
VAN BRANDENDE POORTE NA STRATE VAN GOUD 
- Hot gates deur Laurika Rauch en Chris Torr - 
 
London, Paris, Rome, Berlin... Laurika Rauch en Chris Torr se liedjie Hot Gates is al in 1995 op album 
vrygestel. Tog bly hierdie liedjie ‘n treffer. Hoe indrukwekkend word die slagvelde van hierdie wêreld nie 
gekontrasteer met die goue strate van ’n toekomstige stad nie! Die liedjie word deur baie mense as 
Laurika se  beste liedjie beskou en is al dwars oor die wêreld uitgevoer. Alles saam ’n goeie rede om ’n 
keer in diepte na hierdie liedjie te kyk.  
 
Laurika Rauch en Chris Torr 
Laurika Rauch is gebore in die Kaap en studeer drama in Stellenbosch. Sy werk onder andere as aktrise, 
Afrikaanse onderwyseres en  lektrise. Vanaf 1979 is sy ’n voltydse sangeres.  Sy het al twintig albums 
vrygestel, vele toekennings ontvang en al in België, Nederland, Londen, Tseggië en Duitsland opgetree. 
In 1984 is Laurika getroud met Chris Torr. Toe sy met hom trou, kon sy nog nie vermoed dat hy eendag 
die skrywer en komponis van haar grootste trefferliedjies sou wees nie! Dit is eers toe hulle al ’n hele paar    
jaar getroud is, dat hy sy eerste liedjie Op Blouberg se strand geskryf het. Hierdie boerseun het opgegroei 
in die  Karoo en sy eerste taal is Engels. Tog skryf hy meeste van sy liedjies in Afrikaans. In die gewone 
lewe is hy ’n  professor in ekonomie. Laurika Rauch som die tema’s van sy liedjies soos volg op: 
Kinderherinneringe, die verlies van onskuld, die liefde, besondere karakters, die Karoo, sosiale 
kommentaar en die weer en hoe die afwesigheid van reën gelyk gestel word aan die afwesigheid van 
liefde. Van die bekendste liedjies wat deur Chris geskryf en deur Laurika opgevoer is:  
- Op Blouberg se strand   
- Stuur Groete aan Mannetjies Roux  
- Die Gang 
- Die mense op die Bus 
- My ou Tante Koba 
- Hot Gates. 
 
Hot Gates 
Die teks van die liedjie bestaan met uitsondering van die refrein uit ’n aaneenskakeling van 58 plekname.   
Hierdie plekname roep allerhande konnotasies op.  Die liedjie begin met London, Paris, Rome, Berlin.  
By hierdie stede dink mens in die eerste plek aan groot stede in die wêreld – bakens van die Westerse 
beskawing. Maar soos die liedjie verder gaan en bekende plekname uit die tweede Wêreldoorlog of 
slagvelde uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis genoem word, besef ‘n mens dat al hierdie stede by nader 
insien in gemeen het dat hulle slagvelde is wat mense se lewens dwars oor die wêreld verander het.  
 
Vanwaar die titel Hot Gates?  Die omslag op die CD gee ’n leidraad.  Daar staan ’n aanhaling  uit die 
gedig Gerontion van die Engelse digter T.S. Elliot .   

I was neither at the hot gates 
Nor fought in the warm rain… 

In die gedig dink die spreker terug aan sy lewe waarin hy weinig opsienbarende dinge beleef het. Chris 
Torr neem hierdie frase by Elliot oor om brandpunte uit die wêreldgeskiedenis aan te dui. 
 



Die frase Hot Gates  is die letterlike vertaling van die Griekse pleknaam Thermopylae. In 480vC het in 
die bergpas by Thermophylae ’n vurige veldslag plaasgevind tussen die Grieke en Persiese invallers.  
Hierdie veldslag het later een van die bekendste veldslae in die Westerse geskiedenis geword. 
Thermopylae is ook die laaste pleknaam wat in die liedjie genoem word, en is gebruik as titel in die 
Afikaanse vertaling van die lied.  Die titel Hot Gates alreeds dui ook daarop  dat die brandhaarde van 
hierdie wêreld nie die einde is nie. ’n Hek is ’n deurgang, ’n poort na ‘n toekomstige wêreld .  
 
Plekname 
Chris Torr het nie willekeurig die plekname agtermekaar ingeryg nie.  Dit werk pragtig as ’n gedig. Elke 
reël vorm ’n metriese eenheid deur die gebruik van sewe lettergrepe. Hy gebruik eindrym – elke volgende 
reël se laaste lettergreep rym op die voorafgaande. Verder is daar alliterasie bv. Srebrenica, Sebokeng, 
Sarajevo, o Saigon en assonansie bv. Moscow, Beijing, Tokyo. 
Dit is ook treffend hoe die klanke as’t ware steeds eksplosiewer word namate die liedjie vorder.  Dit word 
nog versterk deur Laurika se vertolking.  Klink die eerste reëls nog redelik gemaklik op die oor, is die 
laaste Balaklawa, Austerlitz, Belsen, Buchenwald, Auswitch vol eksplosiewe konsonante . 
  
Ook inhoudelik het die plekname wat naasmekaar geplaas word dikwels ’n verband. Dit is die moeite 
werd om op ’n paar dieper in te gaan: 
 
Waco, Waco, Betlehem 
Waco is ’n plekkie in Amerika waar ‘n sekteleier, David Koresh, homself as ’n nuwe Messias verklaar 
het. Hy het homself allerande regte toegeëien en stig ’n gemeenskap waarbinne baie onheilighede gebeur.  
Hy  maak byvoorbeeld in die proses baie van sy mede sektelede swanger, selfs meisies onder 14 jaar. In 
die Amerikaanse regering se poging om die sekte se basis Mount Carmel te ontset is 76 van die sektelede 
dood. 
In die liedjie word Waco langs Betlehem geplaas.  Die selfaangestelde Mesias se woonplek, naas die 
geboorteplek van die werklike Messias. Betlehem het ook ’n bloedige verlede, dink aan die kindermoord. 
Wanneer Laurika die liedjie sing , kan die woorde ook klink soos: “Waco, awake o Betlehem.”  Hierdeur 
kry hierdie sin ’n dubbel betekenis waarin die volgelinge van die ware Messias opgeroep word om 
wakker te wees en op hulle hoede te wees vir sulke valse profete. 
 
Sharpeville, My Lai, Boipatong 
In  Sharpeville - ’n township naby Vereeniging - het in 1960 ’n opstand van die bevolking uitgebreek.  
Die polisie het begin skiet op die demonstrante en in die proses is 60 mense dood. In Boipatong is in 1992 
46 gewone burgers doodgeskiet deur invallers wat onwillekeurig begin skiet het in die donker. Die twee 
Suid-Afrikaanse plekname word weerskante van die Vietnamese My Lai geplaas. Hier is 347 Vietnamese 
burgers doodgeskiet deur Amerikaanse soldate in die Vietnam oorlog. Die plasing van hierdie drie 
plekname bymekaar vra die aandag vir die lot van gewone burgers teenoor geweldadige magte 
waarteenoor hulle geen verweer het nie. 
 
Frankfurt, New York, Lockerbie 
In 1988 was daar ’n vliegtuig van Frankfurt op pad na New York. ’n Bom aan boord ontplof en alle 
insittendes van die vliegtuig sterf. Die stukke van die vliegtuig val op huise in die Skotse dorpie 



Lockerbie. Die totale aantal slagoffers was 270. Die bomaanslag was ‘n terroristiese aanval van Libië teen 
Amerika. 
 
Dunkirk, Dover, Normandy is al drie slagvelde uit die tweede wêreldoorlog terwyl  Belsen, Buchenwald 
en Auswitz konsentrasie kampe uit dieselfde oorlog is. 
 
Verskeie van die name kom uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis:  So is Amajuba ’n slagveld uit die 
Anglo-Boere oorlog, was daar in Heilbron ’n konsentrasie kamp en is Boere op St. Helena krygsgevange 
gehou. Suid-Afrikaanse soldate het tydens die tweede Wêreldoorlog in Noord-Afrika by El Alamein saam 
met die geallieerdes gaan veg.  In Sebokeng, Sharpville en Mitchellsplein het daar tydens die 
sogenaamde Struggle bloed gevloei. 
 
Die tweede laaste plek wat genoem word is Armageddon. Hierdie is nie ’n plek wat ’n mens op ’n 
wêreldkaart sal kry nie. Die plek word genoem in  Openbaring 16:16 en word beskou  as ’n plek waar die 
laaste veldslag van hierdie aarde sal plaasvind.  Dit word afgelei van Openbaring16:14 waar geskryf 
staan:”Want dit is die geeste van die duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde 
en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God”. 
 
Die aaneenskakeling van plekname word afgewissel met ’n refrein. Die eerste refrein is onheilspellend.  
’n Vurige gloed wat op die horison te sien is. Another horseman on the run verwys na die vier perde uit 
Openbaring 6. Die sin o my daugter, o my son vestig die aandag op die gevolge van hierdie veldslae op 
gesinne en herinner ook aan frases uit die Ou Testament. 
  
In die tweede refrein glinster daar hoop.  Na die eindelose reeks stede waar onheil bo-op onheil stapel 
terwyl dit lyk of daar geen einde in sig is nie, kom daar nou uitsig op ’n ander stad. Dit is ’n stad wat sterk 
kontrasteer met die aardse Jerusalem aan die begin van die lied. Die nuwe Jerusalem waar die strate van 
goud is. Openbaring 21:21 beskryf dit soos volg: “…en die straat was suiwer goud soos deurskynende 
glas”. Daar is ’n ander lied wat gesing gaan word en ’n ander klok wat sal klink. Waar daar aan die begin 
van die lied ’n klok die onafwendbare verloop van tyd en onheil aandui, eindig die lied ‘n  met 
vreugdevolle, ekstatiese klokgelui. ‘n Nuwe era van ewigdurende vrede en vreugde word ingelui. 
 
Jenny Boon 
 

HOT GATES 
 

LONDON PARIS ROME BERLIN 
BARCELONA WASHINGTON 
MOSCOW BEIJING TOKYO 

JERUSALEM JERICHO 
WACO WACO BETHLEHEM 
SREBRENICA SEBOKENG 

SARAJEVO O SAIGON 
HIROSHIMA RUBICON 

CHORUS: 
I CAN SEE A FIERY, FIERY GLOW 

EVEN AS THE SUN IS SINKING LOW 
I CAN SEE A HORSEMAN ON THE RUN 



OH MY DAUGHTER, OH MY SON 
 

DUNKIRK DOVER NORMANDY 
FRANKFURT NEW YORK LOCKERBIE 

AMAJUBA BELLEVUE 
CHAPPAQUIDDICK WATERLOO 
BUCHAREST ST PETERSBURG 

HEILBRON HOBHOUSE GETTYSBURG 
BELFAST BUDAPEST BAGHDAD 
BERCHTESGADEN STALINGRAD 

CHORUS 
 

CARTHAGE DRESDEN BABYLON 
SHARPEVILLE MY LAI BOIPATONG 

DELVILLE WOOD EL ALAMEIN 
ST HELENA MITCHELL'S PLAIN 

BALAKLAVA AUSTERLITZ 
BELSEN BUCHENWALD AUSCHWITZ 

NAGASAKI O VERSAILLES 
ARMAGEDDON THERMOPYLAE 

CHORUS 
 

REPEAT CHORUS: 
THERE'S ANOTHER SONG THAT WILL BE SUNG 
THERE'S ANOTHER BELL THAT MUST BE RUNG 

THERE'S ANOTHER CITY I'VE BEEN TOLD 
WHERE THE STREETS ARE PAVED WITH GOLD 

THERE'S ANOTHER CITY I'VE BEEN TOLD 
WHERE THE STREETS ARE PAVED WITH GOLD - - - 

 

 


