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Heuwels bly verfrissend 
2011-04-26 23:00 

 
Musieksosatie –  
Anna-Retha Bouwer    
 
Dit was met ’n 
beklemming om die 
hart dat ek Die 
Heuwels Fantasties 
se nuwe CD, Wilder 
as die wildtuin, in die 
speler gesit het.   
 
Hul debuut van 2008, 

genaamd Die Heuwels Fantasties, was mateloos 
indrukwekkend en ’n verfrissende tolbos wat oor die plaaslike 
musieklandskap aangewarrel gekom het. Sou hulle dit kon 
oortref? Sou hulle dit kon regkry om die fantastiese maar 
kenmerkende Heuwels-klank te behou sonder om presies 
soos die eerste CD te klink?    
 
Ná die eerste deurluister kon ek gerus wees. Hierdie produk 
verdien om ’n top-plek op die RSG-treffersparade te beklee, 
soos onlangs berig.   
 

Die popklank wat met sintetiseerders en klawerbordwerk aan 
die 1980’s herinner, is nog daar, maar die klank is ryker, 
dieper, meer afgerond.   Hulle is ook nie skaam om ander 
instrumente in te span nie. Adriaan Brand kom speel 
trekklavier en trompet, ’n koor sing saam en Anjulie de Vos 
het met ’n tjello kom kuier.   Waar die debuut meer ritmiese pop 
ingesluit het, is hier op sekere snitte sprake van ’n sterker 
ballade-inslag. Maar steeds bly dit moeilik om hul musiek in ’n 
genre-blik te druk. Dit is nie heeltemal rock nie, nie heeltemal 
pop nie en die “alternatiewe” etiket hang skeef omdat die 
musiek baie toeganklik is.   
 
Wat my weer oor die Heuwels opgewonde maak, is hul lirieke. 
Hulle bewys dat ’n mens relevant, gewild en hedendaags kan 
wees sonder om Afrikaans met Engels, slêng en vloekwoorde 
te meng. Nie dat ’n mens daarmee ’n waarde-oordeel wil 
uitspreek oor groepe wat dit nie wel doen nie. 
 
  Dit is egter verfrissend dat Afrikaans in suiwer vorm so 
progressief kan klink – en dít bly die Heuwels se beste 
handelsmerk. Dit is amper soos om die HAT in skinny jeans te 
sit – en die resultaat is verbasend sexy.   
 
Waar die titelsnit van dié album nie op hierdie resensent se 
gemoed die sterkste stempel afgedruk het nie, is daar vele 
ander wat wel so maak.   
 
Wonder bo wonder, hul duet met Coenie de Villiers, is gewoon 
pragtig. Op die debuut het hulle kragte saamgespan met Jack 



Week 9 & 10: Lees en Kyk  2 

Parow – en hy en De Villiers is weliswaar nie van dieselfde 
dam se eende nie.   
 
Dit is juis vir hierdie gewilligheid om te eksperimenteer dat Die 
Heuwels ’n verdere pluimpie verdien.   ’n Ander snit wat met ’n 
sterk pop-hoek in die kop vassteek, is Nog ’n jaar: “Voor jy jou 
oë kon uitvee / het ons nog ’n jaar kafgedraf / voor jy jou oë 
kon uitvee / stagneer ons teen ’n slakkepas.”  Die Heuwels bly 
’n fantastiese plek om te besoek. En soos met die debuut 
verdien dit ’n plek onder my gunstelinge. 
 
1. Woordeskat 
Afrikaans English 
beklemming  
speler  
genaamd  
indrukwekkend  
verfrissende  
plaaslike  
landskap  
oortref  
kenmerkende  
klank  
gerus  
rus  
beklee  
onlangs  
herinner  

sintetiseerders  
klawerbord  
ryker  
afgerond  
skaam  
kuier  
snitte  
heeltemal  
opgewonde  
hedendaags  
sonder  
vloekwoorde  
oordeel  
uitspreek  
suiwer  
handelsmerk  
amper  
verbasend  
stempel  
gemoed  
gewilligheid  
Pluimpie verdien  
dieselfde  
stagneer  
slakkepas  
gunstelinge  
verdien  
 


