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OUMA OSSEWANIA KAKEBENIA POGGENPOEL IS 102 JAAR OUD. 
SY KOM IN EN SIT UITEINDELIK OP ‘N STOEL. 

AS SY KLAAR GEPRAAT HET, STAAN SY OP EN GAAN UIT. 
DIT IS WAT SY TE Sé HET: 
 

Hoe oulik sing die Briels.  
Egte boerekultuur.  

Ek is baie lief vir die Briels.  

Waarlik, elke keer as ek hulle hoor sing, dan wil ek sommer huil.  
Ek het mos daardie Sannie Briel op skool geken.  

Dis voordat sy die van Briel gehad het. 

Toe was sy net Dik Sannie.  

Vet enkels gehad.  
Slegte asem.  

Ek het haar gehaat.  

Sy’t my jong man, Gerhardus Swanepoel, van my afgerokkel!  
Hy was my kêrel op skool.  

Ek wou haar doodmaak, daardie Dikke Vette Stink Sannie!  

Maar toe het Gerhardus haar gelos vir Berna Terreblanche.  

Sy’t na ‘n jaar weggeloop Johannesburg toe agter Bennie Bonkhuis aan en nadat hy daar in 
Commissioners Straat deur ‘n trem doodgery is, het sy met Dr Piet Ferriera getrou.  

Hulle’t ses kinders gehad.  

Die jongste seun is Dawid genoem.  
Hy skilder perde en kaal meide.  

Al sy hare verloor voordat hy twintig jaar oud was.  

En hulle se ek kan niks onthou nie? 
 

“Daar gaan Ouma Ossewania Kakebenia Poggenpoel. Sy is 102 jaar oud. Sy kan mos nou 

niks meer onthou nie. Sy’s kens. Siestog, arme Ouma Ossewania. Sy’s mos ons wonderlike 

Evita Bezuidenhout se moeder.”  
O nee wat, ek is nie Evita Bezuidenhout se moeder nie; sy’s maar net een van my twee 

dogters!  

En noem haar by haar regte naam: Evangelie Poggenpoel! 
Matrone?  

Matrone!  

Ek is hier in die sitkamer hoor?  

Matrone?  
Yooohoo?  

Wie’s nou doof hiersô?  

Ek of sy?  
Matrone?  

Toemaar, ek praat met myself. 

 
Hulle dink ek praat met myself.  

“Siestog, ou Ouma Ossewania is so mal in haar kop, sy praat daar in die sitkamer met 

haarself.”  

Dis wat hulle se, maar ek weet beter.  
Ek praat nie met myself; ek praat mos met julle.  

Hulle kan maar se ek is mal.  

“Ouma Ossewania is 102 jaar oud en sy is mal want sy praat met haarself!”  
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Mal?  

Ek?  
Hulle gee die land oor aan kommuniste, kaffers en kroeks en hulle se ek is mal? 

 

Laat ek sit.... 

O my kwit, waar’s die stoel?  
Dis altyd so ‘n lang pad af, die gesittery.  

Ek hou nie van sit nie.  

Ek is bang vir sit. 
Ek wens ek kon in die toilet staan soos ‘n man.  

Dis so maklik.  

Pluk dit uit, skud jou mielie en dis klaar!  
Maar om ‘n vrou te wees?  

Dis aaklig om so altyd te moet sit.  

En dit vat so lank!  

En dan is die sitplek nog opgeklap, maar dis te laat.  
Jou warm vleis kom in kontak met die koue porselein en jou hart gaan staan!  

Maar dan sit jy darem, maar ook nie vir lank nie, want dis fluit-fluit en jy moet weer 

opstaan!  
En as jy uiteindelik op is, moet jy weer gaan sit, want dis tyd vir nommer twee! 

Ek hou nie van toilette nie.  

Hulle maak my bang.  
 

Vliegtuig-toilette maak my nog die bangste.  

Sal nooit weer vlieg nie.  

Ek is bang vir daardie toilette in die Boeings.  
Ek onthou net te goed daardie aaklige ding wat gebeur het met die arme swart meisie 

destyds in een van die SAL Boeing-toilette?  

Sy’t ewe lekker gemaklik gaan sit.  
Miskien was haar stert te groot vir die bak en het ‘n lugleegte veroorsaak.  

Sy sit daar en druk die knoppie wat die toilet laat uitspoel, denkende die knoppie is daar om 

die radio van stasie te verander.  

Sy druk die knoppie en haar derms skiet uit oor die Vrystaat!  
Ek weet hoe dit voel.  

Ek het mos eenkeer so die knoppie gedruk terwyl ek sit en my geheue verloor vir ‘n maand. 

Maar laat ek nou hier lekker sit en wag.  
Hulle sal nie lank wees nie, en ek is so opgewonde.  

 

My familie kom my haal.  
Maar ek is vroeg. Ek is al sedert vanoggend ses-uur wakker en aangetrek en reg.  

Hulle kom seker nou-nou, dus kan ons so lank met mekaar gesels.  

Hier in die ouetehuis is daar niemand om mee te gesels nie.  

Almal is of half-doof, of half-dood.  
Dit gebeur as jy oud word. 

 

Maar wat is vandag?  
Dis mos Vrydag?  

Snaaks, ek sit al hier elke dag sedert Dinsdag.  

My familie het gese hulle kom my haal en ek het gedink hulle kom Dinsdag, maar ek was 
seker verkeerd.  

Dit moet vandag wees.  
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Middagete.  

Ek is so opgewonde and baie honger.  
Lekker kos.  

Ek het sommer somer en winter kleertjies in my koffertjie gepak, net ingeval hulle vir my 

êrens heen wil neem op vakansie.  

Na Margate, of Hermanus?  
Of miskien die Wildtuin?  

Hulle’t gesê hulle kom vandag.  

Of het hulle al verlede week gekom?  
Of kom hulle eers volgende maand?  

Nee, dis vandag; ek is altyd reg.  

Ek is 102, maar ek onthou alles.  
Hulle vergeet soms van my, maar ek vergeet nooit van hulle nie.  

Ek sit maar hier by julle en wag. 

 

O daar’s my bril! 
Ek dog ek het dit verloor, of dat een van die meide dit gesteel het.  

Hulle steel mos alles hier en wat hulle nie kan wegdra nie, vreet hulle.  

Kyk, dis my mooi nuwe bril.  
Ek hou baie daarvan, want dit sit so mooi op my gesig.  

Ek kan fokôl sien, maar dis ‘n mooi bril... 

Dis nie my bril nie.  
Ek het mos in die winkel gese: dis nie my bril nie.  

Ek het vir my dogter Evita gese: “Dis nie my bril nie!” 

Sy se toe: “Mammie bly stil!” 

Ek se toe: “Maar dis mos nie my naam nie. My naam is Poggenpoel. My bril is onder 
Poggenpoel: Ouma Ossewania. Hierdie naam is Groenwald! Mevrou Grietjie!” 

Maar Evita word toe vies en sê: “Mammie, hoe kan jy enigeiets lees sonder jou bril?” 

Ek sê toe liewers niks meer nie.  
Nou sit ek en Mevrou Grietjie Groenwald elk met ‘n mooi nuwe bril, maar ons kan albei 

fokôl sien. 

 

Ek vloek mos nooit.  
Ek is mos Ouma Ossewania Kakebenia Poggenpoel.  

Ek is ‘n Christen, Calvinis, lid van Aksie Morele Standaarde, Kappie Kommado, ACVV, 

NG Kerk, Nasionale Party.  
Ek durf mos nooit vloek nie, want ek ken te veel dominees.  

Ek is mal vir dominees.  

Ek versamel dominees soos ander vrouens teelepels versamel.   
As ek ‘n NG Kerk dominee sien, moet ek dadelik gaan sit, want my bene word lam en klam 

van pure jagsheid. 

Daarom rangskik ek graag blomme in die kerk, net om naby die dominee te wees.  

Dis nou ‘n obsessie.  
Enige dominee, enige kerk.  

Sinagoge of moskee.  

As ek een sien, dan hardloop ek binne toe en begin blomme te rangskik.  
Hulle’t vir my pille daarteen gegee, nadat ek die plaaslike dominee in die toilet afgeloer het.  

Maar sy ou tottertjie was baie klein, foeitog.  

So wil ek net vir julle se: ek vloek nooit as ek praat nie. 
Net as ek dink. 

Soos nou. 
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Kyk hoe mooi lyk my hande.  
Jonk en vars, soos die hande van ‘n sestig-jarige meisie.  

Almal bekyk my pragtige arms en hande en kan nie glo ek is amper 103 nie.  

Dit het maande se operasie gekos. 

Bulbal-behandelings in Switzerland.  
Hulle neem die bal van die bul en druk dit by jou poephol op, en jy word meteens jonger.  

Ook ontrimpelings-operasies.  

Dit het alles baie geld gekos.  
Toe Evita, my dogter, destyds Suid-Afrikaanse Ambassadeur in die onafhanklike swart 

tuisland van Bapetikosweti was, het sy veertig miljoen Rand van Dr Piet Koornhof se 

Department van Plurale Ontwikkeling gekry vir die bou van skole en hospitale vir die 
swartes.  

Sy dit alles vir my gegee.  

Ek is toe Switzerland toe vir my operasies.  

Hulle’t al die vleis en velletjies opgedruk tot hier.  
Nou sit ek met ‘n groot vleismoesie onder my arm.  

Daarom kan ek nooit my horlosie afhaal nie, want dan rits al die vleis en vel vorentoe en ek 

sit met iets wat lyk soos ‘n olifant se slurp.  
Hulle’t gewaarsku dat ek neute van die grond sou kon optel.  

Nou sit al die vel lekker vas onder my arm. 

Raai, veertig-miljoen Rand gekos om my te ontrimpel.  
Daarom noem hulle vir my hier in die outehuis: Sarafina Four! 

 

En my mooi horlosie.  

Ek is baie lief daarvoor.  
Ek het hierdie horlosie van Evita gekry.  

Sy het dit in Hong Kong gekoop.  

Sy was daar saam met Minister Pik Botha.  
Dis baie waardevol.  

Rouflex.  

Ontsaglik duur.  

Ek dra dit altyd onder my handskoen, want ek is bang iemand wil dit steel.  
Juis verlede maand het een van ons tuinjongens vir my agter n doringbos gewag toe ek 

terugkom van die Kerk.  

Ek het daar blomme gerangskik en die dominee afgeloer.  
Die vieslike tuinjong het my gejaag en ek moes hardloop.  

Maar toe val ek oor my stok op die grasperk en hy val en lê bo-op my.  

Ek dog toe: “O Here, hier kom dit!” 
Maar hy was nie agter my skaamlippe nie, net my horlosie.  

Ek het soos ‘n besetene baklei. 

Maar toe haal hy sy mes uit om my hand af te sny om so by die horlosie te kom.  

Ek sê toe: “Dom donner! Haal die horlosie behoorlik af en los my hand!” 
Ek moes sy naam gevra het want oormôre sit hy in die Kabinet!  

En toe kyk hy fyn na die horlosie en begin lag.  

Hy sê toe: “Dis nie eg nie!” 
Ek sê: “Watse kak praat jy nou? Dis ‘n Rouflex!” 

Hy sê: “Nee, dis nie ‘n Rouflex nie. Dis kak. Dis ‘n fake!” 

Ek sê toe: “Stinkgat! Hoe durf jy met my Engels praat? Praat Afrikaans!” 
Maar ons kon nie so ‘n woord in Afrikaans vind nie.  

Daar’s nie ‘n Afrikaanse woord vir ‘fake’ nie.  
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Ons Afrikaners is mos nie ‘fake’ nie. 

Ons is eg. 
Afgryslik, maar eg.  

“Fake!” lag die tuinjong weer.  

Toe gebruik ek my wandelstok, tjoeps tussen die bene op sy knaaters! 

 
Dit werk elke keer.  

My tradistionele kultuurwapen.  

Ek is nooit daarsonder nie.  
Soms neem Evita my na die winkels en daar sien ek die patetiese wit bedelaars op die 

straathoeke, Afrikaner mans met stukkies karton wat lees: “Sonder werk, sonder kos, 

sonder hoop: sewe kinders, Help! God seën u.” 
Dan sê ek: “Seun? Kom na Ouma?” 

En as hulle naby genoeg is, tjoeps tussen die bene op die knaters! 

 

Ek het dit destyds in die politiek geleer.  
Toe ons Afrikaners so teen die fokken Engelse moes baklei. 

Daai donnerse Sappe.  

Verenigde Party van De Villiers Graaff?  
Varke!  

Ek moes toe net een woord Engels hoor!  

Klops op die knaters!  
Tot ou Jan Smuts.  

Veraaier! 

Vir my mos eenkeer in 1947 gese: “Ossewania? God Save the Queen.”  

Tjoeps!  
Kon nie sy knaters vind nie, maar sy oë het getraan vir ‘n maand! 

 

Ek haat die Engelse!  
Daardie donnerse Rooinekke wat ons land so maklik binnegeval het, nie met gewere en 

kanonne soos ‘n normale vyand nie, maar met kastige goeie manier en wit leuens.  

Jy verwag ‘n vyand, maar daar word geklop aan jou deur.  

Jy maak ewe vriendelik oop en daar staan die Rooinek sonder ken, met bak-ore en sê: 
“Good Day.” 

Jy skrik jou melk weg en sê sommer terug: “Good Day to You.” 

Dan sê hy: “Can I have a nice cup of tea?” 
En jy is mos ‘n gasvrye boerevrou en nooi die muishond in en maak hom ‘n koppie 

rooibostee.  

Jy’s so verbouereerd jy vergeet glad om in die koppie te piepie.  
En as hy die tee klaar gesuip het, pinkie in die lug, is jou land al klaar verower.  

Die Union Jack wapper in die wind en jou meid dink sy’s jou madam?  

Konte!  

Nou as ek ‘n Engelsman ontmoet, weet hy om sy bek te hou.  
Praat net een woord Engels?  

Klops met die kierie op die knaters! 

 
Waar is my familie? 

Is daar miskien swaar verkeer op die pad vandag?  

Ek vir almal gesê Evita kom my vandag haal.  
Almal hier in die outehuis weet wie sy is.  
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Hulle lees oor haar in Huisgenoot en Sarie en Rooi Rose en Rapport en Beeld en De Kat en 

Insig.  
Net ek weet al daardie stories is leuens, maar ek sê liewers niks nie.  

Almal is baie jaloers op my, want Evita Bezuidenhout is my dogter.  

Hulle dink sy’s goed vir my en gee my geskenke en lekker presente? 

Of soms selfs ‘n soen? 
Nooit! 

Suinige gemene ysberg! 

Ag, fok haar. 
 

Ja, ons wag maar almal hier vir iets beter.  

Mevrou Stroebel wag al ses maande vir haar familie om te kuier.  
Sy’t besluit sy kan nie langer wag nie en is gisteroggend dood.  

Vanmiddag gaan ons toe na haar kamer om te snuffel in haar kas vir sjokolade.  

Net ‘n ou paas-eiertjie in haar laai langs haar Bybel gevind, maar dit was al vrot en vol 

wurms.  
Ons het die Bybel en die paas-eier in haar doodskis geplaas.  

Nou kan die wurms wat haar opvreet ook poeding geniet en psalms sing!  

Nee wat, ek is vies Mevrou Stroebel is dood.  
Sy skuld my nog R2! 

 

Ek hou nie van my familie nie.  
Ek kon my vriende kies, maar nie my familie nie.  

Dis jammer, want Evita is die laaste een in die tou wat ek sou kies.  

Ek kan haar nie verdra nie.  

So ‘n windgat, opgepofte middlejarige doos, nogal met ‘n houding ook?  
Nee wat, die beste van ‘n goor klomp is my kleinkinders, Evita se kroos.  

Ek hou die meeste van De Kock, my liefste kleinseun, een van Evita se tweeling-seuns.  

De Kock Bezuidenhout.  
So ’n sensitiewe kunstige ou trassie.  

Ja-nee, hy’s ‘n ware boeremof!  

Ek is die enigste een in die familie aan wie hy gebieg het.  

Hy’t gefluister: “Ouma, ek wil iets persoonliks vir Ouma vertel, maar moet vir niemand sê 
nie!” 

Ek sê toe: “Ja, ek weet: jy’s ‘n moffie! Jy’t ‘n likkewaan gelek, my kind. Ouma weet.” 

Hy’t gehuil en gevra: “Hoe weet Ouma?”  
Toe se ek: “My kind, ek weet al van jou geboortedag. Toe jy daar lê in jou krib en suig aan 

jou groot toon, toe weet ek jy’t planne!” 

Ek hou die meeste van De Kock.  
Ek het hom eenkeer sien kaal swem. Hy’s nie verniet De Kock genoem nie!  

‘n Piel soos ‘n Katolieke Priester!  

Ja, De Kock laat my baie terugdink aan iemand anders met ‘n groot lul.  

My eie boetie, Petrus Johannes Gerhardus Willem Poggenpoel.  
Ons het hom maar Poppie genoem! 

  

Ek is mos tydens die Engelse Oorlog gebore, daardie kastige Anglo-Boere Oorlog. 
Gedoop Ossewania Kakebenia Poggenpoel in die konsentrasiekamp Heldersonop naby 

Bethlehem. Gebore daar op 31 Januarie 1900.  

Ek was die jongste.  
Poppie was my ouer broertjie.  

Onse Mammie was Sarie Marais.  
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Hulle’t mos ‘n lied oor haar geskryf.  

“My Sarie Marais is so ver van my hart / ek hoop om haar weer te sien / o bring my terug 
na die ou / Gauteng?”  

Nee wat, dis ook opgefok deur die kaffers.  

Maar Poppie het altyd sy eie deuntjie gesing:  

“My Sarie Marais het ‘n eiertjie gele,  
 daar onder die brug met haar poephol in die lug!”  

Ons het so gelag, gelag totdat ek in my broekie gepiepie het, maar Mammie het nooit gelag 

nie. Mammie was baie kwaad.  
Sy’t ons albei met ‘n rotang en ‘n leer gordel geslaan.  

Mammie het g’n sin vir humor gehad nie.  

Sy was a ware Afrikaner.  
Ek dink ek het ‘n sin vir humor.  

Ek moet een hê, anders het ek lankal voor ‘n trein ingespring, of in Orania gaan woon. 

 

Dit was  nie lekker in daardie Britse konsentrasie-kamp nie.  
Die donnerse Engelse het vir ons probeer doodmaak deur om vir ons groen jellie te gee met 

sukkies groen glas daarin.  

En dan ons vroue te verkrag! 
Hoekom het hulle dit nie andersom gedoen nie: eers genaai en toe gepaai?  

Tipiese Engels.  

Maar ons vrouens het die groen jellie in hulle dose ingedruk sodat die Engelse se voorvelle 
agtergebly het, afgesny deur die stukkies glas.  

Ja-nee, boervrou maak ‘n plan! 

Die kommandant van die kamp, Sir Basil Hensilwood of Longleith, het sy oog op onse 

Mammie gehad.  
Elke oggend voor agt het hy op sy perd verbygejaag en Mammie opgeraap en al haar gate 

toegestop met die kreet: God for Harry, England and St George! 

Vir haar gepomp dat sy gepoep het!  
Arme Mammie.  

En die dag toe hy nie opdaag nie want sy maag was seer, was Mammie dik de moer in.  

Sy’t die oefening gemis. 

 
En toe skielik is die oorlog verby en daar was vrede en ons is op die paaie van ons 

geteisterde land, ons opgefokte land, ek en Mammie en Poppie, op soek na ek weet nie wat 

nie.  
En toe is Mammie twee dae na Uniewording op 2 Junie 1910 omgery in Hentiesdorp deur 

die nuwe brandweerlorrie.  

Voor ons oe is sy doodgery in die hoofstraat, so plat soos ‘n pannekoek.  
Net haar wipneus het opgestaan en toe het’n bruin brakkie met drie bene daarop gaan pis!  

Arme Mammie.  

Arme ons, sonder Mammie en alleen in die wêreld.  

Die dominee en sy vrou het ons weesies ingeneem, maar ons was te wild vir die wee van die 
Here. Want ons was kwaad.  

Befok kwaad! 

 
Dis julle probleem vandag, julle Afrikaners van dìe nuwe eeu!  

Julle’s nie kwaad genoeg nie.  

Ja, julle’s vies want julle’s nie meer in bewind nie.  
Julle’s teleurgesteld want niemand gee ‘n donkiedrol vir julle om nie.  

Julle’s in die gesig gevat want julle Nuwe Nasional Party is nou ook in sy moer.  
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Julle’s soms de hel in want julle taal en kultuur word bedonner, maar julle’s nie kwaad 

genoeg nie. ‘n Afrikaner wat kwaad is oor die kak wat sy eie mense aangedoen is, verloor 
nie sommer sy self-respek nie.  

En ek en Poppie was kwaad! 

 

Toe sit Dominee ons by Kommandant Delport en sy suster Hilda.  
Hy was ‘n vooraanstaande Christen op die dorp, ‘n diaken in die Kerk, en die 

gemeenskapsleier wat daagliks in die koerant was.  

Hy’t vir ons geleer bid.  
Ons het tot daardie oomblik met Liewe Jesus gepraat soos met ‘n goeie maatjie ook sonder 

sy Mammie, maar Kommandant Delport het vir ons geslaan en gese: “Die Here is nie ‘n 

speelmaat nie! Die Here is vreeslik! Vrees die Heer!” 
En ons het bang geword vir Jesus.  

En elke aand het Kommandant Delport vir ons op ons kniee geforseer om te bid vir daardie 

woedende Here, om vergiffenis te vra vir ons klein sondethies.  

“Maak styf toe julle oë,” het hy gebulder en sy lat teen die vloer geslaan. “Maak nooit julle 
oë oop nie, al gebeur wat! Want as julle jul oë oopmaak, sal die Here julle straf en blind 

maak, en ook stokdoof sal julle bly!”  

En toe het ons gekniel en gebid met ons oë styf-styf toe.  
En Kommandant Delport het sy groot hand op my tieties gesit en hulle blougeknyp en sy 

suster Hilda het knaend aan Poppie se voel gesuig.  

Maar ons het nooit ons oë oopgemaak nie, want die Here sou ons straf.  
Ons was so bang. 

Ons wou Kommandant Delport met sy suster se hoedespeld deur sy oog tot in sy brein 

doodsteek, maar ons het nie, want ons het geweet die Here sou kwaad wees, want 

Kommandant Delport was ‘n Chrstien en ‘n diaken in die Kerk. 
 

Dis toe dat Poppie besluit het om weg te hardloop! 

Dit was 1914.  
Ons het gehoor van ‘n oorlog ver in die noorde teen die Britse Ryk.  

Ek se toe vir Poppie: “Gaan veg teen daardie donnerse Engelse wat onse Mammie so dik 

genaai het! Ek gee nie om met wie jy saamstaan nie! Al dis dit Marsmanne met net een oog 

elk - veg net teen die Rooinekke en sny hulle ballas af!”  
En toe is Poppie Duitsland toe om met die Keiser teen die Englese duiwels te veg.  

Maar die Duitsers het die oorlog verloor want hulle het g’n woord Engels verstaan nie. 

 
En toe kom Poppie terug van die oorlog in 1919. 

‘n Nuwe Poppie.  

Sterk, mooi groot en onuitputlik mal vir mans.  
Mof-kwadraad!  

Niemand het besef hy is daardie einste broertjie van my wat altyd sy eie snot gevreet het nie.  

Almal het gedink hy is my kêrel.  

Ek was teen daardie tyd in Bethlehem in die Vrystaat woonagtig, enkel meisie as orrelis in 
die NG Kerk.  

Ek het daardie orrel soos ‘n trekklavier bespeel.  

Ook ‘n koor onderrig vol jong mans van die plaaslike rugbyspan, die polisie en die slagtery.  
Jong boere met broekslange wat jou laat bewe het.  

Ek het geleer om die orrel met my voete en tone te speel sodat my hande altyd vry was. 

 
Toe sê ek vir Poppie: “Poppie? Ek is meisie-alleen in ‘n wêreld vol ou jags mans, dronk 

kaffers en daardie Portugese vrou met die snor. Ek is bang iemand vat aan my koek. Kom 
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woon saam met my as my man. Niemand sal weet nie. Jy kan jou geheime passies beoefen 

en ek sal anderpad kyk.” 
En toe kom Poppie saam met my woon in die klein huis in Mirreweg as man en vrou, 

Meneer en Mevrou Poggenpoel.  

Niemand het gedink die oulike korporaal met die groot snor en waatlemoen-ballas was op 

soek na Poppie nie; hulle’t gedink die korporaal kom na my vir sy blokfluit-les! 
Ai siestog, boere glo mos alles.  

En in daardie dae het Afrikaners mos nie van sulke dinge geweet nie. 

Holnaai en voëlsuig. 
Geweet hoe om dit te doen, maar nie woorde gehad om dit te beskryf nie. 

Dus het ek en Poppie heerlik saamgewoon as man en vrou, elkeen met sy eie slaapkamer en 

‘n botteltjie vaselien wat nagteliks tussen ons kamers op die gepoleerde vloer heen en weer 
geseil het. 

 

En toe is my eerste kind gebore: Evangelie Poggenpoel.  

Die een wat julle nou as Evita ken.  
Daar kom sy toe uiteindelik, nege maande na ‘n lang kooroefening.  

O, dit was ‘n moeilik geboorte.  

Ek het toe al geweet sy sou eendag my gat se deksel word.  
Evangelie was groot en vet en het alreeds aaklige tande gehad toe sy gebore is.  

Sy’t aan my klitoris soos ‘n stuk koedoe-biltong gekou!  

Ek kon vir maande my bene nie kruis nie.  
Gelukkig was die geboorte van my tweede dogtertjie ‘n ander storie.  

Baby het klein en fraai uit my oester soos ‘n stukkie seep geglip.  

En ek weet tot vandag toe nie wie hulle pappies was nie.  

Dit kon enige lid van my koor gewees het.  
Ek het almal daar in die kerkgallery gedruk. 

Wie kon Evita se pa gewees het?  

Daardie vet tenoor met die groot Buick?  
Of die oulike bas met sy kuiltjie?  

Of die tengerige wiskunde-onderwyser met die klein snor en polonie-piel?  

Ek weet nie! 

 
En toe een aand is Poppie dood!  

Nie doodgesteek nie, maar geslaan! 

Die lang polisieman met die rooi snor se vrou was een aand vroeg by die huis.  
Toe sy in die slaapkamer kom, sien sy twee figure in die bed in die donker aan’t worstel.  

Kaal in die maanlig en hygend, swetend, kermend.  

Iemand was besig om haar man te vermoor!  
Sy gryp toe die porselyn-standbeeld van Paul Kruger en slaan Poppie op die kop.  

Hy’t gekom en toe het hy gegaan.  

Arme Poppie.  

Die vrou het toe ‘n skêr gevat en Poppie se groot lul afgesny en by die venster uitggegooi, 
waar die swart kat dit ingesluk het en so doodgestik het!  

De Kock laat my so terugdink aan Poppie.  

‘n Goeie seun.  
Ek het iets spesiaals vir hom gebring.  

Ek kon dit nie gaan koop nie.  

Ek het mos nie geld nie.  
Evita gee my niks, net beloftes.  
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Maar hier’s ‘n oulike Xhosa meidjie in die ouetehuis en sy steel dingetjies vir my by die 

Spar en dan kan sy “Isidingo” op my tv kom kyk.  
Dit het sy gesteel vir De Kock: ‘n lekker pakkie marshmellows.  

Hy kan lekker suig daaraan en oefen.  

Sy beste maatjie Moff de Bruyn sal dit beslis waardeer. 

 
Dan is daar De Kock se tweeling, Izan.  

Skryf die naam ‘Izan’ op ‘n stuk papier en hou dit op in die spieel: dit lees ‘Nazi’!  

Soos sy naam is Izan rof en grof en natuurlik totaal onskuldig aan al die dinge wat die 
onlangse Waarheidskommissie gese het hy onder die ou regime aangevang het. 

Ek het hom gevra: “Izan? Die vreeslike dinge wat ons nou hoor? Wat Tutu se kommissie vir 

ons vertel? Wat ons eie Afrikanerseuns aangevang het in die naam van Land, Volk en 
Skepper? Swartes vermoor, gemartel, geskiet? Was jy daarby betrokke?” 

“Nee Ouma,” se hy altyd, “Nee! Dis alles leuens. Ek het nooit die donners geskiet nie. Dit 

was makliker en gouer om met die bakkie ‘n paar keer oor hulle te ry!” 

Izan is nog deel van die AWB: Afrikanerweerstandsbeweging.  
Baie min weestand en boggerôl beweging!  

Hy is saam trunk toe met Eugene Terreblanche.  

Izan het uit sy eie aangebied om vir die stomme Eugene te gaan sorg.  
Terreblanche was jare witman-alleen in ‘n sel vol groot, kwaai, swart mans.  

Staan permanent vir 24 uur met sy rug teen die muur!  

Izan het mos destyds vir Eugene op sy perd gehou.  
Hy’t so poepdronk geword dat hy knaend van sy perd afgemoer het, nogal voor die 

kameras van die oorsese media.  

Toe gom Izan Terreblanche se groot sitvlak teen sy saal vas, maar dit het nie gewerk nie.  

Eugene het dronk uit sy broek gegly en daar op die grond van Kerkplein gelê, halfkaal in sy 
vieslike groen onderbroek vol gate en Jani Allen se lipstiffie kolle oorals oor sy harige lies! 

Sies! 

 
Maar ek sê maar liewers niks.  

Ek onthou te goed hoe ons in die ou dae Nagmaal gehou het.  

Saam op die dorp in die dominee se huis.  

Ons dames in die kombuis besig om koffie en meltert voor te berei.  
Op die stoep staan die mans en pyprook.  

En een van hulle sê: “Kom manne, kom! Lokasie toe. Die ou wat die eerste klonkie skiet, 

kry ‘n koue bier!”  
Ek sê maar niks.  

Maar ek’t iets vir Izan ook laat steel: Licoriche-Allsorts.  

Dit sal hom wys dat wit en swart tog lekker in ‘n pakkie kan saamwoon. 
 

En dan my kleindogter Billie-Jeanne.  

Sy moet ophou lekkers eet want sy word te vinnig vet.  

Maar blykbaar hou haar man van ‘n groot gat aan sy vrou.  
Dis mos ‘n Bantoe ding, daai.  

Billie-Jeanne was mos eens so slank en blank en blond, maar toe trou sy met die seun van 

die President van Evita se tuisland van Bapetikosweti.  
Sy trou toe met Leroy Makoeloeli! 

Ek kon dit nie glo nie.  

Ek het gekots en gebid! 
My kleinkind getroud met ‘n kkkkkkk.....  

Ek kon die woord nie eers oor my lippe kry nie.  
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Die dominee was geskok.  

“Wat sê u, Mevrou Poggenpoel? Billie-Jeanne gaan trou met ‘n Katoliek?” 
Ek sê toe: “Nee, Dominee, met ‘n kkkkkkk.” 

“Ag nee, Mevrou Poggenpoel, tog nie met ‘n kommunis nie?” 

“Nee Dominee, baie erger. ‘n Kaffer!” 

Die weerlig slaan toe die blik haan van die kerktoring af! 
Maar wat, Leroy Makoeloeli is nie so erg nie.  

Word minder swart hoe beter ek hom leer ken.  

Hy’s baie vriendelik met my. 
Praat Afrikaans.  

Noem my Gogo Ossie.  

En soen so lekker.  
Dis natuurlik daardie dik lippe.  

Sag en teer.  

Elke keer as hy my kom soen, maak ek my oe toe en dink terug aan Connie Mulder!  

Ek hou van Leroy!  
Maar as hy en Billie-Jeanne vir my kom kuier, dan steek ek altyd my handsak weg in my 

onderste laai onder my nagklere.  

Ek is bang hy steel my laaste tien Rand noot. 
Maar dan as hulle gaan, kyk ek in die laai om te sien of my handsakkie en my geld nog daar 

is.  

En elke keer vind ek ‘n ekstra R100 in my beursie, wat Leroy stilletjies vir my gelaat het.  
Ek voel skaam dat ek sulke nare rassistiese dinge oor hom dink, maar ek kan nie help nie.  

‘n Kkkkkk bly mos ‘n kkkkkk - al is hy nie katoliek of kommunis nie, en Leroy is al drie!  

Maar die wonderlikse present is wat hy en Billie-Jeanne vir my gemaak het: drie dierbare 

kkkkk klein-kleinkinders.  
Hulle lyk almal soos sjokolade paashasies! 

 

Ek het vir hulle elk iets moois laat steel by die Spar! 
Vir die oudste dogtertjie Winnie-Jeanne, so’n komputer-dingetjie.  

Sy’s baie knap met haar komputer, al is sy nou net ses jaar oud.  

Ons het gehoop sy sou skool kon begin toe sy vyf was, maar daardie destydste belaglike 

Minister van Onderwys Kadar Asmal wil hê al die kinders moet sewe jaar oud wees voordat 
hulle met die skool begin - seker sodat hulle almal geweerlisensies kan uitneem.  

Vir die seuntjie Nelson-Ignatius ‘n motorjie.  

Hy sê alreeds hy wil ‘n ANC Minister word.  
Begin hom jonk met ‘n 4x4!  

En dan vir die kleinste tjokkertjie, La Toya Ossewania, ‘n mooi swart poppie!  

Reken nê, La Toya-Ossewania.  
‘n Klein kkkkkkk...dra my naam? 

Dis nogal lekker. 

 

Die een persoon wat nooit vir my kom kuier of kontak maak nie, is my ander dogter Baby.  
Ag, vir wat noem ek haar nog aan haar ou naam.  

Daardie Baby Poggenpoel is dood.  

Hierdie nuwe gevaarlike Bambi Kellermann is nie my dogter nie, al kom sy oorspronklik uit 
my gat. Sy’s nou terug in Suid-Afrika, maar Evita weier om toe te laat dat sy naby ons as 

familie kom.  

Hulle sê my Baby is nou ‘n hoer. 
Toe sy weg is na Eurupa in 1956, was Baby so fraai, so mooi, so onskuldig.  

Sy en Evangelie het saam met hulle nuwe maatjie Mimi Coertse na Weenen gegaan. 
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Verbeel jou? 

Mimi kon ten minste sing.  
Baby was maar net ‘n vrot junior haarkapster en Evangelie...wel, sy was net vet en vol 

fiemies.  

Daar het Mimi toe die tweetjies werk gekry in die koor van sangers by die Weense 

Staatsopera waar Mimi gesing het.  
Hulle eerste opvoering was in ‘Aida’. 

Julle ken mos die storie van die Afrika slavin wat verlief raak op die koning? 

Springbokradio-snert.  
Dis waar die moeilkheid begin het: hulle was swart slavinne!  

My kinders moes swart skoenpolitoer op hulle wit Afrikaner-velle smeer?  

Baby het dit gedoen want sy was maar altyd gretig om mense te plesier, maar Evangelie het 
geweier. Daar was sy die enigste wit slaaf in die optog van ‘Aida’.  

Die skandaal! 

Sy’t op die verhoog voor Aida gestaan en geskree: “Ich bin ein Afrikaner! Gaan kak!”  

En toe is sy in die pad gesteek, en dikwels in die kleedkamers agter die skerms.  
Toe kom sy terug na Suid-Afrika en trou vir Hasie en word ‘n legende in Laagerfontein.  

Maar Baby het agtergebly in Weenen en deurmekaar geraak met ‘n klomp grillerige 

gomtorre.  
In ‘n nagklub kaal gedans met swaaiende tiete!  

My kind?  

Kaal van kop tot kont!  
Sies.  

Toe trou sy met ‘n ouer man, Joachim von Kellermann. 

‘n Nazi!  

Wat het Baby geweet van Nazi’s?  
Sy’t dan in Bethlehem net tussen Afrikaners grootgeword.  

Toe volg ‘n vreeslik storie van haar lewe.  

Hy’t haar geslaan.  
Sy’t kaal gedans in ander klubs.  

Donkies genaai in Amsterdam.  

Uiteindelik na Suid-Amerika, waar haar nazi-man dood is en nou is sy terug as Bambi 

Kellermann en sy het ‘n hoerhuis in die Paarl en swaai nogsteeds haar tiete vir geld.  
Waar het sy dit geleer?  

Nie in my huis nie.  

Ek het nooit my tiete in die huis geswaai nie, nooit!  
Net in die Kerk na koor-oefening.  

 

Dan is daar natuurlik Dr J. J. de V. Bezuidenhout,  Evita se man.  
‘n Swak patetiese doos, daardie Hasie!  

Toe Evangelie met hom wou trou, het ek gesê: “My kind, oppas. ‘n Man met so ‘n snipsnor 

soos Hasie Bezuidenhout wys hy is swak en pateties en ‘n doos.” 

Mans met snorre?  
Oppas, hulle’s swak mans en dose.  

Kyk na daardie Pik Botha?  

Dra ‘n snor sodat hy nooit hoef te ruik aan die kak wat hy praat nie!  
Doos.  

Nee wat, ek kon dit sien: NP LV vir Laagerfontein, Hasie Bezuidenhout, sit sonder ballas.  

So ‘n tipiese Broederbonder wat agteroor buig om die naaste Broeder op die gat te soen.  
Vir ons gelieg en bedrieg en gese: “Apartheid is die antwoord.” 

O ja?  
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En wat was die vraag?  

Niemand het geweet nie!  
“Apartheid is ‘n gawe van God!” het Hasie gebulk.  

Alles was net “die wonderlike Dr Verwoerd” hier en “die gegaafde Dr Verwoerd” daar.  

En toe?  

God slaap nie.  
Hasie word gevang op die agtersitplek van sy nuwe room-en-groen 1957 Ford Fairlane in 

die parkeerterrein van die Grand Hotel in Laagerfontein, pompend aan ‘n Vendu vrou!  

Sies!  
Ontugwet-verbreker!  

Meidenaaier!  

En nou sit hy in die huis in Laagerfontein, die enigste stukkie wit in die swart see om hom, 
halfmal in  sy kindsheid soos seemeeu-skyt op ‘n donker rots.  

Vra my wraggies die ander dag: “Ossewania? Wat beteken Amandla in Afrikaans?” 

“Amandla beteken Vrystaat, Hasie! Drol!” 

Ek het hom ‘n pakkie Cream Treats laat steel.  
Ek hoop hulle fok sy valstande op! 

 

Laat ek gou my pille drink.  
Ek het so baie pille wat my aan die lewe hou.  

En dis moeilik, want my pil-bottels sit sonder plakkers.  

Hulle was almal in Engels.  
Verbeel julle, Engels in my medisyne-kas?  

Ek het al die vieslike Engelse afgekrap, maar nou weet ek nie wat daar geskryf was nie.  

Toemaar, ek sluk maar pille volgens hulle kleur.  

Die reënboog: rooi, geel, groen, blou, wit.  
Swart bestaan nie!  

Ek behoort ses pille te neem om my maag te laat werk en een om te slaap.  

Ek sluk maar almal en sluimer op die toilet, want jy weet nooit. 
Net nou tjorts ek in my bed!  

En my hartmedisyne? 

Ook ‘n lekker kleur.  

Dokter sê, ek moet versigtig hier aan drink.  
Moenie drink en bestuur nie.  

SY DRINK VAN DIE DEKSEL VAN DIE BOTTLE MEDINITE  

Ek voel niks.   
DRINK WEER  

Nee.  

DRINK NOU SOMAAR VAN DIE BOTTEL SELF 
 

O, en hier is daardie oulike dingetjie wat De Kock vir my gebring het.  

Hy’t dit in Amsterdam gekoop.  

HAAL N “VIBRATOR” UIT 
O, daardie vieslike Hollanders is somtyds nogal slim.  

Meestyds dom fokkers soos van Riebeeck en Verwoerd, maar om so iets uit te dink om ‘n ou 

tannie lekker te laat voel? 
Ek gebruik dit elke aand.  

Laat ek julle wys hoe dit werk.  

Hy’t so ‘n engintjie en dan druk jy dit....so, vas teen jou nek.  
O dis te lekker.   

Ja kyk, my ou pelsie geniet dit ook!  
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Sy naam is Hansie.  

Hy hang al om my nek for 80 jaar.  
Ja-nee ou Hansie jou jags jakkals, dis lekker, nê?  

Ek voel jou ou krom jakkalspielietjie word styf hier agter in my rug. 

 

Kyk hoe mooi is ek aangetrek vir my familie.  
My beste van alles.  

Hierdie skoene het Evita vir my gegee as verjaarsdag-geskenk.  

Van haar Filipynse vriendin Imelda.  
Die skoene pas glad nie.  

Tipies van Evita: gee my altyd dinge wat nie pas nie.  

Nee wat, die skoene is te klein.  
Nou hou ek my voete in yskoue water vir ‘n uur, en die skoene in warm water vir tien 

minute en dan pas hulle.  

Sal hulle egter nooit kan uittrek nie.  

Sal seker in hierdie skoene begrawe moet word. 
 

En my pragtige tabbert?  

Ek onthou, ek het destyds hierdie rokkie by die Van Riebeeck Fees in 1952 gedra.  
Toe was dit spierwit.  

En die kolle nou?  

Wat gaan in my kas aan? 
En my hare?  

Lyk dit mooi?  

Nie te Joods nie?  

Ek het verlede week my hare weggestuur om mooi ingedraai te word.  
Toe kom dit gister terug mooi ingedraai ja, maar met hierdie aaklige Joodse hoed vasgenaai 

op die kroon?  

Ek dra mos nie Joodse hoedens nie!  
Ek sal in die toekoms my hare na ‘n Afrikaanse haarsalon stuur. 

Verkies ‘n Boerekappie bo ‘n Joodse hoed! 

 

Ek hou nie van Jode nie.  
Ons sê nou dat alles wat in Suid-Afrika verkeerd gaan is die skuld van die kkkkkk...., maar 

destyds was dit beslis die skuld van die Jode.  

Hulle sit agter al die politieke kak.  
Mos altyd so tekere gegaan oor die verkeerdheid van apartheid, en gesê hulle’s liberaal, 

maar ons weet hoe Jode in geheim vir die Nasionale Party gestem het om meer geld te 

maak.  
Hoe sou apartheid so sukesevol gewees het, as dit was vir die hulp van die Jode nie?  

De Beers?  

Anglo?  

Barlows?  
Ja, die tweegevreet Jode? 

Huil oor Hitler en sy Holocaust, maar kom sit lekker op banke alleen vir blankes in Joubert 

Park en stem vir apartheid.  
Nee wat, fok die Jode. 

 

En die liberale se moere ook.  
Daardie Ingelsprekende gemors wat so teen ons Afrikaners was en is.  

Altyd vir ons blameer vir die afsonderlike ontwikkeling van die Bantoe.  
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“Bring demokrasie na Suid-Afrika!” het die liberale geskree.  

En toe dit in 1994 kom, pak hulle op en vlug na Australie.  
“Swartes moet orals woon, maar nie langs my in Houghton nie!” 

Nou woon Mandela in hulle straat in Houghton en hulle woon in Sydney langs Vietnamese 

wat hulle honde vreet! 

 
Die Katolieke is die Anti-Chris! 

Kyk hoe aanbid hulle beelde en moedig afgodery aan? 

En daardie belaglike ou man in Rome in sy wit rok?  
Dink hulle kan elke week in ‘n kassie sit en aan die priester bieg oor hulle sonde? 

“Vader, ek het my buurman se vrou genaai” 

“Stoute Katolieke Kabouter! Kruip rond op die grond met kraltjies in jou hand en sê een 
honderd keer: ‘ek mag nie die buurvrou naai nie.’ Jou sondes sal vergeef word. En stuur 

dan jou 12-jarige seun na my sodat ek hom kan afblaas!” 

Varke! 

 
En moenie eers praat van die Moslems nie! 

Hulle brand jou huis af en sny jou vingers en voete af! 

Hulle glo mos so maklik, as hulle almal opblaas met ‘n bom in hulle broeke, hulle dadelik 
hemel toe sal gaan? 

Stel julle voor: die Moslems kom daar aan en moet vir ewig die toilette met hulle tonge 

skoonlek! 
Maar net nadat die Indiërs die toiletbakke moes skoonsuig! 

 

Indiërs is mog meer grillerig as Islam! 

Die hele ANC is nog vol Indiërs. 
‘n Pagad hier en ‘n Pahad daar! 

Maar hulle’s nou meer swart as die swartes. 

Destyds was hulle mos amper witter as ons? 
Mbeki moet oppas: Indiërs sal hom vergiftig met hulle kerrie-poeiers! 

 

En die Hotnots van die Kaap! 

Asseblief! 
Vat aan ‘n premierspos in die Weskaap en dit val uitmekaar. 

Dronkgatte.  

Betasters van Tannies en hulle tiete! 
So voor op die wa? 

En wit? 

En konserwatief? 
Die Nuwe Nationale Party is te liberaal vir hulle! 

En hulle praat Afrikaans sonder tande en laat dit soos ‘n boesmantaal klink! 

En alles gaan net oor hulle mas en hulle moere? 

Hotnot se hol! 
 

Ek pes die Franse! 

Hulle praat net Frans. 
Die Duitsers is vet en lelik. 

Die Hollanders ruik na ou kaas en hondepoepjes. 

Die Grieke is olierig. 
Die Australiërs is dom. 

En die Japanese laat my lag, want hulle lyk so belaglik. 
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Ek dink die Here was dronk toe hy vir hulle gemaak het. 

En ek praat nie eers van die Amerikaners nie. 
Danksy hulle poeslap-president is alle Amerikaners bosbefok. 

Maar ek is nie ‘n rasis nie. 

Ek haat almal ewe veel. 

 
Die belaglikste van almal is die Afrikaner. 

Sit drie Afrikaners in ‘n kamer saam, en sien hoe twee teen die derde konkel, en as hy 

behoorlik bedonder is, moor die een die ander uit, of belieg hom tot in sy graf. 
Hoekom was daar 27 Groot Trekke? 

Want daar was 27 Boere Poepholle wat nie met mekaar kon saamstem nie. 

Dink jy ons sou hier sit vandag in ‘n land wat deur tronkvoels, kommuniste, kaffers en 
koelies verkrag word, as die Afrikaner sy werk as Christen gedoen het? 

 

Christene. 

Dis die grootste grap. 
Hulle moet dit alles op die silwerdoek eers sien voordat hulle kan glo! 

En ons? 

“Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar ‘n kaffer bly ‘n kaffer!” 
As ons as Christene eerlik was, sou apartheid gewerk het.  

Afsonderlike ontwikkeling beteken mos almal kry ewe veel: tien vir wit, tien vir swart, tien 

vir bruin en fokôl vir Ingelse! 
Maar ons het dit nie Christelik gedeel nie. 

Ons het alles gevat en hulle bogger-all gegee. 

Ons het gesteel en gelieg, gemoor en gemartel, alles in die naam van die Here. 

En nou wil hulle alles hê. 
“We demand!” 

 

Nou is dit so maklik om nog na tien jaar te sê: dis alles apartheid se skuld. 
Die waterpype lek: dis apartheid se skuld.  

Jou maag werk?  

Apartheid se skuld.  

Die honde blaf, maar die karavaan gaan aan?  
Apartheid se skuld! 

Die “heritage of apartheid”!  

En kyk na al die vreeslike dinge wat die ANC uit die apartheidsjare geërf het?  
‘n Mediese diens wat geheel het.  

Onderwysdepartemente wat geleer het.  

‘n Polisiemag wat betaal is.  
Verkragters en moordenaars wat gehang is!  

‘n Televisiekorporasie wat daar was! 

Dit het ons van 1652 geneem om dit alles op te bou, en binne tien jaar van demokrasie breek 

hulle alles af: van koppies en pierings tot onderwys en justisie! 
 

En nou is alles kak. 

Alles wat ons destyds geleer het is kak.  
Aardrykskunde is kak.  

Politieke wetenskap is kak.  

Geskiedenis is kak.  
Matesis is kak.  

Huishoukunde is kak - dit is kak!  
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Ek haat huishou.  

Gee my liewers ‘n ou aia wat stink, maar vloere kan skrop! 
Tien jaar van demokrasie? 

Ons was veertig jaar van fôkoprasie! 

 

Ek sal nooit daardie 1994-Verkiesing vergeet nie.  
Ons moes almal by die stembus gaan toustaan.  

In die ou dae het die Nasionale Party na ons gekom en gesê: “Ouma? Stem Nasionaal, of 

jy’s in die straat kaal!” 
Maar daar staan ons toe in die tou, ek, Mevrou Stroebel en Dominee Ahleit.  

Twee van die outehuis-meidjies staan toe agter ons, pratend in Xhosa en lagend in Engels. 

“Mies Poggenpoel?” vra die een. “Who you going to vote for?” 
Ek waai toe net my ou Nasionale Party-vlaggie uit ou gewoonte. 

Sy sê: “Mies Poggenpoel, you must vote for the African National Congress!” 

Ek sê: “For why?” 

Sy sê: “If you vote ANC, I stay with you as your maid. If you don't vote ANC, you will have 
no maid to go to the Spar.” 

Toe stem ek ANC - liewers ‘n goeie meid as ‘n goeie regering, dis wat ek sê. 

 
Wat ‘n vreeslik dag! 

Ek het geweet die wereld sou vergaan, want die Afrikaner se nagmerrie het waargeword.  

Deur die dekades is ons mos geleer op skool, in die kerk, in die huis: die wêreld sal vergaan 
as apartheid afgeskaf word. 

As die kommiuniste en die kaffers Suid-Afrika oorneem, is dit verby met alles.  

En op 27 April 1994 het dit toe gebeur.  

Die ANC het die verkiesing gewen! 
Ek is toe na my kamertjie in die outehuis, al my goedtjies mooi weggepak, want die wêreld 

sou vergaan en ek wou nie vuil onderklere laat rondle dat hulle daaraan snuif en kou nie.  

Ek het gebid.  
Ek wou nie kwaad word nie, of huil nie, want apartheid was ‘n gawe van God en nou was 

dit iets van die verlede?  

Sou God ook weghardloop en ons alleen laat? 

Ek het totsien gese vir my pelsie, Hansie, want die swarte wat nou aan hom sou vat sou 
Hansie gebruik om sy draad mee te trek!  

Ek het die fotos van my kleinkinders gesoen.  

Ek het laaste blokkie sjokolade geeet en toe in my bed geklim: my laaste slaap voordat ek in 
die Here se arms kon kruip.  

Ek het geweet die son sou nooit weer oor Suid-Afrika skyn, want die swartes was nou aan 

bewind! 
 

Daar word ek toe wakker in ‘n sonstraal!  

Ek dog ek is in die hemel.  

Voels wat sing.  
Vars lug?  

Ek maak my oe oop en my hemelse vertrek lyk toe nes my kak outehuiskamer! 

Nee, dit was g’n die hemel nie.  
Dit was maar net die volgende oggend! 

Die son was besig om soos altyd te skyn.  

So ‘n donnerse kommunis! 
Die k-bridage het my land verower en die hemel het dit aanvaar?  

Die voorhangsel van die tempel het nie geskeur nie? 
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Alles was normaal?  

Ek het my koek koud-geskrik. 
Beteken dit dat ons Afrikaners vir al die jare verkeerd was? 

Was ek vir my hele lewe onder die verkeerde indruk? 

Wat ek het alles gemis? 

 
Ek’s dadelik uit om na Johannes die outehuis-tuinjong te soek. 

“Johannes? Slaap met die Oumies. Ek wil sien wat ek gemis het!” 

“R20!” vra hy. 
“R12 en my pakkie jellybabies?” 

“OK.” 

Maar Johannes het die aand nooit opgedaag nie.  
Ek het kaal gelê met Hansie my pels kunstig geplaas oor my tolle en rolle, maar Johannes is 

as burgermeester van die dorp verkies.  

En ons kok is uit die kombuis in die Parlement geplaas! 

 
Die Suid-Afrikaanse Parlement!  

Ek was jare laas in ons Parlement.  

Ek hoor nou dat hulle daar alles gesteel het, in die gange pie, agter die standbeelde kak.  
Dis onmoontlik.  

Daar’s g’n standbeelde oor nie.  

Malan, Strydom, Verwoerd, Vorster, Botha, De Klerk - almal op die vullis-hoop van die 
verlede. 

‘n Land wat sy verlede vergeet, sal dit net weer herleef - maar erger as ooit van tevore! 

O, die Parlement van die Nasionale Party was destyds ons tempel. 

Evita was die Charlize Theron van die Broederbond. 
Blomme gerangskik, spyskaarte beplan, tafels versier, dinees geloods. 

Sy was die gasvrou van die nasie. 

Was ons vrouens maar toe aan bewind, sou ons nog daar gestaan het, sterk en selfvoldaan. 
Maar die mans het ons almal bedonner. 

Jammer oor al die swak mans wat die Nasionale Party afdraend gelei het tot vandag waar 

dit soos ‘n droë ou koenyndrolletjie in die sandboks van ons politiek le. 

Marthinus, die Gode van die Laager sal jou nog straf! 
Die geskiedenis sal vir ewig jou lag, van Onderbroek na Sonderbroek! 

 

Wat is dit met ons Afrikaners?  
As ons leierskap soek, gaan kyk ons bo op die hoogste kruin van die berg, waar Afrikaners 

van formaat wag? 

Elegante Afrikaners met humor en deernis en vernuf? 
Nee, as ons leierskap soek, gaan ons direk toilet toe om te kies wat bo op die water dryf! 

 

Die eerste dik pap drol was D.F.Malan, eerste groot leier in die stoel van mag.  

Eerste Minister en Premier Poephol.  
Nogal ‘n NG Kerk dominee daarby?  

Wat het hy van politiek geweet?  

Hoe om die Rooinekke op hulle plek te sit?  
Hoe om die Afrikaner van sy knieë op te forseer om die leisels in hande te neem?  

Blykbaar ook ‘n ogie gehad vir die kombuishulp, of was hy nie eers behoorlik Afrikaner 

nie? 
 

En toe kom die Leeu van die Noorde ingebrul uit die Transvaal.  
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Advokaat JG Strydom.  

Windgat.  
Tot sy van verander na Strijdom, sodat hy eg-Hollands en dus werklik intelligent voorkom.  

Dis so belaglik as om die naam Titties te verander na Titus!  

Nooit vatplek gekry aan ou Hans nie.  

Hy’t ook g’n gat gehad nie.  
Pap agterwêreld soos ‘n begrafnisbestuurder.  

Nee wat, gee my ‘n ware man met vleis in die broek! 

 
Hendrik Verwoerd het boude gehad, soos twee halfmane, een vir jou en een vir my.  

Maar wie sou daaraan wou knyp? 

Tipies benoude Hollandse boude.  
‘n Skim bliksem met lag ogies.  

Varkgevreet.  

Altyd beleefd. 

“Dag Vrou Poggenpoel, hoe gaat dit?” 
“Nee heel leuk, Dokter...” 

Maar diep onder in die donker spielonke van sy siel? 

Die Argitek van Apartheid. 
Sy skuld! 

Moet die Afrikaner blameer vir apartheid nie! 

‘n Fokken Hollander het die pestilensie hier ingedra.  
Ons Afrikaners was altyd te lui en te dom om aan iets so suksesvol te dink. 

Verwoerd se politiek was: wit bly met wit; swart bly agter die waenhuis. 

Maar toe trou hy met Klein Betsie, ‘n Griekwa meidjie? 

En toe is Oom Hendrik Verwoerd op ‘n dag in die Parlement doodgesteek deur ene Dimitri 
Tsafendas!  

Met Evita se vrugtemes! 

 
Evita het natuurlik gedink Hendrik Verwoerd was die vader wat sy nooit gehad het nie. 

Oor my dooie liggaam! 

Ek sou mos gaan lê onder so ‘n dik donner! 

Ek was by Evita en Hasie en die kinders in die huis in Acaciapark die dag toe Tsafendas 
aanklop vir werk.  

‘n Wit man wat bedel?  

Nee, Dimitri was nie net half-wit nie, maar ook befok in sy kop. 
Gesê hy’t ‘n wurm!  

Ek het gelag: “Stinkgat? Bly weg van my met jou wurm! Poeslap, ek ken wurms!” 

Tjoeps, tussen sy bene op die knaters! 
Evita wou die huis laat verf, maar wou nie Kleurlinge gebruik nie, want hulle steel die 

toiletpaper en rook dagga.  

Sy gee toe die werk vir Dimitri Tsafendas.  

Hy’t begin werk aan die sitkamer met al sy kleure deurmekaar gemaak.  
Wat ‘n gemors!  

Kleurblind-baster! 

Gesels knaend met sy lintwurm alles in Grieks.  
Ek sê toe vir Evita: “Die reuk van die Plasconverf gaan jou koeksisters bederf! Hoe gaan jy 

koeksusterbakster van die jaar word? Uithaler-inlêer? Stuur die gemors weg!” 

 
Hasie was nie net LV vir Laagerfontein nie, maar ook in Verwoerd se Kabinet as ‘n guns 

aan Evita. 
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Twee departemente behartig: Waterwese en Swart Behuising.  

As Minister het Hasie hulle kombineer deur om ‘n swart woonbuurt in ‘n dam te bou! 
Hasie kry toe vir Dimitri tydelike werk in die Parlement as ‘n bode.  

Maar in daardie jare was die kantien nie oop vir tydelike hulp nie.  

Nie soos vandag, waar die LVs onder hulle lessenaars slaap en drie maaltye per dag kry vir 

al hulle kinders en lokasie-bure! 
Ons pak toe vir Tsafendas ‘n lekker kosblik om Parlement toe te neem: stukkie boerewors, 

biltong, hardgekookte eier, koeksister en ‘n appel. 

Hy’t gemor en tekere gegaan en gepraat oor ‘n wurm en na die appel gewys. 
“Worm! Worm!” 

Toe gee Evita vir hom haar pragtig vrugtemessie wat sy destyds in Rhodesië gekry het. 

“Skil die appel, Dimitri skattie!” 
Hy’t haar glad nie verstaan nie en ‘n paar keer hard gepoep om van die lintwurm ontslae te 

raak. 

Evita dog hy praat Grieks. 

 
Toe is hy Parlement toe 

Hy’t mettertyd honger geword. 

Hy’t sy stywe boerewors uitgehaal en geeët en sy pap koeksister se soetigheid afgelek. 
Toe haal hy sy appel uit. 

Onthou agter in sy kop Evita se woorde, haar irriterende stem wat soos ‘n by in sy leë kop 

weergalm: “Dimitri Skattie? Peel the appel...peel the poephol!” 
En toe skil hy die premier! 

Steek hom morsdood in sy parlementêre bank voor almal. 

Die stupid doos! 

Tsafendas het nie eers sy werk behoorlik gedoen nie.  
John Vorster het net agter Verwoerd gesit; hy kon hom ook somaar met Evita se vrugtemes 

doodgesteek het, en met die Goue Ampstaf PW Botha se een breinsel uit sy kaalkop geslaan 

het! 
Verbeel jou: drie vrot eiers met een klap weg. 

Ons sou nooit weer so ‘n gulde kans gekry het nie! 

 

Toe kom die donker van die Vorster Era, die begin van die einde van die Afrikaner as mens. 
Ons het geweet wat gaan aan, maar ons het liewers niks gesê nie. 

Ons het gehoor hoe praat hulle so van ouds: “Die een wat die eerste duisend kaffers skiet, 

kry ‘n kabinetspos!” 
Ons het gehoor en verstaan, maar ons het niks gesê nie. 

Ons het die leuen geglo, daardie oorlog teen terreur. 

Vorster het gewaarsku: “Gee my mag en ek sal julle beskerm.” 
Ons het al die mag in sy hande geplaas en hy het ons behoorlik genaai. 

En toe val Vorster met sy eiers uit sy eie nes, op sy gat in die modder en mis van die 

Inligtings-skandaal en maak plek vir daardie kaalkop kont van George. 

 
PW Botha met sy dril-lippe en waggel-finger en pap-tong? 

Muishond! 

Vir ons ook gewaarsku oor die Totale Aanslag en die groter oorlog teen terreur. 
“Hy wat nie met ons staan nie, staan teen ons!” 

En ons het niks gedoen nie, want ons het die leuens geglo en die swak mans meer mag gegee 

en hulle het ons almal voos genaai. 
Amateurs. 

Almal amateurs. 
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Van die NP se militêre mag tot die ANC se Unkonte. 

Daarom was dit ‘n Struggle, en nooit ‘n Battle nie. 
‘n Battle gaan oor professionele magte wat tot die dood veg. 

Het ons sulke mense gehad? 

Nee! 

Net ‘n Struggle tussen muise en net so irriterend. 
Swak mans. 

Dronk poeste. 

Moordenaars en miskruiers, van Magnus Malan tot Eugene de Kock. 
Vet, onnosel, sonder verbeelding, sonder drome. 

Hulle’t ons beskerm? 

Here help ons. 
En teen wie? 

Die ANC, die PAC, die Kommuniste in silwer gewaad? 

Met die swaard van waarheid en geregtigheid omhoog? 

Nee! 
Ook amateurs! 

Vet, dronk, arrogant, lui onnosele bliksems, wat die verkeerde plekke opgeblaas het en per 

ongeluk mekaar die lug ingeskiet het. 
Here help ons. 

En toe help hy ons. 

Toe stuur hy Mandela. 
 

 

Maar eers kruip FW de Klerk uit die konserwatiewe spinnerak.  

Net die leier van die Nasionale Party kon die Nasionale Party vernietig, en De Klerk het dit 
oor ‘n naweek gedoen.  

Hulle’t altyd geweet apartheid gaan geld maak tot op ‘n punt en dan is sy gô behoorlik uit.  

Nooit vir ons vertel nie. 
En daar skink hy tee vir Mandela in Tuinhuis asof niks snaaks was nie en daar begin van 

die res van ons lewens. 

Ek lees in Huisgenoort Nelson Mandela is  85 jaar jonk?  

Nee, hy’s tien duisend jaar oud, soos ek.  
Ek wens ek kon hom ontmoet en met hom gesels, soos ek met julle gesels. 

Hy kon so maklik kwaad gewees het. 

Hy kon ons almal bedonner het en niemand sou eers ‘n fingertjie opgelig nie. 
Maar hy’t gelag en sy arms oopgegooi en ons ingenooi, Afrikaans gepraat, tee gedrink met 

Mevrou Verwoerd, die Stem van Suid-Afrika gesing, die moordenaars vergewe en ‘n 

regering met hulle gevorm? 
Befokte ou bliksem. 

 

En nou sê Dominee Ahleit dat Mandela dit moeilik sal maak vir Jesus se koms. 

Ja, na Mandela se goedheid en publisiteit, hoe sal Jesus te werk gaan as Hy weer kom? 
Wie sal Hom glo as Hy se: “Ek is die Seun van God”? 

Sal hulle net vra: “Ja, maar was jy op Oprah se program? Op Larry King Live? Felicia?” 

Wie sal vir Jesus glo? 
Mandela het apartheid gehad om hom wêreldbekend te maak. 

Arme Jesus het net vir Mel Gibson. 

Here?  
Nee, bly waar jy is. 

Don’t come to us; we’ll come to you! 
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Waar is my familie?  
Dis mos amper tyd om te eet?  

Ek kan dit voel in my ou maag. 

Dis so leeg soos ‘n verlate parkeergarage in Pretoria op ‘n Sondagmiddag.  

Ek hou niks van Evita se kos nie, maar dis lekker om in haar huis te eet, want daar’s meer 
as net ‘n blikkie kos tussen vier ou mense.  

En ek kan daar met ‘n vurk eet.  

Ek mag nie hier eet met ‘n vurk nie, net met ou lepels.  
Hulle se ek is te oud om met vurke te eet. 

Dalk maak ek myself seer? 

Hulle moere. 
Ek is Ossewania Kakebenia Poggenpoel. 

Ek is deur ‘n boereburgeroorlog, deur twee wêreld oorloë, die depressie, twee befokte 

hoerdogters, die Nasionale Party, apartheid, die HNP, die Konserwatiewe Party en die 

AWB en het elke broederbonder se ou stinkvoël gesuig en ek mag nie met ‘n vurk eet nie? 
 

En pampoen?  

Ek is baie lief vir pampoen, maar eet dit baie min, want hier is niks om te eet nie want 
daar’s nie geld vir lekker kos nie.  

Evita se huis is vol mooi goed.  

Meubels en matte en kussings en katte. 
Sagte toilepapier.  

O, ek gaan graag na haar toilet net vir die sagte toiletpapier.  

Ek sit vir ure en vryf die toiletpapier liggies oor my wang voordat ek dit gebruik, want dis 

so sag en heerlik.  
Ook soms nadat ek dit gebruik het. 

Nee wat, hier in die outehuis is die toiletpapier so hard, jy skraap helfde van jou hol weg as 

jy afvee! 
 

Ek is nou so bliksems honger, ek kan aan ‘n klein klonkie kou rou! 

Ek hou nogsteeds so baie van eet.  

Hulle dink omdat ek 102 jaar oud is, wil ek nie eet nie, maar ek wil.  
Lekker eet.  

Ek mis my lekker kos.  

En my lekker seks. 
O ek mis seks vreeslik.  

Ek het dit mos so geniet, en vir so lank en ook so baie! 

My ou koek klap nogsteeds soos ‘n mal mossel. 
Maar laat ek sien wat ek hier weggesteek het om te eet. 

Hier is ‘n lekker blikkie hondekos wat Dominee Ahlait so geniet.  

Ek hou dit vir sy verjaarsdag oormôre. 

En nog ‘n blikkie hondekos? 
Ons is so dankbaar.  

Minister Trevor Manuel gee ons ou pensioentrekkers elke jaar ‘n ekstra R10 sodat ons 

minstens nog een blikkie hondekos kan koop.  
Viva ANC Viva!  

 

O ja, en hier is my geliefde kossie. 
Petz Delight.  

Ek voel altyd soos ‘n mooi dik katjie as ek dit eet.  
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Mmmmmm hoe lekker.....mmmmmm...wil julle ook ‘n happie he? 

Siestog, hier sit ek alleen en eet, en julle sit daar droogbek en het niks?  
Toemaar ek sal later klaar eet, as julle nie hier is om so honger vir my aan te staar nie.... 

 

O jis, maar ek moet pis.  

En ook ‘n heftige nommer twee!  
Ek kan nie wag nie, want as ek wag ,is daar ‘n groot gemors en die meide is juis halfdag af 

vandag. Dan sit ek tot more met ‘n pantie vol pap drolle!  

Laat ek gou opstaan....o dis so moeilik. 
SY POEP 

En die winde waai knaend..... 

SY SUKKEL 
Nou hoe het ek gister so vinning orent gekom?  

O ja, net vir myself gefluister: “Ossewania, daar’s ‘n dominee agter jou met ‘n groot voël!”  

Al is dit net ‘n volstruis!  

SY’S OP 
Dit werk! 

As Evita kom terwyl ek in die spoelie sit, se ek is nou-nou weer terug.  

Sy moet vir my wag.  
Ek is mos haar ma.  

Ag nee wat, sê vir haar, ek sê sy kan gaan kak in die mielies!  

Vir wat moet ek omgee?  
Ek is 102 jaar oud.  

Ek is ‘n ou wit antie sonder toekoms en skaam op haar verlede.  

Ek kan sê wat ek wil.  

Ek hoop en bid net dat my klein-kleinkinders van my sal leer.  
Om nie te wag totdat hulle 102 jaar oud is voordat hulle së wat hulle dink nie.  

Want dan’s dit te laat.  

Ek kyk terug na my vol lang lewe en besef ek het dit gemors op ‘n leuen.  
En dis nou te laat. 

Moenie julle lewens mors nie. 

Praat nou soos julle dink! 

Maak julle spraak vry! 
  

O, en daar’s ‘n piepotjie onder my stoel?  

Jammer ai, dis so onbeskof.  
Dis weer die lui meide wat so agterlosig is.  

En dis nie eers skoongemaak nie!  

Dis nie myne nie.  
Dis Dominee Ahleit se drolle dìe.  

Toemaar, laat ek dit maar gaan skoonspoel.  

Boer maak mos altyd ‘n plan, al is dit met louter kak. 

 
O, nou moet ek nog ook buk. 

Ai, dis mos 2004.  

Hulle het sit mense in die ruimte en het komputers en alles wat oop en toemaak.  
Kan hulle nie ‘n pispot ontwerp wat in jou hand vlieg as jy fluit nie? 

Daar’s hy. 

Net asem skep, want dis ‘n lang gang en 16 trappe tot by die toilet.  
Ek dink my koeël is dan al lankal in my kerk!  
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Maar julle hoef nie te wag nie.  

Dankie dat ons so lekker kon saampraat.  
Ons moet dit weer doen.  

Nee wat, moenie rondsit nie.  

As Evita Bezuidenhout vir julle hier vind, dan begin sy weer een van haar langdradige 

draadtrek- toesprake.  
Fok haar!  

Fok off!  

Toe loop!  
Gaan man, voertsek! 

SY GOOI DIE INHOUD VAN DIE PIEPOT OOR DIE GEHOOR 

SY GAAN UIT STADIG 
DIE BRIELS SING WEER 
 


