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Die lig gaan aan op Hetta. Swan Lake Waltz van Tchaikovsky speel. Sy staan voor ‘n ry met 

skale. Sy laat gly haar kamerjas tot op die grond. Onder haar kamerjas het sy ‘n leotard aan. 

Sy haal diep asem, kan hier gebruik maak van ‘n dans of bewegings en dan klim sy op die 

skaal. Sy tel senuweeagtig. Indien die regisseur sou wou kan projeksies met syfers wat aftel 

gebruik word elke keer wanneer Hetta haarself weeg. Die skerm moet amper makaber groot 

wees in kontras met Hetta wat voor dit staan.  

Hetta: (saggies) 47, 47.5, 47.8, 48....48....asseblief, asseblief sak...asseblief...moenie stilstaan 

nie...sak...47.9...48. 48....Stop. 48. Ek is op. Ek is 2kg op.  Maar hoe...dit is tog nie moontlik 

nie. Klim weer af.  Weer. 47...47.5...47.9...stop, stop asseblief...48. 48kg. (sy klim van die 

skaal af en trek haar kamerjas aan) Ja Hetta, dit is omdat jy jou alweer soos ‘n vraat gedra 

het die naweek.  Dit was Karien se verjaardag, maar ek het net koeldrank gedrink. Nie eers ‘n 

hele glas vol nie. Dit was net 250ml... Lite IceTea. Ice Tea is gif selfs al is dit light. Daar is 7 

lepels suiker in Ice Tea. Maar ek kon nie niks drink nie. Ons het sushi geeet. Eat as much as 

you can buffet. Ek het Sashimi bestel, dit het nie rys in nie, die tuna is protëine so dit is okay. 

Ek het drie geeet. Net drie rolletjies en ‘n koppie ystee. Een sushi rol word gemaak met ‘n 

hele koppie rys. Ek wou naar word toe ek sien hoe die ander die een bol taai rys na die ander 

in hulle monde druk en afsluk met soyasous en Flying Fish. Ek drink glad nie. Ek kon seker 

groentee bestel het, maar dit sou weird lyk. Wie bestel in elk geval groentee by ‘n 18de 

verjaardag? Dit is ma se skuld. Dit is ma se flippen kotspastei! Ek haat dit as ma kook. Sy 

verdrink alles in olie en suiker. Ma lyk soos ‘n doughnut. Behalwe dat sy nou net nie gat in 

haar pens het nie, maar sy is so rond soos ‘n doughnut met siek selluliet wat op haar arms en 

bene kriewel soos hundreds and thousands. Klein vet knoppies wat onder haar vel dril....ek 

wil nooit soos ma lyk nie. Nooit ooit nie. Ek vrek liewer.  

Ek het vandag een eier geeet. Gekook, sonder die eiergeel.  Middagete het ek geskip en 

vanaand het ma my forseer om van haar hoenderpastei te eet. Wat gooi sy als daarin? Room, 

botter, kerriepoeier, bruinsuiker, chutney, puff pastry, eier, mushrooms....dit is teveel. Dit is 

teveel! Ek het die stukkies hoender probeer skoonskraap en darem die meeste sous afgekry, 

ek het 2 blokkies hoender en ‘n stukkie mushroom geeet en toe kom loer sy weer oor my 

skouer soos ‘n polisieman. 

Ma: “Ag nee magtag Hetta, jy lyk klaar soos ‘n geraamte. Eet jou kos nou op om 

vadersnaam! Ek is nou net mooi dik, parden the pun, vir hierdie nuk van jou! Ek wens julle 

tienermeisies wil minder lyfbehep wees...Eendag gaan julle in elk geval almal hang tieties en 
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rekmerke hê – it is part of life! Maar magtig, ek gaan nie elke aand myself afsloof voor ‘n 

stoof net om te kyk hoe jy slangetjies en leertjies sit en speel met jou kos nie. Jy het seker nou 

al tien keer daai stuk hoender onder jou tamatie probeer instoot! Jy sit nou hier en jy eet jou 

kos! Ek wag....” 

Ek het gedog ek gaan dood. Ma het oorkant my kom sit en my vasgepen met haar oë.  Die 

stuk olierige kors het teen my verhemelte vasgeplak en ‘n siek waslagie agter op my tong laat 

agterbly. Dit was asof my lyf onmiddelik gereageer het.  

Hetta: “Mamma, daar is ‘n maagkiem by die skool...ek dink....” Ek kon skaars my sin 

klaarmaak. Ek het later snikkend oor die toilet gehang en alles probeer uitkry wat sy in my in 

geforseer het.  

Sy het seker later bietjie sleg gevoel, want sy het vir my swart rooibostee en ‘n sukkie 

roosterbrood met Marmite op gebring. 

Ma: “Eet ietsie. Jy kan nie so op ‘n leë maag gaan slaap nie. Kom, probeer tenminste. Hier is 

vir jou ‘n naarpilletjie...”   

Ek het die tee gedrink en die Marmite afgeskraap en my taai swart vingers afgelek. Dit was 

genoeg. Dit was aandete. Die roosterbrood het na Max toe gegaan. Ons Labrador. Max is my 

sidekick. Sonder hom is ek in my glory in.  Die tee het my so bietjie beter laat voel. Of 

miskien was dit die Marmite. Ek weet nie.  

Ma: “Nag Hettie...Lekker slaap.” 

“Nag mamma...” 

Hettie. Hetta. My naam is eintlik Henriëtte. Toe ek klein was was dit Hettie. En toe ek ouer 

word was ek Hetta. Ek haat my naam. Hettie Vettie! Hettie Vettie! En op Hoërskool – Hetta 

Sovetta! Hetta Sovetta! Ek haat my naam met ‘n passie. Eintlik haat ek alles van my. My 

voete lyk soos broodplanke, nr. 8...my skouers is breër as Ryk Neethling sin en ek sweer die 

hele Young Direction het groter boobs as ek. Dit suck. Dan praat ons nie eers van my 

Harrison Ford kakebeen en besemneus nie. En dan is daar my heupe en my maag.  

Ek weier om te lank in die spieël vir myself te kyk. Veral na my maag. Die vet hang oor my 

broek soos ‘n groot vet wit sywurm. Ek gril vir myself! Geen wonder ek het nog nie ‘n ou 

nie. Ek sou ook nie aan so meisie wou vat nie. Hetta Sovetta. Hettie die Vettie.  
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Hettie.  

(hierdie gedeelte is Klein Hettie die verteller)  

Ek was ‘n normale dogtertjie. Met ‘n normale pa en ‘n normale ma. Niks weird soos ‘n 

grillerige oom wat vir my te lank drukkies gee of ‘n dronk ma wat glase omstamp na 8 in die 

aande soos by Danelle of Reese-hulle nie. Net ‘n normale dogtertjie met ‘n pienk kamer en ‘n 

ballerina juweelkissie. Ek wou so graag ‘n ballerina word. Dit was my grootste droom! Ek 

het eendag vir my ‘n tutu gemaak uit toiletpapier en glitter en ek het dit bo-oor my pienk 

swembroek aangetrek. Met wit sykouse en pienk wolsokkies wat ek opgestop het met tissues. 

Daardie aand het ek konsert gehou vir mamma en pappa. Ek het gedans soos ek die ballerinas 

op die tv sien maak het. Ek het my vet pokkel armpies hoog bo my kop gelig en gedraai en 

gedraai tot mamma en pappa gelyk het soos die perdjies by die merry-go-round! Om en om 

en om! Ek het laggend in pappa se arms geval!  

Pa: “Lyk my ons het ‘n ballerina in die huis! Mari dink jy nie ons moet vir Hettie laat 

balletklasse neem nie?”  Mamma het tevrede haar kop geknik en geglimlag.  

Ma: “Jy is mamma se mooiste liefste lyfie!” Sy het my vasgedruk. Mamma het altyd geruik 

soos poeier en parfuum. Deesdae ruik sy soos olie en bacon.  

Hettie: “Is mamma ernstig! Mag ek balletklasse begin neem?”  

Ma: “Natuurlik my pop! Ons kan sommer môre jou goedjies gaan koop en jou gaan inskryf 

by tannie Louise.” 

Daardie aand kon ek omtrent nie slaap nie. Dit was besig om te gebeur! My droom het waar 

geword.  Ek het met my juweelkissie onder my arm aan die slaap geraak en daardie aand 

gedroom ek dans in ‘n spierwit rok met roosblare en ‘n kroon op my kop.  

Die volgende oggend vroeg het ons my klere gaan koop. 

Die balletskoene was nogal ongemaklik. Die tannie het gesê ons moet een nommer groter vat, 

want hulle gaan my skoene by die balletskool blok. Ek het nie geweet wat dit beteken nie. 

Maar ek was te opgewonde om te vra. ‘n Ligpienk swembroek en ‘n ligpienk tutu en linte. Ek 

het gelyk soos ‘n prinses.  

Tannie Louise was pragtig. Sy het blonde hare gehad wat sy in ‘n stywe bolla op haar kop 

gedra het en sy het geruik soos pienk sweeties en aarbeie.  
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Louise: “Welkom Hettie. Maatjies, ons het vandag ‘n nuwe maatjie....Ek wil hê julle moet 

haar asseblief laat welkom voel. Sy is nog bietjie skaam.” 

Die ander dogtertjies het nuuskierig na my geloer. Tot en met daardie dag het ek nie geweet 

ek is vet nie. Daardie dag was die begin van nog soveel ander dae wat later my lewe geword 

het.   

Die dogtertjie met die swart bokstert en kuifie het vir my gewaai. 

Karien: “Kom staan hier by my. Ek is Karien. Ek kan al plie en split....ek sal jou wys hoe...” 

As sy praat het sy gespoeg, want sy kon nie ‘n s sê nie. Maar dit maak nie saak nie. Ek het ‘n 

nuwe maatjie gemaak.  

Juf Louise: “Reg my bokkies, kom ons strek eers ons lyfies. Heel eerste wil ek hê julle moet 

op julle toontjies staan en hoog bo julle koppe uitstrek....Strek, strek, nog hoër – so hoog soos 

wat julle kan....julle moet voel soos ‘n blommetjie wat groei....en staan sterk op daai 

toontjies, moenie rondtrippel nie....hou julle balans....mooi so...” 

Ek en Karien het ons flou gegiggel en ‘n paar keer op mekaar se tone getrap.  

Juf Louise: “En nou gaan ons ons toontjies raak....trek julle magies in, voel hoe jou naeltjie 

teen jou rug  druk, ruggie plat, asem diep in en dan blaas ons uit en dan sak ons af en raak ons 

toontjies....hou daai bene reguit, Hettie, reguit beentjies my pop.” 

Lariska: “Hettie kan nie haar tone raak nie, want haar maag is in die pad juffrou...” 

Ek het omgeswaai. Agter my het een van die mooiste meisies wat ek nog ooit gesien het 

gestaan. Haar hare was blond en sy het pienk lipgloss aangehad. 

Juf. Louise: “Dankie Lariska....Minder praat, meer strek...Kom Hettie, kom probeer saam 

met juffrou....asem diep in, trek daai naeltjie in....” 

Lariska: “Ja trek in jou naeltjie Hettie Vettie...” 

Ek het nog nooit die woord Vettie gehoor nie. Skielik was ek skaam. My pens was in die pad, 

my naeltjie wou nie teen my ruggie raak nie, my tutu het my maag geskaaf en gedruk, ek was 

‘n vettie. Hettie Vettie. Die trane het my oë gebrand toe vat Karien my hand. 
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Karien: “Kom ons gaan staan in daardie hoek. Daar is ‘n waaier. Dan kan ons rokke in die 

wind waai dan lyk ons asof ons vlieg...” 

En in daai oomblik, met Karien wat lag en my hand vashou, my tutu wat wapper in die 

waaier se wind, ons wat ons balans verloor en holderstebolder op die vloer neertuimel...in 

daai oomblik was alles perfek. Karien was reg. Ons het gevlieg!  

Na klas het ons water gaan drink by ‘n groot waterkoeler.  

Lariska: “Passop Hettie Vettie, jy is in die pad. Gaan jy nou al die water opdrink? Kry jy nie 

kos by die huis nie...?”  

Lariska het my vies uit die pad gestamp en haar waterbottel met glitter vol gemaak en uit die 

saal gestap.  

Karien: “Ag, vergeet van haar. Sy is ‘n regte bitch...” 

Hettie: “Wat is ‘n bitch?” 

Karien: “Ek weet nie, maar my ma sê haar baas is ‘n regte bitch...en haar baas is ‘n baie 

ongeskikte tannie wat sigarette rook en whiskey drink. Daarom sê ek Lariska is ‘n regte 

bitch.”  

Bitch.  

Karien het by my gewag tot mamma my kom haal het en ons het haar ma se nommer gekry. 

Karien was my beste maatjie. Toe ons by die huis kom was ek dood van die honger.  Mamma 

het hoenderpastei gemaak. Dit was my gunsteling! Met mushrooms! Ander kinders gril vir 

mushrooms, maar mamma maak dit met room en chutney. En op spesiale dae maak sy ‘n 

mushroomsous as pappa vir ons steaks braai. Ek kon nie vinnig genoeg die pastei in my 

mond druk nie. Ek het gevoel of ek gaan omkap van die honger. Skielik onthou ek Lariska se 

woorde.... 

Lariska: “Kry jy nie kos by die huis nie...?”  

Die pastei het dik geword in my keel.  

“Mamma, is ek vet?” 

Ma: “Hettie, waar kom jy nou aan dit my pop?” Pappa het skerp na mamma gekyk. 
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Pa: “Het iemand iets vir jou gesê by die dansklas?” 

“Nee....ek het maar net gewonder....” 

Ma: “My liefie, onthou net almal se lyfies verskil. Ons kan nie almal graatjies wees nie. Elke 

dogtertjie lyk anders. En jy is nie vet nie my pop. Jy is net mollig. Dit is nog net bietjie 

babavet. Jy sal dit ontgroei. Jy sal sien...Kom eet nou jou kossies. Daar is lekker roomys vir 

poeding.” 

Mollig? Wat beteken dit? 

“Mamma, wat is ‘n bitch?” Mamma het omtrent haar hele vurk ingesluk. 

Ma: “Liewe aarde! Waar kom jy aan daai woord? Het jy dit by die dansklas gehoor?” 

“Uhm...nee, ek het dit....ek het dit sommer by die skool gehoor. Een van die groot meisies het 

dit in die badkamer gesê...” 

Ma: “Pieter dit is glad nie snaaks nie! Hou op lag! Hettie, jy kom nie weer met sulke vieslike 

woorde hier by die huis aan nie. En as ek moet hoor jy tel dit op by jou dansklasse dan stop 

ek dit summier! Het jy my?” 

Ja mamma. 

Daardie dag het ek twee goed geleer. Ek was vet. En bitch was ‘n vloekwoord.  

Toe ek in my bed lê kon ek nie slaap nie. Mollig? Wat beteken mollig? Dalk is dit ‘n siekte? 

Dit is ‘n aaklige woord. Mollig. Dit klink soos die woord mol....Molle is vet blinde muise. 

Hulle is grillerig. Daardie aand droom ek ‘n groot vet mol jaag my rond in my kamer en toe 

hy my in die hoekie vaskeer toe soen hy my en byt my onderlip stukkend dat daar bloed 

uitspuit tot op my pienk beddegoed.  

Ek het wakker geword met die smaak van bloed in my mond. Was hier dan regtig ‘n mol? Ek 

het in die spieël gaan kyk. Ek moes my onderlip stukkend gebyt het in my droom. My hele 

naghempie met Winnie The Pooh op was rooi gevlek en daar was droë swart bloed op my 

ken.  

Mollig. Dan was hy hier. In my kamer. Skielik was ek bang.  
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Die dansklasse was lekker. Behalwe vir Lariska wat ‘n punt daarvan gemaak het om my soos 

slangpoef te laat voel.  

Lariska: “Hettie Vettie, moet jy nie liewer iets soos rugby gaan doen nie. Niemand sal jou 

kan plat tackle nie! Hettie Vettie eet net Spaghetti! Hettie Vettie jy klink soos ‘n 

stofsuier....shamepies is jy moeg dat jy so blaas?” 

Eendag kon Karien dit nie meer verdra nie. 

Karien: “Ag Lariska, Hettie mag dalk vet wees, maar ten minste is sy nie ‘n slet-gesig soos 

jy nie!” 

Ek dog Lariska ontplof. Sy het so naby aan Karien kom staan ons kon haar spuitgoed ruik.  

Lariska: “Wat het jy gesê Spoeg-kroeg?”  

Karien: “Ek het gesê jy is ‘n slet-gesig en ‘n regte bitch. En ‘n tert! My ma sê jy is die 

village bicycle en jy is so los soos ‘n Gr.1 se voortande en...” 

Nog voor Karien kon klaar praat het Lariska haar geklap. Dwarsdeur die gesig. Ek het so 

groot geskrik ek het sommer saam met Karien begin huil. Daardie dag was daar groot 

moeilikheid. Almal se ma’s is ingeroep en Karien moes voor almal vir Lariska onverskoning 

vra.  

“Jy moet regtig nie weer dit doen nie Karien.” 

Karien: “Ek sal dit weer doen as ek moet....” 

“Kyk hoe lyk jou gesig. Dit lyk of ‘n spook jou geklap het...” 

Karien: “Ag dit was nie eers so seer nie. Sy het geslaan soos haar gat.”  

“Wat is ‘n village bicycle?” 

Karien: “Ek weet nie. Ek sal my ma vra. Ek dink dit is iemand wat baie fietsry sodat hulle 

hulle boude kan afshow....maar ek sal vir ons uitvind.” 

“Liewer nie....Los haar seblief net uit.” 

Karien: “Ek sal haar kry Hettie. Moet jy nie worry nie....En Hettie, jy moet nooit dat iemand 

so lelik met jou praat nie. Dit is vieslik. Jy is my beste maatjies en jy ken die beste flieks en 
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boeke en jy kan die lekkerste stories vertel. En jy maak die lekkerste fudge wat ek nog ooit 

geproe het. Belowe my ons sal altyd maatjies bly?”  

“Ek belowe...” 

Van daardie dag af het Lariska ons uitgelos. En Karien het haar terug gekry. Sy het eendag 

net voor ‘n konsert haar tutu vol hondepoef gesmeer. Ons het die hele middag agter Max 

aangeloop met ‘n Pick & Pay sak tot dat hy sy ding gedoen het en ons met toegeknypte neuse 

die twee lang worse in die sak ingedruk het. Lariska het so gestink dat sy in die helfde van die 

konsert naar geword het en van die verhoog af moes hardloop. 

Daardie aand het Karien by my kom slaap en ons het fudge met smarties in geeet en gelag tot 

ons mae gepyn het. Karien was my beste vriendin. Vir altyd. Sy en dans was my hele lewe.  

Dansklasse was soms baie lekker en soms baie sleg....maar dit was nooit net lekker nie. 

Lariska was op die oorlogspad. Sy het nooit weer kliphard: “Hettie Vettie!” gesê nie....sy het 

dit gefluister. Altyd, oral....agter die gordyne as ons wag vir die konsert om te begin, agter 

Juffrou Louise se rug wanneer sy nie kon hoor nie. Sy was soos ‘n skaduwee...altyd daar, 

iewers agter my rug, sy het aan my vasgeplak soos goedkoop Pritt. Maar ek het vir Karien 

gehad. So ek het my nie gesteur nie. Tot op ‘n dag...Mamma het my kom haal en Juffrou 

Louise het haar eenkant toe geroep. Ek was besig om my waterbottel en my handdoek in my 

sak te prop toe ek Juffrou Louise hoor fluister:  

Juffrou Louise: “Mari, ons sal moet begin kyk na Hettie se eetgewoontes. Haar gewig is 

besig om ‘n probleem te raak en sy is baie groter as die ander dogtertjies haar ouderdom. Sny 

stysel en suiker uit dan kyk ons of dit help. Ek gaan haar oefenprogram verleng. As sy regtig 

‘n danser wil word gaan sy moet begin kyk na haar figuur. Dit is ongelukkig die harde 

realiteit....” 

Ek was nie deel van hierdie gesprek nie, dit het alles agter my rug gebeur, net soos Lariska se 

fluister koggelry. Niemand het vir my gesê wat aan gaan nie. Ek het net eendag by die skool 

gekom en pouse my kosblik oopgemaak. ‘n Gekookte eier en komkommer.  

Karien: “Eeuw...wat ruik soos poep?” 

Ek het my kosblik toegeklap.  

“Niks nie.” 
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Karien: “gaan jy nie eet nie?” 

“Nee, ek voel naar....”  ‘n Sin wat ek ook vir die res van my lewe sou gebruik. ‘n Life line.  

Pouses was aaklig. Almal om my het sagte witbroodjies met geel kaassmeer en ham opgehad. 

Ek het volgraan bruinbrood en maaskaas gekry. Die growwe brood het gevoel of dit my keel 

stukkend rasper. 

Karien: “Jig, dit lyk soos baba-opgooi....” 

“Natgereënde olifantskilfers...” 

Karien: “Toonkonfyt!” 

“Puisie etter...” 

Karien: “Koeisnot!” 

Ons het mekaar so naar gepraat dat ek my broodjie net so weg gegooi het. Ek het nooit weer 

een van ma se kosblikke oopgemaak nie. Kinderpartytjies was sonder kaaskrulle en 

rooikoeldrank, sonder cupcakes of hotdogs met stew, kersfees was sonder aartappelslaai en 

soet gerookte ham met pynappelsous, steaks was sonder mushroomsous en hoender was nie 

meer pastei nie, maar opgekook dat dit lyk soos ouma se bleek wit hande.  Ma het vir my op 

Herballife gesit.  

Ma: “Kom proe bietjie hier Hettie! Dit is soos ‘n milkshake! ‘n Lekker Wimpy milkshake! 

Kyk net hoe gelukkig is jy! Jy kan twee keer ‘n dag ‘n milkshake drink!” 

Ek weet nie wanneer laas was ma by die Wimpy nie, maar Herballife proe glad nie soos ‘n 

Wimpy milkshake nie. Dit proe soos meel en saagsels en hamsterdrolle. Die chocolate-geur 

maak alles net bruin, maar dit proe glad nie soos sjokolade nie. Ek het elke keer my neus 

toegedruk en dit so gou as moontlik afgesluk. Ek was 10 jaar oud.  

46, 46, 45, 44.9, 44.6, 44.3, 44. 

Maar ek moes iets reg gedoen het, want ek het gewig verloor en almal was in happy. Ek was 

die gelukkigste van almal. Vet was lelik en maer was mooi. Vet meisies mag nie gedans het 

nie. Vet meisies het nie ouens gekry of na die Valentynsbal toe gegaan nie. Vet meisies was 

vieslik. Lariska was ouer as ons en toe ons weer sien is sy gelukkig Hoërskool toe en ons was 

ontslae van haar. Dit was die lekkerste tyd van my lewe! Dansklasse sonder mislike Lariska. 
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Maar tog was sy steeds daar. In die badkamers, in die spieëls, in my tutu wat al hoe stywer 

om my lyf span. Sy was altyd daar. Dit is die weirdste ding. Wanneer jy vet is sien niemand 

jou raak nie, jy word ‘n vet deurskynende spook. Wanneer jy maer is sien al die seuns jou 

raak. Hoe is dit moontlik? Dit maak mos nie sin nie. Jy is lewensgroot, jy is so breed soos jou 

skoolbank, maar tog kyk almal jou mis.  

Ek was 13 jaar oud. Na een van ons konserte het die keerpunt gekom. Ons was op pad om te 

gaan uittrek toe ek een van die seuns in die gang hoor sê: 

Seun 1: “Jis ouens het julle daai bus gesien? Hettie Vettie lyk soos ‘n pienk seekoei op 

steroids! Shit, sy het nie eers mooi bene nie en toe staan sy nog die heeltyd voor Karien. Ek 

kon nie eers onder haar rok in kyk nie....What a waste....”  

Seun 2: “Onder wie se rok? Hettie sin?” 

Seun 1: “Ag jou hol man! Karien sin. As jy onder Hettie se rok in kyk sien jy seker Big Mac 

meal....parrrapapapaaaa I’m loving it!”  

Hulle het geskree soos hulle lag en Karien het my in die badkamer ingedruk. Ek het in trane 

uitgebars.  

Karien: “Hey...Moet jou nie steur aan hulle nie Henriëtte...Dit is Divan-hulle. Hulle is ‘n 

klomp assholes. Vergeet daarvan...” 

“Hoe moet ek vergeet daarvan! Het jy nie gehoor wat hulle gesê het nie!?”  

Karien: “Sjuuuuusjuuuusjuuu...Dis okay....Kom hier...Dis okay....” 

“Karien, dink jy ek is vet?” 

Karien het lank na my gekyk. Ek wou haar sommer aan die keel gryp en die woorde uit haar 

uit wurg.  

“Toemaar, ek kry die prentjie...Stilbly is ook ‘n antwoord. Jy is nie ‘n vriendin se gat werd 

nie....” Ek het my sak gegryp en uitgestorm. 

Karien: “Hettie wag! Jy is nou simpel. Luister, jy is nie vet nie. Jy is net nie klein en fyn nie. 

Dit is al...”  



12 
 

Ek het nie meer omgegee nie. Ek wou myself verdrink in Spur se pienk sous en net van alles 

vergeet. Maar ek het geweet as ek hier wegloop verloor ek my beste....my enigste vriendin. 

Karien: “Moet jy nie weer vir jou ma vir vir Herballife nie? Dit het laas vir jou gewerk.” 

“Man, fok Herballife...” 

Karien: “Okay relax...geezzzz....ek probeer net help.” 

“Ek sal Maandag met ‘n diet. In fact ek gaan nooit weer in my lewe eet nie. Julle moet my 

maar eendag in ‘n ziplock sakkie begrawe...” 

Karien: “Shit jy is dramaties. Kan ons asseblief gaan Spur voor jy begin met jou 

hongersnood? Ek is nou vrek honger...” 

Ons het gaan buffalo wings en Nachos eet by Spur en Karien het gesê Divan se tollie is seker 

so groot soos ‘n hoendervlerkie. Ons het so gelag dat die milkshake by ons neuse uitgespuit 

het. Karien was my beste vriendin. En sy het alles beter gemaak.  

Maar ek het my belofte gehou. Daardie volgende dag het ek ophou eet. Ek sou nooit weer eet 

nie. Selfs al moes ek vrek van die honger.  

69, 68.7, 68.5 68, 67.4, 66.5, 66 

Ek was 14. Flippen 14. Wie diet al op 14? Ek het begin Google oor calorie counting – vir die 

res van my lewe sou ek alles tel wat ek in my mond druk. (wrang) Ek moet sê my 

wiskundepunte het daardie jaar die hoogtes ingeskiet. Ek het begin kyk hoe lank ek sou moes 

oefen om my kos te verbrand. Dit was skokkend. 

1 blikkie Coke – 30 minute draf 

1 sjokolade – 22 minute draf 

2 snye brood – 42 minute draf 

2 snye pizza – 43 minute draf 

Burger en chips – 95 minute draf 

White chocolate Magnum- 26 minute draf 

Slap tjips – 1 uur 46 minute draf 
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Ek gaan my hele bliksemse lewe om draf! Ek gaan tien teen een nie eers in my kis pas nie, 

want my pens gaan die deksel oplig en my tekkies gaan onder uitsteek. Ek kan al die dominee 

hoor op my begrafnis:  

Dominee: Liewe vriende, familie, geliefdes....Hier rus Henriëtte Malhelbe – ons kon 

ongelukkig vandag net haar tekkies begrawe, want haar spook neem deel aan die Comrades! 

Dalk as ek al my kalorië verbrand dan veras ek sommer myself. Dan spaar ons op die kis en 

die gat in die grond. Dit is belaglik. Ek sou net moes ophou eet of kos eet wat minder tyd 

neem om te verbrand.  

Gekookte eier, komkommer, tamatie, seldery, rooi vleis was uit, geen meer steaks of burgers 

nie, aartappels was van die duiwel. Ek sou swart tee en koffie begin drink om nie honger te 

raak nie.  Ma het my uitgelos, want ek was in die Hoërskool. Ek was mos nou groot. 

Kosblikke was vir kinders. Ek het my sakgeld gevat en vir my ‘n skaal gaan koop by 

Dischem. Dit was my nuwe beste vriend en grootste vyand.  

65kg  Hetta Sovetta. Oorgewig. Obese. Bus.  

Daai eerste week wou ek vrek van die honger. As ma in die aande opskep het ek net ‘n flou 

verskoning gebruik soos: “Karien het pizza netbal toe gebring...” of  “ek het sommer by 

Karien huiswerk gedoen en by hulle aandete geeet...” Ma het net haar wenkbroue gelig en 

haar lippe op mekaar gepers met daai tipiese ma-sug “tieners...” en verder vir pa my kos 

ingeskep.  

Lariska was in Gr.10 en Karien was reg. Sy was ‘n bitch. En ‘n slet-gesig. En ‘n tert. En die 

village bicycle. Ek en Karien het onder die bome gesit en gekyk na ons beenhare wat blink in 

die son. Dit was deel van ons insouting. Ons mag vir twee weke nie geskeer het nie.  

Skielik was daar ‘n kring meisies om ons.  

Lariska: “En wat het ons hier! Hettie! Meisies, hierdie is die prima ballerina waarvan ek 

julle vertel het.  Sjoe Hettie, maar jy het mooi groot geraak. Jy kan mos nou nie meer Hettie 

wees nie – ons sal jou moet oordoop....Ek doop jou Hetta Sovetta....”  

Ek kon voel hoe smelt my ore so rooi het hulle geraak.  

“Karien....los. Asseblief...” 
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Karien: “Kom Henriëtte...” Karien het my hand gevat en skielik was ek weer 10 jaar oud. Sy 

het haar warm taai vingers om myne gevou en toe ek weer sien staan ek agter die paviljoen en 

huil.  

“Hoekom is sy so aaklig! Ek het niks aan haar gedoen nie!” Karien het lank stil gebly en my 

op en af gekyk....toe sê sy: 

Karien: “Henriëtte....Don’t you get it? Sy is jaloers.” 

“Wat? Jaloers? Op my? 

Karien: “Nee Hetta, op die frieckieng sixpack met die tiete langs jou! Obviously is sy jaloers 

op jou jou idiot. Hetta, jy is een van die girls met die mooiste lywe in Gr. 8. Flaunt it and own 

it!” 

Ek kon nie glo wat Karien sê nie. Was dit dan waar? Ek het die vetlaag tussen my vingers 

vasgeknyp. Sy praat tjol man. Ek het nie ‘n mooi lyf nie. Ek dril soos ‘n jellievis. Hetta 

Sovetta. Ek sou vanaand net nog minder eet en miskien na skool gou gaan draf al was dit net 

‘n 5km. Ek het ‘n Fizzer in my mond gedruk. Karien het vir ons elkeen een gekoop by die 

snoepie. Dit was so soet dit het gevoel of dit ‘n gat in my tong brand. Nee. Ek sou nie. Ek sou  

dit nie eet nie. Ek het die Fizzer “per ongeluk” laat val en die hele ding was vol grond soos ‘n 

taai pienk wurm. Daardie middag toe hardloop ek om die blok tot ek naar word agter Tannie 

Hilda-hulle se garage. Ek sou hulle wys. Ek sou hulle almal wys. Hetta Sovetta sal hulle 

almal wys.  

62.4 61.3, 59, 58.2, 57.6 57 

Gr. 9   Ek was 15.  Teen hierdie tyd was ek gewoond aan byna niks eet nie. Ek het wel hier en 

daar gekroek net om almal se nuuskierige kyke en ma se gedurige gekerm te stop. Miskien 

moes ek probeer om my vinger in my keel te druk? Dan kon ek steeds soveel eet soos wat ek 

wil, ek moes net alles dadelik opbring. Daar was sulke meisies in ons skool. En daar was een 

toilet – die verste toilet in die badkamer, wat hulle sin was. Die Kots Krip. Maar hulle asems 

het altyd suur geruik en hulle velle was ‘n siek liggeel kleur. Juffrou Boysen het eendag 

gepraat oor eetversteurings. Bulimia Nervosa. Sy het vir ons fotos gewys van hoe van die 

modelle se tande lyk. Van hulle het selfs al gate in hulle slukderms gebrand oor die suur wat 

die heeltyd opgestoot word. Nee, ek wou nie dit doen nie. En ek het nie ‘n eetversteuring 

gehad nie. Ek was net op ‘n diet. Dit is al.  
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Die skaal het nou gestaan op 55kg. Dit is ‘n frieckieng halwe 100! Ek moes harder oefen en 

minder eet! Karien het eerste agter gekom daar is iets fout.  

Karien: “Dude....Wats fout?” 

“Huh? Waarvan praat jy?” 

Karien: “Okay, like doen jy skelm Herbal Life of het die Calorie Kabouters jou vet kom 

steel in die aande....Shit Hetta, jou ribbes steek al deur jou bodysuit...Jy lyk soos ‘n sak bene 

wat asem haal...” 

Daai dag het ek gesnap.  

“Wat sê jy?” 

Karien: “Ek sê jy lyk soos ‘n sak bene wat asem haal...” 

“fok jou...” 

Ek het my danssak opgetel en uitgestorm. Karien het agter my aangehardloop.  

Karien: “Hey! Henriëtte! Wag! Wat is nou fout met jou?” 

Ek was woedend. 

“Weet jy wat Karien....ek is gatvol. Ek is gatvol vir julle almal. As ek eet dan is ek te vet. As 

ek dieet dan is ek te maer. Wat wil julle van my hê huh? Kom sê my nou! Wat de fok wil 

julle van my hê!”  

Karien se oë was groot. Sy het geskrik. Toe kom sy nader en sy druk my vas. 

Karien: “Ek wil net hê jy moet happy wees. Okay?” 

Ek is. Ek is happy. Solank die skaal onder 50kg wys is ek happy.  

“Sorry. Ek het ‘n simpel dag. Daai tyd van die maand...” 

Karien: “Ooooo....I get it. Kom. Kom ons gaan eet chocolates. Dit is al wat help vir daai 

siekte...”  

Karien het vir ons ‘n slab gekoop en ek het 5 blokkies in my mond geprop en dit so 

onopsigtelik as moontlik terug in my hand uit gespoeg. Sy het so gesels sy het nie eers dit 
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raak gesien nie. Sy het ‘n crush gehad op Kobus. ‘n Ou in Matriek. Daai tyd van die maand. 

Wanneer laas het ek ‘n “daai tyd van die maand...” gehad? 6 maande terug? 8? Ek weet nie 

eers meer nie. Ek het my gat af geskrik toe ek die eerste maand skip, maar ek is die grootste 

koek op skool so ek het geweet ek is nie swanger nie. Hulle sê meisies wat sportief is se 

periods gaan na ‘n rukkie weg. En ek het my oefenprogram aangepas.  

200 situps ‘n dag 

100 squats 

50 burpees 

1 uur draf 

En weer ‘n 100 situps voor ek gaan slaap. Meeste van die oefeninge kon ek in my slaapkamer 

doen. Dit was net die drawwery waarvan ma-hulle geweet het, maar dit was okay, dit sou nie 

weird gelyk nie.  

Ek het al hoe beter en beter begin raak met my dieet. 

Ontbyt – swart koffie 

Pouse – 3 jelly babies en ‘n appel 

Middagete – pomelo sap 

Aandete – 2 komkommerskywe en ‘n blokkie hoender 

Ek kon voel hoe die sywurm om my pens al hoe kleiner krimp. Ek was in die wolke! Maar dit 

het te stadig gegaan. Dit moes vinniger! Maar hoe? Hulle sê die modelle eet watte....Nee hel, 

ek het hoendervleis uitgeslaan net as ek dink aan daai wollerige drade wat skuur teen my 

tande. Daar moes iets anders wees.  Ek het in ma se kombuiskas gaan krap. Semels. Semels 

swel op in jou maag dan raak jy nie honger nie. Ek het ‘n koppie semels met water gemeng 

en dit af gewurg. Shit. Hierdie proe nou regtig soos hamsterdrolle! Appelasyn. Dit versnel jou 

metabolisme. Ek het my neus toegedruk en ‘n halwe koppie afgesluk.  

Ek het daai aand wakker geskrik met vreeslike maagpyn. Dit het gevoel of daar ‘n baksteen 

in my maag was. O my hel, wat as die semels aanhou swel sodat my maag later so groot word 

dat hy ontplof! Wat moes ek doen? Ek het badkamer toe gehardloop en ‘n handvol 

lakseerpille gedrink. Die volgende oggend het ek wakker geword in my eie ontlasting. Ma het 
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gesê ek moet by die huis bly en sy wou dadelik die dokter bel. Ek het haar gerus gestel en 

gesê dit was net ‘n glipsie. Maagkiem. Sy kan relax.  

Ma: “Vaderland Hetta, as’n mens jou sien het jy ‘n maagkiem! Moet ons nie maar dat Dr. 

Alfrieda bietjie na jou kyk nie? Dalk het jy ‘n sensitiewe dermkanaal of iets? Dit is nie 

normaal nie my kind...” 

Die gedagte dat ek sou moes uittrek voor Dr. Alfrieda en dat sy met haar vingers in my vet 

pens moes druk het my heeltemal uitgefreak! 

“Relax ma. Karien het my nounet gewhatsapp. Sy het dit ook.” 

Ma  het natuurlik eers ontspan na haar simpel ritueel van soet tee en ‘n sny toast met Marmite 

op. Ek het die sny toast in die Pick & Pay sak agter in my kas gegooi. Die sak was al halfvol 

met verrotte kos en oorskiet. Ek sal hierdie ding moet uitgooi – dit mock!  

Ek het ‘n nuwe bynaam gekry. Hettie Spaghetti. Hierdie keer was dit nie Lariska nie, maar 

Divan. Ek wou vir hom sê dit is glad nie so oorspronklik soos wat hy dink dit is nie. Sy het 

dit al lankal uitgedink. Toe ek nog vet was. Ek het hulle hoor praat in die wiskundeklas.  

Divan: “Shit guys....Wanneer het Hettie Hennie geword? Daai ding se boobs is kleiner as 

myne! As jy haar vat klink sy seker soos ‘n Ford wat sukkel om te start soos daai bene teen 

mekaar klap....Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.....” 

Hulle het so gelag Meneer Ferreria moes die klas stop en hulle uitjaag. Ek gaan nie wen nie. 

Nooit nie. Is daar nie so ‘n gelykenis in die Bybel nie? Jy is geweeg en te lig bevind? Ag, 

who cares. Divan is ‘n drol. Ek steur my lankal nie meer aan hom nie. Ek moes my 50kg 

plato breek. Ek moes net. Verdubbel my oefeninge. Eet in die oggend net twee droeë 

Provitas. Middagete – 10 rosyntjies en water. Aandete – niks.  Draf elke dag 5km. 

51, 51.2, 50,8, 50.5, 50,2....50...49,6. 49.6!!! 

Ek  het vandag uiteindelik my 50kg plato gebreek! Dit was die wonderlikste gevoel! Ek dink 

iemand moet so voel as hulle op die piek van Mount Everest staan. Ek het afgekyk en veeeer 

onder my het klein Hettie Vettie gestaan. Sy was so klein ek kon haar amper nie meer sien 

nie! Ek sou nooit weer vet wees nie. Nooit ooit weer nie. Ek het dit gevier met ‘n teelepel 

heuning. Ja, dit was dalk kroek, maar ek het daardie aand nog 200 situps gedoen net vir 

ingeval.  
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Op 47kg het dinge moeilik geraak. Ek was moeg. Die hele tyd moeg. Ek wou my kop toe trek 

en verdrink in my bed. Ek wou hê my kombersbranders moes my insluk en aftrek na ‘n diep 

donker slaap waar ek vir altyd kon bly. My asem het gestink, sere en koorsblare was oral op 

my tong en my verhemelte. Ek het ‘n bottel Listerine in my tas gehad en het tussen elke 

periode obssesief my mond gaan uitspoel en gegorrel – oor en oor en oor tot dat dit gevoel 

het of die blou peppermint vloeistof my keel dood skroei. Dans was al hoe moeiliker. Die een 

middag toe gebeur dit – die skielike steekpyn in my bors. 

“Eina...shit....eina, eina...” 

Karien: “Hetta, wat is fout? Is jy okay? Shit. Hetta jy is spierwit....” 

Ek het krampagtig my bors vasgehou.  

“Dit is seer...dit is flippen seer...” 

Karien het paniekerig rond getrippel.  

Karien: “Haal net asem....stadig...in, en uit....in en uit....in en uit...” 

Dit het gehelp.  

“Mens sal sweer ek is besig om te kraam...” 

Ons het uitgebars van die lag.  

Karien: “Jy! Swanger? Daai babatjie sal seker so groot soos ‘n ertjie wees! Wat gaan jy hom 

noem? SP? Vir Split Pea?” 

Ons het gelag tot ek nie meer asem gekry nie. 

“Wag...stop....wil jy my vrek maak...?” 

Karien het ophou lag en stip na my gekyk. 

Karien: “Hetta, is alles okay?” 

“Alles is piekfyn, waarvan praat jy?” 

Karien: “Seblief moenie iets stupids doen nie.” 

Sy het geweet. Ek weet sy het geweet.  
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“Karien....ek....Dit is maar net stres man. Dit is niks serious nie. Ek belowe.” 

Karien: “Hetta...ek...ek dink jy moet dalk iemand....Ek wil net nie hê jy 

moet....Nevermind...” 

Sy het nie haar sin klaar gemaak nie. Ek het haar ook nie gevra nie. Ons altwee het geweet. 

Maar ek was fine. Dit was net ‘n diet. Ek makeer niks.  

As ek 45kg weeg sou ek stop. Dan was ek maer genoeg. Nog net 3kg. Net drie.  

Draf, draf, draf, bors brand, draf, draf, druk vinniger, kom nog vinniger, bors begin fluit, 

steekpyn en wit spikkels dryf in my irisse...word naar op myself.  Situps, situps, maag voel 

dit skaars, bors trek op ‘n knop, iets steek deur my, maar wat? Eet, eet niks, wil nie eet nie, 

sal nie eet nie, spoeg kos uit in skoot sonder dat ma sien, sere bars oop in mond en loop af in 

keel, die steekpyn in my bors skiet pyle deur my lyf, bullseye – in my hart! My oë voel soos 

klein skuifdeurtjies....hulle gaan stadig oop en toe....oop en toe....oop en 

toe...toe...toe....slaap...slaap....slaap...here, my bed sluk my in, soos ‘n groot honger gat, soos 

die groot honger gat in my....ek trap oor die rand, moenie te lank slaap nie, ook nie te diep 

nie, want anders jy gaan nooit weer wakker word nie....ek trap versigtig oor die rand en die 

gat sluk my in...en ek sink....sink tot heelonder, want ek is vet. Ek is te vet om te dryf. En ek 

verdrink stadig.  

Ma: “Hettie! Hettie! Hettie word wakker!” 

Dit is wit om my. Spierwit. Ma se oë is rooi. Daar is ‘n steekpyn in my arm. ‘n Dun buisie 

loop in my are in. Wat? Waar is ek? 

Ma: “Ai Hettie, ai, ai, ai....” 

Pa: “Jy het ons groot laat skrik Hettie-kind, maar toemaar nou gaan ons jou gesond kry.”  

Ma: “Karien was al hier, maar ons wou jou nie wakker maak nie.” 

Gesond? Maar ek is gesond. Shit, ek lewe al vir 5 jaar net van blare.  

Die dokter kom haal vir ma en pa en ek maak my oë toe sodat hulle dink ek slaap. Ek luister 

fyn. Ek hoor woorde soos ondergewig, anoreksia nervosa, infeksie, 20 kilogram optel, BMI, 

hartversaking, nierversaking, dialise, binneaarsevoeding, kliniek, terapie.... 

Hulle dink ek is mal. Hulle dink ek is fokken mal! 
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Dr.: “Julle moet net geduldig wees. Sy moet nou eers weer van voor af leer om te eet....Ons 

gaan haar hierdie 2 weke op binneaarsevoeding hou net om eers vir haar die nodige vitamines 

en nutriente in te gee. Ons sal daarna begin met vaste kos, maar verskielik iets wat versap is, 

haar ligaam gaan teen die sluk-refleks reageer en sy gaan dit opbring. Julle het haar net 

betyds gekry. Die skade is dalk permanent, maar sy sal leef. Ons moet haar kry op 65. Dit is 

haar ideale gewig...” 

65. 65kg....sy wil hê ek moet 65kg weeg? Al my harde werk verniet! Alles waarvoor ek 

gewerk het net so weggooi? Dit is my lyf! Ek wil maer wees jou bitch. En ek is. Ek sal altyd 

maer wees. Jy dink jy kan my vet voer soos die heks in Hansie en Grietjie. Wel fok jou. 

Hierdie is nie ‘n fairytale nie, hierdie is life. My lewe.  

Ek lê en kyk na die drip bo-kant my bed. Daar is iets in wat lyk soos geel haargel. Drillerige 

geel jellie. Soos ma se selluliet op haar bo-bene en haar arms.  

Ek vat die pleister en trek dit stadig af. Dit is my lyf. Niks kom hier in sonder my 

toestemming nie. Dit is myne. Dan trek ek die drip stadig uit. Ek maak my oë stadig toe.  

Swan Lake Waltz van Tchaikovsky speel en die skaal se syfers begin rol en stadig af te tel.  

Ek en Karien dans in tutus gemaak uit glitter en toiletpapier, Lariska krap haar vel in lang 

stringetjies af met ‘n vurk terwyl sy sing: Hettie Vettie eet net Spaghetti...Hettie Vettie eet net 

Spaghetti....Ek draai al hoe vinniger, ek draai so vinnig dat my vet van my vel af 

losskeur....En ek dans....ek dans en dans....ek dans in my moer in....47.6 47.3 46.8 46.2, 

45.9....45.4....45....45.  
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