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Dis ’n gewone Saterdag-
middag by die Drakens-
bergse Seunskoor in die
Sentrale Drakensberge.

Groepies seuns sit onder die 
koeltebome en gesels, terwyl ’n 
paar sommer op die trampolien 
uitspan. 

Van ver af weergalm die gelag
van die seuns uit die koshuis 
waar hulle twee-twee in ’n kamer 
slaap. 

Die seuns het pas van hul jaar-
likse oorsese toer teruggekeer. 
Vanjaar het hulle Japan besoek.

“Serious, dude, you won’t be-
lieve this . . .” skerts dit uit een 
van die deurlose kamers en dan 
hoor jy weer die ondeunde gelag. 

Menige staaltjies, stories, katte-
kwaad en onvergeetlike herinne-
ringe het al op hierdie plaas van 
323 hektaar ontstaan. Sowat 5 000 
jong seuns het oor die jare die 
voorreg gehad om ’n paar jaar 
van hul lewe hier deur te bring.

Dis hiér waar menige jong 
man se liefde vir koorsang en 
musiek vir ewig vasgelê is, waar 

karakters gevorm is en vriend-
skapsbande vir die res van hul 
lewe gesmee is.

Te  veel  hoogtepunte 
Jaco Stadler, ’n oud-Drakie wat 
deesdae in Switserland woon en 
as Engels-onderwyser werk, was 
in 1988 en 1989 in die koor.

“Daar was soveel hoogtepunte
in hierdie tyd, te veel om te 
noem. Vir my was dit ’n ervaring 
wat my hele lewe verander het. 

“Dit het my lewe op ’n kurwe

geplaas wat my lewenslank beïn-
vloed en gevorm het. Die verhou-
dings wat ek daar aangeknoop 
het en die persoonlikhede wat ek 
leer ken het, het diep spore ge-
los,” onthou hy. 

Net seuns tussen die ouderdom
van nege (gr. 4) en 15 jaar word 
in die skool toegelaat. Die rede 
hiervoor, is volgens Belinda Es-
pag, die skool se skakelbeampte 
en bemarkingsbestuurder, baie 
eenvoudig: “Dit is wanneer seuns 
se stemme eintlik op hul beste is 

vir ’n seunskoor. Die skool kan 
net seuns tot en met gr. 9 akkom-
modeer, want dan begin hulle 
met vakkeuses en ons kan een-
voudig net nie soveel vakke aan-
bied nie.”

Die bekende musikant Nicho-
las Nicolaidis sê hy het onbewus-
telik soveel van die lewe geleer 
in sy tyd as ’n Drakie.

“Musiek is sedertdien die dryf-
veer agter alles wat ek in my le-
we tot dusver gedoen het, as ’n 
sanger, dirigent en onderwyser. 
By die Drakensbergse Seunskoor 
het ek die platform gekry om as 
’n mens en musikant te ontwik-
kel en te groei. Dis daar waar al-
les vir my begin het.”  

Drome  en  harde  werk
Die skool het ’n ryk geskiedenis. 
As ’n mens die drade volg tot 50 
jaar gelede, vorm daar ’n prentjie 
van soveel drome, deursettings-
vermoë en harde werk deur so-
veel passievolle mense. 

’n Halfeeu gelede is die gesin 
Tungay in die Drakensberge se 
droom verwesenlik toe 20 jong 
seuns met engelstemme by die 
splinternuwe klein plaasskooltjie 
ingeskryf en begin skoolgaan het. 

Die Tungay-gesin het in 1950 
na die Cathkin-vallei naby Win-
terton in die Drakensberg in 
KwaZulu-Natal verhuis.

Dit was John Tungay, ’n sake-
man van Durban, wat in daardie 
stadium die koormeester by die 
Trinity Congregational Church 
was, se droom om die ou plaas-
huis in ’n koshuis, eetkamer, 
kombuis en klaskamer te omskep 
waar jong seuns kon kom bly en 
hoofsaaklik sing. John se ouer 
broer, Peter, het vroeër in ’n 
vliegongeluk gesterf en die fami-

lie wou almal iets konstruktiefs 
doen om sy dood te verwerk. 

John se ma, Gwen, was haar 
lewe lank ’n onderwyseres in 
Durban en sy het vir die 20 seuns 
wat daardie jaar daar kom sing 
het, skoolgehou. 

Tussendeur was sy ook die een
wat die koshuismoeder was wat 
pleisters opgeplak het as die 
seuns terugkom met wonde wat 
hulle daar onder by die rivier op-
gedoen het. Soms moes sy ook  
harte troos as die verlange huis 

toe die oorhand gekry het. 
Die pa, R.W. Tungay het as 

nuusredakteur by die Natal Dai-
ly News gebly om te help betaal 
om die skool aan die gang te hou. 
Nog ’n seun, Russell, het die ad-
ministrasie van die skool hanteer 
nadat hy teruggekom het van 
Amerika waar hy ’n sakekursus 
voltooi het. 

Die volgende jaar was daar 60
leerlinge by die skool en John  
het begin droom om die kinders 
oorsee te laat sing. 

Hy het geweet om dié droom te
verwesenlik, moes hulle die beste 
in die land wees, en hulle het  
minstens twee uur op ’n dag koor 
geoefen. Nou, 50 jaar later, is die 
Drakensbergse Seunskoor een 
van die land se grootste en be-
kendste uitvoerprodukte. 

Deesdae is daar 116 leerlinge  
wat op die trotse tradisie van die 
skool voortbou. 

Die Tungays het die skool in 
1981 aan ’n trust verkoop, wat 
deur ’n direksie beheer word.

Oor die afgelope 50 jaar was 
daar meer as genoeg uitdagings 
en struikelblokke op die pad van 
die skool se oorlewing. Soms het  
geldnood byna die lug uit die 
skool se longe gedruk, en die 
voortbestaan van die skool was 
menigmaal in gedrang. 

En tog het die krag van sang 
en musiek altyd weer lewe terug-
geblaas in hierdie unieke kul-
tuurryke skool. 

Musiek  ’n  belangrike  bousteen
Bernard Kruger, die artistieke 
hoof van die skool, sê: “Musiek is 
’n ontsettende belangrike bou-
steen vir die vorming van kin-
ders. Dit word ongelukkig in die 
meeste hoofstroomskole afge-

skeep. Deur musiek leer kinders 
op ’n speel-speel manier soveel 
fundamentele beginsels van die 
lewe, soos dissipline.”  

Daar is min plekke in die land
waar seuns nog soveel vryheid in 
die natuur kan ervaar. Naweke 
sien ’n mens hulle skaars terwyl 
hulle onder by die rivier baljaar 
en allerhande streke uithaal. 

“Ons was altyd besig, met 
skool, met sport, met stout wees 
in die woud, met toere en veral 
met koorstukke oefen, oefen, oe-
fen, oefen,” sê Stadler laggend. 

“Die lekkerste was die fliek-
aande, die speletjies daar in die 
woud by die rivier. Ons het 
swaaie van tou gemaak en aan 
die hoogste takke vasgemaak en 
dan het ons oor die rivier ge-
swaai en in die water gespring. 
Ons het forte in die swartwattel-
woud agter die skool gebou.

“Maar terselfdertyd het ek 
daar geleer van dissipline, van 
harde werk en hoe om my voor 
te berei vir die uitdagings van 
die lewe. Niks minder as die bes-
te was ooit goed genoeg nie,” sê 
Stadler. 

Dis reeds jare lank ’n tradisie
dat die seuns en hul pa’s een 
keer ’n jaar op ’n staptog in die 
berge gaan. Terwyl die kleintjies 
korter ente stap, spandeer die ou-
er kinders drie dae in die berge. 

Die bekende sanger Pieter 
Koen, ook ’n oud-Drakie, onthou 
dat hy ’n doodgewone platteland-
se seun was wat skielik blootstel-
ling gekry het aan ’n baie groot 
wêreld van ander kulture, tale, 
klassieke musiek en horisonne.

“Maar terselfdertyd het ons die
geleentheid gekry om net doodge-
wone seunskinders te wees, waar 
ons nog pouse kon rivier toe 

hardloop en vinnig gaan skinny-
dip,” lag hy.

“Ek is trots om te sien hoe die
skool gegroei en ontwikkel het 
tot ’n wêreldklasproduk, en dat 
dit steeds suksesvol voortbe-
staan,” sê Pieter. 

Die bekende sanger Loyiso Ba-
la (37) vertel sy grootste hoogte-
punt by die koor was in 1994 toe 
Nelson Mandela die skool besoek 
het. 

Al die kinders is per helikopter
hoog op in die berge geneem 
waar hulle vir die destydse presi-
dent gesing het. 

“Ek onthou watter gevoel van
hoop ek op daardie oomblik er-
vaar het. Ek sal dit nooit in my 
lewe vergeet nie. 

“My pa is dood toe ek sewe 
jaar oud was, ’n belangrike tyd 
in enige seun se lewe. 

“Ek dink juis die feit dat ek net
daarna na die Drakensbergse 
Seunskoor kon gaan, het my lewe 
gered. 

“Al die belangrike goed in my
lewe het ek daar geleer. Van dis-
sipline, hoe om jouself in die sa-
melewing te handhaaf, die regte 
waardes en beginsels, alles! Ek is 
my sukses aan die skool te dan-
ke,” sê Loyiso. 

Hy en sy twee broers het al 
drie ’n beurs van Shell gekry om 
hul jaarlikse skoolgeld te betaal. 

Is  jou  kind  ’n  Drakie? 
Streng stemtoetse en keurings-
prosesse vind plaas vir seuns om 
in die skool toegelaat te word. 
Daar is kinders van regoor die 
land in die skool, en selfs so ver 
soos Namibië, Zimbabwe en Ma-
lawi. Die meeste kinders kom 
van Gauteng af. 

Die Drakensbergse Seunskoor
het destyds geskiedenis gemaak 
toe hulle die heel eerste multikul-
turele skool in die land geword 
het. 

Bernard sê: “Soms is die aan-
passing maar groot vir die kna-
pies, want skielik moet hulle sog-
gens hul eie skooltas pak, hul 
beddens opmaak, in ’n eetsaal 
saam met ’n klomp ander kin-
ders eet . . .” 

Die voertaal by die skool is En-
gels. Die skool doen gewoonlik 
een internasionale toer per jaar 
en verder tree hulle gereeld 
plaaslik op. 

Een keer ’n week op ’n Woens-
dagaand word daar ook ’n opvoe-
ring by die skool in die ouditori-
um gehou, en dit is deesdae ’n 
baie gewilde toerismeaantreklik-
heid van die omgewing. 

Die “new boys” is die nuwelin-
ge wat 25 toetse moet aflê voordat 
hulle volledig deel van die skool 
is.

“Dis soos ’n ‘right of passage’,”
sê Bernard, “en dis eintlik maar 
net om die nuwe kinders makli-
ker te laat inskakel by die ander. 

“Dis sluit alles in, van die ge-
skiedenis en die tradisie van die 
skool, tot hoe om jou tas te pak 
as jy op toer gaan,” sê Kruger.  

Elke nuwe seun kry ’n mentor,
’n ouer leerling wat hom by-
staan. Die skoolgeld beloop 
R165 000 per jaar, R13 750 per 
maand. 

Skool begin soggens om 07:30.
Om en by teetyd is daar ’n mu-
siekles waarin musiekagtergrond 
geleer word. 

Ná teetyd is daar ’n uurlange 
kooroefening. Dan duur die aka-
demiese klasse tot middagete. 
Saans voor aandete het hulle  
weer ’n uur lank kooroefening.  

Drakies 50 jaar al 
in skadu van berg

Die  wêreldberoemde  Drakensbergse  Seunskoor  is  vanjaar 
50  jaar  oud.  Terésa  Coetzee  het  die  seuns  by  hul  skool  in 
die  hartjie  van  die  Drakensberge  besoek.

Seuns  van  die  Drakensbergse  Seunskoor  in  die  woud  neffens  die  skool  waar  groot  avonture,  streke  en  geheime  plaasvind. Foto’s:  TERÉSA  COETZEE

Die  skool  word  omring  deur  die  magtige  Drakensberge.

Die  leerlinge  op  hul  onlangse  besoek  aan  Japan. 

Die  Drakies  in  aksie.

Die  skool  het  ook  ’n  buitegimnasium  waar  die  seuns  kan  oefen. 

’n  Saamkuier  in  een  van  die  koskuiskamers. 

Vlaghysing  by  die  skool 

Vir my was dit ’n ervaring wat my hele lewe ver
ander het. Dit het my lewe op ’n kurwe geplaas 
wat my lewenslank beïnvloed en gevorm het.

Donovan  Cech  –  silwermedalje 
by  die  Olimpiese  Spele  vir  roei;
Xola  Ntshinga  –  Supersport
rugbyaanbieder;
Peter  Britz  –  SuidAfrikaanse 
jetskikampioen;
Wyle  Deon  van  der  Walt  –  wê
reldbekende  tenoor;
Deon  Lotz  –  akteur;
Pieter  Koen  –  sanger  en  tele
visieaanbieder;
Wyle  Mark  Behr  –  skrywer;
Barry  Coleman  –  operasanger 
in  Europa;
Rory  Rootenberg  –  sanger;
Al  drie  die  Balabroers  (Zwai, 
Loyiso  en  Phelo)  –  sangers/
musikante;
Terence  Bridgett  –  akteur;
Rocky  Farren  –  model  in  Los 
Angeles;
Prof.  Stephen  Olivier  –  vise
onderkanselier  aan  die  Aber
tayUniversiteit  in  Skotland;  en 
Jürgen  Hellberg  –  akteur,  ver
vaardiger.

Bekendes 
in die koor


