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WOW-voorleesslypskool
In samewerking met die Vriende van Afrikaans
Kom sit om ’n tafel saam met Amanda de Stadler en Chareldine van der Merwe van die Vriende
van Afrikaans om saam te gesels oor maklike, kreatiewe maniere om ons kinders so vroeg as
moontlik vertroud te maak met die wonderlike wêreld van woorde en stories.
8 Maart 14:30 - 17:00 | Laerskool Cloetesville | Gratis
VVA-leeskonferensie: Kom lees vir kleuters en peuters
In samewerking met die WOW-projek
Maak jou kleuter gereed vir die wêreld van woorde. WOW, die VVA en die RSG-programspan
van Groeipyne nooi kenners op die gebied van die voorskoolse kind om saam te besin oor die
rol wat woorde en boeke voorskools kan speel.
10 Maart 08:30 - 13:30 | Laerskool Eikestad | R50 per persoon

saam met die ATKV
BY VANJAAR SE US WOORDFEES!
Ons omvangryke boekwinkel is terug
met ’n fees van boeke vir oud en jonk.
Ontmoet jou gunstelingskrywers en kuier
saam in die middel van al die Woordfeesbedrywighede. Ons is van 2 tot 11 Maart
in die binnehof agter die US Museum.
Word vandag ’n lid van die ATKV deur “ATKV” na 44733* te SMS.
*Standaardtariewe geld.

@ATKVSA

ATKVSA

www.atkv.org.za

MÔRE, 8 MAART, SE PROGRAM IN DIE ATKV-BOEKTENT:
09:00

ALEX MOUTON: IRON IN THE SOUL – In gesprek met Hermann Giliomee

09:30

TAALSPELETJIES MET GERHARD VAN HUYSSTEEN – in Die Plataan. Gratis.

10:30

KAREL SCHOEMAN SE LAASTE STEMME – Met Dan Sleigh, Louise Viljoen, Cas Wepener
en Tim Huisamen

12:00

RUDIE VAN RENSBURG: HANS STEEK DIE RUBICON OOR – In gesprek met Kerneels
Breytenbach

15:30

FRANSJOHAN PRETORIUS: VERSKROEIDE AARDE – In gesprek met Carel van der Merwe

17:00

HARTLAM: LIEFDE MET TANDE – Met Malene Breytenbach, Pieter van Zyl en Gerda Taljaard

18:30

STORIEVUUR: RECCE-RESEPTE VIR KOS EN DIE LEWE – in Die Plataan. Gratis.

19:15

BOEKKLUB: RAY KLUUN, DIE ONWILLIGE SUPERSTER – In gesprek met Francois Smith
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Toneel

Ék dink
die vloer
is nat,
want...
Hoekom is die badkamer
se vloer nat? Toneel.
HB Thom-laboratorium.
Môre om 17:00 en
10 Maart om 13:00.
Die titel van hierdie satire,
soos die programboek dit
beskryf, is in die vorm van
’n vraag. Die antwoord daarop kon ek in die 50 minute
van die stuk nie vind nie.
Ek dink ’n mens moet
’n millenniër wees om hierdie
vraag te kan beantwoord. Ek
is nie... Of dalk is dit omdat ek
vanaf die agterste ry in die saal
nie die badkamervloer op die
stel kon sien nie.
Hoe ook al, daar is baie
karakters en daar gebeur
baie. Daar is ’n ma, pa, boetie
en sussie. Dan ook vriende;
besties en ander tipes. En
tannies by Teleurgesteld
Anoniem, ’n support group
wat ek aflei vir teleurgestelde
mense is wat nie anoniem
wil wees nie. Daar is ’n spyskaart van versnaperinge
wat niemand volg nie, so op
koeksisteraand is daar geen
koeksisters nie.
Op die badkamervloer het
’n dooie man gelê wat opgestaan het. Later het spermselle
leer swem, maar hul tog na
bevrugting was vrugteloos.
Soos die vraende titel, is
daar ook talle ander vrae –
direk of geïmpliseer – vir die
gehoor. Hoekom masturbeer
seuns so baie, en hoekom vang
hul pa’s hulle gereeld tydens
die daad? Hoe vinnig swem
spermselle? Wanneer gaan die
tannie by die support group
die regte versnaperinge voorsit? Gaan die groep se lede ooit
hul teleurstelling verwerk?
Hoekom is daar ’n begrafnis
vir Patricia Lewis?
En dan, die vraag waaroor
veral ek tob: Wat gaan hier
aan?
Hoekom is die badkamer
se vloer nat? is ’n stuk wat
deur opkomende kunstenaars op die planke gebring
is. Die teks is deur Reuben
Murphy, Hendrik Nieuwoudt
en Kristin Pienaar. Murphy
behartig die regie en die stelen beligtingsontwerp – duidelik ’n veelsydige en talentvolle
man. Sy stel is cool, die regie
hou die komedie teen ’n goeie
pas aan die gang, en die beligting is nie te shabby nie.
Jong, die stuk is maar
studentikoos, maar tussendeur al my verwarring het ek
nogal gelag vir die vyf jong en
energieke akteurs.
Ek dink die badkamer se
vloer is nat omdat dit ’n badkamer is. – Wayne Muller

Wessel Pretorius (links) en David Viviers in Klara Maas se hart is gebreek, ensomeer: Die Vloeistof-trilogie. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Onder die water daar by
‘Klara Maas’ loer iets anders...
Klara Maas se hart is gebreek,
ensomeer: Die Vloeistoftrilogie. Komedie. Hoërskool
Cloetesville. Vandag om 21:00.

R

eeds as jy gaan sit, nog
voordat hierdie nou reeds
bekende produksie met
Wessel Pretorius en David Viviers
begin, word ’n onderliggende
melancholiese luim en brose
atmosfeer geskep met Dinah
Washington se “Cry Me a River”.
Haar stem wek beelde op
van laat nagte in rokerige klubs,
weltschmerz, die blues, verlate
mense wat nie alleen huis toe
wil gaan nie. Dié woorde skep
dan by jou ’n verdere gevoel vir
wat voorlê: “Now you say you’re
lonely / You cried the long night
through / Well, you can cry me a
river, cry me a river / I cried a river
over you.”
Want al lag jy gereeld kliphard
in hierdie veelvlakkige, amper
surrealistiese komedie, is die
subteks – van stortende trane; ’n
liefdesdriehoek tussen ’n matador,
mantel en bul; en ’n legendariese
nag van passie – een van verlies.
Terwyl die lied speel, kyk jy na
die verhoog en jy sien ’n stoel, met
verskeie kleurryke Chinatownagtige toneeldekor wat ’n burleske
visuele ervaring optower. Wie ken
nie die lewenspyn van die metaforiese hartseer nar by ’n kermis
of sirkus nie?
Die nar as traan, as matador,
as spermsel. En wat is tranerigheid
dan sonder flikkerende feëliggies
en blink confetti nie? Van die
ander rekwisiete sluit in ’n klimtol,
seepbelblaser, swemring, duikbril

en kokosneut. Alles baie jolly, maar
onder die water loer iets anders.
Vog is die grondtema in drie
kortverhale wat opgevoer word:
“Klara Maas se hart is gebreek”,
“Die dodedans van die taurus” en
“Romeo & Juliet en die liefdesvog
(spermsel) Linguini”.
Die narratief word met
Pretorius en Viviers in kleefbroeke

geskets. Eersgenoemde is ’n tipe
kommentator en aanbieder wat
met sy ryk sonore stem die stories
vorentoe laat swem. Hy gee die
staaltjies en woordvissies dryfkrag, terwyl laasgenoemde met
sy witgegrimeerde gesig soos
’n sweefstokarties die een asemrowende mimiektoertjie ná die
ander uitvoer.

Pretorius en Viviers skep teater van internasionale gehalte.

Wat Viviers met sy lyf regkry,
is toweragtig: Dan spring hy hier,
dan daar; dis bollemakiesie, skoppelmaai en rondomtalie; hy fladder
soos ’n skoenlapper en dan sweef
hy weer soos ’n naaldekoker. Met
die vermenging van teks, woordspeling, lyf, gesigsuitdrukkings,
musiek en rekwisiete het hierdie
duo teater van internasionale
gehalte geskep.
Omdat hulle dit al op ’n paar
plekke opgevoer het, is die tydsberekening, ritme en dinamika
tussen hulle perfek; hulle is goed
ingeoefen. As Viviers sy lyf so
uitstekend as instrument
gebruik, het Wessels sy intelligente
en speelse aanvoeling vir woorde
met die skryf van die teks ewe
vernuftig aangewend.
Die pas is vinnig en daar is ook
vele wyduiteenlopende verwysings,
byvoorbeeld na die musiekblyspel
West Side Story en Pedro Almodóvar, om enkeles te noem. As jou
horisonne dus net tot by Secunda
strek, moenie stres nie, daar is
ook genoeg lawwighede om oor
te lag. Dinge soos: “Die lewe van
’n spermsel? Dis ’n gekommery en
geganery!” of “Om ’n spermsel in
’n Italiaanse tiener se lende te wees
is nie ’n long time commitment
nie” of “Daar is genoeg rafels om
vir ’n vlooitjie ’n truitjie te brei.”
Maar, soos ons al genoem het,
wees gewaarsku: Hierdie is nie
oppervlakkige vuilpraatjies of
vaudeville-humor nie. Hierdie reël
uit die TV-reeks Civilisation is van
toepassing: “These men know the
pathos of life, and mortal things
touch their hearts.”
– Herman Lategan
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Queer stereotipes omgekeer
Buite Land. Toneel.
Rhenish Girls’ High School.
2 tot 5 Maart.

Jacques
Bessenger
en Kopano
Maroga in
Buite Land.
Die patriargie word tot
verantwoording geroep.
FOTO: NARDUS
ENGELBRECHT

I

n dié verligte dae van die
Rolprent-en-publikasieraad
wat in niks minder nie as
’n lafhartige, kultureel-ongeletterde en homofobiese uitspraak die
queer belewenis in Suid-Afrika
probeer wegwens, muilband en
verbrysel, is Buite Land belangrike
en noodsaaklike kykstof.
Neil Coppen se verruklike teks
sny tot op die been. Hy roep die
plaaslike patriargie tot verantwoording en vlek met vertedering die
krankheid van psigiese onderdrukking en ontkenning oop. Hy waag
dit nog dieper en bepeins ook in
detail een van die groot blywende
misterieë: die menslike bewussyn.
In Buite Land vind Jacques
(Jacques Bessenger), ’n Afrikaanse
predikantskind uit die Vrystaat wat
sy gemeenskapsdiens as narkotiseur in Pietermaritzburg doen, vir
Sizwe (Kopano Maroga), ’n Zoeloesprekende universiteitstudent
en choreograaf, via ’n selfoonapp
vir ’n anonieme seksuele ontmoeting. Albei kom uit ’n konserwatiewe agtergrond, maar Jacques het,
anders as Sizwe, kennelik nog nie
met sy seksualiteit vrede gemaak
nie. Dit blyk ook dat Jacques
’n dwelmprobleem het, maar nie
met straatdwelms nie: Gehelp deur
Mitchell (Marvin-Lee Beukes),
’n apteker wat ’n ogie op hom het,
gebruik hy sy mediese kennis om
kragtige konkoksies te meng sodat
hy droomloos kan slaap.
Die teks is dig verweef met
tegniese besprekings oor die hipnotikums wat in mediese ingrepe
gebruik word. Dit mag oorbodig klink, maar dis belangrik:
Hoewel narkotiseurs reg oor die
wêreld daagliks miljoene pasiënte
bewusteloos maak en dan weer
suksesvol en veilig reanimeer, en
hoewel narvorsers verstaan hóé
verdowingsmiddels biochemies
op die brein inwerk, verstaan
niemand wáárom dit werk nie.
’n Volledige begrip van bewusteloosheid impliseer ’n volledige
begrip van die bewussyn, en nóg

fisioloë, biochemici, narkotiseurs,
neuroloë, sielkundiges nóg psigiaters het hier enige finale antwoorde. Dit laat die filosofie en religie.
Hier keer Coppen Suid-Afrikaanse stereotipes op sy kop. Dit is
die wit man wat sosiaal bakhand
staan, en dit is die swart man wat
’n hand van emosionele ondersteuning en gemeenskap uitreik.
Jacques se geloofsagtergrond verkoop hom deur die getorring van
sy ma (Elize Cawood) uit aan die
ontkenning van wie hy is, en Sizwe
word tot ukuthwasa, opleiding as
sangoma, deur ’n oergrootmoeder
(Ntombi Gasa) geroep – die Westerse geloofsfilosofie bied hier
geen antwoorde nie, maar die
Afrika-tradisie omhels die diversiteit in die menslike syn.
Jacques dra ook op ’n ander
vlak die sondes van sy vadere,
want dit blyk dat sy pa aan die een
of ander progressiewe geheueverlies ly. Jacques se kitaar wat in
sy kas bly en ander karakters wat
met donderende kloppe aan ’n
metaalkas hul verskyning maak, is
’n dubbele metafoor vir sy seksuele

en emosionele belewenis.
As narkotiseur is hy kortstondig
met die wakker pasiënt in kontak,
maar dis hy wat in die teater die
pasiënt se fisieke lewenstekens
sal monitor. Hy wonder egter
ook filosofies of indien iemand
nominaal bewus is van gebeure
en dit later nie kan onthou nie,
die gebeurtenis dan werklik vir
daardie persoon plaasgevind het.
Hy verstaan intellektueel wat hy
probeer bewerkstelling, en daarom tref sy uiteindelike, navrante
bewuswording jou soos ’n vuishou
in die maag.
Wát versinsel, wát herrinnering,
wát droom en wát werklikheid is,
word laag vir laag in die verloop
van die stuk afgeskil. Die verhoog,
meestal met kamer- of siekbed as
fokus, is so ingerig dat ’n mens
gedurig fyn moet reken oor tyd.
Plek is ook onderhandelbaar, met
die akteurs wat die stelwisselinge
naatloos tussen tonele hanteer,
wat die dromerige aard van die
milieu onderstreep; subtiele
beligting deur Tina le Roux stuur
telkens die oog. Daarby roep die

lieflike, filmiese musiek – dink
aan Max Richter se musiek op die
klankbaan van Shutter Island,
’n film met soortgelyke vrae
oor die werklikheid – ’n verlate
yslandskap op, vir Jacques se geesteswêreld, maar ook sy uiteindelike
Kanadese bestemming.
Bessenger vertolk ’n strak,
emosioneel afgestompte karakter.
Sy sukses is dat ’n mens Jacques se
weerspannige hardheid, maar ook
gebrokenheid en soekendheid, op
homself wil projekteer. Die spel
tussen hom en Kopane is uitstaande, veral wanneer hulle mekaar in
passievolle dialoog betrek. Daarby
speel Kopane met ’n natuurlike
elegansie, gelyk sinnebeeldig van
’n moderne, selfaanvaardende gay
man as van iemand wat steeds
onherroepelik aan sy kultuurerfenis gebind is.
Cawood is perfek in die rol
van ’n Afrikaanse moeder wat
onbegrypend neul oor familie, en
Gasa is ’n grasieuse, maar aardse
figuur in haar danse en sang. Dit is
egter op ’n sekere vlak Beukes wat
die meeste opval: Sy Mitchell daag

die binariteite van wit en swart,
stedelik en landelik, emosionele
behoewendheid en selfvertroue, en
meerdere en mindere in die werksplek op uitmuntend onderbeklemtoonde wyse uit.
Uiteindelik voel dit of Coppen
vra wat enigiemand dink hulle
met die onderdrukking in die
algemeen, maar ook spesifiek
van seksualiteit, kan bereik – dié
wat onderdruk én dié wat (dalk
noodgedwonge) toelaat dat hulle
onderdruk word.
Hoewel sekere dele van die
maatskappy nou al vrede het met
die meganika van gay seks – hoe
wat in watter liggaamsopening pas
– kan ’n mens seker nie so maklik
loskom van die eerste vier letters
van die woord “seksualiteit” nie.
In die Suid-Afrikaanse konteks bly
swart en bruin en wit queer lywe
steeds grotendeels manifestasies
van die volksvreemde.
’n Mens durf nie uit die oog
verloor dat die lyf ’n setel van die
siel is nie: En die siel verdien sy
drome, sy vervulling, sy toekoms...
en sy verlede. – Willem Bester

Niks taboe in jonges se woordkuns op hoër graad
Cry, Our Beloved Country:
Met/sonder apologie. Toneel.
HB Thom-laboratorium.
Vandag om 17:00 en 9 Maart
om 13:00.
Hulle is ongeskik, beleefd, in jou
gesig. Die hele boksemdaais. En
hulle gebruik skaamteloos clichés
en veralgemenings om ’n punt te
maak. Dié produksie waarin die
dramastudente van die Universiteit Stellenbosch die sweep slaan,
slaan diep.
Eers is daar die stemme wat
vertel dié is hul land, die enigste
plek wat hulle ken. Maar net so
onder die velkleur lê die subtiele

verskille, en dit vat nie veel om
daai velletjie af te krap nie.
Kantnota: ’n Vrou kondig
aan: “The show will start in five
minutes.” ’n Oom knor ’n paar rye
agtertoe: “Praat Afrikaans”.
Agter my abba ’n vrouestem
saam “jy sal dink, dis darem die
Woordfees”. Dit skeel die res van
die gehoor min.
Op die verhoog kry die groep
momentum. Daar is geen taboe
onderwerp nie, so staal jouself.
Mense wat verkrag en geplunder word, net soos die land.
’n Kreupel gesondheidsorg waar
’n dokter ’n kind wil red, maar hy
kan nie, want hy het nie die regte

toerusting nie. Dit vreet aan sý
gewete, maar skynbaar nie “aan
die manne met die groot mae en
groot karre en groot podiums
waarvandaan hulle groot beloftes
maak nie”.
“Druk toe julle ore en luister
na ons,” smeek hulle in teenstrydigheid, wat vertel van hul eie
verwarring en hulpeloosheid.
Verduidelik vir ons demokrasie en vryheid, en hoekom huis
vir verskillende mense verskillende dinge beteken.
Hierdie is woordkuns op hoërgraad, met die woorde van onder
andere Ronelda S. Kamfer, Dana
Snyman, Antjie Krog, Sipho

Sepamla, Adam Small, Loftus
Marais, Tumelo Khoza en André
Letoit wat vervleg word om sin
van ’n land in oorgang te probeer
maak. Die stuk werk, want enigeen kan op enige gegewe tyd iets
van hulself daar sien – die wat
vasklou aan die verlede, die wat
aanbeweeg het, die wat nog nie
mooi weet watter kant toe nie.
Dit gee ook nie voor om die
antwoorde te bied nie, want
“daar is nie one size fits all nie”.
Wat dit wel doen, is om ’n spieël
op te hou en te kyk waarmee jy
kan saamleef.
Dié spieël is kras, dit maak nie
mooi woordjies nie, en nog min-

der klop dit jou op die skouer.
Maar daar is ook fyn humor wat die spanning breek. ’n
Hoogtepunt is beslis die toneel
waar die noodnommer gebel
word. Met een van die studente
in die rol van die tolk wat met
gebare- en lyftaal die opsies op
die noodlyn interpreteer, het dit
baie fyn, vinnige en akkurate
voetwerk gekos – en hulle het dit
meesterlik reggekry.
Dinsdagoggend se vertoning
was uitverkoop, en daar moes
inderhaas nog stoele ingedra
word vir die klein groepie wat
geduldig buite die deur gewag
het. – Jo-Ann Floris
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Vanmelewe se dae
Tannie Evita en Pik onthou
Madiba. Skrywersfees.
ATKV-Boektent. 6 Maart.

M

adiba het gister die beste
moontlike honderdste
verjaardaggeskenk gekry
toe ’n minister van die Nasionale
Party en ’n fopdosser mekaar
inniglik omhels op ’n verhoog,
onder dawerende toejuiging van
’n gehoor van honderde feesgangers in die Afrikaner-bakermat,
Stellenbosch.
Inklusiwiteit, versoening, liefde,
aanvaarding. En dan dink sommiges nog Suid-Afrika verander
nie ten goede nie…
Die gemoedelikste uur van die
hele Woordfees was gisteroggend,
toe Melanie Verwoerd, Pik Botha,
Dennis Cruywagen, Evita
Bezuidenhout en Pieter-Dirk
Uys ’n kwêla vir Mandela gedoen
het wat die oubaas se liefde vir
Afrikaans waardig was.
Reeds by die bekendstelling
van die eerste drie was dit duidelik dat die Boland niks van sy
liefde vir oom Pik verloor het nie.
Dit kon niks anders as ’n heldeontvangs genoem word nie. As
daardie boeketent nie so stewig
aanmekaargesit is nie, het die dak
sweerlik gelig.
En toe word daardie dak ’n
tweede keer getoets, want die
voormalige ambassadrise na
Bapetikosweti maak haar entrance
van agter, soos dit die grande dame
van die Suid-Afrikaanse politiek
betaam. Die Bolanders raak beserk
– ’n Verwoerd, ’n ambassadrise, ’n
geestelike skrywer en ’n minister
hier by ons? Die ding ruk mal –
dis soos in die ou dae.
“Tipies ANC, ook altyd laat!”
steek Verwoerd haar party al
morrend in die rug want kyk,
Tannie Evita is mos deesdae terug
in die parlement om te red wat te
redde is. Sy het mos nog nooit ’n
Suid-Afrikaanse regering ontmoet
oor wie sy nie mal was nie, so dis
die ANC by wie se koukus sy tans
inskakel.
En toe – Die Oomblik. Ambassadrise Bezuidenhout en Pik kry
mekaar beet, en druk mekaar
behoorlik. En hulle laat nie los nie.
Fifty Shades of (very) Grey. Hoor
en sien vergaan – jy sou sweer dis
Kate en William. Vir die derde
keer in drie minute is dit lente
in die Boland. Baie in die gehoor
het laas so woes ge-applous op ’n
NP-stryddag.
Jare van bespiegeling – mos
veral warm sedert daardie onbetaamlike aand op nasionale televisie toe ’n blosende Evita erken
het “Pik faks my elke aand” – word
op ’n Dinsdagoggend in ’n Woordfeestent korrek bewys – daar was
iets; waar ’n rokie trek brand ’n
vuur van formaat!
“Oeee Pik, jy’t ook niks vergeet
nie,” hyg Tannie Evita terwyl sy
haar oorkrabbertjies terugsit en
haarstyl regtrek ná die groot en
langdurige omhelsing. Sy het vir
hom toffies (“uit Darling, darling”)
gebring, maar soos die gladde
politieke meesteres wat sy is,
ontken sy al Verwoerd se vrae
oor ’n moontlike verhouding.
“Dis konfyt news – konfyt
news,” koket sy byderwets, en doen

Evita Bezuidenhout en Pik Botha op die verhoog in die Boektent. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Evita, Pik en kie
onthou Madiba

Tannie Evita moes haar kapsel netjies regtrek nadat sy en Pik mekaar innig omhels het.
die eerste onbetwiste onthulling
van die dag – die rede hoekom
Madiba so sonder bitterheid uit
die tronk gekom het was die soet
koeksisters wat sy altyd vir hom by
die tronk ingesmokkel het dansky
haar vele polisie-kontakte.
Nou weet ons.
Van luim na erns – Pik vertel

hoe hy Madiba die eerste keer in
1990 ontmoet het, en onthou hoe
die huidige pres. Cyril Ramaphosa aanvanklik van Mandela
onskeibaar was in wat Pik ’n
“historiese voorspelling” noem.
Hy vertel die gehoor – in die
palm van sy hand; ons het darem
maar net nie sulke politici nie –

van die keer toe Madiba in trane
was. Dit was net toe sy vrou,
Winnie, hom verlaat het. Pik het
hom gebel, hy was verwese, alleen
in die groot presidentswoning.
“Hy het oor die telefoon
gesnik,” vertel Pik.
Jy kan ’n speld in die tent hoor
val. Dan lees Pik die gedig wat

hy vir Madiba geskryf het op die
staatsman se 90ste verjaardag. Dit
is hoendervleis-mooi.
Cruywagen, wie se uitstekende
boek oor Mandela se spirituele en
geloofskant hier op die Woordfees
te koop is, lig vervolgens die sluier
oor hierdie dikwels versweë aspek
van die vader van ons demokrasie
se menswees.
Hy vertel dat Madiba, weens die
ambivalente geskiedenis van die
Suid-Afrikaanse Christendom, nie
sy geloof tot openbare spektakel
gemaak het nie. Maar hy vertel van
die rol van die kerk en Madiba se
diep gelowigheid – mooi vertellings wat vir baie van ons nuut
en verhelderend sal wees.
Madiba is gedoop in die
Metodistekerk, en het die idee vir
waarheid en versoening self uit die
Nuwe Testament geformuleer.
“Madiba het toevlug in sy
geloof gevind as dinge sleg gegaan
het,” sê Cruywagen.
“Wanneer hy ook al tuis in
die Oos-Kaap was, het die biskop
van Umtata, biskop Dabula, aan
hom nagmaal bedien, wat in die
Metodiste-tradisie beteken jy
erken telkens vir Jesus as die Seun
van God.
“Dabula het vir Madiba
begrawe. Die ANC wou, kleinlik
genoeg, biskop Desmond Tutu
van Madiba se begrafnis weghou,
maar hy het geweet hy was altyd
welkom daar – ook wanneer hulle
intens oor die politieke trajek van
die ANC verskil het. So Tutu het
gegaan en die mense het vir hom
plek gemaak. En die laaste deel
van Madiba se begrafnis – die deel
wat nie op televisie uitgesaai is nie
– was ’n Christelike seremonie,”
vertel Cruywagen aan ’n meegevoerde gehoor.
Pik vertel dan van hoe Madiba
hom kortgevat het oor die NP
so uitgesproke kwaad kon word
vir die KP en sy leier, dr. Andries
Treurnicht.
“Julle is te aggressief met Treurnicht. Julle moet mooi met hom
onderhandel. Geen ooreenkoms
wat met geweld afgedwing word,
kan tot vrede lei nie. Hanteer hom
sagter, dan sal hy saamwerk,” was
Madiba se raad.
Of dit met die KP sou werk,
moet elkeen dalk vir hom- en
haarself besluit.
Die volgende vertelling uit Pik
se skatkis gaan oor die keer toe hy
bykom ná sy prostaat-operasie.
Langs sy bed was Nelson Mandela.
“Geluk, ons albei het dit
gemaak,” het Madiba gesê, verwysend daarna dat hulle albei
kanker vrygespring het. “Vir my
het dit geestelike berusting
gebring,” erken Pik.
Dan vervolg die land se gunsteling NP-minister: “Mandela
het ’n etiese diepte gehad, sonder
hovaardigheid. Hy het die vermoë
gehad om die verganklikheid met
die onverganklikheid te omgewe.
Mooi is die lewe, en die dood is
mooi,” haal hy N.P. van Wyk Louw
aan.
Die gehoor verdaag, baie
stroom verhoog toe om Pik te
groet. Dit was ’n wonderlike
Woordfees-hoogtepunt; een wat
Madiba se waardes waardig was.
– Jan-Jan Joubert
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Leefstyl

En jy dink jy ken van biltong?
Ek het nie besef daar is iéts van
biltong wat my kan afskrik nie,
maar dis voordat ek Maandagmiddag die ontstaansgeskiedenis
van my gunstelingversnapering
verneem het.
Volgens prof. Louw Hoffman
van die departement vleiskunde
aan die US, wat hierdie fassinerende en leersame aanbieding saam
met sy kollega prof. Wessel du Toit
van die universiteit se departement
wingerd- en wynkunde aangebied
het, het biltong ontstaan toe rou
vleis onder die saals van die Voortrekkers se perde gelaat is om deur
die perd se salpeter gesout te word.
Jig!
Dit was darem die enigste onaangename biltongstorie. Daar was
ook wynstories, maar omdat ek
geen Bolander is nie, los ons daai
maar vir die Bolanders. My familie
is wel Bosvelders, biltongskieters,
biltongsnyers, biltongsouters,
biltongeters en – het ek gedink
– biltongkenners, maar lees nou
’n bietjie hier wat vertel hierdie
prof. Hoffman alles. Ek sweer jy
het dit nie alles geweet nie.
As jy gedink het biltong raak ál
taaier soos wat jy (en nie net die
biltong nie) ouer raak – dit is nie
so nie. Dis die spiere in jou kake
wat ál strammer raak – jy verbeel
jou dus. As jy jonger was, sou jy
nie so gesukkel het nie.
Die Suid-Afrikaanse biltongmark is enorm. Een Kaapse maatskappy verkoop 40-50 ton biltong
per maand! Dis nou sonder om
die toenemende gewildheid van
wildsvleis as ’n varsvleisproduk
in ag te neem.
As jy ’n besonder seningrige
stuk biltongvleis het, moet dit
nie weggee nie. Sny dit in stukke
en maak stampbiltong daarvan.
Stampbiltong is daardie biltong
wat jy só droog laat word dat dit
van die sening af krummel as jy dit
met ’n hamer slaan. Dan gee jy die
sening vir die hond.
Die rugstring maak die beste
biltong; sorg net dat jy die silwer
lies wegsny. Uiteraard moet jy
dikker biltonge langer in die pekel
laat lê as die dunneres. Maar
moenie dat die pekel in ’n sinkbad
lê nie, want die asyn en/of wyn
in jou pekelmengsel kan met die
sinkbad reageer. Gebruik eerder
’n plastiekskottel. Laat dit vir ses
uur week, dan skud jy dit en laat
dit nog ses uur week voor jy dit
ophang. Sorg dat daar ’n droë wind
is waar jy dit ophang – nie te sterk
nie, anders word die buitekant te
gou hard en die binnekant droog
nie behoorlik uit nie.

“

Die rugstring maak
die beste biltong;
sorg net dat jy die
silwer lies wegsny.

Hoffman het sy biltongresep
vir ons gegee en dis heel lekker,
maar om doodeerlik te wees is
ons familieresep uit die hand van
my ouma Alida strate beter.
Hoffman het wel goeie raad
om biltong te berg. Moenie dit

in plastiek hou nie, want dit
sal muf; en moet ook nie biltong
met vet vries nie, want dit maak
die vet galsterig, iets wat nie net
sleg smaak nie, maar ook ongesond is.
Hartbeesbiltong is die sagste,

en springbok is so fyn omdat hulle
so baie pronk.
En nou, ter afsluiting, watter
dier se vleis is die gesondste?
(Hierdie inligting is nie vir sensitiewe lesers nie.) Dis donkie, dan
sebra, dan perd, en dán eers die

res. Maar ek moet beken – ek het
nooit geweet daar is soveel van
biltong te weet soos wat hierdie
professor weet nie.
Wat ’n merkwaardig leersame
ervaring. Op ’n Maandag daar
langs die kerk. – Jan-Jan Joubert

uppe marketing A17676

Wyn-en-biltongproe – kom
ons hoor wat sê die kenners.
Leefstyl. Science Cafe.
Die Khaya. 5 Maart.

Die regte onderrigtaal gee aan jou kind ’n voorsprong en is belangrik vir jou kind se
vorming en ontwikkeling.
Afrikaans is ons moedertaal. Dis #onmisbaar
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Swartlandse wonderkind

Die vroeëmusiekspesialis Erik Dippenaar
maak môreaand sy
tweede buiging op
vanjaar se Woordfees –
in ’n produksie waarin
twee totaal uiteenlopende genres hande
vat en aan mekaar trou
sweer. Peter van Noord
het in sy woonstel in
Oranjezicht, Kaapstad,
met hom gesels.

D

ie grootste verrassing
wanneer ’n mens Erik
Dippenaar ontmoet, is
hoe stewig sy voete op die aarde
geplant is. Sy paadjie met musiek
loop immers sedert sy skooldae
op Moorreesburg al reguit tot
by die sterre. ’n Pad wat selfs
internasionale musici liggies sal
laat steier: B.Mus. (cum laude)
aan die Universiteit Stellenbosch,
M.Mus. in Early Music (met onderskeiding) aan die Royal College
of Music in Londen. Wenner van
die vernaamste Suid-Afrikaanse
kompetisies, waaronder die Absanasionale jeugmusiekkompetisie
(2000), die Unisa-orrelkompetisie
(2001), die Mabel Quick-beurskompetisie (2001), die ATKV
Musiq-kompetisie (2002), die
orrelkategorie van die Distellmusiekkompetisie (2002) en die
Unisa- oorsese beurskompetisie
(2003). Die afgelope drie jaar is hy
artistieke hoof van Camerata Tinta
Barocca, die kamermusiekorkes
wat die Kaap aan die brand speel.
Nerd, sou jy seker sê. Vaalseun.
Meelmuis. Kerkmuis. Gaap...
Toe nie. Dis ’n welsprekende
jong millenniër wat vandag hier in
die boomryke Oranjezicht op sy
woonstel se balkon sit en gesels oor
die Woordfeesproduksies waarby
hy vanjaar betrokke is. Hare
modieus geknip met ’n kuif wat
punt in die wind staan, baard wat
welig uitswel onder ’n breë glimlag,
tekkies, kniebroek en T-hemp met
opgerolde moue. Rondom hom
beur aalwyne, vetplante, kaktusse,
woestynrosies en ’n enkele ficusboompie na die lig toe. Mooi
waterslim. Agter hom leun Tafelberg oor, asof dié wil afluister.
Erik lyk glad nie gespanne oor
Die feëkoningin, die Woordfees
se eerste opera wat Saterdagaand
geopen het, óf oor Folk Baroque
môreaand nie.
“Die feëkoningin is nuut, maar
baie opwindend, terwyl Folk
Baroque ’n program is wat ons
al jare doen. Dit is iets wat my
fassineer – die feit dat verskillende
folkmusiekkulture baie ingespeel
is op Westerse musiek. Ek is
veral gefassineer deur die Skotse
folk-fiddlingskool wat in die 18de
eeu ’n hoogtepunt bereik het. Dit
was só gewild dat die Italiaanse
komponis Veracini in een van sy
vioolsonates ’n beweging in die
Skotse styl geskryf het. Ook Scarlatti, wat honderde en honderde
sonates geskryf het, was Italiaans,

Ek het in Die feëkoningin gesien hoe hardwerkend die Maties is, sê Erik Dippenaar. FOTO: PETER VAN NOORD
maar hy’t gewerk in die Portugese
hof waar hy klawesimbellesse vir
die prinses gegee het. Toe trou sy
in die Spaanse hof, en daarom het
hy baie Spaanse folkmusiek by van
sy sonates ingewerk – sonates wat
nooit gepubliseer is nie. Dis dié
soort musiek wat ons wys.
“Uiteindelik wys die show
hoe Barokmusiek soms duidelik
beïnvloed is deur verskillende folkmusiekkulture en ander kere op
’n meer subtiele manier. Dit is asof
musiek in daai tyd meer gemaklik
by mekaar gesit het. Vandag het
ons baie streng idees: Dis óf dit óf
dat… dít mag nie en dít mag wel.”
Daardie één CD...
Erik is pure boerseun, die middelste van drie seuns. Hy’t grootgeword op die plaas Swartberg buite
Koringberg in die Swartland, waar
sy pa, Pagel, met koring en skaap
geboer het. Lizeth, sy ma, was al
die jare ’n kindertuinonderwyser.
Pagel, wat in 2010 oorlede is,
was ’n legende op Koringberg,
iemand wat omtrent alles van
plante geweet het. “Hy’t eintlik
’n onderwysgraad op Stellenbosch
gedoen met botanie as vak. Hy het
ons kinders altyd geïrriteer met die
Latynse name wat hy so rondgooi,
jy weet: Capensis-dit en Capensis
dat… Vandag wéns ek ek het
iemand gehad wat die name ken!”
Van kleins af was daar net een
loopbaan vir hom. “So ’n paar jaar
gelede loop ek my sub A-onderwyseres raak op Moorreesburg. Sy
vertel my toe dat sy ’n les gedoen
het waarin almal moes sê wat
hulle eendag wil doen. Almal het
natuurlik geantwoord polisieman
en verpleegster en prokureur en
so aan, al die gewone goed. Ek
het gesê ek gaan klavier speel vir
’n lewe. Die kinders het blykbaar

vreeslik gelag, maar ek het gesê
‘julle kan maar kyk, ek gaan dit
doen!’ Ek kan dit glad nie eens
onthou nie!”
Hy is veral dankbaar oor die
ondersteuning van sy ouers.
“Hulle het dit nooit probeer
onderdruk nie. Daar was nooit in
enige stadium énige sprake dat
dit nie ’n sensible loopbaankeuse
is nie – en dis iets waarmee baie
kinders worstel.”
Die deurslaggewendste oomblik
was toe hy op 17-jarige ouderdom
sy klavieronderwyseres, Mariana
Wium, se klaskamer op versoek
van haar man, Daan, die dominee
op die dorp, moes gaan oppak
nadat sy oorlede is. Tussen al die
boeke en CD’s het hy op één CD
afgekom wat sy lewe sou verander.
Hy onthou tot vandag toe
daardie oomblik. “Dit was ’n
CD met arias en kore uit Bach
se Johannespassie, die Mis in B
mineur en die Mattheuspassie, met
John Eliot Gardiner as dirigent.
Dit was asof ’n nuwe wêreld vir
my oopgegaan het – ek kon nie glo
wat ek hoor nie! Die klank van die
Barokhobo’s, die Barokstrykers...
hoe hulle gesing het... dit het net

BLITSVRAE
1 Wat lees jy? Akademiese
leesstof vir my Ph.D.
2 Wat is jou groot geheim om
water te spaar? Ek dink ek
stort al onder ’n minuut!
3 Wat is die trashy musiek
waaroor jy mal én skaam is?
Abba. Dis nie trashy nie...
maar ek is tog ’n bietjie
skaam daaroor!

vir my sín gemaak. Ek dink ek
het vir minstens die volgende
jaar omtrent twee keer per dag na
daardie CD geluister!” Daar het hy
bewus geword van iets soos histories-ingeligte uitvoeringspraktyk
en periode-instrumente, vandag sy
spesialisveld.
Dis maar net ’n job
Dit was einste Mariana wat hom
op 13-jarige ouderdom uitgebring
het by Niel Pauw, by wie hy toe
orrellesse begin neem het. Dit het
beteken sy ouers moes hom een
keer per week Stellenbosch toe
bring vir lesse.
“Maar ek moes ook een keer
per week na die Hugo Lambrechts-sentrum toe gekarwei
word, want toe ek 9 was, het ek
blykbaar vir my ma ’n briefie langs
die telefoon gelos wat sê: ‘Erik wil
viool speel.’ Ek kan dit ook nie
onthou nie. Vandag speel ek nogal
sleg viool, maar dit kom handig
te pas as ek met strykers repeteer.
Al daai jare van suffer deur my eie
vals intonasie het tog gehelp!”
Ná skool het hy orrel (uitvoerend) aan die US gestudeer. “Dit
was ’n effense ompad, maar ek is
bly daaroor, want die orrel is ’n indrukwekkende instrument wat my
in staat gestel het om kompetisies
en pryse en beurse te wen om vir
my studie in Engeland te betaal.”
In 2011 keer Erik terug na
Suid-Afrika en in 2015 neem hy
die leisels oor by Camerata Tinta
Barocca. En tussendeur is hy besig
met ’n Ph.D. aan die Universiteit
van Kaapstad, oor die invloed van
klawerbordinstrumente in die
koloniseringsproses.
Ja-nee, vir werk skrik Erik
Dippenaar nie, en dit irriteer hom
ook liggies as kunstenaars voel
“iemand” moet na hulle omsien.

“Dikwels dink mense in
musiek as jy jou stukkie oefen, is
dit genoeg. Maar die proses om
musiek te skep sluit álles in – of
dit nou is om programme te vou,
geld te kry, jou snaar te knoop, wat
ook al. Dit alles is deel van die job.
Tot die einde van die 18de eeu is
musici beskou as craftsmen, en ek
vind baie meer aanklank daarby
as by die latere benadering van die
musikus as selfingenome ‘kunstenaar’, ‘iemand wat wonderlike
dinge doen’.
“Kyk, jy kan nie op jou gat sit
nie. Jy moet verskillende goed
doen, altyd groei in jou werk. Jy
weet, as ek dit kan maak met die
klawesimbel… Natuurlik weet ek
ek gaan nooit soveel geld maak as
iemand wat ’n 9-to-5-prokureurswerk het nie, maar dis fine. Ek hou
van wat ek doen en dit is deel van
wie ek is.”
Stellenbosch, voel hy, was vir
hom ’n “gentle” bekendstelling aan
die wêreld daarbuite. “Ek was maar
’n redelik naïewe kind, hoor!”
En al gee hy vandag by UCT
klas, sien hy tog, noudat hy vir die
Woordfees op Stellenbosch werk,
hoeveel die twee universiteite,
skaars 50 km uitmekaar, verskil.
“Die US is steeds ’n beskermde
omgewing, maar in Die feëkoningin
het ek ook gesien hoe hardwerkend die Maties is: Hulle is goed
voorbereid en ywerig en hulle
doen hulle ding. By UCT is daar
maar altyd iemand uit ’n Waldorfskool wat staan en droom...”
Sy voete is stewig op die grond,
dié talentvolle musikus.
Soos David Gresham altyd
gesê het: “Keep your feet on the
ground... and reach for the stars!”
Folk Baroque. Klassieke
musiek. Endlersaal.
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Thandi Ntuli (Jazz)
Chuma Sopotela (Performance Art)
Jemma Kahn (Theatre)
Igshaan Adams (Visual Art)
Musa Hlatshwayo (Dance)
Guy Buttery (Music)
#SBYA2018
www.standardbank.com/sbya
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Toneel
REPUBLIEK
VAN SATIRE
Dié jong klomp is
almal in die satiriese
stuk NRNNSA of Die
Nuwe Republiek van die
Nuwe Nuwe Suid-Afrika,
’n opkomende toneelproduksie waarin transformasie al is wat tel! Dit
is nog môre om 13:00
in die HB Thom-laboratorium te sien. FOTO'S:
NARDUS ENGELBRECHT

Maniese Van Vuuren
se energie beïndruk
Dangled. Toneel. Hoërskool
Lückhoff. Vandag om 20:30
en 10 Maart om 13:00.

Die 4 ster De Zalze Lodge

39

sy kamers
+ funksie/konferensie lokaal

3km

buite die historiese dorp Stellenbosch
Zal golf landgoed.
op die De Zalze

Terroirrestaurant

Bistrorestaurant

Wynproe

Visvang

Berggets

Golf

Swem

Voëlkyk

Skreeusnaaks, freneties, donker
en twisted – dit is al wat ’n mens
oor die eenmanstuk Dangled
kan sê sonder om te veel weg te
gee aan diegene wat nie veel van
die bronteks, Gogol se kortverhaal Dagboek van ’n kranksinnige, weet nie. Maar selfs dan
kan weinig ’n mens voorberei
op die byna onbeteuelde energie
van Rob van Vuuren op die
verhoog en die plofbaarheid
van Louis Viljoen se teks.
Wanneer jy die saal binnekom, is Van Vuuren reeds op
die verhoog, manies aan ’t skryf,
met polsende musiek wat oor
die luidsprekers pomp. Wanneer
die musiek doof, hy sy mond
oopmaak en die obseniteite
heuningsoet begin vloei, weet
jy dadelik iets is nie pluis nie.
Wat (alles) dit egter kan wees,
bly vir eers ’n raaisel, wat dan
ontknoop terwyl hy sy lessenaar,
stoel en venster aanspreek en –
durf ’n mens noem – liefkoos.
Soos die reis na waansin sy
loop neem, raak dit duidelik sy

toonfetish is maar net die spits
van die ysberg.
Van Vuuren leef hom
behoorlik in, en die spoeg spat
letterlik soos hy die monoloog
vertolk. Om Robin Williams
se beeld te gebruik: Dink aan
“Shakespeare with a strap-on” –
en wat die vlugheid en evokatiewe aard van die beeldspraak
betref, is daar beslis iets Shakespeariaans aan Viljoen se teks.
Soos wat ’n komponis ’n belangrike woord melismaties in
’n melodie sal hanteer, skroom
Van Vuuren nie om enkele
woorde – “SURPRISE!” – minitonele van hul eie te gee nie. Die
psige wat hier aan ’n rafeltjie
hang, is immers besig om soos
’n aandagafleibare kind gelyk die
spreekwoordelik hond se pels te
streel en sy stert te trek.
Dit is ’n kragtoer van fisieke
spel soos wat Van Vuuren oor
en om die meubels buitel en die
plastisiteit van sy gesigspiere tot
die uiterste beproef. ’n Mens is
ook maar bly wanneer die sowat
driekwartier se spel verby is,
want jy is saam met die kranksinnige uitgemergel en moeg.
– Willem Bester
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Elke woord is ’n

meesterstuk.

KINGJAMES 42854/A

7 Maart 2018

Lirieke.
Dis meer as ritmiese rympies.
Dis woorde,
metafore,
kore.
Geskaaf en geskuur.

Gevorm en hervorm
soos kleuterskoolklei.
Tot servetskribbels na pennevrug lei.
Gedistilleer.
Filtreer.
Masseer.
Tot laatnag.
Tot die son opkom.
Tot ons saamsing.
Almal saamsing.

Elke woord is ’n meesterstuk.

Sanlam bied met trots die 2018 Musiekfees
by die US Woordfees aan. 2-11 Maart.

Sanlam is ’n Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste.
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Hy is bekend as akteur, omroeper, nuusleser, raconteur en jintelman. En die afgelope drie jaar
het Nic de Jager weer ’n groot indruk gemaak op RSG se luisteraars met sy radioprogram Nic se goed.
Hier is hy bekend om sy ryk, uiteenlopende musieksmaak én vir sy sin vir ironie en humor. Feesgangers kan hom
nou in lewende lywe sien optree, musiek speel en tussendeur gesels. Herman Lategan vertel meer.

E

Nic de Jager is
’n huis met vele kamers

k sit en wag in die Vasco da
Gama-taverna, een van die
Kaap se oudste Portugese
kroeë en eetplekke. Die reuk van
peri-peri-hoender hang in die lug.
Eenkant lag jong mans uitbundig.
Die “Portugese ambassade”
se interieur is ’n oorspronklike
vroeë 70’s-een: donker houtpanele, kroegstoele met sagte rooi
sitplekke, geel glasvensters, helder
mosaïekteels en Formica-tafels.
In die agtergrond speel “Let the
Midnight Special Shine her Light
on Me” op LM-radio wat direk uit
Maputo uitsaai. Dit is in dié milieu
waar ek op Nic de Jager (77) wag
vir ons middagete-afspraak.
Hy arriveer kiertsregop en
kordaat, soos altyd, en met
’n vriend, Gustaf Pienaar,
’n afgetrede regspraktisyn wat
11 jaar by die SAUK ook as
omroeper by die destydse Afrikaanse Radiodiens gewerk het.
Nic kom reguit uit Stellenbosch,
waar hy nou weer woon, omdat hy
op pad is om vir oudregter Albie
Sachs in Clifton te besoek. Dit is
werkverwant, en so ken Nic se
vriende hom, want hy is altyd met
verskeie dinge tegelyk besig.
In 1976, toe die Natte einde ten
laaste besluit TV is nie die duiwel
se oorkussing nie, het Nic de Jager
sy buiging reeds die eerste aand in
die drama Dubbele Alibi gemaak.
Die jaar voor dit, op 10 Oktober
1975, was Nic een van die voordraers van gedigte by die opening
van die Afrikaanse Taalmonument.
Die akteurs Cobus Rossouw en
Babs Laker was ook daar, en Nic
het N.P. Van Wyk Louw se klaagsang uit Die dieper reg, “O wye en
droewe land”, voorgedra.
“Daar was ongeveer 40 000
mense,” sê hy. “Die atmosfeer was
gelade, amper ongelooflik. Dis
’n veel groter energie wat weerkaats word as met radio, waar jy
alleen agter die mikrofoon sit.
Daar was hierdie eindelose skare,
met die monument wat in die
agtergrond uittroon.”
Om nou deur sy hele loopbaan
te draf sal ’n mens skoon uitasem
maak, want daar was so baie wat
hy aangepak het en steeds mee
besig is. Vir baie Suid-Afrikaners
is hy soos Tafelberg: Dit is asof hy
altyd daar was.
Wie onthou die Springbokradioverhale in die jare sewentig,
veral Dans van die flamink? Elke
middag net ná So maak mens het
dit almal wat kon luister, tot stilstand gedwing en kollektief na hul
asem laat snak (mea culpa).
“Ek was die held met donker
hare,” vertel Nic.

Nic de Jager
FOTO: RSG
“Dan was daar die rabbedoe
wat trekkers kon omskop sodat
hulle aan die brand kan slaan, en
natuurlik die verleidster.
“Daardie verhale het mense
vasgenael gehou, onder meer
omdat iemand eenkeer gesê het
radio is beter omdat die prentjies
in jou verbeelding soveel helderder
is. Al jou sintuie word geaktiveer.”
Maar Nic het nie net in radiodramas opgetree nie; hy het ook

tussen 1976 en 1986 die nuus op
TV gelees. Daar was TV-reekse
soos Dokter-Dokter, optredes in
rolprente soos Snip en Rissiepit, en
in 1975 die rol van Orsino in Uys
Krige se vertaling van Shakespeare
se Twaalfde nag, in die destydse
Nico Malan-teater opgevoer.
As omroeper het hy verskillende programme – soos ernstige
musiek, opera én motorwedrenne
– aangebied. Hy het die regie

behartig vir onder meer die
TV-enkeldrama Luglokval,
en as stemkunstenaar was hy
al die stem van Absa en BMW.
’n Mens kan soos ’n skoothondjie stertswaaiend aangaan,
want dan is daar nog sy fotografie,
grafiese ontwerp en ongelooflike
wye kennis van alles en nog wat.
Maar waar het alles begin, en het
die meetsnoere altyd vir hom in
lieflike plekke geval?

Nic se goed.
Musiek sonder
grense. Musiekfees. Fismer.
Vandag om
09:30, 9 Maart
om 09:30.
Nic de Jager
as tamboermajoor op
skool, Paul
Roos Gimnasium, 1958.
FOTO: VERSKAF

Die winterreise
deur Franz
Schubert.
Musiekfees.
Fismer. Vandag
om 12:30.

Hy is gebore op Somerset-Wes,
het op Stellenbosch grootgeword,
en skryf matriek aan die Paul Roos
Gimnasium in die Eikestad.
“As kind was ek sieklik – eers
kinkhoes, toe ’n tipe ontsteking
agter my ore – en daarom het my
ma, Corrie, mooi na my gekyk,”
sê Nic. “Sy was ’n slim vrou wat
’n groot invloed op my gehad
het, en my pa was Grieks en
Latyn magtig.”
Ses jaar lank was hy ’n Tukkie
(die Universiteit van Pretoria)
waar hy argitektuur gestudeer het,
maar voor hy gradueer, word hy
in die laat jare sestig ná ’n oudisie
by die destydse Afrikaanse diens
van Radio Suid-Afrika as junior
omroeper-regisseur aangestel.
Hoekom het hy sy argitektuurgraad opgeskop?
“Ek het ’n groot weerstand
daarteen opgebou. Oorspronklik
het ek gedink jy bestee ’n maand
by ’n kliënt, dan gaan jy en ontwerp ’n pragtige huis vir hom of
haar. As student al het ek gou-gou
agtergekom dit werk nie so nie.
Jy moes tot sekere organisasies
behoort om werk te kry. Verder
het ek vasgesit met ’n geniepsige
lektor. Hy was ’n aanhanger van
Mies van der Rohe en ek weer van
Frank Lloyd Wright,” sê hy.
Dit was lank terug, en in die
tussentyd het hy wel nie huise
gebou nie, maar met sy vele ander
talente gewoeker, en sterk fondamente neergelê vir ’n ryk, oopplanen geskakeerde lewe. Hy is ’n huis
met baie kamers.
Tans hanteer hy die gewilde
Sondagprogram Nic se goed op
RSG, waarin hy musiek uit sy eie
versameling speel.
Feesgangers kan na ’n paar
aanbiedings kom kyk en luister,
sodat hulle dié maestro en legende
in lewende lywe kan sien optree.
Laastens: Ek het Nic in 1989
ontmoet toe hy destyds uit
Johannesburg na Kaapstad
verhuis het. Hy het in ’n pragtige
ou art deco-woonstelblok, Villa
Capri, aan Mouillepunt se
Kusweg gewoon.
Ons het soms gekuier. Ek
onthou een aand net ná sy 50ste
verjaardag het ons saam by die
restaurant Mario’s in Groenpunt
gaan eet. Nic was ietwat moedverlore oor die verloop van tyd
en die spoed waarteen die jare
wegpiekel. Dit voel soos gister,
want ek onthou duidelik hoe ek
nog gesê het: “Wag maar en kyk,
van jou besigste en lekkerste jare
lê nog voor.”
Dis amper 30 jaar later... en my
woorde het waar geword.
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Profiel
’n Paar vriende van Nic skuif agter die metaforiese mikrofoon in, en dis wat hulle uitsaai...

Onhebbelik met vele goeie eienskappe
JAN WOLMARANS, jare lange
vriend en bestuurder by die
Christo Coetzee-museumen-galery op Tulbagh
Nic de Jager is ’n onhebbelike
maar veelkantige man. Hy kan
’n brood in perfek-eweredige snye
verdeel, maar hy weier om te leer
hoe om spinasie te blansjeer. Hy
kan ’n mes perfek slyp, maar wil
nie ’n pampoen afskil nie.
Hy verseg om skottelgoed te
was, maar vat vir elke dors ’n nuwe
glas. En vriende en familie sal van
ver af ry om by hom te braai, maar
dan sal hy eers sit en die rugby
klaar kyk. Goeie eienskappe het
hy darem wel. Hy het integriteit,
inbors, en hy het ’n skoongevlamde geestestruktuur.
Kyk, dis die deeglike algemene
onderbou van Nic de Jager wat
hom anders en sterker en skerper
maak – van die dryfkrag van sy
voorgeslagte, na wie Wolmaransstad byvoorbeeld genoem is, en
vanaf die gebalanseerde onderrig,
as eersteling, vanaf belese ouers,
tot by die verskeidenheid van
dissiplines wat hy as kind moes
baasraak – dit alles is wat hom
byvoorbaat al anders laat staan en
aan sy talente indrukwekkende
diversiteit en geslypte snykant gee.
Teen matriek het hy, as voorry-

man én vleuel, eerstespanrugby gespeel, maar ook in musiek, klavier,
gepresteer en dit in die hoër graad
geslaag met Mozart as spesialiteit.
Hy was tamboermajoor wat die
sierstok in wye sirkels hoog kon
gooi en weer presies raakvat, maar
hy was toe ook al ’n kenner met
operavasvra op radio.
Sy operakennis stel hom in
staat om in Italiaans, Duits, Frans
en selfs Engels ’n gesprek en teks te
kan volg. En hy kan die betekenis
van ’n gedig ontsluit met insig,
diepte, sinvolle frasering en musikale fonetiek, maar hy kan nie sy
kantoor in orde hou, kasdeure toemaak, sy klere optel of sy enorme
diskoteek netjies geliasseer hou
nie, nee. In chaos is daar is immers
ook nuwe lewe en geil groeikrag.
Nic was sedert die laat jare ’70
een van die bekendste stemme
op radio en het menige karakter
vertolk in rolprente en op TV. In
vele opsigte was hy ’n baanbreker –
moontlik ook as die eerste manlike
rolmodel vir ’n lewe buite die
voorgeskrewe leefnorm.
Nic was die regisseur van
TV-reekse soos Die vlakte duskant
Hebron en 1945, aanbieder van tallose programme soos Uit die wakis
en die nuus. Vandag is hy veral
geliefd om sy Sondagprogram, Nic
se goed, waarin hy sy wye skat van

“

Meneer de Jager sal
nooit, ooit stofsuig nie
en die badkamer in
’n moerse wanorde los.
musiekkennis op gemaklike trant
bekend stel. Hy verduidelik op
rustige noot die passie van opera
aan mense wat dalk lewenslank
daarvan vervreem is.
Nic se goed ontsluit só aan
luisteraars die liefde, liriek en
algemene lewensdrama van opera
en pop, rock en musiekblyspele, en
maak dit maklik toeganklik sodat
ander rugby-entoesiaste dit ook
kan geniet.
Hy het ŉ celebrity-renmotorwedren op Kyalami losvoor
gewen, maar hy kan nie ’n avokado ordentlik skil nie. Nee. Hy
is ’n kamera-entoesias en sal sy
erfporsie verkwis vir ’n nuwe
lens. Paul Roos Gimnasium is sy
hartsklop, want dit is waar sy pa
en later sy broer Jock tjief was en
waar hy onder meer sy verstand en
ongewone lewensdrif gekry het.
De Jager is diep besorg oor die
voortbestaan nie net van Afrikaans nie, maar die behoud van
die beste wat ons hier op Afrika

kom ingrawe het, maar hy is ook
beslis gekant teen alles waardeur
staat, kerk, bank, groot korporasies en ander besitnemers ons
mense se insig en lewensgehalte
inhok, vaspen of tot strafroetine
en geestelike slawerny probeer
onderwerp.
Nicolaas is ’n professionele
fotograaf. Spesialiteit: sport- en
aksiefoto’s. Fiks op sy voete bly hy
vaartbelyn, elasties en spierkragtig
– en dít ná 75.
Die man kan braai, maar nie
eintlik kook nie. Dis skokkend,
maar hy lag vir mense wat op
piesangskille gly of as die bruidstafel op die stiewe skoonmoeder
omdonner. Hy sal ver ry om te
kuier en bly vir die laaste glas wyn
as die laatnag-vuurgeselskap nog
musiek maak.
Meneer de Jager sal nooit, ooit
stofsuig nie en die badkamer in
’n moerse wanorde los, maar hy
sal jou om vier in die oggend gaan
oppik in Bangkok of Bethelsdorp
as jy daar in die knyp is. Hy sal
jou band omruil en jou troos met
’n bier. En hy sal musiek saambring
en dit dan kliphard soos ’n minibustaxi speel en so langs die pad
min gesels – of liewer net na jóú
stories luister.
Andersins is hy onhebbelik
veelsydig. Onhebbelik.

‘Styl’... met ’n hoofletter, ja
COR NORTJÉ, oudomroeper
en dramaturg

Die soort vriend
wat jy moet hê
MARGOT LUYT, Vers en klank,
Kortom, RSG
Ek het Nic iewers in die laat
jare ’70 van die vorige eeu ontmoet. In daardie stadium was hy
’n uiters gesogte stemkunstenaar,
akteur en omroeper. Hy was baie
aantreklik en sy voorkoms, sy
pragtige sonore stem tesame met
sy besonderse kennis van klassieke
musiek het hom een van die mees
suksesvolle Afrikaanse kunstenaars
gemaak.
Daarvoor het ek hom bewonder, maar dit was nie vir my sy
belangrikste eienskappe nie. Hy
was – en is – een van die lieflikste,
lojaalste, aangenaamste mense
wat ek ken. Hy is die soort vriend
wat nooit veroordeel nie, hom
enige tyd beskikbaar sal maak
as ’n vriend in die knyp is, en op
wie jy altyd kan reken. Dit is
myns insiens die soort vriend
wat ’n mens moet hê.

Ná soveel jare is ek seker Nic de
Jager is die veelsydigste man wat
die uitsaaibedryf getref het toe hy
omroeper by die SAUK geword
het. Ek kan nie aan ’n enkele
soort radioprogram dink wat hy
nie met buitengewone sukses gedoen het nie. Dit het hy
voortgesit by die televisie – as
nuusaanbieder, akteur, regisseur
en vervaardiger. Afskeepwerk het
hy nooit gedoen nie. Dit is asof

hy toewyding kon aanskakel vir
enige taak.
Hy het mooi gemellow,
maar ek onthou die skerpsinnig
kritiese gevathede van sy jonger
jare. Sy manier van praat, die
aanvoeling vir ironie en die subtiele verwysings daarin het my só
bekoor dat ek dit nageboots het
in ’n radioverhaal vir die hoofkarakter in ’n Liefdesgeskiedenis.
As ek aan Nic dink soos hy
daardie jare was, sien ek iemand
van baie fasette wat alles harmonieer, van sy groot gestalte tot

sy kleredrag, sy vriendekring, sy
rygoed, sy ernstige preokkupasies. Alles het ’n man weerspieël
wat sonder grootdoenerigheid
geweet het wat hy wil.
As Nic de Jager in een woord
saamgevat moet word, is daardie
woord “Styl”, met ’n hoofletter.
Nie die soort styl wat flambojant net die oog tref nie, maar
’n stiller kombinasie van kennis,
intelligensie en smaak.
Ek is jare al sy grootste fan
Immergroen is Nic. Sy werk
verskaf my steeds plesier.

’n Loopbaan vol eerstes
HERMAN BINGE,
rolprentmaker
Ek het Nic as regisseur leer ken
met die vervaardiging van die
TV-drama 1945. Dit was ’n Chris
Barnard-teks wat hy baie intelligent en duidelik geïnterpreteer
het. Hy het ons span geweldig
beïndruk met sy aandag aan die
fynste detail van die stelinkleding
en kostuums om die atmosfeer van
die periode te skep.
Hy het ook sy aanvoeling vir
die estetiese met groot moeite uitgeoefen deur die buitetonele op die
vlaktes duskant Delmas slegs vroeg
soggens en laatmiddag te verfilm
wanneer die lig op sy mooiste was.
Nic het ook sy eie ondervinding

as speler ingespan deur simpatiek
teenoor die akteurs op te tree sodat
hy deurgaans uitstekende vertolkings uitgelok het.
Uiteindelik was 1945 ’n eersteklas produk. Hierdie ondervinding
het van ons lewenslange vriende
gemaak. Dit is jammer dat hy nie
die regie van meer televisiedramas
gedoen het nie.
Nic is ’n baanbreker-kunstenaar
met ’n loopbaan vol eerstes. Hy
sal ook eerste staan in die ry van
stemkunstenaars in die land. Hy
is die stem van onnoembaar baie
kommersiële opnames vir advertensies asook radiodramas, nuusen dokumentêre programme.
Ek het hom as stemkunstenaar
gebruik vir omtrent al die doku-

mentêre programme wat ek oor
die afgelope 30 jaar vervaardig het.
Sy vinnige begrip en intelligente
vertolking van ’n teks laat sy rustige vertelling elke keer naatloos
verloop. Dit alles, gekombineer
met die pragtige strelende sonore
stem wat gewig en outoriteit dra,
maak Nic se stemwerk die toonbeeld van professionalisme. Dit
maak hom steeds uiters gesog.

Cliché’s?
Nooit nie!
JEAN MEIRING, regspraktisyn, resensent en vriend
Dis heiligskennis om Nic
de Jager met behulp van
clichés te jubileer. Tog is dit
onvermydelik om hom met
sowel die Renaissance-man
as Homo vitruviano in gelid
te bring. Nes eersgenoemde
slaan hy sy hand met groot
welslae aan hoeveel dinge
– rooiwarm ysters in baie
vure – en soos laasgenoemde
is sy arms immer jeugdig
koninklik oopgesper, om
nuwe siele en vars ervarings
welkom te heet.
En Sondae hou hy oor
die draadloos kerk, as hy die
mooigoed wat hy oor jare
vergaar het, met dartelheid en
decrescendo aan sy gemeente
bring. As mens én vriend is
Nic waarlik die stilobaat, die
suil én die akant-omsoomde
kapiteel – wat nooit die vlakte
duskant Hebron uit die oog
het nie.
MAGRIET STEMMET,
musikoloog en vriend
Nic is ’n lojale vriend, ’n uiters interessante mens met
belangstellings wat wyd strek.
Veral sy liefde vir en kennis
van musiek, en opera in die
besonder, is merkwaardig. Sy
geselskap is pittig en amusant, en daarby is hy ’n groot
diereliefhebber met ’n sagte
hart en deernis vir kwesbares. Dit is vir my opvallend
hoe keurig versorg hy altyd
daar uitsien en hoe mooi
hy aantrek – voeg daarby sy
strelende, resonante stem en
jy het die perfekte heer!

“

Nic is na my mening
soos goeie wyn:
Hy word net
beter en beter.
– KOBUS LINDE,
teaterliefhebber en
voormalige raadslid van
die Teaterbystandsfonds
(TBF) en sanger vir
die destydse Sukovs.
FOTO’S: LITNET,
RSG, VERSKAF
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Skrywers en boeke
Redaksielede van INK het Saterdag as deel van die WOW-projek ’n skoolkoerantkursus in die Neelsie aangebied vir sowat
200 hoërskoolleerlinge van 16 skole in die Boland en omstreke. Die beste skoolkoerant word in November aangewys.

BO: Aswin
Pienaar (17)
en Joshua
Lefifi (18) van
die Hoërskool
Elsiesrivier.
REGS: Lucretia van Rooi
(19) van die
Hoërskool
Scottsdene.
FOTO’S: NATALIE
GABRIELS

Voor links is Anastasia Jutszen (17) en regs is Doreen Claasen (17) van Weltevrede Sekondêr.

Drie sonderlinge minute van Jonker se stem
Ingrid Jonker – Die laaste
biografie. Drostdy-teater.
6 Maart om 11:30.

B

oorwurms wat uit die verf
uit loskom... Só het
Petrovna Metelerkamp aan
’n stampvol Drostdy-teater gesê
ná nuwe onthullings oor die
ontslape digter Ingrid Jonker.
Metelerkamp het soos ’n speurder nuwe mense opgespoor wat
nie voorheen bereid was om oor
Jonker te praat nie, en sy het
toegang gehad tot dagboeke en
korrespondensie wat ’n deur oopmaak op die intieme binnewêreld
van sekerklik een van Suid-Afrika
se grootste kultusdigters.
Wie sou kon weet wat deur die

jong Jonker se kop gegaan het toe
sy op 19 Julie 1965 in die see by
Drieankerbaai verdrink het?
’n Algemene opvatting is dat sy
gewoon die see ingeloop en verdrink het... dat sy onstabiel, temperamenteel, wispelturig was, en dat
die geringste ding dié vlinder oor
die afgrond sou dryf.
Dit is nie so nie, meen
Metelerkamp. Haar Ingrid
Jonker – ’n Biografie, uitgegee
deur Pen-guin, vertel skynbaar
’n heel ander verhaal.
Sy was ’n vrou versaak deur
drie mans: Haar pa, Abraham, die
politikus, wat hom waarskynlik
doodgeskaam het vir dié kind se
oënskynlike boheemse leefstyl;
haar minnaar Jack Cope, wat

daarop aangedring het dat sy hul
baba aborteer; en dan, natuurlik,
die verdere onstuimige verhouding
met die skrywer André P. Brink.
Maar dit was Madiba, Nelson
Mandela, wat Jonker opnuut weer
in die volksmond geplaas het toe
hy haar gedig “Die kind” in sy
inhuldigingsrede in 1994 in die
parlement voorgelees het.
“In Engels,” soos die aktrise
Jana Cilliers die naweek gesê het.
Uit dié gesprek met die uitgewer Fourie Botha van Penguin
Random House en Metelerkamp,
waar die klank so elke nou en dan
geknor het, was dit gewis duidelik
dat daar nog heelwat meer vrae as
antwoorde oor die lewe en dood
van Jonker is.

Maar niemand is seker waar
presies die waarheid lê nie…
As ’n mens die stampvol teater
in ag neem en in hoe ’n mate
mense hulle in die gesprek íngeleef
het, is dit duidelik dat belangstelling in Ingrid Jonker nog hoegenaamd nie begin taan het nie.
Maar die skoonste, mooiste,
van die hele aanbieding het reg
aan die einde gekom toe alles gesê
en gedaan is.
In ’n skrale drie minute (gee
ons meer!) het Metelerkamp ’n
glimps gegee van ’n video (wat
moontlik op Menseregtedag vertoon gaan word) waarin Jonker
self van haar gedigte voorlees.
Dié opname is hoendervelmooi.
’n Mens hoor die klokhelder

stem van Jonker… ’n broosheid,
maar ook ’n beslistheid in vorm en
beheer oor elke woord.
’n Afrikaans waarvan ’n mens
nie meer net hoef te droom nie.
– Jo Prins

Gesels met die kenners!
Ons bestuur WiFi-netwerke namens
kliënte landwyd.
Verkoop data, maak wins en beperk
onkostes en misbruik.
Jou netwerk, jou handelsmerk,
ons stelsels en kennis.
Restaurante • Gastehuise
Studentebehuising • Woonstelle
Privaatwonings

www.wishnetworks.co.za

087 805 7480
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Deon Meyer en Ray Kluun praat oor hul lewe as rocksterre in die literêre wêreld. FOTO: NATALIE GABRIELS

Dalk moet Meyer ’n trein huur...
Deon en Kluun: Rocksterre in
die skrywerswêreld. Skrywersfees. ATKV-Boektent. 3 Maart.

V

ir vrate van Afrikaanse
misdaadfiksie is daar
waarskynlik geen lekkerder gereg as ’n Deon Meyerwhodunnit nie.
En soos ons weet is Bennie
Griessel opnuut terug in Meyer se
jongste boek, ’n novelle, Die vrou
in die blou mantel.
Maar voor jy begin brom, soos
ek mense al hoor brom het oor
“die dun boekie”: Later vanjaar is
daar wel weer ’n behoorlike dik
Bennie Griessel om na uit te sien.
Terloops, “die dun boekie” had
natuurlik ’n rede: Meyer het dit as

opdragwerk gedoen vir ’n Amsterdamse boekweek oor misdaadfiksie. En die riglyne was om streng
by ’n spesifieke woordperk te hou
– hoewel hy dit effens aangepas het
vir die Suid-Afrikaanse weergawe.
Dus: Deon Meyer, rockster?
Beslis.
Enter Ray Kluun…
Wie?
En dis dalk die punt.
Soos die Woordfees so ’n paar
jaar gelede vir ons aan die fenomeen Tom Lanoye (intussen ’n
instelling by die fees) bekend gestel
het, kry ons vanjaar met Kluun,
onder andere, te doen.
Waar die lokteks in die feesprogram sê dié twee tree wêreldwyd op en lok skares… het die

Gideonsbende in die boektent
nietemin heelwat gehad om aan
te peusel.
So wie is Kluun dan?
Raijmondus Godefriedus Norbert van de Klundert is op 17 April
1964 gebore en sy werk word in
net soveel tale (ons trek nou hier
by 27, 28) as Meyer s’n vertaal.
Kluun se debuut, Komt een
vrouw bij de dokter (in Ingels
Love Life), het sedert 2003 meer
as ’n miljoen eksemplare verkoop.
In dié boek, in Afrikaans bekend
as ’n Vrou gaan dokter toe, doen hy
’n fiksionele dokumentering van
sy eie lewensverhaal: ’n Man wat
rondslaap terwyl sy vrou besig is
om aan kanker te sterf.
Kluun, ’n sakeman met sy eie

advertensie- en bemarkingsagentskap, het aan Kirby van der Merwe
vertel hoe geskok hy was oor die
aanvanklike reaksie van sommige
joernaliste op sy eerste boek.
Volgens Kluun het die idee
om die verhaal van sy vrou neer
te pen posgevat in ’n tyd toe hy
en sy klein dogtertjie in Australië
weggekruip het.
“Ek het dit vir myself geskryf…
en dalk vir vriende. Dis asof ek
’n nuwe passie ontdek het, iets soos
kite surfing of snowboarding.
“Ek was nogal verbaas. Ses
jaar later was daar ’n film en al die
vertalings in Russies, Yslands…
en ’n miljoen eksemplare.”
Maar dis vier romans later en
dié skrywer-bemarker het staaltjies

te vertel gehad van hoe die reklame
vir sy jongste roman, DJ (in 2017),
onder meer behels het dat hulle
’n trein huur wat bulderende
musiek uitblaas.
Suksesvol as bemarking?
Geensins, het Kluun gesê,
maar dit was ’n moerse paartie.
Rockster inderdaad.
Nou, met die volgende Bennie
Griessel wat in Oktober verskyn
– terloops, Prooi is sy naam – wonder ek of NB-uitgewers nie ’n trein
moet huur nie. Stel jouself voor:
’n Bennie Griessel wat in die
Matjiesfontein-trein kole gooi en
Deon Meyer se boeke wat links en
regs gegooi word dat selfs die
rolbosse begin lees.
So rol ons... – Jo Prins

Kom luister, dink en gesels saam oor
beleggingsbesluite en raak muntslim met ons
Diskoers-gespreksreeks by die US Woordfees.

Sake & Sauvignon

Bloekomhoek
Hoek van Victoria- en Ryneveldstraat

Woensdag 7 Maart, 13:00 -14:00
MuntSlim 201: Voorsien vir die onvoorsiene. Ons gooi ’n vars oog oor
jou finansiële plan en kyk waar die slaggate lê. Ons kyk onder meer
na die veiligheidsnetwerk wat jy vir jou en jou gesin moet skep – van
ongeskiktheidsdekking tot jou testament.
Toegang is gratis.
Netwerk24-intekenaars kry ‘n gratis glas wyn om tydens die gesprek te geniet.
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Leefstyl
ALLAMAPSTIEKS,
is jy ASPRIS, jou
KOGGELMANDER?
As dié woorde jou tone laat
krul, was die sewende jaarlikse
Alumni Tuiskoms Veldtrap met
Woorde net vir jou. Saterdag
het ’n groep vrolike drawwers
en stappers vroeg op ’n sonnige, windlose oggend aangetree vir ’n 6 km-Japtrap en ’n
12 km-Vastrap. Albei die roetes
kronkel deur die pragtige –
hoewel in dié droë dae nogal
stowwerige – natuurskoon
rondom Coetzenburg, en pleks
van ’n registrasienommer kry jy
’n unieke Afrikaanse woord om
teen jou bors vas te speld. Teen
die stywe opdraandes gesels
‘n mens sommer ook lekker in
Afrikaans met mekaar. By die
eindstreep het elke deelnemer,
haastig of stadig, ’n oulike en
omgewingsvriendelike spekboom-medalje gekry, geborg
deur die Stellenbosse munisipaliteit. Sien jou volgende
jaar ook daar! Foto: VERSKAF

Was kla-en-kommerklomp
ook maar by familiedagoptog
Familiedag-optog.
Tuiskoms. Lückhoffskool.
3 Maart om 08:00.

www.tafelberg.co.za
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Hede, verlede en toekoms het
Saterdagoggend vroeg ineengevloei toe die familiedag as deel
van die universiteit se eeufeesviering begin het met ’n optog van die
ou Lückhoffskool in Banhoekweg
na Coetzenburg.
Toe die bevrydingstryd in die
jare tagtig met die stigting van die
United Democratic Front meer
van ’n gemeenskapspoging
geword het, was daar ’n struggleliedjie op die Kaapse Vlakte waarvan die refrein iets was soos
“Die mammies, die pappies, die
hondjies, die katjies – almal is
saam in die struggle.”
So was dit Saterdagoggend.
’n Mengelmoes van mense en
troeteldiere het by die ou
Lückhoffskool byeengekom vir ’n
optog deur die universiteitskampus waar die grootliks bruin buurt
Die Vlakte eens gestaan het voor
die inwoners weens die Groepsgebiedewet uitgeskuif is na
Cloetesville en Idasvallei.
Prof. Wim de Villiers, Matierektor, het byna kans gekry om
’n lewensdroom te verwesenlik en
oor die krakende klankstelsel van
’n polisiekar die optoggangers toe
te spreek, maar ag, toe werk die
klankstelsel nie so goed soos die
blou ligte nie en hy moet maar net
sy stem verhef.
De Villiers het getoon dat hy
baie bewus is van die historiese
belang van die roete, wat ’n litteken
van Stellenbosch se geskiedenis
vorm. Hy het erken die universiteit
het baat gevind en niks gedoen
om te keer toe die bruin gemeenskap se huise platgestoot is nie
– die huise waaruit die leerlinge
vir die ou Lückhoffskool al die
jare gekom het nie.
Die universiteit het trouens

’n klomp eiendom in die proses
bygekry, waarvan die skool een
voorbeeld is. Die skool is in 2000
simbolies aan die gemeenskap
teruggegee en huisves nou die
universiteit se afdeling sosiale
impak, en 14 gemeenskapsdiensorganisasies.
Die rektor se toespraak huldig
kritiese Matiestemme se uitsprake
teen apartheid, en hy vra om verskoning vir die universiteit se stille
aandeel aan die bruin gemeenskap
se leed. Dan begin die optog kruis
en dwars oor die kampus.
Ongelukkig verhoed die voorskrifte van die magtige verkeerspolisie dat die optog die toneel van
die ergste botsing tussen studente
en die bruin gemeenskap – die
Slag van Andringastraat, 1940
– aandoen. Owerhede bly maar
owerhede, blyk dit.
Die ding begin ruk voor die
universiteit se administrasiegebou
– eindpunt van menige gemeenskapsprotesoptog in die 1990’s – toe
die vlootorkes by ons aansluit. Selfs
die waardige prof. Nico Koopman
(pluiskeil en al) gooi sy moves en
shimmy ’n bietjie met die teerpad
af op maat van “Patta Patta”.
Mag ek beken dat ek ’n wens
gehad het? Toe ons die draai vat uit
Victoriastraat in Minerva se rigting onder leiding van die netjies
marsjerende troepe van die leër
en vlootorkes – albei so verteenwoordigend van die landsbevolking soos jy sal verwag – begin
marsweergawes van “Ek verlang
na jou” en “Loslappie” speel, en die
reënboogkinders sing spontaan
die Afrikaanse lirieke omdat dit so
lekker is. Toe wens ek die menere
en mevroue van die konvokasie
en almuni wat kla en kommer as
credo aanvaar het was ook daar.
Dalk sou hulle beter gevoel het
oor wat sal word. Dalk sou hulle
selfs opgewonde gevoel het oor die
toekoms. – Jan-Jan Joubert
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Agter die skerms

WIE IS NOU EINTLIK WIE?
Die drukkersduiwel het eergisteraand, tot INK se groot verleentheid, behoorlik amok
gesaai toe twee geliefde mense se vanne tot ons spyt verkeerd geplaas is. Hiermee plaas
ons graag die korrekte name en vanne by Nardus Engelbrecht se foto’s. – Redakteur
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Ryk Hattingh

Joligheid op
note vir die
jongspan
Die kinders se roksterre is hier en
hulle is reg vir ’n onsie, ’n huppel
en ’n high five. Dis tyd vir feesvier – sorg dus dat jy die kaartjies
gaan koop!

Woordfees-kantoor
Adres Erfurthuis,
Ryneveldstraat 37, Stellenbosch.
Navrae Bel die feeskantoor
by 021 886 5036 of besoek
www.woordfees.co.za.
Aanlyn Besoek die Woordfees
se Facebookblad by https://
www.facebook.com/woordfees/

Adverteer NOU in

ink
Bel 083 303 6117

• Kom kuier saam met twee deelnemers aan die KokkedoortjieTV-reeks. Werk in ’n span met
twee maatjies, eet wat jy bak en
neem die res huis toe, plus ’n verrassingspakkie met geskenkies en
’n gratis Kokkedoortjie-kookboek.
Waar? Hotelskool.
Wanneer? 10 Maart om 09:00.

KOM VIER ONS SKRYWERS
BY EXCLUSIVE BOOKS
TYDENS DIE WOORDFEES!

• Lollos 9 mallemeule. Lollos
en Lettie speel die heeldag in
Aapstertbos, ’n pretpark met
’n tuimeltrein en ’n wolkiewiel,
terwyl hulle vrolike liedjies sing.
Waar? Weltevreden Maize.
Wanneer? 10 Maart om 09:30.
• Storievertel-teater. Ons het
’n ryke erfenis gelaai met wonderlike stories waarvan heelwat
in boeke bewaar word. In dié
interaktiewe produksie lees die
akteurs stories voor en nooi die
gehoor om dit saam met hulle uit
te speel. Binne die speelruimte
kry die stories nuwe lewe.
Waar? Weltevreden Maize.
Wanneer? 9 Maart om 15:30,
10 Maart om 11:30.

LEES LANDWYD SAAM
’n Elektroniese weergawe
van INK is elke dag ná 15:00
beskikbaar op Litnet
– http://www.litnet.co.za/

Gideon Lombard

• Kom kyk kuns. Bring die
kinders na die uitstallings in
die US Museum, aangebied
deur Ilana Maree.
Waar? US Museum.
Wanneer? 10 Maart om 10:00.

*HIERDIE TITELS
EN NOG BAIE MEER

OOP 7 DAE ‘N WEEK
AANBOD GELDIG
09:00 – 19:00
2-11 MAART
14 ANDRINGA STRAAT, STELLENBOSCH

LAAI DIE TOEP HIER AF!
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So (on)vry
soos ’n voël...
Migrations-Migrasies. Visueel en Woord.
Visuele Kunste Foyer. Tot 11 Maart.

Stian Hole

‘D

o you understand the sadness
of geography?” vra Michael
Ondaatje. Suid-Afrikaanse
doeanebeamptes het vanjaar onwetend
’n ironiese hoofrol vertolk in ’n uitstalling
oor migrasie en vlugtelinge.
Die drama het sowat ’n week gelede
begin toe die wêreldbekende illustreerder
Piet Grobler agterkom die poskaarte wat
bestem is vir die Migrasies-uitstalling by
die Woordfees het nog nie aangekom nie.
Eers is vermoed al die werk het op pad van
Engeland af verlore geraak – tot dit ’n paar
dae gelede by doeane in Kaapstad opgespoor
is. Van die poskaarte is deur wêreldbekende
kunstenaars gemaak en die uitstalling is
gevolglik vir ’n héle paar duisend pond
verseker. Doeane skrik toe so groot
vir dié duur oranje tas soos ’n jong
getroude wat sy werkkosblik oopmaak
en sien sy vrou het vir hom ’n poloniebroodjie ingepak. Agterdog en angs
pak hulle beet en ’n “losprys” van
R106 000 word geëis. Honderde
oproepe, pleidooie en gebede
is gemaak, en soos dit ’n goeie
naelbytspeurroman betaam, is
die “vrylating” ter elfder ure
onder leiding van Elmari
Rautenbach van die Woordfees onderhandel en is die
poskaarte met skreeuende
bande net betyds vir die
opening afgelewer.
“Doeane het ons
’n ironiese metafoor
gegee,” het Grobler
skalks opgemerk.
Migrations-Migrasies
is ’n installasie van
amper 400 poskaarte
wat kunstenaars van
reg oor die wêreld
aan Grobler gepos
het. Die kunstenaars is gevra
om ’n poskaart
te maak wat op
een of ander
manier voëls
uitbeeld. Die
doel van die
uitstalling

is om die aandag te vestig op die lot van
vlugtelingkinders en hul families wat
onder dwang moet migreer na veiliger
plekke in die wêreld.
“Hierdie migrante word aan die genade
van iemand agter ’n lessenaar oorgelaat,” het
Grobler gesê. Die hele kwessie is so polities
en dit word ’n magspel, meen hy. Daardie
beampte het die mag in sy hande om oor die
lot van ’n familie, ’n persoon, ’n tas te besluit.
Bekende kunstenaars soos Roger Mello
en Shaun Tan is ook gevra om poskaarte te
stuur, en dit was vir Grobler opmerklik hoe
bekommerd die kunstenaars was dat die
poskaarte nie by hul bestemming sou uitkom nie. Deur dié proses moes hul werk
ook oor grense gaan, is dit uitgelewer aan
stelsel soos dié waaraan vlugtelinge daagliks
blootgestel word.
Die rockster van die illustrasiewêreld,
Shaun Tan, het die voorwoord vir die uitstalling geskryf: “Kunstenaars kan nie noodwendig regimeveranderings bewerkstellig, regerings beïnvloed of migrante red nie, maar
hulle kan ’n bewustheid skep van ’n werklikheid wat deel geword het van ’n kontemporêre sosiopolitieke omgewing. As visuele
storievertellers en kommunikeerders kan ons
voortgaan om vrae te vra en onverskilligheid
uit te daag in die werk wat ons maak en om
die positiewe impak wat migrasie op nasies,
kulture en idees reg oor die wêreld gemaak
het te benadruk.”
Dit is die tema van die voëls op die poskaarte wat van iets positiewer spreek. Voëls
ken tog nie grense nie. “Ons dink meestal
aan migrasie as ’n negatiewe term, maar dit
impliseer ook hoop,” verduidelik Grobler.
’n Mens verwag nie dat ’n uitstalling met
poskaarte só kragdadig kan praat met die
kyker nie, maar dit maak jou stil,
en die grootsheid van die projek
lê juis in die klein detail en die
boodskappe wat die kunstenaars
agterop die poskaarte geskryf
het. Grobler het werklik van
die wêreld se beste kunstenaars
bymekaar gekry in één uitstalling – dis werklik wêreldgehalte.
Die uitstalling toer ná die
Woordfees verder en sal wéér
grense oorsteek – dis op pad na
Japan, Engeland en Italië.
Kom ons hoop doeane is
hulle dié slag ’n bietjie meer genadig.
– Marchelle van Zyl

Bethany Wheeler

Dale Blankenaar

Ros Stockhall

Gabriela Mangerova
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Stil, daar gaan ’n vrou verby

Vriende en familie vereer Suna
Suna Venter-gedenklesing:
Human. Humane. Humanity.
Diskoers. Drostdy-teater.
6 Maart om 17:00.

D

it was 29 Junie 2017
om 12:27, ’n Donderdag.
“Hi Suna, hope you are
fine. We are meeting in Bramley.”
Dr. Imtiaz Sooliman het gewag
en gewag, gewonder hoekom vat
dit haar so lank om terug te antwoord. Dít was nie die Suna wat
hy geken het nie, want as sy gehoor
het die hulplenigingsorganisasie
Gift of the Givers is byeen by die
depot, was sy daar.
Toe die oproep uiteindelik kom,
was dit nie Suna nie, maar tyding
óór haar – eers sy seun, toe sy
vrou: “Suna is no more.”
Met dié inleiding het Sooliman
in ’n amper vol Drostdy-teater vir
Suna Venter, die mens en joernalis,
bekend gestel – ter viering van
die vrou wie se hart vir almal
oopgestaan het en wat later aan
’n gebroke hart – die sindroom –
dood is.
Venter was deel van die groep
wat sou bekend staan as die
SAUK 8, wat die moed van hul
oortuiging gehad het om uit te
praat oor wat hulle beskryf het as
die vergrype by die staatsuitsaaier.
Daarvoor het sy ’n duur prys
betaal, want die stres en ontberinge
het tot die hartdefek gelei.
Haar dood het Sooliman op
vele vlakke geraak.
“Onmiddellik het ek in my gedagte teruggekeer na 6 Desember
2014. Om 05:59 het ek vir Yolande
Korkie laat weet die lang wag is
verby, dat haar man Pierre oor
twee uur ’n vry man sou wees.”
In die vroeë oggendure het
Amerikaanse spesiale magte egter
inbeweeg om die gyselaars te
bevry. Dinge het skeefgeloop en
Pierre is doodgeskiet. Pierre en
Yolande is in Mei 2013 in Taiz,
Jemen, gyselaar geneem deur die
terroristegroep Al Kaïda. Yolande
is op 10 Januarie 2014 bevry
danksy die ingryping van Anas
Al Hamati van Gift of the Givers.
“Ek het Pierre nooit persoonlik
ontmoet nie, maar hy en Suna
was albei diep spirituele mense,”
beskryf Sooliman hulle.
In die Suna Venter-gedenklesing het hy vertel hoe hy haar
leer ken het op haar eerste missie
met Gift of the Givers na Gasa.
“Sy het langs my vrou op die
bus gesit en sy het ’n intensiteit
aan haar gehad, maar op ’n goeie
manier. Toe ons in Gasa aankom,
wou sy nie weet van geboue wat
platgeskiet is of infrastruktuur wat
ineengestort het nie. Sy wou weet
van die mense, sy wou verstaan
hoe mense op só ’n punt kom
waar baklei en dood en ellende
die norm geword het.”
Sy het vir hom gesê “my mense
weet nie hiervan nie”.
Maar wie is jou mense, het hy
effens aspris gevra.
“My Afrikaanse mense. Hulle
moet hiervan weet,” het sy eenvoudig geantwoord.

Suna se familie en vriende. Voor van links is Christa Venter, haar ma, dr. Imtiaz Sooliman van Gift of the Givers, en Philip Venter, haar pa.
Agter staan haar skoonsuster en broer, Afska Young en Wilhelm Venter, en haar kollega Foeta Krige. FOTO: NATALIE GABRIELS

Suna Venter FOTO: VERSKAF
En sy het haar woord gehou.
Diep geraak deur die lyding van
die mensdom het sy gesê: “Ek is
jonk, onafhanklik, ’n joernalis en
’n Christen. Niemand skryf vir my
voor wat ek moet sê nie, maar ek
skryf wat ek hier sien.”
Ontvanklik, eerlik, integriteit –
dit is die woorde waarmee hy haar
sou opsom, het Sooliman gesê.
“Sy het ’n tatoeëermerk gehad
wat sê ‘Were you brave’. En ja, sy
het haarself uitgedaag. Die kere
wat dit saak gemaak het, het sy opgestaan teen dit wat verkeerd was
en dié in magsposisies uitgedaag.”
Só het haar dekking van die
krisis in die Midde-Ooste haar
verskeie kere in kontak gebring
met die vernietigende oorloë
en gevegte, die pynlike nadraai
daarvan. Sy het haar Christenskap
uitgeleef, en omdat sy so spiritueel
was, het sy nie teen godsdiens
vasgekyk nie.
“Toe die res van die wêreld
Moslems as uitvaagsels, terroriste,
selfmoordbomaanvallers, vernietigers gesien het, het Suna ménse
gesien. Sy wou die stories vertel
van mense wat sy nie eens geken
het nie.”

Dr. Imtiaz Sooliman
FOTO: NATALIE GABRIELS
In sy Islamitiese geloof word
hy geleer elke handeling word
beoordeel op die bedoeling. “Dit
was nooit vir haarself nie, dit was
vir ander.”
Daar het ’n tyd gekom dat sy
nie eenvoudige take kon doen nie,
maar eendag toe laat weet sy vir
Sooliman trots dat sy na haar eie
plekkie toe trek. Later laat weet sy
sy bestuur weer self haar motor.
Hy het verstaan watter groot
stappe dit eintlik was.
Daar was baie gesprekke oor
spiritualiteit, en sy wou altyd weet
hoe hy instinktief geweet het wanneer om uit ’n gebied of hospital
te onttrek. Elke keer nog was hy
absoluut korek in sy besluit.
“Ek het vir haar verduidelik ek
weet net. Ek het ’n Turkse leermeester, en dit is danksy hom dat
ek met Gift of the Givers begin het.
“Nadat ek hom ontmoet het

in Turkye, het hy eendag vir my
gesê ek moet gaan en mense help,
ongeag hul ras, stand in die lewe,
geloof of kultuur. Enige plek waar
daar mense in nood is, moet ons
gaan help, sonder om ooit iets
terug te verwag behalwe ’n skop
onder die agterent. En as ek nie die
skop kry nie, dan is dit ’n bonus,
het my leermeester gesê.
“Ek ken nie sy taal nie, maar
tog het ek elke woord verstaan wat
hy vir my gese het. Toe ek hom
daaroor vra, het hy geantwoord
‘my seun, wanneer die hart en
siel konnekteer, verstaan dit elke
woord’. Suna het dié boodskap ook
verstaan.
“Die dag toe ons die nuus van
haar dood aan ons spanne oordra,
was een van die hartseerste wat
ons nog beleef het – en ons is al
deur diepe hartseer.
“Daardie Moslem-mense het

gehuil oor ’n Christenvrou. Hulle
het geween oor ’n mens vir wie
hulle die hoogste eer gehad het.”
Om in mense te glo vra dapperheid. Net soos Venter se tatoeëermerk gesê het.
“Daarom sal haar foto en
daardie laaste boodskap altyd op
my foon bly, net soos Yolande
Korkie s’n. Want ons mag nooit
vergeet om dapper te wees vir
ander nie, en dit is hoe ek myself
daaraan herinner.” – Jo-Ann Floris

Goue harte
Lees meer oor Gift of the
Givers en hul merkwaardige
werk by
www.giftofthegivers.org
en kyk hoe mense se lewens
op soms ongewone maniere
geraak word.
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‘Ons
skyn
heilig’

Die rockgroep Fokofpolisiekar het Maandagaand die skares op hul voete gehad in die Jan Marais-natuurreservaat. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Liewe hemel, Rocco, dit was lekker!
Beautiful Beautiful Hymns
met Rocco de Villiers.
Stadsaal. 3 Maart.
Afrikaanse mense het maar altyd
so ’n negatiewe streep, volgens
Rocco de Villiers. Hulle sal nooit
sê “Liewe hemel, maar die troue
was wonderlik nie!”
Nee, die tannies sal altyd
byvoeg: “Die troue was wonderlik, maar Susanna het darem nou
vet geword”! Of: “Liewe aarde,
maar die Krismiskoeke is darem
nou al so duur!”
De Villiers merk verder op
dat die internetnuus gedurende
die week bestaan uit moord en
doodslag, korrupsie en die parlement. Maar hier teen Vrydag
word daar aan die onderkant
’n melktertresep ingewerk.
“Die land is ’n globale fokop,

maar ons bak melktert. Ter wille
van oorlewing.”
Met sy eie komposisie “Liewe
hemel, liewe aarde” wil hy dan
ook hê ons moet elke dag iets
positiefs of moois raaksien.
De Villiers het die laaste
drie jaar konsert gebou met sy
Beautiful Beautiful Hymns. Twee
CD’s met die gelyknamige titel is
ook uitgereik. Saterdag se konsert
in die Stellenbosse stadsaal was
vir eers die laaste. Die program
het bestaan uit sy verwerkings en
eiesoortige flambojante interpretasie en aanbieding van bekende
gesange, aangevul met sy humoristiese stories uit die Vrystaat.
Oor die gebruik van die
woord “halleluja” sou sy ma altyd
gesê het: “Ons is nie ’n Amerikaanse charismatiese gospelkerk
nie. Nee, die NG Kerk se ‘hallelu-

ja’ is na binne gekeer.” Hy het sy
ma net twee keer die woord “halleluja” hoor gebruik – en dit in
’n fluisterstem. Ná ’n rebellie van
35 jaar teen die kerk gaan hy weer
terug – geklee in sy pikkewynpak
is hy die enigste siel wat formeel
uitgerus is tussen die jeans,
T-hemde en plakkies. Hy verwag
’n kerkorrel en ’n koor, maar tref
’n rockband aan. Hy is dankbaar
dat hy nou uitbundig “halleluja”
kan uitroep. Só word Anneli van
Rooyen se “Halleluja” ingelui (hy
het haar dit terloops jare gelede
in Hartenbos se Walvissaal die
eerste keer hoor sing).
’n Pragtige akoestiese vertolking van “Escape from Ordinary
Life” verwoord sy destydse hunkering op Harrismith na “mense
wat mooier en ryker is, anders lyk
en dink”. Van Harrismith af is hy

na Bloemfontein waar hy steeds
verlang na “mense wat mooier
en ryker is, en anders lyk en
dink”. Ditto Johannesburg en selfs
die wêreldstad New York. Daar
verlang hy terug na die pastorale
Vrystaatse platteland.
Hy speel hier sonder die hulp
van ’n klankbaan om vir die
gehoor te bewys dat hy hulle nie
om die bos lei nie. Ná ’n vertoning op Vrede wou ’n tannie haar
geld terughê – sy was vas oortuig
dat hy die klavier afgeskakel en
gemaak het of hy speel!
Kragtige vertonings van
“Jerusalem”, sy ma se “gunsteling
van alle tye” (“hulle skryf nie
meer sulke liedere nie”) en sy
persoonlike gunsteling, “Genade
onbeskryflik groot”, het die program afgesluit.
As ’n toegif voer hy die gehoor

terug toe hy en sy tant Polla na
’n Kerskonsert met Min Shaw
en Lance James op Harrismith
opgeruk het. Hulle is die enigste
gehoorlede in spierwit geklee
– hy in ’n wit safaripak met
tennisskoene en tant Polla in
’n wit pelsjas.
En daar verskyn Min Shaw
en Lance James ook in spierwit
gewade en begin die konsert met
“O Holy Night”.
Die vertolkings was flambojant, energiek, ryklik ingekleur en
versier. ’n Mens stap nie sommer
onaangeraak uit die vertoning
nie – dit blyk ook uit enkele lede
van die gehoor wat spontaan sou
opspring ná ’n lied in die middel
van die vertoning. Die gemoed
voel ook sommer so ’n paar kilogram ligter wanneer jy uitstap.
Halleluja! – Johan van Tiddens
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Musiek

Coenie de Villiers, Jaconell Mouton, David Klassen, Mauritz Lotz en Deon Meyer is die formidabele span in Karoo Suite. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

Proe Karoo se grond in klank

Karoo Suite. Sanlam Musiekfees. Stadsaal. 3-5 Maart.

D

is ’n moet-sien hierdie,
in twee dele, met vyf van
Suid-Afrika se heel voorste kunstenaars op hul allerbeste.
Die vertoning begin met
’n ietwat hees Coenie de Villiers
op sy eie voor die klavier, spelende
aan van sy ouer en nuwer liedjies
waarvan “Daar’s ’n plek” altyd
my gunsteling sal wees. En as jy
ooit getwyfel het of mislukking
tot sukses kan lei, luister na sy
vertelling oor die ontstaansgeskiedenis van “Karoonag”.
Dis darem net Coenie wat
keurige lirieke soos “Die sleur-

stroom van die lewe word oplaas
vir hom te veel” in sy nuwe werk
kan opneem. En die gehoor dors
daarna; hulle drink dit in, die
werke van hierdie musiekfenomeen wat tussen ons beweeg op
Stellenbosch vandeesweek.
Dan, iets buitengewoons.
Coenie gebruik die hele klavier,
soos in al die onderdele, vir ’n
instrumentele nommer waarin die
instrument vir klawer-, snaar- en
perkussiespel aangewend word –
nogal ’n belewenis om te aanskou,
en heerlik om na te luister.
Namate die vertoning vorder,
word die verhoog digter bevolk,
en wat ’n groep kunstenaars is dit
nie! David Klassen op perkussie

(hy is darem maar die beste!), die
veelsydige Jaconell Mouton op
klawerbord en saxofoon, en
Mauritz Lotz op kitaar.
Dit is die eerste deel van die
program, en dit was goed. Uit die
boonste rakke, selfs. Maar toe
gebeur iets spesiaals, want toe
kom Deon Meyer by.
Meyer, die spanningverhaalskrywer wat aan Bennie Griessel
die lewe geskenk het? Die einste
hy, maar in ander gewaad. Dis
Deon Meyer die verteller, stemkunstenaar, Karooliefhebber,
mensekenner en fotograaf met
wie ons te doen kry.
Met die musiek van sy medekunstenaars ter begeleiding, agter-

grond en afwisseling vertel hy in ’n
grinterige stem die verhale van die
Bo-Karoo se mense en hul landskap – van die wêreld daarbuite en
daarbinne.
Die Karoo, so word ons as
gehoor vertel, is soos ’n onaantreklike vrou met ’n oorrompelende
persoonlikheid. Al die stories wat
Deon voordra, is ware stories, en
die foto’s wat ter agtergrond geprojekteer word, subliem.
“Ek is verknog aan die Karoo,”
begin sy liefdesbetuiging aan die
streek wat hy tereg ’n geologiese
spanningsverhaal noem. Hy trek
jou in in die verhale van oom
Joe van Wyk, en van die karakter McLean se eie dans van die

reën wat die asem van die wind
laat wegraak.
Voordat die hele ding kulmineer in blues oor eerder as
uit die Karoo, vertel Meyer die
verhaal van oom Ben Bruwer en
die doodskis – oom Ben wat net
gehuil het uit dankbaarheid; nie
oor die terugslae van die lewe nie.
En jy sit in daardie historiese ou
stadsaal en jy huil net ’n bietjie uit
dankbaarheid vir die voorreg om
die grein van ons land te kan beleef
in die taal van onse mense – die
taal waarvoor ons lief is.
Want die vet weet, om Karoo
Suite te beleef is om die grond te
proe, en van die smaak te hou.
– Jan-Jan Joubert

Dié kwartet sal een van jou interessantste werke word
Signum Quartet. Klassieke
musiek. Endlersaal. 5 Maart.
Musiek is dikwels teatraal, maar
die eietydse Duitse komponis
Jörg Widmann neem dit tot ’n
vlak waar ’n werk beslis onder
jou lys sal tel van een van die
interessantste werke wat jy nóg
op die verhoog gehoor het. Sy
Strykkwartet No. 3, ook genoem
die “Jagkwartet”, is beslis op my
lys.
Die Signum-kwartet bestaan
uit drie Duitsers – die violiste
Florian Donderer en Annette

Walther, en tjellis Thomas
Schmitz – en een Suid-Afrikaner,
die altviolis Xandi van Dijk. Die
groep se biografie klink heel indrukwekkend, en so ook hul spel.
Op die verhoog is hulle soos
’n bol energie wat van elke noot
wat hulle speel, iets spesiaals
maak. Eietydse musiek blyk sterk
op hul agenda te wees, maar
sonder dat die kanoniese strykkwartetwerke agterweë bly.
Widmann is ’n 44-jarige
klarinetspeler en komponis wat
in München gebore is. Sy werke
word reeds sedert 1990 gepubli-

seer, en die “Jagkwartet” dateer
uit 2003.
Die kwartet begin met die
vier spelers wat hul strykstokke
’n paar keer soos swepe swaai.
Dan kondig hulle met ’n luide
gil die begin van die jagtog aan.
’n Mallemeule-rit volg, met die
spelers aan die stuur en die gehoor agterna.
Heelwat musiekstyle word
ineengeweef – die programnotas beskryf dit as enigiets van
Beethovenagtige motiewe tot die
avant-garde styl van die 1960’s.
’n Mens hoor al hierdie indrukke

deur die hele werk.
Die meeste van die tyd klink
dit na ’n warboel van klank, en
sommige van daardie klanke het
ek nog nooit uit ’n strykinstrument hoor kom nie.
Die musiek word beelde in jou
kop – jagters wat skree, ’n dier
wat grens en grom (verbeel jou
’n staalsnaar wat teen beton
geskuur word), die dier probeer
ontsnap, maar vergeefs. Die tjello
is die gewonde dier wat uiteindelik deur die drie jagters met hul
strykstokke oorrompel word.
Dis opwindende musiek wat

virtuoos tot aan die einde uitgevoer word.
Die Signum-kwartet se vertolking van die eerste beweging
uit Schubert se Strykkwartet No.
12 en die volledige Strykkwartet
No. 13 (Rosamunde) het ewe
veel beïndruk.
Ook in die eerste helfte is John
Dowland se Pavan Lachrimae
gejukstaponeer met Péter Louis
van Dijk se Iinyembezi (trane).
Laasgenoemde put inspirasie
uit Dowland se werk, maar het
’n bepaalde Afrika-idioom.
– Wayne Muller

Bl. 20

5 Maart 2018

Ink

