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ENGEL MET ’N HAMER 

deur 

Joey van Niekerk 

RADIOTEATER 

  [Hierdie drama was die ankerdrama van RSG se Kunstefees op lug in 2017]  

 
 
Opmerkings deur skrywer:  Hierdie historiese drama oor die lewe van Beyers Naudé 

en sy vrou, Ilse is ‘n politieke drama verweef met ‘n sterk liefdesverhaal. Dit was in 

2017 die ankerdrama van RSG se Kunstefees op Lug. Dit wys hoedat die mooi liefde 

van die egpaar stand gehou het te midde van die verskriklike jare waarin hy gestry 

het teen die beleid van die regering van sy tyd en hoe hy deur almal vergruis en 

verdoem is. Die positiewe reaksie van die luisteraars was oorweldigend. Baie het 

gesê: “As ons destyds tog maar net hierdie dinge geweet het ...”  

Ons leef weer in soortgelyke onstuimige tye as destyds. Dalk kan ‘n drama soos 

hierdie help om beter begrip te kry van ons eie situasie in die lig van toestande 

destyds. Ds. Freek Swanepoel, moderator van die Algemene Sinode van die NG 

Kerk in 1995 toe Beyers Naudé weer in die sinode terugverwelkom is, het my ook 

geskakel en een van sy opmerkings het my bygebly: “Dink net hoeveel lewe kan 

geblaas word in die Kerkgeskiedenisklasse as daar soms tussenin na ‘n CD van ‘n 

drama soos hierdie geluister kan word.”   

 
 
 
 
 
 
 

Kopiereg: Joey van Niekerk Knysnalaan 299, Sinoville, Pretoria.  0182. 

Tel. (012) 567-2102; 072 7557523 (s) of 082 5300815 (s)                                    

E-pos:  jgvniekerk@mweb.co.za 
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ROLVERDELING: 
 
1. BEYERS Naudé: Meestal bekend as BEY of OOM BEY. 25 jaar oud aan begin 

van drama, maar word in die loop van die drama ouer tot met sy 
dood op 89-jarige ouderdom. Opgevoed in ‘n diep godsdienstige 
en konserwatiewe gesin. Ook sterk nasionaal.  ‘n Gebore leier 
en destyds die jongste persoon wat op 25 lid van die AB geword 
het. Gewilde student en leraar in NG Kerk.  

 
2. ILSE (gebore Weder) Sy vrou. As jong student, as middeljarige vrou en ook as 

siek 98-jarige. Dogter van ‘n Duitse Morawiese sendeling by 
Genadendal. Klein en fyn met liefde en deernis vir alle mense. 
Baie intelligent en huldig sterk oortuigings wat sy ook uitleef. Sy 
het begin om Bey van sy rassistiese neigings te genees. 

 
3. JOZUA: Beyers se vader. Stoere Afrikaner, ‘n dominee, mede-stigter en 

eerste president van die Afrikaner Broederbond.  
 
4. ADA: Sy moeder, ‘n kultuurmens wat baie trots was op al die 

predikante in hulle familie en veral op haar uitblinker seun, Bey. 
 
5. LIESEL: Dogter van Beyers en Ilse. In drama 60+ jaar oud. [Haar stem 

kan gedoebleer word om ook die twee vrouestemme te wees 
wat enkele kort sinnetjies oor die telefoon sê (p. 41 en 53).] 

 
6. FRANS: Swaer van Beyers. Ook ‘n predikant en moderator van die 

Noord-Transvaalse sinode in ‘n krisistyd in Bey se lewe.   
 
7. RADIO OMROEPER:  Lees twee kort nuusberigte.   
 
8. KOLONEL VAN VEILIGHEIDSPOLISIE – Hoof van die Veiligheidspolisie. Hy kan 

deurgaans die spreekbuis van die Veiligheidspolisie bly. 
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BYK:   AGTERGRONDSGELUIDE EIE AAN ‘N HOSPITAAL. 

HARTMASJIEN WAT PIEP, TROLLIEWAENTJIES, GEDEMPTE STEMME, ENS. 

1. ILSE:  (SWAK EN SIEK, AS 98-JARIGE)  

   (KREUN) Wat?  Waar is ek? Wie’s jy? Dis so donker? 

2. LIESEL:  Dis ek, Liesel, Mammie. En Mammie is in die hospitaal.  

3. ILSE:  Wat maak ek hier?  Waar’s Bey? 

4. LIESEL: Mammie het ‘n heupoperasie gehad. (SAG) En Pappie is nie 

meer by ons nie. Sewe jaar al.  

5. ILSE: (POUSE) Ja… Ja. Onthou nou. (SUG) Ag, kind, waarom hierdie 

operasie? Ek is 98 jaar oud. My lewe is …verby. 

6. LIESEL:  (MET DEERNIS) Dit was nodig, Mammie. Hierdie pyn sal na ‘n 

ruk beter word. Moenie moed verloor nie. 

7. ILSE: (MOEG) Ek’s moeg… so moeg… Wens die Here wil my kom 

haal. Wil by Bey wees. Sewe jaar al?… Ek mis hom so. 

8. LIESEL: Natuurlik sal Mammie hom mis. Julle was immers 64 jaar lank 

getroud. Maar binnekort is julle vir ewig bymekaar. 

9. ILSE: (SAG, MYMEREND BY HAARSELF) 64 jaar…. So lank. Dit voel  

soos gister …Daardie eerste ontmoeting … op die bus… 

BYK: HOSPITAALGELUIDE EN ILSE SE STEM DOOF UIT EN 

VROLIKE STUDENTESTEMME DOOF OP AGTERGROND IN. 

10. ILSE (AS JONG STUDENT): Die bus is byna vol. Wonder waarom ry ons nie? 

Dalk wag hulle vir iemand. (POUSE) Ja, daar kom hy rustig 

aangestap. (VIES) Grootmeneer Beyers Naudé: Voorsitter van 

die Berg en Toerklub, Primarius van die manskoshuis 

Wilgenhof, SR voorsitter… 
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BYK: BUS WORD AANGESKAKEL EN LUIER. BUSDEUR SKUIF 

TOE. 

1. ILSE: (SUG) Eindelik in die bus!  Nou sal ons dalk kan vertrek. 

2. BEYERS (BEY): Jammer mense.  Hoop nie julle het lank gewag nie 

BYK: BUS TREK WEG. SAGTE GEDREUN WORD SAAM MET 

STUDENTESTEMME DEEL VAN  AGTERGRONDSKLANKE.  

3. BEY: Ek hoop hier’s darem ‘n plekkie vir my.  (POUSE)  A, daar!  

‘n Oop stoel direk langs Kleintjie. 

4. ILSE: (VERWARD, BY HAARSELF) Kleintjie? Wie sou dit wees? 

(POUSE) Maar… hy kyk in my rigting.  (KREUN SAG): Ag nee!  

Hier kom hy! Wat gaan ek met die verwaande vent gesels en dit 

in die lang ure wat hierdie toer gaan duur? 

5. BEY: (HOFLIK) Kan ek maar sit? 

6. ILSE: (SNIPPERIG) Het enigeen van ons ‘n keuse?  

7. BEY: O ja, ék het. Ek kan maklik met ‘n eerstejaartjie plekke ruil, Maar 

ek verkies om hier langs jou te kom sit, Kleinding. (GAAN SIT) 

8. ILSE: (EFFENS KORTAF)  My naam is nie Kleintjie of Kleinding nie.  

9. BEY: (TERGEND) Vir my is jy ‘n klein, fyn ou meisietjie wat nie eers 

tot by my skouer kom nie. (POUSE) Ek hou jou al lankal dop. Ek 

wil graag met jou gesels. Wil meer van jou weet. Ek hoor jy is so 

‘n slimkop. Jy behoort interessante geselskap te wees. 

10. ILSE: (BY HAARSELF) Hy weet iets van my af. Ek sal hom nie laat 

agterkom wat ek alles van hóm weet nie. Netnou dink hy hy’s 

die kat se snor. (OORGANG) 
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1. ILSE: (HARDOP, MET ‘N SUG) Nouja, as ons dan moét gesels, moet 

ons seker mekaar se name ken. Ek is Ilse. Ilse Weder. 

2  BEY:  En ek is Beyers Naudé. Maar jy weet dit seker. Ek sien jou  

   gereeld Saterdagaande by die Debatsvereniging.  

3. ILSE: (SUUR) Debatte is byna ons enigste vermaak hier op 

Stellenbosch. Dis maar al waarom sommige van ons die debatte 

bywoon. En ja, ek weet jy is Beyers Naudé wat gereeld by 

debatte jou stem laat hoor. Geniet dit om met die gedugte John 

Vorster kragte te meet. 

4. BEY: As dit al is wat ons van mekaar weet, word dit tyd dat ons 

mekaar beter leer ken. Waar kom jy vandaan, Ilse Weder?  

5. ILSE: Ek is die dogter van eerwaarde en mevrou Weder van die 

Morawiese Kerk op Genadendal.  

6. BEY: Weder? Van Duitse herkoms?  

7. ILSE: Ja, van vaderskant af. My moeder is van die nasate van die 

Franse Hugenote. Sy is ook ‘n sendelingskind wat op die 

sendingstasie Elim gebore is en grootgeword het. 

8. BEY: (NADENKEND) Interessant. Jou pa is dus eintlik ook ‘n 

predikant?  

9. ILSE: Ja, en nee. Julle Afrikaanse dominees beskou die eerwaardes 

wat sendingwerk doen mos as ietwat benede julle.  

10. BEY: (ONTHUTS) Dis nie waar nie. Ons paaie kruis net nie so dikwels 

met hulle s’n nie. Daarom is ons nie juis dik vriende nie. 

11. ILSE: (EFFENS UITDAGEND) Ek het ook vriende onder die 

sendingstudente. Hulle is ook ongelukkig. 
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1. BEY: Waaroor? 

2. ILSE: Hulle moet tevrede wees met net drie jaar teologiese opleiding 

op Wellington. Maar julle Kweekskoolstudente hier op 

Stellenbosch kry vier jaar nagraadse teologiese opleiding by die 

universiteit. En julle word dominee genoem, terwyl hulle  

“eerwaardes” bly en hul lewe lank moet sukkel om ekonomies te 

oorleef. Hulle voel minderwaardig in vergelyking met die 

Kweekskoolstudente en dominees. 

3. BEY: (VERDEDIGEND) Dis nie ons probleem as die eerwaardes en 

toekomstige eerwaardes minderwaardig voel nie. Ons het 

respek vir hierdie mense wat bereid is om hulle hele lewe aan 

die opheffing en kerstening van swartes te wy. 

(MET KLEM) Ek is eerlik as ek sê dat ek nie kans sien daarvoor 

nie. Hulle het geen rede om minderwaardig te voel nie.  

4. ILSE: Hulle voel julle beskou hulle as tweedeklasdominees vir 

tweedeklasmense. En dit maak seer.  

5. BEY: (BESLIS) Daar is nie so iets soos tweedeklasmense nie. Hulle is 

onnodig fyngevoelig. Dis edele werk wat hulle doen. 

6. ILSE: (DROOGWEG) Toemaar, ons laat dit maar daar. Ons in die 

sendingveld is al gewoond daaraan om van die krummels wat 

van die dominees se tafels af val, te leef.   

7. BEY: (VERONTWAARDIG) Dink jy al die goeie dinge val in ons 

skoot? JY is darem op universiteit. En dis nie goedkoop nie. 

8. ILSE: Ek het ‘n beurs gekry en in 1931 hier ingeskryf vir ‘n B.Sc-graad. 

Nou werk ek aan my M.Sc. in Wiskunde – steeds met ‘n beurs. 
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1. BEY: (TERGEND) Slim kind! Ek het gehoor jy slaag elke jaar jou 

vakke met lof.  

2. ILSE: (VERLEË) Waar hoor jy dit? Ek praat nooit daaroor nie. 

3. BEY: (DROOGWEG) Ek het my informante. (OORGANG) Maar vertel 

my iets van Genadendal. 

4. ILSE: Wil jy dit regtig hoor?  

5. BEY: Kleinding, ek wil ALLES van jou weet. (POUSE) 

6. ILSE: (PEINSEND. HALF DROMERIGE STEM) Genadendal….Dis ‘n 

pragtige plekkie, weggebêre in die Baviaanskloof. Dis heeltemal 

‘n ander wêreld daar. En die mense onder wie ons werk, is 

afstammelinge van die Khoi-Khoi en sommige is van gemengde 

bloed. Jy wil dit dalk nie weet nie, mnr.Beyers Naudé, maar baie 

van julle voorvaders se bloed vloei ook deur hulle are. 

 (SAG, BY HAARSELF) Liewe aarde. Ek het gedink dié 

grootmeneer gaan net die hele tyd oor homself praat, en nou is 

ék die een wat die hele tyd net oor myself praat. 

 (HARDOP) Maar ons praat die hele tyd net oor my en my 

mense. Vertel my meer van jouself en jou mense. 

7. BEY: My mense? (POUSE) Ek is die vierde kind, die tweede seun, 

van ds. Jozua en Adriana Naudé. Almal noem Mammie Ada. 

8. ILSE: Beyers. Nogal ‘n vreemde naam. Dit klink meer na ‘n van as ‘n 

naam.  

9. BEY: Dit is. Maar dis ‘n lang storie.  

10. ILSE: Ek hou van stories. Vertel.  

 (POUSE) 
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1  BEY:  Ek is op 10 Mei 1915, in die middel van die Rebellie in die  

   pastorie in Roodepoort gebore. Die geboortekamer was daardie 

   nag glo helder verlig deur die gloed van vure van sakegeboue 

   van die Duitsers wat daardie nag aan die brand gesteek is.  

   Transvaal en die Vrystaat was in beroering oor die opdrag van 

   twee eertydse Boeregeneraals, Louis Botha en Jan Smuts, aan 

   die burgers van die vroeëre Boererepublieke om teen die  

   Duitsers in Duitswes te gaan veg. Wie geweier het, is as rebelle 

   gebrandmerk. Genl. Christiaan Beyers, na wie ek vernoem is, 

   was ‘n rebelleleier.  

2. ILSE: (VERSTOM) Maar waarom is jy, ‘n predikantskind, na ‘n 

rebelleleier vernoem? 

3. BEY: Hy en my pa het saam in die Anglo-Boereoorlog geveg en het 

boesemvriende geword. Albei was diep godsdienstig en stoere 

Afrikaners. Geesgenote.  

4. ILSE: Maar waarom is jy na hom vernoem? 

5. BEY: My Pa was op 29 jaar een van die jongste Boere-

afgevaardigdes by die Vredesonderhandeling van Vereeniging. 

Hy was een van die sestal aan die Boerekant wat teen die vrede 

gestem het. Tydens die Rebellie het hulle twee weer saam 

geveg. Maar toe verdrink Genl. Beyers tydens die Rebellie toe 

hy in 1914 ‘n vol Vaalrivier wou oorsteek. Ek is kort daarna 

gebore en is toe na hom vernoem. 

6. ILSE: Ek sien. (OORGANG) Ek is bly om te hoor dat julle darem  

simpatie met ons Duitsers gehad het.  
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1. BEY: Ja, my pa was ‘n rebel. Ek is bevrees iets van daardie bloed 

vloei ook deur my en my oudste broer, Joos, se are.  

2. ILSE: Hoeveel kinders is julle? 

3. BEY: Agt. Maar daar was nog drie wat dood gebore is. 

4. ILSE: (VERSTOM) Wat! Agt? Nee, eintlik elf. Jou arme ma!  

5. BEY: Jy hoef haar nie te bejammer nie. Sy is ‘n formidabele vrou. Nes 

my pa, ‘n Afrikaner in murg en bloed – en ‘n kultuurmens. 

(LAG) Sy het Joos en my byvoorbeeld belet om rugby te speel – 

nie omdat dit gevaarlik was nie, maar omdat dit ‘n Engelse spel 

was. Met agt kinders moes sy meet en pas om haar gesin van 

kos en klere te voorsien – tog het sy ‘n Steinway-vleuelklavier 

en ander musiekinstrumente gekoop en gesorg dat elkeen van 

ons ‘n instrument kan bespeel: Rondom die Steinway het ons 

dikwels saam musiek gemaak. 

6. ILSE: Watter instrumente het julle bespeel? 

7. BEY: Hymne en Ligstraal was altyd saam op die klavier, Joos het 

tjello gespeel, ek viool ….  

8. ILSE: Hymne en Ligstraal. Watter eienaardige name vir kinders. 

9. BEY: Ons kinders se name vertel eintlik ons hele familie-geskiedenis. 

Maar ek gaan jou nie nou daarmee verveel nie.  

10.ILSE: (LAG HARDOP) Ek sal daardie storie graag eendag wil hoor en 

die karakters in lewende lywe wil ontmoet.   

11. BEY: Dis die eerste keer wat jy vandag lag, Kleinding. Jy is mooi, 

maar as jy lag, is jy pragtig. En ja, jy sal my familie beslis 

ontmoet. Daarvan sal ek seker maak (OORGANG).  
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1. BEY: (SAG BY HOMSELF) Jy weet dit nog nie, meisietjie, maar ek 

het my trouvrou gevind! 

2. ILSE: (NADENKEND) Jy is baie bevoorreg, mnr. Beyers Naudé. 

(POUSE): Gewild, slim, ‘n leier … 

3. BEY: Nee nee, wag!  Ek is glad nie ‘n ywerige teologie-student nie. 

Dien op heeltemal te veel komitees en rade. En ek weet nou 

nog nie of ek predikant moet word nie. Eintlik wou ek advokaat 

word, maar Mammie het vasgeskop. 

4. ILSE: Hoekom? Dis ‘n gesogte beroep. 

5. BEY: Weet nie. (GRINNIK) Dalk het sy gedink ek sal nooit in die 

hemel kom nie, want advokate moet, volgens haar, aanmekaar 

lieg om misdadigers hulle regmatige straf te laat vryspringl Sy 

wou van altyd af hê ek moes predikant word.  

6. ILSE: En toe wen Mamma die stryd, want jy is tog nou met jou 

teologiese studies besig. 

7. BEY: Nee, ‘n tekort aan geld het die deurslag gegee. Ek het my B.A. 

klaargemaak, later ‘n M.A. verwerf, maar verdere geld vir ‘n 

regskursus was daar nie. Ek en Joos het albei gestudeer met 

beurse en lenings van die Kerk. Dis hoe ek in die Kweekskool 

beland het. 

8. ILSE: (NADENKEND) Om te dink ek het gedink jy is met die goue 

lepel in die mond gebore. Jy is so bekend onder die studente. 

9. BEY: Van my sosiale lewe het ek ‘n sukses gemaak, maar ek is 

bevrees dat ek steeds nie ‘n baie goeie Teologiestudent is nie. 

Te veel dinge wat pla. 
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1. ILSE: Dinge soos wat? 

2. BEY: Ag, sommer baie. Een is die manier waarop die Kerk die saak 

teen prof. Johannes du Plessis hanteer het, en die gevolge 

daarvan. Dit het dwars in my rebellekrop vasgesteek.  

3. ILSE: Ek het dié kerkstryd nooit gevolg nie. Waaroor het dit gegaan?  

4. BEY: Die kerk het prof. du Plessis van kettery beskuldig op grond van 

sy uitleg van die Goddelike en menslike nature van Christus in 

Fil. 2. Al het die Hooggeregshof hom na ‘n bittere kerkstryd van 

ses jaar vrygespreek, het die Kerk tog sy dienste aan die 

Kweekskool beëindig met behoud van sy salaris en 

pensioenvoordele.  Hierna was die Kweekskoolprofessore - met 

uitsondering van die vreeslose Prof. Bennie Keet - uiters 

versigtig oor uitsprake wat moontlik as omstrede beskou kon 

word.  

5. ILSE: Dis jammer. So iets demp vrye kritiese denke en diskusssie, wat 

so noodsaaklik is by goeie universiteitsopleiding.  

6. BEY: Ja, veral teologiese opleiding is ernstig daardeur gedemp. 

(POUSE) Ongelukkig ook my entoesiasme. (OORGANG)  

(GRINNIK) Ek moet erken dat ek en Frans Geldenhuys, wat  

 seker nog my swaer gaan word, soms op my miniatuur-skaak-

 stelletjie agter in sommige van die professore se klasse sit  

 en skaakspeel het.  

7. ILSE:  Nooit! Het jy darem goeie dosente ook?  
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1. BEY: Ja. Vir prof. Bennie Keet het ek groot bewondering. En, o ja, ook 

in my B.A. jare het ek groot respek vir professor Hendrik  

Verwoerd gehad. 

2. ILSE: Ek het gehoor die studente was nogal lugtig vir hom. 

3. BEY: Studente het nooit laat by sy Sosiologielesings opgedaag nie. 

Hy het die klas ingekom presies wanneer die klok lui. Het nooit 

‘n enkele aantekening voor hom gehad nie. Hy het die hele 

lesing deur ononderbroke gepraat terwyl hy heen-en-weer 

geloop het. Jy moes skryf vir al wat jy werd is. En as die klok lui, 

sê hy sy laaste sin en stap uit. Hy was ‘n baie bekwame dosent. 

Het presies geweet wat hy wil oordra en kon dit baie goed doen. 

BYK: BUS KOM TOT STILSTAND. LAWAAI VAN STUDENTE WAT 

VROLIK UITKLIM, DIT KRUISDOOF MET DIE HOSPITAAL- 

GELUIDE AAN DIE BEGIN VAN DIE DRAMA. 

4. LIESEL: Is Mammie nou gemakliker?  Wat kan ek nog vir Mammie  

doen? 

5. ILSE: (oud) (MOEG) Niks meer nie, my kind.  Gaan huis toe, Liesel. Jy het 

ook rus nodig. Hulle sorg goed. Ek slaap maar … en dink baie.  

6. LIESEL: Ek hoop dis aan mooi dinge wat Mammie dink. Moenie oor die 

moeilike tye dink nie. Dis nou verby.   

7. ILSE: Dit was ook mooi, al was dit moeilik. Het jou pa altyd … aan my 

sy gehad. Dit was genoeg.( POUSE) Wil bietjie rus… Baie 

moeg…Gaan nou huis toe, Liesel. 

8. LIESEL: Goed. Dan gaan ek maar. Ons sien mekaar weer vanaand.  

Johann en Hermann-hulle kom ook. Lekker rus, liefste Mammie. 
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BYK: ‘N SOENTJIE. VOETSTAPPE WAT WEGSTAP OP 

HOSPITAAL-TEËLVLOERE. STEEDS DOFWEG ANDER 

HOSPITAAL-GELUIDE OP AGTERGROND. 

1. ILSE: (DINK  TERUG. GEDAGTES MEER VLOEIEND AS SPRAAK) 

Reeds op daardie eerste toer van die Berg en Toerklub het ek 

my hart verloor. Hierdie jong tokkelok wou ek nie uit my lewe 

laat gaan nie. Later het Bey gesê dit was met hom 

dieselfde…Saam geserenade… aan debatte deelgeneem… dol 

geraak by Intervarsity… ‘n sorgvrye studentebestaan. Ons liefde 

het geblom. Tydens kort vakansies het ek hom saamgenooi 

Genadendal toe. Daar het sy lang pad van stadige inkeer en 

omkeer begin.  

BYK: HOSPITAALGELUIDE KRUISDOOF MET VOËLGESANG EN 

VOETSTAPPE OP GRUIS. RES VAN DRAMA ‘N TERUGBLIK 

OP HULLE LEWE SAAM. (Nie meer hospitaalgeluide nie) 

2. BEY: Wat ‘n lieflike oggend. (POUSE) Hierdie kort vakansietjies saam 

met jou op Genadendal, is salig, Kleinding. (OORGANG) Ek het 

veral die afgelope week baie geniet, maar ook baie nagedink. 

3. ILSE: Waaroor? 

4. BEY: Oor die hele opset hier op Genadendal. Alles hier vorm ‘n 

integrale deel: die kerk, die skool, die drukkery, die 

sendingwinkel. Ek verstaan net nie mooi waarom jou vader 

hoofsaaklik die sendingwinkel bestuur, en nie dikwels preek nie.  
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1. ILSE: My pa het in Duitsland as sendeling afgestudeer. Hy is toe na  

Genadendal gestuur. Maar eerwaarde Schmidt was reeds die 

diensdoende sendeling. My pa moes die sendingwinkel hanteer.   

2. BEY: ‘n Eerwaarde bestuur ‘n winkel? Waarom? 

3. ILSE: Ons glo dat jy nie net vir mense moet preek nie, maar hulle ook 

moet help om menswaardig te kan leef. Die kerk sorg vir die 

geestelike aspek, die winkel met goeie, bekostigbare voorrade 

sorg vir die liggaamlike, en die skool vir die verstandelike 

ontwikkeling. Die drukkery is onontbeerlik vir die skool sowel as 

die verspreiding van die evangelie. (MET KLEM) Daarom is 

elkeen wat hier werk eintlik ‘n sendeling wat op sy eie manier 

die evangelie help versprei. Niemand hier is minderwaardig nie. 

Ook nie sy werk nie. 

4. BEY: (PEINSEND) By ons is dit so anders. Op Graaff-Reinet is daar 

nog nie ‘n N.G. Sendingkerk vir swartes of ‘n sendeling nie.  

5. ILSE: Is jy ernstig? 

6. BEY: Daar is ‘n klein swart gemeenskappie wat bo in die lokasie 

woon. Maar daar is nie eintlik kontak tussen swart en wit nie.  

7. ILSE: Gee julle dan nie om wat van hierdie mense word nie? Is hulle 

welsyn en sieleheil nie ook belangrik nie?  

8  BEY: Vir sommige, soos my pa, wel. Hy gaan preek soms in die 

Sendingkerke in sy verskillende gemeentes. Maar as hy klaar 

gepreek het, ry hy direk terug huis toe. Die algemene gevoel 

onder ons mense is een van respek, maar ook van afstand.  
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1. ILSE: Vir my is hierdie … afsydigheid van julle baie vreemd. Maar ek 

dink dis seker maar die gevolg van julle politieke siening sedert 

Genl. Hertzog die premier geword het. 

2.  BEY: Hoe so? 

3. ILSE: Dis mos hy wat swart reservate gestig het en die stemreg van 

swartmense in die Kaap weggeneem het, of is ek verkeerd? 

4. BEY:  Nee, jy’s nie verkeerd nie. Ons glo dat die Here al by die Toring 

van Babel bepaal het dat die volkere oor die hele aarde moet 

versprei en as aparte volke moet voortbestaan. Maar ook dat 

ons Jesus se woorde ernstig moet opneem: Doen aan ander 

soos jy aan jouself gedoen wil hê. Wat jy dus vir jouself begeer, 

moet jy ook aan ander gun. 

5. ILSE: Hoe bring julle dit by julle aparte ontwikkelings-gedagte uit? 

6. BEY: As ons onafhanklikheid vir ons volk begeer, moet ons dit aan 

ander gun. Daarom is die reservate vir die swartes nie so ‘n 

slegte ding nie.  

7. ILSE: Ons hier by Genadendal glo weer ons hoort saam. As ons 

mekaar nie as mense leer ken nie, kan ons mekaar nie verstaan 

nie en ons sal mekaar nie vertrou nie. En die swartmense sal 

dink ons sien op hulle neer. 

8. BEY: Ons glo weer die resep vir vreedsame naasbestaan is dat ons  

onsself regeer en hulle regeer hulself en leef hulle eie taal en 

kultuur op hulle eie manier uit. Dis hoe God dit bedoel het van 

die tyd van die Toring van Babel af. 

9. ILSE: Ek sal hieroor moet nadink.  
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1. BEY:  Dit lyk my ons albei het heelwat om oor na te dink. (OORGANG)   

(NADENKEND) Ek moet sê, op Genadendal het ek vir die 

eerste keer Kleurlinge op ‘n heeltemal ander vlak ontmoet – as 

MENSE, toegewyde Christene, baie vroom en eg in hulle 

godsdiens. En die wyse waarop julle, veral JY, met swart en wit 

omgaan – so hartlik en natuurlik asof velkleur nie saak maak nie 

– het my met ander oë na my eie mense laat kyk… en ook na 

jou… en ook na die Kleurlinge… en na myself. En ek het begin 

wonder oor baie dinge. (OORGANG. POUSE)  

(IMPULSIEF, HALF UITASEM) Ilse, as ons klaar afgestudeer 

het, sal jy dan met my trou?  

2. ILSE: (VERRAS) Trou? Bey, dis so vinnig. So onverwags. Kom ons 

dink eers nog daaroor.  

3. BEY:  (MET KLEM) Kleinding, ek wil nooit weer sonder jou leef nie! 

   (OORGANG ) 

4. BEY: (VERTEL. GRINNIK) Sy het nie baie lank gedink voordat sy “ja” 

gesê het nie. Ons het op Ou Kersaand 1937 op Genadendal 

verloof geraak. My ouers, veral Mammie, was aanvanklik nie 

gelukkig oor my planne om met Ilse te trou nie.  

BYK: BEY SE STEM KRUISDOOF MET ADA SE STEM  

5. ADA: My seun, moenie nou verloof raak nie. Asseblief! Ons het niks 

teen Ilse as persoon nie. Sy is ‘n ordentlike meisie, maar sy is 

nie een van ons nie. 

6. BEY: Een van ons? Sy is ‘n mens, na die beeld van God geskape, 

Mammie. Wat maak haar anders as ons? 
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1. ADA: Sy is van ‘n ander taal, volk en kultuur as jy. Sy is van ‘n 

vreemde kerk, dogter van ‘n Morawiese … sendeling. Dis…dis 

net vir my ondenkbaar dat jy nie met ‘n Afrikanermeisie, iemand 

uit ons eie volk en kerk, trou nie. JY, ‘n toekomstige predikant 

van ons kerk. Dink Kind! Jy is besig om ‘n mal perd op te saal. 

2. BEY: Ek twyfel nie vir een oomblik dat sy nie almal se harte sal steel 

nie, Mammie. Sy is pragtig, intelligent, deernisvol en diep 

gelowig. Ek ken niemand wat so liefdevol soos sy is nie. Haar 

liefde is nie net vir haar eie mense nie. Dit sluit almal in. Ek 

wens julle kan sien hoe mooi sy met die mense van Genadendal 

omgaan.  

3. JOZUA: Ek het al die dinge reeds opgemerk, my seun. Maar die vraag is: 

Hoe sal sy by ons inpas? Sy weet niks van ons kerklike tradisies 

of ons Afrikaners se geskiedenis, kultuur en gebruike nie. En 

hoe sal die gemeentes haar aanvaar? As toekomstige predikant 

moet jy ook daaraan dink. 

4. BEY: Sy is intelligent en aanpasbaar, Pappie. Ek bekommer my glad 

nie daaroor nie.  

5. ADA: Dit lyk my daar is geen salf aan jou te smeer nie, Beyers.  

6. BEY: (BESLIS) Nee. Ek het Ilse lief, en ek gaan met haar trou, maak 

nie saak wat wie ookal sê nie. 

7. JOZUA: Dan is dit maar tot daarna toe. Ek aanvaar jou besluit, my seun.  

8. ADA: (BESLIS) Ek aanvaar dit nie.  

9. JOZUA: (FERM) Kom Ada. Die pad terug is ver. Kyk waar sit die son al. 

Ons seun het klaar besluit. Totsiens Seun.  
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1. ADA: Totsiens Bey. (SOENGROET. BEWEEG DAN WEG. ROEP OP 

AFSTAND) Ek hoop jy kom tot besinning. 

BYK: KARDEURE WAT OOP EN TOEKLAP. MOTOR SKAKEL AAN 

EN TREK WEG. 

2. BEY: (VERTEL) Daardie gesprek het lank by my gespook. Ek wou my 

ouers nie teleurstel nie, maar Ilse sou ek nooit prysgee nie. Aan 

die einde van 1939 het ek my Kweekskoolstudie voltooi en op 3 

Augustus 1940 is ons in die sendingkerk op Genadendal 

getroud. Mammie het haar darem later, baie later, eindelik met 

ons huwelik versoen.   

BYK: KRUISDOOF 

3. ILSE: Ai Bey. Jy is seker bly dat jy toe tog predikant geword het. Jy is 

so ‘n geliefde predikant. En ons is so gelukkig in die gemeentes 

waar ons tot dusver was. Die Here is goed vir ons. 

4. BEY: Ja, en ek kan ook op kultuurgebied steeds my bydrae bly maak.  

5. ILSE: Jy was skaars 25 jaar oud, toe word jy lid van die Afrikaner 

Broederbond. Die jongste lid! Ek is so trots op jou. 

6. BEY: Hou dié inligting maar vir jouself, my vrou. En ja, ons is gelukkig. 

Maar daar was ook moeilike tye – soos daardie tyd in Loxton, in 

die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. Dit was nie maklik nie, 

daardie tyd van petrolrantsoenering en spanning tussen die 

Ossewa Brandwag, die Nasionale Party en die Smuts-manne.  

Dit was vir my baie moeilik om die drie Afrikanergroepe uit 

mekaar te hou. Wou mekaar net te lyf gaan…  
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1. ILSE: (LAG) Ai tog, julle Afrikanerpolitiek laat my soms lag. Waar daar 

drie persone bymekaar is, stig julle drie partye. (OORGANG) Dit 

was interessante tye, my man, maar ek moet erken ek was bly 

toe ons na die oorlog in 1945  na die nuwe, jong gemeente in 

Pretoria-Suid kon skuif.  

BYK: KORT MUSIEKBRUG 

2. BEY: Ilse, het jy geweet dat Genl. Jan Smuts en Tant Isie ook in ons 

afgestigte deel van die gemeente woon? Sommer hier naby ons. 

3. ILSE: Ja, maar hulle bly glo lidmate van die oorspronklike Bosman-

straatgemeente, want hulle het noue bande met ds. Reyneke. 

4. BEY: Dit pla my nie. Wat my wel pla, is die Rooi Lissies wat 

weermaglede nou op hulle uniforms moet dra. Baie van ons 

lidmate is lede van die Weermag. Die Weermag verwag van 

hulle om ook as hulle kerk toe kom, hul weermag-uniforms met 

die rooi lissies te dra.  

5. ILSE: (LAG) En ek neem aan die Ossewa Brandwag en die Nasionale 

Partymanne sien rooi as hulle die manne met die rooi lissies die 

kerk sien instap. Is dit waarom gisteraand se Kerkraads-

vergadering tot na een voortgeduur het? 

6. BEY: Ja, my vrou. Ek het hulle probeer oortuig dat ons nie die 

evangeliebediening en sakramente durf weier aan mede-

gelowiges wat opgeroep is om in Afrika en Europa te gaan veg 

nie. Baie van hulle werk vir die staat en daar is druk op hulle 

uitgeoefen om die rooi-eed af te lê en nou word hulle ook nog 

verplig om kerk toe te kom met die rooi lissies op hulle skouers.  
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BYK: KORT MUSIEKBRUG 

1. ILSE (VERTEL) 1948.  Wat ‘n verrassing! Die Nasionale Party wen die 

verkiesing! (POUSE) Terwyl Genl. Smuts op sy plaas, nie ver 

van ons pastorie af nie, na die verpletterende nuus van sy 

nederlaag in Standerton oor die radio geluister het, het Bey in 

die pastorie gejuig! (OORGANG) 

2. ILSE: My liewe man, ek het jou lanklaas so jubelend gesien. Het jy dit 

nie verwag nie? Die tekens was tog daar. Die mense was die 

afgelope tyd so opstandig oor Genl. Smuts wat hordes swart 

werkers uit die swart reservate toegelaat het om na die stede te 

stroom en hier te kom werk, en oor die groot swart woonbuurtes 

wat sedertdien soos paddastoele opgeskiet het.  

3. BEY: Dis waar. En hulle het nie vergeet van die staking in 1922 toe 

soveel mynwerkers deur Smuts se regering doodgeskiet is nie.  

Oral waar ek die afgelope tyd huisbesoek gedoen het, is ou 

koeie weer uit die sloot gegrawe. Dit, en baie ander dinge, het 

my vertrapte volk laat voel dat Smuts sy rug op die Afrikanervolk 

gedraai het. (OORGANG) (TRIOMFANTLIK) Maar hierdie 

oorwinning is die einde van die Afrikaner se lang worsteling om 

homself te handhaaf, om sy taal en kultuur te beskerm en dit uit 

te bou. O Ilse, uiteindelik is my Afrikanervolk weer in beheer van 

sy eie land, sy eie taal en sy  eie volk! Die Here is goed vir ons! 

4. ILSE: En vir ons gesin ook, Bey. Jy is so ‘n gewilde predikant en almal 

is so lief vir jou. Ag my man, daar wag ‘n blink toekoms op jou. 

Ek is SO trots op jou! 
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BYK: ‘N KORT STUKKIE SOMBER MUSIEK 

1. BEY: (VERTEL) ‘n Blink toekoms? Dit was ‘n mooi droom… ‘n 

kortstondige droom, want kort daarna is ek in 1949 as 

studenteleraar beroep na Pretoria-Oos. Dr. Ben Marais en ds. 

Johan Luckhoff was my medeleraars. (POUSE) Toe verskyn dr. 

Ben Marais se boek: DIE KLEURKRISIS IN DIE WESTE. Die 

boek het ‘n storm in die kerk ontketen. (OORGANG)  

2. ILSE: Ek sien jy is amper klaar met Dr. Ben se boek wat so opspraak 

verwek. Dink jy dit sal my ook interesseer? 

3. BEY: Ja, dit sal. Dr. Ben het al sedert 1944 die Skriftuurlike gronde vir 

rasse-apartheid in kerklike vergaderings bevraagteken. Maar in 

hierdie boek het hy nou duidelik die Bybelse begronding wat 

deur die kerk verkondig word, verwerp. Hy sê die beleid kan 

alleen op praktiese gronde geregverdig word. 

4. ILSE: En wat sê die AB-Broeders daarvan? 

5. BEY: Ons het daaroor gepraat. Hulle het gevoel dat ons hierdie 

standpunt sal moet bestry.  En ek is bevrees dat die boek ook in 

ons gemeente spanning veroorsaak, my vrou. Dr. Ben neem my 

en Johan kwalik dat ons, sy kollegas, hom nie ondersteun nie. 

Ek weet nie hoe om die situasie te hanteer nie. (OORGANG) 

6. ILSE: Dis nogal ‘n slegte tyd vir jou om nou vir 6 maande oorsee te 

moet gaan. Ons sal jou mis… En jy is eintlik nou hier nodig. 

7. BEY: Ja. Dis jammer dat die Kerkjeugvereniging juis nou in die NG 

Kerk ontstaan het. En waarom is ek gekies om oorsee te gaan? 
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1. ILSE: Dis seker omdat jy nog jonk is wat hulle jou afgevaardig het om 

saam met ds. Willem Strauss ‘n intensiewe studie van kerklike 

jeugwerk in Europa en Amerika te gaan doen.  

BYK: KORT MUSIEKBRUG 

2. ILSE: Ons is so bly jy is weer terug van oorsee af, Bey. Die kinders, 

veral Johann, Francois en Hermann, het jou baie gemis 

3. BEY: Ek het julle ook gemis. Dis salig om weer tuis te wees. 

4. ILSE: Maar daar is iets wat jou hinder, my man. Jy loop deesdae 

gedurig met ‘n frons rond, slaap sleg en praat soms selfs in jou 

slaap. Wat is verkeerd, Bey? 

5. BEY: (POUSE) Vir my en Willem was die ses maande oorsee ‘n lang 

en baie moeilike tyd.  

6. ILSE: Hoe so? 

7. BEY: Ons het in daardie tyd jong Christene van verskillende rasse uit  

verskillende Protestantse kerke in dertien lande ontmoet. Talle 

kritiese vrae oor ons apartheidsbeleid is aan ons gestel.  

8. ILSE: Kon julle dit antwoord? 

9. BEY: Ons kon nie. Het dit probeer wegpraat. Maar die vrae het in ons 

gemoed bly lê. En Ilse, ek huiwer om dit te sê, maar daar is 

saadjies van twyfel gesaai… In my hart besef ek al hoe meer 

dat dr. Ben Marais goeie gronde vir sy standpunt gehad het toe 

hy daardie boek geskryf het. (SUG) My vrou, ek worstel 

deesdae met strydvrae rondom apartheid.  

10. ILSE: (SIMPATIEK) Wil jy daaroor praat? 
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1. BEY: As studenteleraar word van my verwag om die jong studente, 

die leiers van die toekoms, te oortuig dat die apartheidsbeleid 

volwaardig Bybels geregverdig kan word. Ek vind dit al hoe 

moeiliker. 

2. ILSE: (VERWONDERD) Maar jy het nog altyd vir my verduidelik dat 

die doel van aparte ontwikkeling van die verskillende volke juis 

is om die onderontwikkelde gemeenskappe te help om tot 

volwaardigheid te groei. Julle wil hulle trots maak op hul eie taal, 

kultuur en agtergrond, sodat hulle uiteindelik as onafhanklike 

groepe sonder ons hulp hulself kan regeer. 

3. BEY: Ja, so is dit by ons ingeskerp en so het ek dit aan jou verduidelik 

en dis hoe ons dit aan ons gemeentes en die studente oordra. 

4. ILSE: Maar wat het dan nou verander? 

5. BEY: (MET KLEM) Die beleid is te idealisties. En die Tomlinson-

verslag daaroor wat onlangs verskyn het en wat by ons 

universiteite behandel word, pla my ook.  

6. ILSE: Wat pla jou? 

7. BEY: Ek glo dat Prof. Tomlinson eerlik en opreg was, maar dis die 

toepassing van die beleid wat probleme gaan oplewer.  

8. ILSE: Ek verstaan nie. 

9. BEY: Gebiede sal afgestaan moet word. Hordes mense, wit en swart, 

sal verskuif moet word, nywerheidsontwikkeling sal in gebiede 

wat vir swartes bestem is, moet plaasvind. En die grond wat aan 

die swartes toegeken word, is te min. Dit gaan geweldige 

ontwrigting en spanning veroorsaak. (OORGANG) 
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1. BEY: (WANHOPIG) Dit kan net nie werk nie, Ilse. Dit kan nie!  

2. ILSE: Ek het ook agtergekom dat jy veral na jou besoek aan die 

Gereformeerde Ekumeniese Sinode in Potchefstroom in ‘n 

ander wêreld leef.  

3. BEY: My vrou, daardie sinode, wat ek as buitestaander bygewoon het, 

het my tot die skokkende besef gebring dat my eie kerk se 

verdediging van apartheid op Bybelse gronde ‘n ernstige fout is.  

4. ILSE: Maar leef dan jou oortuigings uit. Praat daaroor! 

5. BEY: Dis nie so maklik nie. (POUSE) Ilse, deesdae kan ek nie meer 

die stil, pleitende stem van die Heilige Gees stilmaak nie. 

Daardie stem sê vir my: “Beyers Naudé, waarom probeer jy 

steeds teen die prikkels skop? Is dit uit vrees vir die moontlike 

gevolge wat dit vir jou lewe, vir jou vrou en kinders, vir jou 

loopbaan kan hê? Is dit dalk die vrees dat jy jou populariteit as 

‘n gewilde en vooraanstaande predikant in die NG Kerk gaan 

verloor?” Ek probeer daardie stem ignoreer, maar ek kan nie. En 

dan dink ek weer: Wat gaan dit aan my ouers doen? Veral my 

pa wat ‘n stigterslid van die Afrikaner Broederbond was. 

6. ILSE: Ja, hulle is sulke trotse en patriotiese Afrikaners wat so vas 

oortuig is daarvan dat apartheid die enigste uitweg vir ons multi-

kulturele land is.  

7. BEY: Dit gaan ‘n moeilike pad wees, my vrou, ‘n lang woestynpad. 

(TEER) Kleinding, sien jy kans om daardie pad saam met my te 

loop? 
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1. ILSE: Waar jy gaan, sal ek gaan, Bey. Jou volk is my volk en jou God 

is my God. En onthou, die Here het nooit vir ons belowe dat sy 

kinders se pad altyd met rose besaai sal wees nie.  

2. BEY: As ek alleen was, sou ek nie twee maal gehuiwer het nie. Maar 

ek sidder as ek dink wat dit aan jou en die kinders kan doen. En 

dan is daar ook nog die Broederbond.  

3. ILSE: Jy sal met hulle ook eerlik moet wees.  

4. BEY: Ek het reeds met hulle gepraat - by ons laaste vergadering.. 

5. ILSE: En hulle reaksie? 

6. BEY: Hulle het skerp van my verskil en my gewaarsku dat my 

standpunt my in ‘n ernstige krisis in my kerk en volk kan laat 

beland. Ander het gesê dat ek nie my belowende toekoms en 

my loopbaan met onverstandige, emosionele optredes en 

uitsprake moet bederf nie. Ds. Bertie het agterna vir my gesê 

dat ek geduldig moet wees. Dit gaan nog jare duur voordat die 

kerk sal kom tot by die punt waar ek nou reeds is. Ek het gevra: 

“Maar Broer Bertie, wat moet ek in die tussentyd met my gewete 

maak?” (POUSE) 

7. ILSE: Wat was sy antwoord? 

8. BEY: Net: “Dit is iets wat elkeen van ons in sy eie hart sal moet 

besluit.” 

9. ILSE: Bly net getrou aan jou gewete, my man. En luister na die stem 

van die Heilige Gees.  
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1. BEY: Dis maklik om te praat, Ilse. Maar jy weet dat ek geen private 

inkomste het nie. Jy weet dat dit my 15 jaar geneem het om my 

studieskuld terug te betaal. Waarvan sal ons leef as my kerk my 

uitsmyt? Ek het vier kinders en ‘n vrou! 

2. ILSE: Die Here sal voorsien, Bey. Doen wat jy weet wat reg is. 

3. BEY: Ek bewonder jou vir jou moed, my dierbare Kleinding. Maar jy 

moet weet dat dit nie so maklik gaan wees nie. Ek het die 

afgelope tyd dinge gehoor en gesien wat my bang maak.  

4. ILSE: Wil jy my daarvan vertel? 

5. BEY: ‘n Paar van die jong predikante wat ek as teologiese studente 

op Tukkies leer ken het, het na hulle afstudering in gemeentes 

in die NG Sendingkerk, die NG Kerk in Afrika en die klein Indian 

Reformed Church gaan werk. Hulle het my vertel hoedat hulle 

gemeentes hulle gedurig konfronteer met die onreg en lyding 

wat apartheid in hul daaglikse lewe as Kleurlinge, Indiërs en 

swart mense meebring. Ek wou nie glo wat hulle my vertel het 

nie. Toe sê hulle: “Kom kyk self.” Ek het gegaan. Dis waar ek 

die afgelope tyd was.  

6. ILSE: Ek het gewonder watter geheimsinnige reise jy onderneem het. 

7. BEY: Ek wou met niemand daaroor praat nie.  

8. ILSE: Wil jy nou praat? (POUSE) 

9. BEY: Francois Malan het my na die mynkampong van Crown Mines 

geneem en na die ontvangslokale waar trekarbeiders deur die 

mynmaatskappy ontvang is. (POUSE) 
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1. BEY: Chris Greyling het my na Fordsburg geneem en Charl le Roux 

het my na lidmate in Lenasia laat luister.  

2. ILSE: En? 

3. BEY: Daar het ek gehoor en gesien wat hulle onder die 

apartheidswette beleef: die paswette, trekarbeid, groeps-

gebiede, werkreservering en baie meer. Dinge wat al lankal 

bestaan, maar wat sedert dr. Verwoerd premier geword het, 

vinnig struktuur gekry het en met meer vasberadenheid 

toegepas word.  

4. ILSE: Jy het altyd gesê dat hy ‘n man van daad is, intelligent en 

doelgerig. Gee hom kans, Bey. Wie weet, dalk gaan hy dinge in 

‘n positiewe rigting stuur.  

5. BEY: Nee Ilse. Hierdie besoeke het my met ‘n skok laat besef dat die 

toepassing van ons mooi apartheidsideaal suksesvol daarin 

geslaag het om blank en gekleurd in Suid-Afrika nie net 

geografies nie, maar ook geestelik van mekaar te skei.  

(STADIG, MET KLEM) Die grootste skok was toe ek besef het 

dat ons as blankes so ver verwyderd van die gekleurdes lewe 

dat ons ons hele lewe kan deurgaan sonder dat ons die vaagste 

benul het van die pyn en lyding wat die praktiese toepassing van 

ons beleid aan miljoene van hierdie mense doen.  Ek was bang.  

6. ILSE: (SIMPATIEK) Bang? 

7. BEY: Ja, bang om myself met hierdie waarheid te konfronteer. Bang 

vir die reaksie wat sal kom – veral van Afrikaners, die AB-lede 

en geliefde gemeentelede. (OORGANG) 
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1. BEY: (EMOSIONEEL) Ilse, ek wil nie uitgekryt word as ‘n verraaier 

van alles wat vir die Afrikaner dierbaar en kosbaar is nie! 

(POUSE). Veral was ek bang oor wat dit vir julle sal inhou. Ons 

gesin sal soos melaatses wees – uitgeworpenes uit die 

samelewing. (POUSE. WANHOPIG) O my vrou, ek is so 

deurmekaar soos nog nooit tevore in my lewe nie.  

2. ILSE: Moenie dat jou Afrikanerhart die stem van jou gewete of die 

stem van die Heilige Gees in jou binneste, stilmaak nie, Bey. 

(OORGANG) 

Maar sê my: Het jy al besluit oor die beroep na Aasvoëlkop toe? 

3 BEY: Ja. Ek weet nie hoekom nie, maar ek was van die begin af  

innerlike oortuig daarvan dat ek die beroep moet aanneem. 

4. ILSE: Jy weet dis ‘n nuwe gemeente in een van die spogbuurtes in 

Johannesburg. Daar sal baie invloedryke Afrikaners wees. Ook 

heelwat AB-lede. Dit kan dinge vir jou bemoeilik. 

5. BEY: Ek weet. Maar jy het so pas gesê ek moet my deur my gewete 

en die Heilige Gees laat lei. En dit is wat ek gaan doen. 

(OORGANG. VROLIKER) Ons trek binnekort Aasvoëlkop toe. 

mev. Beyers Naudé. Jy kan maar begin pak! 

BYK: VROLIKE MUSIEK OOR ‘N RADIO WORD SKIELIK  

ONDERBREEK DEUR VINNIGE TOETGELUIDE OOR  RADIO. 

6. MANLIKE OMROEPER:  Dit is die SAUK.  Hier volg ‘n noodberig: (POUSE) 
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1. OMROEPER:  Vanoggend, 21 Maart 1960, het duisende swart mense ‘n  

   protesoptog teen die paswette in Sharpeville gehou.    

   Vanmiddag, om halftwee, het die polisie ingegryp en in die  

   daaropvolgende oproer is ‘n aantal optoggangers deur die  

   polisie doodgeskiet. Bly ingeskakel vir verdere berigte wat  

   uitgesaai sal word sodra ons meer besonderhede ontvang het. 

BYK: ILSE SE HARDLOPENDE VOETSTAPPE  

2. ILSE: (ROEP EFFENS UITASEM)  Bey, Bey, waar is jy?   

3. BEY: (‘N ENT WEG) Hier, in my studeerkamer. 

 HARDLOOP STEEDS. VOETSTAPPE KOM TOT STILSTAND. 

4. BEY: (STEMME BYMEKAAR) Wat is dit, Ilse? 

5. ILSE: Daar was so pas ‘n noodberig oor die radio. Die polisie het ‘n 

aantal swart protesoptoggangers in Sharpeville doodgeskiet.  

6. BEY: (ONTSTELD)  Hoeveel is dood? 

7. ILSE: Weet nog nie. Hulle sal in die loop van die dag verdere inligting 

bekendmaak sodra hulle meer weet.  

8. BEY: (VERTEL) Die volgende oggend het die radionuus en 

skreeuende plakkate in groot swart letters die gebeure by 

Sharpeville uitgebasuin. 

BYK: EET ONTBYT TERWYL HULLE GESELS.   

9. BEY:  (AAN ILSE) Ai, my vrou. Sover is daar alreeds 69 mense 

doodgeskiet en 180 is gewond. Waar gaan dit alles eindig? 

(POUSE) Ek begin dink prof. Ben Marais was nie verkeerd toe 

hy sy boek: KLEURKRISIS IN DIE WESTE geskryf het nie.  

8: ILSE: En  wat van prof. Bennie Keet se SUID-AFRIKA, WAARHEEN?   
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1. BEY: Ja. (POUSE. SUG) Ek kon laasnag nie slaap nie. Die drie jong 

sendelinge wat my geneem het om met my eie oë te sien wat 

die apartheidsbeleid in die praktyk aan mense doen, het die hele 

nag by my gespook. Een ding weet ek nou:  

(MET KLEM) Beyers Naudé, jy mag nie langer stilbly nie!     

BYK: LAATMIDDAG-GELUIDE IN VOORSTEDELIKE TUIN. 

(VOËLSANG, MOTORS WAT OP ‘N AFSTAND  VERBY-

BEWEEG, VALLENDE WATER VAN ‘N FONTEINTJIE..) 

2. ILSE: Ag hoe rustig en mooi is dit in hierdie pragtige pastorietuin van 

Aasvoëlkop. Wat ‘n voorreg om deel van hierdie gemeente te 

kan wees. (OORGANG) Ek wonder hoe lank hierdie Cottesloe-

beraad nog gaan voortduur. (SUG) Wie sou kon dink dat die 

gebeure by Sharpeville wêreldwyd soveel reaksie sou ontlok? 

Dit het skokgolwe rondom die wêreld gestuur het. Leiers van die 

Wêreldraad van Kerke is nou hier in Suid-Afrika. Hulle het by 

Cottesloe kom reël vir ‘n Kerkeberaad van al die kerke om die 

situasie in Suid-Afrika te bespreek. Ek kan nie wag vir Bey om 

terug te kom en te vertel wat daar gebeur het nie 

BYK: MOTOR KOM NADER. HOU STIL. MOTORDEUR KLAP TOE. 

3. ILSE: A, eindelik is Bey terug van Cottesloe af. (SY ROEP). Bey, hier 

is ek – by die fonteintjie. 

4. BEY: (OP ‘N AFSTAND) O, daar. (BEWEEG AL PRATEND NADER) 

Wag daar. Ek kom. ‘n Rustige oomblik saam met jou in die tuin 

is net wat ek nou nodig het. 

 (NOU BY HAAR) Dag, my vrou. (SOEN. HY SUG MOEG)  
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1. ILSE: Jy lyk moeg. Kom sit. Hier – ‘n gemaklike stoel in die koelte. Kan 

ek vir jou iets te ete of te drinke bring? 

2. BEY: Nie nou nie, dankie. (HY GAAN SIT) 

3. ILSE: Was dit ‘n moeilike beraad? 

4. BEY: Moeilik, maar sinvol. (POUSE) Daar was 80 afgevaardigdes 

vanuit verskillende rasse en belydenisse vanoor die hele wêreld 

by Cottesloe byeen. (MET KLEM) Die mense is ernstig, Ilse. 

(POUSE) Daar is sewentien besluite geneem. Daar is vier wat 

ek weet wat groot opspraak gaan verwek.  

5. ILSE: Kan jy daaroor praat? 

6. BEY: Ja. Ds. Bertie Brink, moderator van ons sinode, het ons 

gewaarsku dat ons ons sal moet voorberei vir ‘n baie 

stormagtige tyd. En nadat ‘n persverklaring uitgereik is, het een 

van die persmanne gevra of ons besef dat hierdie verklaring 

dinamiet bevat. Ek is bevrees dat die vonke oor daardie vier 

besluite gaan spat.  

7. ILSE: Laat ek hoor. 

8. BEY: Die eerste was dat niemand wat in Jesus Christus glo, uitgesluit 

mag word uit enige Kerk op grond van sy ras of kleur nie. 

 Die tweede dat daar geen Skriftuurlike grond vir ‘n verbod op 

gemengde huwelike bestaan nie.  

 Die derde dat alle mense die reg moet hê om grond te besit 

waar hy woon.  
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1. BEY: En die laaste dat almal ook die reg moet hê om deel te hê aan 

die regering van die land en dat die Kleurlinge so gou moontlik 

weer direk in die Parlement verteenwoordig moet word. 

2. ILSE:  (VERSTOM) Wil jy my sê dat daardie aanbevelings aanvaar is? 

3. BEY: Ja, met ‘n groot meerderheid.  

4. ILSE: (JUBELEND)  Maar dis wonderlik, Bey! Jy gaan nie meer ‘n 

stem roepende in die woestyn wees nie.  

5. BEY: (TWYFELEND) Ek weet nie, Ilse. Wat gaan ons paar NG- 

afgevaardigdes sê as ons in ons gemeentes met daardie 

besluite gekonfronteer word? Ek vrees dat die dinamiet waarvan 

die persman gepraat het, baie gou gaan ontplof.  

6. ILSE: Ag nee. Jy is dalk onnodig bekommerd. Kom ons gaan in dan 

maak ek vir ons lekker koffie.  

BYK: KORT MUSIEKBRUG. 

7. ILSE: Jou vrees was toe nie ongegrond nie, Bey. Dit het die  

Hervormde Kerk net twee dae geneem om oor die radionuus te 

verklaar dat hulle afgevaardigdes hulle nie met die besluite van 

die raad vereenselwig nie.  

8. BEY: En die vet is in die vuur in al die koerante. Veral die koerante in 

die noorde is skerp veroordelend en verkondig dat die 

toepassing van die besluite sal lei tot die ineenstorting en 

verdwyning van die Christendom in Suid-Afrika.  

9. ILSE: Bey, ek sien jy het hier in die koerant geantwoord op al die 

kritiek.  
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1. BEY: Ek kan nie anders nie. Die mense moet besef dat hulle die 

kerkleiers by die beraad kan vertrou. Hulle het hulle land en volk 

lief, maar is ook manne wat glo dat daar ‘n hoër gesag as dié 

van land en volk is waaraan hulle hulle moet onderwerp: die 

gesag van die Woord van God! 

2. ILSE: Dawie, die rubriekskrywer van Die Burger lewer darem meer 

positiewe kommentaar.  

3. BEY: ‘n Uitsondering. Het jy gesien wat A.P. Treurnicht, redakteur van 

Die Kerkbode, geskryf het?  

4. ILSE: Ja. Hy beskryf die besluit oor die verteenwoordiging van die 

Kleurlinge in die Parlement as ‘n ontoelaatbare staatsgreep. 

BYK: KORT MUSIEKBRUG. TELEFOON LUI: TEL FOON OP 

5. BEY: Beyers Naudé. Goeienaand. 

6. FRANS: (GEFILTERDE TELEFOONSTEM) Naand Bey. Het  julle na dr. 

Verwoerd se Nuwejaarsboodskap oor die radio geluister? 

7. BEY: Ja, Frans. Met ‘n swaar hart. Hierdie Nuwejaarsboodskap van 

1961 sal onthou word as die dag waarop dr. Verwoerd die 

spyker in die doodskis van die Cottesloe Beraad geslaan het. 

8. FRANS: Ek moet erken dat dit ‘n slim skuif van hom was om die 

Cottesloe beraad af te maak as ‘n groep buitelanders wat in 

Suid-Afrika se interne sake wil inmeng. 

9. BEY:  Nou het hy die kerke ook bygesleep. Hy sê eers as ons weet 

wat die kerke by hulle sinodes besluit het, sal ons weet wat die 

volk se wil is.   
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1. FRANS: Iintussen het die Broederbond ook sy invloed laat geld. Reeds 

direk na die beraad het hulle hul lede aangemoedig om die 

Cottesloe besluite te verwerp. Ek het self so ‘n brief ontvang. Jy 

seker ook. 

2. BEY: Nee, ek het nie. Hulle het my blykbaar klaar afgeskryf. En het jy 

die koerante gelees? 

3. FRANS: Die wat ek in die hande kon kry. Dis duidelik dat die meeste 

Afrikaanse koerante ‘n landswye stemming help skep vir die 

algehele verwerping van die besluite van die beraad. Swaer, jy 

sal versigting moet wees en nie dinge moet sê of doen wat jou 

hele toekoms in die gedrang bring nie. 

4. BEY: Dit is ‘n totale aanslag van alle kante af, Frans. Ek is bevrees 

dat min teoloë of lidmate dit hierna sal waag om die Cottesloe 

besluite te verdedig. Maar ek sal nie van my standpunt afwyk 

nie.  

5. FRANS: Ek weet. Maar ek het gevoel ek moet jou waarsku. Jy loop op 

dun ys.  

6. BEY: Swaer, dink jy dat ek hierdie pad uit my eie loop? Ek voel soos 

Paulus: Ek word gegord en gelei op paaie waar ek uit my eie nie 

sal wil loop nie. Ek kan nie anders nie. Ek moet loop waar God 

lei.  

7. FRANS: Daarop het ek geen antwoord nie. Sterkte Bey. 
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1. ILSE: (VERTEL) In April 1961 het die Transvaalse Sinode van die NG 

Kerk in die stadsaal van Pretoria vergader. Bey het met ‘n 

somber gesig van die Sinodesitting af teruggekeer. 

(OORGANG) 

2. ILSE: Dit lyk nie of dit goed gegaan het met die sitting nie, Bey. Wat 

het daar gebeur? 

3. BEY:  Daar was 730 afgevaardigdes en daar is vir twee dae net oor 

Cottesloe gedebatteer. Toe moes elkeen van ons wat deel van 

die Cottesloe-beraad was, onsself verdedig oor die standpunt 

wat ons daar ingeneem het.  

4.  ILSE: En toe? 

5. BEY: As jongste afgevaardigde het ek laaste gepraat. Ek het kort 

gepraat en net gesê: “As enigeen my kan oortuig dat wat ons 

daar besluit het, in stryd is met die Woord van God, sal ek 

verskoning vra en my standpunt repudieer. Maar as daar uit die 

Skrif nie sulke bewyse is nie, bly ek by my standpunt.”  

6. ILSE: Hoe het hulle gereageer? 

7. BEY: My verklaring is in doodse stilte aangehoor. (OORGANG) 

 (EMOSIONEEL) My vrou, ek kon nie anders nie. Ek besef dat 

ek met hierdie verklaring deure vir my toegemaak het, dat ek my 

hele loopbaan as NG predikant onder ernstige verdenking 

geplaas het. Maar ek moet God meer gehoorsaam wees as 

mense. 

8. ILSE: Ek is trots op jou, Bey. Moenie jou bekommer nie. Die Here sal 

voorsien.  
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1. BEY: Daar is nog meer. Feitlik sonder bespreking en binne enkele 

minute is daarna besluit om ons lidmaatskap van die 

Wêreldraad van Kerke te beëindig.  

2. ILSE: (GESKOK) Sommer net so?  

3. BEY: Ja. Die WRK is afgemaak as ‘n liberalistiese, humanistiese, 

modernistiese, kosmopolitiese, sosialistiese vereniging.  

4. ILSE: Ai, my man. Met hierdie besluit het die kerk hom op ‘n pad van 

kerklike isolasie geplaas. 

5. BEY: Ja, maar wat my die meeste ontstel, is dat my kerk sy profetiese 

roeping teenoor enige regering en my land se mense vir baie 

jare nie meer sal kan vervul nie.  

6. ILSE: Dinge lyk nie goed nie. 

7. BEY: Nee. Ek begin besef dat ek gevaar loop om ‘n stem roepende in 

die woestyn te word. Maar een ding wéét ek: Ek het nie die 

morele reg om my gemeente onder ‘n vals indruk te bring nie. 

Ek sal ‘n preek hieroor by Aasvoëlkop moet lewer. 

8. ILSE: Doen dit dan so gou moontlik. (OORGANG) 

BYK: STUKKIE KERKSANG WAT SAGTER WORD AS BEY PRAAT. 

9.  BEY: Geliefdes van Aasvoëlkop, ons is almal bewus daarvan dat die 

Kerk deesdae ernstig verskil oor die vraagstukke wat die 

afgelope tyd na vore gekom het. Ons moenie daaroor stilbly nie, 

maar saam na die waarheid in Gods Woord soek.  

BYK: KERKSANG SWEL UIT EN VERDOF WEER AS HY VERDER 

PRAAT. 
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1. BEY: Waar ons van mekaar verskil, moet ons mekaar se goeie trou 

aanvaar en mekaar ruimte gee om te kan verskil. Die laaste ding 

wat ons nou moet doen, is om mekaar te begin uitskel as 

liberaliste, humaniste of negrofiliste.  

BYK:   KERKSANG DOOF HEELTEMAL UIT. 

2. ILSE: (BEKOMMERD) My liewe man, jy kan nie so aangaan nie! Ek 

en die kinders sien jou skaars. Jy werk jou dood. 

3. BEY: (TEER) Kleinding, ek is jammer. Gee my nog net ‘n rukkie. Ek 

glo dinge gaan begin verander.  

4. ILSE: Hoe lank nog? Dis vandat daardie teologiese tydskrif van julle, 

PRO VERITATE, verskyn het en Albert Geyser, Ben 

Engelbrecht en Willie Jonker jou gevra het om die eerste 

redakteur te word, wat jy jou so afsloof.  

5. BEY: My vrou, een of ander tyd moet almal besef dat die primêre taak 

van die Kerk is om te stry teen elke vorm van onreg. Dan sal 

ons bymekaarkom en sê: “Laat ons hierdie verskille uitpraat.”  

Die eerste geleentheid kan dalk nog vanjaar, in 1963 opduik. 

Die NG Kerk van Transvaal het so uitgebrei dat dit nodig geword 

het om ‘n streeksinode vir Suid-Transvaal af te stig. Die 

stigtingsinode sal Aprilmaand plaasvind. Ons kan ons stem daar 

laat hoor. 

6. ILSE: (PLEIT) Maar probeer net intussen om bietjie rustiger te raak. 

7. BEY: Ek werk daaraan. Ek het gisteraand by die AB-vergadering as 

lid van die Broederbond bedank. Die druk van daardie kant af 

het net  te veel geword. Maar my hoop is op die nuwe sinode. 
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1. ILSE: (VERTEL) Dit was ‘n ydele hoop. By sy terugkeer het Bey vertel: 

2. BEY: En Ilse, toe gebeur ‘n onbegryplike ding: Die nuwe sinode 

verkies my uit die bloute as moderator! Ek kon nie begryp wat 

hieragter steek nie. Toe, aan die einde van die sitting, verstaan 

ek. (POUSE) ‘n Versoek is aan my voorgelê dat ek my 

redakteurskap van PRO VERITATE moes neerlê en my aan die 

blad moes onttrek. Die boodskap was duidelik: Ons het jou 

leierskap nodig, mits dit in ooreenstemming is met die kerk se 

tradisionele standpunte. Ek het geantwoord dat ek jammer is, 

maar ek kan dit nie doen nie. Ilse, ons het juis so pas ‘n 

CHRISTELIKE INSTITUUT gestig wat sal voortbou op die werk 

van PRO VERITATE. 

3. ILSE: Wie is daarby betrokke? 

4 BEY: Dis ‘n interkerklike, veelrassige groep van 180 mense, 

hoofsaaklik teoloë, wat byeengekom het en die Instituut gestig 

het. Ek is gevra om die eerste direkteur van die CI te word. Ek 

het uitstel gevra om daaroor te dink. Ek wil eers by my kerk hoor 

of ek my status as predikant kan behou indien ek hierdie 

interkerklike pos aanvaar.  

5 ILSE: Wat is julle doel met die Instituut? 

6. BEY: Om die Bybelse opdrag van Christelike eenheid oor die grense 

van ras, taal en kultuur te bevorder, sonder om die 

verskeidenheid van tale en kultuurgroepe te ontken. En die 

tweede doel is om sosiale geregtigheid onder alle 

bevolkingsgroepe te bevorder. 
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1. ILSE: Dis mooi doelstellings. Die kerk behoort nie beswaar te hê nie. 

2. BEY: (VERTEL) Ilse was verkeerd. DIE TRANSVALER het die nuus 

van my versoek laat uitlek. Onmiddellik was ek midde-in ‘n 

storm. Kerkrade – ook die van Aasvoëlkop – het my dringend 

versoek om my verbintenis met PRO VERITATE en die 

CHRISTELIKE INSTITUUT te heroorweeg. Ook my geliefde 

swaer, Frans Geldenhuys, het my besoek. 

3. FRANS: Bey, ons is van ons studentejare af boesemvriende en nou ook 

familie en kollegas. Ek pleit dringend by jou om jou los te maak 

van al hierdie interkerklike bewegings. Jy is so talentvol en so 

kosbaar vir ons kerk en volk. Ons kan jou nie verloor nie. 

4. BEY: Ek kan nie, Frans. Ek moet met my gewete saamleef.  

5. FRANS: Waarom probeer jy nie liewer om die die verandering van denke 

binne die struktuur van die NG Kerk te bevorder nie?  

6. BEY: Frans, as daar net tien predikante van my kerk is wat bereid sal 

wees om in die openbaar hulle oortuigings oor Kerk, ras en 

geregtigheid – soos in die Cottesloebesluite vervat – bekend te 

maak, dan sal ek die aanbod van die Christelike Instituut van die 

hand wys. 

7. FRANS: Maar Bey, jy weet mos dat, in die lig van wat alles sedert 

Cottesloe gebeur het, dit byna onmoontlik sal wees om tien 

sulke broeders te vind.  (OORGANG) 

8. BEY: (VERTEL) Daarmee was my lot verseël. Ek het ‘n brief van die 

Regskommissie ontvang net om te sê dat die Kerk my aansoek 

nie goedkeur nie. Geen redes is gegee nie. (POUSE) 
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1. BEY: Op 22 Sept. het ek, na nagte van intense gemoedsworsteling, 

my antwoord ook aan Aasvoëlkop gemeente gegee in ‘n preek 

waarin ek gesê het ons moet God meer gehoorsaam wees as 

mense.   

2 ILSE: (VERTEL) So het die weë van die NG Kerk en Bey op 3 

November 1963 by Aasvoëlkop geskei toe hy sy afskeidspreek 

gelewer het.  Sy teksvers het my geruk. 

3. BEY: Geliefdes, my teksvers vir vandag is Jeremia 23:29: 

“Is My woord nie so, soos ‘n vuur nie, spreek die Here, en 

soos ‘n hamer wat ‘n rots verpletter nie?”  

Hierdie woorde uit die mond van die profeet…. 

BYK: BEY SE STEM DOOF BYNA HEELTEMAL UIT EN DIEN NET 

DOFWEG AS AGTERGROND VIR ILSE SE GEDAGTES 

4. ILSE: (SAG, BY HAARSELF) Soos ‘n vuur? Soos ‘n hamer wat ‘n rots 

verpletter? (POUSE) Here God, waarom het u vir Bey gekies om 

u engel te wees wat die hamer moet swaai om die 

apartheidsrots te help verpletter? Vandag gaan hy, U dienaar 

wat so hard gewerk het om U wil te gehoorsaam, sy 

predikantstatus ontneem word. Sy afskeidswoorde brand soos 

‘n vuur in my binneste en my hart voel soos daardie rots wat 

deur U hamer verpletter word…(OORGANG) Het ons nou die 

einde van ons pad in U diens bereik? Waarheen nou, Here? 

Wat is U wil met ons? 

BYK: ILSE DOOF UIT. BEY SE STEM DOOF IN.  
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1. BEY: Geliefdes, ek groet u nou met hierdie afskeidswoorde: Ek kan 

nie anders nie. My keuse is nie ‘n keuse tussen die kerk en die 

Instituut nie, maar tussen geloofsgehoorsaamheid en 

onderworpenheid aan kerklike gesag. As ek voor die kerk 

buig, en God verloën, sou ek my gesig red, maar my siel 

verloor. (POUSE)  Amen. 

2. ILSE: (SAG,  BY HAARSELF) Nie ‘n siel roer nie. Ek het nog nooit so 

‘n stilte in die kerk ervaar nie. Daar beweeg die konsulent en 

Beyers nou. Hulle gaan staan voor die kansel.  

BYK: SAGTE MANSTEM DOFWEG OP AGTERGROND.  

3. ILSE: (SAG, BY HAARSELF) Die akte van domissie word aan Bey 

voorgelees. Die woorde daarvan is gewysig om by die 

omstandighede van die verlies van sy predikantstatus aan te 

pas. Bey trek sy toga uit. Hang dit oor sy arm. Hy kom na my toe 

aangestap. Reik my die hand. Ek staan op. In sombere stilte, 

met trane in ons oë, stap ons stadig na die hoofingang om die 

gemeente te groet. Daar is ook trane in die oë van baie ander 

mense wat ons groet. Maar ander kyk anderpad en stap vinnig 

verby. Ons verstaan en verkwalik hulle nie. 

BYK: KRUISDOOF MET TELEFOON WAT LUI 

4. ILSE:  Wat lui die telefoon vandag so aanmekaar? 

5. BEY: (HAASTIG) Wag, wag Ilse. Laat ek antwoord.  

TEL TELEFOON OP.   

Beyers Naudé. Goeiemôre. 
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1. STEM OOR FOON (GEFILTER) Dit behoort ‘n slegte môre vir jou te wees,  

   meneer Beyers Naudé. (SNEDIG) Hoe voel dit om nie meer  

   dominee genoem te word nie, jou kommunis en volksverraaier?  

FOON WORD NEERGESIT. 

2. ILSE:  (VERWONDERD) En nou?  

3. BEY: (MOEG) Kleinding, jy en die kinders moet maar nie nou die foon 

beantwoord nie. Dis naamlose oproepe wat ek van vanoggend 

af kry waarin ek uitgeskel word as kommunis en volksverraaier. 

4. ILSE: Dan moet ons so gou as moontlik uit die pastorie trek en ook ‘n 

nuwe telefoonnommer kry. 

5  ILSE: In die laaste week van November het ons na Greenside, ‘n 

goedkoper woonbuurt, getrek. Dit was sterk skemer toe Bey die  

voordeur van die Aasvoëlkop pastorie agter ons toetrek.  

BYK: DEUR TOE.  

6.  BEY:  (SUG) So eindig ons tydjie by Aasvoëlkop … in die donker. 

7. ILSE:  En dié tassie? Waarom is dit nie saam met die trek nie? 

8. BEY: Te kosbaar. Dis die foto-album wat die jong Aasvoëlkop-

gemeente ons aangebied het toe hulle ons vier jaar gelede hier 

verwelkom het. 

9. ILSE: O. Daardie pragtige album. En die titel daarvan het my so getref:  

Dagbreek oor Aasvoëlkop. 

10. BEY: (SUG) Ja. Maar vir ons is dit nou Nag oor Aasvoëlkop.    

 (TEER) Kleinding, ons betree nou ‘n onbekende pad – ‘n lang 

tog deur die woestyn. Ek vra weer: Sien jy kans daarvoor? Ook 

om die kinders veilig deur hierdie wildernis lei?  
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1. ILSE: Liewe Bey. Jy ken my mos. Niks, behalwe die dood, sal ons ooit 

van mekaar kan skei nie. En ons kinders is ons kosbaarste skat. 

BYK: STADSRUMOER 

2. ILSE: Bey, kon julle nie ‘n beter kantoor vir die Christelike Instituut 

gekry het nie? Hierdie beknopte kantoortjie in Braamfontein is 

so…so … neerdrukkend. 

3. BEY: Die geld is nog skraps, my vrou. Dankie dat jy my kom help het 

om dit hier bietjie beter te laat lyk. Jy het wonders verrig. 

4. ILSE: Ek gaan nou maar. Die kinders is netnou terug van die skool af. 

(HULLE GROET) 

BYK: VOETSTAPPE SOOS SY WEGSTAP. DEUR OOP. WEER 

TOE. 

5. ILSE: (VERRAS) O, goeie middag? Kan ek help? 

6. KOLONEL: Goeiemiddag. Ons is op soek na mnr. Beyers Naudé. 

7. ILSE: Hy is in sy kantoor. Kom, ek neem u na hom toe.  

BYK: DEUR OOP. VOETSTAPPE. 

8. ILSE: Beyers, drie besoekers vir jou.  

9. KOLONEL:  Mnr. Beyers Naudé? Ek is Kolonel Hendrik van den Berg, hoof 

van die Veiligheidspolisie. 

10. ILSE: Ek gaan nou maar. Totsiens Bey. Totsiens here.  

BYK: HULLE GROET MOMPELEND. SY BEWEEG WEG. 

11. BEY: Goeiedag Kolonel en here. Sit gerus. (HULLE SIT) En waaraan 

het ek ‘n besoek van die hoof van die Veiligheidspolisie te 

danke? 
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1. KOLONEL: Ons is hier om te verneem of u sekere Broederbonddokumente 

aan die SUNDAY TIMES  oorhandig het. 

2. BEY: O, daardie dokumente wat al sedert April in die SUNDAY TIMES 

verskyn? 

3. KOLONEL: Korrek. En u het seker agtergekom hoeveel opspraak dit verwek 

het en watter ongerief hierdie lekkasie vir die AB en vir sommige 

vooraanstaande broers veroorsaak het. 

4. BEY: Kolonel, ek het daardie dokumente sewe maande gelede vir 

Prof. Albert Geyser gegee en sy opinie daaromtrent gevra. Ek 

was stom van verbasing toe ek sien hoe die Engelse pers dit 

met smaak aan die publiek opgedis het.  

5. KOLONEL: Ek sal ‘n besoek aan prof. Geyser bring en die feite verifieer. 

6. BEY: U is welkom. Ek weet hy sal dit nie ontken nie. 

7. KOLONEL : Nouja, dan groet ons – tot later.  (OORGANG) 

BYK:   KORT MUSIEKBRUG OF KRUISDOOF. 

8.  ILSE:  Het jy weer iets van die Veiligheidsmanne gehoor, Bey? 

9. BEY: Nee, maar wel van prof. Geyser. Hy het bevestig dat hy erken 

het dat hy die dokumente aan die pers gelek het. Maar dit help 

my niks, my vrou. Die persberigte oor my moontlike aandeel 

daaraan floreer. Ek was klaar onder verdenking vanweë 

Cottesloe, Pro Veritate en die Christelike Instituut. (POUSE) 

Weet jy wat is nou die nuutste storie? 

10. ILSE: Ek is te bang om te vra.  

11. BEY: Ek is die opvolger van Bram Fisher as die ondergrondse leier 

van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party! 
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1. ILSE: Wil jy nou meer! (POUSE) Dit laat my nou dink aan die 

“Volkskongres teen die Rooi Aanslag” wat Prof. Adriaan Pont 

georganiseer het. Ek sien hulle vergader nou. Gaan jy dit 

bywoon?  

2. BEY: My vrou, elke moontlike Afrikaanse instelling is daarheen 

genooi. Ook die kerke. Maar ek het te veel werk om te gaan 

luister hoe hulle my belaster. (OORGANG) 

3. ILSE: Dit lyk my dit gaan ‘n totale aanslag van alle kante af wees. 

4. BEY: Ek is nie ‘n masochis nie, Ilse. Die media sal in elk geval alles 

uitbasuin en alles verdraai. (OORGANG) 

5. ILSE: (VERTEL) Bey was reg. By die kongres in April 1964 is die 

Christelike Instituut as een van die frontorganisasies van die 

Kommunisme in Suid-Afrika gebrandmerk. Baie ou vriende het 

Bey en ons gesin daarna die rug toegekeer. Veral Liesel het 

baie swaar gekry. By die Meisieskool het sy gely onder 

sommige vorige vriendinne en selfs onderwyseresse wat haar 

skielik vermy of geïgnoreer het. Selfs Bey se moeder het, trou 

aan haar aard, ook weer van haar laat hoor… (OORGANG) 

6. ADA: Bey, ons moet gesels. Ek is verbysterd oor dit wat ek van jou en 

die Christelike Instituut  hoor.  

7. BEY: Wat het Mammie alles gehoor? 

8. ADA: Dat jy ‘n ondergrondse Kommunis is wat die CI as 

frontorganisasie gebruik om die Afrikanervolk en ons regering te 

ondermyn. Dat jy ‘n verraaier is wat alles wat vir die 
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Afrikanervolk heilig is, onder jou voete vertrap. Hoe KAN jy, 

Beyers Naudé? Jy sleep ook óns trotse naam deur die modder.  

1. BEY: Mammie, ek weet dit sal nie help om te probeer verduidelik nie. 

Kom saam met my na die Christelike Instituut toe. Woon ‘n paar 

van ons vergaderings by. Kom kyk en luister en sien en oordeel 

self of daardie aanklagte waar is. 

2. ADA: Wanneer kan ek kom? 

3. BEY: Enige dag. Môre al as Mammie wil. (OORGANG) 

4. BEY: (VERTEL) Sy het gekom. Sy het gekyk, geluister en gelees. Toe 

het sy my geglo. Maar my kerk wou my nie glo of aanvaar nie. 

(OORGANG) 

5. BEY: (SOMBER) Frans, ek het die einde van hierdie pad bereik. My 

pad en my kerk se pad skei hiér. 

6. FRANS: Waarom, Bey? 

7. BEY: Vra jy nog? Jy weet tog dat ek verskeie kere appèl aangeteken 

het teen die Kerk se weiering dat ek my predikantstatus kon 

behou, maar die kerk het geweier om die saak in hersiening te 

neem. Ek is tot ouderling verkies in die NG Gemeente 

Parkhurst, maar die Sinodale Kommissie het die benoeming as 

ongeldig verklaar. En by die 1966 Algemene Sinode het die 

sinode op sy finale sittingsdag ‘n mosie met net een teenstem 

aanvaar waarin die standpunt ingeneem is dat die Christelike 

Instituut dwaalleer verkondig. Lidmate en ampsdraers is 

opgeroep om hulle van die CI te onttrek. (OORGANG)  

8. FRANS: Wat is jou toekomsplanne? 



47 
 

1. BEY: Van nou af gaan ek my ten volle toespits op sendingstasies en 

die sowat 2 000 swart kerke wat daar tans bestaan.  

2. ILSE: (VERSTOM) Is daar soveel swart kerke? Almal net in ons land? 

3. BEY: Ja, my vrou. Sommige is groot, ander is splintergroepies in die 

swart gemeenskappe. Ek wil mense byeenbring wat saam kan 

werk. Ons moet dringend ‘n Bybelskool begin. En  

Korrespondensie-kursusse vir Bybelstudie en vakansieskole. En 

ons sal hierdie baie los kerke moet saamsnoer en die leraars 

beter moet oplei.  

4. FRANS: Sterkte, Bey.  

5. ILSE: (VERTEL) ‘n Nuwe fase in Bey se bediening het hierna 

aangebreek. Mense soos Allan Boesak en Sam Buti het hom 

besoek. Na aanleiding van dié gesprekke is mense oorsee 

gestuur – Allan Boesak, onder andere, na Kampen in 

Nederland, waar hy nagraadse teologiese kwalifikasies behaal 

het. 

 Toe, in 1965, het die Veiligheidspolisie hul eerste klopjag op die 

kantoor van die Christelike Instituut en ook op ons woonhuis in 

Greenside uitgevoer. (OORGANG) 

6. BEY: Kolonel, sê my waarna u soek. Dalk kan ek u help? 

7. KOLONEL: Ons soek na Kommunistiese en ANC dokumente.  

(KORTAF BEVEL) Dup, visenteer die man en keer sy sakke om.  

8.. BEY: Julle mors julle tyd. Julle sal nie sulke dokumente vind nie. 

9. KOLONEL: (KORTAF) Dis vir ons om te besluit of ons ons tyd mors, nie vir 

jou nie. Wat is dit hierdie? 
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1. BEY: ‘n Paar ou PRO VERITATES.  Dis ‘n teologiese tydskrif.  

2. DUP:  Hy’s skoon, Kolonel.   

3. KOLONEL: (BEVEEL) Dup, neem daardie tydskrifte saam dat ons dit kan 

bekyk. Ook die dokumente van die Engelse Raad van Kerke. 

(OORGANG) 

4. ILSE: (VERTEL) So is hulle toe daar weg met die paar dokumente. 

BYK: TELEFOON LUI. TEL FOON OP. 

5: BEY: Beyers Naudé hier. 

6. FRANS: (Filter vir telefoonstem)  Dag Bey. 

7: BEY: Dag Frans. Hoe gaan dit? 

8. FRANS: Beter as met jou, swaer. Het jy na die nuus geluister? 

9. BEY: Nee.  

10: FRANS: 7 Februarie 1972 is nie ‘n goeie dag vir jou nie, Bey. Die Eerste 

Minister, John Vorster, het in die Parlement aangekondig dat “’n 

Kommissie van Ondersoek na Sekere Organisasies” benoem is 

ten einde die doelwitte, bedrywighede en finansiering van die 

onganisasies te ondersoek wat verdink word van die 

ondermyning van die Staat. Jou Christelike Instituut is een 

daarvan. Jy en nog vier ander lede van die CI is gedaag om 

voor die Schlebuschkommissie te verskyn. 

11. BEY: Ek weet daarvan. Het die dokumente reeds ontvang.  

(BESLIS) Hulle kan daarvan vergeet, Frans. Nie een van ons vyf 

sal voor daardie kommissie verskyn nie. 

12. FRANS: Kan julle weier? 
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1. BEY: (VERONTWAARDIG) Natuurlik! Dis geen geregtelike kommis-

sie nie. Dis suiwer politieke geknoeiery!  

2. FRANS: Maak dit ‘n verskil? 

3. BEY: Frans, ons mag geen inligting vra of verkry oor die aard van die 

aanklagte teen ons nie. Hoe kan ons onsself verdedig? Al die 

sittings sal agter geslote deure plaasvind en ons het geen reg 

op regsverdediging nie. Hulle kan knoei soos hulle wil en geen 

haan sal daarna kraai nie. Ons het besluit dat ons slegs bereid 

is om voor ‘n onpartydige, geregtelike regbank getuienis af te lê. 

(OORGANG) 

4. FRANS: Jy’s ‘n hardekop, Bey. Maar dis jou lewe. 

5. BEY: John Vorster het hierdie debat gewen, Frans, maar die stryd is 

nog nie verby nie.  

 KRUISDOOF MET ILSE SE STEM. 

6. ILSE: (VERTEL) Die geregtelike verhore wat hierop gevolg het, het 

drie lange jare geduur. Aan die einde is gevra dat Bey sy 

Aasvoëlkop-afskeidspreek moes voorlees. Toe vra hulle vir hom 

of hy steeds dieselfde standpunt huldig, naamlik dat hy God 

meer gehoorsaam moet wees as mense. Ek was so trots op 

hom toe hy antwoord: “Ja, maar daardie mening is intussen 

slegs verdiep, verbreed en bevestig.” 

Toe word Bey skuldig bevind en gevonnis tot ‘n boete van R50 

of ‘n maand tronkstraf. Hy het besluit om nie die boete te betaal 

nie en is weggeneem. Maar die volgende dag kom hy by die 

huis ingestap. 
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1. ILSE: (VERRAS) Bey!  Jy’s tuis?  Wat het gebeur? Ek dog ek sien jou 

eers oor ‘n maand. Dag my man. (HULLE SOENGROET) 

2. BEY: Hulle het my na die maksimum sekuriteitesafdeling van die 

Sentrale Gevangenis geneem. Ek het gisteraand die boek Amos 

gelees en het soos ‘n klip geslaap. Vanoggend het hulle my kom 

haal. Ons predikant in Parkhurst, dr. van Rooyen, het sonder my 

medewete, my boete betaal en my kom haal. 

3. ILSE: (LAG) Hulle het nie geweet dis nie net Petrus wat ‘n engel 

gehad het om hom uit die tronk te verlos nie… 

BYK: KORT MUSIEKBRUG 

4. BEY: Ilse, die verslag van die Schlebusch-kommissie is toe 

gepubliseer. Kyk hier. (PAPIERE WORD OOPGEVOU) Die 

bevinding is dat die Christelike Instituut ‘n gevaar vir die Staat is 

en dat die Instituut en ekself geweld en rewolusie aanstig. Die 

CI  is nou tot ‘n “geaffekteerde organisasie” verklaar. 

5. ILSE: Watter implikasies hou dit vir die CI en vir jou in, Bey? 

6. BEY: Ons sal sekerlik nie meer toegelaat  word om fondse van buite 

Suid-Afrika te ontvang nie. Ek dink hulle meen dat dit die einde 

van die CI sal beteken. Maar ek dink die teenoorgestelde is 

besig om te gebeur. Ons het die afgelope tyd al hoe meer 

mense wat by ons aansluit. Ons ledetal het in ‘n kort tyd van 900 

na 3000 geklim.  

7. ILSE: Bey, jy besef seker dat as dit so voortgaan, julle op geleende tyd 

leef. Een of ander tyd gaan die swaard finaal val.  
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1. BEY: Ons weet dit, my vrou. Maar ons het nou nouer kontakte met die 

Swart Bewussynsbeweging opgebou sodat ons kan weet wat 

aangaan. Die afgelope twee maande is ons feitlik daagliks op 

hoogte gehou van die stygende spanning in Soweto. Dinge lyk 

sleg. Die spanning tussen die Regering en die swart 

organisasies wat apartheid verwerp, is besig om op te laai.  

2. ILSE: Waarom is die onrus in Soweto nou so erg?  

3. BEY: Dr. Andries Treurnicht, adjunk-minister van Bantoe-onderwys, 

het Afrikaans as verpligte skoolvak en voertaal in sekere vakke, 

aan die skoliere opgedwing. Dit maak hulle bitter opstandig.  

4. ILSE: Ek kan dit nie verstaan nie. Jy het vir my vertel hoe julle 

Afrikaners na die Anglo-Boereoorlog gely het onder die 

verdrukking van die Engelse. Hoedat Lord Milner almal verplig 

het om net Engels op skool te praat. Wie nie wou meedoen nie, 

is in ‘n hoek laat staan met ‘n “DONKIE”- plakaat om sy nek. En 

nou doen die Afrikaners presies dieselfde met die swartmense.   

5. BEY: Ook ek verstaan nie, my vrou. As daar één groep in Suid-Afrika 

is wat die strewe na onafhanklikheid en selfstandigheid by die 

swart gemeenskap moet verstaan, dan is dit die Afrikaner. Op 

grond van sy eie geskiedenis van onderdrukking en stryd om 

oorlewing, moet die Afrikaners dit verstaan. 

6. ILSE: Leer volke dan geen lesse uit die geskiedenis nie?  

7. BEY: As ons lesse uit die geskiedenis geleer het, sou die wêreld al vir 

eeue lank geen oorloë meer gehad het nie. Ek is bevrees die 

geskiedenis herhaal homself -  keer op keer op keer. 
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1. ILSE: Dit maak my bang, Bey. Want dan is al jou arbeid dalk 

tevergeefs.  

2. BEY: (STADIG, MET KLEM) Ek doen wat ek weet wat reg is, Ilse. Die 

wêreld is boos omdat daar te veel goeie mense is wat net staan 

en toekyk en niks doen nie.   

BYK: TOET-GELUIDE VAN NOODAFKONDIGINGS OOR RADIO 

3. OMROEPER: Dit is die SAUK. Hier volg ‘n noodberig. Vandag, 16 Junie 1976, 

het duisende skoliere in Soweto teen die verpligte gebruik van 

Afrikaans in sommige vakke op skool betoog. ‘n Konvooi 

polisievoertuie het hulle na die toneel van die optogte gehaas. 

Die polisie is beveel om te sorg dat die optogte beëindig word 

en dat die kinders uiteengaan. Die skoliere het woedend 

gereageer en klippe na die polisiekonvooi gegooi. Skote het 

geklap en vier skoliere is dodelik getref. Onkeerbare woede het 

onder die skoliere losgebars. Geboue is aan die brand gesteek 

en skote klap steeds met tussenposes. Die situasie is nog nie 

onder beheer nie en die publiek word gewaarsku om nie die 

onrusgebiede te probeer binnegaan nie.     

BYK: SOMBER MUSIEK WAT KRUISDOOF MET ILSE SE STEM 

4. ILSE: Bey, ek was so bekommerd toe dit al so laat word en jy is nog 

nie tuis nie. 

5. BEY: (SUG MOEG) Die afgelope vier dae was moeilike dae, my vrou. 

Ons telefone lui aanhoudend. Dinge lyk sleg. Daar is nou al 176 

mense dood en honderde gewond. En die foto van Hector 

Petersen maak wêreldwyd groot opslae.  
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1. ILSE: Ek sien jy het ook ‘n persverklaring uitgereik, Bey. Vra jy nie 

dalk die onmoontlike nie?  

2. BEY: Nee Ilse. Net dat die swart gemeenskap erkende swart leiers 

moet kies om saam met die regering aan ‘n nasionale konvensie 

deel te neem met die oog op die aftakeling van die onregverdige 

politieke en sosiale strukture van ons land.  

3. ILSE: Baie van die leiers sit in die tronk. Ander is in ballingskap. Moet 

hulle ook betrek word? 

4. BEY: Ja. Daar is geen ander uitweg nie. Ons sal moet praat, anders 

gaan baie bloed nog vloei en baie vure nog brand. (OORGANG)  

 Ilse, ek wil so gou moontlik King Williams Town besoek om met 

Steve Biko te gaan gesels. Hy is ingeperk, maar hy is tans die 

invloedrykste leier in die Swart Bewussynsbeweging.  

5. ILSE: (VERTEL) Bey het gegaan en het groot respek vir Biko gekry. 

Drie maande later het Steve Biko in polisie-aanhouding onder 

vreemde omstandighede gesterf. Dit het Bey geweldig ontstel, 

veral nadat minister Jimmy Kruger verklaar het: “Steve Biko se 

dood laat my koud.”  (POUSE) 

 Bey het Steve se begrafnis bygewoon. Na sy terugkeer het hy 

somber gesê: 

6.  BEY:  “My vrou, vandag het ons ‘n merkwaardige, charismatiese jong 

leier begrawe – een van die grootste seuns van Afrika.” 

BYK: TELEFOON LUI. 

7. ILSE: (DEUR DIE SLAAP) Wie sou dit wees, so vroeg in die oggend? 

Dis nog nag. 
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1. BEY: (DRINGEND) Wag, wag, Ilse. Laat ek antwoord. 

BYK: TEL TELEFOON OP. GEFILTERDE TELEFOONSTEM VAN ‘N 

VROU PRAAT. 

2. VROUESTEM: Hulle is hier. Wees gereed. (TELEFOON WORD NEERGESIT)  

3. ILSE: Dit was kort? 

4. BEY: Dit was Helen, vrou van ds. Theo Kotze, ‘n streekdirekteur van 

die Christelike Instituut.  

5. ILSE: Wat het sy gesê? 

6. BEY: Ons almal het met mekaar gereël om net één sleutelsin sonder 

enige identifikasie te sê as daar probleme is. (OORGANG) Trek 

aan Ilse. Ons moet  na ons kantore in Diakonia Huis gaan.  

7. ILSE: (VERTEL) Ons het haastig klaargemaak en gery. Diakonia Huis 

was feitlik in ‘n staat van beleg. Die Veiligheidspolisie het ons by 

die ingang ingewag. Ek en Bey is van mekaar geskei. Ons kon 

net magteloos  toekyk hoe hulle alles wegdra. (OORGANG) 

8. BEY:  Kolonel, mag ek weet wat die rede vir hierdie optrede is? 

9. KOLONEL: Die Minister van Justisie het die Christelike Instituut tot verbode 

organisasie verklaar en het beveel dat al sy bates deur die Staat 

gekonfiskeer en verwyder moet word. Ons moet ALLES hier 

verwyder. (OORGANG) 

10. KOLONEL: En hier is ‘n dokument wat ek persoonlik aan u moet oorhandig. 

Kragtens die Wet op Binnelandse Veiligheid word u vir vyf jaar 

ingeperk. (POUSE) Hier kom u vrou. Julle kan nou gaan, maar 

julle moet direk huis toe gaan.  

BYK: MOTOR WAT SAG DREUN TERWYL HULLE RY. 
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1. BEY: Ilse, sê vir my wat daardie dokumente omtrent my inperking sê. 

(PAPIERE WORD OOPGEVOU) 

2. ILSE: Jy word tot die landdrosdistrik van Johannesburg beperk; jy mag  

geen Swart, Kleurling of Indiërwoongebied betree nie; en jy mag 

ook nie met meer as een persoon sosiaal verkeer nie. Jy word 

toegelaat om kerk toe te gaan, maar as ons uitkom, moet jy jou 

onttrek as ek ons vriende wil groet. (OORGANG)  

 (ONSTELD) Maar Bey, waarvan gaan ons leef as jy nie meer 

kan werk om geld te verdien nie?   

3. BEY: Jy het nog altyd gesê dat die Here sal voorsien. Moenie nou 

begin twyfel nie.  

BYK: KORT MUSIEKBRUG 

4. ILSE: Ai Bey, jy is nou al ‘n paar jaar ingeperk en ek kan nie glo hoe 

die Here voorsien het nie. Eers het ‘n paar Anglikaanse 

gemeentes ons met finansiële bydraes ondersteun. Daarna het 

bydraes van oorsee gekom, en toe kry ek daardie pos as 

sekretaresse en tesourier van die Christian Fellowship Trust. 

5. BEY: Daar is nog wonderlike nuus, Ilse.  

6. ILSE: Laat ek hoor. 

7. BEY: Ek het vandag ‘n brief van die  Evangelies-Gereformeerde Kerk 

in Duitsland ontvang waarin hulle sê dat hulle aan my die status 

van predikant van hulle kerk toegeken het. Na my 65ste jaar sal 

ek ‘n maandelikse pensioen van hulle ontvang. 

8. ILSE: Die Here het waarlik voorsien, my man. 
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1. BEY: Kleinding, daar is iets anders waaroor ek met jou wil praat. 

Hierdie inperking van my kan nog baie jare duur.  Ek het mense 

gehelp om Suid-Afrika te verlaat en die stryd vanuit die buiteland 

voort te sit. Theo en Helen is ook reeds landuit. Dalk moet ons 

ook gaan. Daar is vriende wat ons sal help om te vlug. Wat dink 

jy? (POUSE) 

2. ILSE: Bey, as jy voel dit is jou plig om te gaan, doen dit dan. Maar 

moenie van my verwag om jou te volg nie. Ek kan nie Suid-

Afrika en ons kinders agterlaat nie. (OORGANG)  

3. BEY: (VERTEL) Ek het gebly. En toe gebeur ‘n ongelooflike ding. 

 Deur my inperking het die swartmense besef dat hulle my kan 

vertrou. Toe het hulle na ons huis toe gekom - een vir een, dag 

na dag, swart maar ook wit – mense soos Trevor Huddleston, 

Thabo Mbeki, Allan Boesak en Frank Chikane. Maar ook mense 

soos aartsbiskop Dennis Hurley van die Rooms Katolieke kerk 

en biskop Desmond Tutu van die Anglikaanse kerk het my 

besoek, my bemoedig en hul seën oor my uitgespreek. Hierdie 

besoeke aan my het my laat besef hoe benard die finansiële 

posisie van ander ingeperktes is. Ek het besluit: Ons sal hulle 

moet help.  (OORGANG) 

4. ILSE Ai Bey. In hierdie jare van jou inperking, is duisende rande aan 

jou toevertrou wat ons toe aan mense kon oordra wat dit nodig 

gehad het. Die weë  van die Here is wonderlik. 
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1. BEY: (MET KLEM) Ja, my vrou. Hierdie woestynjare wat die maerste 

jare van my lewe is, het nou die sewe verrykendste jare van my 

lewe geword. 

BYK: KORT MUSIEKBRUG  

2. BEY: Ilse, ek kan nie langer lid van die NG Kerk bly nie, al is ons twee 

gelukkig hier in Parkhurst se gemeente. 

3. ILSE: Waarom nie? 

4. BEY: Die Algemene Sinode het so pas die dringende versoek van die 

drie jonger “dogterskerke” om een kerk te word, met ‘n groot 

meerderheid verwerp. Die vier kerke was oorspronklik een. Ek 

kan nie met ‘n rein gewete langer lidmaat van ‘n kerk bly wat die 

Bybelse opdrag van kerklike eenheid afwys nie. Ek gaan 

aansoek doen om lidmaatskap van die NG Kerk in Afrika in 

Alexandra. Dit kan gedoen word, want die grense van Alexandra 

sluit die woonbuurt Greenside in. Sal jy saam met my oorgaan? 

5. ILSE: (POUSE. STADIG NADENKEND) Jy moet my nie kwalik neem 

nie, my man, maar ek wou nie my land verlaat nie, en gaan ook 

nie my kerk verlaat nie. Onthou, jy is ingeperk en mag nie die 

Alexandra woongebied binnegaan nie. Ek sien nie kans om 

alleen na Alexandra te gaan nie.  

6. BEY: Waarom nie? 

7. ILSE: Alexandra is nie Genadendal nie, my man. En ek het behoefte 

om aktief betrokke te wees saam met vroue in ‘n gemeente 

waar ek geborge voel. Maar jy moét aansoek doen.  
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1. BEY: (VERTEL) Ek het aansoek gedoen om lidmaatskap van die NG 

Kerk in Afrika in Alexandra. In Maart 1980 is ek deur ds. Sam 

Buti en ander kerkraads- en gemeentelede by ‘n wykserediens 

in die kerksaal van die NG Gemeente Parkhurst as lidmaat 

verwelkom. In 1987 is ek gelegitimeer as predikant van die NG 

Kerk van Afrika. Só het ek uiteindelik weer my status as 

predikant in my eie land teruggekry. 

BYK: HARDE, VINNIGE KLOP AAN DIE DEUR. 

2. BEY: Wie sou dit wees? Laat ek eers loer. 

 (SAG, BY HOMSELF) Ag nee. Alweer die Veiligheidspolisie! 

Weer drie van hulle. Wat het ek nou weer aangevang? Of kom 

sê hulle nou dat my inperking alweer met ‘n paar jaar verleng 

word? 

BYK: STAP NA DEUR. DEUR OOP. 

3. BEY: (HARD)  Goeiemiddag, Kolonel en here. Kom binne.  

(BEWEGING) Is daar iets wat ek vir u kan doen? 

4. KOLONEL:  Ja. Ons het ‘n brief van die Minister van Wet en Orde wat ons 

opdrag gegee het om dit persoonlik aan u te kom oorhandig.  

5. BEY: Mag ek weet wat die inhoud van die brief is? 

6. KOLONEL: Ja, die minister het besluit om u inperkingsbevel op te hef. 

7. BEY: (VERRAS) Dis wonderlike nuus. Dankie dat u dit gebring het. 

8. KOLONEL: Ons voorreg. (POUSE) Dan groet ons maar weer. Totsiens. 

9. BEY: Totsiens here. En dankie … weereens. 

BYK: DEUR OOP EN WEER TOE. 

10. BEY: (ROEP OPGEWONDE) Ilse, Ilse, waar’s jy? 
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1. ILSE: (OP ‘N AFSTAND) Hier… in die kombuis. 

BYK: HAASTIGE VOETSTAPPE. 

2. BEY: (BYMEKAAR. OPGEWONDE) Kleinding, jy sal my nie glo nie – 

my inperking is eindelik opgehef!  

3. ILSE: O Bey, my liewe man! Is dit nou die einde van ons woestynpad? 

4. BEY: Ek hoop so, my dapper vrou. Dankie dat jy my al die jare 

bygestaan het. (OORGANG) 

5. ILSE: (VERTEL) Skaars ‘n maand later is Bey gevra om as opvolger 

van Desmond Tutu die nuwe hoofsekretaris van die Suid-

Afrikaanse Raad van Kerke te word. Tutu was benoem as 

biskop van Johannesburg. Ons lewe het totaal verander. Bey 

het sy paspoort teruggekry en kon oral rondreis – ook oorsee.  

 Deur die jare het hy talle eredoktorsgrade en ander toekennings 

vanuit baie lande gekry 

6. BEY: Na my vrylating in September 1984, het ek harder as ooit 

gewerk. Ek het gepleit vir die vrylating van Nelson Mandela. Het  

ook gesprekke met hom gevoer. Ek het die president van die 

ANC, Oliver Tambo ontmoet. Ek het my ondersteuning gegee  

aan kerkleiers, vakbonde en swart organisasies wat ekonomiese 

sanksies en burgerlike ongehoorsaamheid bepleit het om die 

regering te dwing om van sy apartheidsbeleid afstand te doen. 

Maar ek het nooit wapens hanteer of help insmokkel nie. 

7. ILSE: Bey, dis vreemd dat hulle jou nog nie weer ingeperk het nie.  
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1. BEY: My vrou, meer mense begin besef dat Suid-Afrika op die pad 

van selfvernietiging is wat in ‘n bloedige rewolusie gaan eindig 

as daar nie verandering kom nie. Ek is daarvan oortuig dat geen 

terugkeer na stabiliteit en normaliteit moontlik is so lank as wat 

Nelson Mandela en ander politieke gevangenes in 

gevangenskap bly nie. Daarom pleit ek by elke oor wat kan hoor 

dat Mandela en ander politieke gevangenes onvoorwaardelik 

vrygelaat moet word, dat politieke vlugtelinge toegelaat moet 

word om terug te keer en dat verbanne organisasies ontban 

moet word. Ook dat stemreg aan die stemloses verleen moet 

word. Ek praat nou met almal – swart en wit.  

2. ILSE: Het julle al daaraan gedink wat sal gebeur as al die verbanne 

organisasie ontban word en al die politieke gevangenes 

terugkeer en almal stemreg kry? Is julle gereed daarvoor? 

3. BEY: Die ANC sal heel moontlik ‘n demokratiese verkiesing wen en 

aan bewind kom. Baie mense sal huise moet kry, en werk. En 

die talle MK-lede sal geïntegreer moet word met ‘n toekomstige 

Suid-Afrikaanse verdedigingsmag. Baie dinge sal verander. 

4. ILSE: En daar sal versoening moet kom tussen wit en swart. Mense 

sal mekaar moet vergewe. Dit sal sterk leierskap verg. Het ons 

sulke leiers? 

5. BEY: Ja, ons het. Al hoe meer leiers wat vrede soek, tree na vore. 

Ook F.W. de Klerk. Dit lyk of hy die moed van sy oortuiging het. 
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1. ILSE:  (MET KLEM) En as daar ‘n nuwe swart regering kom en hull e

  maak dieselfde foute as wat die apartheidsregering gemaak het, 

  wat dan? Dan was al die opofferings en lyding tevergeefs. 

2. BEY: Ilse, probeer jy nou duiwelsadvokaat speel of begin jy twyfel? 

3. ILSE: JY is die een wat vroeër gesê het mense en volke leer 

ongelukkig nie uit die foute van die verlede nie. As onderdruktes 

mag bekom, so lyk dit my, klou hulle so vas aan hulle mag dat 

hulle op hulle beurt weer begin om ander te onderdruk.   

4. BEY: Ons kan nie in die toekoms sien nie, my vrou. Maar elke geslag 

en elke mens moet met sy gewete kan saamleef. As elkeen van 

ons in sy tyd, daar waar hy leef, net sorg dat reg geskied en dat 

ons gehoorsaam is aan die wil van God, dan sal die toekoms 

altyd beter word en nie slegter nie.  

BYK:   HOSPITAALGELUIDE, OOK HARTMASJIEN WAT PIEP 

   (SOOS AAN DIE BEGIN VAN DIE DRAMA).  

5. ILSE: (DINK TERUG)  Ons stryd… nie tevergeefs nie. (POUSE) 

 1994… toue mense wat stem. Einde van apartheid. Nelson 

Mandela …Nuwe Suid-Afrika se eerste president… So dankbaar 

Bey kon dit beleef.  Mandela, De Klerk vat hande… Vryheid. 

Tutu. Vrede. Die Waarheids- en Versoeningskommissie. 

(POUSE) Aasvoëlkop 1995. Mooiste dag. Bey 80 jaar oud. Ek 

81. Aasvoëlkop nooi Bey uit om daar te preek. Twee-en-dertig 

jaar gelede ... in droefheid weg van Aasvoëlkop. Toe bestyg hy 

weer die kansel. Pragtige boodskap van versoening en hoop. 

(OORGANG)  
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1  ILSE:   Na die preek weer bewoë na buite. Herontmoetings… trane… 

   omhelsings…vreugde… verskonings. Kerkgangers staan buite 

   tou om hand te skud. Niemand het kop weggedraai en verby 

   gestap nie. Nie meer nag by Aasvoëlkop nie. Dag… helder dag!  

   Ook in ons harte. Woestyntog word ‘n triomftog. (OORGANG) 

Nou is Bey dood. Sewe jaar al. Ek’s moeg. So moeg… Wil by 

Bey wees. Dis donker. So donker. (EFFENS HARDER)  Nee, 

daar’s lig… Bey kom aangestap, omring van lig…soos ‘n engel. 

(BLYE UITROEP, NET EFFENS HARDER)  Bey, Jy’s hier. Jy 

het gekom… Maar waar’s jou  hamer, Bey? En die rots?  

2. BEY: Die hamer was toe nie nodig nie, Kleinding. Kyk, die rots is 

weg… sonder geweld. Ons volk het gestem … en die pad van 

vrede, geregtigheid en versoening gekies… (OORGANG) 

3. LIESEL: Siestog, Mammie yl. Praat deurmekaar… van donker …en 

lig…en  Pappie… en van  ‘n rots… en ‘n  engel… en ‘n hamer. 

Kyk, sy glimlag.  

BYK: HARTMASJIEN SE GEPIEP VERANDER. SY STERF.  

4. LIESEL: (ONTROERD) Sy’s weg, Johann.  Mammie en haar geliefde 

Bey is weer bymekaar… vir ewig.  

SLOTMUSIEK 

Bronne: 

MY LAND VAN HOOP – Die outobiografie van Beyers Naudé. (Moes fyn sif uit die 

magdom feite daarin,) 

Ook talle internet artikels oor Oom Bey en Ilse en hulle kinders. 

Ook artikels oor die Premiers van Suid-Afrika. 


