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Silwerdoek

Daar is net mooi 
níks van Clementine 
Mosimane in enige 
van die karakters wat 
sy vertolk nie – nie 
eens Poppie nie, het 
die groot ster van 
Christiaan Olwagen 
se rolprent Poppie 
Nongena aan Jan-
Jan Joubert gesê.

Vir Clementine Mosimane, 
wat tans hier op Stellen
bosch kuier as ster in die 

naamrol van Christiaan Olwagen 
se rolprent Poppie Nongena, was 
dit so maklik om ’n Afrikaanse 
hoofrol te vertolk omdat sy Afri
kaans grootgeword het.

“Ek is grootgemaak deur my 
ouma, ’n Afrikaanse bruin vrou 
van Malmesbury wat verlief geraak 
het op en toe getroud is met my 
oupa, ’n Pedisprekende swart man 
van die hedendaagse Polokwane. 
Hulle het hulle hele huwelikslewe 
lank in Soweto gewoon, en in al 
daardie jare het my ouma geen 
ander Afrikataal as Afrikaans leer 
praat nie. Daarom het ons altyd 
Afrikaans gepraat in die huis,”  
vertel sy borrelend.

“Vandat ek jare gelede die eerste 
keer vir Nomsa Nene sien optree 
het in die verhoogproduksie van 
Poppie Nongena – en daarna die 
boek nie kon neersit nie – was 
Poppie die karakter wat ek bowen
 al wou speel. Toe ek hoor die rol
prent word gemaak, het ek besluit 
my oudisie moet só goed wees dat 
ek die rol letterlik opeis. Ek het 
my oorlede ma se ou rok, (kop)
doek en trui gegryp en die oudisie 
gaan aflê.” 

Enigeen wat reeds die voorreg 

Sy ís Poppie  
... en soveel meer

Poppie Nongena. Rolprentfees. 
Pulp Cinema Neelsie. 

Elsa Joubert se roman Die swerf
jare van Poppie Nongena het nié in 
1978 in ’n vakuum verskyn nie.
Dit was pionierswerk, en as sulks 
ongewild by selfversekerde, uit
gesproke verkramptes binne die 
Afrikanervolk, maar dit het ook 
ánder soort Afrikaners – diegene 
wat stiller is en meer as hulle 
verkrampte taal en rasgenote na 
ander luister – vir die eerste keer 
op ’n menslike vlak laat besef wat 
apartheid aan die swart mense van 
ons land doen; wat ’n mislikheid 
teen menslikheid ons naastes in 
ons naam aangedoen word.  

Die skrywer en haar man, wyle  
Klaas Steytler, het as nabye fami
lielid ’n parlementslid van die 
destydse Progressiewe Reformiste
party gehad wat teen 1976 bewus 
was van ’n groeiende vrees onder 
belowende jong swart leerlinge. 
Dit is veroorsaak deur die besluit 
om vakonderrig deur die medium 
van Afrikaans vir byvoorbeeld 
matriekwiskunde en skeinat af 
te dwing – of die leerling en/of 

onderwyser nou Afrikaans kon 
verstaan of nie. Dit was ’n seker 
resep vir akademiese mislukking 
en voortgesette armoede.
Die regering se bot reaksie op die 
dreigende menslike ramp? Die 
regering betaal vir onderwys, en 
daarom besluit die regering oor 
onderwys – geesdriftig ondersteun 
deur die meeste Afrikaners.

En toe gebeur Soweto in 1976.
Stel jou voor, liewe leser, jy 

(of enige matrikulant wat jy ken) 
hoor vandag skielik jy moet einde 
vanjaar jou matriekesamen in 
Venda aflê – ’n taal wat nie jy óf 
jou onderwyser kan praat nie?

Dít het Elsa Joubert begryp. Toe 
begin sy skryf aan haar pioniers
werk, wat gewerk het vir diegene 
met oë om te sien en ore om te 
hoor, maar natuurlik nie vir dié 
wat siende blind en horende doof 
is of gewoon nie belang stel in die 
lyding van ander nie.

Joubert se pionierswerk word 
deels uitgebeeld in Christiaan 
Olwagen se rolprent Poppie Non
gena, wat tans by die Woordfees 
draai en verlede jaar 12 pryse by 
die Silwerskermfees gewen het.

Daar was geen droë oog rondom 
my in die Neelsie ná die ikoniese 
slottoneel waarin Clementine 
Mosi mane as Poppie dít word wat 
omstandighede haar gedwing het 
om te word nie. Voorwaar, Elsa 
Joubert se oorlog vir die oorwin
ning van onthou teen vergeet word 
opnuut gestry en gewen – uiter
aard net vir diegene met oë om te 
sien en ore om te hoor.

Die rolprent is pragtig verfilm, 
met my persoonlike gunsteling
toneel die een waar Poppie die 
ontbytkoffie die trap op neem. 
Die dialoog kabbel outentiek, die 
tempo is snel, want dis die alle
daagse wat hier vertel word – rou 
maar onopvallend. Daar was dui
sende Poppies; daar ís ’n duisend 
Poppies. Kyk. Sien hulle raak. 
Hier en in Sirië, in jou straat en in 
Nyanga waar Poppie se kleinkind 
Vukile net wou speel in die son. 

Ons word weggevoer na die 
Kaapstad van 40 jaar gelede, in 
die hoogbloei van apartheid. 
Maar hier’s die ding: Ons word 
eintlik geneem na die Kaapstad 
van vandag, want geen stelle 
moes gebou word nie. Elkeen van 

daardie armoedige townships is 
eietyds. En daar was geen tekort 
aan armoedige Kaapse krotbuurte 
nie, soos Olwagen tot sy hartseer 
moes uitvind.

En dis die punt, liewe ekisnou 
moegomvanapartheidtehoor
wanthulleregeermosnoual25
jaar. Hier in die Kaap is die verlede 
nie ’n ander land nie. Die verlede is 
die hede; toe is nou; daar is eintlik 
hier. Kyk na die rolprent, maak 
oop jou oë, síén dit! Nou kan jy nie 
meer beweer jy het nie geweet nie.

Die rekwisiete is so periode
gebonde en die navorsing so 
trefseker dat dit ’n geskiedenis
liefhebber sommer warm om die 
hart maak. Selfs die propaganda
film van ’n doodseker dr. Hendrik 
Verwoerd met sy praatjies oor die 
gewaande wonderlikhede van die 
Transkei is jou werklikwaar meer 
as tien jaar ná sy dood – toe die 
visie reeds onafwendbaar tot die 
leuen gegis het – onveranderd 
aan die mensonteerde Xhosa
sprekers van Kaapstad vertoon 
voor die gedwonge verskuiwings 
wat hulle in die tuislande sou neer
smyt. Jinne!

Soos ’n mens Olwagen se films 
ken, is daar geen swak plek in 
die rolverdeling nie, maar dis die 
vroue wat uitstaan bo die taamlik 
eendimensionele mans. Anna
Mart van der Merwe as die miesies 
wat Poppie onsuksesvol probeer 
akkommodeer en beskerm; Lida 
Botha in ’n puik kamee as die 
welmenende en onbegrypende 
ouma; Nicole Holm as die ver
pleegster wat ook gebroke gesinne 
help lap; maar bowenal Mosimane 
as Poppie, wat stry en aanpas, 
oorleef en floreer, omgee en lag, 
haar gesinnetjie aan die gang hou 
en skel, haar Here dien en haar 
goewerment gehoorsaam, tot sy 
waaragtig nie meer kan nie. En 
toe weer opstaan.

Oorkom jou frustrasies met 
vandag se regerende party. Gryp 
asseblief hierdie kans aan. Vir die 
mate waartoe hierdie ’n Afrikaanse 
rolprent is (dit is, en dit is nié), is 
dit een van die allerbestes – in die 
geselskap van Die kandidaat. 

As jy ’n mens is wat wil sien, 
hoor en verstaan, sal Poppie Non
gena jou nie onaangeraak laat nie. 
– Jan-Jan Joubert

’n Meesterstuk van onthou teen vergeet

gehad het om die rolprent Poppie 
Nongena te sien, sal weet Clemen
tine neem eenvoudig beheer oor 
die fliek – van die eerste oomblik 
wanneer sy met sulke vaste tred 
die sypaadjie betree. Hoeveel van 
Clementine is daar in Poppie?

“Daar is niks van my in daar
die karakter nie. Daar is niks 
van my in enige karakter nie. Ek 
is ’n aktrise. Die karakter is die 
karakter. Ek is nie die karakter nie.”

Raait. Maar, wonder ’n mens, 
die rolprent stoom so moeiteloos 

aan dat daar tog ’n element van 
gemaklike natuurlikheid vermoed 
kan word?

“O nee, glad nie. Christiaan is te 
veel van ’n perfeksionis. Ons het 
elke liewe toneel omtrent veertien 
keer geskiet. Dit was nie onver
wags nie. Toe hy heel aan die begin 
met my gepraat het oor die rol, het 
hy my gewaarsku en verduidelik 
dit is nie oor daar iets fout is met 
die vertolking nie. Dit is om hom 
opsies te gee met die redigering.

“Dit het my gepas. Ek is self 

’n perfeksionis. En Christiaan is 
so unfailingly polite dat ek in elk 
geval nie omgegee het as dit tyd 
neem om die toneel te skiet nie.”

Vir Clementine was apartheid 
weersinwekkend, inperkend en 
verontmenslikend, maar sy koester 
geen weersin in wit of Afrikaanse 
mense nie.

“My ouma het altyd gesê jy 
moenie jou probleme myne maak 
nie, en jy moenie jou probleme 
die wêreld s’n maak nie. Ek meen, 
apartheid het gebeur, maar dit was 

’n stelsel, nie ’n enkele individu nie. 
Die vraag is hoe ons nou vorentoe 
kan gaan en die land beter maak.”

As daar een ding is wat sy sou 
wou hê die gehoor uit die rol
prentervaring moet saamneem, 
is dit die solidariteit tussen vroue 
in tye van verdrukking. Kyk na 
hoe Poppie ondersteun word deur 
AnnaMart van der Merwe en 
Nicole Holm se karakters, tot hulle 
eie nadeel. So maak ons vroue.

Om saam met Clementine deur 
Stellenbosch te loop is ’n biet
jie soos, raai ek, om saam met 
Steve Hofmeyr deur Brakpan 
(of ’n soortgelyke plek) te stap. 
Elke swart Stellenbosser pyl op 
ons af en neem ’n selfie of knoop 
’n gesprek aan. Dis geen verrassing 
nie, want Clementine het al in 
meer as twintig plaaslike TVpro
duksies gespeel, in tale wat ek 
helaas meestal nie kan volg nie. 
Die legendariese Louise Smit van 
Haas Dasfaam is ’n oudkollega.

Maar toe ook oudregter Johann 
Kriegler en prof. Thuli Madonsela 
kom hand skud en ek die woorde 
“oupa” en “ma” uitmaak, kry ek 
hond se gedagte. 

By navraag blyk dit haar ma 
was die joernalis Sophie Tema 
Mosimane, en ’n lig gaan vir my 
op. Sophie Tema Mosimane was 
in lewe een van ons land se top
joernaliste. Sy is die joernalis wat 
die nuus oor die Sowetoopstande 
gebreek en die berig geskryf het 
wat by Sam Nzima se foto van 
Hector Pieterson verskyn het. Ná 
’n luisterryke loopbaan het sy in 
die jare negentig een van die eerste 
ondersteuningsprogramme vir 
MIVpositiewe gevangenes gestig.

As sy dalk vandag uit die hierna
maals op haar dogter Clementine 
afkyk, sal sy weet haar gedugte 
gene woeker voort. Clementine is 
volkome Poppie, maar Poppie is 
nie volkome Clementine nie. Sy is 
Poppie. En sy is soveel meer.

Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT
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‘Sy het ’n naam gehad’
Silwerdoek

Elke Krismistyd as ons op die 
N1 Kaap se kant toe gery 
het, het busse swaargelaai 

met mense en besitting – en soms 
lewende hoenders in hokke – ver
bygekreun. Hulle gaan land toe, 
het die mense gesê.

Ek het altyd gedink Die Land 
moet ’n mystical plek wees, 
omtrent in ’n ander wêreld. 
Oor baie grense, maar ver, want 
hoekom sal die mense so baie goed 
moet saamry?

Toe leer ek baie later Die Land is 
Ciskei en Transkei. Dat hulle swart 
mense ontneem van plek en wor
tels, en dat die grense waardeur 
hulle inderdaad moes reis, nog 
altyd in SuidAfrika was, tot ’n wit 
hand ’n pen en stempel gevat en 
die grenslyne ingetrek het.

Elkeen in sy hoekie, ook ek en 
jy. Poppie Nongena. Eunice.

Jy het ’n naam gehad. ’n Van. 
’n Pasboek. Kinders, ’n man.

Jou geloof in jou God het jou 
bene sterk gemaak vir al die kere 
wat jy moes val en opstaan, en 
hardloop, en loop en weer en wéér 
loop om die regte papiere te kry. 
Toe jy moes knie knak voor die 
man in uniform wat jy nie in die 
oë mog kyk nie. Solank jy die knie 
gebuig het, was julle nie op die
selfde ooghoogte nie, en dan was 
jy veilig, mooi onderdanig.

Toe, eendag, vat die wit hand 
weer die pen en skryf jou uit jou 
familie en jou huis en jou man en 
uit Khayelitsha uit.

Maar jy kon jou oë opslaan, 
want waar anders sou jou hulp 
vandaan kom?

***

Sondag 17:00. Die mense 
staan etlike rye breed voor die 
Pulp Cinema in die Neelsie. 
Die rolprent Poppie Nongena 
begin amper, aangepas uit die 
boek Die swerfjare van Poppie 
Nongena deur Elsa Joubert. Baie 
ekstra stoele later kry almal hulle 
sit en die skerm begin lewe kry.

Niks, maar niks, kon my hierop 
voorberei nie. Ek het jare gelede 
die boek gelees, maar my konteks 
was skandalig gebrekkig.

Nou staan ’n ander realiteit voor 
my, en die trane loop ongenooid, 
ongevraagd, sommer asof hulle self 
in charge is, omtrent van die eerste 
note van ’n strugglelied.

Vreemd, dink ek, want ek was 
nooit polities aktief nie. In ons 
huis het godsdiens en kerk en 
geloof deurwag gestaan en politiek 
het maar min kans gekry om in te 
kom. En as hy hom die dag kom 
tuismaak het, was dit grootmens
prate en die kinders moes wyk.

By die skool was dit ’n ander 
storie, want vir my hele hoër
skooldae omtrent was daar elke 
dag ’n Casspir op die skoolgrond 
gepark, met bloedjong manne wat 
met gun in die hand enige planne 
vir ’n skoolboikot moes afskiet.

Maar die trane, werk ek so vir 
myself uit, is oor die ander univer
sele goed wat g’n mens kan sonder 

Poppie Nongena word môre om 20:00 by Pulp Cinema Neelsie vertoon.

nie. Waardigheid. Menswaardig
heid. Respek. Erkenning.

Die voorreg om jou kinders self 
groot te maak in plaas daarvan om 
hulle te los in die sorg van ’n ouma 
of familielid – soms ’n ouer suster 
of broer – terwyl jy baie treine, 
busse of taxi’s ver ’n wit kind moet 
versorg, al is daar ’n ma en ’n pa in 
die huis.

Soms was dit in die Kaapprovin
sie. Maar meestal is die eie kinders 
anderkant die Keiriver en in die ou 
Ciskei by families gelos.

Selfbeskikking. Ons voel dis 
ons Christelike plig om hulle te 
help om hulle eie heil en seën uit 
te werk, klop die regering homself 
op die skouer.

***

Daar het ’n tyd gekom toe die 
regering homself nie meer op die 
skouer kon klop nie, maar toe was 
die skade gedoen.

Poppie Nongena en die mil
joene vroue wie se storie deur haar 
gestalte kry, moet vandag nog oor 
die hekkies klouter, dit maak nie 
saak wat sê die nuwe wetgewing 
nou nie.

Maar terug na Poppie. Daar is 
kritiek dat die storie om een mens 
draai en die stem van swart mense 
– en spesifiek vroue – word.

As dit so is, so what?
Daar gaan hierdie stem wees, 

en die stemme gaan groei en ver
menigvuldig en aanhou die stories 
vertel totdat niemand ooit weer 
kan sê: Ek het nie geweet nie.

Die fliek het my op maniere 
geraak wat strek ver verby net 
emosie. Dit is ook die spieël en die 
waarskuwing, wat die regisseur 
Christiaan Olwagen beskryf as 
hy sê: “Hoe praat ons in vandag 
se tyd met die mense wat vir ons 
werk, die bestuurder van die 
Uber waarin ons ry? Maak ons 
tyd om regtig vir mense te vra 

“hoe gaan dit met jou? Wat gebeur 
in jou lewe?”

Die fliek wys waardevolle dina
mika, en fyn sosiale kommentaar.

Vir die swart vrou Poppie was 
dit Die Wet, maar vir haar mevrou 
was dit die wet van die hoof van 
die huis. Daarom was ’n deel van 
my trane ook vir die vrou wat aan 
haar man onderdanig moes wees, 
wanneer sy ook onsigbaar word en 
nie meer ’n identiteit het anders as 
dié van haar man se vrou en die 
ma van sy kinders nie.

Ek het gehuil vir die absolute 
magteloosheid van vroue wat 
mekaar moes troos terwyl hulle 
uiteindelik maar almal slag
offers was van ’n diskriminerende 
stelsel. Behalwe, die een kant 
het die regering aan hulle kant 
gehad, wat gesorg het vir voorreg 
en bevoorregting.

En die ander kant, wel, die ander 
kant moet die voete soen uit dank
baarheid dat hulle nog ’n dag in die 

land kon bly en werk, al was hulle 
die eerste mense van die land.

Ek wil nie die geskiedenis van 
Poppie Nongena skryf nie.

Ek wil skryf oor my wens en 
gebed en pleidooi dat ek nooit die 
mens sal wees wat ander van hulle 
menswees en menswaardigheid 
strip nie.

Ek wil soos Poppie opstaan, al 
word my bene nog steeds elke dag 
onder my uitgeskop, al sê iemand 
ek moet oor nog ’n hekkie en nóg 
’n hekkie spring. Ek moet dit doen, 
so lank as wat my bene my dra.

Ek wil hê iemand moet my 
party keer jaag en partykeer laat 
worry, want ons moet nooit ons 
guard laat sak nie. Dis hoe ons ons 
sintuie en gut feeling skerp hou – 
nie net vir onsself nie, maar ook 
vir die behoud van ander wat dalk 
nie so sterk is nie óf ander bakleie 
moet baklei.

Ek wonder hoe sal iemand voel 
wat grootgeword het sonder onlus
tepolisie en bakhand koop by die 
agtervenster en wat vandat hy ver
stand gekry het, op enige bus kon 
klim en enige skool kon bywoon 
en wie se IDboekie net sê hy is 
’n SuidAfrikaanse burger, oor die 
storie van onderdrukking.

Toe vat ek my 24jarige born
free neef Craig Williams saam 
wat hier, by die Universiteit van 
Stellenbosch, vry is om musiek 
te studeer. Ek het hom so min as 
moontlik agtergrond gegee.

Dis wat hy ná die tyd vir my 
skryf (effens verkort):

8 Maart 2020.
’n Dag wat my herinner het van 

menswaardigheid.
Poppie Nongena se storie het my 

laat besef dat die wêreld ’n plek is 
waar nare dinge gebeur. Mense kry 
swaar. Hulle het omstandighede 
wat baiekeer buite hulle beheer is. 
Hulle probeer om te veg en goeie 
moed te hou, maar hoe kan jy? 

My konteks is ver verwyder van 
Poppie s’n, maar haar storie het 
my laat besef dat daar soveel, nes 
sy, deur sulke moeilike tye moes 
gaan. Ek treur diep in my siel om 
te sien hoe die apartheidstelsel 
of regime families uitmekaar 
geskeur het. Hoe mense moes veg 
vir basiese regte. In my wildste 
verbeelding sal  ek my nooit kan 
indink wat Poppie elke dag moes 
deurgaan nie. Die geweld, die haat, 
en die herhaaldelike rassisme, oop 
en bloot in haar gesig. Tog het sy 
opgestaan en geveg. Elke dag haar 
beste gegee. Oor en oor. 

Poppie is vandag ’n groot inspi
rasie vir my. Nie net het haar lewe 
vir my gewys van die moeilike 
omstandighede nie. Sy het gemaak 
dat ek introspeksie doen om te 
sien wat my rol is of kan wees in 
die gemeenskap. Sy het my die ver
staning gegee van die diep seer wat 
buite in ons wêreld lê. Sy herinner 
my net weer om sensitiewer te 
wees teenoor my medemens. 

Sy is een van vele helde en hel
dinne wat my land se geskiedenis 
ryk maak. En vandag het ek heel
wat ryker geword. – Jo-Ann Floris
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Boeke | Musiek

Wreed én mooi is die dood. 
Skrywersfees. Boektent.  
6 Maart. 

‘Die doodsboek is nog nie 
dood nie,” het Tobie 
Wiese, samesteller van 

die bundel Wreed én mooi is die 
dood, die gesprek oor die onder
werpe trauma en afsterwe geopen. 
Maar toe gaan die ligte en klank 
af en die gehoor sit half verstom 
in die duister.

Wiese, ’n oudjoernalis, het 
egter gesê as koerantman is dít 
maar ’n klein terugslag. Hy het 
opgestaan en sonder ’n mikrofoon 
begin praat. Die hitte van die dag 
was tasbaar.

Hy het begin deur te sê ons 
leef in ’n samelewing wat getrau
matiseer is. Daagliks word gemid
deld 58 moorde gepleeg en 114 
vroue word verkrag. Verder gaan 
44% van alle huwelike ten gronde, 
40 mense sterf elke dag in motor
ongelukke, 20 word vermink én 
dan is daar nog die smart van 
familie lede wat emigreer.

Hierdie joernalis het eenkeer 
vir ’n sielkundige gevra indien 
SuidAfrika ’n pasiënt was, wat 
sou die diagnose wees? “Erge post
traumatiese stres is maar een van 
’n paar toestande,” het sy gesê.

Die ligte en klank het weer 
aangegaan, en die eerste spre
ker was dr. Almero Oosthuizen, 
’n spesialisnoodgeneesheer by die 
Karl Bremerhospitaal in Bellville. 
’n Sjarmante man wat duidelik 
weet hoe om mense op hulle 
gemak te laat voel.

Hy het vertel die mees algemene 
trauma is nie beserings, soos wat 
’n mens sou verwag nie, maar 
hartaanvalle, beroertes, en kom
plikasies wat verband hou met 
MIV. Daar is ook sekondêre 
trauma wat intree, naamlik 
’n mens se emosionele reaksie op 
ander se siektes óf jou eie. Ons 
kan nie liggaamlike en sielkundige 
reaksie op skok of lyding skei nie. 

“Jou oerbrein veroorsaak ’n elek
trieshormonale storm wat jou 
pupille laat vergroot en jy wil vlug, 
veg of vries.”

Die skrywer Karin Brynard 
was volgende aan die woord. In 
’n resensie oor Wiese se bundel 
het ek geskryf: “Die eerste verhaal, 
‘My lief ’ deur die skrywer Karin 
Brynard, is van die roerendste 
odes  aan haar afgestorwe man 
wat ek in my lewe nog gelees het. 
Stilisties is dit ook van so ’n hoë 
standaard, dit kan vergelyk word 
met die literêre stukke wat in 
The New Yorker verskyn. 

“Haar man, Rien van Gils, 26 
jaar ouer as sy, is in Januarie 2018 
op 86 oorlede. By sy liggaam staan 
sy en dink: ‘Jou voete. God, hoe 

lief het ek jou lelike oumansvoete. 
Naels horingagtig, een toontjie 
krom, selfs in die dood.’”

Sy het vertel omdat hy ouer as 
sy was, het hulle gesprekke oor 
die dood gehad. Hulle was half 
voorbereid op die dag. Altans, 
só het hulle gedink. 

Die werklikheid was egter 
skrikwekkend. Toe hy wel op sy 
doodsbed lê, het hy verbete daar
teen geveg. Sy liggaam het niete
min stadig afgeskakel. 

“Hy het geroep. Hy het op die 
ou einde na sy ma geroep,” het 
sy gesê. Op daardie teer oomblik 

in die tent het sy saggies begin 
ween. Vir ’n oomblik was daar 
’n eerbiedige stilte. Net die voëltjies 
buite het gesing. 

“Ek het nie besef hoe geweld   
dadig die rouproses sou wees nie,” 
het sy voorgegaan. “ ’n Mens dink 
aan iemand wat saggies sit en 
huil, ’n stil tipe verdriet, maar dit 
is vreesaanjaend.” 

In die lang nagte het sy alleen 
wakker geword en gedink haar 
hartkloppings is ’n hartaanval. Sy 
kon nie asemhaal nie. Moes sy gou 
hospitaal toe ry? 

Soms het sy haar handeviervoet 
bevind, huilend soos ’n wolf. Hy 
was haar veiligheidsnet. Jy kon 
hom enigiets vra, sy algemene 
kennis was verbysterend. Toe is 
hy weg. 

Oor die rouproses het Bry
nard gesê die ondersteuning van 
vriende is van kardinale belang. 
Bel die persoon wat verlies moet 
verwerk. Moenie bang wees nie. 
Gaan sien hulle. 

Brynard het vertel sy het vriende 
gehad wat nagte saam met haar 
deurgebring het terwyl haar man 
sterwend was, vir haar koffie 
gemaak het. Eenvoudige bystand, 
maar van kardinale belang.

Wat haar ontstem het, was 
mense wat jou raakloop en dan 
vra: “Haai, gaan dit darem al 
beter?” Hulle bedoelings is natuur
lik suiwer, maar nee, dit is nie die 
regte vraag nie. 

Oosthuizen het beaam as jy 
rou, moet jy nie isoleer nie. 

“Dit is dán juis wanneer jy 
op jou vriende moet staatmaak. 
Moenie skuldig voel nie.”

Terwyl Brynard gepraat het, het 
’n mens besef sy klink nie soos 
’n tragiese heldin nie; inteendeel, 
deur te praat oor die dood help jy 
ander mense om ’n dieper insig te 
kry. Haar storie is een waaruit ons 
kan leer.

Wat opvallend was, was hoe 
professioneel Tobie Wiese as 
gesprekleier is – kalm en bedaard. 
Hy het sy gaste op hulle gemak 
laat voel, die gehoor (emosioneel) 
betrek en sensitief met die onder
werp omgegaan.

Helmien Prins, ’n pleegmoeder, 
was die derde deelnemer. Sy het 
dekades lank in kinderhuise, 
ver beteringskole en by die Rooi 
Kruiskinderhospitaal met gebroke 
kinders gewerk. 

“Kinders verwerk trauma op 
verskillende maniere omdat hulle 
nog nie die woordeskat het om 
hulle pyn te verwoord nie. Hulle 
kan stil raak, maar dan sit jy net by 
hulle. Dit is jou teenwoordigheid 
wat belangrik is. 

“Ander sal weer sê hulle maag 
pyn of hulle het kopseer. Dan 
is daar diegene wat rebels raak, 
maar eintlik net liefde soek. In die 
verbete ringskool was daar veral 
meisies wat hulleself gesny het 
omdat dit hulle pyn wegvat.”

Oosthuizen het weer ’n beurt 
gekry en gepraat oor onakkurate 
denke gedurende die tydperk 
van trauma of verlies. Verwronge 
gedagtes wat jy nie onder normale 
omstandighede sou hê nie, kan 
jou knou.

“Jy kan skuldgevoelens ontwik
kel wat heeltemal buite verband 
geruk word.”

Wat hierdie lid van die gehoor 
getref het, is hoe min ons oor die 
dood praat. Dit is amper asof dit 
’n skande is om te sterf. Nóg erger: 
Mense voel skuldig om te rou en 
daaroor te gesels. 

Wat het van ons geword dat ons 
die dood so eenkant gooi en weg
draai daarvan? Dit is juis hoekom 
hierdie gesprekke in die openbaar 
van uiterste belang is. 

As seuntjie het ek vir my ouma 
in Lutzville in Namakwaland gaan 
kuier. Dit was voor die tyd van TV. 

Ek was altyd verstom oor hoe 
die oues om die kombuistafel kom 
sit en oor die dood praat. Ure lank, 
oor ou Sannie wat skielik weg is, 
Koos wat dood neergeslaan het, 
en so aan. Dan moes ons almal 
saampiekel met kos en simpatie 
om by die families te gaan kuier. 

Gedurende hierdie gesprek in 
die tent het ek besef die oumense 
van toeka – sonder selfone en TV 
– het geweet wat hulle doen. Dit 
is tyd om te praat, sonder skaamte. 
– Herman Lategan

Die Mamre Traviata. Opera. 
Endlersaal. 7 Maart.

Die operaliefhebber Thys Greeff 
bring al ’n dekade lank opera na 
die ou Morawiese sendingdorp 
Mamre. Eers was dit konserte met 
operamusiek; deesdae is dit volle
dige operas. Vanjaar gaan hy buite 
Mamre en bring ’n uitvoering van 
Verdi se La Traviata na die Toyota 
US Woordfees.

Die volledige opera is in kon
sertformaat aangebied, met José 
Dias wat die soliste en koor op 
klavier begelei. Die koor bestaan 
uit sangstudente van die US Kon

servatorium, terwyl van die soliste 
ook aan die US verbonde is. 

Die titel van Verdi se opera kan 
vertaal word as “Die gevalle vrou”, 
en verwys na die courtisane  
Violetta Valéry wat ’n ryk jong 
man, Alfredo Germont, ontmoet, 
op hom verlief raak (al is verliefd
heid vir haar malligheid), hom  
verlaat omdat sy pa daarop aan
dring, en uiteindelik in haar  
geliefde se arms sterf.

Violetta is ’n uitdagende rol vir 
enige sopraan, want die musiek 
word vokaal al hoe swaarder 
soos die tyd aanstap. Haar eerste 
aria, “È strano!... Ah, fors’ è lui... 

Sempre libera”, is heel lig, maar 
teen die tyd dat sy aan ’t sterf 
is in haar laaste aria, “Addio, 
del passa to”, begin dit na die 
dramatiese neig.

Lauren Dasappa, wat moes 
instaan nadat die oorspronklike 
sopraan gekanselleer het, het 
goed gevaar. Daar was tye toe sy 
note gemis het en die intonasie 
twyfelagtig was, maar sy het dit 
deurgesien. As Alfredo het Wayne 
Mkhize ook goed gevaar en met 
oorgawe gesing, veral sy aria aan 
die begin van die tweede bedryf. 
Hy het ’n aangename toonklank, 
maar verloor soms stemfokus.

Die rol van Alfredo se pa, 
Giorgio Germont, is puik vertolk 
deur die bariton Conroy Scott. Sy 
stem is groot en ryk, en sy sang 
in die algemeen baie musikaal en 
uit drukkingsvol. Giorgio is hoof
saaklik in die tweede bedryf te 
sien, en Scott het deurgaans die 
kollig gesteel.

Minette du ToitPearce het 
’n meer “dramatiese kant” van  
haar stem ten toon gestel in die  
rol van Flora, Violetta se vriendin.

In die kleiner rolle het veral 
Van Wyk Venter (as Barone de 
Douphol), Anna du Plessis (as 
Annina) en Lulama Taifasi (as 

Gastone) uitgestaan met ryk, 
helder en gefokusde sang.

Ook die koor het deurgaans  
die Endlersaal met ’n sterk en  
welluidende klank gevul.

Maar die grootste lof moet gaan 
aan Dias, wat van agter die kla
vier af gedirigeer het. Om ’n hele 
opera op klavier te begelei sit nie 
in enigeen se broek nie. Hy het 
uitstekende resultate uit die hele 
ensemble gekry en was deurgaans 
in beheer van die uitvoering deur 
sterk leiding te bied – alles terwyl 
hy boonop al daardie hordes note 
musikaal gespeel het op die klavier. 
– Wayne Muller

Dias verdien grootste lof in ‘Traviata’

Ons moet práát oor die dood

Indien Suid-Afrika ’n pasiënt was,  
wat sou die diagnose wees?

“
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Toneel

Wag, wat? Komedie. Hoër
skool Lückhoff. Vandag om 
20:30 en 14 Maart om 20:30.

Adam (Wian Taljaard) en Eva 
(Carla Smith) bring die ewigheid 
saam deur in ’n hiernamaals wat 
volgens Eva effens ontoereikend 
ingerig is deur die Almagtige. Ná 
6 000 jaar – moontlik aansienlik 
meer, dink Eva – word sy steeds 
vir die sondeval verantwoorde
lik gehou. Adam, daarenteen, 
het vrypas: Hy kom en gaan, 
gereïnkarneer as diverse figure 
soos Van Gogh en Lasarus... en 
’n seuntjie van “Oembombela 
in Oempoe malanga”. Hiervan is 
Eva net mooi moeg en sat, veral 
omdat Adam in gebreke bly om 
haar saam te neem aarde toe, soos 
hy al millennia lank belowe – en 
kennelik is ’n tikkie van álbei se 
essensie nodig om die inkarnasie
proses te bewerkstellig.

In Carla se stuk Wag, wat? is 
Eva dus gestraf met haar stand as 
iemand soos daardie bête noire 
van enige geakkrediteerde en 
oortuigde feminis: die (gefrus
treerde) huisvrou. Eva is ook self
bewus modern – “vroue gebruik 
nie meer pepper spray nie; dis 
net hashtags” – en probeer enig
iets van bedrog tot geweld om 
Adam sy woord te laat hou. Dié is 
stereotipies selfbehep en lyk of hy 
klou aan oudmodiese modaliteite 
van manlikheid.

“God het seker ’n sin vir 
humor,” sê Eva, “as hy jou die 
heeltyd laat indoen deur ’n vrou.”

Ek moet egter bieg dat ek nie 
die strekking van die narratief en 
onderliggende filosofie heeltemal 
so goed gevolg het nie. Dit is 
moontlik omdat ek, sonder om 
sarkasties te wees, nie genoeg
saam op datum is met postmil
lenniale feministiese teorie nie. 
Dit was byvoorbeeld nié duidelik 
waarom Adam telkens met sy 
terugkeer g’n benul het van wie 
hy is nie – totdat Eva hom stroop 
tot die metaforiese blaar voor 
die skaamte.

Vir my was die komedie effens 
flou en die verhouding tussen 
die oerpaar ietwat steriel – maar 
laasgenoemde, toegegee, kon dalk 
juis die punt wees. Wat geslags
konflik betref, was dit niks wat 
nog nie op ’n verhoog te sien was 
nie. Carla en Wian het wel oor
tuig met hulle energieke spel.

Uiteindelik moes ’n mens 
wonder of ’n gesoute regisseur 
nie dalk die meer studentikose 
aspekte sou kon temper nie – iets 
soos Kain en die slang wat as 
handpoppe gestalte gevind het, 
en selfs die lyflike sappe wat die 
aardse vertoef moontlik maak.

Faulkner se raad aan skrywers 
het betrekking: “In writing, you 
must kill all your darlings.” In die 
uitvoerende kunste is dit soms 
vir iemand anders as die skrywer 
nodig om die nekomdraai te 
doen. – Willem Bester

Komedie 
oor Eva is 
effe flou

Kraai. Toneel. Hoërskool Cloetesville.  
Môre om 18:00.

Net toe ek dink seksualiteit is nou volslae 
fluid, soos hulle sê, en binêre bakens is ver
gruis, sien ek ander dag op sosiale media 
die veldtog #BisexualMenExist. Dis goed 
en wel, maar ek het gedink niemand hoef 
meer labels te hê nie, want of jy nou straight, 
gay, bi of wat ook al is, die vloeibaarheid 
van seksualiteit sluit ’n ieder en elk in. En 
’n mens hoef nie jou keuse aan mense te 
verdui delik nie.

Maar in die toneelstuk Kraai staan Johan 
voor ’n keuse tussen ’n vrou en ’n man – 
nogal binêr, want gender is ook nie net 
vrou en man nie. Maar, toegegee, hier het 
ons te make met die vertaling van ’n Britse 
toneelstuk, Cock, wat in 2009 deur die 
39jarige Mike Bartlett geskryf is. Dis net 
meer as ’n dekade gelede, en baie het intus
sen gebeur.

Die verhaal se hoofsaak is nie die keuse 
tussen man en vrou nie, maar meer univer
seel oor monogamie en lewenskeuses wat vir 
’n gelukkige toekoms sal sorg of nie. En hoe 
weet jy jy kies reg?

Johan (Wynand Kotze) is al sewe jaar 
saam met ’n man (Wian Taljaard), maar dan 
ontmoet hy ’n vrou (Karli Heine) wat hom 
seksueel en emosioneel aantrek. Uiteindelik 
ontmoet Johan se kêrel en sy meisie mekaar, 
en boonop probeer die kêrel se pa (Stian 
Bam) tussenbeide tree.

Die gehoor leer ken eers vir Johan in sy 
verhouding met die man, en later beleef ons 
hom en die vrou. Maar die verhoudings speel 
oor dieselfde tyd af: Hy praat by hom oor 
haar, en by haar oor hom. Dit laat ’n mens 
wonder oor die struktuur – sou dit nie 
interessanter gewees het en die kwessie drin
gender gevoel het as al drie karakters saam 
op die verhoog was sodat die “twee verhale” 
gelyktydig afspeel nie? Maar dalk plaas Bart
lett se gekose struktuur die binêre aard van 
ons lewe in die kollig.

Myns insiens sorg dit vir ’n relaas tussen 
twee mense, wat dan net lei tot nog ’n relaas 
tussen twee mense, wat alles maklik kon 
reduseer tot ’n gesprek oor owerspel (wat 

nie die punt is nie). Daar is iets ironies daar
aan dat ’n stuk wat menslike seksualiteit 
wil ondersoek, tog so binêr daarna kyk en 
dat hierdie keuse bepaald oor óf ’n man óf 
’n vrou gaan.

Wessel Pretorius se vertaling val goed op 
die oor, maar by tye het spesifiek Johan se 
woorde stram oorgekom, half buite karakter 
én buite die situasie.

Die regie deur Nicole Holm vir hierdie 
“theatreintheround”spasie laat die stuk 
maklik en gemaklik vloei.

Waarby Kraai wel sou kon baat, is om die 
snoeiskêr in te span. Dit voel asof dieselfde 
punt oor en oor gemaak word, tot so ’n mate 
dat ’n mens wonder of die materiaal regtig so 
interessant is. Of dalk was dit in 2009 nodig 
om die punt in te hamer. – Wayne Muller

Snoeiskêr sou hier gehelp het

Wian Taljaard en Wynand Kotze. Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Nag van die slanguil. Toneel. 
HS Lückhoff. Môre om 15:00 
en 14 Maart om 12:30.

Hierdie stuk is geskryf 
deur Sjaka Septembir, 
wat ook die hoofrol speel 

in dié aweregse misdaadriller.
Maar om die produksie te ver

staan moet jy eers verstaan wie 
Septembir is. Hy kyk anders na 
die wêreld en daag die norm om 
elke draai uit. In die jare negentig 
was hy deel van die Porselynnkas 
beweging. Lede daarvan het 
daarin gespesialiseer om op awe
regse, onkonvensionele en, baie
keer, ontstigtelike wyse die status 
quo, norme en standaarde te be 
vraagteken en uit te daag.

As Septembir iets wil sê, publi

seer hy sy eie boeke, skryf sy 
eie stukke, neem dinge in sy eie 
hande en hardloop daarmee. Hy 
is egter nooit alleen nie. Hy kry 
dit reg om eendersdenkendes in 
te katrol by sy projekte en skep 
’n veilige tuiste vir individue 
wat die buitekring van die nor
matiewe patrolleer.

Hy is ook baie bekend in 
“clowning”kringe, en fisieke 
teater is sy forte. Met sy aweregse 
idees tart hy al wat grens is. Sy 
werk is dus fisiek en uitdagend 
met ’n ruim skeut pret en humor 
daarby. Sy BalOog en Brommel 
projek het aanleiding gegee tot die 
baie suksesvolle boek en toneel
stuk Die avonture van BalOog 
en Brommel: Moord in Ixiastraat. 
Ek het dit gesien met De Klerk 

Oelofse en Richard September in 
die hoofrolle. Hulle het iets onge
loofliks reggekry op die verhoog: 
om ’n strokiesprentboek te vertaal 
vir die teater. Dit was ’n ongeëwe
naarde kragtoer en het die grense 
van fisieke teater in Afrikaanse 
teater duidelik verskuif.

Nag van die Slanguil is ’n mis
daadriller waarin Septembir al die 
rolle speel. Die tong is behoorlik 
in die kies. Die teks, lirieke en 
fisieke uitbeelding van gebeure 
word uitstekend ondersteun deur 
die kleurryke klankbaan van die 
talentvolle Gertjie Besselsen.

Gert “Staal” Geldenhuys, pri
vate speurder en voormalige lid 
van die Valke, moet sy meisie, 
Kassandra, die land én die planeet 
red deur skurke, terroriste, staats

kapers en moorddadige robotte 
aan te vat. Dis propvol aksie, pret
tig en soms heerlik verregaande. 
Hy herhaal die BalOog en Brom
melresep.

Maar vir my het die verto ning 
egter net deels geslaag. Dit is 
moei lik om te weet wanneer jy die 
grens net genoeg druk en wan
neer jy hom só ver oorskry dat jy 
jou gehoor iewers langs die pad 
verloor. En hier praat ek nie van 
spoed nie. Plekplek kon dit selfs 
vinniger en skerper beweeg het.

Tematies het ek op Beitbrug  
agtergebly toe hy en die mon ster
agtige robotte hulle oor grens  
aanval uitvoer. Strokiesprent
entoesiaste behoort egter die 
produksie uiters genotvol te vind. 
– Marchelle van Zyl

Druk Sjaka grense 
hier dalk net té ver?
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Geon Nel as ’n heroorweegde Henry van Eeden in Wilken Calitz se Salome, gegrond op Etienne Leroux se Sewe dae by die Silbertsteins.

Salome. Toneel. Adam Small- 
laboratorium. Vandag om 
14:30 en 14 Maart om 18:30.

Saam met Magersfontein, o 
Magersfontein! is Sewe dae 
by die Silbersteins sekerlik die 

bekendste werk in Etienne Leroux 
se oeuvre. Dit is geen oorbeklem
toning dat hy een van die grootste 
Afrikaanse prosaïste, indien nie 
die heel grootste nie, was. Enig
iemand wat sy gedagtewêreld her
interpreteer, probeer dus enorme 
skoene volstaan.

Wilken Calitz se Salome laat val 
volgens die feesgids die kollig op 
“een mens se tragikomiese poging 
om homself te artikuleer in die 
hedendaagse SuidAfrika”. Salome, 
Henry van Eeden se ontwykende 
aanstaande in die Silbersteins, 
moet gelees word in ’n ruimer sin 
– so lei ’n mens, dalk verkeerdelik, 
af – as dít waarna die hedendaagse 
(wit?) SuidAfrikaner streef, van 
eiendom en besittings tot liefde, 
vervulling en politieke relevansie. 
In “Dans van die rykes” – die stuk 
hou min of meer by Leroux se 
hoofstuktitels – is Salome ’n huisie 
by die see, en in “Kapperjolle 
(sic) van die kunstenaars” kry sy 
gestalte as ’n mannekyn. Daar is 
ook ’n meditasie op die fonetiek 
van die letters in haar naam.

Daarby word die beeld van 
“grond” groot geskryf. In “Ballet 
van die Boere” word “O, Boere
plaas” gedekonstrueer tot verskeie 
kontemporêre musiekidiome, en 
in “Fuga van geestelike herbe
wapening en...” word grond uit 
’n kruiwa oor die detritus van 
’n SuidAfrikaanse geskiedenisles 

gestort. Dié les sluit in uitbeeldings 
van die gebeure wat strek van die 
Groot Trek tot Mandela se vryla
ting; ook die bebrilde Groot Kro
kodil is daar, wysvinger en al. Dese 
en gene – van verskeie politieke 
partye en strominge, van verlede 
tot hede – loop deur.

Visueel is die regisseur en ont
werper, Gideon Lombard, se in 
kleding oorrompelend. Die ver
hoog is boordensvol meubels en 
rekwisiete. Ultraviolet ligte laat jou 
wegsink in ’n esoteriese sprokies
wêreld, wat as geheelbeeld amper 
die effek van sekere tonele in James 
Cameron se Avatar het. Dié kom 
tot stand deur die loop van die 
stuk, soos die akteur Geon Nel nie 
net die verhoog en ander opper

vlakke nie maar ook homself takel 
met fluoresserende verf.

Nel speel uitstekend. Die teks 
is dig en die verhooghandelinge 
veeleisend. Hy verdien sy applous, 
al is dit bloot vir waardeur hy is op 
die verhoog – van ’n uitgebreide 
toneel met ’n kitaar tot aan die 
einde waar hy amper van kop tot 
tone bedek is met verf en grond.

Salome oortuig egter nie heel
temal nie. Dit is onwaarskynlik 
dat iemand die intertekstuele gaan 
volg sonder ’n resente nabystudie 
van die bronteks. Dit kom voor 
asof Leroux gestroop is tot die 
essensie van sy dialoog, en slegs 
sy dialoog, wat dan teen wil en 
dank ondermyn móés word. Die 
spitsvondige geklets van karakters 

is immers ’n belangrike literêre 
middel in die Silbersteins: Dit belig 
die komplekse interaksie tussen 
die selfvoldane Afrikaneradel met 
heerskappy as vermeende geboor
tereg en die Boerejood as inkom
mer, en tussen die syn en die 
nastrewing van ’n elite wat eintlik 
blind is vir die werklikheid.

Verklaar dit waarom Henry met 
sy aanvanklike bekendstelling in 
Salome soos ’n telebemarker tekere 
gaan of waarom daar ’n veiling in 
trurat is, van hoë tot lae bedrae? 
En hoe pas die opgeneemde vertel
ling in? (In teater kan jy ongeluk
kig nie terugblaai nie.)

Die beperkings van ’n eenman
stuk as medium vir ’n herinter
pretasie is duidelik. Leroux het 

sy narratief in lae gepak – onder 
die absurde tonele en dialoog was 
daar steeds die basis van fisieke 
interaksie wat des te meer die sur
realistiese verloop onderstreep en 
’n veelvlakkige eksegese moontlik 
maak. Uiteindelik was daar, myns 
insiens, te veel Terrence Malick 
en te min Kazuo Ishiguro à la The 
Unconsoled. Dit het te veel ge
smaak na ’n postmoderne binne
grap in die lees van J.M. Coetzee.

Twee laaste opmerkings: Die 
gekruide taal was te erg – ’n mens 
het gewonder of Geon nie net 
sommer moet skree: “Die land is 
fucked!” nie. En daar kort defi
nitief ’n kennisgewing oor die 
gebruik van stroboskopiese ligte. 
– Willem Bester

Leroux gestroop tot dialoog
Geon Nel doenig met die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die politici loop deur, maar ook partye en strominge van toeka tot nou.   Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT
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Broadway tot Birdstraat
Vyf van ons land se topkunstenaars het in From Broadway to Bird Street as mentors opgetree vir  

22 talentvolle Curro Create-skoliere en ’n vrolike reis deur hulle gunsteling-Broadway-produksies 
onderneem. Die kreatiewe span daaragter was Hennie van Greunen, Pedro Kruger en Melissa van der Spuy, 

met Trudy Fredericks en Lee Piedt se choreografie. Nardus Engelbrecht het die foto’s geneem.

Corlea Botha wys saam met Curro Create se sterre met haar beste Chicago-styl waarom sy beslis ook op die wêreld se musiekteaterverhoë hoort.

Links: Germandt Geldenhuys was die sjarmante MC à la Cabaret, en Lynelle Kenned (regs) sing haar hart uit as Maria uit West Side Story. 
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Musiekteater

Germandt steek 
’n bietjie die 
draak met Frozen.  
Foto’s: NARDUS 
ENGELBRECHT

Tragiese liefdesverhaal: Lynelle en André Terblanché (links) romanties in West Side Story; en regs betoog die skoliere  met “I Love Play Rehearsal” uit  Be More Chill.

“Willkommen! And bienvenue! Welcome!” sing die MC uit Cabaret.

Die Curro-leerders kry kans om hulle danspassies te wys met ’n uittreksel uit A Chorus Line.

Sanger extraordinaire Timothy Moloi (voor) bring die sielvolle note met “I’ll Cover You” uit Rent.
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Toneel

Die intermissie. Toneel.  
Rhenish Girls’ High School.  
Vandag om 10:00 en 12:30.

Potensiaal? Verdag. Voorberei
ding? Min. Repetisie? Opsio neel... 
Kans op verwysing na die corona
virus: 100%. (Vir enigiets anders, 
sien die Feesprogram.)

’n Mens glo natuurlik nie vir 
’n oomblik dat Die intermissie in 
’n oogwink saamgeflans is nie. As 
“ars est celare artem” (die kuns is 

om die kuns te versteek) waar is, 
dan is die gekultiveerde chaos van 
geïmproviseerde komedie ’n goeie 
voorbeeld van dié aforisme. Dit 
beteken egter nié dat daar nie 
hard gewerk word nie.

Die daders is Bennie Fourie 
(wat ook die regie behartig), 
Beer Adriaanse, Barbara Brasing
ton, Mila Guy en Schalk Bezui
denhout, met Wesley van der 
Westhuizen agter die klawerbord.

Van meet af aan is geen doring 

te klein of groot om die draak 
mee te steek nie, hoewel die 
meeste temas waarskynlik sal 
kan trend onder die hutsmerk 
#FirstWorldTroublesInZA. 

“Ons weier om te trek,” sing die 
span aan die begin en einde. 

Sommige sketse duur ’n paar 
minute, ander skaars ’n paar 
sekondes – net lank genoeg sodat 
jy die karakters kan plaas, soos 
in ’n eenpaneelstrokiesprent. 
Wat besonder interessant was, is 

die praktiese illustrasie van hoe 
die span se improvisasieproses 
werk: Nadat woorde vanuit die 
gehoor versoek is, het twee van 
die komediante ’n bietjie daarop 
geriff, en wanneer ’n derde dan 
’n bruikbare bydrae had, het dié 
een van die ander twee afgelos. 
Dit is ’n organiese verloop, totdat 
iemand besluit genoeg is genoeg, 
wat soms baie vinnig kon gebeur 
as die idees nie lekker vloei nie.

Vir een van die sketse is daar 

ook iemand uit die gehoor 
gehaal vir deelname op die ver
hoog. Dié arme perd het dit rede
lik ontgeld, maar was duidelik 
’n bok vir sports en het teen die 
einde sy eie danspassies sonder 
veel aanmoediging of teëstribbe
ling uitgehaal.

Die finale oordeel: Lagspiere 
seer? Amper. Nuwe respek vir 
improvisasie? Beslis... Die kans 
dat jy jou geld gaan terugvra? 
Nul. – Willem Bester

’n Draakstekery met ‘wit’ dorings

Tien duisend ton. Toneel. 
HS Cloetesville. Vandag 
om 18:00 en 20:30.

Duncan MacMillan se jong
ste toneelstuk, Lungs, is 
verlede jaar by die Old Vic 

in die West End opgevoer met nie
mand minder nie as Claire Foy en 
Matt Smith in die hoofrolle. Albei 
is natuurlik wêreldbekend vir hulle 
vertolking van koningin Elizabeth 
II en prins Philip in die eerste drie 
seisoene van Netflix se trefferreeks 
The Crown.

Die aanvanklike resensies vir 
Lungs, ’n ekodramedie, was nie 
rasend nie, maar oordeel tog 
dat dit ’n goeie produksie is. Die 
bemarkingswaarde van twee sulke 
groot sterre wat puik vertolkings 
lewer, kan nie onderskat word nie, 
en teen Desember speel Lungs al 
in New York. Resensente, onder 
andere dié van die The New York 
Times en ander, is dit eens met dié 
van The Guardian in Londen dat 
die teks in die hande van minder 
behendige spelers dalk nie so  
suksesvol sou gewees het nie.

Hennie van Greunen lees tekste 
en boeke uit noodwendigheid, 
soos ander mense asemhaal, en dis 
juis hy wat die vertaler en regisseur 
Nico Scheepers se aandag op Mac
Millan se toneelstuk gevestig het. 
Scheepers meen ook dadelik Lungs 
kan in Afrikaans sukses behaal.

“Ek was onmiddellik verlief op 
die karakters,” sê hy, “die eenvoud 
van die struktuur, die spoed van 
die dialoog en die formaat van die 
produksie. Dis beslis die moeilik
ste ding waarvan ek nóg die regie 
moes doen; dis waarom ek die uit
daging met albei hande aangegryp 
het.” Hy noem terloops die stuk  
het soos ’n droom vertaal.

Teen die agtergrond van die 
ramp spoedige toestand waarin die 
wêreld ekologies en andersins ver
keer, word die gehoor voorge stel 
aan ’n paartjie wat begin bespie
gel oor of die tyd ryp is om met 
’n gesin te begin. Die karakters 
het nie name nie en die kwessies 
wat hulle bespreek, is aanvanklik 
redelik wyd en algemeen. Buiten 
dat dit ’n irrasionele daad sou wees 
om ’n kind in hierdie gekke wêreld 

te bring is daar ook die oorweging 
dat elke mens se koolstofvoetspoor 
blykbaar 10 000 ton is. Elke kind 
se geboorte het met ander woorde 
’n potensieel vernietigende uit
werking op die planeet. Vandaar 
die titel.

Die formaat van die stuk stel nie 
akteurs wat mekaar goed ken of al 
baie saamgespeel het as ’n vereiste 
nie, maar dit maak dinge gewis 
makliker. Die Britte het vir Foy 
en Smith, maar die Afrikaanse 
toneel het darem ook met elke 
generasie sy eie adel. ’n Mens dink 
onder andere aan Sandra Prinsloo 
en Marius Weyers wat met hulle 
besondere rapport sowel die  
silwerskerm as die verhoog aan  
die brand gespeel het.

In die generasie wat tans vroeg 
in die dertig is, is Albert Pretorius 
en Cintaine Schutte ongetwyfeld 
van ons voorste akteurs. Albei 
spog op 33 met ’n indrukwekkende 
lys verhoog sowel as televisie en 
filmrolle. Aangesien hulle karperde 
is, het hulle ook al dikwels saam 
gespeel, onder meer as lede van die 
aweregse toneelgeselskap Polonie. 

Schutte herinner met ’n knipoog 
dat sy en Pretorius selfs saam 
matriekafskeid toe was.

Tien duisend ton speel af op  
’n vierkantige stuk kunsgras. Net  
dit. Niks meer nie. Vir Scheepers  
is geen rekwisiete of enige ander  
dekor nodig nie. Die aandag is op  
die akteurs en nét op hulle. Verder  
sit die gehoor reg om die stuk  
kunsgras. Elke stukkie dialoog, 
elke gesigsuitdrukking, elke hui
wering en elke tree word fyn waar
geneem. Om onder sulke druk  
topgehalte spel te lewer verg uiter
ste konsentrasie. Om dit boonop 
in die hitte van Stellenbosch te 
doen verleen ’n dieper betekenis 
aan die uitdrukking “dit was 
’n helse uitdaging”.

In die eerste helfte waar die 
kwessies wat hulle bespreek, meer  
algemeen is, word die dialoog 
soos snelvuur gelewer. Dit 
is veral Schutte, as die vroue
karakter, op wie se skouers dié 
taak rus. Sy babbel eenstryk deur 
soos sy probeer om haarself van 
die voor en nadele van swanger
skap te vergewis. Pretorius se 

karakter is meer flegmaties. Hy 
probeer deurgaans die vrede be 
waar, maar so nou en dan gryp hy 
ook na die vuurpyllanseerder.

Nadat ’n groot deel van die uur 
lange toneelstuk aan die toestand 
van die wêreld gewy word, speel 
die res van die gebeure in die twee 
karakters se lewe min of meer alles 
in die tweede helfte van die stuk af. 
Minder tyd word daaraan bestee 
en selfs belangwekkende gebeure 
word sommer nou afgerammel.  
So word die impak van die dialoog 
ook minder en verval dit selfs hier 
en daar in banaliteit en verbeel
dingloosheid.

Dit is gelukkig teen die einde. 
Albei karakters het reeds vroeër 
jou hart gewen en die oorhoofse 
is in elk geval iets waarmee almal 
kan identifiseer.

Ondanks die ernstige onder
werpe, is daar genoeg humor en 
patos, en die knap spel van sowel 
Schutte as Pretorius het die gehoor 
oorrompel. Hulle luide staande 
applous vir die spelers getuig daar
van en was inderdaad welverdiend.  
– Marina Griebenow

Beer Adriaanse, Mila Guy, Schalk Bezuidenhout, Bennie Fourie en Barbara Brasington. Foto: NARDUS ENGLEBRECHT

Humor, patos temper eko-stuk
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Die beskrywing van jou 
en Bennie van Eeden 
se uitvoering Lied + 

Kuns + Lied in die feesprogram 
suggereer dit is ’n konsert van 
kunsliedere met verwysings na 
visuele kuns en/of kunstenaars. 
Hoe sou jy die konsep beskryf?
Die program bestaan uit drie 
liedsiklusse wat die idee van kuns 
op verskeie maniere direk en 
indirek omskryf. Die eerste siklus 
deur Francis Poulenc is Le travail 
du peintre (Die skilder se werk), 
waarin Poulenc van Paul Éluard 
se gedigte oor skilders getoonset 
het. Picasso, Chagall, Braque, Klee, 
Gris, Miró en Villon se werk en 
karakters word hier fyn vasgevang 
in die teks en die musiek. 

In Siete Canciones Populares 
Españolas (Sewe Spaanse volks
liedere) deur Manuel de Falla 
word die kuns van die Spaanse lied 
vasgevang. Elke lied verteenwoor
dig ’n ander deel van Spanje en 
handel oor die liefde en alles wat 
daarmee gepaardgaan. 

In die laaste siklus, Noag se ark, 
skep die SuidAfrikaanse kom
ponis Lourens Faul ’n eiesoortige 
identiteit vir die olifant, renoster, 
dromedaris, seekoei, kameelperd 
en nog ’n paar ander. Hierdie 
gedigte deur A.G. Visser wat Faul 
getoonset het, is deurspek met fyn 
humor, wat uitstekend oorgedra 
word in sy komposisie. 

Die idee van kuns kom dus 
nie net voor in die letterlike 
uitbeelding van Poulenc se siklus 

Die kuns van die lied
Die mezzosopraan Minette du Toit-Pearce bied vandag ’n program van kunsliedere aan saam met 

die pianis Bennie van Eeden. Wayne Muller het haar uitgevra oor dié uitvoering, Lied + Kuns + Lied.

oor digters nie, maar ook in die 
kunsvorm van poësie en die toon
setting daarvan.

Waar kom die idee vir die 
konsep en die titel van die 
konsert vandaan?
Ek en Bennie het albei ’n groot 
liefde vir die kunslied en wil al 
’n geruime tyd ’n program saam
stel wat bestaan uit liedere wat 
ons albei opgewonde maak. Die 
uiteindelike repertoriumkeuse 
het baie organies gebeur toe ons 
besluit het om by die Woordfees 
aansoek te doen. 

Ek was reeds bekend met al 
drie siklusse, maar met enige 
voorbereidingsproses moet daar 
gereeld terugverwys word na die 
teks, die vertalings en wat die 
digter en komponis met woord 
en musiek probeer sê het. Dit 
vorm deurgaans jou begrip van 
die liedere. Dit was ook lekker om 
die proses saam met Bennie deur 
te maak en te ervaar hoe hy die 
musiek en tekste verstaan.

En wat die titel betref: Dit ver
wys na “liedkuns” én “kunslied”, 
met ander woorde die kuns van 
die lied. Ek het ook gedink dit lyk 
kunstig in teks op papier...

Die drie siklusse klink na uit
eenlopende werke en boonop 
in verskillende tale. Wat is die 
raakpunte tussen die siklusse 
en die liedere? 
Die siklusse is inderdaad uiteen
lopend en word in Frans, Spaans 

en Afrikaans gesing. Hoewel daar 
nie noodwendig direkte ooreen
komste is nie, leef hulle goed saam 
in een program omdat elkeen 
die idee van kuns, liedkuns of 
woordkuns bevat. Dit is wat die 
kunslied vir my so ’n opwindende 
genre maak – hoe ’n komponis 
die digter se idee kan versterk 
deur die toonsetting, hoe humor 
in die musiek uitgelig kan word, 
hoe woordskildering beklemtoon 
word en hoe dit uiteindelik aan die 
sanger en pianis die geleentheid 
bied om al hierdie idees bymekaar 
te bring en lewe te gee. 

Ek dink die gehoor sal aanklank 
vind by dié drie siklusse omdat 
die tekste almal interessante klein 
grepe oor mense, die lewe, liefde, 
passie, verlies en diere is – dinge 
waarmee almal hulle op die een of 

ander manier kan vereenselwig. 
Daar sal vertalings van die tekste 
wees; dus hoef niemand skrikkerig 
te wees dat hulle nie sal verstaan 
waaroor ek sing nie. Indien hulle 
nie lus voel om te lees nie, kan 
hulle net agteroor sit en die beeld
skone musiek geniet.

Jy is bekend as ’n vertolker van 
kunsliedere. Wat is dit omtrent 
kunsliedere wat jou aantrek en 
waarby jy aanklank vind?
Ek is baie lief vir die liedgenre 
omdat dit so ongelooflik veelsy
dig en onbeperk is. Daar is geen 
voorskrifte oor karakter, voor
koms, kostuum en aksie soos in 
die geval van opera nie. Daarom 
kan die sanger se verbeelding die 
leiding neem om lewe in die teks te 
blaas. Daar is iets eerliks omtrent 

Minette du ToitPearce en Bennie van Eeden.

Minette du ToitPearce 
het aan die US Konserva-
torium gestudeer waar sy 
tans aan haar Ph.D.-graad in 
musiek werk en sang doseer. 
Sy het reeds talle pryse 
ont vang in plaaslike en 
internasionale sangkompe-
tisies, waaronder die AKTV 
Musiq, Samro- internasio-
nale sangkompetisie en die 
Kohn Foundation Wigmore 
Hall-  internasio nale sang-
kompetisie in Londen. Sy 
het meesterklasse ontvang 
by Barbara Bonney, Michelle 
Crider en Michelle Breedt. 
Du Toit-Pearce se repertoire 
strek wyd: kunsliedere, 
oratoriums en operas.

Bennie van Eeden 
is ’n dosent in klavier en 
klavierliteratuur aan die 
US Konservatorium. Hy het 
ook aan die US Konserva-
torium gestudeer en as stu-
dent vele pryse gewen. Hy 
het onderrig ontvang van 
bekende klavierpedagoë 
soos Betsie Cluver, Lamar 
Crowson, Laura Searle en 
John Antoniadis. Van Eeden 
is ’n veelsydige musikus wat 
gereeld as solis en begeleier 
in kamermusiekkonserte reg 
oor Suid-Afrika optree.

Die kunstenaars

die genre wat ook van die sanger 
verwag om eerlik en opreg te wees 
terwyl ’n mens onbeperk met jou 
stem kan skakeer en speel.

Lied + Kuns + Lied.  
Fismersaal.  
Vandag om 20:30.
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Die taal van my hart

Boere op die aardsdrempel:  
Afrikaans in Patagonië.  
Diskoers.  6 Maart.

Waaraan laat die naam 
Enriqueta van der 
Merwe jou dink? Is sy... 

(a) ’n kookwater Latyns-Ameri-
kaanse danskampioen van die 
Kaapse Vlakte, (b) ’n Bellville-dra-
majuffrou in ’n fladderende veel-
kleurige sigeunerin-kaftan, of 
(c) ’n goedige tante wat weet hoe 
om ’n trekklavier te kielie én jou 
lus na melktert, koeksisters, sous-
kluitjies of bobotie te blus?

Indien jy reeds Richard Finn 
Gregory se dokumentêre fliek 
gesien het oor die afstammelinge 
van nagenoeg 650 Afrikaners 
(én verbasend baie Engelse) wat 
tussen 1902 en 1908 na Patagonië 
uitgewyk het, behoort jy te weet 
die puntjie van Suid-Amerika se 
slurp is glad nie so ’n aardige plek 
om nasate van Van der Merwe, 
Botha, Kruger, Lombard, Visser, 
Louw, Coetzee, Myburgh en Grim-
beek uit te snuffel nie. (Die kor-
rekte antwoord is dus c, hoewel a 
en b beslis nie in die vergesog-
katego rie val nie.)

Die oorwegend ouer gehoor 
by Vrydag se gratis vertoning van 
Boere op die aardsdrempel, wat in 
2016 met drie Saftas weggestap het 
én twee keer deur die Suid-Afri-
kaanse Akademie vir Wetenskap 
en Kuns bekroon is, was duidelik 
diep geboei en ontroer deur die 
fliek. Dit het gelei tot ’n wyd-
lopende en besonder onderhou-
dende gesprek met die paneel, 
wat bestaan het uit Gregory (die 
regisseur van die dokumentêr) 
en ’n span van drie taalkundiges 
van die Universiteit van Michigan 
– proff. Andries Coetzee (’n Suid-
Afri kaner wat 20 jaar al in die VSA 
woon), Nicholas Henriksen en 
Lorenzo Garcia-Amaya – wat deur 
een van hulle doktorale studente, 
Micha Fischer, vergesel is.

Die groep, wat kort voor 
die Woordfees tien dae lank in 
Namakwaland navorsing gedoen 
het, werk reeds ’n aantal jaar 
aan ’n omvangryke gevallestudie 
oor migrasie en identiteit, meer 
spesifiek hoe identiteit (wat taal, 

Het jy geweet ek kan toor – 
Jeanne Goosen Eksklusief. 
Skrywersfees. 6 Maart.

Benede Gods waarde, sou my 
ouma blaf oor die blymoedige dog 
besonder beteuterde bende tjie 
Jeanne Goosen-aanbidders wat 
Vrydagmiddag nie eens die voor-
ste twee rye van die Boektent kon 
vul nie vir ’n voorleesprogram uit 
Jeanne se nuwe digbundel, Het jy 
geweet ek kan toor, haar eerste in 
13 jaar.

Natuurlik besef ’n mens kansel-
lasies en olike kunstenaars en pro-
gramveranderinge op die nipper-

tjie is omtrent so onvermydelik 
soos die dood en belasting, maar 
tog bly dit ’n groot jammerte dat 
hope aanhangers glad nie van dié 
aanbieding geweet het nie omdat 
dit nooit in die gedrukte feespro-
gram verskyn het nie.

Die skrywer Rachelle Greeff 
het vermoedelik op redelik kort 
kennisgewing ’n vermaaklike 
program geprakseer uit die 
pasverskene gelyknamige bundel 
met 114 voorheen ongepubli-
seerde gedigte, konsepgedigte en 
los strofes wat die samestellers, 
Petrovna Metelerkamp en Celesté 
Fritze, gevind het in stapels dag-

boeke, joernale en aantekeninge 
wat Jeanne, wat in Julie 82 word, 
oor ’n tydperk van 50 jaar gemaak 
het. Die bundeltitel verwys na 
die skryfproses, wat sy soos volg 
beskryf: “Om te skryf is soos om 
te droom terwyl jy wakker is. Dit 
is soos om te toor.”

Elke voorleser – Rachelle, Ma-
rianne Vorster-Meyer en die jong 
akteurs Dané de Waal en Dustin 
Beck – het kortliks vertel wat 
omtrent Jeanne se werk tot hulle 
spreek en dan begeesterd dog 
sensitief ’n paar van die gedigte 
voorgelees waarby hulle persoon-
lik die meeste aanklank vind. In 

talle van die gedigte spreek Jeanne 
God direk aan, of sy skryf oor 
haar ouers, vernaam haar ma, wat 
sy onder meer “ ’n jaartbesem” en 
“ ’n boetebos vol kleuterverhale 
taai gelewe aan drome” en so “wys 
soos ’n hoop kompos” noem. En 
in de laaste strofe kon ’n mens 
Jeanne se eiesoortige stem hoor...

Gay rights, gelykstellings
wie wil dit hê
nie ek nie
Thank you but no thank you
Ek leef op die kantlyn
grotesk trots op my andersheid
Ek is nie ’n “gewone” vaal vrou

uit die bos uit nie
Ek wil vir jou sê
kyk na my, ek’s nes jy nie
aanvaar my – aai blerrie kôna
nie ek nie
hierdie frats het haar eie voorkop 
en vere

Goeie nuus vir aanhangers is 
dat dit maar die tweede van ses 
Jeanne Goosen-boeke is wat 
oor die volgende jaar of wat sal 
verskyn. Petrovna Meterlerkamp 
se biografie oor Jeanne, ’n Lewe 
vol sinne, word Donderdag om 
11:00 in die Boektent bekend 
gestel. – Johan van Zyl

Jeanne se woorde toor ’n piepklein gehoor

kultuur, godsdiens, gewoontes en 
smake insluit) deur migrasie beïn-
vloed word. Hulle het besluit om 
te fokus op die laaste 20-30 Afri-
kaners in Patagonië wat nog Afri-
kaans magtig is (merendeels as 
gesproke taal aangesien hulle dit 
volkome foneties skryf) omdat dié 
mense en hulle nageslag dekades 
lank relatief afgeslote in ’n onher-
bergsame deel van Argentinië as 
skaapboere ’n bestaan probeer 
voer het, heeltemal onbesmet 
deur die invloed van Engels, soos 
in die moederland.

Volgens Coetzee was die 
grootste verrassing vir hulle – en 
duidelik ook vir party van die 
gehoorlede – dat die Patagoniese 
Afrikaans volkome verstaanbaar 
is en grammatikaal glad nie dra-
maties verskil van hoe dit vandag 
in Suid-Afrika gebruik word nie.

“ ’n Mens moet onthou toe die 
boere die land 120 jaar gelede ver-
laat het, was Engels en Nederlands 
die amptelike tale. Vir ons klink 
hulle Afrikaans miskien ’n bietjie 
outyds, maar eintlik verbasend 
baie soos die Afrikaans wat ons pas 
op ons besoek aan Namakwaland 
gehoor het – ek dink dadelik aan 
hoe hulle nes die Namakwalan-
ders ‘kjênners’ pleks van ‘kinders’ 
sê en lang vokale soos in ‘plaas’ 
of ‘ma’s’ verkort tot ‘plas’ en ‘mas’. 
Dit is ’n bewys dat Afrikaans in 
sy gesproke vorm teen 1902-1908 
al taamlik gestabiliseer het – lank 
voor dit in 1925 ’n amptelike taal 
geword het – en lank voor die 
koms van Afrikaanse woordeboeke 
(met die gepaardgaande uitwis-
sing van variasie in die vorm van 
streeksdialekte) of die eerste Afri-
kaanse Bybel in 1933.”

Onder die ander sleutelkwessies 
wat in die paneelbespreking ter 
sprake gekom het, tel:
• Die ware redes vir hulle ver-
trek Hoewel die meerderheid 
sekerlik wou ontsnap van die na- 
draai van die Anglo-Boereoorlog 
en die konsentrasiekampe, en ook 
nie onder Britse beheer wou staan 
nie, moet ’n mens nie die Argen-
tynse regering se aktiewe wer-
wingsveldtog vir immigrante in die 
laat 1800’s buite rekening laat nie. 
Veral in die Europese kolonies het 

hulle Argentinië geskilder as  
’n land van melk en heuning, 
ter wyl ’n harde lewe in ’n onge-
naakbare woestynlandskap op 
immigrante gewag het.
• Apartheid Die Afrikaner- en 
etlike Engelse families asook twee 
swart mans, Kokkelas en Dumboy, 
oor wie daar tot vandag toe won-
derlike verhale vertel word, het 
lank voor die koms van geïnstitu-
sionaliseerde apartheid na Argen-
tinië uitgewyk. Al bevat hulle 
Afrikaans wel woorde wat vandag 
as rassisties beskou word, is hulle 
én hulle Afrikaans totaal ontdaan 
van die bagasie wat die taal hier 
saamdra. Die navorsingspan sê die 
Afrikaners in Patagonië stel wel 
baie belang in apartheid en feitlik 
elkeen met wie onderhoude gevoer 
is, wil weet hoekom dit ingestel is 
en verstaan hoe dit werk.
• Kolonialisme Dis ’n komplekse 
situasie, want die groep Afrikaners 
was in wese by twee koloniale pro-
jekte betrokke: In Suid-Afrika was 
hulle aktiewe kolonialiseerders; in 
Argentinië was hulle die pionne 
van die Argentynse regering se 
herkoloniseringsveldtog.

• Godsdiens Dit is nóg ’n kom-
plekse saak. Baie van die boere is 
getroud met plaaslike Spaansspre-
kende Katolieke en onmiddellik 
uit die Afrikaanse Protestantse 
gemeenskap met hulle verregaande 
vrees vir die “Roomse gevaar” 
geban. Die NG en Gereformeerde 
Kerk was aktief in Patagonië, maar 
was immer dwarstrekkerig, nes 
hier in die moederland. Coetzee 
het byvoorbeeld dokumente in 
Suid-Afrikaanse argiewe ontdek 
en ’n grappige storie vertel oor 
hoe die NG Kerk in 1934 blykbaar 
te veel Afrikaanse Bybels en die 
Gereformeerdes te min oorgestuur 
het na Patagonië. Toe die NG Kerk 
aanbied om van die ekstra Bybels 
vir die Gereformeerdes te gee, het 
die Gereformeerdes terstond hulle 
kerk in Suid-Afrika laat weet hulle 
moet nog Bybels oorstuur, want 
hulle gaan om die dood nie NG 
Bybels lees nie!
• Die invloed van Spaans Die 
meeste afstammelinge beskou 
hulleself as Argentyne wat vandag 
slegs Spaans praat, hoewel heel-
party nakomelinge trots bly op 
hulle voorgeslagte se “Afrika ner-

wortels” en jaarliks deelneem 
aan saamtrekke waar boeresport, 
langarmdans, Volkspele, braai 
en ander tradisionele lekkernye 
op die program pryk. Namate 
kontak tussen die geïsoleerde 
boeregemeenskap en die plaaslike 
inwoners in die jare vyftig en sestig 
toegeneem het, het ál meer ouers 
hulle kinders na Spaanse skole 
gestuur om te keer dat hulle (soos 
hulle ouers destyds) oor hulle vrot 
Spaans geboelie en gespot word. 
Vir baie is Afrikaans ’n herinne-
ring aan daardie pyn en trauma.

Die invloed van Spaans op die 
Patagoniese Afrikaans is verbasend 
beperk, maar kan byvoorbeeld 
gesien word in hoe die Afrikaanse 
meervoudsvorme – e en s – toene-
mend vervang word met slegs die 
s, soos in Spaans.
• Hoe lank gaan Afrikaans in 
Patagonië oorleef? “Waarskynlik 
nie langer as tien of twintig jaar 
nie,” het Coetzee in antwoord op 
’n vraag uit die gehoor gesê, al is 
daar allerlei projekte wat kan help 
om dit teen te werk, byvoorbeeld 
’n Afrikaanssprekende priester in 
Buenos Aires wat via Skype Afri-
kaansklasse gee of ’n uitruilprojek 
van Gerhard Grobler op Klein-
mond. “Anders as in Patagonië 
waar Afrikaans as ’t ware ‘versteen’ 
het en geen nuwe eerstetaalspre-
kers bykom nie, is die taal in 
Suid-Afrika modern, dinamies 
en immer veranderend met ’n ryk 
kulturele onderbou. Die meeste 
immigrantegemeenskappe verloor 
binne 40-50 jaar hulle moedertaal 
en daarom is die handjie vol mense 
wat 120 jaar later nog Afrikaans 
kan praat, op linguïstiese vlak 
’n interessante uitsondering. Maar 
die taal het lankal nie meer ekono-
miese, sosiale of opvoedkundige 
waarde nie en daarom is daar 
basies geen rede waarom dit in 
Patagonië sal voortbestaan nie.

En op dié noot, met die droef-
geestige klanke van Enriqueta van 
der Merwe se trekklavierweer-
gawe van “Suikerbossie” en “Sarie 
Marais” nog vars in die gedagtes, is 
drie uur oor en verby, op en klaar, 
soos Afrikaans binnekort doer ver 
op die puntjie van Suid-Amerika 
se slurp. – Johan van Zyl

Adiós, Afrikaans? 

>> Lees meer oor Coetzee-hulle se fassinerende projek, From Africa to 
Patagonia: Voices of Displacement, by www.umich.edu/~aacollab. 
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DANKIE OP ’N PLANKIE
Met dank aan Jan en Pippa 
Louw en Humarga vir hulp, 
tegniese dienste, toerusting 
en infrastruktuur.

Ook baie dankie aan:
Die Laan 40
Caledon Villa
Coronata 20
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LEES LANDWYD SAAM
’n Elektroniese weergawe  
van INK is elke dag ná 13:00  
beskikbaar op Litnet by  
www.litnet.co.za.

VANDAG  
SE TONEEL
Dié produksies is vandag 
by die Woordfees te sien:
• Crimplene Cuisine.  
Drostdy-teater. 09:30.
• Die intermissie. Rhenish 
Girls’ High School. 10:00 
en 12:30.
• Die negende stap. kykNET 
HS Stellenbosch. 10:00.
• Kamphoer – Die verhaal 
van Susan Nell. Adam 
Small-ouditorium. 10:00.
• Fynbosfeetjies.  
kykNET Fismer. 11:00.
• Medium Rare – Lirieke 
vir Jamie en Danny. Adam 
Small-laboratorium. 11:30.
• ’n Oulap se rooi.  
kykNET Fismer. 13:00.
• Die sonkamer. Adam 
Small-oudititorium. 
14:30 en 16:30.
• Salome. Adam Small- 
laboratorium. 14:30.
• [TUSSEN]. Rhenish Girls’ 
High School. 15:00.
• Hoe change hulle.  
HS Cloetesville. 15:00.
• Nagskofkliek.  
HS Lückhoff. 15:00.
• Die garage. HS Lückhoff. 
18:00.
• The Island. Adam Small-
laboratorium. 18:00.
• Tien duisend ton.  
HS Cloetesville.  
18:00 en 20:30.
• Pieter-Dirk Uys – Evita: 
Fake of Fop. Rhenish Girls’ 
High School. 18:30.
• Valsrivier. Adam Small-
ouditorium. 20:00.
• Marietjie! In Technicolor! 
Drostdy-teater. 20:30.
• Wag, wat? HS Lückhoff. 
20:30.
• Triple Axel. Adam Small-
laboratorium. 21:30.
• Archipelago. HMS 
Bloemhof Skoolsaal.  
12:30, 14:00.
• “Bless” die blou bal. 
Fringe-tent. 16:00.
• Spekkies in Tamatie-
straat. HMS Bloemhof 
Skoolsaal. 16:00.
• Kroeskop. Fringe-tent. 
19:00.
• Abakhulu – The Great 
Ones. HMS Bloemhof 
Skoolsaal. 20:30.
• Stager Rangers.  
Fringe-tent. 22:00.

Hierdie is die goed wat aan ons 
kleef is gesprekke oor erkenning, 
reparasie en versoening onder 
leiding van prof. Pumla Gobodo- 
Madikizela. Dié gespreksreeks 
word aangebied deur die leerstoel 
vir Historiese Trauma en Trans-
formasie aan die universiteit in 
samewerking met die Toyota US 
Woordfees.

Paneellede praat oor die manier 
waarop openbare ruimtes en ander 
vorme van bemiddeling – films, 
boeke, teater, kuns, die Woordfees 
self – ons in staat stel om erken-
ning te gee aan die historiese 
trauma wat aan ons kleef. 

Dit word van 09:30 tot 11:00 
aangebied by De Warenmarkt 
in Ryneveldstraat. Kaartjies kos 
R30 en sluit koffie in. Kaartjies is 
beskikbaar by Computicket of by 
die deur. Let op dat die gesprekke 
in Engels gevoer word en op Com-
puticket onder die Engelse onder-

werpe gelaai is.
Vandag se onderwerp is “Hoe 

lyk erkenning, reparasie en ver-
soening?” Die gesprekvoerders is 
Andrea Durbach, Wilhelm Ver-
woerd, Mark Kaplan en Pumla 
Gobodo-Madikizela.

Die bespreking is teen die agter-
grond van twee rolprente, naamlik 
Black Christmas (regie deur Mark 
Kaplan) en Common Purpose 
(regie deur Mitzi Goldman).

Marietjie Oelofsen en die 
paneellede verken temas van 
er kenning, reparasie, en versoe-
ning soos dit na vore tree in die 
twee dokumentêre flieks. 

Common Purpose vertel die 
dramatiese verhaal van die moord-
saak van die “Upington 25”, die 
moord op die menseregte-advo-
kaat Anton Lubowski, die ver-
banning uit Suid-Afrika van hulle 
prokureur, Andrea Durbach, en 
haar hereniging met haar kliënte 

18 jaar later. Black Christmas 
verken die pad wat slagoffers van 
die bomontploffi ng in Worcester 
op Oukersdag in 1996 gestap het 
met Stefaans Coetzee, een van die 
veroordeelde bomplanters.

Môre se onderwerp is “Die goed 
wat tussen ons en ons kinders 
sit”. Dit is ’n boekbespreking van 
These Are the Things that Sit with 
Us, deur Gobodo-Madikizela, 
Friederike Bubenzer en Marietjie 
Oelofsen. Tembeka Toleni, Thandi 
Gqiba, Russel Cupido en Rebekah 
Cupido gaan in gesprek wees met 
Gobodo-Madikizela.

Hoe beïnvloed die erken-
ning van trauma in ’n openbare 
ruimte, of in ’n bemiddelde vorm, 
gesprekke oor historiese trauma 
tussen verskillende geslagte? 

Twee storievertellers en hulle 
kinders verken wat die oop wonde 
van die verlede vir verskillende 
geslagte beteken.

Dís die goed wat aan ons bly kleef

PRAAT SAAM OOR LANDBOU

Suid-Afrika se wêreldrapper Sho Madjozi, wat vir ’n Nickelodeon Kids’ Choice Award benoem is en 
haar Tsonga-wortels trots vertoon, het Vrydagaaand ’n skare op die Van der Stel-sportterrein ver-
maak en ook gisteraand opgetree. Sy is verlede jaar met haar treffer “John Cena” deur homself op 
The Kelly Clarkson Show verras en het ’n BET-prys en twee Samas gewen. Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Die Landbou-diskoersreeks 
word om 09:30 in die Hofmeyr-
saal in Kerkstraat aangebied.

Vandag
ONDERWERP Plaabestuurders 
raak ál skaarser. ’n Paneel-
bespreking onder voorsitter-
skap van prof. Johan Kirsten 
saam met Eduard Hoffman  
en Hein Gerwel.

Môre
ONDERWERP Waterbestuurs-
praktyke van die toekoms.
’n Paneelbespreking onder 

voorsitterskap van prof. 
Mohammad Karaan saam 
met Chris Malan (Netafim), 
Quintin Brynardt (Stellen-
bosch-besproeiingsraad) 
en Gerhard Mostert.

Vrydag 13 Maart
ONDERWERP Grondhervor-
ming: Wat werk? ’n Paneel-
bespreking onder voorsitter  
skap van prof. Mohammad 
Karaan saam met Annelize 
Crosby (Agri SA), Jeff Every 
(Amadlelo Agri) en prof. 
Johan Kirsten.

-
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It’s just Jean.
It’s not that complicated.

Not for Persons Under 18.

Ekstra large, asseblief? Kome-
die. HS Lückho� . 6 Maart. 

Die verhoog is kaal, met 
slegs vier hoë kroegstoele. 
Op elk sit ’n jong vrou in 

Lycra-leggings en ’n T-shirt. Die 
een strum “Stille waters” van Lau-
rika Rauch op haar kitaar. Gaaf, 
hier kom ’n oulike liedjie in vierde-
lige harmonie.

Maar wag, luister wat sing hulle 
met engelagtige gesigte: “Het jy 
gehoor McDonald’s het ’n special 
aan? / Trek vir jou ’n bra aan, dan 
kom jy saam / Ek koop ’n large 
McFlurry, en ’n Big Mac Meal / 
Dit is ware liefde, ja, dis hoe ware 
liefde voel.”

Die gehoor giggel dadelik, daar’s 
’n 42-stukkies-soesji-versie, en 
teen die koortjie brul ons van die 
lag: “Kyk hoe stoot die sooibrand 
op / Ek kan voel hoe ’n rekmerk 
pop / Ek lê op my bed, die aarde 
draai / Maar ek moet nou gaan 
regmaak / Vir vanaand se bring-
en-braai!”

Dis ’n skreeusnaakse, uitbundige 
kabaret van vetties se protes, en vir 
50 minute skater die groot gehoor 
van alle ouderdomme en geslagte. 
Medisyne teen die pyn vir almal 
wat al ooit kalorieë getel het. 

Ek’s nie doodseker van die plot 
nie, maar vermoed die vroue 
is aangekeer ná moleste oor 
onbeskikbare kleregroottes in 
’n winkel, en elkeen is aanvanklik 
om die beurt in alleen-ondervra-
ging met kapt. Nkosi van die 
polisie – nie op die verhoog nie, 
basies ons in die gehoor.

Maar hulle is glad nie spyt oor 
die Woolies-protesaksie nie, “wel 
’n bietjie skaam”. As ek die saak 
reg verstaan, moet hulle as straf en 
deel van die paroolooreenkoms vir 
die verwoesting na die “Jy’s dalk 
nou dik, maar wag, nie meer vir 
lank nie”-vetplaas/stra� amp gaan. 
Daar’s ’n road trip met ’n ompad 
via Montagu omdat Nicci dislek-
sies is – die kamp is eintlik iewers 
in die Swartland.

Eers probeer die viertal daar 
hulself tot hongerly bekeer, maar 
dan begin die marakkas weer.

Almal se komiese tydsbereke-
ning en sang is regtig skitterend. 
Die saam opklim op die skaal om 
’n gemiddelde gewig (102,75 kg) 
per vrou vas te stel, is � sieke kome-
die uit die boonste rak. Daar’s 
meer one-liners en punchlines as 
slaaie by ’n Spur in die alles-wat-
jy-kon-skep-dae, soos Nix oor haar 
stiefma, “poeslike Jakoba, die een 
met sulke tiete”, sê: “Sy’s so dun 
soos die gap tussen my voortande 
– en ek het nie eens ’n fokken gap 
nie!” Sportiewe � ea spog sy’t uit 
haar rol as “star rugby player” op 
Getroud met rugby bedank, maar 
dan herinner die ander haar sy was 

eintlik net ’n ekstra.
Die oefendans op ’n Anneli van 

Rooyen-tre� er het die gehoor byna 
van hulle stoele laat val, en dis 
voor ons gehoor het een van hulle 
het haar “derdegraadse brand-
wonde geskaaf ”. 

Maar daar’s ook stellings wat 
’n mens ongemaklik laat, soos: 
“Ek wil so maer wees dat ek nie 
kan bloed skenk nie” en “ek wil 
so maer wees dat mense my vra 
of ek okay is”. Eina.

Storie kort: Hoe meer oefen en 
hoe minder kos, hoe later en hoe 
kwater. Dag vyf en die wiele kom 
af. Dag sewe en daar’s ’n tafel vol 

kos wat hulle moet ignoreer… 
Sonder om die wilde einde weg te 
gee: Dink tot-hiertoe-en-nie-ver-
der-nie, parool in sy maai, revolu-
sie, vreetbacchanaal, Furies, blou 
ligte en sirenes.

Letterlik al beswaar is dat dia-
loog soms onder die geskater ver-
lore gaan, so laat gerus die grappe 
asemhaal, en dalk kan die diksie en 
projeksie plek-plek skerper wees.

Die geselskap het blykbaar saam 
aan die stuk geskryf, so volpunte 
vir spanwerk, met regie, stel- en 
beligtingsontwerp en tegniese ver-
sorging deur die talentvolle Mercy 
Kannemeyer, wat teen Julie moet 

klaarwoeker met haar meesters-
graad in drama aan die US.

Wat ’n ster-rolverdeling, elke 
karakter is uniek met ’n eie stem, 
energie en redes vir anargie. Daar’s 
martelgatterige Lee-Ann (Nane 
Zietsman), saucy Monique met 
die jazzy stem (Melanie Scholtz), 
vuilbek Nicci/Nix met haar maer 
stiefma (Anke Cullinan) en, 
les bes, ons brawe kitaarslaner/
rugby-butch � ea (Marichje de 
Necker), wat kom met ’n Karen 
Meiring-poster: “Ek fokken love 
Cutt Glas!”.

Ek neurie nou nog “Dis two for 
one / Dis tog soveel beter as enige 
man / Die tannie by die toonbank 
dink ek het ’n date / Min het sy 
geweet die pizzas is albei vir my.”

Die hele aanbieding is 
vlymskerp en heerlik aktueel – ons 
befaamde INK-fotograaf Nardus 
Engelbrecht kry ’n kamstige naakte 
fotosessie-kamee, en die corona-
virus is sommer ook in die teks.

Terloops en tersyde: Nadat daar 
bespiegel is dat arme gesmokkelde 
diere uit Afrika dalk vir die virus-
uitbreking verantwoordelik kan 
wees, het my joernalisvriendin 
Liesl Peyper en ek erg onheilig 
gewonder oor ’n � iek met die 
titel Die wraak van die ieterma-
gog. Dog ek toe ek Saterdagaand 
ná die tyd saam met ’n groep 
ekstaties-gelagde vroue van alle 
ouderdomme diep bevredig in die 
Toyota-feesbussie klim: Môre is 
mos Internasionale Vrouedag. Ná 
#MeToo veg ons ook ál meer terug. 
Maar vanaand het weer bewys 
’n mens het g’n geweld nodig nie, 
net woema, humor en satire.

Die speelvak hier is ongeluk-
kig verby, en dit lyk nie of die 
produksie KKNK toe gaan nie, 
maar hopelik volg hope ander 
feeste en kanse oral as dit kan. Dis 
’n wêreldwye beweging wat wag, 
so komaan, Mercy en kie, maak vir 
ons ’n internasionaal suksesvolle 
rillerkomedie uit Mzansi. Wraak 
van die XL Walkure: Fok die Vet-
polisie of so iets. #GelukkigMet-
MyLyf #EkstraLargeAsseblief. En    
#AlomwetendeGemmerkoekies. 
– Susan Booyens

Gewigtige kabaret is

vet pret

Só poseer jy naak 
vir die befaamde 
teaterfotograaf 
Nardus Engel brecht! 
Hierdie publikasie 
se adjunkredakteur 
en hoo� otograaf 
het ’n verrassende 
meta-oomblik 
beleef toe sy naam 
in Ekstra large, 
asseblief? opduik!  
Foto: NARDUS 
ENGELBRECHT
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KOM MAAK ’N DRAAI
Die Netwerk24-feeskafee is net die plek om ’n ruskans te vat met ’n lekker koppie koffie 
of iets koels. Daar is ook lekker peuselgoed om te geniet. Kom loer ook in by ons 
feeswinkel waar jy ’n verskeidenheid produkte van Afrikaanse tydskrifte soos Sarie, 
Weg! en Huisgenoot kan koop, sowel as lekker leesstof by die ATKV-boekeoase.

Vir Netwerk24-gebruikers is daar ’n spesiale rusarea in die skadu met gratis
WiFi en kragpunte om jou foon te laai. Teken in, begin ’n gratis proeflopie,
of laai net die Netwerk24-app af.

Geniet ’n glasie by ons sakegespreksreeks waar
Theo Vorster gesels oor beleggings in ontstuimige tye.

 11 MAART, 16:00 Foute, fopnuus en voorspellings:
Wat is die grootste wanopvattings en wat is die ware risiko’s?

 12 MAART, 16:00 Beheer wat jy kan beheer:
Prioritiseer, diversifiseer en struktureer.

 13 MAART, 16:00 Scenario’s en my beleggings:
Verskillende scenario’s wat kan uitspeel en die impak
op jou beleggings.

Toegang is gratis en Netwerk24- 
intekenare kry ’n gratis glasie wyn 
om tydens die gesprek te geniet.

Geborg deur

SPESIALE FEESAANBOD
Teken in by die Feeskafee en betaal

net  R5 vir jou eerste 2 maande!

(Die standaardtarief van R99 p.m. is daarna geldig)
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