyd moet ophou.  

LIBBY: Jip.  

ELIZE: (sug en vat nog ‘n trek) Jip.  

LIBBY: (daar volg ‘n oomblik van stilte) Is jy kwaad vir my? Oor vandag?  

ELIZE: So bietjie.  

LIBBY: Hoe bietjie is so bietjie?  

ELIZE:  Hmmm....so bietjie baie.  
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LIBBY: Jammer Elize.  

ELIZE: Hoekom het jy my nooit gesê nie?  

LIBBY: Van wat?  

ELIZE:  Van alles. Van al jou prestasies , van ma wat siek geword het, ek...dit is asof ek 

nie bestaan het nie, asof ek nooit eers daar was nie.   

LIBBY: Maar Elize, jy was nooit daar nie.  

ELIZE: Wat moes ek doen Libby? Ek het ‘n man en kinders. Ek het ‘n werk! Ek kan nie 

elke naweek 800 kilos ry om te gaan kyk wat is nuus by die familie nie!  

LIBBY: Maar jy kon een keer ‘n jaar 800 kilos ry. Net een keer ‘n jaar. Dis al.  

ELIZE: (verwytend) Jy is reg. Sorry. Ek, ek weet net nie waar het alles so verkeerd 

gegaan nie.  Ek het so vasgevang geraak in my eie selfsugtige lewe. Ek het nooit eers 

geweet jy het gaan studeer nie. Libby, hoekom het jy my nooit vertel nie?  

LIBBY: En wat gesê Elize? Dit is niks special nie. Jy het ook gestudeer. No big deal! 

ELIZE: Maar dit is ‘n big deal! Ek bedoel jy het Downsindroom – en steeds het jy ‘n N6 

kursus geslaag! Die hoogste akademiese kwalifikasie aan ‘n Kollege.  Dit is ongelooflik!  

LIBBY: En dit is juis hoekom ek dit nooit vir iemand vertel het nie.   

ELIZE: Maar ek verstaan nie?  

LIBBY: Elize, as jy dit reg gekry het sou almal vir jou geluk gesê het, kloppie op die 

skouer gegee het en dan was dit oor en verby. Vertel ek dit vir iemand spring hulle oë uit 

hulle koppe en sleep hulle monde op die grond – daar is verbasing, trots, ongeloof, 

opregte blydskap – maar altyd ‘n gevoel van jammerte, ag-siestog-shame-kyk-hoe-hard-

het-die-domkoppie-geleer!  

ELIZE:  Libby, dit is nonsens en jy weet dit!  
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LIBBY: Elize, mamma het my normaal groot gemaak. Dit was haar grootste droom – dat 

my gebrek my nooit tweede beste sal laat wees nie, dat ek net so ‘n regverdige kans tot die 

lewe en sukses sal hê as enige ander normale kind.  Dat ek net so regverdige kans sou hê 

soos jy.  Ek spog nie met my prestasies nie, want ek soek nie selfbejammering of 

lofprysings nie – ek wil net ‘n normale lewe hê. Dis al.  

ELIZE: Ek dink ek verstaan so bietjie wat jy bedoel. Jammer, ek het nie besef... 

LIBBY: Nee, ek is jammer, ek wou jou nie embarras voor jou vriende nie...dit is net, ag ek 

weet nie, ek het net kwaad geraak toe ek hulle so oor my hoor praat. 

ELIZE: Hoe?  

LIBBY: So asof ek hierdie freak of nature is! Bel die koerante want die kôkkie het kom 

kuier!  

ELIZE: Libby, jy weet hulle het dit nie so bedoel nie. Mense is bang vir die onbekende.  

LIBBY: Jy weet nie hoe dit is nie Elize. Jy sal dit nooit verstaan nie. As ‘n mens in ‘n 

vertrek instap verander alles.  Mense praat stadiger, duideliker, fluister, vat saggies aan 

jou, want hulle is so bang jy breek. Hulle maak opmerkings en aanmerkings oor jou – 

voor jou, want jy is mos dom, jy sal in elk geval nie verstaan wat hulle bedoel nie....Dit 

maak seer Elize, mens raak dit gewoond, maar dit maak altyd seer.  

ELIZE: Ek is jammer Libby. Ek is so jammer.  

LIBBY: Ek verstaan dit nie altyd nie.  Ons het net ‘n ekstra chromosoom gekry.  Ons het 

nie drie bene of agt arms soos ‘n seekat nie, ons het nie ekstra oë of voelers op ons 

koppe soos een of ander alien nie...ons lyk net soos julle, dalk so klein bietjie anders, 

maar ons voel net soos julle, dink net soos julle.  

ELIZE: (giggel) Dit was nogal snaaks.  

LIBBY: Wat?  

ELIZE: Hulle gesigte! Ek het gedink Chantelle gaan haar piering heel insluk!  

LIBBY: (begin lag) Om nie eers te praat van daai ander vrou met die diep stem nie!  
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ELIZE: Jeanette? 

LIBBY: Die een wat klink of sy ‘n pakkie Boxer-twak en skeermesse vir ontbyt eet. Ek 

sweer haar stem het drie keer gebreek van die skrik!  

Hulle lag en dan volg daar ‘n stilte.  

ELIZE: Jy weet, ek was altyd jaloers op jou. 

LIBBY: Op my? Elize het jy op jou kop geval of rook jy iets anders as sigarette!  

ELIZE: Toe ek klein was was ek altyd jaloers op jou.   

LIBBY: Hoekom?  

ELIZE:  Die dag toe jy gebore is het mamma my vertel jy het ‘n ekstra chromosoom 

gekry. Ek het nie geweet wat dit is nie, ek het dit nog ‘n kronosoon genoem en sy het aan 

my verduidelik - Wanneer ‘n babatjie gebore word gee Liewe Jesus vir ons chromosome, 

klein engeltjies wat ons oppas hier op aarde.  Sy het ‘n ekstra engeltjie gekry. Ek wou so 

graag ook ‘n ekstra engeltjie gehad het.  

LIBBY: Maar jy het een gekry.  

ELIZE: Hoe bedoel jy?  

LIBBY: Maryke.  Jy het jou ekstra engeltjie gekry.  

ELIZE: En ‘n ekstra duiweltjie met die naam Henri!  

Hulle lag.  

LIBBY: Hy sal nog grootword. Jy sal sien. Sodra hy deur sy macho fase, suip fase, bikes 

en blink BMW fase en sexy poppe met geen persoonlikheid fase kom sal jy sien – hy 

gaan nog jou regterhand word en vir Maryke soos goud oppas.  

ELIZE: Die dag as dit gebeur bel ek jou heel eerste en ons drink ‘n bottel sjampanje leeg 

– op Henri the Horrible se metamorfose na Henri the Humble Hero!  

LIBBY: (lag) Cheers!  
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ELIZE: Daai sjampanje gaan nog lank op ys moet lê, want op hierdie stadium hoop en 

bid ek net hy vermoor nie sy sussie of kry ‘n tattoo van ‘n halfkaal vrou op sy nuwe 

biceps nie!  

LIBBY: (raak stil) Ek was ook jaloers op jou. My hele lewe lank.  Weet jy dit?  

ELIZE: Op my! Libby? Hoekom?  

LIBBY: Jy was nog altyd my mooi ousus. My hero. My lang sussie wat eerste span netbal 

gespeel het, my sussie wat die mooiste fotos neem, wat redakteur was van die skool se 

koerant, wat ‘n man en kinders het, wat ‘n wit trourok kon dra, wat babatjies met net 

genoeg chromosome kan kry...flippit Elize, jy het die perfekte lewe.  

ELIZE: Dinge is nie altyd soos wat dit lyk nie Libby.  

LIBBY: Ek wens ek kon net vir eendag soos jy wees. Ek wens soms ek kan daai ekstra 

chromosoom vir Liewe Jesus teruggee inruil vir ‘n regte engeltjie – vir ‘n babadogtertjie 

of seuntjie, ‘n man. (haar stem raak weg) Dit is my grootste droom Elize.  Ek sal nooit ‘n 

ma kan wees nie. Ek sal nooit kan trou en kinders kry nie, want wat as hulle ook soos ek 

is? Ek sal altyd alleen wees.  En met mamma...nou dat sy weg is. Ek was nog nooit so 

alleen soos nou nie.  

ELIZE: Maar Libby, jy het ‘n hele string seuntjies en dogtertjies! Jou 

kleuterskoolkindertjies! En hoe wonderlik is dit dat hulle ‘n kamma-mamma het wat 

hulle beter verstaan as hulle regte mamma. Besef jy hoe ongelooflik spesiaal jy regtig is 

Libby?  En jy is nie alleen nie.  Ek is nog hier.  Ek sal altyd hier wees.  Weet jy, Mamma 

was reg... 

LIBBY: (vee haar trane af) Hoe bedoel jy nou?  

ELIZE: Dit is hoe jy jou naam gekry het Libby. Weet jy dit? Elizabeth. Die dag toe jy 

gebore is het  ek vir mamma gevra of jy dan ‘n Konining is, want jy dra mos ‘n 

kroonosoon...mamma het gesê: Sy is ‘n Prinsessie wat eendag Konining gaan word. Wat 

noem ‘n mens ‘n prinses? Elizabeth.  Ja, dit is reg. Elizabeth. Die mooiste pêreld in Liewe 

Jesus se kroon.  

LIBBY: Het sy dit regtig gesê? 
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ELIZE: Op my erewoord.  

LIBBY: Dit is mooi.  

ELIZE: Dit is. (daar volg ‘n stilte) Libby, kan ek jou iets vra?  

LIBBY:  Jip.  

ELIZE: (nuuskierig) Het ouma jou regtig probeer normaal bid?  

LIBBY: (bars uit van die lag) Ek belowe jou – cross my heart and hope to die!  

ELIZE: (proesend) Is jy ernstig! Wat het gebeur?  

LIBBY: Man, ek was seker so 7 jaar oud... 

ELIZE: Waar was ek?  

LIBBY: In die koshuis. Anyway, ek was besig om tv te kyk toe ouma en tannie Koeks 

daar opdaag. Met ‘n melktert so groot soos ‘n trok se wieldop en ‘n bybel. Toe hulle 

instap het ouma my ‘n drukkie gegee en gesê: “Elizabeth, ons het gekom om die hande 

neer te lê in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees...ons kom smeek vir 

genesing en vergifnis...”  

ELIZE: Nee jy jok!!! Jis, ouma is regtig ‘n freak! Sy was nog altyd nie all there nie! En gooi 

vir tannie Koeks saam in die mix en dan is hulle double trouble!  

LIBBY: Einste! Ek kon dit nie beter gestel het nie! Elize, ek was so vrek bang oor daai 

hande neerlê, want ek het gedink ouma gaan ‘n klomp afgekapte bloederige hande uit 

haar handsak uithaal.  Toe verdwyn hulle in die kombuis en die volgende oomblik vlieg 

die bybel en die melktert by die voordeur uit met Tannie Koeks en Ouma kort op hulle 

hakke!  

ELIZE: (bars uit van die lag) Moenie vir my sê ma het die bybel by die voordeur 

uitgegooi nie!  

LIBBY: Sy het! En arme tannie Koeks se melktert! Ma het hom gegooi soos ‘n frisbee en 

hy het eers weer grond gevat anderkant die stoep se onderste trappie.  Ouma en tannie 

Koeks het buite by die voordeur gestaan en huil en toe kom ma uit met die besem.  
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ELIZE: (krul soos sy lag) Haak Vrystaat, die GeelHEKS is hier!  

LIBBY: Ma het net geskreeu: “Ek skaam my vir julle twee huigelaars! Tannie Koeks, vat 

jou melktert en druk hom waar die Heilige Gees nie skyn nie, en ma – kom verkondig weer 

sulke snert in my huis en ek klap julle altwee so hard terug tot in Sodom en Gomorra – 

waar julle hoort” 

ELIZE: Neeee, Libby! Is jy ernstig??? Geen wonder ouma was nie vir die volgende vier 

kersfeeste genooi nie!  

LIBBY: (lag lekker) Toe ek vir ma vra ”mamma, wat is ‘n huigelaar” toe glimlag sy net en 

sê – “Dit is die mooi woord vir ‘n pyn in die gat” 

Hulle altwee lag.  Weer stilte.  

ELIZE: Was ma baie siek?  

LIBBY: Sy was.  

ELIZE: Het sy pyn gehad?  

LIBBY: Aan die begin was dit erg.  Haar lyf het gebrand en sy het die vreeslikste 

spookpyne gekry, dan voel sy dit, dan voel sy dit nie meer nie, en dan sommer net so uit 

die bloute krul sy weer van die pyn en gaan lê in ‘n bondeltjie – maar later het sy dit nie 

eers meer gevoel nie.  Haar lyf was te moeg sus, sy was net te moeg.  Dit is beter so.   Ek 

weet dit is selfsugtig, maar ek is bly sy het voor my gegaan.  

ELIZE: Hoekom sê jy so? Libby, jy is nog jonk! Jy is 33. Jou hele lewe lê nog voor.  

LIBBY:  Ek weet. Ek weet.  Daar is steeds komplikasies, daardie onvoorsiene 

omstandighede waaroor mens geen beheer het nie. Soms maak dit my bang as ek teveel 

oor die dood dink. Ma het altyd gesê sy wil na my kyk tot ons eendag saam kan 

doodgaan.  Wat beteken ek sou moes 90 jaar oud word! Ek het altyd gespot ek weet nie 

wie gaan dan na wie kyk nie!  

ELIZE: Ek is ook bly sy is voor jou weg Libby. Dit sou haar hart breek as sy jou eerste 

moes groet.   
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LIBBY: Ek weet. En ma was nog nooit goed met groet nie.  Hel, ek bedoel as daar ‘n 

karakter uit 7deLaan geskryf word huil sy vir 2 weke aaneen!  

Hulle lag en dan kyk Elize na Libby.  

ELIZE: En nou? Wat gebeur nou?  

LIBBY: Nou moet jy vir ons die begrafnis begin reël.   

ELIZE:  Ek praat nie van die begrafnis nie Libby.  Ek praat van daarna.   

LIBBY: Hoe bedoel jy?  

ELIZE: Ek en jy? Wat gebeur volgende?  

LIBBY: Ek weet nie Elize.  

ELIZE: Ek, ek weet ook nie. Ek bedoel, gaan ons aangaan soos nou? Wil jy by ons kom 

bly? Miskien moet ek en Henk vir jou begin kyk na jou eie plekkie?  

LIBBY: Elize wag... 

ELIZE: Jy weet soos ‘n bachelor’s flat of so iets? Dalk ‘n tuinwoonstel aanbou. Ek sal 

bietjie met Henk gesels sodra hy terug is.  

LIBBY: Elize, ek is fine vir nou, maar ek weet nie hoe gaan dinge vorentoe werk nie.  Ek 

het iemand nodig. Nie 24 uur per dag nie, maar ek het nodig om te weet iemand is daar.  

ELIZE: Ek sal daar wees.  Ek sal altyd daar wees.  

LIBBY: Belowe.  

ELIZE: Belowe.  

LIBBY: Elize, ek wil hê jy moet die eintlike rede weet hoekom ek hier is.  

ELIZE: Hoe meen jy nou? Ma is dood, ek kyk na jou en tree vir ‘n slag op soos die ousus 

wat ek al lankal vergeet het om te wees – end of story.  

LIBBY: Jy het dit heeltemal verkeerd Elize. Jy het dit so verkeerd.  

ELIZE: Libby?  
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LIBBY: Ek het met mamma gepraat... 

ELIZE: (haar oë rek) Libby, moenie vir my sê...kyk dit is erg genoeg dat jy 

Downsindroom het, maar wraggies, as jy vir my gaan sê jy sien spoke en jy is met die 

helm gebore slaat ek morsdood neer net hier op die spot!  

LIBBY: (bars uit van die lag) Neeeee man! Elize jy is lekker simpel! Ek het met mamma 

gepraat net voor sy dood is. Sy het my na jou toe gestuur. Sy wou weet of jy okay gaan 

wees. Ek is hier om na jou te kyk sus. Ek het haar belowe.  

ELIZE:  Het sy regtig dit gesê? 

LIBBY:  Ek en sy het lankal vrede gemaak met die dood Elize. Ons het geweet dit gaan 

kom, ons was net nie seker wie gaan die lucky number 1 wees nie. Ek en sy het baie 

gesels oor die dood.  Die dood is soos 30 seconds, jou hele lewe staan geskryf op een 

kaartjie en voor jy jou oë uitvee is die uurglas leeg en jou speelbeurt is verby.  

ELIZE: Maar Libby...jy kan nie na my...ek bedoel... 

LIBBY:  Sy was nooit bang nie. Ek was die banggat tussen ons twee. Maar nie meer nie. 

Ek is okay, al lankal – meer as okay.  Ek het kom kyk of jy is.  

ELIZE: (kyk lank na Libby) Ek dink ek gaan okay wees. Solank jy hier is.  

Hulle sit vir ‘n oomblik in stilte. Elize staan op. Vangelis se Missing begin weer te speel soos 

in die openingstoneel.  

ELIZE: (cont’d) Ons moet seker ingaan. Netnou vang Henri my hier op die stoep met ‘n 

sigaret. Ek sal nooit die einde daarvan hoor nie.  Wel, ek kan jou verseker ek sal dadelik 

gekroon word tot The World’s Coolest Mom!  

LIBBY: Elize, kan ek jou iets vra?  

ELIZE: Enige tyd! Kan ek vir jou iets maak om te drink? Koeldrank, koffie, tee, Milo, Hot 

Chocolate,  sap, water?  

LIBBY: (bars uit van die lag) Daar doen jy dit ALWEER!  

ELIZE: (skaam) Sorry, I guess old habits die hard.  Wat wou jy vra?  
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LIBBY: Mag ek nuwe beddegoed kry?  

ELIZE: Nuwe beddegoed?  

LIBBY: Sorry, ek wil nie ongeskik wees nie, maar dit is net te pienk. Dit voel of ek in ‘n 

waatlemoen slaap.  

ELIZE: (lag) Natuurlik mag jy.  

LIBBY: Mag ek dit self gaan uitkies?  

ELIZE: Môreoggend is dit heel eerste op ons to-do-list.  

LIBBY: Thanks sus. O ja, en daar is nog iets?  

ELIZE: Hmmm? 

LIBBY: Kan ek maar weer daai klokkie kry?  

ELIZE: Die klokkie? Wat wil jy met die klokkie maak?  

LIBBY:  Wel, ek het net gewonder, jy weet – ‘n regte Queen het altyd ‘n klokkie waarmee 

sy haar slawe nader roep vir room service. 

ELIZE: (begin lag) Jou gat my skat! Van nou af doen jy alles self.  

LIBBY: Done deal.  (hulle lag)  

ELIZE: Lekker slaap Libby. Ek het vir jou ‘n ekstra kombers uitgehaal en daar is... 

LIBBY: Elize!  

ELIZE: Sorry.  Nightie night.  

LIBBY: Nightie night.  

Elize staan agter Libby in die kollig. Libby kyk op en glimlag.  

LIBBY: Sy gaan fine wees.  

ELIZE: Ons gaan fine wees.  

                                                                  DIE EINDE  


