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Θ het 'n BA (Hons) en 'n MA in Geskiedenis van die Universiteit van Wes-Kaapland 

Θ is 'n stigterslid van December 1st, 'n sosiale beweging wat fokus op die herinneringe en nalatenskap 

van slawerny aan die Kaap. As deel van die projek was hy mede-regisseur van die rolprent ‘Lydia 

Williams: A fervent simplicity’ 

Θ is sedert 2011 die Dekaan van die Anglikaanse St George’s Katedraal in Kaapstad  

Θ is Aartsbiskop Desmond Tutu se verteenwoordiger op die Peace & Dialogue Platform 

Θ is getroud met Bonita Bennett; hulle het drie kinders. 

 

Die Groepsgebiedewet het Weeder se familie uit Distrik Een, naby Kaapstad se huidige Waterfront, 

gedwing en hulle het uiteindelik in Elsiesrivier beland: "Ons het geleef op die grens van die Indiër- 

geklassifiseerde Cravenby Estate en die gekleurde gemeenskap van Malawiese / Xhosa / Khoi / 

Griekwa / Indiese en ander afkoms." Hierdie vroeë waarneming rakende die kompleksiteite van klas 

en ras het sy gevoel van identiteit en die veelvlakkige nuanses van herinnering beïnvloed, en hy was 

aktief betrokke in die stryd teen apartheid. Hy studeer vir die priesterdom in die Oos-Kaap en word in 

1985 as priester aangestel, waarna hy ook as die sekretaris van die Black Clergy Association dien. In 

1992 het Aartsbiskop Tutu hom as direkteur van die Anglican Board of Social Responsibility aangestel.

uit ‘Boeta Vee Ko Priek’ van eerwaarde Michael Weeder (59)
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Boeta Vee ko pr iek  

Ko lu ister  mooi  oe wat ek h ie '  wi l  se 
innie taal  diepe as ' ie suiwe sous 
oppie boe’ jong se tong. 
 
Ek ga soe diep verk lae 
uit  die dae vo ' r ie lahnies 
ko v iss ies spoeg 
 
Ennie boere ko zalt ies maak 
oppie beach naby sout ra 'v ie 
toe al les nog peace fu l l  was.  
 
Cos as djy  nog' ie gehoor 
hoe boeta vee pr iek ' ie 
dan was djy  nog nooit ,  
 
soe wa' l ie lah,  
innie kek ' ie.  

{Vir Vernon Rose, 'n Kaapse Vlakte-verteller van geskiedenis, ter geleentheid van sy preek by die 
Jazz Aanddiens op die Sesde Sondag na Pase, 25 Mei 2014, in St George's Katedraal, Kaapstad}
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Die Woord 

for  better  

Sy naam was Char l ie Majat 
hy roek 'n  pyp 
lat  die pit j ies soe spat.  
 
Ma'  nou staan hy da'  
met 'n  oepe bybel  
and why? vra hy ,  
cos my Lord is  able 

sy was my cherr ie 
en ek ha'  out j ie 
nou is  ek bles 
en sy 's  my vrout j ie.    
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DINK WEER (en ko huistoe) 
Dink weer ,  wanneer jy  na my masala-k leur ige vel  kyk 
en beslu i t ,  “Hy ’s  g ’n Afr ikaan”.  Dink na oor jou mite oor 
my makl ike weg na vryheid wanneer jy  my windmaker ige rol  s ien,  
my losse,  u i tbundige dans in ' ie karnaval  van die stad waar ek met l iefde geskep is .  
 
Dink weer na wanneer jy  my verhaal  neerpen,  
my essensie,  as ‘n  reël  in  ‘n  hoofstuk van die boek van aparheid.  
Wanneer jy  die sang in my spreektaal  hoor of  my s ien lof  betuig 
met dans,  noem jy  my Mariam, Fransiena of Shawn, 
 
t rek jou neus op of bejammer jy  hul le ,  
“Hul le het geen kultuur” .  
 
Dink h ieroor na,  wanneer jy  soms in jou kothuis  aan die Weskus s i t ,  
of  voor die vuurherd van jou husie onder die Langeberge hitte soek,  
of  neerkyk op die stad vanaf die hoogtes van Loader Straat se Cape Quarter :  
 
Dat ek die eerste toesigouer van hier  die suidel ike u i thoek was.  
Ek is  van hul le wat gesing en lof  betuig het teen die hange van die Hoer ikamma, 
geseënd in die l ig van die nuwe maan. 
 
Ek is  een van hul le wat my spies gel ig het 
teen die onderkoning De Almeida en sy plunderende matrose,  
my l iggaam ‘n sk i ld v i r  my k inders –  v lees van my v lees 
en die koloniale martelaarskap van my gebeente.  
 
En wanneer jy  my gestrand s ien in die oorspoel ings 
van die Kaapse Vlakte,  in  Manenberg en in Langa,  Bomakier ie n Nyanga,  
vasgevang deur armoede en die leuens van die geskiedenis  –  
 
lu ister  dan in die donkerte voor sonopkoms na die stem 
wat jou tot  inkeer roep. Dit  s ing van die grootheid van God 
en die waarheid dat al le grond en al le mense nie besit  kan word nie,  
 
en dat die goedheid van die aarde gedeel  moet word 
as ‘n  teken en blyk van God se l iefde.  
 
Misk ien dan,  as jy  op jou knieë gaan in dankbaarheid 
oor ‘n  waarheid wat jy  geleer het oor jou besit  van my verknegte l iggaam, 
en my arbeid in pag v i r  jou welvaart ,  
 
dán mag jy  iets  leer  van die Afr ikaan wat jy  is :  
En mag jou gedagtes jou na ‘n nuwe begin le i .  

{In Afrikaans vertaal deur Jana Breytenbach}
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o here 
bly by my 
in my koue verdr iet  
by ' r ie harde steun 
van ontervredenheid 
 
here,  loep saam 
met my in h ie ' r ie donker 
kronkelende,  onsekere pad 
 
my s ie l  in  lof  en l ied 
waar k l ip van wi l  
u deernis  en laffenis  verberg.  
 
here,  v ind my waar ek dwaal ,  
ver  van u soekende stem. 
here,  oe my here,  
b ly  by my.  
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En Mandela hoor al les 
Ek laaik ie lahnies ' ie.  
Hul le is  vui l  en t reat my soes di r t .  
Ma'  daai 's  'n  nogge spiets ,  s ien djy .  
 
Nou die bra van my isse pol i t ico,  
soe oppe 'n Nongalorse sty le.  
Hy whiet ie accor ing' ie t ime 
 
toe Boetales l ie 
die overseas dik  dinge 
nca vertel .  
 
En Mandela hoor al les.  
Die growement hou hom oor ' ie water ,  
ma'  daai  ou,  ennie t ime 
kan hy gooi .  
 
Die maang is  ma'  net 
'n  part-t ime begr ie.  
 
But the t ime's  not r ight .  
Dinge moet nog hie '  gebeur.  
 
According tune hy v i '  Boeta Les l ie:  
"Kap z iep.  Djy  maak stof ."  
 
Au,  hoesit  Boeta Mi ley ,  
ek hoo'  die motj ie wi l l ie  smi le ' ie . . .  
T ime is  taait .  Of hoe? 

{Hierdie is ‘n byna woord-vir-woord weergawe van ‘n gesprek afgeluister op ‘n treinrit 
tussen Langa en Netreg stasies in 1983. Die 'rapporteur' het by Netreg afgeklim}
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Tutu 
Jou stem, 
F lu ister inge 
'n Profeet se weeklag 
 
Jou lewe 
'n Vegter se sk i ld 
Wat aanslae afweer 
 
Die weduwee en die weer 
Die vreemdel ing hier  
Jou hart ,  'n  s ie l  gelang na geregt igheid se deinende water 
 
Nes jou t rane soutmaak 
Die r iv iere van opregtheid 
 
Jou woord 
Regruk,  
'n  Oproep 
 
Om nie te s lu imer of rus 
Wanneer lewe 'n aanslag is  op 
waardigheid van die arme 
Die vrou en die k ind 
 
In  'n  wereld sonder drome. 

 {In Afrikaans vertaal deur Jana Breytenbach}
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Maqolo 
vandag innie st i l te vannie dood 
swyg jy  wie se woord altyd 
op punt en rede was.  
 
vandag s ing' ie mense met toe oe 
vannie mooigeid van jou wese.  
en ek soek na jou.  
 
d ie dag is  koud. die boland son skyn 
sonder warmte.  my t rane le ver  
oorkant en hoog oor 
die k le in-karoo.  
 
vandag is  jou woord die laaste op 'n punt 
of  op 'n stor ie.  jou t jorre lende lag ga'  
ekk ie gou hoor duskant 
vannie hemelspoort .  
 
wat was dan daar wat soe diep brand 
dat jy  soe haast ig draf om te keer? 
moes dit  dan nou en 
nie more nie? 
 
st  paul  se deure sal  oop bly .  d ie olyf-bome sal  weer vrug.  
die wingerde blaar en appel-kose op sy tyd.  
die werker sal  weer loep,  afdraens 
na die die can-fabr iek.  
 
d ie hemele is  b lou.  die dag is  koud. 
die boland son skyn sonder 
warmte.  my t rane le ver  
oorkant en hoog oor 
die k le in-karoo.  

{Vir Boetman Simphiwe, Ashton, Saterdag 20 Junie 2015}
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Ai die f lu ,  se die aunt ie 
Wies net dankbaar jy ' t  n ie die dak nie.  
Sy lag ha'  stukkend. Ek is  b ly  v i r r ie 
beker buchu brandewyn in haar hand. 
 
Vadert j ie ,  ek kom van moers ver  da'  u i t  nama wereld.  
Dit  is  die hemel se selwe v i '  ons wat daaruit  aard;  
Die bron van die soet igheid vannie lewe. 
 
Ko 'nou.  Dr ink die boesman medisyne.  Stadig en biddend 
en nie al les in een s luk n ie.  Ek weet ju l le se mense 
smul  al  te diep aan die wingerd sap 
soes 'n  praam-suigende kend. 
 
En basta my met v lou oegies le en aan kyk 
soes daai  jars  wies ou nooi  wat wi l  ga'  lo l  en jor l  
met my se Hansie daar doer agter bult  nommer dr ie.    
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Osse se nuwe neighbours   
osse se nuwe neighbours 
se laait ies langs aan ons 
op 54 geranium weg, u i ts ig 
 
was f ier  en vyf  
en st i l  ma'  tog te gewi l l ig 
om hul le name, herhaaldel ik ,  te se 
 
soes oppe'ai  dag toe ons 
van veert ig straat getrek het 
en hul le gehelp het om ons kooie,  
en potte en beatr ix  stove 
in te dra 
 
en my ma gie hul le man-man 
'n oor laamse groot stuk whor ie-melon 
 
en ek se,  "se v i '  my ma ju l le name" 
en hul le sagte,  
swart  ronne k ieste,  
vol  van soet ighed en kou en suig,  
   
en soe - tussen die pit j ies u i tspoeg 
en met 'n  tevrede gesug 
se die een,  
"ek is  pie let j ies"  
en sy broert j ie verk laar ,  
"en ek is  bal let j ies"  
 
ma'  ek se hul le moet dit  weer se 
want my ma kannie hul le 
soe mooi  hoor ' ie 
 
en ek gie hul le soema 
my broer mark ie se s laais  
want hy le skuins vannie lag 
 
v i '  osse nuwe neighbours 
se laait ies wat soema 
twie keer voor my ma 
se oe kan v loek 
 
en dan kry  hul le nog 
whor ie-melon 
v i '  hul le moeite.  
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Boeta Rose   
Vertel  vannie evangel is  
wat br iet  staan vo ' r ie gemeente 
want dis  rev ival  t ime in ' ie salon 
 
en Jesus is  op standby 
v i '  jou hart .  
 
Gel iefdes,  se hy met 
'n  stem suiwe van' ie l iefde,  
Hie '  i sse nuwe koort j ie 
 
ma lu ister  na' r ie woorde 
en nie na' r ie tune nie:  
hy tokkel  sy  k i taar en s ing,  
 
b iete as Andre Crouch,  
about those maair ie st reet of  gold 
en ' ie mense s ing ste 'k  saam 
 
want hul le ken mos 
van laait i iek ie se dae 
van oe die donkie.en Jesus is  op stand by 
v i '  jou hart .  
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rhodes commorial  
oh coloss ie    
imper ial  tokkolos ie 
 
yonder l ies 
your h inter land 
 
ma hie '  j iet  o ’s  los 
inne goema bend 
 
amper forgotten,  
'n  despot ic has-been,  
 
ma'  nou gaan djy  
ou gat s ien 

{Innie gardens}
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hoya,  bongo man 
gooi  'aai  ro l ,  
en f laai  jou sty le ,  afr ika k ind 
 
hou’ r i t  laag soes ’ ie saad wat waai  
diep en ver  innie wind 
 
wat k louter  en maai ,  wat roek en ruk 
soes ' ie hongerte rondom 'n gal l ie bl ik  
 
en s ing,  my broert j ie ,  s ing 
s ing dat die engelt j ies hui l  
 
laat die son st i l l  s taan 
ennie vui lgoed skui l  
 
want f reedom haak steeks ommie draai  
oorkant die bult  wa'  die lahnies 
 
hou vas en kekkel  en kraai  
ma'  h ie op' ie v laktes ,  lapa s ide,  
 
l ief  o 's  gemoer en gebuk 
in osse se maai 
 
en o 's  se en droem al les is  o l raait  
want ,  kant ie ,  mandela het gese 
 
os het mos human r ights 

{Vi' Robbie Jansen}
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skat 
djy 's  my kaaings en kuite 
ma'  jou deur is  toe.  ek 's  innie reen,  
kaal  gat buite die huis  van jou lewe, 
met 'n  nat kardoes vol  daalt j ies 
staan ek en bewe 
 
kom my lekka djy ,  
maak my hart j ie bly  
oe,  my sweetie-pie,  st iek op' ie kers  
djy  wiet  mos ek 's  ga'  
ou mens onner die kombers 
 
otherwise,  gooi  u i t  my suit  
or  let  me stay,  
cos l ike matt  Monroe 
I ' l l  just  walk away 
 
gee my f lorsheims 
en my stetson hoet 
my diamond black,  
sharp en gezoot 
 
dan gooi  ek soe,  
wela,  wela 
want djy  ken ' ie 
van my anner goose 
da anne'kant pel la.  
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'n  Ekumeniese feit  
Wat dink Fahrer  Rudi  h ie '  van? 
vra Aunt ie Sophie 'wyl  sy  ha'  L iv ing Praise 
soe hien en wee waai 
v i '  koelte v i '  ha hot f leshes 
 
wat Fahrer  B lack Jesus 
met sy s ix-pak onner sy swart  rok 
soe lekka op heat.  
 
My niggie,  wat h ie u i t  Sain Orgust ins getroud is ,  
se sy is  soe bly  sy 's  'n  Ottery Bept is  
en nie mee'  'n  engl ik in is ' ie  
want toe ha huis  af  gebraant het 
het ha geredde broes en s istas 
ha'  ser ious ly  mooi  bygestaan.  
 
Se v i '  jou n iggie,  se Fahrer  Rudi ,  
as sy 'n  Angl ican gebly het 
sal  ha huis  
n ie eff ing af gebrant het ' ie.  


