
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Wyk Louw en die meisies 
 

‘n Dokumentêre Drama 
 
 

 
Nagevors, saamgestel en redigeer 

 
 
 

deur 
Albert Maritz 

 
in samewerking met 

 
Tinarie van Wyk Loots 

Frieda van den Heever en 
Erica Wessels 

 
 
 
 
Gebaseer op die boek van JC Steyn 
 
(Regte aan NP van Wyk Louw nageslag betaalbaar via DALRO 
Ongewenste Vreemdeling musiek met toestemming van Jans Rautenbach 
JC Steyn boek as basis met toestemming van JC STEYN) 
 
Hierdie radioverhaal kan gebruik maak van musiek as programinhoud, en vir inligting 
en luim. 
 
Musiekopname voorstel: “Liedere poësie” kan gelees word, of die poësie kan gesing 
word.  As die instrumentele klankbaan vooraf opgeneem word – ‘n elektroniese 
klavier wat direk inprop in die opnamebank; en die sang terselfdertyd opgeneem 
word, op ‘n ander kanaal, kan die instrumentele klank dien as agtergrondmusiek – 
na die smaak van die regisseur, om agter dialoog gespeel te word, en as 
musiekbrug. Frieda van den Heever het die gedigte wat in die teks voorkom 
getoonset. As sy betrek word kan die musiek in die ateljee opgeneem word? 
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ROLVERDELING 
 
ERICA (laat twintigs) – die lawwer een. Haar Germanicus is kragtig – en nie enige 
aktrise sal dit kan speel nie. 
 
FRIEDA (jonk) – sy is meer wispelturig, en ingestel op die emosionele.  
 
TINARIE (haar ouderdom is tussen bogenoemde twee) – sy is die meer feitelike een.  
 
Al drie is gretig om hul man te staan in ‘n argument 
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FX: FRIEDA: sing met eie begeleiding, of lees  ‘n liedjie uit ‘n JANS RAUTENBACH 
fliek: 
Ongewenste vreemdeling (Barry Trengove) 
 
Vat haar weg 
Hoekom wag al die strome? 
Hoekom wag al die bome? 
Hoekom wag hierdie somer? 
Want ek en sy gaan weg, my liefling. 
KOOR 
Vat haar weg van haar pa af 
Vat haar weg uit haar land uit 
Vat haar weg van haar ma af 
Vat haar weg uit haar land uit 
 
Van haar broer af 
Van haar ma af 
Van haar pa af 
Uit haar land uit 
Uit haar land uit x3 
 
Herhaal KOOR 
 
ERICA: 
Mijn naam is Daantjie Oekso, hoor! 
Ik woon op Dassie Straat 
Mijn memme was een Hotnotvrou 
Mijn tata een soldaat. 
 
Ten minste, dit vertel hul mijn, 
Maar ‘k gloô daar is weinig van; 
Jihn haren is te veel gekroes 
Voor basterd Engelschman. 
 
TINARIE: 
 
Tant’-Tollie-met-die-kanker kom 
Sit op die bordienghuis se stoep: 
Vanaand gaan hoor ons nog hoe sy 
Die Here en die uile roep    4 reëls LOUW 
 
FRIEDA: Julle, dis nie VAN WYK LOUW nie.  
(POUSE) 
TINARIE: Wat?  
ERICA: Wat?  
FRIEDA: Moenie vir my so snaaks kyk nie. Ek sê net – vir hulle onthalwe…dis nie Van 
Wyk  Louw nie… 
TINARIE: Okay. 
ERICA: Okay. 
FRIEDA: (Die luisteraar kry die gevoel van ‘n vuil kyk vir hulle) As julle my nou wil 
moerig maak…(vir gehoor- kwynende giggels van die ander twee in die agtergrond) 
Kyk die liedjie en die eerste twee voordraggies was nie iets van hom nie, alhoewel 
die storie oor hom is, en julle dit seker snaaks vind dat dit nie oor hom is nie, maar… 
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TINARIE: Geen mens is ‘n eiland nie, en… 
ERICA: Van Wyk L was selfvoldaan genoeg, maar… 
FRIEDA: (Hard) Sê wie! 
 
STILTE 
 
ERICA: Mense, kom ons hou net… 
FRIEDA: Wat? ONThou net, waaroor.. 
TINARIE: Dis wat sy wil sê…onthou net….hou net….. 
FRIEDA: ..by NP van WYK LOUW. 
 
ALDRIE: Ja! 
 
STILTE…. 
 
ALDRIE: Hoekom? 
 
TINARIE: Want dis oor hom… 
FRIEDA: Hy is die een wat 110 jaar oud sou wees; nie… 
ERICA: 101 jaar, Frieda. 101 jaar.  
 
STILTE 
 
FRIEDA: Die liedjie wat ek gespeel het is een van JANS Rautenbach se flieks se 
kenwysies. Die Ongewenste Vreemdeling. Dit was ‘n Springbokradio vervolgverhaal, 
waarvan Oom Jans ‘n fliek gemaak het. 
(ERICA en TINARIE lag) 
FRIEDA: O – lag julle oor julle nie weet wie Oom Jans is nie, of oor julle nie weet wat 
Springbokradio is nie….was nie? 
ERICA: Nie een nie. 
TINARIE: Radio vir die Springbokke. 
 
FX - SOU DIT DIE REGISSEUR GEVAL – ‘N KLEIN STUKKIE 60’S 
RUGBYKOMMENTAAR DOOD IN EN UIT 
 
FRIEDA (na ‘n kwaai STILTE): Oom Jans is die filmmaker wat nou weer vereer word 
deur ‘n ongelooflike boek oor sy lewe. 
ERICA: Ons weet!…Hy het uitdagende flieks gemaak oor die rassekwessies in ons 
land; en ons het mos een van die mees belowende filmindustrieë in die wêreld 
gehad. 
TINARIE: Wat nou eers weer tot sy reg begin kom. 
ERICA: Kan ek klaar praat? (STILTE soos kyke verwissel) Eh, …ietsie sê? 
FRIEDA: Sien, dit hang net af van hoe mens iets sê.  
 
(ERICA en TINARIE sug soos hulle Frieda vuil kyke gee)  
 
ERICA: Dankie! My gediggie, die “Daantjie Oekso, hoor”! Was ‘n gunsteling waarvan 
Bêrend – die bruinman wat na hul perde gekyk het… 
TINARIE: (val haar entoesiasties in die rede) Die “Bêrend die jong – uit die werk: 
“Beeld van ‘n jeug: Duif en Perd” 
ERICA: ….nie genoeg kon kry nie. 
FRIEDA: Dis geskryf deur Melt Brink… 
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ERICA: …en kom uit ‘n bundel wat NP van Wyk Louw op sy 10e verjaarsdag by sy pa 
gekry het. 
TINARIE: My gediggie van Tant Tollie was baie meer van toepassing op Wyk se 
lewe… 
 
FX: AGTERGRONDMUSIEK – dalk ONGEWENSTE VREEMDELING, begin sag  
 
Van Wyk Louw en godsdiens het ‘n verhouding gehad wat eers redelik obskuur was. 
Daar was ‘n paar insidente in sy lewe wat daartoe bygedra het; bygedra het tot ‘n 
soort ‘verwarring’ oor die geestelike. Een was die houding van die mense teenoor 
oom Appie Slagkraal: Goed, oom Appie Slagkraal was ‘n ateïs – maar WYK het baie 
gewonder hoe die oom, ‘n kroegman, tussen al die boosheid so rustig lewe. Hy was 
in die oë van die kinders ‘n held, want hy was ‘n vrydenker, en ‘n ongelowige.  
 
ERICA: Louw verwys in gedigte na “ons dorps-ateïs – godloënaar”. 
 
FRIEDA:  Sy ma se broer – Oom Japie, het vir predikant studeer, maar opgeskop 
weens ‘n senuwee probleem. WYK was baie jonk en hulle het lang gesprekke oor 
godsdiens gevoer. Wyk vra toe eendag: Wat maak die Here as ‘n mens se siel 
verlore gaan?   
 
ERICA: (met ‘n aaklige attitude) Dan sit Hy daarbo en lek Sy lippe af van lekkerkry. 
 
FRIEDA: Antwoord Oom Japie toe. 
 
(Uit hul reaksies hoor ons hulle afkeur. ) 
 
TINARIE: Dan was daar die ander, in die praktyk… tien teen een, bangmaak een. 
 
FRIEDA: Tant Tollie was lid van ‘n sekte en het kanker gehad, en LOUW het eenmaal 
in die kamer gekom van die sieke. Daar is die lede van die sekte toe besig met hul 
manier om die siekte te probeer genees.  
 
ERICA: Hulle sou bo-oor die siek vrou op die bed val, sy wat lê en skree van die pyn, 
en telkens roep: Hee-ré. Jee-sus! en…. Seën hierdie suster! (Sy en Tinarie tree dan 
ook soos die malles op, maar kom tot stilstand, asof eerbiedig) 
 
TINARIE (in stilte):  
Tant Tolie met die kanker kom 
Sit op die bordienghuis se stoep: 
Vanaand gaan hoor ons nog hoe sy 
Die Here en die uile roep.    Herhaling LOUW 
 
FRIEDA: Sy ma het hom vinnig by die kamer uitgeboender. 
 
ERICA: (Ons hoor Erica haar uitjaag) Toe toe toe, uit hier. Jy’s ‘n kind, Wat soek jy 
hier by ernstige dinge!  
 
FX: ONS HOOR VOETE OOR ‘N PLANKVLOER EN ‘N DEUR KLAP 
 
Dit was nie die enigste dramatiese mens op Sutherland nie. Sy ouma van die Van 
Wyk kant af, het nie op haar laat wag nie. Kyk, in daai dae was dit ‘n ander ding vir 
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‘n meisie om haar geleerdheid te kry. (Ons hoor almal sê: Neeeuu! So asof hulle ‘n  
thumbs down doen)  
 
ALMAL: Neeuuu! 
 
ERICA: Dit was nie noodwendig (oordrewe preuts en falsetto) aan te bevole nie.  
 
TINARIE: So geen regdenkende meisie onnie sou maklik by Ouma  Van Wyk aan huis 
wou kom as hulle gehoor het wat sy van hulle te sê had nie.  
 
FRIEDA: (Storm in) Hulle sê:  
 
FX: DRAMATIESE ELEKTRONIESE KLAVIERNOOT 
 
Sy het haar klere geskeur by die aanhoor van die teenwoordigheid van ‘n juffrou en 
geskreeu:  
 
ERICA: (dramaties) Ek wil nie ‘'n bleddie goewermentsmeid op  
  my werf hê nie!” 
 
TINARIE: (asof om haar te kalmeer) Hulle herinner haar toe sy moet kalm bly – hulle 
familie se harte was juis nie baie goed nie…sy is mos ‘n kind van die Here. 
FRIEDA: Maar nie oortuigbaar seg sy.. 
 
ERICA: Ek is “nie 'n kind van Here maar van Satan!” 
 
FRIEDA en TINARIE: (Angsgeluidjies)  
 
TINARIE: Goeiste, arme Miss Jooste. Weet julle, behalwe vir die oom Appie 
Slagkraal, is nog ‘n persoon wat hy eervol vermeld Miss Jooste.  
 
FRIEDA: Hy sê:  
 
FX: MAGIC KLANK, IETS ENGELRIGS, MET WOLKERIGE EGGO soos ‘n 
‘sting’…ONDER…. 
 
Sy het van ons gehou, toe moes ons van háár hou. Die liefde trek ander se liefde aan 
soos ‘n magneet.  
 
TINARIE: (soos opsê) Ware liefde is soos ‘n kareehoutvuurtjie in die Roggeveld 
winter; almal kruip nader.  
 
ERICA: Eers in 1985 sê hy: Die enigste manier om deur hierdie lewe te kom, is om 
die liefde te bewaar; om skuiling by mekaar en by God te vind.  
 
TINARIE: Sjoe, dis ‘n lang pad van ‘n ander stelling van hom – jare vroeër, né. Toe 
hy gesê het hoe hy mense beny wat gelukkig is omdat hulle SO glo: hy het gesê 
hulle glo in God terwyl hulle weet hy nie bestaan nie. 
 
ERICA: Alles was natuurlik nie maanskyn en rose nie. ‘n Onderwyser het Louw begin 
verdink dat hy afskryf….verneuk, sien. Die hoof bring toe ‘n besoek aan hulle, met 
die afgryslike aantyging.  
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ALMAL: (Verontwaardige gilletjie) 
 
TINARIE: Ant Poppie en Oom Moltzke het bloot WYK gestuur om ‘n boek te gaan 
haal; hom ‘n bladsy laat lees, wat hy daarna vir hulle moes neerskryf.. Hy het. En 
behalwe vir een of twee foutjies was dit woordeliks korrek. Wyk het ‘n fotografiese 
geheue gehad. 
 
FX: WEER ‘N KORT STING 
 
FRIEDA: Kyk, hy is gebore in Sutherland, wat hulle noem Sutterland. Sy pa was 
Moltke; ‘n prokureur - soos alle prokureurs, (sarkasties) ‘n eerlike man. Sy ma was 
Poppie. Mooi – maar met ‘n wil van haar eie. Afstammeling van Ouma VAN WYK.  
Moltke was sag - ‘n SAP. 
 
TINARIE: (vir die ander) Dis nou soos die PFP of die DP – sê maar die DA, toe die NP 
nog bestaan het. 
 
FRIEDA: Sy kliënte was meestal nogtans NP  – dis nou manne soos Marthinus van 
Schalkwyk.  
 
ERICA: Ma Poppie is uiteindelik maar ‘n maand na WYK, dood, in 1970.  
 
TINARIE: Moltke, SAP of te not, was die man wat op Sutterland gevra het as lid van 
die skoolraad, dat Afrikaans op dieselfde vlak gebring moes word as Engels. 
 
ERICA: Daar is sommige dae in die huis Engels gepraat; Engels was die amptelike 
taal van die land. (Sy raak hoogdrawend) In Mnr Moltke se keurige taal: “Die dae 
was ons dan voorbeeldig die vermaning indagtig dat kinders gesien, maar nie gehoor 
moet word nie.” 
 
TINARIE: Die Louw kinders was uiteindelik baie goed in Engels. Maar op die 
Afrikaanse platteland was jy nie noodwendig baie gewild as mense jou vir Engels 
aangesien het nie.  
 
FRIEDA: Onthou – dit was nog vars in die geheue van die Afrikaner dat byna ‘n 
derde van sy populasie in die konsentrasiekampe uitgewis is deur die Engelse 
oormag. Dit was die einde van ‘n lang, wrede oorlog, wat die Afrikaner verloor het. 
(Kry gedagte) Ons moet vertel van die kwaai tannie. 
 
TINARIE: Die ander kwaai een.  
 
ERICA: Ek wonder hoe baie ander kwaaies daar was. 
 
FRIEDA: Dis nie enige aap wat die Drakensberg kan oor sonder airconditioning in ‘n 
ossewa nie! 
 
ERICA: (sarkastiese lag. Vir Tinarie) Maar vertel van tan’ Hannie plaasbaken. 
 
TINARIE:  Dis die ou tannie wat so genadeloos teenoor die trekboere kon wees.  
 
FX GELUIDE VAN PLAASDIERE. ONS HOOR HAAR VOETSTAPPE OP GRUIS, AL 
MEER OPGEWONDE RONDTRAP SOOS WAT SY ONGEDURIGER RAAK. 
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Daar het ‘n trek oor haar plaas geloop, ‘n serwituut; sy kon nie keer dat die trekkers 
met hulle vee daaroor loop nie. Maar sy het met haar blou kappie en horssweep op 
en af op die “lyn” van die trek geloop, en gesê: Wee die mof wat sy snoet hier oor 
steek! 
 
ERICA: Die skaapwagter Andries Jordaan sê een winternamiddag by die lammery, 
waar hy en Gladstone…. 
 
TINARIE: dis nou WEG Louw, sy broer. Mense het hom WEG genoem, of Gladstone. 
Louw. 
 
FRIEDA: Die broers moes help aanja, en soms help ‘aftrek’… 
 
ERICA: Sê Andries:  
 
FRIEDA: Ja, wragtig, vandag sal die Kapenaars al die lui plooie uit hul gatte moet 
uithardloop.  
 
FX van PLAASLEWE EINDIG 
FX VOëLTJIES TJIRP  
 
FRIEDA: Een van die bruinmense vertel vir hulle op Gunsfontein hoe hy onverwags 
op ‘n klomp bobbejane afgekom het. Hulle hardloop “skyt-skyt die kloof af, skyt-skyt 
die rant uit…die geel blomme sit so op die klippe.” 
 
ERICA: In Klipwerk skryf LOUW: 
bobbejaan het geskrik 
en sy gousblom sit 
streep op ‘n ry 
teen elke klip.         4 reëls LOUW 
 
FRIEDA: Gunsfontein was die plaas van sy oupa en ouma van Wyk.  
 
FX BOEREMUSIEK BEGIN BAIE SAGGIES IN AGTERGROND 
 
TINARIE: Wyk was mal oor die danspartye en die unieke kultuur wat daarmee 
saamgaan. Om met ‘n dame te dans, moes die man vra: “skuus tannie vir die wals”. 
In die meeste gevalle was die potensiele dansmaat ‘n jonger vrou….skies tannie vir 
die wals. 
 
FRIEDA: Het julle geweet hierdie kom uit LOUW se wêreld?  
 
“ek hou my lyf soos voelfisant, 
 en dans met die tannie met die rooi lyfband.”   2 reëls LOUW 
 
TINARIE: Snaaks om te dink hy was ook eendag ‘n laaitie wat om sy huis gehardloop 
het en Griekse en die Romeinse leërs teen mekaar laat baklei het. 
 
FX DADELIK DIE KLANK VAN SWAARDE TEEN MEKAAR, WAT GEHOOR WORD 
ASOF ERICA en TINARIE MET SWAARDE VEG TEEN MEKAAR. 
 
ERICA: En na hy Don Quichote gelees het, het hy met ‘n houtswaard deur die tuin 
gehardloop. (BETROKKE IN GEVEG) 
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FRIEDA: So wat het hom so gewild gemaak? ‘n Paar gedigte?   
 
ERICA: (VEG) Nee man, hy was ‘n geleerde opvoedkundige… 
 
TINARIE: (VEG) Leer ‘n kind in sy moedertaal…(seg sy betekenisvol) 
 
ERICA: (VEG) Sy literêre werk was internasionaal erken. 
 
FRIEDA: Okay, okay … 
 
ERICA: (VEG) Sy godsdiens … 
 
FRIEDA: Hoe kan dit hom beroemd maak? 
 
TINARIE: (VEG) Hy was ‘n pel van Beyers Naude… 
 
ERICA: (VEG) Sy politiek 
 
FRIEDA: So what! 
 
TINARIE: (VEG) Hy’t baklei met Verwoerd… 
 
FX ‘N NOOT WAT ‘N DREIGENDE LUIM SKEP, WORD GEHOOR. 
 
FRIEDA: Okay, okay… 
 
ERICA: (UITSASEM) Wag nou Tinarie. (GEVEG STOP) Sy liefdeslewe.. 
 
(REAKSIE van almal….oe,oe, ah, ah, oe…) 
 
FRIEDA: Sy nasionalisme. Sy liefde vir sy land.  
 
ERICA: Ag wat het dit met die prys van eiers te make? 
 
TINARIE: Hy was ‘n gerekende filosoof. Hy sou later jare vir baie studente baie meer 
as net ‘n dosent wees.  Dis natuurlik uit sy filosofie agtergrond dat hy vriende was 
met  
Martin Versveld:  
 
FX: OPGEWEKTE KLOPSE TIPE KITAARMUSIEK WORD GEHOOR 
 
FRIEDA: “Waar’s die kaas Martin, wyn sonder kaas is soos … 
 
ALMAL: 'n bruid sonder tande.” (HULLE LAG) 
 
ERICA: In Nederland, eers na klasse, met ‘n bier, en later aan huis – het LOUW 

graag 
met studente filosofeer. Hier in Johannesburg ook, na sy terugkeer, was daar 
Sondaggesprekke by hul huis. Maklik 30 studente sou aan sy lippe hang. Studente 

het ‘n 
“matelose bewondering vir Louw” gehad. 
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TINARIE: O, en hy was mos ‘n Springbok filosoof. 
 
ERICA: ‘n Wat? 
 
TINARIE: Die dag toe hy die internasionaal befaamde filosoof Erlich, die loef 
afgesteek het. 
 
FRIEDA: Vertel 
 
TINARIE: Volgens JAAP STEYN se boek, vertel LEENDERT DEKKER, een van sy laaste 
studente in Nederland, hierdie storie: Die wêreldberoemde filosoof Professor Erlich 
het ‘n lesing kom aanbied, en almal wat saak maak, was daar. Van Wyk Louw  het 
ingekom, gaan sit, tipies met sy kop so skuins, sy vingers teen sy voorkop, en sy oë 
toe. Dit was ‘n lang lesing oor Heidegger, Sartre, … 
 
FRIEDA: (Weg van die Mic) Okay, okay… 
 
TINARIE: (Koel) Goed Frieda…..maar dit was ‘n LANG LYS! van filosowe … 
wêreldberoemde filosowe. En na die lesing was daar vraetyd. Toe niemand iets vra 
nie, het LOUW so links en regs agter hom gekyk, om seker te maak, en toe vra hy: 
“Does your definition distinguish between literature and rhetoric.” 
 
Leendert vertel die prof het letterlik geruk; en gevra dat hy sy antwoord uitstel tot 
na tee. Hy en Louw het lant en sant gesels oor teetyd, en na tee antwoord hy vir die 
gehoor…Jy het my swakplek gevind. Ek sal weer moet gaan dink. 
 
FRIEDA: O, toe klop hy die wêreldspan in filosofie……. 
 
FX RUGBYFLUITJIE BLAAS 
 
TINARIE: (Sarkasties) O, jy vang dit?!  
 
(ERICA lag soos Antoinette Pienaar) 
 
FRIEDA: Ja…. 
 
FX MARSMUSIEK 
 
En hy was ‘n NAZI.  
 
ERICA: Ag nee julle..sulke ongegronde… 
 
TINARIE: (Bevestig) Kyk net wat sê die koerante. Hier’s een knipsel. 
 
The families of Afrikaner poet N P van Wyk Louw and his brother W E G Louw have 
turned to the Cape High Court to prevent the public getting hold of a book of letters 
between the two.  
 
Dis oor briewe wat persoonlike gesprekke tussen die 2 broers bevat.  

Van Wyk Louw's son Peter, in a letter written in February last year to Afrikaans 
academic Herman Giliomee, commented that, should the letters be published they 
would be the "death knell for the Louws' reputation and can, therefore, do enormous 
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damage to Afrikaans and Afrikaans literature". He said the letters were "crawling" 
with positive images of Nazis. But Giliomee advised against removing references to 
racism and Nazism. The author of the book, Ek ken jou goed genoeg, is J C 
Kannemeyer - a Stellenbosch University academic well versed in the literature of Van 
Wyk Louw. After the children had read the book and consulted the family, they 
refused permission for the publication of the letters in April last year. But Frans 
Stassen, of the publishing company, Protea Boekhuis, denied in an opposing affidavit 
that the letters were confidential. Any student at Stellenbosch University or 
anywhere in the world could ask for access to the letters, he said.  

He said that many years after the brothers died, the contents of the correspondence 
became part of the public domain. Also, he said, the publication of the 
correspondence formed part of an academic programme and permission was not 
required. The letters also include the word "kaffirs".  

Dis die hooftrekke uit ‘n artikel in die CAPE TIMES van 24 Maart 2005 
 
ERICA: Dit maak nie van hom ‘n NAZI nie. 
 
FRIEDA: Ek sê maar net… 
 
ERICA: Dis onverantwoordelik. 
 
FRIEDA: Dis nie wat EK sê nie, dis… 
 
ERICA: Dis sensasie. 
 
FRIEDA: Mens moet tog die feite in die oë kyk.. 
 
ERICA: Dis kinderagtig. 
 
FX MUSIEK STOP 
 
FRIEDA: Hey, hierdie is net ‘n dokumentêre radio drama… 
 
(POUSE) 
 
FRIEDA: Snaaks niemand het nog ‘n fliek oor sy affair gemaak nie. 
 
ERICA: Dalk doen die Hollanders dit. 
 
FRIEDA: Ja, ons doen mos nie so iets vir ons self nie. 
 
TINARIE: Moenie van “Tsotsi” vergeet nie. 
 
FRIEDA: JA, en die ander een net voor dit – DIE KANDIDAAT in 1968. Klink Jans 
Rautenbach bekend? 
 
TINARIE: Ja, ja.. 
 
ERICA: Nou vertel van sy affair… 
 
FRIEDA: Dit het al vroeg begin. In 1920 … 
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ERICA: (geskok) sy affair? 
 
FRIEDA: Nee, sy ..eh… 
 
TINARIE: …manipulasie –  
 
FRIEDA: Kyk sy skoolliefde vir Ella… 
 
FX OUTYDSE KOMIESE ROMANTIESE MUSIEK 
 
TINARIE: “To feel het little head rest against my breast, to feel her hand clasping 
mine, with the words: 
 
ERICA: Ik wês ik kan mar altijd zo lê.  
 
FRIEDA: Maar sy los hom, en to skryf hy: Liefste Ella, 
Wat het oor jou gekom lat jij nou vir mij lat staan? Het ik dit verdien lat jij vir mij 
haat gee vir mij liefde en trou? (...) Ek kan nie gloo lat jij al die tijd vir mij bedrieg 
het, nee ik dink jij het mij waarlik lief  gehad. Nou waarom kan jij mij nie nou nog 
liefhê? Beteken al die beloftes wat jij vir mij gedoen het dan niks? (...) Ik is enig tijd 
reg om te vergewe en vergeet al die smart wat jij mij aandoen. Jij het gesê jij wens 
ons liefde moet vir altijd duur. Een paar weke gelede was ik die gelukkigste kind in 
Sutherland. Ik het die hart van die mooiste meisie besit, want jij het mij liefgehad. 
Mar nou is ek die treurigste want dit lijk of ik die hart verloor het. Zal jij weer jou 
hart en jou liefde vir mij gee? O, dink toch hoeveel ik lij en maak mij weer blij. 
        Ek blij 
         Jou minaar, 
          Wijk.  
TINARIE: Shame.... 
 
ERICA: Ja, hy was maar 14! 
 
TINARIE: In die volledige brief is sy poging tot manipulasie nogal baie duidelik 
sigbaar. 
 
FRIEDA: (met ‘n ironiese lag)“Die Vroue het hom eerste gewaar 
in die loom namiddag toe die arbeid klaar was…” 
 
TINARIE: Okay, ek sê niks verder nie. (POUSE) Daai jaar trek hulle Kaap toe. Die 
mense is arm daar. In Soutrivier woon mense op genade. 
 
FRIEDA: Blanke mense.. 
 
ERICA: SO? 
 
FRIEDA: Ag, moenie nou puur wees nie. Jy weet wat ek bedoel. 
 
FRIEDA: ‘n Mnr van der Merwe is sy onderwyser by SACS. 
 
ERICA: Wat later ‘n groot pel van WYK was.  
 
TINARIE: Boerneef (Sing)  
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Die berggans het ‘n veer laat val 
Van die hoogste krans by Wuppertal 
 
ERICA: (Sing) My hart staan tuit al meer en meer 
Ek stuur vir jou die berggans veer 
 
FRIEDA: (Sing) Mits dese wil ek vir jou sê… 
 
ERICA: Hoe diep my liefde vir jou lê….    6 reëls Boerneef 
 
TINARIE: Hy skryf sy eerste lang gedig by SACS: 
 
FX OORDREWE DRAMATIESE MUSIEK 
 
Bij een Siekbed 
 
Donker is die nag en die wolke is swart, 
Swarter gevoele bruis op uit mij hart 
 
“Is daar ‘n God wat ons lewes regeer, 
Of word ons soos stof deur die lot meegesleur?” 
 
Wanneer deur die wolke een sonstraal mag skijn, 
… pijn.… /was,… as.… /gelede… gelag/… lieflik… dag! 
 
En die lied van die voel soos ‘n sonnestraal 
Verdrijf uit mij hart ook die nag …(POUSE) 
 
Miskien moes hy eerder maar wag…? 
 
(ALMAL LAG MET BEGRIP VIR “N JONGELING SE POGING) 
 
TINARIE: Hy’t studeer aan die Universiteit van Kaapstad. 
 
FRIEDA: Ek het altyd gedink hy was ‘n reuse liberal om daar te studeer het in daai 
dae.  
 
TINARIE: Die plek WAS maar Engels. 
 
ERICA: Hulle het gehoop hulle kan dit Afrikaans maak.   
 
TINARIE: UCT het net gesê: 
 
FX DRAMATIESE OORLOGS KLANKNOTE  
…. ‘the ethos would remain English. They (dis nou Afrikaners) would be made to feel 
at home, but the household would continue to run along British academic lines.’ 
 
FX DIE DRAMATIESE MUSIEK MENG NA OPGEWEKTE MUSIEK MET “N 
VINNIGE RITME 
 
FRIEDA: Jeez, dis seker hoekom hy Steynsburg toe is. Onnie! 
 
ERICA: Terug UCT toe vir nagraads… 
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TINARIE: Op die ATKV bestuur, by UCT - as voorsitter. Hulle voer selfs “Die Heks” 
op. 
 
FRIEDA: So hulle het ook aanhou studeer as hulle nie weet wats volgende nie. 
 
ERICA:  (Geskok) Soos wie? 
 
TINARIE: (Red haar) BA en Bsc het 5 pond per kwartaal gekos. ‘n Lektor by die 
departement Nederlands was MC Botha…..stigterslid van Jan van Riebeeck hoër. En 
Boerneef was nou ‘n lektor daar. 
 
ERICA: Ja, en Louw sê “Dank Vader vir die stadskool.” Dis syns insiens wat die taal 
gered het. Hy sê as die stadskool 25 jaar later begin het, was die taal dood. Dis nou 
weens die ontvolking van die platteland. . Hy noem die skool met Afrikaans as 
voertaal – soos ‘'n rugdop wat net betyds oor die sagte buitevleis gegroei het soos 
by 'n jong kreef. 
 
FRIEDA: Wyk het ook dierkunde as vak gehad. 
 
ERICA: (Sarkasties) Ag Frieda, deel liewer iets interessants met ons.  
 
FRIEDA: Okay. Hy ontmoet later weer ‘n Ella. Ella van der Merwe. Maar jy moet sien 
hoe stupid is die ou…. 
 
TINARIE: Frieda! 
 
FRIEDA: (sarkasties)..sy gebrek aan insig in die vroulike psige is prominent in ‘n 
brief aan sy (sarkasties) geliefde in 1925:  
 
“Ek het jou lief omdat jy altyd so sag is met my, want ek weet dat ek haastig is; en 
as jy ook skerp is, sou ons dalk al uit mekaar gewees het. Maar ek sou darem lyk dat 
jy meer jou gevoel kon wys.” 
 
FX ‘n DRUM ROLL MET ‘N SKERP EINDE VOLG 
 
ERICA: Ek dink hy was gans en al dubbelsinnig as dit kom by die liefde. En jaloers. 
 
TINARIE: Kom ons kyk gou: 
 
ERICA: (Oorvatterig) Nee, nee wag – ons gaan daarby uitkom as ons gesels oor die 
affair.  
 
TINARIE: (Sarkasties) Okay…ons sal daarby uitkom…. 
 
ERICA: Na hy sy nagraadse eksamen geslaag het.. 
 
FRIEDA: (Impressed) Sy M… 
 
TINARIE: …. stuur hy vir Ella ‘n telegram wat sê:  
 
ERICA: Dwarsdeur!  
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TINARIE: Sy skryf terug, oor sy  2 vorige briewe, wat sy “koel” noem. 
 
ERICA: (Met cartoon meisietjie stemmetjie) “Ek kan nie glo dat jy so met my gevoel 
speel nie. Ek onthou hoe mammie altyd gesê het jy’s net ‘n ‘blymaker’. Ek wou dit 
nooit glo nie. Tot vanaand glo ek dit nie, want ons het albei ons liefde ‘n saak van 
gebed gemaak.” 
 
(HULLE LAG) 
 
TINARIE: Die hele tyd het hy toe al sy oog op iemand anders sedert September! 
 
FRIEDA: Haai julle… 
 
ERICA: Darem sy aanstaande vrou, Joan Wessels. Hy’t haar miskien ontmoet by die 
tennis.  
 
(FX IS DIE STYL NOU DAT MENS KORT KORT STUKKIES KOMIESE DERTIGS tot 
SIXTIES MUSIEK SPEEL?) 
 
TINARIE: Hy ‘t by haar twee kinders had – Ria en Nakkie. Ria was later getroud met 
Koos Human - van Human en Rosseau. Die uitgewers. En Nakkie het getrou met Prof 
Ampie Muller. 
 
FRIEDA: Hy sê Ampie en Merwe het glo altwee sulke lekker kuiergesigte 
gehad…MERWE was glo léékker…  Koos Human was ook voorsitter van die Bellville 
Afrikaanse Toneelvereniging– al gehoor van BAT?  
 
ERICA: En sy dogter by Truida, Reinet, is glo baie mooi.  
 
FRIEDA: O – ons moet vertel wat …. 
 
FX LEUN OOR EN NEEM KOERANT 
 
die koerant geskryf het oor sy eie acting… 
 
ERICA: Koos Human s’n? 
 
TINARIE: Kan ek jou ignoreer? …Van Wyk Louw speel in stukke, ontleed teater heel 
slim, en die Middelburg Echo beskryf die opvoering as: 
 
FX ONS HOOR KOERANTPAPIER HANTEER WORD 
 
…an ‘unqualified success. Mr Louw was well at home in his part, and was the 
outstanding character of the play; his easy manner of speech and simplicity of acting 
gave full interpretation to the character”. 
 
ERICA: Hys dieselle jaar terug UCT toe vir sy onderwysdiploma en sy B.Ed. Later 
doseer hy deeltyds by die Universiteit van Kaapstad, en in Maart 1930 word hy 
aangestel teen 400 pond per jaar. 
 
FRIEDA: ‘n Geleerde man… 
 
TINARIE: ..sagsprekend… 
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FRIEDA: Onthou – in daai jare was dit pas na die oorlog. Nou die dag nog het JAAP 
MARAIS  
 
ERICA: Hy’s al dood… 
 
FRIEDA: ERICAA! …van die HNP die Engelse regering gedagvaar vir miljoene der 
miljoene rande se skade. Vir volksmoord. ‘n Derde van die Afrikanernasie is uitgewis 
in die kampe. En bruinmense en swartmense. 
 
FX STRELENDE MUSIEK  (KAN DEUR FRIEDA GESPEEL WORD OP ELEKTRIESE 
KLAVIER) 
 
ERICA:  
Ons het gedroom van Vryheid, Afrikaners: 
Dis om te snik of lag – want na die droom, 
In die koele môre, sien ons net die spaners 
Van ons Hoop gebroke lê; en moet en loom 
Is ons na die worst’ling van die wilde nag. 
 
Ons was soos een wat met nagmerries stry, 
Ons was soos kinders wat skoenlappers jag: 
Net in die gees word nasies groot en vry, 
Nie deur geweervuur maar deur groot gedagte. 
Sal ons nie in die wydte van ons velde, 
In die stilte van ons hemelwye nagte 
Iets van die Ewigheid gewaar? Helde 
Is nodig ook in kennis se gevegte. 
As ons dit nie kan doen, dan is ons waarlik knegte.  14 reëls LOUW ongepubliseer 
 
Dit kom uit die 1928 kwartaalblad – in die JUNIE nr, en is genaamd “Sonnet” 
 
TINARIE: Louw sê: Ons moet onthou ons was ook eens ‘n beginner-nasie. 
 
FRIEDA: Ja, LOUW skryf: 'n groep kan byna-nasie, half-nasie, beginnende nasie of 
selfs bloot net samewerpsel wees –  
 
ERICA: soos ons in 1652. En wat is ons, het hy gesê - Afrikaner, Engels, Kleurling – 
nog maar beginnend op pad na nasiewording.  
 
FX DIE MUSIEK HOU OP 
 
TINARIE: Wie lees Die Burger?  
 
FX WEER KOERANTGELUIDE 
 
ALMAL: Antwoord bevestigend soos die gees hulle vat…bv ek lees dit elke dag/ ek 
lees soms die Burger/ eks mos nie eintlik Afrikaans nie… 
 
TINARIE: Gesien wat skryf Gerrit Brand in Die Burger op 9 November 2006 oor ‘n 
SBA vergadering?  “Van der Rheede het die aksent voortreflik op die 
bemagtigingspotensiaal van Afrikaans laat val: Die taalsaak gaan nie oor 
identiteitsromantiek nie, maar oor mense. Hy is ontsteld oor die elitistiese traak-my-
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nie-agtigheid waarmee sommige bruin intellektuele die verengelsing in hul 
gemeenskap gadeslaan. 
 
ERICA: Ek wil huil. Ons was almal eens op ‘n tyd aan ‘n kant. 
 
TINARIE: Rabe – dis nou Lizette, wil ook nie van één Afrikaanse gemeenskap weet 
nie: Verskeie gemeenskappe praat Afrikaans. Sy is byvoorbeeld self nie ’n Afrikaner 
nie, maar ’n Duitse Suid-Afrikaner wat Afrikaans praat. Vergeet dus die gemeenskap, 
sê sy, konsentreer op die taal. Verfrissend né. 
 
ERICA: Ons het afgedwaal. 
 
TINARIE: (Laat haar nie stuit nie) Net nog een ietsie: Toe maak Boesak skielik die 
punt dat sogenaamde “wit” Afrikaanssprekendes die besef moet begin internaliseer 
dat hulle self, nes die “bruines”, van gemengde afkoms is.  Dis soos Breyten sê: 
“Ons aard is basterskap.” 
 
ERICA: Ons het afgedwaal. 
 
TINARIE: Sonn se betoog – dis nou Franklin, dat die beweging ter bevordering van 
Afrikaans deur bruines, en slegs bruines, gelei móét word, is ’n saak van logiese 
noodsaak. Immers, álle Afrikaanssprekendes is bruin. 
 
ERICA: (Probeer haar stuit) 
Jihn haren is te veel gekroes 
Voor basterd Engelschman 
 
TINARIE: Gerrit Brand in Die Burger, sê: Skielik gaan die wêreld voor my oop: poste, 
aandele-opsies, selfs ’n gesogte morele hoë grond, wat ek nooit gedink het my 
beskore kan wees nie. 
 
STILTE 
 
ERICA en FRIEDA: (asof hulle nou verstaan) Aaaaahhhh!  
 
ERICA: Ek dink dit verklaar dalk baie meer ‘than meets the eye’ van die Afrikaner se 
stryd, van toe, tot nou. Die boere wat so vashou aan wat hulle s’n is.  
 
TINARIE: Ons kom daarby. 
 
ERICA: (Alweer die wind uit haar seile) Ons kom daarby… 
 
FRIEDA: In ‘n ongedateerde gediggie maak Louw melding hiervan: 
 
FX: SOU DIT DIE REGISSEUR GEVAL KAN MENS DIE BRITSE VOLKSLIED 
HIER SPEEL, EN KRUISDOOF NA DIE STEM (Die ou SA Volkslied) 

 
So gaan dit met die Engelsman: 
Hy het nog skaars die kwaad gedoen 
Dan wil hy al – vergeet, vergewe, 
En wee die man wat nie versoen. 
 
So gaan dit met die Afrikaner: 
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So lank as hy nog buite is, 
Dan is hy pure bloed-en-traner; 
Maar trane word ook afgewis. 
 
En kry hy duisend pond per jaar, 
Vir al sy liefde vir die nasie, 
Dan word die tier van “Volk en taal!!” 
Die huiskat van “Konsiliasie”.  12 reëls LOUW – nie in bundel 
 
FX MUSIEK EINDIG 
 
ERICA: Maar insidente wat LOUW bygebly het, was die Stempies voorval op 
Sutterland,  
 
FRIEDA: Wat? Hoe moet die mense weet wat jy sê? 
 
ERICA: (Sy verduidelik) Stamps. Sutherland. ‘n Ou oom in die poskantoor vra vir ‘n  
“trippens se stempies” Daarop het die klerkie van agter die toonbank gebulder:   
  
TINARIE: “Can’t you talk white?”  27 000 vrouens en kinders….(Trek haarself 
bymekaar) NP van WYK LOUW was ‘n spesialis in die opvoedkunde, en sy 
uitgangspunt was een wat vandag nog internasionaal baie sterk ondersteun word – 
tot by MIKRO in Kuilsrivier – dat die kind optimaal sal presteer as hy onderrig word 
in sy moedertaal –  
 
ERICA: …en dit kan enige taal wees. 
 
FRIEDA: So as Dr Neville Alexander klem lê op tale se minderheidsregte, stem hy 
met Louw saam. As hy saamstem dat daar so 2 Afrikaanse universiteite moet oorbly, 
vra ons: Hoekom nie 5 nie. Is daar nou soveel minder Afrikaanssprekendes in die 
land?  
 
ERICA: Kan ‘n mens nie in die behoeftes van ander tale voorsien deur nog 
universiteite te bou vir hulle ook nie?  
 
FRIEDA: ‘n Kultuur is mos nes ‘n kerk nie die mure en dak nie, maar wat binne 
aangaan….in die harte van mense… 
 
FX LIGTE MUSIEK, MISKIEN MET ‘N KAAPSE KLEUR 
 
ERICA: Daars pas ‘n nuwe Zoeloe woordeboek Die universiteit van Zoeloeland.  
 
FRIEDA: Daars die Xhosa woordeboek 2006. Fort Hare. 
 
ERICA: Wat’s die probleem dan? 
 
FRIEDA: Dalk woon daar nou net baie meer Engelse Xhosa mense in die Kaap. 
 
TINARIE: Soos Lizette Rabe sê: Dis ‘n taalding.  In Louw se jeug was dit al Engels en 
Afrikaans se uitdaging om saam te bestaan. HULLE wou mekaar moor.   
 
ERICA: LOUW het gevra vir verdraagsaamheid en dat die 2 blanke groepe met hul 
kulture in vrede voortbestaan in parallelle klasse en aparte skole. Vir almal – “die 
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engelse, afrikaner, kleurling en naturel” het hy wederkerige “respek en kennis”, 
m.a.w. gelyke geleenthede vir almal, gevra. 
 
FRIEDA: Vir LOUW was die bruinman uit die staanspoor ‘n bondgenoot. Louw onthou 
na die verkiesing  wat die Nasionale Party van generaal Hertzog gewen het, – kom 
spring ‘n bruin man op buffer van Hertzog se motor by die Kaapse stasie en skree 
“ons generaaltjie!”  
 
TINARIE: Die Nasionale Party was vir die bruinman daai tyd die simbool van die 
behoud van hulle taalregte.  Kyk wat skryf  verteenwoordigers van die bruin mense 
na daai verkiesing vir Die Burger. Die “Kleurlingkomitee” van Swellendam skryf : 
 
ERICA: “die Nasionale Party is … werklik simpatiek teenoor die kleurling… hulle 
…hoop dat genl. Hertzog iets tasbaars sal doen vir die bevordering nie net van die 
kleurlinge nie, maar vir al die seksies”.  
 
FRIEDA: O.a. die Maleier-gemeenskap ontvang die nuwe kabinetslede in die stadsaal 
met ‘n vaandel oor die verhoog gespan: 
 
ERICA: “Generaal Hertzog hartlik verwelkom van ons gekleurde bevolking. God 
behoede U.”  
 
FRIEDA: Die voorsitter, mnr. Veldsman, het gesê dis die eerste maal is dat die 
kleurlinge die eerste minister en sy kabinet verwelkom.  
 
TINARIE: “Hoewel die gekleurdes beskou word as vreemdelinge in hul eie land is 
hulle nietemin ‘n volk – ook hulle is mede-Afrikaners van die Hollandssprekendes en 
Engelssprekendes.”  
 
FX MUSIEK EINDIG (BACKTIMED, INDIEN MOONTLIK) 
 
ERICA: OOP GESPREK in die HUISGENOOT staan baie tyd af aan hierdie kwessies. 
Hier, en in lesings by die universiteit van Amsterdam, behandel Louw idees soos dat 
“Bruinmense van kieserslys afgehaal is, want hulle getalle neem toe, en hulle  kan 
hulself instem”. Louw sê: “Daardie mense is ons mense, en hulle sou by ons kon 
staan as ons verstandiger was.”  
 
FRIEDA: Sy groot botsing met Verwoerd was oor die kwessie.   
 
(Hier volg ‘n vurige geveg) 
 
ERICA: Nee, hy was langs dieselfde vuur as Verwoerd. 
 
TINARIE: Oor die tuislandkwessie. 
 
ERICA: Rassisme. 
 
TINARIE: Separate development. 
 
ERICA: Pasboeke. 
 
TINARIE: Dis ‘n taalding. VERLIGTE mense sê dit vandag! 
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ERICA: O, nou’s ek die rassis. 
 
TINARIE: Ons praat nie van rassisme nie. Dis verskillende kulture. 
 
ERICA: O, nou het die bruinman en die witman, Afrikaans en Engels, skielik alles in 
gemeen. 
 
TINARIE: Die Afrikaanse mens… 
 
ERICA: Maar jy ontken die geskiedenis! 
 
TINARIE: Allermins. Soos toe Van Wyk en sy maats saam met generaal Manie Maritz 
onder die vlag van die Gryshemde deur Kaapstad marsjeer het. Hulle het onder ‘n 
hakekruis van oranje, wit en blou, die Koffiehuis volgesit, en geluister na “belaglike 
wartaal van opgekropte haat en nyd”.  
 
FRIEDA: Julle, WEG het self erkén dat hulle meegevoer was deur die “histeriese 
gehuil van Hitler met sy vaandels en hakekruise” 
  
FX MILITêRE KLANKBAAN 
 
ERICA: 1934!  Nicolaas Petrus van Wyk Louw word Broederbond lid nr 1207. Mag 
ons dit nie sê nie? 
 
TINARIE: Ja, en…. 
 
FRIEDA: Hy was anti-semities. 
 
TINARIE: (Verontwaardig) Wie sê! WYK het neerhalend verwys na hul assosiasie met 
kommunisme in RUSLAND. 
 
FRIEDA: Huh-uh. Hy het in Broederbondkringe gevra dat hulle ondersoek instel na 
die Jode se greep op die land se ekonomie. Omdat geldmag vir hom ‘n soort euwel 
was wat die land se toekoms sou bedreig.  
 
TINARIE: Okay. Hy het geldmag beskou as die euwel wat rassekwessies sou 
veroorsaak. Maar die Jood sou net so te blameer wees as die ryk boer.  
 
FRIEDA: (Sarkasties) Die vroue het hom eerste gesien… 
 
ERICA: Julle weet julle stem saam, en WYK af… 
 
FX ERNSTIGE  KLAVIERSPEL BEGIN 
 
FRIEDA: LOUW se woorde was: “Bruines het nie ‘n tuislandopsie nie. Hulle is ons 
mense, hoort by ons. In die verlede, waar die Afrikaner gely het, was sy bruin broer 
by om saam te lei. Ek het ‘n hartstogtelike wil, dat my volk, blank en bruin, en die 
taal wat ons praat, in hierdie land bly voortbestaan. Dit is ons wat bedreig word; ons 
swart vriende, glo ek, is van hul eie voortbestaan deeglik versekerd.” Dit was hier in 
1958. 
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ERICA: Toe daar gesê is: daar moet tuislandgrond vir swart boere gegee word, toe 
sê  blanke Afrikaanse boere: “Hoekom vir hom grond koop – koop dan vir my ook 
grond.”  
 
TINARIE: Dis die kleinlikheid wat LOUW nie kon vat nie.  
 
FRIEDA: Die krewe wat nooit uit die emmer sal kom nie, want hulle trek mekaar af…. 
 
TINARIE: Moenie vergeet hoe die boer verontreg is nie… 
 
ERICA: Waar? 
 
TINARIE: Hoeveel duisende mense is dood in die Engelse konsentrasiekampe….? 
 
FRIEDA: Dit het mense saamgesnoer… in 1938 het 20 – 30 000 boere op ‘n slag 
saam gebraai..by Goodwood, die dag daarna op die Braak in Stellenbosch .. 
 
TINARIE: In Verwoerd se tyd mag mens nie op Sondae geswem het nie. 
 
FRIEDA: Daar is onderskeid tussen slegte smaak en sonde, het Wyk gesê. 
 
ERICA: Een mens wat intelligent genoeg is om te skryf, is maklik duisend mense se 
leier… 
 
FRIEDA: Hy’t DIT ook gesê. 
 
ERICA: Die kuns moes in die verlede al red wat daar oorbly van nasionale eer, na die 
politici en sakemanne daarmee klaar was.  
 
FRIEDA: DIT het hy ook gesê. 
 
TINARIE: Hmm! Dis seker hoekom hy die Hertzogpryse wat aan hom toegeken is, 
gereeld van die hand gewys het. 
 
FRIEDA: Nee,  hy’t gesê die beoordelaars is nie op standaard as hulle nie kan besluit 
nie. 
   
ERICA: Jis, hy’t ‘n opinie gehad! 
 
FRIEDA: Hy moes! Kyk daai FCL Bosman ou in 1931. Wat gesê het sy gedigte is nie 
goed genoeg nie. Die ou het gemaak dat hy ophou skryf het. Bosman het hom 
aangeraai om in Holland literatuur te gaan bestudeer; dat hy kan leer “dans”, dat hy 
“ritme kan leer”. Louw het dit vir DJ Opperman vertel – sy pel. 
 
TINARIE: (Lag) Louw was lekker hardegat. “Ek wonder of HY kan dans”, het hy gesê.  
 
FX VROLIKE MUSIEK 
 
ERICA: Dis WEG Louw wat sy broer her- ontdek het.   
 
TINARIE: Nee! 
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ERICA: Ja, WEG. Toe Wyk vir hom sê: “Ek sien jy skryf ook verse”. En WEG vra: 
“Ook? O? Skryf jy dan ook?”  En Louw antwoord: “Nie meer nie…” …oor die poephol 
hom so beledig het. WEG is met ‘n lêer gedigte huis toe.  
 
FRIEDA: Weg. 
 
TINARIE: Ah, Frieda! Oulik! 
 
ERICA: WEG sê:  
 
FX SAGTE AGTERGROND MUSIEK 
 
ERICA: “Verse soos nooit voorheen in ons eie taal, woorde met ‘n wonderlike 
samehang, beelde soos vonke uit vuurklip geslaan, maar bowenal: ‘n innerlike, stil 
musiek wat dring, soos deur ‘n mens se are self die bloed…” 
 
FX MUSIEK SIT OM IN BOEREMUSIEK 
 
TINARIE: Sedert 1916 was die Afrikaner – Koffiehuis in die Hofmeyr gebou ‘n 
saamtrekplek vir Jan F Cilliers, CJ Langenhoven, C Louis Leipoldt….   
 
ERICA: Dis voor TV. 
 
TINARIE: Ja, 1932. En Hettie Smit, WEG Louw, Fred le Roux, Boerneef,  Chris 
Neethling en Anna Neethling Pohl  en Abraham Jonker…. 
 
FRIEDA: Pa van Ingrid.  
 
TINARIE: Dankie Frieda….het Vrydagaande by LOUW se huis verse vir mekaar 
voorgelees. 
 
FRIEDA: Op 27 feb 1935 is teken LOUW die kontrak met HJ Otto van Nasionale Pers 
vir die bundel “Alleenspraak”.  
 
FX MUSIEK SIT OM IN SAGTE LIRIESE AGTERGRONDMUSIEK 
 
WEG LOUW sê: sy broer kan soms “met EEN beeld, met een gedagte die woordlood 
laat afdaal tot in die geheimste en mees versweë dieptes van die gees.” 
 
ERICA: Met wie was hy getroud? 
 
FRIEDA: Eerste? Ria en Nakkie se ma, Joan.  Maar jare later kruis sy paaie met ‘n 
werkende meisie wat by KAT betrokke was. ‘n Kaapse toneelgroep. Sy was sy pel, 
Fred le Roux se meisie…. 
 
TINARIE: Johan Malherbe – wat onlangs in FAAN se TREIN gespeel het, was een van 
die KAT-sterre.  
 
FRIEDA: Selfs Joan het gesê: “Louw het na Truida gekyk op ‘n manier wat geen 
ordentlike getroude man na ‘n vrou behoort te kyk nie.” En Truida gehaunt. Sy’t 
gelieg en gesê sy en Fred is getroud. Louw skryf: Kan jy my liefhê en my so laat ly 
om vir ‘n ander lyding te spaar?  En toe is daar die konfrontasie waaroor sy geen sê 
gehad het nie. 

 22



 
FX MUSIEK SOOS DIE VAN RUSTELOSE JARE, OF DAYS OF OUR LIVES, OF 
EGOLI… 
 
FRED: (Erica) Maar sy is my meisie. Hoe lank al. 
 
WYK: (Tinarie) Nou is wat saak maak. Sy is vir my lief. 
 
FRED: (Erica) Sy is al jare vir my lief. 
 
WYK: (Tinarie) Soos ‘n gewoonte. My hart is hare.  En sy voel ook so. 
 
FX MUSIEK KRUISDOOF NA MODERNE SPANNINGSMUSIEK 
 
FRIEDA: Truida het gesê: Louw was nogal redelik, maar nie as dit oor emosies gaan 
nie. Toe hy verlief raak op my het hy een ding in sy kop gehad en dit was dat hy my 
moes hê. Ek was sewe jaar jonger as hy en – dit moet ek eerlik sê, verskriklik gevlei 
oor die aandag. Dit was ‘n man wat besete was. Hy slaap nie. Hy eet byna nie. 
 
TINARIE: Die konfrontasie was ‘n verskriklike toneel. Dit was byna of Truida nie 
bestaan nie. Dit was die twee mans teen mekaar. Altwee goed ter tale, altwee 
verskriklik kwaai en verskriklik emosioneel. 
 
FRIEDA: Sy sou bedank en Steytlerville toe gaan. 
 
ERICA: Wel, Fred het sy humeur verloor en geloop, die trein gehaal en dis dit. 
 
TINARIE: Wyk het haar werkgewer gesê: “Ek vat haar huis toe.”  
 
FX MUSIEK KRUISDOOF WEER NA SAGTE AGTERGRONDMUSIEK 
 
FRIEDA: Sy het op haar bed lê en huil “soos ek nog nooit in my lewe of daarna 
gehuil het nie”.  
 
TINARIE: Toe sê hy vir haar sy huil oor haar verlore jeug. 
 
FRIEDA: “Twak man. ek huil oor ‘n man van vleis en bloed wat nou op pad is in die 
trein Steytlerville toe – heeltemal alleen. ‘n Man aan wie ek beloof het, aan wie ek 
gesweer het ek sal hom altyd liefhê, ek verlang na hom.”  
 
TINARIE: Wyk het die hele nag by haar gesit. 
 
ERICA: Sy broer WEG skryf: O van Wyk, ek het jou lief, maar omdat jy my 
teleurgestel het, haat ek jou. Hy vergelyk hom met hul pel, Abraham Jonker. “Die 
het ook eers begin met persoonlike ontrou; as klein tiran in sy huis opgetree, en 
waar is hy vandag?” 
 
FRIEDA: (SUG) Louw se antwoord aan sy broer was baie oortuigend. Hy was ook ‘n 
manipuleerder van die taal. 
 
FX MUSIEK EINDIG – HOPELIK WEER BACKTIMED 
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ERICA: Fred is later getroud met Ria Olivier, Drie Blare “Regie” pryswenner, sonder 
wie talle bekendes - onder andere RSG se Johan Rademan, nie sou weet hoe om op 
‘n verhoog op ‘n horlosie te kyk nie. 
 
(LAG onder mekaar) 
 
ERICA: En hulle was tot aan die einde, een klein opstootjie later, baie goeie vriende. 
 
FRIEDA: Daar was later veel groter skande.  
 
FX ‘n KLOP-KLOP EFFEK WORD GEHOOR, WAT STELSELMATIG IN TEMPO 
KAN TOENEEM 
 
ERICA: Ironies dat hy in ‘n brief aan Truida skryf: Ek is op myself oneindig jaloers, 
dat enige oomblik of enige gedagte nie aan jou sal behoort nie. En jaloers dat enige 
iets in ons self tussen daardie pragtige geestelike saamwees kan kom wat ons al 
gehad het. En as ons dit ooit verloor, het ons alles, alles verloor. 
 
TINARIE: Louw is aangestel aan die Amsterdamse universiteit as dosent in Afrikaans, 
en toe hy op die skip klim na Nederland, is sy pasgebore seun siek van die geelsug. 
Truida – hulle is toe getroud, en Peter is al die tweede kind – die eerste was Reinet – 
moet met ‘n volgende skip reins – twee maande later. 
 
FX DIE REGISSEUR MOET BESLUIT OF DIE KLOP-KLOP AANHOU, OF BLOOT 
ONDERBREEK WORD, OF VERVANG WORD MET MUSIEK OF DIE GEKRYS VAN 
SEEVOëLS 
 
ERICA: 
Ek dag ek he teen hele dag 
Nie aan jou gedink nie: 
Die dobber van die wêreld wou nie, 
Kan nie, wou nie, sink nie: 
 
Nou sing die merel vieruur more 
Waar ek bo die stad wag 
Netnou sal die kraai kom 
En kom vertel daar is dag.   8 Reëls LOUW 
 
“NOORDELIKE JUNIE” 
 
FX DIE KLOP-KLOP GAAN HIER VOORT 
 
ERICA: Op 16 Maart  vertrek Stoffel, Sheila Cussons se eggenoot, na Suid Afrika, 
want sy pa, PJ Nienaber, lê op sterwe. Hy sterf 26 Maart.  
 
FRIEDA: Louw skryf nog aan Truida… 
 
ERICA: My liewe diertjie….  
 
TINARIE: Ook dat hy en Sheila sirkus toe gaan.  
 
ERICA: 1 April skryf Sheila Cussons: “18 days in which to love a man”.  
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TINARIE: 17 April – Rita, Merwe Scholtz se vrou, onthou nog “hy was opgewonde oor 
Truida môre  arriveer.”  
 
FRIEDA: Maar teen “môre” het hy klaar ‘n verhouding met Sheila Cussons 
aangeknoop. 
 
ERICA: Truida wou die land dadelik verlaat. Terugkeer. Maar sy kon nie, weens die 
primitiewe vervoer van daai dae. Sy trek toe na ‘n plek van haar eie.  
 
FRIEDA: Maar daar’s ‘n klop aan die deur,  
 
FX KLOP AAN DEUR 
 
FRIEDA: …en toe sy oopmaak; daar staan Louw, twee tasse in die hande. Hy trek 
saam.  
 
FX GEPASTE AFWISSELING TUSSEN MODERNE SPANNINGSMUSIEK en 
SPANNINGSBYKLANKE KAN VIR ‘n WYLE INGESPAN WORD 
 
TINARIE: In ‘n onderhoud met André le Roux later, het Sheila vertel haar liefde vir 
Louw het in 1948 begin in Kaapstad al – met hulle lees van verse vir mekaar.  Sy 
was jonger as sy 43, versot op sy poësie, en hulle het glo mekaar ook geestelik 
gevind, so begaan oor die digkuns was hulle nou eenmaal. 
 
ERICA: Stoffel het geskryf in ‘n hartroerende brief aan familie: “die GOUE HAAN het 
my vrou afgeneem”, wat leen uit ‘n LOUW gedig uit “Beeld van ‘n jeug” – DUIF EN 
PERD 
 
TINARIE:  
“…en skielik oor ons dorp uit 
Klap en kraai 
Die goue haan  
wat al sy henne trap”   3 reëls LOUW 
 
FRIEDA: Hierdie was ‘n skande wat ‘n reuse impak sou hê op hul vriendskappe, 
asook op die verhoudinge tussen die lande. ‘n ‘UCT’ vrouedosent laat hoor juis hoe 
baie die Nederlanders met die “moeilike Afrikaners” sukkel.  Maar die broedertwis 
was erg.  WEG skryf : “Jy is besig om EEN vir EEN jou ankerplekke los te slaan; van 
jou eie familie, van jou vriende, van jou volkslede..” Maar net een van baie briewe 
wat tussen vriende en familie heen en weer gevlieg het vir maande: 
 
TINARIE: OPPERMAN skryf in ‘n brief aan Wyk op sy verjaarsdag: Graag sou ek 
nagte-lank met jou in een van Amsterdam se kroeë sit en gesels en gesels... 
 
FRIEDA: Seker sy grootste vriend, die Nederlander GRESHOFF is baie kwaad, en 
skryf aan Wyk:  
 
ERICA: Aanvaard, Wijk, op grond van onze vriendschap, dat ik mijn inzicht 
onomwonden en duidelijk schrijf, want anders heeft het immers geen zin. Deze 
keuze wordt belast met het vernietigen van een eenmaal gedane levenskeuze … 
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TINARIE: OPPERMAN weer: Ek voel tussen al die smart deur dat jy en Sheila nog die 
meeste geluk ken... en daarom sal julle moet gewillig wees om ook die meeste smart 
te verduur.  Op die oomblik lyk dit of Stoffel en Truida uitsluitlik die smart ken.  
 
FRIEDA: Hoe ver het dinge nie ontwikkel sedert LOUW jonk was nie: in sy  
BRIEF van ELLA het hy geskryf:  
 
ERICA: En dis op sulke oomblikke wat ‘n man liefde die meeste nodig het; net  ‘n 
handdruk, net ‘n woord, of net ‘n hand op sy skouer gelê.  
 
TINARIE: Dit kry hy by Opperman: wat sê…julle geluk en ongeluk is ook myne.  Dit 
lyk vir my jy sal tussen Sheila en Truida moet kies.  
 
FRIEDA: GRESHOFF volstaan:  
 
ERICA: Deze wending heeft plaatsgevonden in een periode waarin niets plaats 
vinden mocht. Ik voorzie die gevolgen hiervan in dit geval als tragisch. 
 
FRIEDA: Sy brief aan ELLA uit sy kinderdae lees: ‘n Man se liefde is harder, en 
somtyds nors en selfsugtig; maar die vrou sin is sag, en opofferend.  
 
TINARIE: OPPERMAN sê ek wil by jou staan... enduit, en saam met jou tot helderheid 
kom. Kies jy Sheila, dan sal jy gewillig moet wees om alles te aanvaar en van Truida 
afskeid te neem; kies jy Truida...dan moet jy van Sheila afskeid neem. 
 
FRIEDA: LOUW se eie woorde, in sy brief aan ELLA…Daar is net een ding wat ‘n vrou 
nie kan opoffer, en dis haar karakter. 
 
TINARIE: GRESHOFF haal op van die skade vir die studiebelange van het Afrikaans in 
Nederland,  en eindig met:  
 
ERICA: Jij reageer soos ‘n gewetenlooze, rhetorische slappeling. 
 
TINARIE: OPPERMAN skryf: Hetsy watter jy kies: een van die twee vrouens gaan 
baie ly, en dis hier, ou maat, wat ek by jou wil staan en help. VANWYK LOUW maak 
als af as nietig, as hy sê: “Dis maar die tipiese intrige van twee moderne mense 
sonder skrupules…” 
 
FX EINDIG 
 
FRIEDA: Sheila skryf altyd net oor die pyn… 
 
FX: FRIEDA: sing met eie begeleiding, of lees  die volgende gedig: 
 
DANS deur Sheila Cussons 
 
Heer, red my vandag, want ek 
het gekyk in die aangesig 
van ‘n skone vervloekte man 
 
En nou in die kerk is alles grieks 
ek wil my klee in fluistergoed, 
ek wil drink uit ‘n goue bokaal 
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Gaan U my red, Heer?  Ek het 
die majesteit van die wêreld  
gesien op die voorkop van ‘n man. 
 
O keer my voete, Heer, keer 
my voete, my dans  
my dodedans. 
       
TINARIE: …hy rasionaliseer net sy onbeholpe onvermoë om onder selfs ekstreme 
omstandighede, soos die dood van ‘n vriend se pa, homself te weerhou van iets 
eenvoudig soos wellus.  
 
ERICA: Audrey Blignaut sê: “Man, en Van Wyk Louw  kan mos nie so iets aanvang 
nie – hy is dan volksbesit!” 
  
TINARIE: Sy groot vriend oor baie baie jare, Canis Scholtz,  sê: “Ek hoop maar dat jy 
geen skade ly nie, en dat jy sal voortgaan met jou groot werk, wat jy vir ons as 
digter moet doen.” 
  
FRIEDA: Julle, dalk het Wyk ‘n punt beet! Hy sê in ‘n gediggie 
 
waarom durf alles by my inkyk 
  Die posman, die rot en die kat 
 
En hier begin ‘n jarelange sage, wat byna geen einde ken aan (SY RAAK OPGEWERK) 
arrogansie, onderduimsheid, walging, uitmergeling, smerigheid, valsheid, …. 
 
TINARIE: Ja, ja, Frieda. 
 
FRIEDA: Selfs die gediggie 
 
My voete loop na monteku 
Maar ek gaan Woester toe 
Lê lê in die wingerd, kind 
Want ek kom Woester toe…   4 reëls LOUW 
 
kry sy knippie suspisie. Sheila sê vir Peter, sy seun, en ook vir Katinka Heyns op TV: 
die reël was hare, en Wyk het gesê: gee my jou reël; ek gee jou ‘n ander….. 
 
ERICA: Maar net so ‘n eenvoudige gediggie, né, en die betekenis is so wyd soos die 
Here se genade. 
 
TINARIE: Nooit! 
 
ERICA: Hallo…hou Monteku nie verband met die dorpie Montaigu, bedevaartsplek in 
België nie? Is die gediggie oor die worsteling tussen Heiligheid en Woestheid? 
Volgens Kannemeyer het LOUW gesê “voete loop” is vir hom die wyse waarop ‘n 
boeteling na die bedevaarts-oord loop. 
 
FRIEDA: Maar okay, Truida hanteer die trauma met grasie. Sy kan eers Desember 
weer terug, maar sy reis, keer terug na Suid-Afrika, keer weer terug na Louw in 
Nederland, net om te hoor hy het weer ‘n date aan met Sheila; sy kry ‘n aanstelling 
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by die SAUK in SUID AFRIKA, as radio regisseur, teen die top salaris – ongehoord vir 
‘n vrou in daai dae, maar sy bly by LOUW in Nederland. 
 
ERICA: Wanneer sy vrede maak met die verwerping, volg daar darem ‘n paar 
liefdesverhoudings van haar eie. Sy en ‘n dokter Veenman sien mekaar. En luister 
hier. Louw huur ‘n speurder en skryf ‘n dreigbrief aan Truida. 
 
TINARIE: (Neerhalend, asof sy van ‘n seuntjie praat) Hy was seker by tye eensaam 
en bang. Daar was ‘n stadium wat TRUIDA ‘n Knap boyfriend gehad het. 
 
ERICA: Hans Knap. 
 
FRIEDA: Waars julle nou? 
 
TINARIE: Rerig! Dit was sy naam. En Sheila haak ‘n man met die naam 
SALADIGRAS. Desondanks, of derhalwe, lol WYK en Sheila steeds met mekaar, dat 
TRUIDA Louw waarsku: jy gaan lol tot sy Saladrigas los en dan los jy haar.  
 
ERICA: Dis toe presies wat gebeur het. Kort voor lank was Sheila sonder man, werk 
of geld. 
 
FRIEDA: Truida moes gaaf gewees het.   
 
TINARIE: Ja, kyk hoe’t sy Wyk betig toe hy nie met ID du Plessis die Hertzog prys 
wou deel nie. 
 
ERICA: Maar ek stem saam met hom. Wou die kenners wat die pryse toeken nie leer 
nie. 
 
FRIEDA: JA, hoeveel keer het hulle probeer om hom die Hertzog prys te laat deel!  
Toe klein Peter (boots seuntjie na) op Trafalgar Square  gril en soos ‘n maer vark gil 
vir die duiwe, troos Truida hom…. 
 
ERICA: “Sê nou elkeen van daardie duiwe is ‘n engeltjie, dan’t jy nou vir die swerm 
engeltjies weggehardloop.” 
 
TINARIE: (Reageer verlig soos ‘n seuntjie) Ah! (Terug na gewone stem) Ja, en hulle 
huishoudster, Martha het by haar, en die kinders, in die Kaap aan tafel geëet. 
 
FRIEDA: En toe WYK en Dirk Opperman ‘n slag aan mekaar gespring het, het 
TRUIDA vir LOUW gesê:  
 
ERICA: (Weer die neerhalende klank, asof sy met ‘n kind praat) Jy’s ondankbaar. 
Hy’t soveel vir jou gedoen, en vir jou as vriend beteken. Die brieftwis los niks op nie; 
julle hou eintlik van mekaar. 
 
TINARIE: Hulle kinders het voor skool leer lees. Peter lê en lees eendag kinderbybel 
op die mat en Truida vra:  
 
ERICA: Wat lees jy?  
 
FRIEDA: “De Kinderbijbel. Spannend zeg!”  
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ERICA: LOUW gee darem vir sy dogter goeie raad. Hy skryf vir Ria: Sorg dat jy lojaal 
is aan die wat aan jou hulle vertroue skenk. Maar moet jou nie toesluit vir ander nie. 
Moenie betrokke raak in die klein twissies en jaloesieë van mense nie… 
 
TINARIE:  Sê HY wat wat speurders huur om sy vrou dop te hou terwyl hy kafoefel 
met ‘n ander vrou as haar man nie kyk nie……nice…G’n wonder sy boer WEG het 
vroegtyd al gesê LOUW: “soek vrou in plaas van God.” 
 
FX: FRIEDA: sing met eie begeleiding, of lees  die volgende gedig: 
 
GRENSE 
My naakte siel wil sonder skrome 
in alle eenvoud tot jou gaan  
soos uit diepe slaap ons drome, 
soos teen skemerlug die bome  
opreik na die bloue maan; 
 
gaan met al sy donker wense  
en die heilige, nooit-gehoorde 
dinge se, waarvoor die mense 
huiwer, en wat om die grense 
flikker van my duister woorde.  10 reëls LOUW 
 
TINARIE: NP van Wyk Louw is baie gereeld deur sy eie mense hamerslae toegedien. 
Die pogings om hom op sy plek te sit deur die Hertzog prys.. 
 
ERICA: Ja, ja – dis maar ‘n mening… 
 
TINARIE: Okay, dan is daar Die Burger se resensie van Die Halwe Kring, wat hom 
gelykgemaak het met die aarde. 
 
ERICA: Wel, dalk was dit nie goed nie. 
 
TINARIE: So hoekom sou Uys Krige skryf dis die “suiwerste bundel poësie in die 
Afrikaanse taal?” 
 
ERICA: Ag, wie’s hy? 
 
TINARIE: (Stik amper) 
 
ERICA: Ek weet wie hy was, maar hy en Louw het ook maar later vasgesit! 
 
FRIEDA: Mense bly mense. 
 
TINARIE: Uys was redakteur van nog ‘n Kaapse koerant, Die Suiderstem. 
 
ERICA: Dalk was dit nie ‘n goeie koerant nie. 
 
TINARIE: Martinus Nijhoff – lui dit ‘n klokkie? sê vir Gladstone: “Die halwe kring” is 
van die beste en mooiste verse die laaste paar jaar in die Nederlandse 
taallandskap.Ter Braak skryf: Louw “behandelt de Afrikaanse cultuur, maar hij is op 
weg naar een probleemstelling van algemene betekenis; men zou ook kunnen 
zeggen: van internationale betekenis.” H.A. Mulder sê: “Dis iets waartoe ten alle tye 
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slegs die grootstes onder die digters in staat geblyk het. Dit word tijd dat men in 
Nederland een dichter van dit formaat erkent.” 
 
TINARIE: VROU: (triomfantlik) Ek is die bloed wat deur die jare gaan, 

Geslagte aan geslagte bind, die vrou; 
En in my kring van liefde, blydskap, hoop 
En baie pyn, bestaan ‘n volk onsterflik.  LOUW 4 reëls 
 
“die dieper reg” 
 

Die Burger resensent het nie daarvan gehou nie.  
 
ERICA: Maar onthou, die resensent was ‘n Bosman wat hom nooit goedgesind was 
nie.  
 
FRIEDA: Dis waar die drukfout was, toe Bosman wou skryf dis “swak” en dit uitkom; 
dis “twak”. (ALMAL LAG) 
 
TINARIE: Van Wyk LOUW het net gesê: “Die kenmerk van die beskaafde mens is dat 
hy sy taal suiwer en reg praat” 
 
FRIEDA: Sjoe, dis ‘n manier om hom op sy plek te sit! 
 
ERICA: LOUW het baie respek hier ook gekry.  
 
FRIEDA: Daars die volblad in Die Huisgenoot toe “Ballade van die Bose” publiseer is. 
 
TINARIE: Ja, en sy legende leef voort.  
 
FRIEDA: Waaroor het LOUW nog gegaan? 
 
TINARIE: Sy hoorspele. Vir radio. Hy het groot goed vir radio gedoen. Tot die woorde 
vir ‘n soort radio opera. Hy het gesê die drama – in daai dae – luister hier: Daar’s so 
min geld beskikbaar vir verhoogdramas, dat hulle moet kompromitteer op mooi 
stelle, en daar’s nie plek vir verskillende tonele nie. In die radiodrama is daar geen 
grense aan ruimte en tyd nie.  
 
FRIEDA: Ag die SABC moet van daai dramas van hom weer uitsaai.  
 
ERICA: Die meeste is nie meer in die argiewe nie.  
 
TINARIE: Dis gewis. 
 
ERICA: Deur wie? 
 
FRIEDA: Die kreef wil alleen… boontoe… 
 
ERICA: Weet jy iets wat ons nie weet nie.  
 
FRIEDA: Hoe goed ken jy jou eie broer? 
 
ERICA: Dan moet ons alles maar weer oordoen… 
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TINARIE: In die drama Germanicus, is – volgens LOUW self –die twee karakters - 
hyself in verskillende stadia van sy lewe; Piso die jong, rebelse LOUW, wat wil 
oorgaan na aksie. Germanicus, die wyser, besadigde ouer Louw, wat nie met 
ongeregtigheid teenoor ander dit wat verkeerd is wil oplos nie. 
 
FRIEDA: In een toneel is Piso woedend vir Germanicus, omdat hy toelaat dat Gods 
water oor Gods akker loop, terwyl hy in staat was om ‘n volk deur geweld te lei na 
vryheid. ‘n Spul onderdane is reeds besig om Germanicus te vergiftig, uit ‘n soort 
weerwraak weens sy vredeliewendheid. 
 
FX: KLANK VAN SWAARD UIT SKEDE, indien moontlik, as PISO sy swaard 
trek. 
 
GERMANICUS (baie siek, gespeel deur Erica) : 
 
   Piso, my swaard. 
   My swaard wat ek in Duitsland weggegee het. 

Kom kyk jy hoe ek sterwe? Daar lê gevaar in hierheen-kom. 
Die volk sou jou verskeur. 

 
PISO (gespeel deur Tinarie): 
  

  En sterf jy nou, en kry dit nou sy end, 
Sê my: waarom sterf ons, 
waarom moet almal sterwe wat jou liefhet? 
Waarom het jy my agter jou gesleep 
Tot ek sag is soos nou? 
 

GERMANICUS: 
Jy praat iets wat ek nie begryp nie, Piso. 
 

PISO: 
Begryp nie, ja begryp nie, nooit begryp. 
Nooit begryp met al jou helder sien. 
Dit kon jy nie:  vashou en voel en weet,  
Selfs sonder sien – blind weet omdat jy mens is… 
Dit kon jy nie. 
 

GERMANICUS: 
Jy kom hier verwyt hier waar ek sterf 
En noem my selfs dan nog dinge wat net bitter, 
Maar erg onseker is… 
 

PISO: 
  En jy is dom. 
Ek moet eenvoudig praat.  
 
 GERMANICUS: 
Piso, jou haat…dit moet iets giftig wees. 
Wat jou vergiftig het net soos vir my. 
 
 PISO: 
Haat, haat! Hy sê dit weer: haat. 
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Ek het jou liefgehad! 
Ek het jou liefgehad, 
Verskriklik liefgehad Germanicus. 
Nie sag en vriendelik soos jou liefde is, 
Was daardie liefde: dit het my gevreet, 
Daglank en naglank het dit my gevreet 
en stil gemaak en uitgedor en oud. 
 
Germanicus, die grootste heiligste, 
al wat nog groot was in ons helder ras: 
eers toe jy jonk was, byna nog ‘n seun; 
toe: slank en bleek en hoog op die triomfwa. 
 O Germanicus, Germanicus, 
Jy weet nie hoe jy my verneder het 
Toe jy nie groot wou wees – toe jy…gewoon was. 
Want – my liefde ‘t jou verbind aan als 
Wat enkeld suiwer was. 
 
 GERMANICUS: 
  Ek was nie groot. 
Hoe kan ‘n held so iets flou en bleek 
Van hart wees soos ek voel. 
 
 PISO: 
  Jy loën my 
Jy verraai my – en als vlug van my weg 
En dis waarom jy sterf. 
En ek sal sterf, en hierdie liefde sterf, 
En al die pyn, 
En ons groot ras sal doodloop in die sand, 
En alles sal uitflikker, stadig, stadig… 
 
 GERMANICUS: 
Nie jy, Livia, nie Placina… 
Ek sterf aan hierdie tyd. 
Dis beter dat ek sterwe want die wil  
het in my stil gaan staan, sodat ek alles 
sien agter glas…of in die glas. 
 
 Agrippina kom binne. 
 

AGRIPPINA (Frieda): 
 

 Vir Piso. 
Dan is dit jy? Ek het jou stem gehoor. 
 Vir haar man.  
Hoe gaan dit? Sê hoe gaan dit? O, die angs 
Kom net soos ek alleen is, o die angs, 
Die angs… 
 Vir Piso. 
Wat wil jy hê? Het julle nie genoeg? 
Het julle nie soos wurms ingevreet, 
En in sy vleis wat lewe; tot hy lê 
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En ek is soos ek is? 
 
 GERMANICUS 
Nee… 
 
 AGRIPPINA 
 Vlieg op. 
Nee, ek sal nie bedaard wees, nie berus, 
En nie gelate dra net om hul heers 
En magtig is, en ek so magteloos. 
Piso, ek sal jou volg! Verskriklik volg, 
Volg, volg soos jy my hier geslaan het. 
Al die liefde wat die volke en die leërs 
Vir hom gehad het, sal ek roep 
En dit tot haat maak, en ek sal jou volg 
Al vlug jy in die hande van Tiberius… 
Hy sal jou wegsmyt soos hy jou gebruik het 
Want nou’s jy vuil en nutteloos vir hom… 
En ek sal voor sy huis lê, lê en wag 
Tot hy jou uitsmyt. 
   Ja, ek sal ook sterf, 
Maar eers sal ek my laaste liefste kind hê: 
Hierdie wraak. 
  Ek sal jou volg, Piso! 
Volg sal ek jou! 

 
STILTE 
 
ERICA: Sjoe julle! 
 
TINARIE: Jip! Jonckheere het geskryf LOUW moes die Nobelprys gewen het.  
 
ERICA: Deleu plaas hom ten minste op die vlak van Leopold, Achterberg, en Nijhoff. 
 
TINARIE: Dit was ‘n Nederlandse universiteit wat aan hom ‘n ere-doktersgraad 
toegeken het. 
 
ERICA: NP van WYK Louw het gesê: Mens kon net jou nasie dien deur “die diepste 
trou aan die skoonheid en egtheid van die kuns.” 
 
TINARIE: Germanicus in die Bellville Burgersentrum opgevoer  1957; toe dit in 

gebruik 
 geneem is. Verlede jaar, toe FAAN se TREIN daar gespeel het, het Johan Malherbe 

gesê 
 hulle het nog die voorste ry se stoele ingesit die aand voor die show. 
 
FRIEDA: Anna-Neethling Pohl was die regisseur.  
 
ERICA: Wat ‘n geskiedenis!  
 
TINARIE: In 1987 is 200 000 kopieë van RAKA verkoop.  Daar’s die downside ook. 

 

 33



ERICA: Die stoei-held Johannes van der Walt was Ossewa Brandwag. Hulle was die 
Duitsers goedgesind. Toe skiet sy eie mense hom in 1941. Anna Neethling - Pohl se 
man, Chris Neethling, is weer IN repetisie arresteer; hy is verhoor en gestuur na die 
Koffiefontein interneringskamp. 
 
FRIEDA: Lothar Neethling – die Generaal, onthou?, wat die Vrye Weekblad 
toegemaak het… 
 
TINARIE: O, Oh…generasiegaping… 
 
FRIEDA: Hei!...Lothar Neethling was Chris Neethling se aangenome Duitse wesie 
seun, saam met sy tweede vrou. 
 
ERICA: 1958, die jaar na Germanicus, sê Truida vir Wyk: Weet jy, as ek die dag 
doodgaan, het ek net een hoop: dat jy nie by sal wees nie.  
 
FRIEDA: Sy woorde. Ons twee sal niks meer met of vir mekaar kan doen nie: alleen 
God.  
 
TINARIE: Onthou julle - ook in 1958 skryf LOUW: In hierdie vreeslike oomblikke voel 
ek weer, soos nooit tevore: hoe ons alle liefde moet hoed, en bewaar & vertroetel; 
byna soos ‘n vuurhoutjie in ‘n koue nag.  
 
FRIEDA: Maar wow, waar is hy nou? Waar is ons nou? 
 
TINARIE: Van Wyk is terug hiernatoe. Hoof van Wits se departement Afrikaans 
Nederlands, na Elizabeth Eybers laat weet: Die Engelse hier is minder bekrompe as 
in die Kaap. 
 
FRIEDA: Hey, dis die bekrompe Transvaalse boere wat die BRUINmense uitgeskop 
het. Hertzog en DF Malan was albei voorstanders daarvan dat bruinmense gelyke 
regte met die blankes sou geniet, en het dit ook in die openbaar gesê ook. 
 
ERICA: Wat? Jy lieg! 
 
FRIEDA: Okay, maar hy’s terug, en wat’s die hoogtepunte van sy bestaan hier? 
 
TINARIE: Ek dink die stryd om ‘n ordentlike publikasieraad. 
 
ERICA: …en Verwoerd 
 
TINARIE: In 1928 reeds skryf LOUW: The native question cuts across the whole of 
our life. Social and economical. Any scheme of education for the European, which 
leaves out the black man, must be futile. 
 
ERICA: O! 
 
FRIEDA: Louw sê: “ek weet van te veel hoogstaande eerlike billike Afrikaners wat 
nog nooit ‘n gesprek met ‘n hoogstaande eerlike billike bruinman of swartman gehad 
het nie.” So iets is vir ons Afrikaners baie gevaarlik. Ons enigste kans lê in oorleg 
met ander in ons land…en daarby wil die Afrikaner nie heers oor mense soos daar 
vroeër oor ons geheers is nie…”  
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TINARIE: Hooghartig, sonder insig, sonder liefde – bloot met mag. Dit was die verskil 
tussen hom en Verwoerd.  
 
ERICA: Jy laat klink hom soos ‘n engel. 
 
TINARIE: Daars ‘n voordeel in as jy anders as Verwoerd was. 
 
ERICA: Kyk wat het hy met Beyers Naudé gemaak. 
 
FRIEDA: Beyers was voorsitter van die Emmerentia Broederbond sel. 
 
TINARIE: In April 63 bedank hy uit die Bond. Ironies né, hoe die ouens wat daai tyd 
verstote was vandag ons heil by die swart mag bepaal… 
 
ERICA: Dis ‘n ding om te sê… 
 
TINARIE: LOUW was by sy laaste diens. By sy afskeid het hy die afskeidsrede 
gevoer. 
 
ERICA: En toe hy hoor Naudé het inligting gelek…. 
 
FRIEDA: Dit was ‘n ongeluk! 
 
ERICA: …wat die Bond in die verleentheid gestel het, het hy hom nie meer gegroet 
nie…. 
 
FX DIE KLAVIERNOTE WAT DIE VOLGENDE LIEDJIE SOU KON BEGELEI, KAN 
HIER AL AS ‘N STING GEHOOR WORD. 
 
TINARIE: “Hallo Louw.” 
 
ERICA: “Broer, ons groet mos nie meer nie.” 
 
FX: FRIEDA: sing met eie begeleiding, of lees  die volgende gedig: 
 
Wat kan ek vir jou gee?  
 
Wat kan ek vir jou gee. 
ek wat so arm is? 
Moet ek gee van my weedom  
en van my duisternis? 
 
As jy gee van jou glimlag  
en van jou helder oe, 
dan staan ek voor jou liefde 
so somber en geboe, 
 
want wat kan ek vir jou gee, 
ek wat so arm is? 
Wil jy neem van my weedom 
En van my duisternis?   12 reëls LOUW 
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FRIEDA: Louw was ook woedend toe Breyten Breytenbach se vrou, Yolande, nie ‘n 
visum kon kry nie, want sy was nie spierwit nie. In die koerant skryf hy: dis met pyn 
en skaamte dat ek daarvan verneem. Om ‘n beskaafde vrou die land te weier. Dat 
Afrikaner nasionalisme nou ‘n verstarde ideologie is, wat deur amptenare met 
duimstokke afgemeet kan word.  Ons kan nie ‘n talent soos Breytenbach wegklap 
nie. En hoeveel wen ons nou presies daardeur?  
 
ERICA: 21 MAART 1960: In ‘n anti-pasboek optog, begin die polisie skiet met 
lewendige ammunisie – 69 mense dood, 178 gewond. ‘n Noodtoestand word geroep.  
Die PAC en ANC verban vir ‘n jaar. 31 MAART is daar die aanslag op Verwoerd se 
lewe. 2 JULIE: Wen Louw die Hertzog prys vir GERMANICUS. Ds William Nicol sou 
liewer wou sien dat die volk verdwyn onder ander nasies, as wat hy voortbestaan 
sonder God en geregtigheid (1940). Louw sê: 
 
TINARIE:…oor 20 jr sal dit gaan oor Afrikaans en Engels en Bruin en Swart. 
 
ERICA: Hier is vir Louw te groot getalle. 
 
TINARIE: Ja, hy was bang die Afrikaners sal verdwyn. 
 
FRIEDA: Maar sy benadering was nie platvloers nie. Hy is juis uitgekryt as ‘n kaffer-
boetie. Die benaming wou hy verander na “armmans-boetie”. 
 
ERICA: Hy’t nogtans gesê: “As voortplanting voortduur sal ons oor ‘n paar 100 jaar 
wees soos die Griekse kafee-eienaars nou by ons is. Dan is al ons pragtige politieke 
en kulturele strewe tot niet deur so 'n irrasionele ding soos sperma.” 
 
FRIEDA: Hy het hom bloedig vererg toe die staat beplan om grond te koop vir die 
tuislande, en die boere sê – koop liewer vir my grond man: 
 
TINARIE: Okay, so ons is ons eie enkele grootste vyand. 
 
FRIEDA: Verwoerd vra by Potch se gradedag, dat “geleerdes” moet hul weerhou van 
uitsprake oor volksvraagstukke. “Dink net hul vooruit?” 
 
ERICA: Van Wyk Louw kry 13 November 1961 sy eerste hartaanval. 
 
TINARIE:  
Die mens is in blindheid gevange. 
Elkeen alleen: 
Die dappere in sy dapperheid, 
Die bange in sy vrees. 
Ons wink verniet deur hierdie glas 
 waarin ons gevange hang: 
rooi goudvissies met mondbewegings, 
maar stom na buite en self weer doof.   8 reëls LOUW 
 
Julle, dit kom uit: Die pluimsaad waai ver…’n drama. 
 
FRIEDA: Hieroor was hy en Verwoerd ook aan mekaar. 
 
ERICA: Louw is beskuldig dat hy, die kunstenaar - die volk ondermyn. 
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FRIEDA: MT Steyn, leier van die Boere, sê in die drama: “So skeur ons ons, so skeur 
ons ons, elkeen met sekerheid. So skeur ons volk homself. 
 
ERICA: Alweer die kreef…. 
 
ERICA: (Knik) LOUW maak eintlik magic. 
 
TINARIE: Hy sê: Die volk wou hê hy moes in die stuk die Boere die oorlog laat wen. 
Die Pluimsaad waai ver is in die Kleinteater in Pretoria opgevoer. Resensente soos 
Rykie van Reenen en Schalk Pienaar was in beroering. Die STAR skryf “hulle kan nie 
onthou wanneer oorlog ooit in soveel diepte hanteer is nie”. 
 
FX EEN MUSIEKNOOT  
 
FRIEDA:  
Ek haat en ek het lief: ek weet nie hoe nie. 
O my land, o my land: jy is ek. 
Ek ken jou en ek haat jou soos ek my haat. 
Ek het jou lief soos ek my soms durf liefhê.    4 reëls LOUW 
 
“Waarom het ‘n mens jou volk lief? Omdat jy dink hy is beter as ander volke? Omdat 
hy goed, edel, verstandig is. Nee, omdat jy sy ellende beter ken as dié van ander 
volke. Omdat jy aan jou lyf weet hoe sleg, hoe onedel, hoe dwaas hy is.” 
 
TINARIE: Die Burger berig Verwoerd het gesê hy wens vir die dag dat skrywers na 
vore tree wat sy volk se heldedade besing…nie vra wat is ‘n volk…maar kan uitjubel: 
DIT is my volk…! 
 
ERICA: Terwyl trane oor sy wange rol, het LOUW eendag vir Piet Muller gesê: 
 
TINARIE: (Oordrewe sarkasties) “Ek bid die Here dat as hulle eendag ‘n 
inperkingsbevel op my sal dien, dit nie geskrywe sal wees in die swak taal van Die 
Transvaler nie.” 
 
FRIEDA: Opportuniste soos Abraham Jonker, hulle ou buddy, wou baas word van die 
publikasieraad. Louw sê: “As jy 6 van die beste literatore nader om lid van die 
sensuurraad te wees, sal hulle dit oorweeg, dalk weier, dalk nie. 
 
Nader jy 6 swakkes, sal hulle almal aanvaar. Die swak skrywer, die mislukte, die 
verbitterde, is gretig… verlang om ander te sensuur.” 
 
ERICA: Die 60’ers was ‘n sterk spul: Hennie Aucamp, Chris Barnard, Andre P Brink, 
Abraham de Vries, Etienne le Roux, Jan Rabie, Adam Small, Koos Meiring, Jan Spies, 
Piet Venter. 
 
TINARIE: En na als was Louw suksesvol, en is sy gunsteling keuses vir die werk, in 
die publikasieraad aangestel: prof G Dekker, TT Cloete, AP Grove, Merwe Scholtz. 
 
ERICA: Hý was ‘n Broederbonder! 
 
TINARIE: As DIT Broederbond intervensie was, was dit ten minste goed vir ons. 
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FRIEDA: Wel LOUW het “Sewe dae by die Silbersteins” gered. Ag, kon dit maar altyd 
so bly. 
   
ERICA: Frieda!  Louw het gesê: “In Suid Afrika is nie 1,2 miljoen Afrikaanssprekende 
blankes nie, maar 9 of 10 miljoen MENSE.” 
 
TINARIE: En hy’t met die BROERS boeke behandel soos “The Cape Coloured People” 
en  “South Africa’s Native policy and liberal spirit”.  
 
FRIEDA: Weet julle, as die bruinman geld gehad het, was die teaters vol.  Ieder 
geval, LOUW het gesê  die digter hoef nie rond te hardloop en die hele wêreld wil 
regmaak nie.  
 
TINARIE: Hy’t gesê ons moet trots raak om die swartman se broer te wees; 
uiteindelik moet ons in Suid Afrika  twee BROERstate hê – ‘n witte en swarte. 
 
ERICA: Ek stem glad nie daarmee saam nie! 
 
TINARIE: (Oorvriendelik) Okay. (Weer feitelik) Hy’t gesê almal moet iets afstaan: die 
blankes hul magsoorwig, swartes hul getalsoorwig, die Afrikaner “die gedagte dat hy 
die enigste is wat in SA reg besit” en die Engelse en Jode die geldelike oorwig  en die 
imperialisme wat almal in Suid Afrika oorheers en meeste uitbuit. 
 
FRIEDA: Ek dink hy sou ‘n swart kind aangeneem het. 
 
ERICA: En nasieskap hang, naas taal, ook af van die wil of begeerte om ‘n nasie te 
wees. 
 
FRIEDA: “Die Vroue het hom eerste gewaar 
in die loom namiddag toe die arbeid klaar was…” 
 
TINARIE: Met sy begrafnis was die kerk nie vol nie; daar was geen parlementslede 
nie. 
 
FX: FRIEDA: sing met eie begeleiding, of lees  die volgende gedig: 
Nagrit 
 
Wind deur my hare, 
sterre oor my kop, 
ry ek die veld deur  
wild op galop. 
 
Donker die slote; 
skaduwees skuil 
swart in die riete, 
vaal oor die kuil. 
 
Vonke oor die klippe, 
dowwer oor die sand; 
wie dink aan struikel 
in liefde se land!   LOUW 12 reëls 
 
Niemand weet eers waar sy as gestrooi is nie. 
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ERICA: Eindelik  - soos die Engelse sê; as they say in the classics – alls well that 
ends well. Louw het gedurende al die jare probeer om sy kinders nie af te skeep nie. 
Een vakansie het hy 5000 myle per trein afgelê om hulle te sien – Windhoek toe, 
hulle gehaal, Kaap toe, vakansie gehou, en hulle weer weggebring per trein, en self 
weer terug. 
 
FRIEDA: Uiteindelik was hy ‘n pa, met geen primadonna-geid, geen 
kunstenaarstemperament nie, en het hy waardestelsels daargestel vir sy kinders. 
 
ERICA: Hy het dan die nuwe testament in Grieks verslind, toe hy besef het dat 
(liries) die Joodjie oor wie die Nuwe Testament gaan, wel die Ewige Lewe vir ons 
kom beding het… 
 
FRIEDA: Hoekom was hy nie ‘n politikus nie!  Of ‘n predikant. 
 
TINARIE: “Dit lyk my die Afrikaner het veral, in die politiek, ‘n stadige soort skilpad-
moed wat maar stadig beweeg; dikwels stilsit, en die houe verduur, maar nie 
omdraai nie; en weer stadig vorentoe trek as dit stiller word.” 
 
FRIEDA: “Dis nie dat opstand net so belangrik soos getrouheid, of dat rebellie 
misluk, wat gevaarlik is nie. Wat gevaarlik is, is dat ‘n hele geslag sonder protes 
verbygaan.” 
 
ERICA: En “alleen ‘n stryd wat onoorwonne gegee word, is ‘n verlore stryd. Alleen in 
saak waarvan afstand gedoen word, is ‘n verlore saak” 
 
FRIEDA: “Ons Afrikaners was darem al in slegter posisies. Verower, half uitgeroei, 
sonder taal, sonder pers, sonder ekonomiese krag – en toe was daar ook 
aansluitings by ‘broader horizons’ en massa-immigrasie, maar onderkry het hulle ons 
nie. (Sy klem die volgende vrolik) Ons het ten minste 'n uitstekende kans om deur  
te kom.” 
 
ERICA: Frieda, maar jy raak vrolik. 
 
FRIEDA: Louw het dit gesê, nie ek nie. Maar hy WAS darem vrolik.  
 
TINARIE: By Germanicus se openingsaand het hy glo een sjerrie na die ander 
gedrink. Those were the days… 
 
ERICA: En dit was na sy hartaanval. 
 
ERICA: Nicolaas Petrus van Wyk Louw was ‘n kunstenaar…produk van ouma Van 
Wyk 
 
FRIEDA: En Oom Moltkie. 
 
TINARIE: 
Opdrag 
 
Jy was my jeug, jy het gegee 
Al wat ek ken van vreugde en leed: 
En nou bly van ons volheid nog 
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Net stiltes wat geen woorde weet. 
 
Toe moes ek nuwe woorde vind 
Vol swaar vermoede, as gebed 
Vir een wat driftig nog die jeug 
En skoonheid om te leef, wou red; -  
 
Neem die vir jou; maar ek wat gaan 
Waar hoer, kouer paaie lê, 
Wil weinig troos en geen gebed 
En min, maar suiwer woorde hê.  12 reëls LOUW 
 
FRIEDA: Dis goed ons het gepraat. 
 
ERICA: Ons is nooit klaar nie. ‘n Kultuur mag nooit staties wees nie. Elke dag is die 
begin van ‘n nuwe vordering vir ‘n nasie. 
 
FRIEDA: In 1938 seg hy: “ ‘n volk se bestaansreg moet daagliks nuut deur sy wil en 
daad geskep word, omdat dit anders die “bleke reg” van ‘n volk word wat 
ondergegaan het.” 
 
TINARIE: Van Wyk Louw het dit gesê. 
 
FX: as die regisseur die roete van sang gekies het met die voriges, kan die stuk 
afsluit met  FRIEDA: sing met eie begeleiding: 
 
Oor my dooie liggaam  
 
Nou bly net ‘n kettie in my kar 
Klomp maskers van ‘n nar 
Die play het my verwar 
Die soundtrack was bisar… en tog 
Daar’s niks fout in die hemel nie 
Daar’s niks fout in die hemel nie 
Als is fine 
 
Ek kan nie kla nie, dit gaan goed 
Albany-tjoklits proe ook soet 
Al is dit donker en bitter 
Hoe witter, hoe shitter sou dit word 
Na ’94 van die vorige eeu 
Maar die “wrede leeu” het nie my stem gebreek 
Hoor hoe skreeeeeeeeeeeu ek 
Dat die kranse antwoord gee 
 
Nou  ry ons die N2 in my Ariese wit motor 
Met Johnny Clegg Sa-Vuka 
Sjarrap, joune’s net ‘n scooter 
Swart strepe oor groen velde 
Geel kanaries stry maar selde 
Tronke huisves helde 
Kerke leeg en stil  
Jy wil  
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‘n speld  
hoor… 
 
VAL-s akkoorde  
Skenk geboorte 
Soort soek soort  
Die kind is nog nie  
DOOD, waar’s jou angel??? 
 
Hoe kaler Jonker  
groter pronkER- 
tjie onder jou matras 
As jou bloed blou was  
sou die kruis nie pas 
in die KRIP-tiese omskrywings 
Koeel is die KERK-beswymings 
Mansions agter staalheinings  
wat 
SKOK- 
Tera 
PIE- 
pie  
as jy moet 
Dis deesdae immers dikker as bloed  
 
…maar  
Daar’s niks fout in die hemel nie 
Sien jou da 
Sms net wa 
Vry is vra  
Die antwoord is… 
 
NE(e)-us in die lug 
Ek kan hom ruik, want Hy’s al terug 
Hy’t ons kom haal  
Hy’s net ‘n kus weg  
soos Ju- 
da(a)s Hy nou… 
 
Nou kan jy lewe en in donkerte dans 
Oor my dooie liggaam 
Ek’t jou vergewe – more, smiddae, saans 
Jy hoef jou nooit weer te skaam 
Vir my (vermy) alles wat jou eggo (eggo) 
Dis sleg hoe (sleg hoe) ons lekker skuld, dig, voel 
Jy weet wat ek bedoel … en tog 
 
Daar’s niks fout in die hemel nie 
Daar’s niks fout in die hemel nie 
Als is fine 
Dis divine 
 
Dis perfek-SIES!  
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kyk wat het jy nou gedoen 
Dis die vyfde sy-soen  
hom  
en verraai- 
raai-Riepa 
Pappa  
waar’s die die skiepa 
van die skip wat ingekom het 
Soveel golwe … IS PA BEDONNERD? 
 
En hul skop en slaan en spoeg op Hom 
Ek verstaan nie regtig hoekom  
ja, ek weet ek is nog dom…maar 
 
Daar’s niks fout in die hemel nie 
Daar’s niks fout 
Daar’s niks 
Daar’s… 
 
 
Hier volg ‘n noot- 
berig: 
NOTE  
STERF  
UIT 
 
Chill, ek R.I.P. jou net af. 
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