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DIE DUIWEL DRA CROCS – ‘n KABASERT. 
 
Deur Lizz Meiring  
 
Geskryf vir Willie Strauss  
 
Die stel is ‘n winkel in wording. Skoene en brille gaan  hier verkoop word. Die 
karakter, Boetietjie, is besig om uit te pak, die winkel reg te kry.Bokse, display units, 
dalk ‘n ketel, met ‘n koffiemug ,ghetto blaster met ‘n kassetspeler deel in, ;  staan op 
die vloer. Hy sit later op ‘n hoë boks, of stapel bokse, of dalk ‘n stoel.  Wanneer hy na 
die straat verwys, is dit in die gehoor in. O.P kant en Prompt side , is daar ook 
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winkels. Hy het sopas winkel opgesit in ‘n mitiese klein dorpie, iewers in die Karoo of 
Noord Kaap. 
Daar’s ‘n winkelklokkie,een van die wat lui sodra mense ‘n voet in die winkel sit , 
nogal lamlendig , (die gelui van die klokkie is half hees, en trekkerig, wat as ‘n vooraf 
opgeneemde klank effek gebruik word. )   
 
Openingsmusiek  
Houselights out 
Blackout op die verhoog (waar moontlik. )  
(FANTASIE, TIPE SHOW BELIGTING, WAAR MOONTLIK ) 
 
VOICE OVER OP SOUND CUE :”EN HIER’S HY, ONS EIE…(Naam word 
uitgedreun deur applous en skare noise. )  
DIE KARAKTER in ‘n 80’s ligblou suit, met fril hemp, dalk wit skoene.   
(ONDER DIE OUTFIT, IS SY KOSTUUM VIR DIE RES VAN DIE SHOW. )  
 
SONG 1 – TREIN NA MATJIESFONTEIN  
 
AAN EINDE VAN SONG, VERLAAT KARAKTER DIE VERHOOG, KOM 
NA QUICK CHANGE TERUG. )  
 
Soos die ligte opgaan., lui die lamlendige klokkie vir ‘n rukkie  ,Boetetjie kom  in, met 
velle koerantpapier , wat  daar repe  maskingtape vas is, in.Die velle stroom agter 
hom aan, asof hy nie heeltemal ‘n grip op hulle het nie.  (Dit was die koerantpapier 
wat op die vensters geplak was. )  
 
BOETETJIE :  
Ek moet die damn ding laat regmaak. Klink soos ‘n geblikte taiwanees met ‘n asma 
aanval. (Verwysend na die koerantpapier ) Laat hulle nou maar  kom loer.  
Loer maak lus vir later. (Hy haal brille uit ) Ek soek oë hier , en (haal skoene uit ) 
voete , letterlik. Weet nog nie wat ek die plek gaan noem nie....  
(Hy betrag die hoop bokse van ‘n effense afstand. )  As hulle mense maan toe kan 
stuur, kon hul mos al teen die tyd bokse ontwerp het wat hulself uitpak, magtig. (Hy 
pak vir ‘n oomblik in stilte , items uit. Kyk dan op, en kyk vanuit waar hy sit , deur die 
imaginary glasvenster ,oor die straat ) Ek het vergeet hoe stil ‘n hoofstraat in ‘n klein 
plekkie kan wees.  
 
Wag tot die woord versprei dat ek t’rug is . Tot nou toe weet nog net Tant Mien .O, en 
die stadsklerk se sekretaresse wat die winkelhuur se vorms moes help invul. Maar sy’s 
nuut. Ken my van g’n Adamskant nie. Vir haar is ek net ‘n naam op ‘n vorm.Haar 
naam , is nuwe boere sjiek “Eurilizè –van Rooyen. Sy het kom man soek op die 
platteland, want in die stad, is al die mans deesdae net moffies en malles.  
 
Daar’s is allerhande gerugte oor wat met diè perseel gaan gebeur. Dit strek so wyd 
soos diè landskap – van ‘n muti winkel tot ‘n Adult World. En blykbaar ook bitterheid 
oor die Ellerines wat gesneuwel het. Nugter weet hoekom, dit was nou nie juis 
ruimhartig ondersteun nie. Hier het nog ‘n paar verdwaalde stoele uit die 70’s onder 
stof gestaan toe ek gister die plek kom oopsluit het.  
 
Ellerines het glo laasmaand - kompleet met balonne en ‘n eks Egoli ster, sy laaste 
bietjie besigheid uitgeblaas. Saam met die closing down sale, was ‘n marshmallow eet 
kompetisie. Die een wat sy kieste die vinnigste, die volste kon stop het ‘n sitkamerstel 
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gewen. So ‘n muwwe peach kleur, met gedraaide pote. Een van daai modelle wat ‘n 
blinde sou laat ween.  
 
NB : SPELER EN REGIE NOTA (probeer om van hier af, wanneer jy van ‘n 
karakter praat, na verwys , of speel, miskien nie elke keer nie,  “onbewustelik” ‘n 
spesifieke paar skoene of bril op die kop, of in die hand te hê. – m.a.w die karakter, 
Boettetjie, is nooit bewus daarvan dat hy dit doen nie, let the audience realise it. )  
 
Anna Moesies het gewen. Nie net die dekor gedrog nie, maar ook ‘n soen van die eks- 
sepiester. Sy sweef nou nog. Al 200 kilogram van haar. Haar ousie vertel vir Tant 
Mien se Liesbet, Anna  wil nie die plastiek cover afhaal nie. Wag glo vir ‘n spesiale 
geleentheid.  
 
Nie veel ander dinge het hier rond verander nie. Paar besighede bygekry. 2 Pepstores, 
'n Excitement Store,twee Total garages – een soos jy die dorp inry, een soos jy uitry –  
albei  SugFaan s’n wat so 'n klein koppie soos 'n petshop slang het.  (Aside ) 
.Niemand kan met soveel oorgawe en smart sug soos Sugfaan nie. Elke vyf sekondes, 
op die beat. Ek het hom destyds getime.  
 
Daar’s natuurlik die oues wat nou vir ewig in grafstene gegiet is, en skooldae se 
jonges wat moeg en middeljarig geword het, met strome kinders . Die stadsklerk is ‘n 
Nkxolani  iemand, die rugbyveld is herdoop na  nog ‘n onuitspreekbare van, en die 
inry, is nou net ‘n verwaarloosde vry en ry, sonder die verskoning van ‘n moewie.  
 
En tog, en tog. Boetietjie het huistoe gekom. Na al die jare .Time to face the real 
music.  
 
Kom dan op ‘n boks kasette  af ,moet hordes  wees, om die indruk te skep , dit het nie 
regtig verkoop nie-  tussen die ander goed in die bokse.. nb sorg dat fake  kasette 
covers, vir naby gehoorlede korrek is < iets soos WILLIAM – STERREBOOG   ) 
 
Wat maak die goed hier ?  
My debuut album, na “ STEM VAN DIE TOEKOMS “Onthou julle dit ? Toemaar, 
niemand onthou nie. Suid-Afrika se eerste sang kompetisie.Lank voor Idols , 
Popstars, of Patricia se program. Toe daar nog net een SABC/ SAUK was Ek het die 
top 20 gehaal. Toe die top 10. Toe die top 5.  (Hy druk die kaset in die ghettoblaster 
in, fast fwd na ‘n track, met applous en gegillery van fans oor intro …) 
(beligtingverandering –WAAR MOONTLIK ,  asof ons nou in die dramatiese verlede 
is) 
 
SONG 2 – UPTEMPO, OF POWER BALLAD, NIE ‘N SAD, STIL SONG NIE.  
 
(na song –applous , dies down op sound cue, beligtingsverandering, waar moontlik, 
ook , sit hy die ghetto blaster af. )(die manier van die songs sing, gee vir Willie ook 
die geleentheid om met ‘n vocal backing te sing, as hy sou wou. )  
 
(Hy pak weer uit, rangskik skoene, sit brille op ‘n display iets. ) Brille en skoene is ‘n 
goeie kombinasie. Cover die basics van bo tot onder. Sonbrille, altyd welkom in die 
ongenadglike warm geweste. Ordentlike sonbrille, met uv protection, en als. Die 
optometris  van Kleinfontein sal eenkeer ‘n week ‘n draai kom maak vir oogtoetse en 
so ..  
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En Crocs is oral ‘n hit. Behalwe by Tant Mien. (As Tant Mien )  “Ag nee wat 
Boetietjie, ek dra nie eers plastic handskoene vir opwas nie, hoe verwag jy nou ek 
moet die likkewane…(As Boetetjie ) “Crocs “ ta Mien, crocs. “Ja, watsenaam 
gedoentes  oor my voete trek.?Ek gee nie om hoe gemaklik dit is nie.  Dit gaan mos 
sweet. En die goed het gate in, dit kompleet of die plestiek skoene deur 'n reuse pons 
masjien aangeval is. Dink net hoe gaan die stof inwaai. Sweet en stof . Nee, foei.- 
foei. Ek gaan lyk soos die Rosseauws.! “ 
 
Ta’Mien ,woon die Rosseauws nog hier ? “(As Tant Mien ) (Disdainful snuifie )  
“Moenie vir my vra nie, gaan vra daar by die Apestole. “ . 
 
Dis ‘n lang storie. ‘n  Dertig jaar Saga. In kort. Die Rosseauws , oftewel die Rofsouws 
, was (fluister )  a-r-m b-l-a-n-k-e-s. Nou nie groot op water en seep nie. Altyd taai en 
snotterig. En Afgestigte Apostole .Lidmate van die sekte gemeente wat  ta Mien, as 
vryskut orrelis gefire  het omdat sy te vrolik was met haar orrelspel. Hulle wou dit 
stadig, gesanik, en trekkerig hê. Ta Mien het trug gezap : “Julle gesange klink in elk 
geval soos sportliedjies wat vir ‘n spesiale skool geskryf is.Nou hoe speel jy ‘n 
sportliedjie legato ? Dis ‘n skande. Die arme Oubaas  se ore. !” 
 
Ek het grootgeword met daai dreigement. Ta Mien was musieklik.Onvergeeflik -  
musieklik.’n Weduwee op 23, wat haar enigste dogter aleen grootgemaak het, en haar 
sorge besweer het met Bach, Beethoven en Jim Reeves . Klavierlesse gegee, die skool 
en kerkoor afgerig. Met elke groot geleentheid het sy, helmet haarstyl en pienkrooi 
lipstif, uitgevat in ‘n aandrok, haar talente kom tentoonstel. “Mien Musiek” het hulle  
haar genoem, want daar was nog twee ander Miens in die kontrei. Mien Plaas – die 
bobaas boer , Essie ,se vrou , en Mien Melktert , voorsitter van die VLU. O,en Mien, 
die slagter se skoonmaker.  Maar sy’t nie in die Mien sensus getel nie.   
 
Tant Mien Musiek was streng.As ek ‘n noot verkeerd gesing het, moes ek hoor hoe 
die “Oubaas” se ore gaan suffer. Ander kinders het geworry oor uitgevang word op 
leuens of kattekwaad, ek, ek alleen was verantwoordelik vir die welstand van (wys na 
bo ) se ore. Tant Mien het ‘n lethal weapon beetgehad. En sy was ‘n skerpskut.  
 
Maar ek het ook my onwillige wapen gehad. Die “siestog “ faktor. Toe ek klein was, 
was ek oortuig my van is “Siestog.” “Dis Boetietjie, sies tog “ het mense my aan 
vreemdelinge voorgestel. (beat, en dan in’n fluistertoon ) Boetiejie Boks, het hulle my 
ook genoem. En as ek stout was, DUIWELSKIND.  
 
(Sy oog vang iemand, wat voor die winkelvenster in die straat verbyloop, hy loer na 
haar  van agter  die imaginary  glasvenster.)(aan gehoor ) 
  
Frieda … Frieda… Kan jy glo, het nou haar van vergeet. Wel, haar laaste getroude 
van.  (Onthou skielik ) Frieda … Perm ! Dit was nie haar regte van nie, dit was haar 
dorpsnaam, oor haar job, en oor niemand kon byhou met haar veelvuldige vanne, 
vanwee haar veelvuldige huwelikke nie. Sy’t by die destydse Perm bank gewerk, tot 
die ook tot niet gegaan het. Maar haar hormone het nooit ophou hoop nie. . Was dit 
nou vyf, of ses mans? Almal afgesterf. Hoe meer sy gerou het, hoe korter het haar 
skirts en hoe hoër die  skoene se hakke. geword. Vandag  is sy duidelik weer in die 
diepste dale van smart …. Mmmm, bakbene het nog nooit soveel selfvertroue gehad 
nie. . Arme Frieda, sy was regtig lief vir daai mans, geen gerugte van sianied of arseen 
nie. Sy was maar net die doodsengel in ‘n minirok. Wat maak dit saak dat haar beleë  
bene te veel lug en lig kry ? Elkeen rou op sy eie manier… 
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(Kyk om hom rond na die half uitgepakte bokse )  
 
(Hy  sien iemand by die winkelvenster inloer , vanaf buite.Boetetjie waai vriendelik.  ) 
 
Ken nie die man nie. Seker nuwe inkomers. Moeë stadslinge wat  kom oorbegin met 
die illusie van ‘n idilliese  plattelandse bestaan. Hah !  
 
Daar ‘s ten minste belangstelling in die winkel.. Geweet die loer lokvink sal werk… 
Dit moet net werk. Sal nog ‘n naam moet kry. 
(BEAT )  
 
 
( Sy selfoon lui ) William hello...Hi, Ivan ? .Nee , ek het nie net verwyn nie. Ek het net 
nodig gehad om ‘n bietjie weg te kom. Het ‘n winkel kom oopmaak, op die platteland. 
Ja, dit gaan great.  Ja, hulle staan tou om te shop. .(Hy gaan trap heen en weer op die  
 
 
klokkie , sodat dit klink of daar heeltyd mense inkom ) Mos die local boy turned celeb, 
jy weet…Shame. 
Hei ! Dit kan ‘n nice koerantstorie of tydskrif artikel wees , “  WILLIAM, HET NOU 
DIE WêRELD AAN SY VOETE , of ALLE Oë OP WILLIAM “ Ek verkoop crocs, 
en exclusive Specsavers sonbrille …Natuurlik sal dit werk. Die platteland is nie agter 
die tyd nie.... Moet ek vir jou info oor die winkel en ‘n nice foto aanstuur ?   
….O..wel, kyk wat jy met jou press contacts kan regkry. Nee, hier’s nie  kans vir 
konserte nie, dis Kurt en die Campbells se wêreld. Ek sing nie meer voor die mense 
hier nie…dis ‘n lang storie. .. Ok. ok., ek moet ook gaan, dis heluit besig hier. ( Hy 
trap weer heen en weer op die klokkie ) Great, ons chat weer. Bye.   
 
Gmf. “Sal die plattelanders  weet wat Crocs is ? En wat wil hulle met funky sonbrille 
maak ?” Dit komende van ‘n mislike klein musiekagentjie wie se grootste sterre se 
songs so pateties is, jy kan ‘n breipatroon sing en dit sal meer sin maak .   
 
(Hy sien iemand verbyloop, wil waai maar bedink homself. )  
 
Is dit wraggies Kleintjie ? Jis, maar sy’t oud geword. Kleintjie Vermaak, wat saam 
met haar vriendin, ou Um, die inry bestuur het .Ou Um natuurlik so genoem omdat sy 
– nul per mond was -  g’n sprak gesprook  nie, behalwe “Um. “Maar Kleintjie, sy kon 
haar sprook sprak. Die dorp het altyd van die 2 librarians gepraat want hulle was maar 
altyd in hulle geruite hemde en gemaklike skoene.  Haar gunsteling tydverdryf was 
om tieners in Toyotas te terroriseer. Sodra ons in een se ouers se geleende bakkie hier 
by die inry aangekom het vir die double feature, het Kleintjie met haar skerp stem op 
ons afgestorm, flitslig innie hand. Al was dit nog nie naby donker nie. Die lig van 
waarheid is in ons o”e geskyn, die paartjies voor in, en die agterop die bakkie, en dan 
het Kleintjie sommer by voorbaat in haar sterk brei in een asem gewaarsku en 
geadverteer “Julle gedrrra vir julle, blerrie vrrrot gevrrryde varrrke.. hier’s 
gemmerrbier te koop!”  Sy’t ook al die advertensieskyfies behartig. Haar spelling op 
daai skyfies was ...interessant . “. Opredgde Re”entjies en Teufies te koop…” of 
“Onthou Sondag se NG kerk bisar. “ Um het oornag verdwyn, saam met die 
bibliotekaresse wat aliens gesien het,maar dis ‘n ander… liedjie.. 
Wag net …. (Hy gaan na sy ghetto blaster, fiddle bietjie,kry regte backtrack )  
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Was my “eie keuse” song by die finals. Self geskryf. Live tv, al wat ‘n wie en wat is 
in die musiekbedryf was daar.. By die destydse Selbourne saal in Johannesburg.  
Die uitdun rondtes het goed afgegaan, daar was nou net drie van ons oor.  
Nog een rondte om te gaan. Die eie keuse afdeling….  
 
(Backtrack met announcement , gegil van fans, applous, soos met ‘n live opname.. 
V/ O “Die finale rondte, die spanning loop hoog, watter een van ons drie gaan die 
“STEM VAN DIE TOEKOMS WEES ? Verwelkom weer…William met sy eie 
komposisie “Meisie van die sterre ”  
 
LX : Waar moontlik beligtingsverandering, soos flashback  
 
SONG 3 – MEISIE VAN DIE STERRE   (Lirieke – Lizz Meiring ) 
Verse 1 
Die meisie in ons biblioteek  
is vaal en benerig en bleek  
Sy praat  van ver planete  
en wesens met ‘n woordelose taal  
Wat haar dalk op ‘n volmaan nag  
 met ‘n reuse ruimteskip  kom haal.  
 
Verse 2 
Sy sê ons weier om te weet  
ons klein, klein wêreldjie  
is ‘n spikkel lig planeet   
En iewers in die buiteruim,  
wag ‘n plek waar daar vrede is  
Waar tyd en twis en nietigheid 
Verdwyn in grootse ewigheid  
 
 
CHORUS :  
As jy  met vreemde vriende praat  
Vra hul vir ‘n stukkie wyse raad  
Vra hul om ons  te help verstaan  
Waar al ons hoop en glo heen gaan 
Sê vir hul ek wag ook elke nag  
Vir ‘n brokkie van hul  sterre krag    
 
Verse 3 
Die dorp se mense skud net kop   
En sy kruip dieper in haar dop  
haar oë kyk na die verste ver  
Sy ken die pad na toekoms ster  
ons sukkel in die stofpad af  
 sal haar voet oor Mars en Venus draf    
 
Die meisie van ons biblioteek  
So vaal en benerig en bleek  
Het op ‘n nag stil-stil verdwyn  
Na ‘n plek waar sterre skyn  
Waar tyd en twis en nietigheid  
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Verdwyn in grootse ewigheid.  
 
CHORUS :  
As jy  met jou vreemde vriende praat  
Vra hul vir ‘n stukkie wyse raad  
Vra hul om te help verstaan  
 
Waar al ons hoop en glo heen gaan 
 
Sê vir hul ek wag ook elke nag  
Vir ‘n brokkie van hul sterre krag   
 
EINDE SONG.    
 
Ek het haar nooit regtig geken nie, die biblioteekmeisie.Wat was haar naam ?  Sy was 
nie lank op die dorp voor sy en “Um “ verdwyn het nie.Maar ek het half instinktief 
haar soeke na iets magies verstaan. Verstaan dit nou nog.    
(Hy huiwer ‘n rukkie. ) 
 
More moet die plek reg wees. Ek kan nie so aankarring nie. Nee, wragtig.  
Hier’s beswaarde voete en songestremde oë wat dringend hulp nodig het. En ek moet 
die spul stock afbetaal. Dit moet net werk. Ek moet net n goeie naam vir die winkel 
kry… demmit !   
 
(Begin met nuwe ywer uitpak,vir ‘n oomblik , in stilte. Dan) 
 
Hulle sê elke mens het ‘n simbool, ‘n ding ,wat elke nou en dan, onverwags in jou 
lewe opduik. Gewoonlik as groot veranderinge plaasvind. Myne is bokse. Ek sal seker 
nog eendag in doos begrawe word. Dis immers waar ek begin het.  
 
 
Was blykbaar ‘n DEVILS DELIGHT boks. “Devil’s Delight” was snuif wat in klein 
rooi blikkies met geel vlamme op , by die algemene handelaar verkoop is.Vir 
swartmense. Helse sterk snuif, wat jou oë sommer ekstra laat traan, jou neus soos 
dinamiet oopblaas en jou kiewe laat kielie.  Die storie met verskillende sterte bygelas, 
afhangend van hoe dramaties die verteller is, lui min of meer so.    
Vroeg, vroeg een koue winteroggend , 7 Junie 1970, het die veearts ,dokter Hugo , 
van ‘n plaasbesoek af, trug dorp toe gery.In sy motorligte sien hy toe ‘n 60 gros 
DEVILS DELIGHT boks in die pad lê, net voor die afdraai in dorp toe. 
 
Die weggooi baba in ‘n boks het landswyd opslae gemaak.  
Ons dorp wat net ‘n vlieevlek op die landkaart was, was skielik beroemd. Ek ook. 
Sien ? Of ek nou wou of nie – ek was bestem om opslae te maak.    
Na  byna twee jaar se heen en weer soek en toutrekkery met die welsyn en die 
Weesheer en maatskaplike dienste, is ek aangeneem. Deur die hele dorp. Onder die 
voogdyskap van al drie susterkerke.Op ‘n rotasie basis. Want niemand in die Sinode 
kon saamstem of ek as Dopper,(Hervormd ) Gatjieponder (NG )of sommer net plein 
Stoepsitter (Gereformeerd )grootgemaak moes word nie.( Die Jode, Katolieke en 
Apostole was te min om ‘n seggenskap te hê.) 
As my suwwe sitvlak nie op al wat ‘n susterkerkbank deurgeskuur het nie, was die 
skoolkoshuis my tuiste. Lang vakansies het ek op plase gaan kuier. Ek was die hele 
kontrei se kind. En die mense was goed vir my. Boetietjie, sies tog, was maar net 
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altyd daar-soos ‘n werfbrakkie. Half onder almal se voete, maar in liefde verdra en 
van die nodigste voorsien..  
Dis nou nie asof ek veel moeite was nie. Om te begin, het ek nie juis gepraat nie. “Dit 
was die skok van my babatyd” het dokter Hugo, die veearts  gesê. “Los die kind,sy  
 
brein makeer niks.Hy sal praat as hy iets het om te praat. “  Hy was reg. Ek het niks 
gehad om te sê nie. 
 
 
Ek het verkies om na ander te kyk en te luister. Gewoonlik op die vloer gesit,oor al 
die suffer op kerkbanke,  en  die voete  geobserveer. Ek kon elke paar voete in die 
dorp uitken. Die kromtone, die eelte, die skurwe en sagte hakskene, die gepofte 
oumens voete, die lenige jong trappers- besig, ongeduldig, soos jong perdjies. En nes 
ek lekker aan die voete kyk is, tel ‘n grootboesem antie my op, en skielik reis ek van 
voete tot  oog, in een go. En daai oë was gewoonlik bebrild. Agter dik glas.Dis asof 
ek nooit niks tussen voete en oë  gesien het nie.   
 
Op agt, het die Ng Gemeente susters vir my ‘n radio present gegee. ‘n Nuwe wêreld 
het oopgegaan.Al die Springbokradio stories, die “So maak mens “ geselsery, die 
advertensies. En die musiek van Oom Bles,. Tannie Sonja en Oom Anton , 4 Jacks 
and a Jill ,Lance James ... ek kon luister en luister, en saamsing. Hoef nie te gepraat 
het nie.Niks se ge”siestog “ nie  Saterdae, as die ander kinders huistoe was vir die 
naweek, het die leë koshuisgange ge-eggo van Boetietjie se bulderende stem. Die stil 
kind was skielik ‘n koshuisgang superstar. Maar net as niemand by was nie.Ek was 
nie lus om aandag te trek nie.  En tussendeur het ek my verbeel ek my al daai bekende 
sangers is my ouers. Die hele spul van hulle. En ons sing saam.  Maar dis net ons. G’n  
gehoor of skares of sulke goed nie.  
Ek ek kan sing op ‘n groot verhoog, nes hulle, die donker stilte in…. 
 
SONG 4 –  
 
Both sides  
 
Rose and flows of angel hair 
and ice cream castles in the air 
and the feather canyons everywhere 
i've looked at clouds that way 
 
But now they only block the sun 
and they rain and they snow on everyone 
so many things i would have done 
but clouds got in my way 
 
I've looked at clouds from both sides now 
from up and downd 
and still somehow 
it's cloud illusions 
i really don't know clouds at all 
 
Moons and tunes and ferris wheels 
the dizzy dancing way that u feel 
as every fairytale comes real 
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i've looked at love that way 
 
 
but kow it's just another show 
and even laughing when u go 
and if u care dont let them know 
don't give urself away 
 
I've looked at love from both sides now 
from give and take and still somehow 
it's love illusions i racell 
i really dont know x2 
love at all 
 
Een lui Saterdag het Tant Mien Musiek haar dogter  mooi Elsie gestuur om my te kom 
haal vir aandete by hulle huis.. Bleddie Elsie het my hoor perform en haar bek verby 
gepraat. “Ma, Ma moet net hoor hoe mooi sing Boetietjie. “Issie ! het ek gestry. “Dit 
was my radio !”  “Ag issie, hoekom het jou lippe dan beweeg ? Ek het jou deur die 
venster gesien en gehoor!”  “Ek het net saggies saamgesing, jy’t die radio gehoor ! “  
Tant Mien het Elsie skepties aangekyk. “Boetietjie ? Ek dag hy’s toondoof. Hy praat 
dan skaars.! Ek kon hom dan nie eers in die skoolkoor gebruik nie, en ons het so ‘n 
tekort aan seuns. “Sing Boetietjie. Sing. En sing ordentlik. Of  Elsie kry pak met 
Meneer Plak oor sy jok. “    
“Seblief Boetietjie” bewe mooi Elsie se stemmetjie.  
Daar was nie uitkomkans nie.  
   
Tears and fears and feeling proud 
to say i love you right out loud 
dreams and schemes and circus crowds 
i've looked at life that way 
 
But now old friends they are acting strange 
and they shake their heads and tell me that i've changed 
well somethings lost, but somethings gainged every day 
 
I looked at life from both sides now 
from win and loose 
and still somehow 
it's life's illusions that i recall 
i really don't know life x2 
at all 
 
 
Daarna het my hele wêreld verander.. Rye en rye voete.Rye en rye oë wat na my kyk.  
In die kerk, die kerksaal, die skoolsaal. By begrafenisse, landbouskoue, 
huweliksherdenkings, verjaarsdae en troues. Ek is geofen, gekam en gedress En voor 
en na elke optrede, geroskam.Deur Tant Mien. Nou my “bestuurder “ en sangmentor.   
“Jy moet vir die mense kyk terwyl jy sing. Jy het niks daar op die vloer verloor nie. 
Kyk op ! Sies, skaam jou Boetietjie. Die mense is goed vir jou , en jy wil nie jou 
talente met hul deel nie. Sies. “En natuurlik, as daar ‘n vals noot iewers was “Die 
arme Oubaas  se ore.” En dan die finale nekslag. “Dis jou kans om eendag uit jou  
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talente ‘n lewe te kan maak. Ek het nooit daai kans gekry nie.Moenie daarmee mors 
nie.!” 
 
 
 
Ek is aangery na naburige dorpe. Soos ‘n skou apie in ‘n ligblou suit met ‘n 
strikdassie en ‘n  frilletjies hemp uitgestal. En as opening act,is my hartroerende 
geskiedenis ,van ‘n stukkie papier af voorgelees , deur nog ‘n man , op nog ‘n 
vreemde plek, met nog ‘n ampskettang om die nek.  
Dan het die Tannies gehuil, en die ooms ongemaklik rondgeskuif. Die kinders het my 
agterdogtig aangekyk, asof ek freak was. Ek meen, hel, ‘n kind wat in ‘n boks gebore 
is !  
Ek het my dae en nagte om, swetend is daai donnerse ligblou suit , later uitgesit tot by 
die laaste bietjie soom ,by funksies deurgestaan. Gehoorsaam gesluk as tranerige 
tannies my tragiese herkoms volstop met fyngebak. Gesing wat Tant Mien besluit het 
ek moet sing, geglimlag , gebladskud, als gedwee op bevel.  
Tant Mien het geblom, ek het gekwyn. Al dieper in my dop gekruip. Wanneer die 
ander koshuiskinders opgehou “Boetietjie Boks ! Jy sing soos ‘n Sissie , “ stil geraak 
het, kon ek ontsnap na daai diep donker van ‘n plattelandse nag.  
sodra die vrae oor wie en wat ek nou eintlik is, en waar ek vandaan kom, waarom ek 
in ‘n Devil’s Delight boks gelos is, en wie my ouers is, te veel word, het ek 
ontsnap….   
 
 
Op ‘n dag, net na my matriekeksamen, komdie nuus :.  Tant Mien se Niggie, Tant 
Mien plaas, het ene Bennie ,van die beroemde Brigadiers musiekmaatskappy, by haar 
man , se broerskind se troue ontmoet. Sy, Tant Mien Plaas, het hom vertel van die 
arme singende weeskind , en hy’t belowe om te kom luister. Oor ‘n maand sou hy op 
die plaas kuier, en ek moet sommer daar vir hom ‘n oudisie  kom sing, want 
Brigadiers  is altyd opsoek na nuwe talent. . Tant Mien was bewend van 
opgewondenheid. Anna Moesies gaan ‘n nuwe suit maak, en ek en Tant Mien musiek 
gaan oefen. Elke middag na skool. Die opkomende geleentheid is selfs by al drie 
susterkerke se pinksterbidure afgekondig.  
Maar ek het my eie planne gehad. Ek was sewentien jaar oud en gatvol. Ek moes 
vlug. Uit die boks kom. 
 
 
Vandat ek twee dae terug hier aangeland het, en bewend aan haar deur gaan klop het, 
het ek en Tant Mien het nou nog nie oor daai insident gepraat nie. Nie een van ons het 
die moed nie.Dankie tog vir die ou boerebeleid om onaangename dinge onder die mat 
in te vee.  
 
Die nag voor die Bennie van Brigadiers plate se oudisie, is ek en my radio en my 
toksak weg. Op die goedere trein Johannesburg toe Daai treine wat by elke stasie stop, 
en oplaai en aflaai..Om in ‘n trok weg te kruip is maklik.  
Veral as die drywer en die twee stokers, ‘n bietjie ekstra geld wil maak. My sakgeld 
van die gekonsertery, het my  kaartjie “gekoop. “ Nou hoekom wil jy wegvlug 
Boetetjie Het jy ‘n girl op die paal gesit ? “ “Nee, Oom , ek wil nie sing soos ‘n 
bleddie sissie nie “ “ Dit was die clincher. “Janee, ou seun, ek stem saam. Dis mos nie  
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‘n man se werk nie.Klim in. Maar onthou, as jy uitgevang word, ek, en my twee 
stokers, - ons weet van niks.  “ Twee dae lank het ek tussen bokse verskuil geleef , en 
nog nooit so vry gevoel nie.  
Ek het radio geluister, soms voor by Bullybeef en Joch , die stokers gaan sit, en , net 
voor ons ‘n stasie ingegaan het, weer gaan “wegkruip. “  
.Hulle’t oor en oor ‘n  “Stem van die toekoms “sang kompetisie op die radio 
geadverteer. En elke keer as ek dit hoor, was ek oneindig dankbaar dat ek op die vlug 
geslaan het..Anders sou tant Mien my wragtig ingeskryf het. So paar uur voor ons 
Johannesburg inry, kom ‘n noodberig oor my radio. “Weeskind verdwyn spoorloos.” 
En my hele gesanikte saga, van die vondeling in die “Devils delight boks , tot die 
verdwyning twee nagte gelede word uitgeblaker.Daar word selfs ‘n beloning van 
R500 aangebied .  
 
Op Johannesburg stasie wag  ‘n polisieman, ‘n tannie van die  welsyn , en ‘n paar 
koerantmanne. En Foeta Joch en Bullybeef kan my skielik nie in die oë kyk nie. 
R500 is groot geld  
In die harwar, verskyn ‘n  modieuse man met ‘n wyepyp check broek en ‘n blink 
hemp.Hy’s heel anders.  “Moenie worry nie , ek sal jou uitsort Bennie, die grootbaas 
van Brigadiers het my gestuur. “  
Uiteinde van die saak is, ek moet oudisie sing, sommer daar in die stasie se kantien, 
met die polisie, die welsyn en die koerantmanne wat luister. 
Die note wil nie uit nie, die arme Oubaas se ore. Maar as ek nie sing nie, en reg sing 
nie, word ek teruggepos huistoe. En ons skoolhoof , en Tant Mien, en die drie 
dominees van die drie susterkerke, is nie skaam om ‘n plak, of ‘n sambok of ‘n 
rottang  
op ‘n wegloper se bas te gebruik nie. “Sing Boetietjie sing !”Ek sing vir my lewe . 
Sing vir my weer in ‘n hoek vol afwagtende voete en oë in.  
 
SONG 5   
 
Tyd 
 
Tyd is 'n hond wat blaf vir die donker maan se donker draf 
en moenie die krummels van koek vir hom gooi nie 
moenie die varke oor die pêrels innooi nie 
 
Tyd is 'n wind wat pluk aan die maan se dun seil van geluk 
en moenie die blare in hopies vee nie 
moenie jou siel 'n slaappil ingee nie 
 
Koor: 
Deur al die jare, die maande, die ure 
lees jy koerante en kleur jy jou hare 
maar wat van die stil geheime pad 
wat jou siel na sy binneste vuur moet vat 
 
Tyd is 'n wiel wat draai deur die tuin wat jy vol blomme saai 
en moenie probeer om die wiel te stuit nie 
want sonder die draai, kom jy nerens uit nie 
 
 
 Tyd is 'n ster wat val in jou stukkie van die groot heelal 
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en moenie net blind deur die lewe loop nie 
moenie jou siel vir klatergoud verkoop nie. 
 
Koor: 
 
 
Daar’s eers ‘n oneindige stilte toe ek klaar is. Toe klap hulle hande. Die Cool Cat van 
Brigadies smile.   
Die volgende dag verskyn in storie in die koerant. “Wegloop weeskind gevind. Hy het 
sy goue stem goudstad toe gebring, en hoop nou op ‘n wenkans in die “Stem van die 
Toekoms sangkompetisie.“.  
 
Johannesburg was soos ‘n ander planeet. ‘n Planeet van neonligte en geraas. En ek 
was  dadelik tuis. Sou seker lojaal  wees om te s^e ek het die ooptes en die stilte 
gemis.  
Ek het nie. Nie vir een oomblik nie. 
  
Die platemense het my by ‘n losieshuis ingebook. Sakgeld gegee, en gehelp om vir 
die Stem van die toekoms kompetisie in te skryf. “Jy kan nie as Boetietjie bekend 
staan nie. Dis nie sexy nie. Wat van William ? Ja, dis nice.  Ons kyk eers hoe vaar jy 
in die kompetisie, en dan praat ons oor jou toekoms . Maar vir eers hou ons jou low 
profile. “ het Bennie met ‘n knipoog  gesê. Hulle was goed vir my. Nes my dorp se 
mense. En nes my dorp se mense, het niemand ooit gevra of ek wil sing nie. 
 
Ek het probeer bel.Wou sê ek is jammer.  
Vandat ek by die dorpsentrale uitgekom het en met Jolene van die sentrale begin praat 
het, is ek verbaal opgevoeter 
 “Sies.Jy’t ons almal in die rug gesteek. Loop soos ‘n sleg hond weg in die 
nag...nommer asseblief ?  
(As Boetietjie ) 512 asseblief.   
Drie luie – een korte en twee langes – Tant Mien  tel op.Sodra sy hoor dis ek, roep sy 
in die gang af –(As Tant Mien )  “Elsie ? Elsie ! kom praat.Dis die duiwelskind. “ ‘n 
Stilte, dan vinnige, ligte voetstappe wat al hoe nader kom.Elsie se effense uitasem 
stem.  “Boetietjie ? Ma wil nie met jou praat nie , jy’t haar seergemaak “ 
 (Dan hoor ek Tant Mien se stem, soos sy langs haar dogter staan  (As Tant Mien, wat 
haar dogter voorsê )- speel gedeeltes in hakkies uit as om verteller te doen - 
“Diep seergemaak en teleurgestel. 
 My hoë bloeddruk is terug. “ 
(As Elsie  wat haar ma se woorde gedwee herhaal ) . “Diep seergemaak en 
teleurgestel Haar hoë bloeddruk is terug. ”  
(Weer ‘n stilte. Ek hoor Tant Mien iets vir Elsie fluister) 
.  (As Elsie ) Boetietjie, Ma sê sy wil nooit meer met jou praat nie en sy vra of jy 
genoeg eet .Totsiens Boetietjie.  
(Toe word die foon neegesit.) 
Ek het nie weer van my laat hoor nie. Op sewentien verstaan ‘n mens nie . 
(Hy pak ‘n rukkie in stilte verder uit, of skakel die ketel aan. ) 
Elsie woon glo nou  al jare in Australie. Getroud , twee kinders  en mens kan dit 
verstaan, sy was altyd so mooi soos 'n bybelversie. (Beat )   
 
(Kyk rond ) Wat gaan ek die plek noem ?  
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(Beat )  
 
Die Finale aand, was daar net 3 van ons oor. Ek, Estelle -‘n meisie met ‘n slegte asem, 
maar ‘n ongelooflike stem wat nou ‘n opera sangeres in San Francisco is, , en nog ‘n 
plattelandse outjie, met geblowwavde hare – Jurie Els.. Ek het nie ‘n kat se kans 
gehad nie. Maar ek was hier, onder die top drie. Wonder bo wonder.  Die 
beoordelaars was Carike, Sonja en Anton.. Die final is  live op tv uitgesaai. Vreemd 
hoe mens opgesweep kan raak. Ek, wat nooit wou sing nie, wou wen. Bitter graag.Nie 
vir die platekontrak  van “Future Music “ of die kontantprys nie,maar sommer net. 
Miskien om die “siestog “faktor finaal uit te roei.  
 
En ek het gesing soos ‘n engel daai aand.Die “Oubaas “se ore het gegloei van die 
lekkerkry. Nie eenkeer voete toe geloer nie. Die rye en rye oe ,reg in die o”e gekyk. 
Dit het soos ‘n sekonde gevoel. En toe’s ek klaar gesing. My toekoms nou in die 
hande van die  boekhouer van die groot borg, FUTURE MUSIC “ wat die punte moes 
optel.  
Ons drie deelnemers het soos uitgewaste lappe agter die verhoog  gesit en wag vir die 
uitslag.  
Na ‘n ewigheid is ons verhoog toe geroep.  ”En die wenner is .- lang dramatiese stilte 
..............: William ! 
Ek wou nog tussen die foto’s en gelukwensingsings deur vir Karike en Anton en 
Sonja vertel  hoe ek kleintyd gedink het hulle is my ouers, maar hulle is dadelik daar 
weg. Ek het skuinsweg gehoor hoe iemand noem hul was “verbaas “ oor die uitslag. 
Ek was ook. . “Jis, ek kan nie glo ek het gewen nie “ is al wat ek oor en oor kon 
uitkry.” 
 
Laataand , vat Bennie en Cool Cat van Brigadiers my terug losieshuis toe. Ek loop op 
wolke. 
“Het jy gesien wat jou groot prys is ?  
.  (As Boetietjie) “Natuurlik – ‘n platekontrak  by FUTURE MUSIC – Wie’s hulle ? . 
“Kom stel dit so  .... jou plaat sal goed verkoop. .Die volk val altyd vir ‘n weeskind. 
Veral as hy soort van kan sing ook.  Ons het mos gesê ons sal jou uitsort. Maar dit bly 
ons geheimpie nê ?  “  
 
(Pouse. )  
Die dae daarna, was ‘n blur. Gelukwensinge. Almal  van dorp en kontrei het 
telegramme gestuur. Almal, behalwe Tant Mien. Mooi Elsie het skelm ‘n poskaart 
SAUK toe gestuur. “Geluk Boetietjie . ek is trots op jou. Ma ook. Maar’s sy’s te 
hardkoppig om dit te erken. “    
Fotosessies, onderhoude , skreeuende mense…Ateljee opnames, Live opnames, 
konserte , gasoptredes . Die debuut album moes vinnig op die mark kom. ’n Verwarde 
plattelandse post puber wat by die diepkant ingegooi is, sonder swemlesse. 
Kanonvoer vir vermaak.  
Die hele vondeling baba op die grootpad  gevind, is natuurlik van voor af uit die boks 
gepak.  
 
 
Die sad en soppy storie, het ‘n stroom briewe ontketen. Seker 40 mense wat hoog en 
laag gesweer het, hulle is my ouers. ..Ek het hoopvol . ‘n paar gaan ontmoet. Maar toe 
die derde uittand paartjie  vra hoeveel geld ek gewen het, was my lus geblus.  
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Die plate en die kasette was al aan’t druk, toe die skandaal breek. Estelle , einste  
Estelle finalis se pa , het stilletjies gaan rondsnuffel. En hy was ‘n Broederbonder, en 
‘n hoofregter. Die uitslag van Stem van die toekoms,  was gekook  en hy’t met die 
bewyse gesit. Ook dat Brigadiers my onkostes betaal het, en dat Future Music, een 
van hul maatskappye is.   
 
Bennie en Coolcat is summier deur hul direksie afgedank, en my prys is teruggevat.  
Daar was twee publieke opinies – een “Siestog die arme kind was ‘n slagoffer “ en 
“Hy was net so skuldig “  
Die media het  toegesak en ek het wegkruipplek gesoek. Maar waarnatoe ? Druipstert 
huistoe ? Nooit..  
 
Dankie tog vir army. Ek kon verdwyn in ‘n see van ander vetrapte troepe. En met  die 
koerante vol van die nuwe Suid-Afrika wat flou dog ferm op die horison geflikker het, 
was ek oplaas, sangvry en anoniem.  
 
Twee jaar later, was ek weer vry .Reg vir ‘n hele wye wêreld. Kan doen net wat ek 
wil. (Pouse ) Maar wat ? ...Boetietjie ken net een ding. Sing.  
 
In die warehouse van Decibel was stapels en stapels bokse. Tot bo teen die dak. “As 
jy jou goed hier kan vind, kan jy maar vat “ sê die verveelde vrou met die onmenslike 
hoë hakke. “Brigadiers se goed moet nog hier êrens staan. Ons het hulle lock, stock en 
barrel oorgeneem . :” Ek klim die berg bokse uit. In ‘n verdwaalde hoek, onder Lance 
James se latest hits” van 1960 , en die tapes van “Die fluitende Predikantsvrou “ lê my  
Debuutwerk. “William  Sterreboog.” Kitskuns –vandag se sterspecial is more  se “past 
the sellby date.”       
Aanhouer wen... 
Stadig weer die paadjie opgeklim. Van dj by oosrand troues, tot die odd optrede by ‘n 
Hiperama. Maar optredes in ‘n supermark, het ander demands... ‘ 
 
SONG  6 – IETS KORT, UPTEMPO , OF DALK ‘N POWERBALLAD – DIE 
VOLGENDE MOET ‘N KOMIESE EFFEK Hê – xmas song ?  
Eerste paar reëls lyrics van die song  
(Dan kyk hy op sy horlosie, dan op ‘n papiertjie Lees af )  
Good Morning shoppers – we have a Xmas special on pet’s mince , only r4.99 per 
kilo today. Rush to aisle four ...hurry stocks are limited...  
Paar reëls lyrics van song  
(Dan kyk hy op sy horlosie, dan op ‘n papiertjie Lees af )  
“Do you suffer from Dandruff ? Dandrex is on a very special, festive special. Hurry to 
our toiletries section, and banish dandruff forever.. “  
Paar reëls lyrics van song 
(Dan kyk hy op sy horlosie, dan op ‘n papiertjie Lees af )  
Ah, shoppers ! At the Hyperama, we have a season’s greetings gift for you ... give-
away of a bumper pack Doom ! 
 
 
En die mense hol histeries met hul trollies na ‘n toekoms vol Doom en sonder 
huispeste.  
 
Laaste lyrics vansong  (NB – WISSEL DIE TYDSDUUR EN LENGTES TUSSEN 
DIE SONG, EN DIE AFKONDIGINGS SODAT DIE GEHOOR DIT NIE VERWAG 
NIE )  
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Die eerste paar jaar was nie maklik nie. Soms verkoop ek ‘n tape of ‘n plaat uit my 
bokse.Soms tree ek op by ‘n landbouskou, ‘n troue, ‘n suiptent by ‘n kunstefees, ‘n 
verjaarsdag party,- sonder die frilletjiehemp en die ligblou suit, maar andersinds,sing 
ek vir my sop  -  nes in die ou dae.  
 
Toe “herontdek “ die SAUK my liedjie oor die meisie in die biblioteek, en gebruik dit 
as temaliedjie vir ‘n tv reeks. Die reeks, ‘n drama oor Afrikaanse aliens wat gaan boer 
met mielies, , het net dertien episodes gehou, maar die song het bly vassteek. “Oornag 
“word William ‘n ster. Decibel gee ‘n platekontrak, toe neem Select hulle oor, en 
weer sit ek met bokse vol onverkoopte cd’s. Maar ek reinvent . En ek sing “Diep 
musiek. “ wen ‘n Geraas toekenning, twee nominasies vir die SAMA’s , en dit gaan 
goed. Selfs die skandaal van destyds se STEM van die Toekoms “ wat die Son 
opgediep het, stop nie my spoed nie.   
 
Een somermiddag, staan ek op die verhoog by ‘n reuse amfi teater., by ‘n Afrikaanse 
musiekfees. Rye en rye oë agter sonbrille verskuil, voel of hul deur my kyk. Asof 
hulle weet, ek wil nie hier wees nie. Ek wou nog nooit voor mense sing nie. Ek wil 
sing soos ander, -skewebek, vals, onbeskaamd , in die bad of die stort.  
Ek wil nie sing om te bewys ek hoort iewers nie. Ek wil net wees. 
Maar wat ? Wat wil ek wees ? Wat wil ek met my lewe doen ?  
Ek kyk af na die gehoor .Rye en rye voete , in helderkleurige gemakskoene met gate 
in. Sonbrille oor hul oë, die glase wat in die son weerkaats, soos ‘n noodsein.wat jy 
met ‘n spieëltjie flits. . .  
 
(Hy kyk by die venster uit ) Moenie vir een oomblik dink ek het truggekom om die 
verlede te herskep nie. Dis verby. Dankie tog.. My oë en my voete het hulself na Tant 
Mien se voordeur gevat, al wou my oë nie in haar hare kyk nie. Ek weet die dorp is  
nie meer my huis nie. Maar dis al huis wat ek ken. Vir nou.   
Dalk neem ek weer my boks op en vat die pad.. 
(Beat .Hy kyk om hom rond ) Wat van : UIT DIE  BOKS    Dis ‘n goeie naam vir die 
plek.  
 
EINDE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


