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vorm ek die verhaal sou vertel nie. Toe, verlede jaar, het Elsabé en Marisa my kom sien en my gevra om 
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DIE NEGENDE STAP 
deur Deon Opperman 

 
 
Ses hout blokke, ongeveer 60cm x 60cm, swart geverf, word deurgans gebruik en herskik om 

nodige meubels en stel-items te bou/suggereer.  Aan die begin van die stuk is die ses blokke 

gerangskik om die voorste sitplekke van ma se kar te suggereer - drie blokke per sitplek, een 

voor waarop daar gesit word, en twee wat agter die sit-blok gestapel is om die sitplek se rug te 

skep. 'n Stuurwiel is op 'n dun staander voor Ma gemonteer.  Rekwisiete is realisties, en word 

almal uit die dogter se groot sleeptas gehaal.  Uit hierdie tas, byvoorbeeld, sal lappe gehaal 

word om oor die blokke te gooi om 'n sitkamerbank te suggereer, of 'n duvet en kussing om oor 

die hout blokke te gooi as dit herskik is om 'n bed te suggereer, ensovoorts. 

 

DIE HEDE: PARKEERAREA VOOR DIE REHAB 

 

Die verhoog is donker. 

 

MA:  (somber) Nou ja toe…hier is ons. (kort pouse) Alweer. 

 

Ligte doof stadig in. Ma (55) en Marlien (26) sit in Ma se kar - elk besig met eie gedagtes, kyk 

nie na mekaar nie. Mens kan Ma deur ‘n ring trek, nie ‘n enkele hoër-middeklas haar uit plek 

nie, alles perfek  – hare, naels, klere, skoene.   Marlien se gemoed is donker, haar voorkoms 

afgemat.  

 

Stilte – albei staar na voor, besig met eie gedagtes. 

 

MA:  (kyk nie na Marlien nie) Gaan jy hierdie keer ten minste probeer om…om jou oop 

te hou…toegangklik te wees…vir die hulp wat die mense jou ten duurste probeer 

gee? 

 

Ma kyk vir die eerste keer na Marlien…wag vir 'n antwoord…wat sy nie kry nie. Marlien kyk nie 

na Ma nie. 

 

MA:  Ek het die krag om weer na hierdie plek toe te ry nie.  (kort pouse) En ook nie die 

geld om hierna vir 'n vierde keer te betaal nie. (kort pouse) Eerlik. Oop. En 

gewillig. Soos hulle jou met jou eerste en tweede keer probeer leer het. 

 

Steeds geen antwoord van Marlien nie. 
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MA:   Gaan jy nou niks sê nie? 

 

Geen antwoord van Marlien nie, wat steeds na niks iewers voor haar staar. 

 

MA:   Nou in daai geval, klim uit. 

 

Marlien beweeg nie. 

 

MA:   Marlien, ek sê klim uit hierdie kar. 

 

Marlien beweeg nie.  Ma gluur haar strak aan, en dan klim Ma doelgerig uit die “kar”, stap 

agter om en pluk die “voordeur” aan die passasierskant oop. 

 

MA:   Klim uit. 

 

MARLIEN:  Ek gaan nie in daai rehab nie. 

 

MA:            Luister na jouself!  Jy klink soos 'n steekse tiener. 

 

MARLIEN:  (mompel) Hou dan op om my soos 'n fokken tiener te behandel. 

 

Ma werk hard om nie op hierdie provokasie te reageer nie, hou haar in. 

 

MA:   Hoe dink jy voel ek om alweer voor hierdie blessedse inrigting te staan?  

 

MARLIEN:  (sarkasties) “Ten duurste". 

 

MA:   Ja, ten duurste. 

 

MARLIEN:  Dit was jou idee. Jy’t aangedring. Ek is slegs hier omdat jy by die huis gedreig het 

om geweld te gebruik as ek nie in die kar klim nie. 

 

MA:  Ek het jou nog nooit met geweld gedreig nie! 

 

MARLIEN:  “As jy nie nou kom nie, bel ek die polisie en dan kan jy agter in ‘n vangwa daar 

afgelewer word!”   

 

MA:  Dis nie geweld nie. 
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MARLIEN:   Jy was nog nooit deur die polisie in ‘n vangwa gegooi nie.  (pouse) Ek wil nie weer 

rehab toe gaan nie.  Ek kan nie nog ‘n keer deur daardie marteling gaan nie. Ek 

sal teruggaan vergaderings toe.   

 

MA:  Marteling? Die enigste persoon hier wat gemartel word, is ek. As die 

vergaderings genoeg was, het ek jou nie drie dae gelede by die hospitaal gaan 

haal nie. Klim uit. 

 

Marlien sit nog vir ‘n oomblik tjoepstil, maar gee dan oor en klim uit, stoot die deur toe, en bly 

net daar by die deur staan, arms gevou. 

 

MA:  Tas. 

 

Marlien beweeg nie, gluur na Ma. Ma gluur terug.  Uiteindelik gee Marlien weer oor. Sy beweeg 

om na agter die kar, maak die kattebak oop, haal die tas uit, slaan die kattebak hard toe.  Ma 

let dit op. 

 

MA:  Slaan maar daai kattebak stukkend. Jy kan soveel toue in my rigting gooi as wat 

jy wil…ek gaan nie optel nie. 

 

Marlien sleep haar tas, kom staan weer teenoor Ma. 

 

MARLIEN:  Is dit wat hulle vir jou in jou Al-Anon support groepie geleer het? – “moenie die 

tou optel nie”. 

 

MA:  Dit, en veel meer; onder andere dat mens nie die verslaafde moet dra nie. 

 

MARLIEN:  En tog, hier staan ek alweer voor die rehab waarheen jy, nie ek nie, jy my gebring 

het. 

 

MA:  Makliker gesê as gedaan, veral as die verslaafde jou kind is. Maar nou is ek 

uiteindelik daar. (gooi ‘n kyk in die rigting van die rehab se ingang – skuins links 

voor) Ek kom nie hierdie keer saam met jou in nie.  En indien jy dit oorweeg om 

weereens die hulp wat hulle jou daarbinne aanbied, af te lag, kan jy maar weet - 

ek sal jou nie weer uit die een of ander hool gaan uithaal nie.  Dis jou pad. Jy 

moet hom loop…terug na ‘n waardige lewe…of na die graf. Jou keuse.  Ek hoop 

opreg jy kies die lewe. Dit sal my hart breek om langs jou graf te staan, maar as 
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dit is hoe dit gaan wees, dan is dit wat ek sal verduur. Ek sien jou wanneer hulle 

jou jou eerste kuierdag toelaat. 

 

Sonder groet of seremonie beweeg Ma doelgerig om die kar na drywerskant en klim in die kar. 

 

Marlien kyk van Ma direk na die gehoor… 

 

MARLIEN:  Moenie my judge nie. Vyf-en-twintig persent van die Suid-Afikaanse volwasse 

bevolking misbruik alkohol, en 60% van daai 25% is volslae alkoholiste, of hulle 

dit erken of nie.  Agt miljoen Suid-Afrikaners rook sewe-en-twintig miljard 

sigarette elke jaar. Sewe-en-twintig duisend miljoen. Verslawing is groot 

besigheid, en winsgewend. Vra maar vir Anton Rupert of die drug cartels. Dit 

verleen nuwe betekenis aan die begrip "customer loyalty".  Lojaliteit is nie 'n 

opsie nie. Die produk is nie 'n “wil hê” nie, dis ‘n “moet hê. En nie jou algemene 

“moet hê” nie… dis ‘n eerste-op-die-lys-bo-alles-en-almal-maak-nie-saak-wat-nie 

moet hê. 

 

Marlien beweeg ‘n paar treë vorentoe, sleep die tas saam. Terwyl sy dan verder praat, draai sy 

die tas 90 grade en gaan sit wydsbeen oor die regop tas, praat direk met die gehoor.   Ma bly sit 

in die kar.  

 

MARLIEN:  Gaan rehab toe. Jy sal van stats leer.  Gaan tweekeer rehab toe en jy begin die 

stats soos maal-tafels op laerskool opsê.  Vyf-en-tagtig persent van mense wat 

vir die eerste keer rehab toe gaan sal, na hulle ontslaan word, weer in aktiewe 

verslawing terugval…erger as voor hulle ingegaan het. My tweede keer in rehab 

was daar ‘n ou wat met daardie keer vir die 21ste keer in rehab was.  Ek’t hom 

gevra of hy al die moontlikheid oorweeg het dat hy aan rehab toe gaan verslaaf 

is. Hy was nie impressed nie.  4% van die globale volwasse bevolking is 

alkoholiste. Een biljoen mense – 17% van die globale bevolking - rook sigarette. 

3.5% gebruik marijuana. 0.5% gebruik onwettig natuurlike opiate soos morfien, 

kodien en heroïen, en 0.8% misbruik sintetiese voorskrif opiaat pille  - 

oxycodone, methadone, fentanyl.  Meer mense is verslaaf aan voorskrif-opiaat 

pille as aan heroïen. 1% van die globale bevolking gebruik kokaïen en 

amfetamien. Alkohol veroorsaak die dood van meer mense as al die onwettige 

dwelms saam. Sigarette veroorsaak die dood van meer mense as al die 

onwettige dwelms, AIDS, motor ongelukke en alkohol saam. En so gaan dit aan. 

Die data drup van die rehab se plafonne af; stoot uit die mure uit; brom om jou 

kop soos vlieë om ‘n vrot karkas. Dis nie ‘n metafoor nie. Rehabs is vol vrot 
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karkasse – die laaste herberg vir uitgeteerde rock bottom lywe wat te na aan die 

son gevlieg het en reg deur die aarde tot in die hel geval het. En moenie fout 

maak nie – sigarette en alkohol is ook dwelms – wettig, ja…maar smokkel nes 

dagga en kokaïen en speed en ecstasy en heroïen en al daai oulike pilletjies vir 

die pyn wat die dokters voorskryf, met jou brein se feel good sappies, veral daai 

superman sappie, dopamine. (sing) I feel good, da-da-da-da-da-da-da, I knew 

that I would now!  Tot watter mate hulle met jou feel good sappies smokkel is 

net ‘n kwessie van grade. Soos die relatiewe groottes van die planete en die son. 

Dink aan ‘n oomblik in jou lewe toe jy regtig gelukkig was – geen “mind altering 

substances” nie – net gelukkig. Regtig gelukkig.  Jy’t ‘n verhoging gekry. Jy’t goeie 

seks gehad. Iemand het jou ‘n opregte kompliment gegee. Jy’t ‘n prys gewen. 

Hou daai feel good gedagte en dink aan die planete.  

(vorm ‘n sirkel/sfeer tussen die duime en vingers van beide hande)  Aarde.   

(beduie ‘n groter sfeer met albei hande)  Jupiter.   

(beduie met haar arms die grooste sfeer wat haar arms kan vorm)  Die son.  

Relatiewe feel good faktor?    

(vorm weer aarde se sfeer)  Alkohol.   

(vorm weer Jupiter se sfeer)  Kokaïen.   

(vorm weer die son sfeer)  Heroïen.  

En die feel good sappies wat deur daardie oomblik in jou lewe toe jy regtig 

gelukkig was deur jou brein gestoot word…?   

(vorm ‘n klein afstand tussen duim en voorvinger) ‘n Heuwel op die maan.  

Daar’s ‘n rede hoekom mense dwelms gebruik. Dis lekker. Net jammer dat lekker 

‘n prys het. Niks vir mahala nie. Hoe hoër die hoog, hoe hoër die prys. En 

ongelukkig kom jou poison of choice nie met ‘n waarskuwing nie: GENIET JOU 

EERSTE HIGH WANT DIT SAL DIE BESTE EEN WEES WAT JY KRY. EN AS JY ‘N “JA! 

NOG! NOU!” TIPE MENS IS, IT’S DOWNHILL FROM THERE, BABY. Die eerste een 

lyn se kuiertjie in die paradys benodig later twee, vier, tien totdat dit glad nie 

meer werk nie en jy met jou neus in wit poeier sit net om normaal te voel.   ‘n 

Single doppie op ‘n Vrydagaand word ‘n dubbel, twee dubbels, vier, ‘n bottel, en 

Vrydagaand word elke aand, tot jou hand na die bottel soek wanneer jy jou oë in 

die oggend oopmaak…net om normaal te voel. Een sigaret word twintig, dertig ‘n 

dag.  Maak nog ‘n lyn. Rol nog ‘n zol. Soek nog ‘n naald. Skink nog ‘n dop en steek 

nog een aan. Ja! Nog! Nou! (pouse) Ek weet wat julle dink. Dis wat ek gedink het 

- wat almal dink: Swakkeling. Loser. Drop out. Dregs of society.  Totdat ek die 

eerste keer in ‘n rehab gestap het, gestaal om met die kranksinniges van One 

Flew Over The Cuckoo’s Nest te deal.  Ek’s ‘n loser. Hi, my naam is Marlien. Ek’s ‘n 

alkoholis en ‘n addict.  Nou word ek saam met die ander losers opgesluit. My 
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verdiende loon.  (kort pouse) Eerste “loser” wat my groet… ‘n dokter – soos in 

mediese dokter. Hallo?? As hy een glas wyn gedrink het kon hy nie ophou totdat 

hy uitpass nie.  Tweede ou, ‘n Cape Flats gangster – tik en, wanneer hy dit kon 

bekostig, crack cocaine. Hoërskool onnie – coke en tequilla.  Huisvrou – vodka en 

lemoensap vir ontbyt en klein sippies direk uit die bottel vir die res van die dag.   

Dominee – verslaaf aan pornografie.  Restourant eienaar – kon nie geld in sy 

hand hê sonder om dit te gaan dobbel nie.  Motor mechanic – dagga van die 

oggend tot die aand.  ‘n Chemiese ingenieur van Engeland - enige dwelm wat hy 

in die hande kon kry – van drank tot heroïen – gesluk, gespuit, geasem en/of 

gesnuif. Fisioterapeut…pragtige jong vrou…verslaaf aan die voorskrif pynpil, 

Tramacet. Sy’t ‘n circuit van 17 apteke gehad – sommige meer as ‘n honderd 

kilo’s van haar huis, waar sy vervalsde voorskrifte om die beurt ingecash het 

sodat die personeel by elke apteek nie sou agterkom dat sy so baie voorskrifte 

indien nie.  En ‘n kakhuis vol mans en vrouens van België. Om een of ander rede 

is Suid-Afrikaanse rehabs populêr onder Belgiërs. Seker omdat die rand so swak 

is teen die Euro. En die weer is beter.  Almal daar met dieselfde probleem, 

dieselfde siekte – as jy eers begin, kan jy nie ophou nie.  “Ag nee, kom nou man, 

ruk jou reg. Hou matigheid voor oë. Het jy dan geen wilskrag nie?” In baie dinge, 

ja, maar nie as dit by daai ding kom wat die gat in jou siel soos die hand van God 

toesmeer, jou bestaan sinvol maak nie. JA! NOG!  NOU! En teen die tyd dat dit 

nie meer daai gat toesmeer nie, en jou bestaan tot sinneloosheid gereduseer 

het, is daar ‘n ek-soek-daai-feel-good N1 snelweg deur jou brein. Een pad. Die 

enigste pad. Met geen off-ramps nie.  Al die ander paaie – werk, gesin, vriende, 

bankrekening – uitgewis.  Een pad, en een pad alleen: Ja. Nog. Nou. 

 

Gedurende die res van Marlien se spreekbeurt herrangskik sy en Ma die houtblokke om ‘n 

sitkamer te suggereer.  Laastens maak Marlien die tas oop en haal kledingstukke, haarbande en 

enige ander klein accoutrement uit om haar fisiese oorgang na gesonde, gelukkige 18 jarige 

meisie te bewerkstellig. Ma trek ‘n baadjie wat sy tans aan het, uit en sit dit in die tas. Ma neem 

‘n selfoon uit die tas. 

 

MARLIEN:  Niemand neem hulle eerste sluk alkohol, of snort hulle eerste lyn coke, met die 

doel om verslaaf te raak nie.  Daai snelweg word nie in ‘n dag gebou nie.  Jy moet 

daaraan werk.  Die verskil tussen jou en die wat nie verslaaf raak nie is hoe 

toegewyd iets in jou siel of brein tot die bou van daardie snelweg is.  Ander is 

tevrede met ‘n feel good voetpaadjie waar hulle elke nou en dan wandel – 

mense wat sosiaal rook, slegs een of twee drankies by ‘n geselligheid geniet,  

twee of drie keer ‘n jaar ‘n lyn coke snort, ‘n bietjie dagga gebruik, maar nie jy 
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nie. Jy soek ‘n teer pad met ses bane, en jy hou aan totdat jy hom het, en as jy 

hom uiteindelik het, eers dan kom jy agter daar’s geen off-ramps nie. Jy wil 

omdraai, maar jy kan nie, dis ‘n one-way na ‘n rock bottom donker gat in die 

laagste kring van die hel. Hi, my naam is Marlien. Ek is ‘n alkoholis en 

dwelmverslaafde. Ek was veronderstel om ‘n wenner te wees. 

 

SEGUE NA DIE VERLEDE – 10 JAAR VROEëR: SITKAMER, MA SE HUIS 

 

Ma staan opgewonde met die selfoon teen haar oor.  Marlien sit eenkant op ‘n stoel, oë op Ma 

vasgenael. 

 

MA:  (praat bevestigend agterna soos iemand dit oor die foon vir haar sê) Engels…”A”.  

Afrikaans…”A”.  Wiskunde…”A”.  Fisiese Wetenskappe…”A”.  Biologie…”A”.  

Rekenaar Wetenskap…”A”.  Musiek...”A”.  Duits…”A”.   (glimlag trots en wys 

duim vir Marlien) Ag dankie, Meneer Pieterse. Ja.  Ja. Ek sal vir haar sê. Sy sit reg 

hier by my.  Ja.  Nou maar gaaf.  En baie dankie vir al die jare se ondersteuning.  

(luister) Dis gaaf van jou om dit te sê. Dankie.  Nou maar alles van die beste. Ta-

ta. Ta-ta. Baai. (druk die foon dood en kyk sonstrale na Marlien, hou albei arms 

oop vir Marlien) Kom hier…kom hier… 

 

Marlien staan op, beweeg oor na Ma wat haar styf omhels. 

 

MA:  Welgedaan, my skat! Welgedaan.  My hart bars vir jou. Jou pa sou sooooo trots 

gewees het.  (asem vang in haar keel, wil amper huil) Ag ek kry sommer ‘n…  ai 

tog… as hy maar net hier kon gewees het. Maar nou ja, die lewe gaan aan, en 

ons moet aangaan.  Oor ‘n paar weke is jy op varsity en dan begin ‘n hele nuwe 

lewe.  Wat ‘n wonderlike vooruitsig,  avontuur! Ek beny jou sommer.  Maar 

eers… ek en jy gaan jou uitslae vier. Kry jou goed bymekaar, dan ry ons. Jy kan 

die restourant kies. Ek gaan gou my neus poeier. 

 

Ma draai weg om uit te gaan. 

 

MARLIEN:  Voor ons gaan, Ma… 

 

Ma draai terug. 

 

MARLIEN:  Daar’s iets waaroor ek die hele vakansie gedink het…oor varsity.  Ek weet ek’t 

nou al vir die B.Com geregistreer en als, maar om eerlik te wees… 
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MA:  Marlien dis lankal te laat om nou jou studierigting te verander. 

 

MARLIEN:  Eintlik is dit nie.  Ek’t gister met ‘n tannie by die universiteit gepraat en sy’t gesê 

dat indien ek eerder na ‘n B.A. wou oorkskakel sou hulle my kan akkommodeer.  

 

MA:  ‘n B.A.?? 

 

MARLIEN:  Sielkunde, Engelse letterkunde, Politiese Wetenskappe en Filosofie. 

 

MA:  My kind, jy kan mos nou nie agt onderskeidings in matriek op ‘n B.A. gaan mors 

nie.  

 

MARLIEN:  Dis my A’s, Ma. Ek kan hulle tog sekerlik gebruik soos ek wil. 

 

MA:  Ons het hierdie ding mos nou al klaar deurgepraat – vir ‘n slim vrou met ‘n goeie 

B.Com kwalifikasie lê die pad wawyd oop, veral met die wêreldwye klem wat 

deesdae op geslagsgelykheid in besigheid geplaas word. 

 

MARLIEN:  Ek weet, Ma, en ek het diep daaroor gedink, maar daar’s net hierdie ding in my 

wat meer gelukkig voel as ek aan ‘n B.A. dink as wanneer ek aan ‘n B.Com dink. 

 

MA:  Nou maar…  (sug diep)  As jy nie meer ‘n B. Com wil doen nie, doen dan ‘n B.Sc. 

Dit bied ook uitstekende geleenthede aan en sal daai brein van jou ten volle 

benut. 

 

MARLIEN:  Ek stel nie belang in ‘n B.Sc nie.  En ek het net vir ‘n B.Com ingeskryf omdat Ma 

my sedert graad 10 al begin oortuig het dat dit die beste sal wees vir my. 

 

MA:  As jou pa hier was sou hy… 

 

MARLIEN:  Pa is dood, Ma. 

 

MA:  Nie in gees nie, Marlien, nie in gees nie.  Ek voel sy teenwoordigheid elke dag, 

nog al die jare en elke dag sedert ons langs sy graf gestaan het. 

 

MARLIEN:  Wow. Moes maar ongemaklik gewees het toe Ma twee jaar later langs Roelf 

voor die kansel gestaan het. 
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MA:  Oppas hoe jy met my praat. 

 

MARLIEN:  (nederig) Jammer. 

 

Stilte. Die atmosfeer hang dik tussen hulle, alles wat nie gesê kan word nie. 

 

MA:  Dit spyt my dat jy dit goed gesien het om hierdie dag, waarop ons jou 

uitmuntende prestasie wou vier, met so ‘n slegte houding te bederf. 

 

MARLIEN:  Eerder een dag bederf as die res van my lewe. 

 

Marlien draai kwaad weg en gaan af. Ma staan tjoepstil, oë op Marlien soos sy afstap…draai 

dan na die gehoor. 

 

MA:  Ek’t twee miskrame gehad voor Marlien, soos ‘n klein wonderwerk, haar 

verskyning gemaak het. Sy was skaars uit toe’t sy al klaar haar pa om haar pinkie 

gehad. En vir haar was hy nie net “pa” nie, hy was superman. Inderdaad, tot sy so 

vyf/ses jaar oud was het hy haar oortuig gehad dat hy kon vlieg, maar haar nie 

kon wys hoe hy vlieg nie omdat hy die vermoë sou verloor as iemand anders sien 

hoe hy vlieg.  En ek was die heks. Ma’s is mos altyd die heks vir hulle dogters 

soos pa’s die bang-maak bullebak is vir hulle seuns.  

En dit was dit – ons eerste en ons laaste. Maar laat ek jou sê, in Sy genade 

het die Here al die vreugde wat mens uit twee of drie kinders sou put, in hierdie 

een engel gepak voor Hy haar vir ons gestuur het – sonnige geaardheid, vele 

talente in verskeie rigtings – musiek, sport, kultuur -  en ‘n skerp brein, nes haar 

pa, met aanleg vir syfers en tale. Waar verskeie kinders, soos dit maar gaan, by 

die laerskool met leer of -leesprobleme of A.D.D. of selfs kinderdepressie 

gesukkel het, het Marlien soos ‘n voëltjie op vrye vlerk gesweef, met ‘n lied in die 

hart.   

So…(pouse)…toe haar pa een oggend op pad werk toe sy kar se deur 

oopmaak en net daar inmekaar gesak het, met negejarige Marlientjie, wat hy by 

die skool sou aflaai, reeds in die kar, het ek, tussen my eie ween en verdriet 

deur, gedink: Hoe gaan my sonskynkind ooit deur so ‘n donker wolk weer kan 

skyn? Maar jou natuur is jou natuur, dit kom met jou geboorte saam. Ja, jy word 

geleer om jou so, of so, te gedra, en so, of so, te dink, maar die mens hierbinne, 

die essensie van jou menswees, dit is reeds daar as die eerste sel in die 

baarmoeder van een tot twee verdeel. Ek het my onnodig oor Marlien 
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bekommer. Nog voor ek, bietjie meer as ‘n jaar na die begrafnis, uiteindelik sy 

kaste leeggemaak het en sy klere aan liefdadigheid geskenk het, het Marlien al 

lankal weer gesweef.  Dit help natuurlik dat sy nege was toe hy oorlede is. 

Kinders is nog so styf in eie belang toegevou dat hulle slegs vir ‘n oomblik by die 

graf stilstaan, voor hulle weer aangaan. Sy was so gelukkig as voorheen by die 

skool, en het op alle vlakke uitgeblink soos toe haar superman nog hier was.   

Twee jaar na my man se dood ontmoet ek Roelf. Geskei. Geen kinders. 

Aantreklik. Sjarmant. Goeie inkomste. En uiters warm en lief met Marlien. Ek het 

geweet ek sou hom nooit so lief kon hê as wat ek my eerste man lief gehad het 

nie, maar ek kon hom genoeg lief hê om ‘n gelukkige lewe te deel. En, baie 

belangrik, Marlien sou weer ‘n pa-figuur in die huis hê. Noem my outyds, maar 

ek glo die gebalanseerde opvoeding van ‘n kind verg beide ‘n moeder en -

vaderfiguur in die huis. Ek steur my nie aan hierdie social justice warrior-tipe 

mense wat my wil vertel dat daar g’n verskil tussen ‘n man en ‘n vrou is nie.  Vir 

hulle het en net twee letters en twee woorde:  X. En. Y. Chromosome. Kinders 

wat in ‘n huis met ‘n ma en pa groot word het ‘n ryker opvoeding as die wat in ‘n 

enkel-ouer huis groot word.  Miskien is ek verkeerd, maar dis wat ek glo. Toe 

Roelf my die ring aanbied, toe sê ek ja. Marlien was elf en ‘n paar maande, en die 

pragtigste blommemeisie ooit.  Dit was regtig kosbaar om my dogter hier langs 

my te hê terwyl ek met haar toekomstige Pappa-Roelf trou.  Dis wat sy hom 

amper dadelik na die troue begin noem het. 

En so het die volgende drie jaar goed en gelukkig verbygegaan, tot net na 

Marlien se veertiende verjaarsdag, toe Roelf een dag werk toe ry, en nie 

teruggekom het nie. Letterlik nie teruggekom het nie, en my met ‘n sms…’n sms 

as jy dit kan glo!...in kennis gestel het dat hy wil skei. Lafaard. Een of ander flerrie 

met wie hy, soos ek eers daarna uitgevind het, reeds voor ons huwelik ‘n 

verhouding gehad het terywl sy nog getroud was, maar toe sy uiteindelik haar 

man los en beskikbaar is, toe los Roelf my vir haar.  Gelukkig was een van my 

oorlede man se beste vriende ‘n prokureur wat ek nog goed geken het, en die 

het gesorg dat Roelf duur betaal. 

Dit was een van die minder aangename oomblikke van my lewe om vir 

Marlien te moet vertel dat sy weereens ‘n pa verloor het, die keer aan ‘n ander 

vrou. (kort pouse) Nie ‘n enkele traan of selfs ‘n woord nie. Tjoepstil op haar bed 

gesit, die nuus verwerk en nooit weer daarna sy naam genoem nie, asof hy nooit 

in haar lewe was nie. Ek, aan die anderkant, was baie kwaad. Beslis nie ‘n goeie 

voorbeeld vir Marlien van die manlike geslag nie. Ek verwyt my nou nog dat ek 

nie uit die staanspoor sy ware natuur raakgesien het nie. 
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Maar nou ja, die lewe gaan aan, en toe ons ons oë uitvee, was dit matriek 

eind-eksamens en stap sy met ‘n loerierkroon van agt onderskeidings anderkant 

uit…wat ek haar, teen beter wete, toegelaat het om te verkwansel…op ‘n 

B.A…wat sy op die ou end nie eers klaar gemaak het nie.  (kort pouse) Die tekens 

was al teen die einde van haar eerste jaar daar – telefoon oproepe waar ek kon 

hoor dat sy gedrink is; lang stories oor hoekom sy nog geld nodig het; elke aand 

se gekuiery as sy met vakansies by die huis was.  Tog het sy in al haar eksamens 

goed presteer. Dit was eers halfpad deur die tweede semester van haar tweede 

jaar dat ek besef het hoe diep ek my kop in die sand gehad het. 

 

STEEDS IN DIE VERLEDE:  EEN EN ‘N HALF JAAR NA VORIGE TONEEL IN DIE VERLEDE: INRIT 

VAN MA SE HUIS en SITKAMER 

 

Ma draai na die coulisse waar Marlien voorheen afgegaan het. Marlien, nou met 2de jaar 

varsity haarstyl en klere, kom aangestap, groot drasak oor die skouer geslinger, haar “vibe” nou 

baie anders as die respekvolle matriek-meisie van voorheen. Marlien kom staan ‘n paar treë 

voor Ma. Ma kyk haar streng aan. 

 

MA:  Hallo, Marlien. Ek’s bly jy’t veilig gery. Ek gaan nie doekies omdraai nie. Wat het 

jy vir jouself te sê? 

 

MARLIEN:  Was nie my skuld nie. 

 

MA:  Nie jou skuld nie?  Volgens die dekaan het jy in die middel van die nag, erg 

besope, op die straat voor een van jou dosente se huis gestaan, een met wie 

jy…ek sidder om dit te sê - seksuele omgang gehad het - en deur die heining na 

hom geroep en geskreeu het sodat die hele buurt jou kon hoor tot iemand die 

polisie ontbied het om jou te kom verwyder.  Hoe is dit nie jou skuld nie? En asof 

dit nie genoeg is dat jy dronk op straat staan en skreeu en met een van jou 

dosente seksuele omgang het nie, is die man getroud! ‘n Getroude man, 

Marlien!  

 

MARLIEN:  Ons het nie “seksuele omgang” gehad nie.  Ons het seks gehad.  En toe vind ek 

uit hy’t dieselfde ding aan die gang met ‘n ander student.  Ek wou met hom praat 

en hy’t my vermy, te bang om uit sy huis te kom. 

 

Ma meet vir Marlien. 
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MA:  Is jy gedrink…?? 

 

MARLIEN:  (kyk haar in die oë)  Nee. 

 

Marlien beweeg vorentoe, snuif die lug om Marlien se kop. 

 

MA:  Jy is. Moenie my sê jy’t op pad hiernatoe in die kar gedrink nie. 

 

MARLIEN:  Net genoeg om my die krag te gee om te verduur wat ek nou verduur. 

 

MA:  Hoe kan jy so onverantwoordelik wees?! Dronkbestuur is ‘n ernstige saak, 

Marlien! 

 

MARLIEN:  Dit was net ‘n paar slukkies tequilla. Neem baie meer as dit om my dronk te 

maak. 

 

MA:  (pouse – staal haarself) Jy kan maar weet…na die dekaan my geskakel het om my 

in kennis te stel dat jy vir die res van die tweede semester geskors is, en in detail 

verduidelik het hoekom…en hy het nie net oor die toneel op straat voor die 

lektor se huis gepraat nie - tot my verbasing en afgryse moes ek hoor dat jy al 

een of twee keer gedrink by ‘n lesing ingestap het… 

 

MARLIEN:  Ons het tot sonop Sanmarie se verjaarsdag gevier.  Ten minste het ek nie die 

lesing gemis nie. 

 

MA:  Die lektor het jou uit die saal uitgestuur. 

 

MARLIEN:  Omdat sy die mees anaalste teef op kampus is. 

 

MA:  Na die dekaan my geskakel het, het ek met Dokter Gillian gaan praat, en sy’t my 

na ‘n psigiater verwys wat in drank en -dwelmmisbruik spesialiseer… 

 

Marlien se mond val oop – WTF?? 

 

MA: …wat my baie duidelik laat verstaan het dat jou gedrag getuig van erkende 

tekens van kompulsiewe chemikalië misbruik – hetsy drank of dwelms… 

 

MARLIEN:  (neerhalend) Asseblief! 
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MA:  …en dat indien dit nie dadelik aangespreek word nie, daar ‘n uiters hoë kans is 

dat jy oor ‘n jaar of twee ‘n volslae alkoholis, en selfs dwelmverslaafde sal wees. 

Ek’t toe self gaan navorsing doen, twintig-dertig artikels op die internet gelees, 

wat alles wat die psigiater gesê het, bevestig het. 

 

MARLIEN:  Fine-fine-fine. Ek sal minder drink. 

 

MA:  Jy sal meer doen as minder drink. Die psigiater het ‘n uitstekende fasiliteit 

voorgestel. 

 

MARLIEN:  ‘n Rehab??! 

 

MA:  Drie weke. 

 

MARLIEN:  Is Ma van Ma se sinne beroof?!  Almal op varsity drink! 

 

MA:  Almal op varsity gebruik alkohol, ja. Ons praat hier van misbruik. 

 

MARLIEN: Almal op varsity misbruik alkohol! 

 

Ma pak twee blokke bo-op mekaar om ‘n ontvangstoonbank te suggereer terwyl sy verder 

praat. 

 

MA:  (skielik streng, uiters ferm) Nie tot waar hulle ouers ‘n oproep van die dekaan 

ontvang om hulle in kennis te stel dat hulle kind, weens alkohol-gedrewe 

wanoptrede, geskors is nie!  En aangesien jy nou vir die res van die jaar geskors 

is, het jy die tyd om hierdie ding aan te spreek voor dit jou geheel en al insluk. 

 

‘n Dikbek Marlien vat haar sleeptas vas en sleep dit agterna soos sy by die voordeur van die 

rehab instap en voor die toonbank kom staan.   NOTA: Ma vertolk al die bykarakters in die 

stuk. 

 

SEGUE NA ANDER VERLEDE:  EERSTE KEER IN DIE REHAB 

 

REHAB SE ONTVANGSTOONBANK 

 

ONTVANGS:  A, hallo. Jy is seker Marlien. 
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Marlien knik, steeds dikbek. 

 

ONTVANGS:  Welkom hier by ons.  Net ‘n paar stukkies admin dan kan ons jou deurvat. 

 

Ontvangsdame besig haar met vorms invul. 

 

MARLIEN:  (aan gehoor) Die plek het twee voordeure – albei van glas. Eerste een waar jy die 

ontvangs binnestap, en dan nog een wat na binne lei…permanent gesluit, sodat 

die mal verslaafdes, waarvan twee anderkant die glas na my staan en staar, nie 

kan ontsnap nie.  Elke sel in my lyf wil by daai voordeur uithardloop, die pad vat, 

en verdwyn. “Wat het van Marlien geword?  Weet nie. Laas wat sy gesien is, het 

sy by ‘n rehab se voordeur uitgeduik en is nooit weer daarna gesien nie.”  

 

ONTVANGS:  Daarsy. Teken asseblief vir my. Daar en daar. 

 

Marlien vat die denkbeeldige pen by die Ontvangsdame asof dit giftig is…huiwer ‘n oomblik…en 

dan teken sy. 

 

ONTVANGS:  Uitstekend. Gaan asseblief deur. 

 

MARLIEN:  Sy druk ‘n knoppie onder die toonbank. Die glasdeur na binne sluit oop. 

 

ONTVANGS:  Eers ‘n draai by die dokter en dan sal jy na jou kamer gewys word. 

 

MARLIEN:  Ek stap deur terwyl die dame by ontvangs deur ‘n binnedeur iewers agter die 

toonbank om stap en my anderkant die glasdeur na binne ontmoet. Die twee 

wat na my staan en staar, dryf weg.  Sy laai my af by ‘n dokter…  

 

DOKTER:  Hallo Marlien. Sit gerus.  

 

Dokter bind bloeddruk aparaat om Marline se bo-arm. (Die meeste aksies soos die in die stuk 

word ge-“mime”.) 

 

MARLIEN:  Daai bloeddruk band ding om my arm.  

 

DOKTER:  Wat is jou dwelm van keuse?  
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MARLIEN:  Ek doen nie dwelms nie. 

 

DOKTER:  Hoekom is jy hier? 

 

MARLIEN:  My ma’t my geforseer om te kom. Sy dink ek drink teveel. 

 

DOKTER:  En jy stem nie saam nie. 

 

MARLIEN:  As ek in hierdie plek hoort, dan hoort die helfte van die studente by my varsity 

ook hier te wees.  Klaar bloeddruk getoets, naald in arm suig my bloed. 

 

DOKTER:  Hoeveel keer ‘n week drink jy? 

 

MARLIEN:  Twee, driekeer. Soms vier. Hang af. 

 

DOKTER:  Hoe lank drink jy al twee, driekeer ‘n week? 

 

MARLIEN:  Sjoe…(blaas)…sewe, agt maande.  Ek’t eers verlede jaar aan die begin van my 

eerste jaar op varsity vir die eerste keer ooit dronk geword. Ek drink nog nie eers 

vir twee jaar nie so daar’s g’n manier dat ek ‘n alkoholis is soos my ma wil glo 

nie. 

 

DOKTER:  Wat drink jy? 

 

MARLIEN:  Meestal tequilla. 

 

DOKTER:  Hoeveel eenhede? 

 

MARLIEN:  Wat bedoel jy “eenhede”? 

 

DOKTER:  Shots. 

 

MARLIEN:  O. Hang af hoe lank die paartie aanhou. 

 

DOKTER:  Het jy al gedrink tot jy ‘n black out kry…waar jy niks van wat gebeur het kan 

onthou nie, of uitgepass het? 

 

MARLIEN:  Wie het nie? 
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DOKTER:  Minder mense as wat jy dalk dink. Hoe dikwels het dit al met jou gebeur?  

 

MARLIEN:  Elke nou en dan. Nie elke keer nie, dis vir seker. 

 

DOKTER:  Enige ander dwelms? 

 

MARLIEN:  Ek’t ‘n paar keer marijuana probeer, maar ek hou nie van die reuk nie en ek rook 

nie sigarette nie, so ek kon die marijuana rook nie eers behoorlik inhou nie. 

 

DOKTER:  Wanneer laas het jy alkohol gebruik? 

 

MARLIEN:  Gisteraand. Om my tronkstraf te celebrate (laggie).  

 

DOKTER:  (hou ‘n denkbeeldige glas en ‘n pilhourtjie uit na Marlien) Drink hierdie asseblief. 

 

MARLIEN:  Wat’s dit? 

 

DOKTER:  Dit sal help met enige onttrekingssimptome. 

 

MARLIEN:  Onttrekkingssimptome?? Soos in cravings? Ek kry nie cravings nie. 

 

DOKTER:  Wanneer laas het jy vir ‘n week of langer nie alkohol gebruik nie? 

 

Marlien kyk na die dokter…hap lug.   Ma lui weer die klok – ding, ding, ding.   Hulle plaas drie 

blokke op ‘n ry om ‘n bed te suggereer terwyl Marlien verder praat. 

 

MARLIEN:  (aan gehoor) ‘n Tannie wat soos ‘n verpleegster lyk, maar sonder die wit outfit, 

neem my na my kamer…en verkrag my. Wel, nie vir my nie. My tas. Maar dis 

soos in ‘n totale violation van my private space. (aan Tannie) Wat doen jy??! 

 

VERPLEEGSTER:  Ek maak seker jy’t geen drank of dwelms of alkohol-gebaseerde 

monduitspoelmiddels ensovoorts in jou tas nie. 

 

MARLIEN:  Ek gee jou my woord daar’s niks so iets in my tas nie. 

 

VERPLEEGSTER: (terwyl sy die sakke van ‘n jeansbroek deursoek) My skat, eerste ding wat mens 

leer – niemand kan met meer oortuiging as ‘n verslaafde jok nie. 
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MARLIEN:  Ek’s NIE ‘n verslaafde nie! 

 

Ma lui die klok – ding, ding, ding. 

 

MARLIEN:  Daai bleddie klok. Hang teen die muur op die stoep wat op die agter-erf van die 
rehab uitkyk. Elke dag word een van die pasiënte as klokluier aangestel.  “Om 
verantwoordelikheid en betroubaarheid en stiptelikheid te leer.”  Die klokluier 
hou heel dag horlosie dop…lui om half-agt in die oggend vir oggendbyeenkoms; 
om agtuur vir ontbyt. Agt-dertig, eerste sessie tot tienuur. Tee. Tien-dertig, 
tweede sessie.  Twaalfuur, derde sessie. Eenuur middagete; een vyf-en-veertig,  
middagsessie. Drieuur middag-tee. Drie-vyftien tot vyfuur, stiltetyd in eetkamer, 
werk aan take. Vyfuur, vryetyd. Vyf-dertig , aandete. Seweuur, aandsessie.  Agt-
dertig, laat-aand toebroodjies en tee, en kombuisdiens as dit jou beurt is.  
Tienuur, lights out. 

 
Ma lui die klok - ding, ding, ding.  Terwyl Marlien verder praat word die blokke om ‘n groot sirkel 
stoele te suggereer.  
 
MARLIEN:  My eerste oggendbyeenkoms. Drie-en-twintig alkoholiste en verslaafdes, oud en 

jonk, sit in ‘n groot kring. Een berader - ’n voormalige verslaafde wat 
beraderskursus gedoen het. Slegs voormalige verslaafdes mag beraders wees. 
Niemand kan glo ‘n verslaafde beter help as ‘n voormalige verslaafde nie.  Klink 
vir my soos die blindes wat die blindes lei. Maar fine. Whatever. 

 
BERADER: Goeie môre almal. Ons begin links met voorstelling. 
 
MARLIEN:  En daar gaat hulle:  Ou in sy laat-veertigs - Hi, my naam is Pieter, ek’s ‘n 

verslaafde.  Vrou in haar twintigs - Hi, my naam is Mari, ek’s ‘n alkoholis.  
Aantreklike man in sy dertigs – Hi, my naam is Mike, ek’s ‘n seks en -liefde 
verslaafde. Wow. Oukei. Ek wonder hoe dit sou wees. Maar seks tussen pasiënte 
is soos in totaal verbode.  ‘n Ou tannie – Hi, my naam, is Greta, ek’s ‘n verslaafde. 
Jong meisie, my ouderdom – Hi, ek’s Sara, ek’s ‘n co-dependent en alkoholis.  Hi, 
my naam Is Jordan, ek’s ‘n tik en crack addict.   

 
BERADER:  Jordan, moenie jou dwelm se naam noem, sê net verslaafde.   
 
MARLIEN:  Ek sit tussen Jordan, die Cape Flats gangster aan die een kant, en Jeremy, die 

dokter wat drink tot hy uitpass, aan die ander. Maar dis die ding van ‘n rehab – 
wie of wat jy in jou lewe buite die rehab is, of wat jou sosiale status is, beteken 
niks nie.  Hierbinne is daar net een status – verslaaf. Drank, dwelms, seks, porn, 
kos, pille, dobbel…  verslaaf. 
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BERADER:  Marlien… 
 
MARLIEN:  Hi, ek’s Marlien, en…(pouse)…die woorde steek vas in my keel. 
 
BERADER:  En jy is ‘n…? 
 
MARLIEN:  (kyk wydoog na die ander in die sirkel, praat uiteindelik) En hierdie is my eerste 

keer in ‘n rehab. Enigste rede hoekom ek hier is, is omdat my ma dink ek’s ‘n 
alkoholis, of moet ek sê verslaaf?... want ek hoor nou mense wat aan alkohol 
verslaaf is noem hulleself alkoholiste terwyl die mense wat aan dwelms verslaaf 
is noem hulleself verslaaf, en ek’s nie seker wat die verskil is nie, maar anyway, 
ek’s hier omdat my ma dink ek het ‘n probleem met alkohol. 

 
BERADER:  Het sy rede om dit te dink? 
 
MARLIEN:  Beslis nie. 
 
BERADER:  (aanvaar dit heeltemal) Oukei. 
 
MARLIEN:  Dis al wat sy sê: Oukei. En daar gaat hulle aan – Hi, my naam is… Hi, my naam is… 

Hi, my naam is…verslaaf, verslaaf, alkoholis, verslaaf, alkoholis…   Die berader 
gee ‘n houertjie met ‘n klomp kaartjies in, soos in Trivial Pursuit, aan “Pieter, ek’s 
‘n verslaafde”. Hy neem twee kaartjies en gee die houertjie aan. Almal vat twee 
kaartjies.  “Pieter, ek’s ‘n verslaafde” lees wat op sy twee kaartjies geskryf staan:  
Beoefen ‘n houding van dankbaarheid.  Jy is hier as gevolg van keuses wat jy 
gemaak het, niemand anders nie. (aan gehoor) Of wat jou ma gemaak het.  
(fokus terug na kring) Volgende een lees: Net vir vandag. Een dag op ‘n slag.  
Volgende: Wees oop, eerlik en gewillig. Haal die watte uit jou ore en sit dit in jou 
mond.  Volgende: Geheime maak jou siek. Een is teveel en ‘n duisend is nie 
genoeg nie. (aan gehoor) Een “wysheid in ‘n neutedop” na die ander.  Ek voel 
asof ek in ‘n Hallmark Card fabriek toegesluit is.  Na die slagspreuke word daar 
uit een of ander boekie voorgelees – nog wysheid.  ‘n Kort bespreking oor mense 
se reaksie op die stukkie wat gelees is.  Daarna lees iemand ‘n lys beloftes oor 
hoe al die dinge in jou lewe wat nou kak is, tot wonderlikheid en vreugde 
omskep gaan word as jy eers nugter en/of skoon leef.  Oooo donner, dit gaan die 
langste drie weke van my lewe wees. 

 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Ontbyt. Eerste van drie maeltye, twee teetye, en een laataand snacktime, 

uitsluitend die sjokolade en tjips en vrugte wat almal soos besete eekhorings in 
hulle bedkassies opgaar. Verslaafdes moenie honger word nie. Honger voel soos 
cravings.  Ek’t vyf bleddie kilogram in drie weke opgetel. 
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Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Eerste lesing van die dag. “Vandag kyk ons na die verhouding tussen 

selfbejammering en alkohol en -dwelmmisbruik.” As jy dink rehab is langs ‘n 
swembad lê en lees, sorrie. Dis erger as skool. Een lesing of groepsessie na die 
ander. Groot groepe. Klein groepe. One on one met jou berader.  Weeklikse 
kuier met die resident-psigiater. Take. Essays. Voorgeskrewe leeswerk. Bladsye 
en bladsye geskrewe antwoorde op bladsye en bladsye vrae. My skryfhand 
vingers het naderhand eelte soos met matriekeindeksamens. Kort pouses tussen 
sessies. Die rokers hol rookhoekie toe om so veel as moontlik nikotien in te suig 
voor die volgende sessie begin. Mense crack onder die stres. Gooi tantrums.  Huil 
en skree.  Dreig om te loop. Dring aan om te loop – P.W.B. - Pasiënt Weier 
Behandeling. Ontslaan.  Baai. 

 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Groepsessie – magteloosheid en skade.   Turns out dis ‘n geskrewe taak en dan 

proses waardeur almal moet gaan, na jy so twee weke daar was. Jy sit voor ‘n 
hele groep van die ander pasiënte en lees ‘n lang, gedetaileerde essay voor wat 
jy gedurende huiswerk-tyd geskryf het, soos in twintig tot dertig geskrewe 
bladsye, hallo!, waarin jy al die instansies van jou alkohol of -dwelmgedrewe 
wangedrag of misbruik een na die ander beskryf en die skade wat jy, as gevolg 
daarvan, vir ander veroosaak het – emosioneel, fisies, finansiëel. Al jou sondes, 
van iemand wat jou huistoe moes help omdat jy te dronk was om te bestuur of 
loop, na die grief en pyn wat jy vir die wat jou lief het veroorsaak het, tot die 
hoeveelheid geld wat jy op jou gebruik uitgegee het…soos in elke rand wat jy op 
jou poison of choice uitgegee het.  En dan, as die persoon hulle essay klaar gelees 
het, gee elke lid van die groep wat geluister het terugvoer, oor of hulle dink jy 
eerlik en deeglik genoeg was; en die persoon wat in die hot seat is mag niks ter 
selfverdediging sê nie. Net stilbly en luister en die kritiek sluk.  Totale 
vernedering. Dit help, glo, met nederigheid en om die nagevolge van jou 
verslawing te erken. Hulle kan gaan kak as hulle dink ek gaan my deur so ‘n sak 
en as ritueel laat sit. 

 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Laaste sessie voor middagete, eerste bleddie dag in rehab, loop ek my in God vas 

- ‘n groepsbespreking oor die eerste drie stappe van Alkoholiste Anoniem en 
Dwelms Anoniem se twaalf stappe.  
Een: Ons het erken dat ons magteloos is oor alkohol en/of dwelms. 
Twee: Het gekom tot die oortuiging dat slegs ‘n mag groter as onsself ons weer 
tot verstandigheid sou kon herstel. 
Drie: Het die besluit geneem om ons wil en ons lewens aan God, soos ons Hom 
verstaan, oor te gee. 
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 En net daar het ek geweet ek gaan ‘n P.W.B. wees. Eerstens, ek wou in die eerste 
plek nie daar wees nie, en tweedens, beslis nie vir katkisasieklasse nie.  Na die 
sessie vra ek my berader of ons vinnig na middagete, voor die middag sessie, kan 
gesels.  

 
Berader sit op een blok en Marlien sit teenoor haar op ‘n ander blok. 
 
MARLIEN:  Oukei, hier’s die ding.  Soos jy weet is ek hier omdat my ma daarop aangedring 

het. Maar fine, ek’s bereid om dit as my straf te aanvaar aangesien ek genoeg 
“skade” gedoen het om deur my varsity geskors te word.  (vinnige toevoeging) 
Wat niks is, by the way, in vergelyking met die skade wat ek vandag in die 
magteloosheid en skade sessie gehoor het nie. In fact, ek wens my ma kon die ou 
se storie hoor het wat ek vanoggend gehoor het, sy sou my dadelik huistoe neem 
en vir die res van haar lewe sleg voel oor sy my hiernatoe gestuur het. (terug by 
rede vir gesprek) Maar hoekom ek vir hierdie meeting gevra het…as julle gaan 
probeer om my een of ander religious conversion te gee, gaan ek waai. Ek’t op 
ouderdom sestien, in my laaste jaar van katkisasie ophou glo in gode en 
metafisiese stront. 

 
BERADER:  Hoekom dink jy die skade wat jou alkohol gebruik veroorsaak het, niks in 

vergelyking met die pasiënt wat jy vanoggend gehoor het se skade is nie? 
 
MARLIEN:  (vir ‘n paar sekondes wind uit die seile onkant betrap, hap na lug, en dan…) Daai 

ou het soos in diefstal gepleeg om geld vir drugs te kry, oukei!  En nie net ander 
mense se goed gesteel nie. Hy’t goed uit sy ouers se huis gesteel om te verkoop. 
En toe dit nie meer werk nie, toe’t hy mense op straat gemug! 

 
BERADER:  En jy dink die duisende rande wat jy by jou ma gesteel het is nie so erg soos die 

goed wat hy by sy ouers en ander mense gesteel het nie. 
 
MARLIEN:  (weereens onkant betrap, WTF?!) Ek’t nie gesteel nie! 
 
BERADER:  So die amper honderdduisend rand wat jou ma vir jou tweede jaar se fooie en 

verblyf betaal het, ‘n jaar wat jy nou nie gaan voltooi nie omdat jy drie maande 
voor die einde van die akademiese jaar geskors is, was wat…? ‘n Geskenk? 

 
Marlien staar na die berader – pas ‘n Zen klap gekry - het nie antwoord nie. 
 
BERADER:  Die derde stap sê: “God, soos ons Hom verstaan.” Dit hoef nie ‘n religie se God te 

wees nie. Enige mag, groter as jouself, buite jouself, solank dit nie jy self is nie.  
Ek glo ook nie in gode nie.  My hoërmag is wat ookal die fisiese mag was wat die 
big bang veroorsaak het, en dit praat met my deur my gewete, wat ek in al my 
aktiewe alkohol en -dwelmjare hard gewerk het om te ignoreer. (kyk op horlosie, 
staan op) Die middagsessie begin oor vyf minute. 
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Die berader stap weg. Marlien bly tjoepstil sit, steeds in die nasleep van die Zen klap, voor sy 
Vinnig opstaan en agter die berader aanroep. 
 
MARLIEN: Ek’t nie my ma se geld gesteel nie! Sy’t aangedring dat ek varsity toe gaan om ‘n 

graad te swot wat ek nie wou doen nie. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding.  
 
MARLIEN:  Dansklas…?? Ya gotta be shitting me! Die plek is vol alkoholiste en verslaafdes, 

nie donnerse dansers nie.  Die vrou wat die klas aanbied is so oud soos my ma, 
maar ‘n honderd maal fikser.  

 
DANSTANNIE: Oukei! Tyd om daai lywe bietjie te beweeg en die bloed aan die gang te kry. 
 
MARLIEN:  Obviously een van daai gym-bunny Duracell tannies wat mens in die gym so naar 

maak wanneer jy, na vyf minute op ‘n treadmill, watervalle sweet terwyl hulle al 
vir twintig minute op die treadmill langs jou draf en lyk asof hulle nou eers begin 
het.  

 
DANSTANNIE:  Kom, kry julle in ‘n paar rye, laat almal genoeg plek het om te beweeg. 
 
MARLIEN:  Ek’s in ‘n surrealistiese nagmerrie -  ‘n dansklas in ‘n rehab omring deur Mari-

alkoholis, seks-en-liefde-Mike, Dokter Jeremy wyn-tot-ek-uitpass, piltannie-
Greta, co-dependent-Sara, gangster-Jordan, cocaine-onnie, porno-dominee, 
vodka-en-lemoensap huisvrou,  dobbel-mechanic, daar’s-nie-‘n-dwelm-wat-ek-
nie-doen-nie-chemiese ingenieur, Tramacet-vrou en die res van die rock bottom 
brigade. 

 
DANSTANNIE:  Raait. Volg my!   
 
MARLIEN:  Sy skop af met ‘n… 
 
DANSTANNIE:  Een, twee, een-twee-drie-vier… 
 
Danstannie dans ‘n sekwens danspassies.  Marlien kom staan skuins voor, weg van die 
danstannie, praat met die gehoor met verwysing na die danstannie en die groep verslaafdes 
agter die tannie. 
 
MARLIEN:  …en daai hele peloton van mislikheid, daai einde-van-die-pad, rug-teen-die-

muur, sink-weg-in-die-moeras, help-my-asseblief-ek’s-in-die-put-van-die-hel, 
verlore, verlepte, verwoeste groepie mensdom doen hulle beste om die 
danstannie  te volg, hulle fokus op haar voete vasgenael soos dit voorheen op die 
kry van hulle volgende dop, naald, lyn, vervalsde voorskrif, zol of whatever hulle 
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gif, gefokus was. Hulle oë klou aan die passies wat sy dans soos die vingers van ‘n 
mens wat aan ‘n afgrond hang, aan daai laaste randjie rots vasklou.   

 
Danstannie beweeg dansend weg, oor na waar ookal die klok tans lê. Marlien hou aan… 
 
MARLIEN:  Twee linker voete? Maak nie saak nie. Kon nog nooit ritme hou nie? Maak nie 

saak nie. So onfiks my hart gaan staan. Maak nie saak nie.  Dans.  Dans vir jou 
lewe! (kort pouse) Almal behalwe ek.  Ek dans omdat ek moet; onskuldig, maar 
skuldig bevind; normale drinker, soos duisende ander, opgesluit saam met 
alkoholiste en verslaafdes omdat my ma fokken paranoid is.  En ja, sy’t haar geld 
gemors, maar let wel…sy het dit gemors.  As sy vir die graad betaal het wat ek 
wou gaan swot het, sou ek nie so dikwels gekuier het nie, nooit daai lektor 
ontmoet het en op daai straat gestaan en skreeu het nie, en beslis nie geskors 
gewees het nie.   

 
Ma lui die klok.  Hulle pak die blokke vir ‘n stoel en tafel in die eetsaal. 
 
MARLIEN:  Take en huiswerk. Almal in die eetsaal, geen gepratery nie, tjoepstil, pen en 

papier soos in die ou dae voor laptops. Werk die program: 
 “Hoe beheer alkohol of dwelms jou lewe?” 

Glad nie. 
“Hoe en wanneer het jy al heeltemal magteloos gevoel oor alkohol of dwelms?” 
Nog nooit. 
“Wanneer het jy magteloos oor iets of iemand anders gevoel?” 

 Toe my ma my na hierdie plek gestuur het. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. Blokke word ‘n bed. 
 
MARLIEN:  Halfuur vrye tyd voor aandete. Ek val op my bed neer. Skaars gaan lê… 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. Blokke word weer ‘n stoel en tafel in eetkamer. 
 
MARLIEN:  Aandete.  Almal eet asof die kos nou hulle drug of choice is aangesien hulle drug 

of choice nie tans ‘n opsie is nie, en ook omdat hulle eetlus nie meer deur drank 
en/of dwelms onderdruk word nie. Ergste van alles, hulle bedien slegs kafeïen-
vrye koffie, so mens kan nie eers ‘n kafeïen-kick kry nie!  Die enigste bleddie 
stimulant is die suiker in jou kafeïen-vrye koffie, of in die sjokolade en lekkers 
wat jy voor agt-dertig in die oggend by die ontvangs moet bestel en dan by die 
kafee oorkant die straat deur ‘n personeellid gekoop word, waarvan die onkoste 
op jou rekening geplaas word. In ‘n rehab drug of drink jy nie, jy eet.  Veral ‘n 
meisie van so twintig, wat verplig is om eenkant alleen te sit.  Bo en behalwe 
haar amfetamien verslawing, ly sy aan anorexia, so die beraders monitor en 
meet haar kos inname, en sy mag nie naby ander sit nie ingeval sy probeer om 
haar kos weg te gee.   
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Na aandete ‘n uur en ‘n half vryetyd.  Ek rook nie, maar die beste 
kuierplek is die rokershoekie op die agterstoep. Nie lank nie en oorlogstories 
word uitgeruil:   
“Ek’t eenkeer vir vyf dae aaneen ‘n coke binge met my girlfriend gedoen – vyf 
dae nie geslaap nie, seks van begin tot einde.”  

 “Verlede jaar het ek in Kaapstad begin kuier en toe die kuier uiteindelik ophou, 
word ek wakker op ‘n strand in Mozambique.” 

 Nes ek begin dink - Whoa, ek’t nog glad nie die soort pret gehad as wat ek kon 
gehad het nie! – steek een van die beraders sy kop om die hoek…  

 
BERADER:  Oppas vir euforiese nostalgie, mense, dis daai einste “lekker tye” wat julle 

hiernatoe gebring het. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Daai donnerse klok!  Aandsessie. (sug moeg) ‘n Gasspreker.   
 
Gasspreker sit op ‘n blok teenoor Marlien en “al die ander” wat op die ander blokke sit. 
 
GASSPREKER:  Hi, my naam is Juliet, ek is ‘n alkoholis en dwelmverslaafde.   Ek het een jaar en 

drie maande skoon tyd.  Dankie vir die voorreg om van my storie hier te kan 
deel.  Ek is gevra om te fokus op my eerste paar maande na ek uit die rehab 
ontslaan is.  Soos julle al obviously sou gehoor het, is die eerste paar maande die 
moeilikste. En die gevaarlikste. Die meeste mense wat na rehab terugval, val in 
die eerste drie maande terug, en ek kan julle nou sê dit was nie ‘n walk in the 
park nie. Maklik om in die rehab se kokon skoon te bly…watse opsie het 
jy?...maar daarbuite, in die regte wêreld, uit die kokon…   Maar die dag toe ek 
uitstap het ek het die raad wat hulle hier gee, gevolg – negentig vergaderings in 
negentig dae. Elke dag ‘n vergadering, sewe dae ‘n week.  Daarna, tot en met 
vandag, tweekeer, soms driekeer ‘n week. 

 
Marlien steek haar hand op. 
 
GASSPREKER:  Mm-hm? 
 
MARLIEN:  So wanneer gaan jy ophou vergaderings toe gaan? 
 
GASSPREKER: Ek neem aan jy’s nog nie lank hier nie. 
 
MARLIEN:  Eerste dag van eerste keer. 
 
GASSPREKER:  Nooit. 
 
MARLIEN: Hoekom sou ek jok? 
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GASSPREKER:  Jy sal nooit ophou vergaderings toe gaan nie.  Vergaderings is vir ‘n verslaafde 

soos wat A.R.V.s is vir ‘n persoon wat H.I.V. positive is. 
 
MARLIEN:  Soos in “vir die res van jou lewe”??   
 
GASSPREKER:  Vir die res van jou lewe. 
 
MARLIEN:  Die berader wat toesig hou tjip in…  
 
BERADER:  Marlien, daar sal tyd vir vrae wees na ons gasspreker klaar gepraat het. 
 
MARLIEN:  En daar en dan, indien ek enigsins getwyfel het, weet ek vir seker ek hoort nie ‘n 

‘n rehab nie.  No ways kan my alkohol-gebruik met H.I.V. vergelyk word nie. En 
no ways gaan ek vir die res van my lewe “Hi, my naam, is Marlien en ek’s ‘n 
alkoholis” vergaderings bywoon nie.  Vir die res van die gasspreker se sad story 
sê ek nie ‘n woord nie. Vra ook geen vrae in question time nie. Na die sessie skip 
ek laat-aand toebroodjies en tee en gaan direk na die nagdiens kantoor. 

 
Marlien kom staan voor die nagdiens berader, wat sit. 
 
MARLIEN:  Hi, jammer om te pla. 
 
NAGDIENS:  Hallo, Marlien, alles oukei? 
 
MARLIEN:  Om eerlik te wees, nee, alles is nie oukei nie.  Ek wil nie meer hier wees nie. 
 
NAGDIENS:  (onverstoord) Baie mense voel na hulle eerste dag so.  Hoekom gaan slaap jy nie, 

dan kan jy môre met jou berader gesels. 
 
MARLIEN:  Ek gaan môre presies dieselfde voel as wat ek nou voel. Dit kan ek waarborg. 
 
NAGDIENS:  Oukei. Maar daar’s nie veel wat ons nou kan doen nie. Ek sal in die insidentboek 

aanteken dat jy kom sê het dat jy ontslaan wil word. 
 
MARLIEN:  (vir ‘n oomblik onseker wat volgende)  Fine.  Fine. Dankie.   (aan gehoor) Langste 

nag van my lewe. Nie ‘n oog toegemaak nie.  Wat ek in elk geval nie sou kon 
gedoen het nie, al wou ek, omdat vodka-en-lemoensap alkoholis vrou met wie ek 
‘n kamer deel elke bleddie uur in haar bedkassie krap vir iets om te eet – (aap 
klank na van sjokolade wat oopgeskeur word) Skeur slab sjokolade oop. Tien 
minute later later…  (aap klank na van hap wat van appel geneem word)  Appel.  
(aap klank na van boks beskuit waarin daar gegrawe word) Drieuur in die 
oggend…grawe in boks beskuit… (aap klank na van beskuit wat gebyt en gekou 
word) …eet drie!   Kruis-verslawing.  Van vodka na kos oorgeslaan.  JA! NOG! 
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NOU!  
Volgende oggend by ontbyt kom sê die klokluier hulle soek my by ontvangs. 
(steek vas as sy Ma daar sien staan) 
So hulle’t Ma gebel. 

 
MA:  Gisteraand. 
 
MARLIEN:  Ek weier om hier te bly. 
 
MA:  Marlien… 
 
MARLIEN:  Ek weier om hier te bly!! 
 
MA:  As jy nie vir die drie weke bly nie, gaan ek nie volgende jaar vir jou universiteit 

betaal nie. 
 
MARLIEN:  Ek gaan nie terug universiteit toe nie. (Ma se mond val oop) Ek gaan ‘n gap jaar 

vat.  
 
MA:  En hoe gaan jy oorleef?? 
 
MARLIEN:  Al ooit van waitressing gehoor?   En voor jy dit sê – as jy daarna nie vir varsity wil 

betaal nie, sal ek eenvoudig aanhou waitress totdat ek genoeg gespaar het om 
vir myself te betaal.   En by the way, as jy regte alkoholiste en verslaafdes wil 
sien, gaan stap deur hierdie plek.  Ek sal jou dit nooit vergewe dat jy my in 
hierdie plek laat opsluit het nie! 

 
MA:  Die psigiater het… 
 
MARLIEN:  Ek gee nie om wat die psigiater gesê het nie, Ma!  Drink en word dronk is wat 

mense van my ouderdom doen, nevermind al die ander goed wat die meeste van 
my vriende rook en snuif en sluk wat ek nog nie gerook en gesnuif en gesluk het 
nie.  Ek wens nou ek het.  As ek vir die steel van ‘n eier gehang gaan word kan ek 
maar net sowel die hele bleddie hoender steel! 

 
Ma draai weg, beweeg ‘n paar treë vorentoe om met die gehoor te praat. 
 
MA:  En toe, nes die psigiater voorspel het…steel sy die hoender.  
 
MARLIEN:  Vir die eerste keer in my lewe het ek Braveheart verstaan… Freeedoooooooom! 

Binne ‘n week trek ek by Nadia in – een van my varsity BFFs, wie se pa, na haar 
eerste jaar, vir haar ‘n woonstel gehuur het; en ek kry ‘n job in ‘n nice 
restourant…fantastiese mense…en die eienaar, Julian, was soos in die coolste 
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dude wat ek nog ooit ontmoet het. Engels. Early thirties en hot.  Al die waitresses 
was verlief op hom.  Myself included. 

 
MA:  Bietjie meer as ‘n jaar na sy sak en pak by die voordeur uit is…net na twee in die 

oggend…lui my foon my wakker. Dis Marlien se nommer. Sedert sy weg is om 
haar eie ding te gaan doen het ek skaars kontak met haar gehad. Sy’t nooit gebel 
nie.  En ek’t haar nie gebel nie.  Nie omdat ek nie wou nie. Glo my, ek wou haar 
elke dag bel. Maar ek’t geweet dat hoe meer ek probeer vashou, hoe harder sou 
sy veg om weg te kom.  Toe reken ek: Los haar.  Los haar laat sy bietjie uitvind 
hoe moeilik dit is om die geld te verdien om die soort lewensstandaard te 
handhaaf wat sy tot nou toe geniet het. Laat sy bietjie sien hoe swaar die lewe 
kan wees. Hopelik sal sy dan tot haar sinne kom. 

My hart begin dadelik vinniger klop. Hoekom bel sy tweeuur in die 
oggend?  Hallo, Malrien…?  ‘n Vreemde man se stem…’n swart man…vreemde 
aksent…nie swart Suid-Afrikaans nie. Hy stel homself nie voor nie.   
“You must come fetch your daughter.”   
What? Hello? Who is this? Why are you calling on my daughter’s phone?   
Hy antwoord nie my vraag nie…praat net voort…gee my ’n straatadres – in ‘n 
woonbuurt wat ek glad nie ken nie - en lui af.  Ek tik met bewende hand die 
adres in Google Maps…raak naar as ek sien die woonbuurt is in ‘n…hoe sal ek dit 
stel?...nie ‘n goeie deel van die stad nie.  Ek ruk en pluk klere aan en haas kar 
toe. Gruwelbeelde van wat met my kind kon gebeur het flits deur my 
verbeelding.  Ek is so verbouereerd ek reverse amper die kar deur die motorhuis 
se deur voor ek dit oopgemaak het.  

 
MARLIEN:  Die restourant kook…letterlik…met ‘n aparte bar area waar mense kan kuier as 

hulle nie wil eet nie.  Dis een van die hotste kuierplekke in die straat, vol gepak 
van vyfuur, sesuur tot toemaaktyd, eenuur in die oggend. Ek werk my alie af, 
maar die geld is fantasties. Hoe dronker die mense raak, hoe meer maak ek. En 
wanneer die laaste customer uiteindelik by die deur uitstap, kry al die waitresses 
‘n heerlike maal en kuier ons saam met Julian en my goeie vriend, Tequila, wat 
die nag se stres soos in een, twee, drie uit jou lyf vee. Ek’t in my eerste jaar op 
varsity uitgewerk dat tequila my drankie is.  Wyn maak my net dronk en naar, 
whisky, brandewyn, vodka en gin is fine, maar nie een van hulle gee my die buzz 
van tequila nie. Ja, dit proe donners sleg, maar as jy ‘n vinnige slukkie Coke vat 
na jy jou shot tequila weggesluk het, spoel die suiker die smaak weg en voila!  - 
binne minute skop die buzz in en die wêreld word sagter, warmer en alles is net 
lekker. 

 
MA:  My oë flits tussen die GPS en die pad voor my.  Een vraag maal om en om in my 

kop: Wat kon ek anders gedoen het? Wat kon ek anders gedoen het? My 
hoogste prioriteit, deur al haar kinderjare, was om ‘n liefdevolle, veilige 
omgewing vir haar te skep.  Ek’t my beste gedoen om ‘n goeie voorbeeld daar te 
stel, om haar al die waardes van ‘n goeie en vrugbare lewe te leer, en tot en met 
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sy dood was haar pa die soort pa waarvoor ‘n meisie net dankie kan sê. Daarna, 
al het Roelof my bitterlik teleurgestel en seergemaak, was hy uiters lief en goed 
vir Marlien tot die dag wat hy ons in die steek gelaat het, selfs toe sy haar 
tienermeisie tantrums-en-trauma-ding gedoen het.  Die deurraam van haar 
slaapkamerdeur in my huis is nou nog half los in die muur soos sy keer op keer 
daardie deur toegeslaan het. Die GPS lei my deur strate waar ek nog nooit gery 
het nie.  

 
MARLIEN:  Die eerste keer wat ek by die restourant ingestap het en vir Julian gevra het of hy 

‘n waitress soek, het ek geweet daar gaan vroeër of later ‘n ding wees tussen my 
en hom. Ek kon dit in sy oë sien, die manier hoe hy na my kyk terwyl ons 
gedurende die onderhoud gesels. Een aand na toemaaktyd…’n paar weke na ek 
daar begin het…drink en kuier ons klaar…almal vat handsakke en goed en sypel 
uit by die deur. Soos ek by hom verbystap, fluister hy – How about a nightcap?  
Ek steek vas, kyk hom in die oë, en hy sê: “My place.”  En dit was dit. 

Ons kom by sy plek…hy sluit die voordeur oop…en nog voor ons instap gly 
sy arm om my lyf en hy soen my.  Oh my soul kon daai man soen! My knieë word 
jelly. Ons gaan in…beautiful plek…Julian het geld - die restourant is ‘n geld-
drukmasjien. Hy skink twee dubbel tequilas.   
Wow, if I drink that I’ll pass out.   
Hy grawe in sy sak, hou iets op tussen duim en voorvinger, lyk soos iets klein en 
rond, soos ‘n groot ertjie of iets, wat in ligte blou plastiek toegebind is. 
Not if you do it with this.   
Hy maak die bondeltjie versigtig oop.  ‘n Hopie growwe wit poeier lê daar op die 
plastiek.   
Is that cocaine?    
Best you can get in this town.   
Hy gooi die cocaine op die glasblad van die koffietafel uit en kap dit versigtig fyn 
met die rand van sy kredietkaart.  
What does it cost?  
Regular stuff is four hundred to four-fifty a gram.  I paid seven hundred for this. 
My dealer makes it up specially for me.  
Hy sny versigtig ‘n porsie van die hopie met die kredietkaart af, skuif dit effens 
weg van die res van die hopie, en verdeel dit in vier lyne wat langs mekaar lê.   
I’ve never done coke before. 
You gonna love it. Nothing better than coke and tequila.  And the sex is amazing. 
(tergend) Oh, you think we’re going to have sex, do you? 
I know we’re gonna have sex…for twenty-four hours non-stop. 
Een week later nooi hy my om by hom in te trek. 

 
MA:  Die GPS lei my deur die verlate strate van ‘n verwaarloosde woonbuurt. Die 

sypaadjies het meer onkruid as gras. Mure en heinings voor die bouvallige 
huisies het jare laas aandag geniet.  Geen grasperke of blommebeddings in die 
voorerwe nie.  Hier en daar stoot lig deur ‘n verslete gordyn.   
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In seventy meters you will have reached your destination.   
Ek tuur na die huise, sukkel om straatnommers op hekke of mure te vind.  Die 
GPS lig my in dat ek my bestemming bereik het, die GPS aanwysertjie wys na die 
erf hier op die linkerkant.  Ek skakel die motor en my ligte af. Dis donker…g’n 
straatlig waar ek gestop het nie.  Ek kyk agtertoe in die straat op, en af vorentoe.  
Ek’t in my lewe nog nooit so onveilig gevoel nie…beslis nie die plek vir ‘n vrou 
alleen in die dag nie, wat nog skuins voor drie in die oggend.  Ek sluk die vrees 
wat in my keel opstoot weg, klim uit.  Die plek waar die voorhekkie hoort te 
wees is oop…hekkie weg.  Ek loop op na die donker stoepie tot by die 
voordeur…huiwer ‘n oomblik…net om my asemhaling onder beheer te bring…en 
klop. 

 
MARLIEN:  ‘n Paar maande later dump hy my. 

Sorry, babe, but I didn’t make any long-term promises. Best you move out before 
tonight. 
My vriendin by wie ek uitgetrek het om by Julian in te trek, het ‘n nuwe huismaat 
gekry, so geen plek vir my daar nie. Een van die ander waitresses sê ek kan vir ‘n 
paar aande op haar bank kom crash. 
Daardie aand, in die restourant, na werk en sewe tequilas, veroorsaak ek so ‘n 
groot scene voor almal dat hy daar en dan ‘n paar duisend rand van ‘n dik rol 
tweehonderd rand note afskil, in my hand stop, en my by die deur uitstoot.  
Thanks for your services. You’re fired. 
Ek staan buite die restourant, en my eerste gedagte is:  Shit. Nou gaan ek vir my 
eie cocaine moet betaal. Gelukkig het ek amper vyftigduisend in die bank, so ek’s 
beslis nie broke nie - al my waitress geld van die afgelope maande gespaar 
aangesien Julian vir alles betaal het.  Nie cocaine doen nie is nie ‘n opsie nie.  Nie 
omdat ek nie daarsonder kan klaar kom nie, maar hoekom mens wees, as jy ‘n 
god kan wees?  Dis onmoontlik om vir mense wat nog nooit ‘n lyn coke gedoen 
het te verduidelik wat gebeur as daai wit stof van die gode in jou neus opskiet 
nie. Eers die brand…net vir ‘n oomblik…en dan…na twee drie minute…kom dit.  
Alles word helder…kristalhelder…absoluut die teenoorgestelde van alkohol se 
mistige gordyn wat oor jou bewussyn neerdaal.  Die dat coke en alkohol so goed 
saam werk – jy kry al die lekker van die alkohol, baie alkohol, maar bly nugter, 
skerp. En geheel en al by jou sinne. Geen vrees, geen hangups, geen masker. Net 
jy, in al jou glorie wat wydsbeen oor die wêreld staan - onverskrokke, slimmer as 
Einstein, meester van jou lot, Superman.  Die ure verdwyn met elke gram. Ja! 
Nog! Nou! Vrydag word Sondag sonder Saterdag tussenin. O ja…en…jy’t nog nie 
seks gehad totdat jy seks op coke gehad het nie. (blaas ‘n klanklose “Wow!”) Net 
daar, buite die restourant, bel ek die dealer. 

 
MA:   ‘n Swart man, met ‘n baie donker vel, kyk my op en af. 
  (Nigeriese aksent) Wad you want? 

(staal haarself)   Someone…a man…with an aksent the same as yours, called me 
on her phone about forty-give minutes ago and told me to come and fetch my 
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daugher. Marlien. Gave me this address.  (wys foon – ge-mime) Here…look…on 
my phone…(wys met vinger na skerm)…last call received…Marlien……seven 
minutes past two. 
Hy kyk my stil aan… 
She owes me money. 
Money? How much? 
Seventeen thousand. 
Seventeen thousand??! For what? 
Watchu think?  Coke, heroin.  She like it too much.  She wants to pay with sex, 
but she uses more than I can fuck. 
I’ll pay it. Let me take her and I’ll pay it all.  
First you pay. 
I don’t have that kind of money on me now. 
When you bring, you take. 
(pouse, sy verwerk die gruwel) I want to see her. (pouse) I’m not leaving until I’ve 
seen her.  Then I’ll bring the money as soon as the banks open. 
Hy staan tjoepstil, deurboor my met donker oë. Vir ‘n oomblik dink ek hy gaan 
my aanrand…maar met ‘n roepie van die kop draai hy na binne.  (hou haar asem 
in, blaas stadig, gespanne uit) Ek volg. 

 
MARLIEN:  ‘n Vriend van ‘n vriend van die waitress by wie ek crash, het ‘n bachelor pad wat 

hy wil uithuur.  Bly-plek sorted. Binne ‘n week waitress ek by ‘n ander restourant 
in dieselfde straat as Julian se restourant.  (middelvinger) Fok jou, Julian.  Daar 
ontmoet ek Sean, wat ook daar waiter.  Best friends at first sight. En hy’s ‘n 
tequila-mens, nes ek. Baie vinnig is dit elke aand na werk na my plek vir tequila 
en lyne.  ‘n Maand of twee later begin ek voor werk ook ‘n lyntjie doen, om die 
down na die vorige nag se pret in die gat te skop.  

‘n Paar weke later, in die middel van ‘n shift, vang die manager my in die 
badkamer terwyl ek ‘n lyn doen om die tequilas, wat ek skelm weggesluk het, se 
dronk-gevoel uit te cancel. Ek kry ‘n waarskuwing.   
Jammer, dit sal nie weer gebeur nie.   

Later, by my bachelor pad, kuier ek en Sean tot so laat ek raak eers 11 
uur die volgende oggend aan die slaap en word eers negeuur die aand wakker. 
Mis my shift.  Volgende oggend jok ek ‘n verskoning: Jammer, maar ek was siek.  
Die bestuurder is nie gister gebore nie.  Hy kyk my met ‘n slap laggie aan: Ja, 
Colombian Flu kan erg wees. Finale waarskuwing.  
Nog ‘n paar weke later en twee dinge gebeur: Ek en Sean snort vir die eerste 
keer coke en heroin gemeng, en ek word gefire…maar ek voel vere. Ek’t geld in 
die bank en ek’s in elk geval gatvol gewaitress. 
As jy dink coke en tequila is lekker…   Ya ain’t been in heaven until you’ve done 
some speedballing. Coke in die een neusgat, en heroien in die ander. Die coke 
hou jou skerp en goddelik, en die heroien is ‘n orgasme wat nooit ophou nie. 
Enigste downside is die highs raak al hoe laer.  
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Ek trap my dealer uit. What are you cutting your product with, Marco? It’s not as 
good as it used to be. 
My stuff is the same. 
My previous boyfriend’s dealer used to give him special stuff, high quality. So I 
know I can get better stuff.  I’ll pay more, but I want good stuff. 
My stuff is good. You use too much. 
Jy moet weet…as ‘n dealer vir jou sê jy gebruik teveel…maar fok hom, wat weet 
hy? 
Die maande vou in op mekaar. Tyd verdwyn.  Ek lewe in ‘n oneindige hier en 
nou. Geen gister, geen môre, net hier… nog… nou. Daar is niks anders in die 
wêreld, in my wêreld.  Een ding, een ding alleen – gee my nog. Gee my nog.  Ek 
soek’it. Ek soek’it nou! 
My geld raak op.  
Ek word uitgegooi uit die woonstel.  
Ek het ure laas ‘n hit gehad.   
My lyf brand…skreeu soos ‘n baba op ‘n ashoop gesmyt. 
Ek bel my dealer.   
Hey, Franco, do you want to fuck? 

 
MA:  Ek loop agter die man in ‘n gang af…diep in die huis in...gaan deur ‘n kamer met 

meer donker as lig, ‘n enkel flou lampie in ‘n hoek waar twee mense aan 
glaspypies sit en suig, ronde glasballetjies aan die onderpunt van die pypies, ‘n 
aansteker in die hand, die vlam onder die glasballetjies; hulle lywe krom, hulle oë 
skadukolle. Ek volg hom deur die kamer na ‘n deur aan die anderkant. Ek voel 
asof ek deur die duiwel gelei word na die diepste vlakke van die hel. Hy gaan 
staan by die deur, beduie na binne. 

 You look and then you go. 
Ek beweeg tot in die deur…(haar oë gly oor na skuins oorkant die vertrek, sy snak 
na haar asem as sy Marlien sien)…op ‘n vuil mattras op die vloer in die hoek lê 
my goue meisie…my wonderwerk dingetjie…‘n gevalle engel…op haar sy…slegs 
haar onderklere aan…oë oop, maar sien niks nie…flikker nie eers in my rigting 
nie…droë kots op haar bors en in haar hare, swart kringe om haar oë.  Ek kan nie 
beskryf wat hier in my opstoot nie.  Ek haas oor na haar, sak op my knieë langs 
die mattras neer, vat haar wange in my hande…   
Marlien!  Marlien, dis Mamma.  
Haar oë is op my, maar sien niks. 
Marlien! 
Hande vat my van agter vas en trek my weg. Woede stoot in my op.  
I’m calling the police! 
Hy lag.  To tell them what? That your daughter is a junkie?  Go. Bring my money. 

 
Marlien lui die klok – ding, ding, ding. 
 
REHAB SE ONTVANGSTOONBANK 
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ONTVANGS:  Hallo, Marlien. 

 

MARLIEN:  (uitgeteer, bewe weens onttrekking) Hallo. 

 

ONTVANGS:  Jammer om te sien jy’s terug.  Gaan asseblief deur…  

 

DOKTER:  Hallo Marlien. Sit gerus.  

 

MARLIEN:  Bloeddruk band ding om my arm; naald in arm suig my bloed. 

 

DOKTER:  Dwelm van keuse?  

 

MARLIEN:  Cocaine, heroien en alkohol. 

 

DOKTER:  Wanneer laas het jy gebruik? 

 

MARLIEN:  Twaalf uur gelede.  

 

DOKTER:  (hou ‘n denkbeeldige glas en ‘n pilhourtjie uit na Marlien) Drink hierdie. 

Dit sal die onttrekkingssimptome beheer. 

 

Marlien sluk die pil weg – geen protes nie. 

 

MARLIEN:  (aan gehoor) Die Tannie wat soos ‘n verpleegster lyk, maar sonder die wit outfit, 

neem my na my kamer…verkrag my tas.   Jy sal niks daar kry nie. My ma’t gister 

daai tas, en al die klere wat in hom is, gekoop en self gepak. 

 

VERPLEEGSTER: (terwyl sy die sakke van ‘n jeansbroek deursoek) My skat, jy weet mos -  

niemand kan met meer oortuiging as ‘n verslaafde jok nie. 

 

Marlien kan net knik, aanvaar. 

 

Ma lui die klok – ding, ding, ding.  

 
MARLIEN:  Oggendbyeenkoms.  
 
BERADER: Goeie môre almal. Ons begin links met voorstelling. 
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MARLIEN:  Hi, my naam is verslaafde, verslaafde, alkoholis, alkoholis en verslaafde, seks en 
liefde verslaafde, alkoholis, alkoholis, verslaafde, co-dependent, alkoholis, Hi my 
naam is Marlien, ek’s ‘n verslaafde en ‘n alkoholis. Hierdie is my tweede keer in 
rehab.    
Die kaartjies word uitgedeel: 
Jy is hier as gevolg van keuses wat jy gemaak het, niemand anders nie.  
Een dag op ‘n slag.  
Wees oop, eerlik en gewillig. 
Haal die watte uit jou ore en sit dit in jou mond.  
Geheime maak jou siek.  
Een is teveel en ‘n duisend is nie genoeg nie. 

 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Ontbyt. Ek’s te naar om te eet. Elke spier in my lyf is seer. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Eerste lesing van die dag. “Vandag kyk ons na die verhouding tussen woede en 

alkohol en -dwelmmisbruik.” 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Groepsessie – magteloosheid en skade.   Hi, ek’s Marlien, ek is magteloos oor 

drank en dwelms en het fokken baie skade veroorsaak, veral aan myself. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Laaste sessie voor middagete – die eerste drie stappe. 

 
“Ons het erken dat ons magteloos is oor alkohol en/of dwelms.” Check. 
 
“Het gekom tot die oortuiging dat slegs ‘n mag groter as onsself ons weer tot 
verstandigheid sou kon herstel.”  Ek glo nie in gode nie, so ek weet nie watse 
mag dit sou wees nie, maar ek weet ek het nie die wilskrag om self op te hou nie 
en ek is so desperaat ek sal in Winnie the Pooh as ‘n mag groter as myself glo. 
 
“Het die besluit geneem om ons wil en ons lewens aan God, soos ons Hom 
verstaan, oor te gee.”   Help my, Pooh Bear, help my asseblief. Laat U wil 
geskied.    

 
Ma lui die klok – ding, ding, ding.  
 
MARLIEN:  Dansklas.  Ek kry plek in die voorste ry. 
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DANSTANNIE:  Een, twee, een-twee-drie-vier… 
 
MARLIEN:  (terwyl sy die danspassies doen) Saam met daai peloton van mislikheid, daai 

einde-van-die-pad, rug-teen-die-muur, sink-weg-in-die-moeras, help-my-
asseblief-ek’s-in-die-put-van-die-hel, verlore, verlepte, verwoeste groepie 
mensdom doen ek my beste om die danstannie te volg, my fokus op haar voete 
vasgenael soos dit voorheen op die kry van my volgende lyn coke, heroien en 
bottel alkohol gefokus was. My oë klou aan die passies wat sy dans soos die 
vingers van ‘n mens, wat aan ‘n afgrond hang, aan daai laaste randjie rots 
vasklou.  Ek dans. Dans vir my lewe. 

 
Ma lui die klok.  Hulle pak die blokke vir ‘n stoel en tafel in die eetsaal. 
 
MARLIEN:  Take en huiswerk.  
 “Hoe beheer alkohol of dwelms jou lewe?” 

Van ek wakker word tot ek gaan slaap. 
“Hoe en wanneer het jy al heeltemal magteloos gevoel oor alkohol?” 
Van ek wakker word tot ek gaan slaap. 
“Wanneer het jy magteloos oor iets of iemand anders gevoel?” 

 
Hierdie laaste vraag tref vir Marlien…sy staar na die papier…kyk stadig op… 
 
MARLIEN:  Toe ek elf was. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. Blokke word ‘n bed. 
 
MARLIEN:  Halfuur vryetyd voor aandete.  
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. Blokke word weer ‘n stoel en tafel in eetkamer. 
 
MARLIEN:  Ek is minder naar.  Eet ‘n bietjie, drink kafeïen-vrye koffie.   ‘n Nuwe meisie met 

eetprobleme word eenkant gemonitor. 
Na aandete ‘n uur en ‘n half vryetyd.  Ek rook in die rokershoekie. Het 

een of ander tyd die afgelope jaar begin rook, kan nie onthou wanneer nie.  
Oorlogstories word uitgeruil. Nou verstaan ek euforiese herinneringe - al 

die stories is snaaks. Niemand vertel hoe hulle hulle bene vir hulle dealer 
oopgemaak het nie. 

 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Aandsessie. Gasspreker.   
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GASSPREKER:  Hi, my naam is André, ek is ‘n alkoholis en dwelmverslaafde.   Ek het twee jaar en 
vier maande skoon tyd.  Dankie vir die voorreg om van my storie hier te kan deel.  
My journey met drank en dwelms illustreer dit wat julle al in hiedie rehab sou 
gehoor het:   As jy nie met jou rock bottom tevrede is nie, moenie worrie nie, jou 
poison of choice sal net te bly wees om vir jou ‘n erger een te reël, al die pad tot 
in die tronk, of in ‘n inrigting, of in die graf.  Ek was drie keer in rehab. Eerste 
keer het ek as ‘n cleanse beskou, waarna ek weer die lekker highs sou kon kry 
wat ek nie meer gekry het nie.  Tweede keer het ek regtig hard probeer om my 
demons te confront.  Na ek ontslaan is, het ek vir ses maande uitgehou voor ek 
weer begin gebruik het.   

 
Marlien begin saggies huil tewyl die gasspreker verder praat.  Haar skouers ruk naderhand soos 
sy klankloos huil. 
 
GASSPREKER:  Die derde keer het ek, danksy ‘n overdose, eers ‘n draai in ‘n I.C.U. gaan maak 

voor ek weer hier ingestap het. Teen my derde keer het my ma en pa, en my 
twee susters, nie meer kom kuier nie. 

 
Ma lui die klokkie – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  (huil nog steeds) Tee en toebroodjies en dan... 
 
MA:  (roep) Lights out! 
 
Marlien gaan van sittend na agteroor lê. Die ligte doof vinnig na donker. 
 
Ma lui die klok in die donker – ding, ding, ding.  
 
Ligte vinnig aan.  Marlien sit weer regop. 
 
MARLIEN:  Oggendbyeenkoms.  
 
BERADER: Goeie môre almal. 
 
MARLIEN:  Hi my naam is Marlien, ek’s ‘n verslaafde en ‘n alkoholis. 
 Wees oop, eerlik en gewillig. 

.  
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Ontbyt. Ek’s honger. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Eerste lesing van die dag. “Vandag kyk ons…” 
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Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Groepsessie – magteloosheid en skade.   (arms uitgestrek, gekruisig) Mea culpa! 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Laaste sessie voor middagete.  Stappe vier, vyf en ses: 

“Het ‘n eerlike en vreeslose ondersoek van my self gedoen.” 
“Het die presiese aard van my foute aan een of ander hoër mag; en aan myself; 
en aan ‘n ander mens erken.” 
“Was geheel en al gereed dat wat ookal my hoër mag is wanneer ek eendag 
uitfigure wat myne is, al die gebrekke in my karakter verwyder.” 

 
Ma lui die klok – ding, ding, ding.  
 
MARLIEN:  Ek dans! Dans vir my lewe! 
 
Ma lui die klok -ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  “Waaroor het jy magteloos gevoel toe jy elf was?” 
 (pouse) My lyf. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding.  
 
MARLIEN:  Vryetyd.  
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Eet…eet…rook…rook… 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
GASSPREKER:  Hi, my naam is Louise…dankie dat ek my storie kan deel.    
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Kombuisdiens na tee en toebroodjies. Was die koppies. Mop die vloer.  
 
MA:  Lights out! 
 
Marlien gaan van sittend na agteroor lê. Die ligte doof vinnig na donker. 
 
Ma lui die klok in die donker – ding, ding, ding.  
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Ligte vinnig aan.  Marlien sit weer regop. 
 
MARLIEN:  Oggendbyeenkoms.  
 
BERADER: Goeie môre almal. 
 
MARLIEN:  Hi my naam is Marlien, ek’s ‘n verslaafde en ‘n alkoholis. 
 Geheime maak jou siek. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Eet. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Eerste lesing van die dag. “Vandag kyk ons…” 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa! 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Laaste sessie voor middagete.  Stappe sewe en agt: 

Het nederig my hoër mag – fake it ‘till you make it - gevra om my tekortkominge 
te verwyder. 
Het ‘n lys gemaak van al die mense wat ek seergemaak het en was gewillig om 
jammer te sê en reg te maak met hulle almal. 
 

Ma lui die klok – ding, ding, ding.  
 
MARLIEN:  Dans vir my lewe! 
 
Ma lui die klok -ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  “Hoekom het jy magteloos gevoel oor jou lyf?” 
 (pouse) Ek was so bang ek kon nie beweeg nie. 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding.  
 
MARLIEN:  Vrye tyd.  
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
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MARLIEN:  Eet…rook… 
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
GASSPREKER:  Hi, my naam is Louise, vier jaar skoon tyd…dankie dat ek my storie kan deel…    
 
Ma lui die klok – ding, ding, ding. 
 
MARLIEN:  Kombuisdiens na tee en toebroodjies. Was die koppies. Mop die vloer.  
 
MA:  Lights out! 
 
Marlien gaan van sittend na agteroor lê. Die ligte doof vinnig na donker. 
 
Die ligte doof vinnig weer in.  Marlien staan op. 
 
MARLIEN:  Drie weke amper op ‘n einde.   
 
BERADER:  Marlien, jy kan maar inkom, dankie. 
 
MARLIEN:  Die sessie wat almal vrees…one-on-one met jou geliefdes… hulle beurt om te 

praat…om jou van die impak van jou verslawing op hulle lewens te vertel.  Jy 
mag niks sê nie…net luister.  Jou berader is ook daar…skeidsregter… 

 
Marlien loop in die kamertjie waar Ma reeds sit en wag. 
 
MARLIEN:  Hallo, Ma. 
 
MA:  Hallo, my kind. 
 
MARLIEN:  Die berader herinner my – geen terugpraat nie, net luister – en sê vir my ma sy 

moenie huiwer om absoluut eerlik te wees nie. Hoe eerliker sy is, hoe meer help 
dit my.  My ma kyk my in die oë… 

 
Ma begin klankloos praat.  Terwyl Ma klankloos voort praat, praat Marlien met die 
gehoor.  Ma gaan deur al die emosies wat haar woorde verwek, huil ook op ‘n stadium in haar 
vertelling, haal tissue uit handsak, ens. 
 
MARLIEN:  Ek luister na my ma, haar seer verhaal, en skielik dink ek aan ‘n klippie wat in ‘n 

meer gegooi word…en ek besef - elke mens se lewe is ‘n klippie wat in die groot 
meer van die samelewing gegooi word…en golwe maak, meestal klein, soms 
groot, wat tot die verste oewers van die meer spoel. Sommige lewens – ‘n Hitler 
of ‘n Einstein of ‘n Shakespeare – is meer as klippies…rotse, wat groot golwe, 
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selfs tsunamis veroorsaak, en vir dekades of eeue na hulle dood, steeds oor die 
meer spoel.  Maar die meeste is maar net ‘n klippie. Tog spoel hulle golfies ook 
deur die meer, en vir die wat naaste aan hulle is, hulle lief het, voel daardie 
golfies soos tsunamis.  Soos sy praat, flits beelde voor my oë van daai Japanese 
stede wat ‘n klomp jaar gelede deur daardie massiewe tsunami uitmekaar geruk 
en weggespoel is - geboue van hulle fondamente afgeskeur, duisende voertuie 
soos kaf deur die wind opgetel en weggedra, niks gespaar nie, alles platgestroop, 
totale verwoesting.  Ek kyk na haar en ek vra myself:  Is sy besig om 
melodramaties te wees?  Oordryf sy in ‘n poging om my reg te ruk, of om die 
berader te beïndruk? Wat het sy eintlik verloor? Sy’t nog steeds haar huis en 
haar kar en al die dinge van haar lewe. Al wat sy verloor het is haar dogter.  Ek 
kyk na haar asof sy ‘n vreemdeling is wat hier voor my sit, asof ek buite my eie lyf 
staan.  En dan tref dit my: die verwoeste stad wat sy beskryf is nie die stad 
daarbuite nie, maar die een hierbinne…in haar siel…en ek was die tsunami.  
(pouse) Opregte spyt…en medelye…stoot in my op…(kyk na Ma)  Mamma… 

 
Ma hou op “praat”. 
 
MARLIEN:  (trane) Ek’s jammer.  Ek is so jammer. 
 
Marlien sit en huil, min klank, maar diep, innige verdriet.  Ma sit en kyk met diep meegevoel. 
 
MARLIEN:  Sal Ma my ooit kan vergewe? 
 
Marlien sit en huil.  Ma staan op, beweeg oor en gaan staan by Marlien, trek Marlien se kop 
teen haar maag, streel haar hare. 
 
MA:  (ook diep ontroerd)  Ag, my kind…ag my kind… ek het al klaar.  (aan gehoor) In 

daardie oomblik het ek gedink: Dankie Here, die kanse is nou goed dat die 
verslawingsmonster wat soos Raka, dag en nag, om die mure van ons 
lewenskraal kruip en snuif, nooit weer die hek oop sal vind nie. (beweeg oor en 
gaan sit op ‘n stoel in haar sitkamer) En toe sy, in die eerste paar maande na sy 
ontslaan is, uiters pligsgetrou die vergaderings bywoon, het elke dag se skoon en 
nugtere verbygaan my hoop dat daardie hek toe sou bly, tot oortuiging omskep. 

 
Marlien kom in.  Alhoewel sy teenwoordig is, is daar iets in haar wat met iets anders besig is. 
 
MA:  En toe…? Hoe was die vergadering…? 
 
Marlien hou ‘n 90 skoon dae plastiese Narcotics Anonymous penning op, gee dit vir Ma.  Ma  
lees ingenome die voor en agterkant van die penning. 
 
MA:  Negentig dae!  Mensdom!  Welgedaan, my skat. (staan op, gee stywe drukkie) 

Welgedaan.  Ma is so trots op jou.  (trek vinnig terug) Nee, nie trots nie.  Die 
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mense by Al-Anon sê dis nie vir my om trots te wees nie, want jy doen dit nie vir 
my nie.  Jy doen dit vir jouself.  Net jy kan jouself red.    

  (aan gehoor) Dank Vader vir Al-Anon.  Dis nou die ondersteuningsgroep 
vir volwassenes met ‘n man, vrou, kind of vriend wat alkoholis of verslaafd is. 
Gedurende Marlien se eerste keer in rehab het haar berader my aangeraai om 
by Al-Anon aan te sluit.  Toe gaan ek, en by die eerste vergadering probeer die 
mense daar my oortuig dat daar niks is wat ek kan doen om my dogter se 
drankmisbruik te beheer nie.  Eerste stap, het hulle gesê, is om te aanvaar dat jy 
magteloos is oor jou verslaafde se drank of -dwelmgebruik.  Dit kon ek nie 
aanvaar nie. Ek gaan toe nie terug nie. Maar teen die tyd dat Marlien die tweede 
keer rehab toe is, in ‘n baie dieper en donkerder put as die een waarin sy was toe 
sy die eerste keer gegaan het, het ek uiteindelik besef dat ek inderdaad niks kan 
doen om dit te beheer nie.    

(terug aan Marlien) Bewonder.  Ek bewonder hoe hard jy veg. Negentig 
vergaderings in negentig dae…as dit nie vasbeslotenheid is nie, weet ek nie wat 
is nie.  (haal twee gewone “tumbler” glase en ‘n bottel Appeltiser uit die tas) Ek’t 
‘n lekker bottel Appeltiser gekry…om die geleentheid te merk.  (gee een van die 
tumblers vir Marlien en skink) En let wel – gewone glase, nie wynglase nie.  Nog 
iets wat Al-Anon jou leer – oppas vir triggers. (hou glas op) Veels geluk! 

 
Hulle sluk albei ‘n slukkie weg. 
 
MA:  Gaan aan soos jy aangaan en volgende jaar is jy terug op varsity en kan jy jou 

graad klaar maak, en wie weet, miskien selfs nagraads studeer. Met daai brein 
van jou is daar niks wat jy nie sal kan vermag nie. (slukkie Appeltiser, dan direk 
aan die gehoor) Ek hoef dit seker nie eers te sê nie. (hulle begin die kar weer bou, 
soos heel aan die begin van die stuk) Drie jaar later, drie-kwart deur haar B.A 
Honneurs; een dag…een dag! voor die herdenking van haar derde jaar van skoon 
leef, soos ‘n weerligstraal uit ‘n helderblou, sonskyn hemelruim, kry ek ‘n oproep 
van ‘n staatshospitaal – sy’s in die I.C.U.  Oordosis. By die dood omgedraai.  Sy 
word ontslaan. Die dokter skryf methadone voor om haar deur te sien vir die 
paar dae wat dit my neem om haar vir die derde keer by die rehab in te kry.  
 
(Ma plaas die laaste houtblok vir die motorkar)  
 
Nou ja toe.  Hier is ons…weer.  

 
TERUG IN DIE HEDE – VOOR DIE REHAB 
 
Die kar is weer gebou.  Marlien het ook intussen haar tas gevat.  Ma en Marlien gaan staan  
weer presies in die posisies waar hulle gestaan het voor ons na die verlede gegaan het.   
 
MA:  (beweeg om in kar te klim) Ek sien jou wanneer hulle jou jou eerste kuierdag 

toelaat. 
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MARLIEN:  (stil) Moenie kom nie.   
 
Ma steek vas, kyk oor die kar na Marlien. 
 
MARLIEN:  Moet nooit weer kom nie.    
 
MA:  (verveeld, alweer hierdie storie) Ja, stoot my weg.  Stoot die enigste een wat nog 

omgee weg.  Gaan meld aan in daai rehab en kom ons hoop vir ‘n wonderwerk.  
 
MARLIEN:  Ek kan ‘n honderd keer rehab toe gaan, dit sal nie werk nie.  
 
MA:  Omdat jy nie wil hê dit moet werk nie.  
 
MARLIEN:  (stilte, die emosie begin nou opstoot, en dan, innig, weerloos, uit ‘n baie diep 

plek…) Daar’s ‘n gat in my siel, Ma.  (pouse) Maak nie saak hoeveel keer ek deur 
daardie deure stap, of Hi, ek’s Marlien, ek’s ‘n alkoholis en -verslaafde, of een 
stap op ‘n slag, of magteloosheid en skade mea culpa nie, ek kry hom nie gevul 
nie. 

 
MA:  Omdat jy jou rug op God gedraai het! Ek stel voor jy gaan in daai rehab in en bid, 

bid dat die God waarin jy nie meer glo nie, sy Heilige Gees sal stuur om jou hand 
te vat en jou uit die donkerte te lei. 

 
MARLIEN:  (steeds weerloos, nie aggressief nie) God kan nie my nie help nie.  
 
MA:   As God jou nie kan help nie, wie kan? 
 
MARLIEN:  Jy.  Net jy. 
 
MA:  (diep sug) Hier gaat ons alweer – altyd iemand anders wat jou probleme moet 

oplos. 
 
MARLIEN:  Dis jou beurt. 
 
MA:  My beurt vir wat? - om te lewe, ja! My beurt om net een nag rustig deur te kan 

slaap! Om een dag deur te kom sonder om my oor jou te bekommer! Om nie, as 
my foon lui, te dink: Moet net nie laat dit iemand wees wat bel om te sê ek moet 
my dogter uit ‘n dwelmhuis gaan grawe nie! 

 
MARLIEN:  Jou negende stap, Ma.  Jou negende stap.  “Het jammer gesê en reggemaak met 

al die mense wat ek seergemaak het". 
 
MA:   Ek het niks om voor jammer te sê nie. 



41 
 

 
MARLIEN:  (dring aan) Het jammer gesê en reggemaak met al die mense wat ek seergemaak 

het! 
 
MA:  Jy sal jou wat verbeel! As iemand moet jammer sê, dan’s dit jy! Vir al die jare se 

moeilikheid…nee!, nie moeilikheid nie…chaos!... en hartseer en pyn wat jy 
veroorsaak het. 

 
MARLIEN:  Ek het jammer gesê en reggemaak na my eerste keer in die rehab, met jou, met 

almal!...selfs daai kassier by die Checkers wat ek na 'n bottel tequila en twee 
gram coke so verneder het; en weer jammer gesê, opreg jammer gesê,  in ons 
one-on-one aan die einde van my tweede keer in die rehab.  

 
MA:  Jammer gesê, maar duidelik nie reggemaak nie. Ek’t niks om voor jammer te sê 

nie. Ek is nie die dronklap nie!! Ek is nie die verslaafde nie!! 
 
MARLIEN:  Fok. Jou! 
 
MA:   Skaam jou! 
 
MARLIEN:  Ek skaam my al vandat ek elf is. 
 
MA:   (sarkasties) A, en nou’s ons by selfbejammering. 
 
MARLIEN:  “Wanneer het jy magteloos oor iets of iemand anders gevoel?”   

Toe ek elf was. 
“Waaroor het jy magteloos gevoel?” 
My lyf. 
“Hoekom het jy magteloos gevoel?” 
Omdat elke vesel in my liggaam wou beweeg, maar ek kon nie. 

 
MA:  Waarvan praat jy??! 
 
MARLIEN:  “Waar was jy toe jy hierdie magteloosheid ervaar het?” 

In my bed. Ek wou uitklim en hardloop, maar ek was so bang ek kon nie beweeg 
nie. 

 
MA:  (neerhalend, dis alweer net nog ‘n storie) Bang vir wat? 
 
MARLIEN:  Vir hom. 
 
MA:  Wie? 
 
MARLIEN:  Roelf. 
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MA:  Roelf?? Jy was nie bang vir Roelf nie.  Julle was mal oor mekaar.  En so seer soos 

wat hy ons gemaak het, weet ek hy was lief vir jou.  
 
MARLIEN:  Veral as hy laatnag na my kamer toe gekom het. 
 
Ma begryp vir eers nie wat Marlien impliseer nie, maar dan kom die besef. Haar gesig vertrek 
met die afsku. 
 
MA:  Nee, nee, nee, moenie jy nou met liegstories na my toe kom nie. Ten spyte van 

alles weet ek een ding vir seker – Roelf was verskriklik lief met jou. 
 
MARLIEN:  Ja, hy was… 
 
SEGUE NA VERLEDE – MARLIEN SLAAPKAMER TO SY ELF WAS 
 
Hierdie keer vertolk Ma NIE die ander karakter nie. Sy staan tjoepstil en aanskou die toneel. 
 
Marlien, as Roelf, stap oor na Marlien se bed. Sy vertolk haar elfjarige self se stem, en fisies en 
verbaal vir Roelf. Roelf gaan sit op die kant van die bed, streel liggies met sy hand oor die 
slapende Marlien se kop. 
 
ROELF:  Hallo my liefste meisie. Jammer as ek jou wakker gemaak het. Ek was laat op 

kantoor, maar ek wou darem net vir my mooi meisie ‘n soentjie kom gee.   
 
MARLIEN:  Waar’s Mamma? 
 
ROELF:  Sy slaap al.  Hoe was jou dag? 
 
MARLIEN:  Lekker dankie, Pappa-Roelf.  Ek’t twee goue sterre by die skool gekry. 
 
ROELF:  Né!  So ‘n slim meisie. En wat anders het jy aangevang? 
 
MARLIEN:  Ek’t na skool ballet gedoen. 
 
Roelf gly sy linkerhand onder die komberse by haar bo-bene in. 
 
ROELF:  Ek kan my net indink hoe mooi jy gedans het.  Hierdie bene van jou is mos gebou 

vir dans.  Wie weet, miskien sal jy eendag ‘n prima ballerina wees. 
 
MARLIEN:  (angstig) Hoekom vat Pappa-Roelf daar? 
 
ROELF:  Omdat hy sy mooi, slim meisie lief het. 
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MARLIEN:  (snak) Eina. 
 
ROELF:  Lê net stil. (Roelf trek sy gulp oop, haal uit, begin masturbeer.)  Dis jou spesiale 

manier om te wys hoe lief jy my het, en my spesiale manier om jou te wys hoe 
baie ek jou lief het, liewer as vir enige ander meisie op aarde, want jy’s die 
mooiste, mooiste meisie en so soet en oulik…mooi…en soet…en oulik…so 
oulik…en eendag sal jy groot wees…en ‘n man hê…en hy sal jou ook lief hê…vol 
maak met sy liefde… 

 
Roelf ejakuleer. 
 
ROELF:  Kyk wat het jy nou gedoen. Maar ek belowe ek sal niks vir Mamma sê nie want sy 

sal baie kwaad wees met jou oor jy Pappa-Roelf so laat mors het, en dan sal sy 
my sê om my meisie wat ek so lief het, te straf, en ek wil haar nie straf nie, want 
dit sal ‘n baie seer straf moet wees.  Ons maak dit ons geheimpie. (gee soentjie 
op voorkop)  Lekker slaap, my liefste ding…soet drome. 

 
Marlien kom stadig orent, haar oë gaan na Ma. 
 
TERUG IN DIE HEDE. 
 
Ma staan asvaal, gevul met afsku.  NOTA:  die monoloog wat volg is ‘n “denial rant” – die 
woorde stroom uit haar mond.  Dit is net soveel ‘n poging om haarself te oortuig as wat dit is 
om die gehoor en Marlien te oortuig; om die verskriklike besef wat in haar opstoot, weg te 
praat. 
 
MA:  Nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee-nee.  (skud haar voorvinger na Marlien) Jy 

vergeet ek het hierdie hele pad saam met jou geloop! Ek sien waarmee jy besig 
is. Verslaafdes manipuleer.  Verslaafdes jok.  Enige iets om die 
verantwoordelikheid vir hulle toestand na iets of iemand anders te skuif.  Dis 
nooit hulle skuld nie. Dis hulle ma of hulle pa of hulle stiefpa of die hele bleddie 
wêreld se skuld, maar nooit hulle eie nie. En nou, omdat jy nog steeds nie die 
verantwoordelikheid vir die nagevolge van jou keuses…keuses wat jy, en jy alleen 
gemaak het!!...wil aanvaar nie, dink jy jy kan my met so ‘n vieslike storie 
manipuleer.  Net toe ek begin glo daar’s lig aan die einde van die tonnel. Wel ek 
het nuus vir jou! Anders as jy, lewe ek nog my hele lewe lank nugter. Roelf was ‘n 
teleurstelling en baie ander dinge, maar hy was beslis nie ‘n kindermolesteerder 
nie. 

(aan gehoor) Grootste les wat jy leer:  verslaafdes is manipulasie 
meesters.  As jy weer kyk, smeek jy op jou knieë om vergifnis omdat jy vir hulle 
toestand verantwoordelik is, word jy die sondebok wat hulle sondelas dra.  ‘n 
Verslaafde sal jou oortuig dat dit jou plig is om hulle dealer te bel en nog dwelms 
te koop aangesien dit die enigste manier is hoe hulle kan cope met hoe jy hulle 
lewens verwoes het. Die dat rehabs die klem lê op die verslaafde se erkenning en 
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aanvaarding dat dit sy of haar eie keuses en aksies was wat hom of haar na die 
rehab gebring het, en die dat Al-Anon praat van “liefde op ‘n afstand”…tough 
love.  Kort gestel: Ek het jou lief, maar ek gaan nie meer jou kak opvreet nie.  

(aan Marlien) Wat sê hulle in Engels? – once bitten, twice shy.  Ek het 
keer op keer toegelaat dat jy my byt, keer op keer jou verskonings en jou stories 
aanvaar. Nie meer nie. Ek is nie “twice shy” nie, ek is forever shy!  En ek laat my 
nie meer deur ‘n verslaafde manipuleer nie.   

 
MARLIEN:  En toe, een aand, toe hy sy hand tussen my bene uittrek, toe’s sy vingers vol 

bloed.  
 
Ma se hande gaan oor haar mond. 
 
MARLIEN:   My eerste maandstond.   
 
Ma se hande gly van haar mond op tot bo-op haar kop, dis onuithoudbaar. 
 
MARLIEN:  En dit was die laaste keer wat hy na my kamer gekom het. 

 
Ma staar verstar na Marlien. 
 
MARLIEN:  Na die eerste keer het ek vir Ma kom sê ek wil nie meer alleen slaap nie want 

daar’s ‘n monster in my bed, maar Ma’t gesê ek’s nou ‘n groot meisie en groot 
meisies is nie bang vir denkbeeldige monsters nie. 

 
Ma steeds verstar, stilte voor sy praat soos sy, teen wil en dank, die oorgang van 
ontkenning tot erkenning maak.  
 
MA:  Hoekom het jy my nie gesê dat hy na jou kamer toe kom nie…aan jou vat?!   
 
MARLIEN:  Luister jy nie na wat ek sê nie?!!  Ek was bang ek word gestraf!! 
 
MA:   (het vir eers nie woorde nie, tas rond)  My kind… 
 
MARLIEN:  Ma sê ek weet niks van gemartel wees nie.   Ek gaan grawe eerder my dogter uit 

‘n drug dealer se drug house as wat ek vir twee jaar my stiefpa se vingers tussen 
my bene verduur.  

 
Hulle kyk oor die afgrond tussen hulle na mekaar…Ma se lip bewe.  Marlien huil nie, maar trane 
loop af oor haar wange. 
 
MARLIEN:  Ek’t Ma kom sê ek is bang vir ‘n monster, en eerder as om my teen die monster 

te beskerm, het Ma my terug na sy kloue gestuur. 
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Ma se skouers begin ruk soos die huil in haar opstoot. Haar kop sak. 
 
MA:  My kind…my kind…ek is so jammer…ek is so jammer… 
 
Marlien staan eers en kyk na Ma wat huil. Dan beweeg sy oor, kom staan voor ma, wat steeds 
kop in hande huil. Marlien staan net stil, oë op Ma.  Uiteindelik, soos wat sy haar huil ietwat 
onder beheer bring, kyk Ma stadig op na Marlien. 
 
MARLIEN:  Dankie. 
 
Hulle kyk mekaar vir ‘n oomblik in die oë – geen drukkies of raak aan mekaar nie -  voor Marlien 
weer weg draai en terug beweeg na waar haar tas staan. Sy vat die handvatsel vas…kyk vir ‘n 
laaste keer na Ma. 
 
MARLIEN:  Dit sal goed wees om Ma met kuierdag te sien. 
 
Marlien se oë vertoef vir ‘n oomblik langer op Ma en dan gaan sy af na die rehab se ingang. 
 
Ma bly tjoepstil staan…oë op Marlien soos sy afstap. 
 
Ligte doof stadig na donker op Ma. 
 
 


