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Kopskoot 

(‘n Jong seun sit en maak ‘n geweer skoon. Hy neurie saggies terwyl hy die wapen amper 

liefderyk blinkvryf. Hy het ‘n hoodie aan) 

 

Ek onthou die dag wat ek die teken van die dier gekry het.  

Ek was 9 jaar oud.  

“Sarel! Sarel! Opstaan boeta, opstaan. Kyk, ek weet jou ma hou nou nie van hierdie tipe goed 

nie, maar sy sal tog nie verstaan nie, sy is ‘n vrou. Sarel, vandag is die dag dat jy ‘n man gaan 

word.” 

“Haai regtig pappa! Nou hoe word ‘n mens dan ‘n man pappa?” 

Pa het my hare deurmekaar gevryf.  

“Vandag, vandag gaan jy jou eerste bok skiet.”  

Ons het in die bakkie geklim en ma het op die stoep gestaan. Haar oë was nat, soos die lang 

rooigras waarin ons nou lê. (tel die geweer op en lê plat op sy maag)  

Ek wou nies, maar pa het sy vinger voor sy lippe gedruk: 

(fluister) “Sjuuut....hulle is naby. Boeta, as jy die bok sien dan mik jy vir die bors of die kop. 

Moenie ‘n bladskoot skiet nie anders mors jy vleis. Dan haal jy diep asem en as jy klaar jou asem 

uitgeblaas het en jou vinger lê stil dan trek jy liggies die sneller.”  

Ek was bang.  

“Pappa....is....is dit seer pappa?” 

“Wat? Moet nou nie vir my sê dat jy die bokke wil kom staan en jammer kry nie?” 

“Nee....nee, nee, ek meen, gaan die kolf nie my skouer stamp nie?” 

“Natuurlik gaan hy. Word groot Sarel. Dis hoe ‘n mens jag.” 

Dis stil. Ek hou my asem op, my hart klop so hard teen my bors, ek was bang pappa hoor dit. 

Doefdoef.....doefdoef....doefdoef..... 



“Sjuuuuuut.....ek hoor hulle. Ek hoor hulle! Sarel! Sarel! Daar is hulle, daar anderkant! Skiet! 

Skiet my magtag!” 

“Watter een pappa?”  

“Die naaste een!”  

‘n Skoot klap.  

“Was....was dit raak pappa?” 

“Magtig man, check nou net so bulletjie! Jou eerste bok! Geluk Boeta. Pa is trots op jou.” 

Dit was die enigste keer wat pa ooit gesê het hy is trots op my. En toe neuk ek alles op.  

“Maar....maar hy beweeg nog pappa.” 

“Hmmm....ek sien. Jy het gekwes. Kom. Kom maak hom klaar.” 

“Maar pappa?” 

“Ek sê kom finish hom!” 

“Ek....ek....ek kan nie. Pappa die bok...die bok....hy huil....” 

“Ag nee my magtag man! Is jy dan nou ‘n donnerse moffie! Skiet hom!” 

(‘n skoot klap weer) 

Jy mag nie moord pleeg nie. Ek maak my oë toe en ek bid.  

Jammer Liewe Jesus. Ek is jammer oor die bokkie. Vergewe my asseblief. Amen.  

Daardie aand toe huil ek in Amphiwe se arms. Haar skoot ruik soos krummelpap, Zambuk en 

pyptabak. (draai sy arms om sy lyf en sy bene en sing saggies)  

“Slaap Pikaninie die ou bobbejaan.... 

Ken mos vir jou van tevore.... 

As jy nie slaap nie kan jy seker wees,  



Byt hy jou neus af en ore.... 

Doedoe...doedoe....doedoe....” 

Sjuuuut.....Stil....stil nou my boetatjie....stil.  

(hy trek die hoodie se kappie oor sy kop en haak die geweer oor sy skouer)  

Die skool se voorportaal is stil. Soos daai dag in die nat lang rooigras.  

Dan skuif ek die geweer oor my skouer en stap af in die lang gang na klaskamer 9A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alfie 

(die aktrise sit in ‘n groot boks wat vlerke aan weerskante vasgeplak het. Sy het ‘n vliegmus en 

groot duikbrille op haar kop en oë, sy lê op haar maag in die boks)  

Ons almal weet dat jy jou vriende kan kies, maar nie jou familie nie, en soms is dit regtig moeilik 

om ‘n bloedlyn met hulle te deel, want let’s face it - ons almal het mos altyd daardie een kant van 

die familie waaroor jy nooit oor praat nie en wat jy ook net een keer ‘n jaar onder dwang van jou 

ouers moet sien. Nou ons het sulke familie gehad. My pa se jongste broer oom Dip. Ouma het  

gesê sy het sommer met die uitkomslag gesien die kind het skelm ogies soos ‘n Diesel Mechanic 

sin en toe noem sy hom op die plek Dip. Sy sê dit was nie nodig vir die Stick nie, want wie noem 

in elk geval sy kind Dipstick. En so het oom Dip toe ‘n mechanic geword en het altyd geruik na 

ghries en Shell Helix Ultra. Die enigste deel van sy lyf wat skoon was, was die kring om sy 

vinger waar sy trouring vasgeplak het. Ouma het net haar kop geskud en gebrom:  

“Dip gaan nog eendag so staan en  vleis braai en ontplof – mark my words! Hy stink so van de 

olie, hy kan ‘n kar aan die brand fluit!”  

Oom Dip het toe getrou met ‘n maer bleek dingetjie wat lyk soos ‘n PEP Barbie-pop nadat ‘n 

spul Alsations haar beet gekry het. Tannie Pollie. Sy was blykbaar in haar jong dae Mej. Jeffreys 

Baai. Ouma het net gesnork en gesê:  

“Sy lyk soos ‘n blêrrie Spur-ballon! Vrouens met sulke dans-hare voorspel net 

moeilikheid....Mark my words! Daardie klomp volume daar bo moet van onder af ingeblaas 

word....” 

Ouma se woorde was skaars koud toe hoor ons Tannie Pollie verwag. En toe ons weer sien het 

hulle ses kinders. Ek het nog vir ouma gevra: 

“Haai ouma...hoekom het oom Dip-hulle sulke baie kinders?”  

Ouma het maar net haar kop geskud en gesê: 

“Want jou oom het getry vir ‘n seuntjie om eendag die mouterkar-services oor te vat. Ek weet nie 

vir wat hy dit nou gaan staan en doen het nie, want jou niggie Mot lyk in elk geval klaar soos ‘n 



man, sy groei al baard. En kyk nou waarmee sit hulle....Met Alfie. Siestog die arme kind lyk soos 

‘n donkie wat dwars gedraai het...”  

My nefie Alfie was vreemd. Baie vreemd. Hy het ‘n vreeslike paar ore gehad. Blykbaar was daar 

komplikasies met sy geboorte en die dokter het vir Alfie sommer so aan sy ore uitgesleep. Toe 

stimuleer hy blykbaar die selle te vroeg by geboorte en daar begin Alfie se ore te groei sonder 

ophou. Alfie word drie keer gedoop, want sy ore keer dat die water op sy voorkop val, op 4 moes 

oom Dip vir hulle ‘n dubbel garage aanbou, want Alfie kan nie by die voordeur inkruip nie. Op 6 

word al die deure vervang met skuifdeure en op 10 is Alfie se ore so groot dat hulle hom buite 

laat slaap onder die Lapa.  

So word dit toe tradisie dat Oom Dip en Tannie Pollie en Alfie en die vyf niggies elke kersfees 

vir ons kom kuier. Ouma slaan vir Alfie ‘n King Size matras op in die sitkamer en steek al haar 

Noritake-teekoppies diep weg onder in die spens. Sy draai alles toe met bubblewrap, van die tv 

tot die wynglase.  

“As Alfie eers omdraai is jou hele trousseau in sy glory in...” 

Alfie was maar altyd eenkant. Ons het nie regtig met hom gespeel nie. Hy was maar meeste van 

die kere alleen. Ek het hom jammer gekry, want maak nie saak waar Alfie gestaan het nie, hy 

was altyd in die pad. As gevolg van sy groot ore. Meeste van die kere het hy buite onder die 

wilgerboom gaan lê terwyl hy saggies sing:  

“Klim in ‘n vliegtuig en ontdek die wêreld, vlieg baie hoog en kyk af na jouself...” 

Ek het langs hom gaan sit. Skielik het ek nie geweet wat om vir hom te sê nie.   

“Eendag gaan ek wegvlieg tot hoog bo waar die wolke woon...” 

Ouma was reg, Alfie se gene is heeltemal opgemix. Ek het lank na hom gekyk.  

“Hoekom sal jy so iets wil doen?” 

“Want die wolke is alleen. Ek weet, want ek hoor hulle as hulle huil...Ek moet gaan.” 

Alfie het opgestaan en agter die garage in verdwyn.  Die aand speel ons Eendag as ek groot is 

dan moet jy uitbeeld wat jy wil word en die ander moet raai. Alfie het wild met sy arms op en af 



geflap en sy ore het so geklap dat die hele buurt se honde aan die tjank gegaan het, want hulle het 

gedink dit is crackers wat afgaan.  

“Ek gaan ‘n pilot word...” het hy uitasem verduidelik.  

Almal het uitgebars van die lag. Ouma het net haar kop geskud en gesê: 

“Alfie, gebruik jou talente my kind. Raak ‘n sielkundige of ‘n dominee. Met jou ore sal jy 

moeiteloos kan luister na die verdruktes.” 

Alfie het vies uit die vertrek gestorm en ‘n gat dwarsdeur die kombuis se agterdeur gestap.  

Die volgende oggend vroeg storm Mot by die tvkamer in.  

“Pa moet kom kyk. Alfie het twee vlerke aan sy arms vasgemaak. Hy staan op die dak.” 

“Sê hy moet afklim, hy neuk met die antenna! Die Bulle gaan oor 10 minute afskop.”  

Ons hardloop buitentoe. Alfie staan op Ouma se dak. Aan sy arms hang daar twee groot rooi 

kartonvlerke. Voor ons kan keer klap hy sy arms op en af. Eers stadig dan al hoe vinniger en 

vinniger en vinnger.....Alfie se ore raak rooi en beweeg stadig vorentoe en agtertoe. En voor ons 

iets kan sê....VOOOOOOOM! skiet Alfie deur die lug en verdwyn.  

Ons het nooit weer vir Alfie gesien nie. Iemand het een van sy rooi kartonvlerke opgetel in 

Keetmanshoop en die ander een in Upington.  

Deesdae as ek verlang gaan lê ek op my rug en kyk na die wolke en maak wolkprentjies. En dan 

skielik voel ek nie meer so alleen nie, want ek weet Alfie is daar bo en ek kan sweer ek hoor hom 

sing:  

“Klim in ‘n vliegtuig en ontdek die wêreld, vlieg baie hoog en kyk af na jouself...” 

 

 

 

 



Nettie genoeg nie 

[Nettie skarrel heen en weer met haar foon. Die foon moet reeds op record wees, maw. ‘n skoot 

van haar gesig van onder af soos sy probeer om die foon op die regte plek te sit. Sy is skoon 

uitasem soos sy op haar knieë rondkruip en op haar maag lê om die regte hoek te vind voor sy 

record druk] 

Nettie: Okay....wag, nee, bietjie meer na links, ag dêmmit, my dubbelken is die hele screen vol... 

liewer bietjie agter toe.... watter kant is my goeie kant? Wel beslis nie die onderkant nie....so 

ja....perfek....record die ding nou al? Okay...lights, camera, action....en record!  

[Nettie doen ‘n kort tiktok-dans. Sy is bietjie uit tyd uit en verloor soms ritme, maar sy dans met 

oorgawe – aktrise kan self besluit watter tiktok-dans sy wil doen]  

SQ – Tiktok dansmusiek 

[Nettie glimlag tevrede en stap nader aan die foon asof sy dit wil afsit.] 

Let’s go viral baby....[skoot van haar gesig van onder af asof sy na die video kyk. Musiek speel 

weer, teleurstelling is sigbaar op haar gesig] 

Ag flippenhel! Ek lyk soos ‘n buffel wat waterballet doen! (sy gaan sit moedeloos met haar rug 

teen die toe deur en fluister saggies] Wat ‘n waste. Delete.  

[sy maak ‘n pak chips en ‘n slab chocolate oop, soos sy praat vat sy nou en dan ‘n hap terwyl 

sy deur haar foon scroll]  

As ek nog een bikini Instagram foto van Mienkie sien gaan ek dit verloor! Wat de hel! Dit is 

winter Mienkie – WINTER! Winter is my gunsteling seisoen. Want dan lyk selfs die maer 

meisies vet in hulle opgepofde Kway-baadjies. Urrrrg.....Mienkie het al soos 8946 followers en 

1K likes. Rerig? En die comments.....(maak haar stem dik) Jy is sooooo hot! Vlammetjie 

vlammetjie brandweermannetjie emojicon......Seriously? En hierdie een! 

Wowwowowowowowowowowowowowow! Wat de hel? Is jy ‘n ambulans? Ouens wat geluide 

maak as hulle praat of reply met emojicons van eiervrugte en piesangs en vlammetjies is 

gewoontlik dom. Kliponoseldom. As jy eers geluide maak of prentjies gebruik om jouself uit te 



druk beteken dit jou woordeskat ontbreek en weet jy waarskynlik nie eers wie is Breyten 

Breytenbach of Ingrid Jonker nie.  

(sy druk ‘n knoppie op haar foon en fluister saggies) Like. Mienkie. Mienkie is my beste 

vriendin. Ek weet, sorry, ek....ek is dalk so bietjie jaloers op haar. Maar sy is een van daai 

meisies wat alles het. Sy is mooi, maer, slim, DUX-leerling, sy het erekleure vir gimnastiek en 

musiek, sy het keuring gekry vir medies, sy is hoofdogter, Mej. Hoërskool en Mej. 

Persoonlikheid en....en sy is regtig nice. Baie nice. Ons is beste vriendinne van laerskool af. 

Kyk hier....(sy tel ‘n foto op van twee dogtertjies) Ek is die een aan die linkerkant. Hierdie 

was die enigste keer wat ek ooit so maer was soos Mienkie, maar toe besluit my babavet – 

kom ons bly agter en ons maak Nettie se lewe hel vir die res van haar hoërskoolloopbaan. 

Flippit. Ek sweer ek het my metabolisme Gr.1,  2de pouse laas gesien. Ek haat my naam. ‘n 

Mens se naam sê baie van jouself. Ek is eintlik Antoinette, maar almal noem my Nettie.  En 

ek haat dit. Ek wens soms my naam was iets anders soos Klarissa of Nadine of Cloey.....Maar 

nou sit ek met Nettie.    

Nettie mooi genoeg nie, Nettie slim genoeg nie, Nettie maer genoeg nie, Nettie goed genoeg 

nie....Net Nettie.  (dink terug)  Ek was van kleins af mollig. Mollig. Dit is vir my die simpelste 

woord op aarde....Dit laat my dink aan ‘n vet wollerige mol. Mollig.  

“Ag Nettie my skat, jy is nie vet nie. Jy is net mollig. Vir mamma is jy die mooiste ou 

dogtertjie op aarde. Kyk net hoe rond is jou wangetjies op jou babafoto....Soos klein 

appelkosies....” Appelkosies? (sy knyp haar wange vas) Net jammer hulle het nou verander in 

pomelos! Kyk net hoe bol staan my wange. (sing saggies) Nettie die Vettie. Nettie die Vettie.  

Ek onthou toe ek die eerste keer die woorde Nettie Vettie gehoor het. Ek was in Gr. 2. So 

simpel rooikop terror met die naam Strauss het dit luidkeels oor die speelgrond verkondig. 

“Nettie die Vettie! Nettie die Vettie!” Dit het my nie gepla nie, want niemand luister anyway 

vir rooikopkinders nie en Strauss was so vol sproete mens kon connect the dots met hom 

speel....Maar die volgende dag het die hele Gr. 2 en Gr. 3 klas se seuns saam gesing terwyl 



hulle sokker speel met my Winnie-the-Pooh kosblik en hulle dit heen en weer oor die 

netbalbaan skop. Mamma se broodjies en Melrose kasie het uitgeskiet en in die rooi grond 

beland. Natuurlik wou ek Strauss se voortande uitslaan, maar die klein bliksem was te vinnig. 

Wat moes ek doen? Ek het elke pouse alleen my broodjies in die toilette agter ‘n toe deur 

geeet en probeer om nie naar te word van die skerp Toiletduck reuk wat meng met mamma 

se sandwichspread nie.... Tot vandag toe sit ek nie my mond aan sandwichspread nie. Ek haat 

sandwichspread....en badkamers. Badkamers laat my altyd alleen voel.   En toe kom Mienkie. 

En deel haar broodjies met my, en alles was perfek. Of so het ek gedink.... 

Dit is weird. As mens vet is is alles onderstebo en agterstevoor. Hoe vetter jy is hoe minder 

sien mense jou raak, maar hoe maerder jy is hoe meer aandag kry jy van die ouer seuns. 

Mienkie is die enigste een wat my raaksien. Rerig raaksien.  

Het jy al in ‘n vertrek vol mense gestaan en jy lag en gesels saam, maar jy is stoksiel alleen? 

Mienkie is nooit alleen nie. Daar is altyd mense om haar. By sokkies, by partytjies, by 

skoolkampe....selfs op Instagram word sy gevolg deur haar getroue 8946 skape. Soos daai 

prentjie van die Herder met die lammetjie wat ons in Sondagskool ingekleur het. Mienkie 

het nog haar skapie pienk ingekleur.  

Alleen. Al een...(sy vee die krummels van haar mond af) Kom ons probeer weer. (sy fluister 

saggies) Let’s go viral baby....(sy tel haar foon op en maak die deur oop, dit is ‘n badkamer, 

fokus skoot op die toilet dan stap sy in en trek die deur agter haar toe)  

 

 

 

 

 



Mi casa, su casa 

(‘n Jong meisie sit in ‘n vuil pakkamer. Oral om haar is bokse, ‘n ou matras, enige 

pakkamer/garage/stoorkamer is voldoende. Sy het ‘n vuil blokkieshemp aan en is kaalvoet. Haar 

rug is gedraai op die kamera. Geluid van deur wat oopgaan. Sy swaai verskrik om)  

Meisie: (spring op en vee die kreukels uit haar hemp)  Gerome? Gerome is dit jy? Hallo! Jy is 

hier! Skies, ek...ek is jammer. Jy is bietjie vroeg. Kom in asseblief, maak jouself tuis. Ek is 

jammer, ek het nog nie kans gehad om bietjie netjies te maak nie. Dit was ‘n besige dag. Wag, 

kom ek vat hierdie weg...(sy gooi ‘n paar bokse eenkant toe) Kom sit gerus. Welkom in my huis! 

Huis, paleis, pondok, varkhok....(sy giggel ongemaklik) Sorry. Dit was nou simpel. Wat is jy? 

Spaans? Dit pas perfek! Mi casa, su casa....(buig galant) Make yourself at home. My house is 

your house....No...no...no, I don’t speak spanish. Dit is al wat ek ken. Ek – ons....ons het so ‘n 

bordjie gehad wat bo ons voordeur gehang het. Ma-hulle was een jaar Spanje toe en toe bring sy 

die bordjie terug. Sy het gesê daai Geloof, Hoop, Liefde – kaggelkakkies is kitch. Geloof, hoop, 

liefde...(haar oë word emosieloos) Ek glo en hoop lankal nie meer nie....en liefde....wel, ek het 

nog nie liefde gevind nie. Altans nie hier nie. (sy glimlag breed) So, sal ons begin? Waar wil jy 

begin? Gewoontlik begin ‘n mens by die begin. Tensy jy eerder net wil gesels? (sy vroetel met 

haar knope) Kan ons dalk eers bietjie gesels asseblief? Ek verlang vandag huistoe. Watse dag is 

dit vandag? Is dit Woensdag? Maandae kry ons ‘n skottel met warm water. Maandae is my 

gunsteling dag van die week. Warm water en skoon pajamas, want Maandae kom was hulle ons 

wasgoed en lakens en dan ruik alles soos sonlig en perskes Stasoft en soos ma. Maandag is ‘n 

mooi dag. Dinsdae sluk Woensdae in, Donderdag is slaansak-dag, want dan drink al die ooms vir 

die naweek wat kom, Vrydae, Saterdae en Sondae is net dae...Maar ‘n Maandag....Maandae is 

my dag. Dan verlang ek gewoontlik huis toe. Ek is al (sy trek haar hemp se mou af en tel die 

blokkies) 7, 14, 21, 28....al 28 dae hier. Ons mag nie ons selfone gehou het nie. Ek steek elke dag 

my vinger stukkend met ‘n splinter dan drup ek ‘n druppeltjie bloed in een van die blokkies. So 

weet ek watter dag is dit. Slim nê! 28 Dae is lank. Dit is baie lank. Ek, ek weet nie eintlik waar 

om te begin nie.  

Ken jy vir Gerome? Gerome....Jy moet hom ken? Het hy jou gestuur? Waar is Gerome? Ken jy 

hom nie? Gerome met sy blas vel en sjokolade oë....Jou oë laat my aan hom dink. Jammer....ek is 



deurmekaar. Ons het ontmoet op Tinder. Sy profile het gesê hy is 18, maar hy het ouer gelyk. 

Meer volwasse. Ek was so moeg vir die stupid skoolseuns. Al wat hulle op die brein gehad het 

was seks en rugby en die awesomeste Matriekvakansie van die jaar. Hulle is so oppervalkkig, so 

kinderlik, soos klein seuntjies in groot manslywe. Gerome was anders. Hy het gedigte geskryf. 

Hy het druiwe gepars in Frankryk, hy het getoer deur Switzerland. Sy fotos....sy fotos het my 

ingesluk soos ‘n droom. ‘n Droom waaruit ek nooit wou wakker word nie. Ek kon dit nie glo toe 

hy my follow op Instagram en my uit die bloute DM nie!  

Hi gorgeous! Wanna meet up? Love your smile.  

Ek het gevoel of ek gaan ontplof in ‘n duisend sterre!  

I am back in South-Africa. Just had an amazing tour, but none of it can be as beautiful as your 

smile... 

My hart het in my keel geklop en my vingers het vanself oor die foon gegly. 

Hi! Would love to hear about all your adventures! You look like you had an awesome time.  

Die skermpie het geflikker.  

Would like to take you with me on an adventure. Are you in?   

Ma-hulle het die aand ‘n werksfunksie aangehad. Ek het die huis vir myself gehad. Ek het my 

hare geblaas en selfs skelm van ma se Canelle aangespuit. Vir ‘n ou soos Gerome sit mens vir 

seker nie Hoitty Toitty of Pink Sparkle aan nie, dit is so laerskool. Ek was ‘n vrou.  

Pick you up at 7? 

Ek het buite gewag, nie vir lank nie, toe sien ek sy kar. Ek moet nou net nie aan die giggel gaan 

soos ‘n bakvissie nie. Wat as hy aan my been vat? Shit, wat doen ek dan?  

Die ruit het afgegly. Sy oë was bruin. Ek het ingeklim. Hy het nie met my gepraat nie. Dit is 

weird. Moet ek iets sê? Die stad se liggies het verby ons gegly.  

Where are we going?  

Somewhere special. 



Hy gaan my soen! Ek gaan vanaand my eerste soen kry! Ek kon dit voel. Die stad se liggies het 

al dowwer geword. Waarheen gaan ons? Dalk het hy soos ‘n romantic spot vir ons gehou? Hy 

het afgedraai op ‘n grondpaadjie en die kar afgeskakel. Skielik was ek bang. Die volgende 

oomblik het ses mans uit ‘n bussie geklim. Alles het so vinnig gebeur...ek...ek wou skree.... 

Vat my huis toe! Please Gerome, I want to go home. Please just take me home.... 

Ek het hom nooit weer gesien nie. Hy was ook nie my eerste soen nie. Soms sien ek hom 

wanneer hulle kom kuier....Santos het sy smile, Dennis het sy swart krullerige hare, Valentino 

het sy skraal vingers en hande, Leonard sy rug en sterk bo-arms....en nou jy....Jy het sy oë. 

(glimlag) Mi casa, su casa....(buig galant) Make yourself at home. My house is your house. (sy 

knoop stadig die boonste knoop van haar hemp oop) My huis is jou huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bottels 

Bollie/Beaula sit in ‘n lakentent. Daar is twee swart Marmite-strepe oor haar wange getrek, sy 

het ‘n wolmus met ‘n kopflits op haar kop. Die hele tent is vol bottels. Bottels konfyt, leë bottels, 

enige bottels. Sy tel die een bottel op en kyk daarna) 

Beaula: My ma is mal oor ‘n bottel. Veral ‘n Canfruit bottel. Moenie my vra hoekom nie, maar 

hierdie obsessie met die bottels het begin toe ek 5 jaar oud was. Ons het bottels met macaroni en 

skulpies versier by die kleuterskool vir Moedersdag en daardie Sondag toe ek die bottel met die 

liquorice en mashmallows op ma se skoot neersit toe verander alles. Sy is heeltemal bottel-

betottel. Sy bottel alles. Soos in ALLES. Vrugte, dadels, koekies, frikkadelle, maalvleis, 

piekeluie, wol, oorskiet materiaal, spelde en naalde, fotos, kersgeskenke, waspoeier, onderklere, 

kouse, speelgoed, inkleurkryte en vetplante. Ons hele huis is vol bottels dit lyk al soos die 

Uilhuis op Nieu-Bethesda. Ouma mag nie meer tussen 12 en 1 op haar stoel sit in die tvkamer 

nie, want sy het nou die dag amper aan die brand geslaan. Ma het ‘n nuwe ry canfruit bottels op 

die vensterbank uitgepak en toe vang die son daai ry vergrootglase en toe ons weer sien begin 

ouma te smeul en trek daar rook uit haar kniekoppe uit. Ouma was dik die dinges in gewees en 

het net gesê: 

“Die here hoor my Beaula, jy kyk dat jou ma my eendag begrawe in ‘n kis. Ek soek ‘n 

geelhoutkis met goue handlebars en pers fluweel aan die binnekant. Hoor jy my Bollie! Ek wil 

nie ingelê word soos ‘n kaalgatperske nie!” 

Ma het net gesnork. 

“Ag ma, moenie simpel wees nie! Hoekom sal ek nou so iets gaan staan en doen!” 

Maar ek het gesien hoe ma se oë begin glinster. Die volgende oggend toe staan daar ‘n nuwe 

canfruitbottel op die kaggel met ‘n goue strik om. En bo-op geverf met goue glitterverf – OUMA 

BERNINA BOTHA SE BOTTEL, en langs die kant, met glansskrif geskryf – BORRELS VOL 

LIEFDE -  as ouma daai bottel sien kry sy net daar op die plek ‘n beroerte.  

Die isolasie tydperk is nie goed vir ons gesin nie. Ek het gedink hierdie is nou die perfekte tyd 

vir ons om weer mekaar te ontdek en te waardeer, maar dinge sukkel ‘n bietjie.  



Kom ons praat nie eers oor die bottels nie. Dit is ‘n hoofstuk op sy eie. Na ouma se knieë aan die 

brand geslaan het het sy begin hekel van pure skok – wel, en omdat haar kniekombersie ‘n gat in 

gebrand gehad het. Ouma het besluit sy hekel vir ons maskers. Na die maskers het sy truie 

gehekel vir ons en toe vir die honde, toe slaapsokkies, toe slaapmusse, toe houers vir al die 

bottels, die potplante, en nuwe gordyne en oortreksels vir die sitkamerstel. Al wat nie toegehekel 

is nie is die delicious monster en die varing in die hoek van die sitkamer. Pa sê dit is goed so, 

ouma kan maar ons hele huis toe hekel want dit maak die mure klankdig. Pa is oortuig daarvan 

dat dit die einde van die wêreld is. Hy het my nou die dag gespuit met ‘n brandblusser en my 

laptop se drade middeldeur geknip. 

“O my word pa, het pa mal geword!”  

(fluister) “Met wie praat jy? Die mure het ore! Hulle luister ons af...” 

“Wie is hulle?”  

“Die Amerikaners en die Chinese en die hele blêrrie spul....” 

“Maar wat van my klasse?” 

“Ek sal jou juffrou bel. Niks meer online internet gesprekke nie. Die vyand is op ons Beaula. Ons 

moet waaksaam wees...”  

Toe leopard crawl hy uit my kamer uit en knip die res van die huis se drade met ma se 

naaldwerkskêr. Ma het nou aangesluit by ‘n Binnelanders Whatsapp groepie sodat sy kan weet 

wat gaan aan. Nou sit ons hier. In isolasie, in die donker en sonder ‘n duit se data. Pa en ons drie 

honde, Tollie, Spike en Bismark, het gister begin om die gat te grawe. Ek het eers gedink hy 

gaan uiteindelik vir ons ‘n swembad insit soos wat hy al jare lank belowe. 

“Wat grawe pa-hulle? Kry ons ‘n swembad...” 

“Moenie laf wees nie Bollie. Die einde is hier. Ek is besig om ‘n tonnel te grawe. Daar sal ‘n 

valdeur wees onder ouma se stoel. As die akkies spat dan kruip ons net deur die tonnel dan kan 

ons ontsnap. Sê vir jou ma sy moet Boeliebeef en Baked Beans gaan koop.” 

“Maar hoekom pa?”  



“Want hulle is op ons!”  

“Kan ons two minute noodles ook kry?”  

“Nee, dit is Chinese gemorskos daai. Beaula - Boeliebeef en Baked Beans NOU! Toe Move! 

Move! Move! En kamoefleer vir jou! Hulle hou ons dop. Daar is Marmite in die kas. Smeer jou 

gesig Bollie. Ons kan nie kanse vat nie....”  

Half 10 daardie aand toe kap hy ‘n waterpyp raak en flood die hele huis. Vanaand slaap ons 

almal op lilos en ouma op die jetski in die garage.  

Ek is besig om te pak. Ek moet net gou alles check. Braaitang en braaispice – Check. Komberse 

– check, opblaasmatrasse – check. Rooster – check. Radio – check.  Gasbraaier – check. Kerse 

en vuurhoutjies – check.  

(sy kyk op na die kamera, verbaasde uitdrukking op haar gesig) 

Nee, ons gaan nie kamp nie. TOPS maak môreoggend 9h oop en ma wil solank in die ry gaan 

staan. Toe ek vir haar vra: 

“Ma, hoekom moet ons so vroeg al daar wees....” het sy net haar kop geskud en gesê: 

“Bollie, ma kort bottels. BAIE BOTTELS!”  

 

Opvoerregte/Kopiereg berus by: Ilne Fourie (e-pos: ilnefourie@gmail.com) 


