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Viertal verbyster met 
danspassie in Wag

Shaun Oelf, Dustin Janne tjies, 
Grant van Ster en Gabriela 
Dirkse in Wag/Waiting.  
Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT

Figure of 8 Dance Collective is Van Ster en Oelf, 
en Jannetjies kom van Garage Dance Ensemble.

Baie van hulle danstaal ontstaan uit improvisasie. 

Van Ster (links) en Oelf is ook vir  
die choreografie verantwoordelik.

Gabriela Dirkse 
is die enigste 
vrou en kom  
van Jazzart.
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VALUATION DAYS
Art & Decorative Arts
10 & 12 March 2020 from 1:30 pm - 5pm
Rupert Museum, Stellentia Road 
Stellenbosch

To book an obligation-free appointment,
please contact: +27(0) 21 683 6560
jean@straussart.co.za (art)
sophie-louise@straussart.co.za (decorative arts)

www.straussart.co.za

Irma Stern Zanzibar Arab R10 000 000 - 12 000 000

LECTURES:
Wednesday, 11 March at 11:30 am
Decorative Arts: Out of the Curiosity Cabinet –
by Vanessa Phillips & Sophie-Louise Fröhlich
Venue: Morkel House, 4-6 Ryneveld Street

Thursday, 12 March at 11:30 am
A-Z of Auctioneering & Mock Auction – by Bina Genovese
Venue: Stellenbosch Town Hall

Friday, 13 March at 11:30 am
Where does SA stand in the Wine World? – by Roland Peens
Venue: Stellenbosch Town Hall

Tickets may be purchased online at
https://woordfees.computicket.com / or at the door (R40)

WALKABOUTS AT THE RUPERT MUSEUM :
Tuesday, 10 March at 12:30 pm
Irma Stern – by Wilhelm van Rensburg

Thursday, 12 March at 12:30 pm
Station Panels by JH Pierneef  & the sculptures of  Anton van Wouw –
by Dr Alastair Meredith

Admission: Free

ART, DINNER & FINE WINE:
12 & 13 March at 6:30 pm
Enjoy a three-course dinner paired with wines from Kanonkop, 
Boekenhoutskloof, Sadie Family and Alheit Family Vineyards.

Venue: Morkel House, 4-6 Ryneveld Street
Admission: R1 500 online (seating limited)

To book: www.winecellar.co.za/events

   

Wag/Waiting. Dans. HMS 
Bloemhof-skoolsaal. 11 Maart.

Die kontemporêre dans
produksie Wag/Waiting, 
aangebied deur die 

Figure of 8 Dance Collective van 
Grant van Ster en Shaun Oelf, het 
redelik onlangs ’n speelvak in die 
Baxterteater gehad. Van Ster en 
Oelf, asook Gabriela Dirkse van 
Jazzart en Dustin Jannetjies van 
die Garage Dance Ensemble van 
Okiep in die NoordKaap, het 
omtrent opspraak verwek met 
dié trefferproduksie. Trouens, 
hulle het só goed gevaar dat die 
Baxterteater hulle ’n addisionele 
speelvak aangebied het wat óók 
uitverkoop het.

Wag/Waiting gaan oor niks 
minder en niks meer nie as dít: om 
te wag. Die stuk spits hom toe op 
geleenthede wanneer mense moet 
wag vir dinge en wat daaruit voor
spruit, soos kinders wat verveeld is 
en dan begin speel, of wat mense 
in ’n ry by ’n staatsdepartement 
soos binnelandse sake doen. Die 
situasies is bekend, maar Van 
Ster en Oelf se choreografie, na 
aanleiding van ’n verbeeldingryke 
en selfs prettige klankbaan deur 
Oelf, is uit die boonste rak en laat 
jou met nuwe oë na sulke situasies 
kyk. Jy besef om te wag is eintlik 
’n proses.

Die stelontwerp deur Carin 
Bester – ’n klomp verskillende 
stoele wat in verskillende for

masies gepak word vir dele van 
die werk – is uitstekend belig deur 
Benever Arendse. Daar is selfs 
stoele teen die mure waarop die 
dansers sit en spring en rol.

Humor en spel is ’n integrale 
deel van Wag/Waiting. Bekende 
kinderspeletjies word geïnkor
poreer en daar is selfs spraak en 
’n gelag en gejil wat die klankbaan 
aanvul. Dit het tot gevolg dat die 
meeste van die gehoorlede ook op 

die ou end met ’n glimlag op die 
gesig sit.

Van Ster en Oelf het oor die 
jare ’n sterk reputasie gebou as 
toegewyde dansers en choreograwe 
wat altyd puik werk lewer. Hulle 
is albei produkte van Jazzart en 
het onder Alfred Hinkel en John 
Linden hulle vaardighede geslyp.

Hulle was byvoorbeeld betrokke 
by die produksie Orphée et Eury
dice van Kaapstad Opera. Vir die 

eerste keer, sover bekend, is die 
operakoor ook as dansers ingespan 
– nie net ’n passie hier en daar nie, 
maar volbloed gecho reografeerde 
dans. Van Ster het ook ’n groot 
bydrae gele wer tot die sukses van 
Dancing in the Dark, ’n musiek
blyspel van David Kramer,  
waarvan hy die choreo graaf  
en assistentregisseur was.

Die fisieke kontras tussen dié 
twee dansers vind uiting in hulle 

dansstyle. Oelf is lank, lenig en 
veerlig. Soms lyk dit of hy minute 
lank in die lug hang wanneer hy 
spronge uitvoer. Van Ster is ook 
lank, maar hy het op sy beurt 
’n aardse energie wat betroubaar
heid en krag suggereer.

Jannetjies en Dirkse is self 
kranige dansers. Jannetjies is ook 
opgelei deur Hinkel en Linden, en 
daarom pas hy maklik en gemaklik 
aan by die ander twee. Dirkse is 
die enigste vroulike danser in die 
groep en daar word hoë eise aan 
haar en haar vermoëns gestel.  
As dit by stamina en spoed kom, 
staan sy nie ’n tree agteruit vir  
haar manlike dansmaats nie.

Die plesierigste aspek van Wag/
Waiting is nie net die verbluffende 
tegniese vernuf van die dansers 
nie, maar die gevoel wat ’n mens 
kry dat hulle die klipharde eise van 
die uitdagende choreografie werk
lik geniet. Die gevolg is natuurlik 
dat die gehoor dit ewe veel geniet. 
Die dansers se staande applous was 
welverdiend. 

Wag/Waiting is opgedra om die 
nagedagtenis te eer van die akteur, 
danser en choreograaf Owen 
ManamelaMogane wat onlangs 
onverwags oorlede is. Feesgehore 
sal hom onder meer onthou as die 
karakter Mbwana in Jaco Bouwer 
se Buite blaf die honde swart. 
Marthinus Basson en die choreo
graaf Ina Wichterich het ook  
dikwels met hom saamgewerk.  
– Marina Griebenow

Shaun Oelf, Grant van Ster en Dustin Jannetjies in Wag/Waiting. Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Stuk laat jou besef: Wag is eintlik ’n proses 
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’n Opwindende vooruitsig by vanjaar se 
Woordfees is Cellist with Rabies, die eind
produk van ’n buitengewone spanpoging 

deur twee bekende teatermakers wat albei 
ook Standard Bank Jong Kunstenaars is, 
naamlik Jemma Kahn en Jaco Bouwer. 

Marina Griebenow het met Jemma gesels 
oor dié potensieel plofbare vennootskap.

Toe Jemma in ’n hospitaal 
in Johannesburg die eerste 
lewens lig aanskou, het haar 

ouma aan moederskant die baba 
glo so gekyk en gesê: “She’s very 
humorous!” Tot vandag toe weet 
Jemma nie eintlik wat haar ouma 
bedoel het nie, maar sy meen dis 
’n voldoende beskrywing waarmee 
jy die lewe kan pak.

Enigeen wat al voorheen Jaco 
Bouwer se werk gesien het, weet 
sy produksies wemel gewoonlik 
van die jongste tegnologiese hulp-
middels en katoeters, soms selfs 
foefies. ’n Mens dink aan Na-Aap 
met De Klerk Oelofse wat enige 
tyd net so tegnologies gevorderd 
was soos die Broadway-stel van 
The Curious Incident of the Dog 
in the Night-Time of selfs Alan 
Swerdlow se gebruik van kwan-
tumfisika vir sy beligtingsontwerp 
in Constellations.

Jemma, aan die ander kant, het 
’n kultusgevolg opgebou vir ver-
tonings soos The Epicene Butcher 
and Other Stories for Consenting 
Adults en We Didn’t Come to Hell 
for the Croissants. Haar werk is 
geskoei op kamishibai, ’n eeue 
oue Japannese tradisie van stories 
vertel met storieborde wat vooraf 
geskilder of geteken word, in 
’n houtkas geplaas en dan gewis-
sel word soos die storie vorder. 
Dus zero tegnologie – nie eens 
’n mikrofoon vir die akteur nie. 

“Dit kan soms tot drie maande 
neem om die storieborde vir 
’n enkele vertoning te skilder of 
teken,” verduidelik Jemma.

Iemand het Jaco êrens beskryf as 
’n futuris en vir haar as ’n Luddiet. 
Sy lag heerlik vir dié vergelyking. 

“Ek veronderstel dis ’n lekker 
vergelyking,” sê sy, “maar dis 
darem nie heeltemal waar dat ons 
heeltemal teenoorgesteldes is nie. 
Ek en Jaco vind mekaar op visuele 
vlak, en dít is belangrik vir teater.”

“Ek het aanvanklik gedink hy 
glo nie aan woorde of teks nie,” sê 
sy. “Dis glad nie waar nie. Hy het 
’n geweldige respek vir teks, in so 
’n mate dat hy my nie wou toelaat 
om enigiets te verander nie. Ek het 
Cellist with Rabies geskryf en ek 
mag dit nie verander nie. Dit was 
só irriterend!” Maar sy gee dan toe 
dat die skrywer hom- of haarself in 
’n stadium uit die repetisielokaal 
moet verwyder. Soos Jaco gesê 
het: “Waarom die moeite doen om 
’n teks te hê as jy dit aanhoudend 
gaan verander?” Sy sug. “Daar was 
dele wat ek gedink het ek kan ver-
beter, maar hy wou niks weet nie!”

Nog ’n aspek van Jaco wat haar 
verras het, was sy en die stel ont-
werper, Rocco Pool, se betrok ken - 
heid deurgaans terwyl sy die 
kuns werke vir Cellist with Rabies 
geskep het. Jemma het skone 
kunste aan Wits gestudeer en 
daarna eers haar dramagraad 
gedoen. “Ek moet eintlik nie eens 
noem dat ek kuns gedoen het nie,” 
spot sy. “Dis só lank gelede!”

Sy verduidelik dat die regisseurs 
haar gewoonlik los om die illustra-
sies te doen en dan begin hulle 
repeteer sodra dit klaar is. “Ek kan 
verstaan waarom Jaco dit nie wou 

gehad het nie, want anders daag hy 
daar op, alles is klaar gedoen en hy 
was nie betrokke by die proses nie. 
Hy en Rocco was regdeur die hele 
proses daar en dit was só lekker,” 
lag sy. “Ek het hulle natuurlik nog 
nie betaal vir daardie deel van die 
werk nie!” Dis duidelik dat Jemma 
en Jaco ’n wedersydse respek vir 
mekaar het, al verskil hulle funda-
menteel in wat hulle in hulle  
onder skeie produksies doen.

Ons keer terug na die gedagte 
dat Jaco ’n futuris genoem word. 

“Wel,” sê Jemma, “as jy mooi 
daaraan dink, is alles in Cellist 
with Rabies analoog. Ons werk 
met skyfies in ’n skyfieprojektor. 
Laat ek net vir jou sê, om ‘film 
stills’ in skyfies te omskep is een 
van die duurste dinge wat ek nóg 
moes laat doen.

“Siestog, ek dink ek het tog vir 
Jaco teleurgestel. Hy is só presies 
met alles wat hy doen, maar op die 
skyfie van die petribakkie was die 
sirkel altyd nét te donker.” As jy 
egter op daardie skaal werk, is dit 
bykans onmoontlik. Dit is só klein. 
Ek noem dit ‘tiny-shibai’.”

Ek vra hoe hulle die virus laat 
beweeg het. “Dit het nie!” lag sy. 

“Dís die krag van kamishibai. 
Mense vra my dikwels hoe sus-en-
so gebeur het, dan moet ek hulle 

vertel dit het nie gebeur nie. Hulle 
dink maar net hulle het dit gesien.”

Ons gesels oor ’n toneel in Cel-
list with Rabies wat onverwags 
besonder eroties is, in ’n stadium 
en op ’n manier wat jy dit glad nie 
verwag nie. Heelwat van haar werk 
het sterk erotiese elemente, waar-
onder ’n kamishibai-vertoning 
wat sy so ’n paar jaar gelede by die 
KKNK in Afrikaans opgevoer het.

“Wanneer daar seks en geweld 
in ’n toneelstuk is, moet jy die ge- 
hoor geleidelik daaraan gewoond 
maak. Dit help nie jy skok hulle 
net nie. Jy het in wese jou gehoor 
se instemming nodig om voort te 
gaan. Jy kan nie net hulle vertroue 
skend nie.”

Sy verduidelik dat Cellist with 
Rabies op een uitsondering na 
die werk is wat die minste erotika 
bevat. Die betrokke toneel is egter 
een van die mees gewaagdes wat sy 
tot nog toe gedoen het.

Haar kamishibai-vertonings 
voed die introvert in haar gedu-
rende die voorbereidingsfase 
wanneer sy besig is om die illus-
trasies te doen in die ongeveer drie 
maande voor die stuk ’n aanvang 
neem. “Wanneer ek dit dan voor 
’n gehoor plaas, wil ek aanvanklik 
doodgaan,” sê sy, “want dit voel vir 
my of hulle dit nie verstaan nie.” 

Haar gesonde verstand sê vir haar 
die gevoel spruit uit onsekerheid.

Dit is moeilik om te glo dat 
Jemma enigsins ’n gebrek aan 
selfvertroue kan hê, want haar 
enorme talent en intelligensie is 
so duidelik vir almal om te sien. 
Sy het ook al talle toekennings en 
pryse ontvang – nie net plaaslik 
nie, maar ook by die groot Fringe-
feeste van die wêreld.

Die verhaal van Cellist with 
Rabies is net so aweregs soos die 
skrywer daarvan. Die viroloog 
Joan Remy is jare lank al gefas-
sineer deur hondsdolheid en die 
virus wat dit veroorsaak. Net een 
persoon het glo al gevorderde 
hondsdolheid oorleef, en dit was 
met behulp van die omstrede 
Milwaukee-protokol. Sy probeer 
agter die kap van die byl kom. Die 
akteur David Viviers vertolk die 
rol van die virus teenoor Jemma 
in die rol van Joan.

Dit is seker onvermydelik 
dat ons uiteindelik ook oor die 
corona virus sal gesels.

Ons bespiegel hoe lank dit kan 
neem om ’n kuur te vind. Jemma 
het die laaste sê as sy jou herinner 
dat wetenskaplikes al 8 000 jaar 
lank soek na ’n kuur vir hondsdol-
heid. En as alles skeef loop, dan is 
sy darem nog “humorous”. 

Onbeskroomd 
aweregs

Jemma Khan. Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT
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Wealth Advise. Invest. Insure.

PUNO SELESHO
Poet, Writer and Law Graduate.

      I FOUND MY VOICE
     WHEN I BECAME A
   VOICE FOR OTHERS.

#WealthIsWithin

                                          Whatever wealth means to you, our advisory,
                                   insurance and investment solutions are tailored
                                             to you and your family’s unique aspirations.
                                  No matter where you are on your wealth journey.

Standard Bank is an authorised financial services and registered credit provider (NCRCP15). The Standard Bank of South Africa Limited (Reg. No. 1962/000738/06).
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Ons het skokwaarde nodig
Krummelpap, afval en  
Sunlightseepbaddens.  
HMS Bloemhof-skoolsaal.  
Vandag om 15:30.

Daar is waarde in skok
waarde, want hoe anders 
kom ’n mens verby die 

apatie en die verlies van die wil om 
te probeer regmaak wat verkeerd 
is? Dankie tog, Ronelda S. Kamfer, 
dat jy die helse pleister wat ’n bou
vallige huis aanmekaar probeer 
hou, afpluk – vinnig, sodat nie
mand die kans kry om te keer nie.
Saam met die dansers van die 
Garage Dance Ensemble, al die 
pad uit die Namakwalandse dorp 
Okiep, knap bestuur deur Alfred 
Hinkel en sy lewensmaat, John 
Linden, is hierdie produksie ont
stellend omdat elke scenario so 
geloofwaardig is.

Mense is mos nie mense vir 
mekaar nie, mense is net mense 
vi hulle self
Behalwe vir die vatterige uncles en 
nefies en my ouma wat favourites 
maak van
die kleinkinders met gladde hare 
en die jare van krummelpap en 
afval en
Sunlightseepbaddens wat jou vel 
so ’n vaal lagie los asof jy dit nog 
moet
polish en boop daai
Is die huis gebou maar die bou
werk kry nie klaa nie daai groot 
bakstene wat jy
in vaskyk met die cheap paint op 
word groter elke moment wanneer 
jy daa sit
en staar
en jou pa is kwaad.

Dis met woorde soos dié, en 
die staccato pas van die dansers 
se lywe, dat die werklikheid soos 
skuur papier oor jou vel begin 
vrywe. Dié stuk is nie veronderstel 
om jou gemaklik agteroor te laat 
sit nie. Die verteller is die poster 
girl van klein bruin gemeenskappe. 
Wet lookhare, sonder voortanne, 
met ’n gesig wat jou waarsku: 
Moenie met my sukkel nie. 

“But ek is mos ’n plaasmeid,” sê 
sy. “Ek praat in twee registers. Die 
een sê poes en die ander een kont.”

Daar was baie skoolkinders 
in die gehoor. Is dit gepas, dink 
’n mens vir ’n oomblik, want goe
ters word by die naam genoem. 
Maar dan, skaars drie maande die 
nuwe jaar in, is die nuus immers 
vol kinders wie se gebreekte lyke 
in ’n veld gekry is, of half verrot 
onder ’n bed. Meisies, jongetjies. 
Die roofdiere tref nie onderskeid 
nie. En meestal – en dis die ergste 
– is dit nie stranger danger nie. Dis 
die oom wat saam in die huis bly, 
of net ’n paar huise verder.

Nee, jissis, is die armoede en 
swaarkry dan nie genoeg nie?

Daarom dans en sing Kamfer se 
woorde saam met die dansers,  
soos ’n gebed en ’n versugting:

het jy al ooit gehuil dat jou trane 
grof raak
het jy al ooit in die spieël gekyk 
en gewens jou binnekant 

kan jou buitekant word
want daar is iets mooi binne in jou

Wat die teks doen, is om die 
daaglikse geworstel op een plek 
neer sit. En selfs al het jy dit al 
’n honderd keer vantevore gehoor, 
moet jy maar sterk wees, want 
hierdie boodskap is belangrik 
genoeg om gehoor te word – kyk 
maar net na die gemeenskappe om 
jou. Die mooi kant van die lewe, 
vertel die dansers se lywe, is ’n plek 
waarvan jy weet, maar wat jy  
dikwels nie ken nie.

Hinkel het vroeër aan die INK
joernalis Marchelle van Zyl vertel 
die manier hoe Kamfer haar taal 
gebruik, is soos musiek.

“Dit is woorde wat spesifieke 
goed sê: Dié is my oom, daai is 
my tannie, dit is my dronk pa. 
As ’n mens die taal van dans 
ge bruik, kan jy nog baie lae oor 
daai woorde byvoeg. Daar is dinge 
wat jy met die liggaam kan sê wat 
ander mense kan voel en verstaan, 
al kan ’n mens dit nie noodwen
ding in woorde omsit nie.

“Ons gebruik drie tale wat 

met mekaar speel: die taal van 
musiek, digkuns, en die taal van 
die liggaam. Partykeer gaan hulle 
in dieselfde rigting, partykeer in 
teenoorgestelde rigtings.”

Die produksie is slim saamge
stel, want net mooi op die punt 
wanneer die gehoor na ’n break 
smag, kom die humor wat vir die 
meeste SuidAfrikaners ’n kruk en 
coping mechanism geword het.

Sien voor jou geestesoog twee 
dronk anties aan die einde van 
’n baie lang aand se gekuier. 

Só loop die storie:

die twee van hulle crash soos 
twee karre in ’n Arive Alive 
tv commercial
en op dieselfde moment begin my 
een antie te choke aan ’n peanut
en omdat my anner antie nie van 
beter weet nie
besluit sy dat al way om iemand 
te help wat choke is om haar nog 
verder te choke
terwyl sy vir haar choke sê sy:
“jy sal nie fokken vrek gan op die 
number nie, die is my trou song”

En natuurlik is daar aan raad 
– gevraag en ongevraag – nooit 
’n tekort nie, soos om te soek vir 
’n man met “die bad tanne, want 
hy is die een wat al die mooi 
woorde binnehou”.

Dié produksie wat by die 
Woordfees gedebuteer het, is een 
wat van die kleinste dorpies tot 
in die grootse metro’s opgevoer 
moet word. Al bied dit nie al die 
antwoorde nie, gaan die produksie 
mense ten minste laat besef hoe 
ons en ons kinders by die afgrond 
staan met los klippertjies onder 
ons voete.

Dinge met skokwaarde – dít is 
wat ons nóú nodig het.

Hierdie produksie is daai stem 
– en lewenslyn – wat ons moet 
gebruik om mense tot stilstand te 
ruk. Want ná die stilstaan en dink, 
gaan die doen tog uiteindelik kom. 
– Jo-Ann Floris

“Ons gebruik drie tale wat met mekaar speel: die taal van musiek, digkuns, en die taal van die liggaam.” Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT

Kamfer se woorde sing en dans saam met die dansers, soos ’n gebed en ’n versugting.
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CONNECT

Alumni-betrekkinge 
verbind die verlede, 

hede en toekoms.

Word deel van 
ons wêreldwye 
Alumni-Netwerk
Bou Bande
Bou kontakte deur die US se wêreldwye gemeenskap. Spoor 
klasgenote op en deel jou herinneringe, kyk wat hulle tot 
dusver gedoen het en bly in aanraking. 

Ploeg Terug
Stel bekend, mentor, neem in diens en bied werkservaring 
aan studente in hulle � nale jaar en mede-Maties.

Brei Uit 
Vergroot jou professionele netwerk, ontmoet invloedryke 
mense en bevorder jou loopbaan.

Registreer in minder as twee minute deur 
jou bestaande LinkedIn- of Facebook-
profiel of e-posrekening te gebruik. 

www.matiesconnect.com

Politiek

Rapport Regstreeks: Wat is die 
politieke prioriteite van Afri-
kaanse kiesers? Diskoersreeks. 
Die Khaya. 11 Maart.

Dit was nou vir jou politieke teater 
uit die boonste rak, hoor!

Drie keer het die waarnemende 
DA-leier, John Steenhuisen, die 
slagyster gestel, en twee keer 
het die VF Plus-leier, dr. Pieter 
Groenewald, vlugvoetig daaraan 
ontkom. Maar die derde keer was 
die lokaas net te verleidelik, en toe 
beland Groenewald pens en poot-
jies in die gat.

Steenhuisen se punt was dat 
Groenewald deesdae wil hê bruin 
kiesers moet vir die VF Plus stem 
in parlementêre verkiesings, maar 
daar is net wit VF Plus-parle-
ments lede. Bruin mense is dus 
goed genoeg om vir die VF Plus 
te stem, maar nie goed genoeg om 
vir die VF Plus in die parlement 
te dien nie, was die strekking van 
Steenhuisen se visvang-ekspedisie.

“Dit is onwaar – Peter Marais 
dien vir ons in die provinsiale 
wetgewer,” het Groenewald geant-
woord, waarop ’n pandemo nium 
gevolg het onder die groot gehoor, 
wat die Khaya volgepak en tot 
diep in die Plataan oorgespoel het. 
Want in die Wes-Kaap onthou 
almal presies wie die NNP-premier 

was wat die provinsie aan die ANC 
oorhandig het voordat die kiesers 
dit weer in 2009 weggeneem het.

Groenewald het dit duidelik 
gemaak hy staan by sy man, maar 
miskien kon hy homself diep in 
sy hart skop. Want tot in daardie 
stadium het hy Steenhuisen goed 
bygekom en by tye opdraande 
gegee hier in die diepblou Boland.

Taalhekkie
Steenhuisen is geensins gehelp 
deur die feit dat die onderhoud-
voerder, Waldimar Pelser, nié aan 
hom die keuse gegee het om in sy 
moedertaal debat te voer nie – dit 
is doodgewone hoflikheid wat 
oral elders op die Woordfees geld 
wanneer Afrikaans nie iemand se 
moedertaal is nie. 

Die gevolge was by tye pynlik, 
want Steenhuisen probeer (seker-
lik met die beste bedoelings) 
Afrikaans praat lank voor hy die 
taal onder die knie het, maar sy 
weergawe van Afrikaans is erger as 
Tony Leon s’n. Dit het darem ver-
beter namate hy ontspan het.

Andersins was Pelser op sy 
sjarmante vlymskerp beste en 
die debat was sowel vermaaklik 
as inhoudelik ryk vir die gehoor, 
met albei politieke leiers wat 
hulle standpunte duidelik en 
met oorgawe oorgedra het, en 

die roede geensins gespaar het nie.
Tewens, die gehoor het by tye so 
stewig meegeleef dat menige ver-
hoogakteur dit die twee politieke 
akteurs sou beny. 

Hoewel baie punte heen en weer 
gemaak en baie beledigings en 
beskuldigings heen en weer geslin-
ger is, was Steenhuisen se basiese 
punt dat Afrikaanse mense (en 
alle Suid-Afrikaners) se taal- en 
kultuurregte ten beste gedien word 
wanneer mense van alle rasse en 
klasse vir mekaar se regte veg, deur 
’n diverse party wat as beginsel vir 
alle taal- en kultuurregte veg en 
groot genoeg is om die ANC uit 
regering te hou.

Op sy beurt was Groenewald se 
basiese punt dat die DA só hard 
probeer om ’n breë kerk te wees 
en die ANC getalsgewys te klop 
dat kleiner groepbelange soos dié 
van Afrikaanse mense altyd aan 
die agterspeen sal suig. Hy meen 
die onlangse geskiedenis van die 
DA in byvoorbeeld die Schweizer-
Reneke-geval bewys dit.

Ja-nee, dit was meer ’n beves-
tiging van wat ons reeds weet, as 
dat daar vordering gemaak is in 
dié debat. Maar dit was ’n regte ou 
politieke bun fight en die gehoor, 
so ver as wat die oog kon sien, het 
dit gate uit geniet. Soos in die ou 
dae. – Jan-Jan Joubert 

Peter Marais ontstig 
Woordfees-debat

Ena Jansen, skrywer van Soos Familie / Like Familie, 
staan met ’n eksemplaar van haar boek voor die skildery 
Cookie: Annie Mavata deur Kay Dorothy, wat op die boek 
se omslag gebruik is. Die kunswerk is op bruikleen en kan 
nog tot 15 Maart besigtig word by die Rupert-museum. Dit 
vorm deel van die gelyknamige uitstalling. Jansen doen 
op 13 Maart om 11:00 en 13:00 persoonlike rondleidings. 
Besprekings is noodsaaklik. Foto: MARCHELLE VAN ZYL

In woord en beeld
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Die helende krag van musiek

Die wêreld is al deur vele 
oorloë getref: Net in die 
vorige eeu was daar twee 

wêreld oorloë en sedertdien heel-
wat aan valle van nasies op ander 
nasies wat so byna-byna ’n derde 
kon ontketen.

Vandag is daar soms ’n nugtere 
sin en verantwoordelikheid om 
die vrede te bewaar en geweld af 
te sweer. Kuns bied aan mense 
die geleentheid om daardie sin vir 
vrede uit te druk deur die geweld 
te wys, maar daarmee saam ook 
hoe ons dit kan verwerp, ont-
lont en vermy. In musiek lê dit 
opgesluit in ’n paar werke wat ná 
die Tweede Wêreldoorlog gekom-
poneer is in reaksie op die vernie-
tiging. Maar ons is dag ná dag nog 
besig om te midde van konflik 
vrede te probeer bewerkstellig.
Met hulle konsert Ahimsa fokus 
die Juliet-strykkwartet op musiek 
wat innerlike heling vergestalt. 
Die konsep “ahimsa” kom uit die 
tradisies van Hindoeïsme, Boed-
dhisme en Djainisme, en verwys 
na ’n afstanddoening van geweld – 
iets wat lei tot die innerlike heling 
waarna die mensdom streef.

“Ons het toe gaan kyk na Sjosta-
kowitsj se Strykkwartet No.3, 
wat in wese ’n oorlogkwartet is 
met verwysings na konflik. Dié 
stuk vorm die wegspringplek vir 
die idee van ons konsert. Daarna 
het ons gaan kyk na werke wat 
tematies sou inpas, maar ons wou 
nie ’n program met gewelddadige 
musiek doen nie. 

“Ons het na iets gesoek wat die 
spanning sal verlig en verdryf; iets 
wat kyk na konflikresolusie. En dis 
toe ons afkom op die term ‘ahimsa’, 
wat beteken om afstand te doen 
van geweld teen alle vorme van 
lewe,” vertel Annien Shaw, eerste 
violis van die Juliet-strykkwartet.

Sy het aan die US Konserva-
torium gestudeer en is toe na 
Manchester in Engeland om verder 
aan die Royal Northern College of 
Music te studeer. Sy was verbonde 
aan die KwaZulu-Natalse Filhar-
moniese Orkes en tot onlangs aan 
die Kaapstadse Filharmoniese 

Die Juliet-strykkwartet – Matthew Stead (viool), Annien Shaw (viool), Babette Roosenschoon (tjello) en Emile de Roubaix (altviool) – 
hou Vrydag die konsert Ahimsa in die Endlersaal. Foto: VERSKAF

Die woord “ahimsa” verwys na die vermyding van geweld teenoor alle vorme van lewe.  
En dít kan deur musiek bewerkstellig word, vertel die violis Annien Shaw aan Wayne Muller  

oor die Juliet-strykkwartet se konsert Vrydag op die Toyota US Woordfees.

Orkes. En verlede jaar het sy haar 
Ph.D. in musiek aan die Universi-
teit van Kaapstad voltooi.

Tot dusver het Annien ’n besige 
tyd op die Woordfees agter die 
blad: Die afgelope Saterdag was 
sy die solis in The Flat Mountain 
Project (waarvan sy ’n stigterslid 
is) se konsert The Four Seasons 
Recomposed; Maandag was sy 
konsertmeester vir die Camerata 
Tinta Barocca se uitvoering van 
musiek uit barok-operas; en gister 
en vandag tree sy op in Folk 101 as 
deel van Here be Dragons, waar-
van sy ook ’n stigterslid is.

Vrydag kom Ahimsa aan die 
beurt saam met die Juliet-stryk-
kwartet, wat in 2014 gestig is 
deur vier jong spelers – Shaw, 
Patrick Goodwin (viool), Emile 
de Roubaix (altviool) en Babette 
Roosenschoon (tjello) – om 
’n ensemble-geleentheid vir 

’n nuwe geslag spelers te skep. 
“Ons is almal generasie Y, was 

gebaseer in Kaapstad, het almal 
oorsee gestudeer en wou ons eie 
ding begin. Maar dit was nie bloot 
om plaaslike spelers bymekaar te 
bring nie; ons wou ook die werk 
van komponiste van ons genera-
sie bevorder – komponiste soos 
Jan-Hendrik Harley, Hans Roosen-
schoon en Antoni Schonken,” 
vertel Annien oor die strykkwartet 
se ontstaan. 

Patrick het egter in 2018 na 
Kanada verhuis, waarna hulle 
hoofsaaklik op klankbane vir 
rolprente gefokus het. Maar die 
violis Matthew Stead het onlangs 
as die nuutste lid aangesluit, en 
nou is hulle ’n groep oud-Maties 
wat saam speel.

Met Ahimsa bring die Juliet- 
strykkwartet wéér die werk van 
’n plaaslike komponis van hulle 

geslag na die verhoog: Matthijs 
van Dijk se “Truce?” He Asked 
vir strykkwartet. 

“Waar Sjostakowitsj se strykk-
wartet oor oorlog gaan, handel 
dié stuk oor die oplos van ’n argu-
ment tussen twee verliefdes. Dit 
beweeg dus in die rigting van 
konflik resolusie,” verduidelik 
Annien. Sy meen om Suid-Af-
rikaanse komponiste se werk te 
speel plaas ’n groot verantwoorde-
likheid op die musici. “Jy stel die 
komponis se werk aan die wêreld 
bekend. Jou interpretasie gee die 
eerste indrukke van die werk aan 
’n gehoor en beïnvloed dus mense 
se opinie van die werk.”

Aan die ander kant, sê sy, het 
’n nuwe werk nog geen uitvoe-
ringstradisie nie – die musici het 
dus groter vryheid om te inter-
preteer in samewerking met die 
komponis se siening oor hoe die 

musiek moet klink.
Die gedagte van konflikresolusie 

word verder gevoer met ’n selfs 
ligter werk van Mark O’Connor 
(gebore 1962), en uiteindelik 
’n wals deur Lasse Nilsson  
(1815-1899) wat op ’n tradisionele 
volks wysie gegrond is en deur 
die Deense Strykkwartet bekend 
gemaak is.

“Die program word dus al hoe 
ligter na die einde toe. Truce 
beweeg van swaar na lig, en met 
Mark se stuk voel dit of ons na 
die punt van enlightenment be- 
weeg,” sê Annien. Sy hoop dit is 
ook die punt waarby die gehoor 
sal uitkom wanneer hulle Ahimsa 
eers beleef het – die punt waar 
musiek heling bring.

Ahimsa. Juliet-strykkwartet. 
Klassieke musiek. Endler. 
13 Maart om 18:00.

Beethoven-sonates. Endler-
saal. 8 Maart om 15:00.

Ludwig van Beethoven is in 
Desember 1770 gebore, en van-
jaar word sy geboorte 250 jaar 
gelede deur musici reg oor die 
wêreld gevier. Sy naam verskyn 
dan ook ’n paar keer op vanjaar se 
klassiekemusiekprogram van die 
Toyota US Woordfees. 

Een daarvan was ’n uitvoe-
ring van Beethoven-sonates 
Sondagmiddag deur die Duitse 

violis Alissa Margulis saam 
met die Stellenbosse pianis 
Luis Magalhães. Margulis is nie 
’n vreemdeling op die dorp nie 
omdat sy al ’n paar jaar ná mekaar 
hier op die die Stellenbosse inter-
nasionale kamermusiekfees kom 
optree het. 

Die twee musici is tans besig 
met ’n projek om al tien van 
Beethoven se sonates vir viool 
en klavier op te neem en uit te 
voer in verskeie konserte. Vir 
hierdie konsert het hulle drie 

sonates gekies: A mineur, Op. 
23; F majeur, Op. 24 (Lente); en 
A majeur, Op. 47 (Kreutzer).

Van die drie is laasgenoemde 
die bekendste. Dit is ’n vurige 
werk waarin viool en klavier as ’t 
ware mekaar die stryd aansê.  
Dit begin stemmig, maar ontaard 
in ’n tegniese vertoon.

Margulis en Magalhães werk al 
jare saam en dit kom ook so oor 
in hulle goeie samespel. Albei is 
inderdaad sterk spelers in die sin 
dat hulle nogal ’n groot klank uit 

hulle instrument maak.  
Die geheel lewer inderdaad 
’n vurige uitvoering op.

Al drie hierdie sonates het vin-
nige dele wat tegniese vernuf kort, 
maar Margulis doen dit met pure 
gemak en ’n groot mate van musi-
kaliteit. Sy artikuleer fyn sodat 
elke noot in selfs die vinnigste 
passasie hoorbaar en duidelik is.

Maar vir Margulis gaan dit 
duidelik nie net oor tegniese 
vertoon nie, maar ook oor die 
skoonheid van die klank wat sy 

in lang, gedrae dele verkry. Veral 
in die Lente-sonate se tweede 
beweging (adagio molto espres-
sivo) het sy gesorg vir ’n treffende 
musikale lyn wat sekerlik die 
gehoor meegevoer het.

In dié beweging eggo die kla-
vier en viool mekaar, en dit is 
wanneer ’n mens Margulis en 
Magalhães se samespel ten beste 
waardeer. Magalhães se klavier-
spel was deurgaans ’n sterk en 
standvastige steun vir die violis. 
– Wayne Muller

Goeie samespel in Beethoven-sonates
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Nataniël: Hoekom hulle 
swing. Kontemporêre 
musiek. HMS Bloemhof- 
sentrum. Vandag om 10:00.

Afrikaans het eenvoudig nie 
die woordeskat om ’n rare 
vogel soos Nataniël onder 
woorde te bring óf sy vlerke te 
knip sodat jy hom vir ’n daag
likse koppiekrap in ’n koutjie 
kan opsluit nie. 

Nee, hierdie gewoonlik gil
snaakse kaalkopkaketoe kom 
in der waarheid van ’n ander 
planeet – korreksie: ’n ander 
sonnestelsel – waar verbeel
ding, en verbeelding alleen, die 
septer swaai. En amper 35 jaar 
al kry hy dit reg om hier aan 
die kranksinnige suidpunt 
van Afrika op sý voorwaardes 
te skep, leef, sing, stories te 
vertel en al die pad bank toe 
te kêkêkê.

Dinsdagmiddag was dit weer 
so. Alles wat ’n mens teen dié 
tyd van ’n Nataniëlvertoning 
verwag, was daar – en in oor
vloed: (1) sy eiesoortige stem 
wat dié slag treffers uit die 
swingera sy eie gemaak het, 
soos altyd voortreflik begelei 
deur die Charl du Plessistrio; 
(2) sy absurde stories vol ko 
mieklike karakters wat – o, so 
subtiel – fyn stekies uitdeel; 
(3) flambojante, prentjieperfekte 
tabberds en pluime ontwerp 
deur Floris Louw; (4) goeie 
beligting en klank, en (5) die 
vermoë om al hierdie dinge 
saam te gebruik en jou weg 
te voer na ’n wonderwêreld 
waar, prys die Heer met blye 
galme, kortbroeke en Crocs 
en die magtige dreuning van 
krag opwekkers ’n uur lank nie 
bestaan nie. Die toonbeeld 
van professionaliteit. Áltyd en 
tot in ewigheid.

En tog was iets anders – of 
minstens vir my. Sien, in die 
verlede moes ek al twéé keer 
Nataniëlvertonings verlaat, 
bulkend van die lag soos ’n koei 
met mastitis. Een slag het 
’n stewige sluk rooiwyn deur 
my neus uitgekom; ’n ander 
keer moes ek so byna skoon 

onderklere gaan koop. Vir my is 
sy vertonings soos ’n besoek aan 
’n terapeut – net snaakser en 
daarby heelwat goedkoper.

Maar gister het ek hoog
stens gegrinnik, vernaam vir 
die eerste storie oor Heidelief 
met die klein mieliepittandjies 
(omdat sy nooit gewissel het 
nie en nou net sagte kossies 
kan eet), haar man, Gertje, 
’n NG predikant met Genade1 
as motorregistrasienommer, 
en hulle deegpotige naaien
braai“swingers”gemeente wat 
’n bos buite die dorp letterlik en 
figuurlik aan die brand steek.

Wêreldklas
Vervolgens was daar ’n blits
oorsig oor die swingmusiek
genre – “ ’n 3tellingritme wat 
baklei met ’n 2tellingritme,” 
het Nataniël dit opgesom – wat 
in die jare dertig deur legen
des soos Count Basie, Duke 
Ellington, Ella Fitzgerald, Benny 
Goodman, Louis Armstrong en 
Nat King Cole vervolmaak is.

Die musikante – Charl du 
Plessis op klavier, Werner 
Spies op bas en die oudWater
shedtromspeler Peter Auret 
– was uitstekend, en Nataniël 
se interpetasie van “Bewitched, 
Bothered and Bewildered”, 
“Good Thing” en Cole Porter se 
“Let’s Do It” tel beslis onder my 
nuwe gunstelingweergawes van 
dié goue oues. Wêreldklas.

Uiteindelik was die snaaks ste 
sy sêgoed wanneer hy die lede 
van sy “blanke band, want ons 
is almal van Pretoria” voorstel: 
Peter Auret is “cuter as ’n vygie 
op ’n vars graf, maar jy kan niks 
met hom doen nie want hy is 
getroud”; Werner Spies is “die 
Donald Trump van Sunnyside: 
2 m van witgeit wat 11 kg weeg”; 
terwyl Nataniël, op die maat van 
Du Plessis se vorige CD, Free
hand, “en ’n halwe bottel olyf
olie nog nooit verder as track 3 
kon kom nie”.

Maar ek wou kraai van die 
lag en van fase 4beurtkrag 
vergeet – en ek het nie. Die 
skoon stel onderklere was puur 
verniet. – Johan van Zyl

Stemmiger Nataniël 
goël met goue oues

Die jazzaanbieding op 
die Woordfeesprogram 
is weer van hoogstaande 

gehalte: Al wat jong opkomende, 
ontluikende of bekroonde jazzster 
is, is vanjaar op die verhoog. En 
nie minder nie as drie kunstenaars 
wat die Standard Bank Jong Kuns
tenaartoekenning vir jazz gewen 
het, was te sien. 
>> Die trompettowenaar Mandla 
Mlangeni het Saterdagaand by 
Amazink in Kayamandi opgetree 
saam met sy mentor, Fredrik 
Norén van Swede. Dié twee 
trompetvirtuose saam op ’n ver
hoog is voorwaar ’n uitsonderlike 
geleentheid. Die eerste helfte van 
die program het bestaan uit Norén 
en sy orkes wat die skare met uiters 
netjiese en presiese “skoon” jazz 
vermaak het. Op die verhoog was 
eersteklas musici soos Andrew 
Lilley (klavier) van die Universiteit 
van Kaapstad en Martin Zenker 
van Duitsland op kontrabas.

Maar toe klim Mlangeni op die 
verhoog…... en ek kan nou eerlik
waar sê vir my is dit ’n geval waar 
die leerling die leermeester verby
gesteek het. 

Ek moet darem net bysê, dis 

twee heeltemal verskillende style, 
en dis eintlik onregverdig om die 
twee te vergelyk – dit is maar per
soonlike smaak.

Mandla speel die trompet met sy 
héle lyf. Die energie en emosie in 
sy klank verleen ’n sielvolle kwali
teit aan die musiek. Dis nie perfek 
en presies soos die Europeërs se 
styl nie, maar het ’n rouheid en 
’n energie wat meer tot my spreek. 
Hy is speels en sing selfs hier en 
daar – en met daardie glimlag het 
hy my in die sak gehad.  
>> Dinsdagaand het die Kyle 
Shepherd-trio, met Kyle 
Shepherd, Shane Cooper en 
Jonno Sweetman die Jazz in the 
Quadprogram afgeskop. Shep

herd word beskryf as “een van sy 
genera sie se voorste jazzpianiste 
en komponiste”.

Passie, toewyding en energie 
drup behoorlik uit sy vingerpunte, 
vloei oor die note en breek in 
golwe oor die gehoor. Hy speel die 
meeste van die tyd met sy oë toe – 
biddend en meditatief.

Hy word bygestaan deur nog 
’n jazzikoon, Shane Cooper, 
wat self ’n meester in sy veld en 
’n bekroonde kontrabasspeler is. 
Die feit dat Shane nooit formele 
opleiding in die kontrabas gekry 
het nie, sorg vir ’n onkonven
sionele styl – soms lyk dit of hy 
eerder kitaar speel op ’n kameel
perd en de laaste formele konven
sie ignoreer.

Cooper is beslis nie net 
’n “byspeler” nie. En ek dink juis 
daarin lê die sukses van dié trio: 
Daar is nie net een ster nie. 

Ek was nog nooit in ’n jazzver
toning waar die atmosfeer amper 
gewyd was nie. Maar Shepherd se 
akkoorde op die klavier voel soms 
soos kerkakkoorde wat omgeswaai 
word. Soos ’n aanhanger kortasem 
gemymer het ná die vertoning: 
“Dit het soos kerk gevoel!”

En al daai (puik) jazz
Die jazz-aanbiedinge by vanjaar se Woordfees maak Marchelle van Zyl 
besonder opgewonde. Sy vertel wat sy al gehoor het... én wat nog wag. 

Slyp jou tande! 

Kyle Shepherd-trio @ 
Standard Bank Jazz in 
the Quad. Kontemporêre 
musiek. Visuelekunste- 
vierkant. 21:30.
VANDAG The Unity Band
MÔRE Mandisi Dyantyis
14 MAART Schalk Joubert 
Band & Sima Mashazi

Kyk hoe drup die passie uit Kyle Shepherd se vingers! Foto: MARCHELLE VAN ZYL
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Fase 4-beurtkrag gaan na verwagting tot die naweek voortduur. Met die uitsondering van twee lokale, is alle 
feesvenues toegerus met kragopwekkers. Vertonings sal dus voortgaan soos geskeduleer. Indien die veiligheid van 

feesgangers en kunstenaars deur beurtkrag en enige sekondêre gevolge van beurtkrag geraak word, sal die vertonings 
na alternatiewe venues verskuif word. Hou die Woordfees se sosialemedia-platforms en webwerf dop vir meer inligting.
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’n Lie� ike Lawaai. Musiek. HMS 
Bloemhof-sentrum. 11 Maart.

Die musikale regisseur Janine 
Neethling weet hoe om ’n lekker 
groep musikante bymekaar te 
kry vir ’n musiekskouspel wat 
die gehoor op hulle voete sal hê. 
’n Lie� ike Lawaai is juis so ’n 
produksie vir dié wat nie mal 
wil dans nie, maar tog lekker 
op die musiek wil skud.

En jy kan mos nie verkeerd 
gaan met Amanda Strydom, 
Joshua na die Reën, Stephanie 
Baartman, Timothy Moloi en Elvis 
Blue nie. Dis net jammer Vusi 
Mahlasela kon weens siekte nie 
daar wees nie, maar hy is toe ver-

vang met sommer twee musikante, 
naamlik Moloi en Elvis Blue.

Dit is egter nie net die sangers 
wat ’n mens laat regop sit nie; die 
instrumentaliste is ook van die 
A-lys, en sluit in Melissa van der 
Spuy op klawerbord, Juan Floors 
Oosthuizen op kitaar, Bez Roberts 
op tromboon, Kevin Gibson op 
tromme, Donveno Prins op saxo-
foon en die Parel Vallei Drumline.

Oosthuizen het die konsert 
geopen met “Nkosi Sikelel’ 
iAfrika”, en toe die drumline by 
hom oorneem, was die gehoor 
reg vir, wel, ’n lie� ike lawaai.

Strydom was in haar element 
met “Rock in my taal” en het 
haarself later omvorm tot Édith 

Piaf om “Non, je ne regrette rien” 
te sing. Die gehoor het daarna gou 
gees gevang toe Elvis Blue, Moloi 
en Baartman lostrek met Johnny 
Clegg se “Great Heart”.

Joshua na die Reën het sy 
“Branders” gesing, maar dis beslis 
oorskadu deur sy weergawe van 
“Love Me Like a Man”. Dit is 
opwindend en met siel gesing, 
asof ’n ander sanger skielik hier 
na vore getree het.

Baartman, wat ook in die 
sepie Getroud met rugby speel, 
het ’n mooi stem en sy kan haar 
gehoor met daardie stem gevange 
gehou, veral toe sy Riana Nel se 
“Dans” gesing het.

Van die instrumentaliste het 

Prins en Roberts met hulle solo’s 
groot aandag getrek. Prins het 
’n verstommende weergawe van 
“Amazing Grace” gespeel – so-
veel emosie is in die klank gesit. 
Roberts het met sy tromboon 
lewe gegee aan Barbra Streisand 
se “Evergreen”. En teen die einde 
van die konsert was die gehoor op 
hulle voete toe die hele ensemble 
opkom en “Pata Pata” sing.

Neethling het waarlik ’n talent 
om ’n konsert aanmekaar te sit wat 
aanklank vind by ’n wye gehoor. 
Die vloei van die liedjies en kuns-
tenaars is sinvol en seepglad, 
sodat jy ingenome daar uitstap 
met ’n lie� ike lawaai in die hart. 
– Wayne Muller
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Rowlen von Gericke en Déanrè Reiners spook sake uit terwyl Tivan de Villiers, Danielle Retief, Jean-Pierre Lombard en Jesse Fourie 
toekyk. Foto: VERSKAF

Die avonture van Robin Hood. 
Kinderfees. HMS Bloemhof- 
skoolsaal. 6 Maart. 

In ’n post-Zuma-era kan ek my 
nie indink hoe ’n mens deesdae 
kinders grootmaak nie.

Wie is hulle rolmodelle? Grimm 
kan ’n mens nie meer lees nie, 
“Siembamba” kan jy nie meer sing 
nie. Dis net moord en doodslag, 
’n kullery en onderduimsheid 
waar jy kyk. 

Die kinderproduksie Die avon-
ture van Robin Hood pas mooi 
in dié Suid-Afrikaanse konteks. 
Robin Hood “gaps” mos maar net 
van die rykstes en gee dit aan die 
armes. Die produksiespan het baie 
mooi probeer om die moraliteit 
van Robin om te tower, maar ek 
dink hulle spindokter moes hom 
maar net die minister van � nansies 
genoem het. 

Ons almal ken die storie van 
Robin Hood. Dit is die prins van 
diewe; berei dus jou kinders voor: 
Daar ís nie ’n morele les in die 
storie nie; dit is eerder ’n les in 
politiek. Dinge is korrup, jy kan 
nie die polisie vertrou nie, jy kan 
nie die president vertrou nie, en as 
jy nie van hom hou nie, dan is daar 
’n staatsgreep, want geweld sorteer 
mos alles uit. En wat is dan nou 
beter as ’n goeie boogskietkompe-
tisie om die hart van ’n a� anklike 
vrou te verower of ’n swaardgeveg 
om die troonopvolger te besleg?

Vroueregte... uhm, wátse vroue-
regte? Huwelike sorteer alles uit, 
en as jy met die regte vrou trou, sal 
sy by jou staan sodat jy die kroon 
kan dra. Die Sherwood-woud 
is ’n mikrokosmos van die 
samelewing waarin ons woon.

Die produksie gaan nie die 
ongeregtighede daarvan takel 
nie; gaan kyk dus met ’n oop 
gemoed. As jy jou kinders Car-
toon Network laat kyk, dan is 
Die avonture van Robin Hood
’n Sondagskooluitstappie. 

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

Not for Persons Under 18.

Die ding met kinderproduk-
sies is natuurlik die ouers moet 
saamgaan. Wat die produksie-
span en skrywer reggekry het, is 
om hier en daar vir die ouers ook 
’n subtiele grappie of drie in te glip. 
Een van die pa’s het harder gelag 
as al die kinders saam. Uiteindelik 

was almal (buiten een wat bad-
kamer toe moes gaan) vir ’n volle 
uur vasgenael – van die kleinstes 
tot die grysstes. 

Die produksie het heerlike inter-
aktiewe elemente en daar is genoeg 
aksie, grappies, romanse en kome-
die om almal se aandag te behou. 

Dis ’n fyn afgewerkte produksie 
wat goed geskryf is en met ’n ferm 
regiehand afgerond is. Die akteurs 
pas perfek in al die verskillende 
rolle en het hulle uitstekend van 
hulle taak gekwyt. 

Om kinders vir ’n uur te ver-
maak is g’n grap nie. Of dit moet 

juis ’n grap wees. Daarom slaag 
Die avonture van Robin Hood met 
vlieënde vaandels. 

Ouers moet maar net ná die 
tyd die morele geknoopte bol 
wol ontrafel soos wat jy elke aand 
ná die nuusbulletin moet doen. 
– Marchelle van Zyl

‘Robin Hood’ word mini-SA

Wat sê die kinders?
Emma Langer (7)
Ek het van álles 
gehou! Ek het 
geleer: ’n Mens 
moet nie gierig 
wees nie, want die gieriges gaan 
verloor en die goeies gaan wen. 

Jadrian Abrahams 
(7)
Ek het die meeste 
gehou van toe 
hulle baklei het. En 
ek het die meeste 
van die prins gehou. 

Dehandré Jabu 
(10)
Ek het die meeste 
van die troue ge-
hou. Dit was mooi. 
Ek het ook baie van 
Robin self gehou. 

Raily Claaste 
(4)
Ek het die meeste 
van die vrou 
gehou, want sy het 
getrou. Ek het baie van 
haar blomme gehou. 
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Profiel

Meester van die 
kitaar

Dit is die jaar 1989. ’n Skate-
boarder met ’n lang kuif, 
baggy broek en voorliefde 

vir die musiek van die punkgroep 
Black Flag en die Beastie Boys 
vind tot sy ontsetting uit sy ouers 
gaan noord verhuis uit die Kaapse 
voorstad Plattekloof... eersdaags 
gaan hy hom in een van Pretoria se 
Afrikaanse bastionskole bevind.

Sy naam is Schalk Joubert. Hy 
is hier in Ryneveldstraat op Stel-
lenbosch gebore en het min in 
gemeen met sy nuwe klasmaats in 
die bloue Blou-Bul-hemel. Buiten 
die vreemde uniek Pretoriase vor-
mingsoomblikke – soos ’n onder-
wyser wat ná ’n rugbynederlaag 
teen ’n buurskool gedurende 
’n saalbyeenkoms herhaaldelik gil: 
“Hier sal julle wen, wen, wén!” 
en dan die kateder tussen die ver-
skrikte standerdsesse ingooi – is 
musiek sy lewe. Die jong Schalk 
word oorrompel deur die vloek 
van die kitaar – in hierdie geval 
die baskitaar.

DIT IS RUIM 30 jaar later. Die 
einste Schalk sit gedurende die 
Toyota US Woordfees op ’n  hoek 
van sy geboortestraat en eet 
’n steak. Langs hom sit ’n Duitse 
jazz-professor wat hy in Ulaanbaa-
tar ontmoet het. Dit is ’n plek wat 
in konvensionele gesprekke eintlik 
net opduik in antwoord op inge-
wikkelde vasvrakompetisies. Die 
hoofstad van die ylbevolke Mon-
golië is op min Suid-Afrikaners 
se droombestemmingslys. Ulaan-
baatar se lughawe is jare gelede in 
’n skreeusnaakse reisprogram deur 
Peter Ustinov as die swakste en 
primitiefste ter wêreld aangewys.

Maar vir Schalk, as die plaas-
like musiekbedryf se voorste en 
vriendelikste verpersoonliking 
van die denkende renaissanceman, 
is Ulaanbaatar ’n stad gevul met 
vriende van wie daar ’n string foto’s 
op sy selfoon is en saam met wie 
hy onlangs die Mongoolse naglewe 
opgekikker het met uitvoerings 
van outentieke Afrikamusiek. 

HY KUIER HIER in Decameron 
saam met die Mongoolse Duitser, 
’n klomp topkaliber-musikante 
uit Swede, nog oorsese musiek-
mentors, sy vrou, Vicky, en selfs 
’n Engelssprekende professor van 
die Universiteit van Kaapstad. 
Hulle is besig om die belowendste 
skoolmusikante en eerstejaar-
musiekstudente – van alle rasse, 
tale en agtergronde – in die Wes-
Kaap saam te voeg tot ’n orkes 
onder die vaandel van die Kaap-
stadse Musiekakademie.

Al hierdie dinge voer hy terug 
na sy skooljare, toe André Letoit 
(vandag bekend as Koos Kombuis) 
se kortverhaal “My pa se huis”, 
’n optrede van Laurika Rauch   
by daardie bastionskool en veral 
die aanvangsritme van Queen se 
treffer “Another One Bites the 
Dust” in die onderbewuste saam-
gesnoer is met bittersoet Afrikaan-
 se sinsnedes soos “mans wat op 
die strand staan met tekens van 
verlore fisieke glorie” om vandag 
se Schalk te begin vorm.

“Hoewel ek op skool klavierlesse 
geneem het – met die enigste doel 
om ‘Great Balls of Fire’ te kan speel 
– en in kore gesing het, het ek nie 
eintlik die verskil tussen ’n bas-

Die baskitaarspeler Schalk Joubert is die plaaslike musiekbedryf  
se voorste en vriendelikste verpersoonliking van die denkende 

 renaissanceman – ’n mobiliseerder wat die voorste musiekmakers 
oor grense byeenbring. Jan-Jan Joubert het met hom gesels.

kitaar en ’n elektriese kitaar geken 
nie,” vertel Schalk.

En toe hoor hy die baskitaar-
inleiding van “Another One 
Bites the Dust” en dinge kry rig-
ting, al het sy orkeslid-oupa hom 
vermaan baskitaarspelers is vir 
altyd oorgelewer daaraan om in 
ander se orkeste te speel – nooit 
solo nie. In 1992, in st. 8, kry hy 
sy eerste baskitaar.

Die voornemende student 
Schalk vertrek vroeg in 1994 na 
Stellenbosch. Toe, op 26 April 
1994, eindig die ou Suid-Afrika 
en begin Schalk se nuwe lewe 
toe hy, vierend aan ons langver-
wagte kraaknuwe demokrasie, 
in net ’n onderbroek en met sy 
baskitaar sit en tequila drink in 
’n Stellenbosse watergat. “Wat 
maak jy met daardie bas kitaar?” 
word ’n afspraak vir die volgende 
middag, en só word Schalk die 
baskitaarspeler vir die Wild Pos-
sums, ’n belaglik benaamde pop-
groep met onder andere die latere 
Springbok Nude Girls-lid Adriaan 
Brand op trompet. 

Tussendeur sy (suksesvolle) 

studie vir die graad B.Sc. met 
fisiologie, biochemie en sielkunde 
as hoofvakke, kry die destydse 
studentestasie Radio Matie skielik 
’n geografies belaglik beperkte uit-
saailisensie. Min personeel beteken 
baie uitsaaityd en Schalk saai elke 
week drie programme van drie uur 
elk uit. Hy neem die bisarre besluit 
om live musiek regstreeks uit die 
klein ateljee uit te saai – met een 
opname-mikrofoon!

Oppikoppi verander alles
“Op daardie manier het ek Koos 
Kombuis (skrywer van ‘My pa se 
huis!’) leer ken. Dit het uitgeloop 
op ’n gig waar die Wild Possums 
saam met Koos en sy destydse 
band Die Warmblankes gespeel 
het. En toe speel ek saam met  
Die Warmblankes op die heel 
eerste Oppikoppi nadat ek  
soontoe moes hike,” vertel hy.

“Daar tree ek op saam met 
Va liant Swart, Anton L’Amour, 
Ampie Omo (van Chris Chame-
leon se destydse band Boo!)  
Dagga-Dirk Uys en Koos.

“Vir Valiant het ek kort daarna, 

toe ons terug was op Stellenbosch, 
op my radioprogram gehad. 
Toe loop ek hom eendag op die 
dorp raak. Hulle kitaarspeler het 
gekanselleer vir ’n vertoning, sê hy.

“Ek sê toe vir hom ek ken al 
hulle liedjies en kan instaan... en 
só word ek deel van Mystic Boer. 
Daarna begin ek in ’n Kombi toer 
saam met Die Warmblankes. Ek 
het nie besef hoe mindblowing dit 
is nie – Koos wat op ’n kroegstoel 
agter in die Kombi sit en liedjies 
skryf wat hy die aand al speel, al 
die pad tot by die KKNK in 1995.

“ ’n Klomp dinge was aan die 
gebeur in Afrikaans – daar was 
’n content heavy counterculture 
aan die ontwikkel. Daardie tyd-
perk, van 1995 tot 2000, was ons 
jonk en gewillig. Dit was ’n  
periode van post-anargie – ons 
het gekry wat ons wou hê in die 
land. Die daaropvolgende  
nihilisme het eers teen 2005  
gevolg met Fokofpolisiekar. 

“Ja, ons was te laat vir anargie 
en te vroeg vir nihilisme. Dit was 
’n eksperimentele fase met nuwe 
vryhede – van dagga in koshuis-

gange en tien minute lange songs 
deur mense soos Gert Vlok Nel,” 
verwoord hy die destydse geestes-
toestand van die meer progres-
siewes onder sy generasie.

“Die ekonomie en die land 
was ligter. ’n Mens het teen 2005 
’n goeie bestaan gemaak, makliker 
as nou, en dít met nie-kommer-
siële Afrikaanse musiek. As ek tans 
na sommige Afrikaanse musiek 
luister – nie alles nie – dan dink ek 
soms ons het iewers ’n oorlog ver-
loor waarby ons nooit geweet het 
ons betrokke was nie.”

Intussen het hy in 1999 ’n be-
palende loopbaanervaring be-
leef toe hy saam met Laurinda 
Hofmeyr gewerk het aan haar 
debuut-album, Perd oor die maan, 
met haar lieflike toonsettings van 
bekende gedigte.

“Daar was en is ’n simbiose,” 
onthou Schalk oor sy samewerking 
met Laurinda – wat ’n mens bring 
by hoeveel werk hy saam met  
Afrikaanse kunstenaars en in  
Afrikaans doen. 

Benewens ’n magdom ander 
voorbeelde is die ondenkbaar raak 
manier waarop hy in verlede jaar 
se Musiek en liriek-gedenkkonsert 
by die Woordfees die mooiheid, 
die kuns, die politieke belang, die 
tekortkominge maar bowenal 
– prysenswaardig, gewaag en  
soms onbegrepe – die dikwels 
onsamehangende ongemak tussen 
die kleinkuns-deel en die politieke 
protes-deel van Musiek en liriek 
belig het.

Dit was die geskakeerde mees-
terstuk van ’n denker eerder as 
die stroopsoet, lui nostalgie van 
’n ontoereikende terughunkering.

Hoekom dus, met die wêreld 
om uit te kies, doen Schalk soveel 
werk hier?

“Die opwindingsvlakke is hoër 
daar, maar hier is ook goed, en 
daar is niks lekkerder as wanneer 
iemand iets presies reg verwoord 
in jou eie taal nie.

“Die Afrikaanse publiek is 
ook ongelooflik lojaal, as jy 
byvoorbeeld in ag neem wat die 
markpenetrasie van Michael Jack-
son se ‘Thriller’ was gegewe die 
hoeveelheid Engelssprekendes 
in Noord-Amerika teenoor die 
markpenetrasie verteenwoordig 
deur die verkope van Afrikaanse 
kunste naars hier by ons.

“In elk geval, my gesin is hier,” 
sê hy en vang vir ’n oomblik Vicky 
se oog.

“Jy besef nie altyd die behoefte 
tot jy die antwoord gevind het nie. 
Jy probeer dalk die water uit die 
boot skep eerder as om die gat in 
die boot reg te maak.”

’n Mens hou hom dop terwyl 
hy, die onderhoud afgehandel, 
sy gesprek met Vicky, die Swede, 
die Kaapse Engelsman, die ander 
medewerkers van oorsee en hier 
te lande, en miskien bowenal, die 
Mongoolse Duitser hervat oor die 
pragtige projek waaraan hulle bou 
terwyl soveel ander in ons land kla 
en afkraak tot credo verhef het.

Hy lyk gewortel, tevrede en 
ondernemend, en as jy nog altyd 
heimlik ’n bewonderaar van sy 
kuns, menswees, oopkop uitkyk en 
bowenal sy curse of a living mind 
was, wens ’n mens vir Schalk altyd 
die lewensvreugde toe wat vanaand 
in Decameron uit hom straal.
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Skrywers en menings

RSG Praat Saam. Diskoers. 
Die Plataan. Alfred Adriaan: 
Van Hankey. Amazink. Nag-
gesprekke: Jong kunstenaars. 
Diskoers. ATKV-Boeke-oase.

Ek is bruin. So, natuurlik wil 
ek hoor wanneer mense praat 
van goeters wat mense in my 
speelgroepie raak. Maar Dinsdag-
oggend wou ek eintlik nie meer 
saamspeel nie. Drie paneellede 
het agter die mikrofoon ingeklim 
om oor dié onderwerp te praat: 
“Bruin belange in ’n demokratiese 
bestel. Word die groep weer 
eenkant toe gestoot?”

Die titel moes my gewaarsku 
het, maar soos ’n kind wat dink 
sy gaan ’n stokkielekker kry as 
sy soet is, luister ek maar. Ek 
moes nie.

Oppervlakkige debat. Geykte 
uitdrukkings van “ons was nie 
wit genoeg nie, nou is ons nie 
swart genoeg nie”. Really? Daai is 
so 1994. Het ons regtig daar bly 
staan? Dan het ons baie om oor 
te worry.

GESOEK: Mense wat die 
debat vorentoe kan vat, wat kan 
stry en stoei oor die kwessie in 
plaas van Jannie Jammergat speel. 
Ek wil nie meer met hulle speel 
nie. Ek wil saam met mense speel 
wat die bal hoog in die lug gooi 
sodat ek ’n bietjie moet spring en 
strek om by hom uit te kom, 
om te wys ek kan.

GEVIND: ’n Sin vir humor en 
’n stand-up comedian wat die 
donkerte verdryf het. 

So beland ek toevallig eergis-
teraand by Amazink in Kaya-

mandi nadat twee feesgangers in 
die shuttle my maklik omgepraat 
het. Dankie tog. Dankie. Min het 
ek toe geweet dit was die elikser 
wat my deur die daaropvolgende 
beproewing moes dra.

As jy nog nie vir Alfred 
Adriaan beleef het nie, maak 
’n plan. Eskom het so ’n bietjie 
met sy planne gemors weens 
fase 4-loadshedding, maar lag 
verdryf inderdaad enigiets van 
’n donker luim tot donker ge-
dagtes oor die kragverska� er. 

Adriaan se humor is skerp en 
slim, en hy duik en rol knap deur 
’n horde stories – so behendig 
soos ’n taxi deur swaar tra�  c.

Vinnig dink, vinnig praat en 
gou-gou die gehoor opsom – en 
kort voor lank is die maag te seer 
van die lag pleks van koppe seer 

oor die elektrisiteit. Die bar-
man by Amazink het sommer 
gou ook voordeel getrek toe die 
gemoedere begin lig, het ek so uit 
die hoek van my oog gesien.

Die nuwe uitbundigheid het 
gemaak dat Adriaan darem een 
man in die gehoor so ’n bietjie 
moet maan oor die brandewyn 
sonder brieke toe dié kliphard 
’n nommer probeer score van 
’n vrou in die gehoor.

VERLOOR: My humor, laat-
aand by die bespreking oor hoe 
jong kunstenaars werk kan kry 
in die veld waarin hulle opgelei 
is en in belang stel.

Gaap. En nie net omdat dit 
late rig was nie (ek is helaas verby 
die veerkragtigheid van my jeug).

Die Boeke-oase was toe nie 
’n oase nie, maar ’n drinkplek vir 

oorwegend drama- en kuns-
studente wat só besig was om 
te diep in die bottel en hulle eie 
voorkop vas te kyk dat ek gevoel 
het om vir hulle minimumloon te 
betaal net sodat hulle kan ophou.

Regtigwaar, die paneel is swak 
saamgestel, die gesprekleier ge-
heel en al nie inspirerend of in 
beheer nie, en ek is daar weg met 
’n gebed in my hart dat die kunste 
oorleef ondanks die gehoor.

Kyk, as ’n gesprekleier hier by 
die vyf keer vra of daar dan nie-
mand in die gehoor is wat die ek-
stra stoel op die verhoog kan vul 
nie – en steeds geen reaksie kry 
nie – voel dit eintlik of daar saam 
met die gebed ook ’n cleansing 
ceremony gehou moet word dat 
dít wat die kunste terughou, wyk. 
– Jo-Ann Floris

Die lekkertes en die onlekkertes

Etienne Leroux: Die man met 
die swart sonbril. Skrywersfees. 
Boektent. 9 Maart.

By hierdie heerlike saamtrek 
was daar drie deelnemers: 
die digter Lo� us Marais, 

die romansier Ingrid Winterbach 
en die skrywer en oudkoerantman 
M.C. Botha. 

Almal was daar om oor die 
rand eier Etienne Leroux te praat, 
omdat elkeen op ’n besonderse 
wyse ’n aanhanger van hierdie 
man was. Winterbach het reeds op 
18-jarige ouderdom met Leroux 
begin korrespondeer, en daaruit is 
die roman 18-44 gebore. 

Botha en Leroux het gereeld 
gekuier op Onrus, daar langs die 
see, en Marais het op ’n dag onver-
wags by Leroux (toe reeds saliger) 
se plaas, JaNee, opgedaag. 

In die begin was Marais se gaste 
nie juis tegemoetkomend met hulle 
antwoorde nie en dit het gevoel of 
hy tande trek. Dit was egter van 
korte duur, want toe die motor se 
enjin eers aangeskakel is, toe is 
daar geen keer aan die stories nie. 

Dit was nie juis ’n lineêre 
gesprek nie, en daarom gaan ek 
ook rondspring (dit maak nie saak 
nie). Wat opvallend was, was hoe 
al drie saamgestem het Leroux 
word vandag nie vereer soos hy 
vereer behoort te word nie.

Botha het vertel hoe hy een slag 
na Human & Rousseau gebel en 
vir die telefoniste gevra het of sy 
weet wie Etienne Leroux is. Die 
antwoord was natuurlik nee, want 
baie mense by uitgewers wat nie 
redakteurs is of in die bemarkings-
afdeling werk nie, het perdalks 
’n vae idee (indien enigsins) wie 
die mense is wat indirek hulle sala-
ris betaal. Daar is ook min belang 
in die ouer garde. Dit is wat dit is. 

Dit is inderdaad ’n voorbeeld 
van hoe hierdie grensverskuiwende 
romansier van die radarskerm 
ver dwyn het. Botha het vertel 
hoe Leroux se uitgewer hom een-
dag gevra het om vir hulle ’n foto 
te stuur, maar een wat e� ens 
anders is. Hy het nie op hom laat 
wag nie en een gestuur waarin hy 
’n rok dra met ’n roos in sy mond. 

“Etienne Leroux as fopdosser,” 
het iemand gesê. 

Botha onthou sy eerste kennis-
making met Leroux se werk was 
toe hy as jong man ’n kelner in 
die vloot was. Daar was maar 
min om te doen vir hom, maar 
daar was wel ’n biblioteek. Dit 
is hier waar hy Sewe dae by die 
Silbersteins gelees het – en dit 
het hom geruk.

Marais het vertel hy het op 
’n road trip saam met sy ma besluit 
om by die plaas JaNee te gaan 
inloer. Die volgende oomblik 
hardloop ’n tannie met ’n melktert 
by die voordeur uit... maar sy het 
eintlik ánder mense verwag. Sy het 
hulle wel deur die huis geneem, 
ook na sy graf, en Marais het na 
Leroux se gelie� oosde stoel in die 
kroeg gaan kyk. 

“Dit is asof hy ’n skrywer is 
wat geskep is vir ’n kultusgevolg; 
waarom is daar nie ’n groter 
kultus rondom hom nie?” wou 
Marais weet. 

Winterbach het gesê sy het op 
14-jarige ouderdom die Silber-
steins-boek gelees en sy vermoed 
dit moet ’n indruk gemaak het. 
Op 18, toe sy kuns gestudeer het 
aan Wits, het sy ’n brief aan Leroux 
geskryf. Hoekom juis aan hom 
weet sy nie juis nie.

Op ’n dag kom daar ŉ lang bruin 
koevert by haar aan – met ’n ant-
woord van Leroux. Sy was opge-
wonde en wys dit toe vir ’n paar 
mense, maar almal was Engels en 
hulle het nie geweet wie hy is nie. 

Hoe sou dit vandag wees, so 
’n korrespondensie? Sou ’n mens 
’n WhatsApp stuur? 

Die briewewisseling het voortge-
gaan en later die grondslag geword 
vir ’n trilogie wat begin met 18-44, 
gevolg deur Isis Isis Isis en Na’va.

Toe Marais vir Winterbach vra 
wat haar reaksie op die eerste boek 
was, antwoord sy: “Ek kan nie 
onthou nie. Man, ek was jonk; 
ek was só besig met my eie lewe, 
dit was nie ’n issue nie.” 

Die drie boeke wat die grootste 
lof gekry het, was Sewe dae by 
die Silbersteins, Magersfontein, 
O Magersfontein! en 18-44.
Marais is entoesiasties oor sy tri-
logieë, maar Winterbach voel die 
eerste boek van enige trilogie is 
gewoonlik die beste, waarna die 
res stoom verloor. 

Botha sê Leroux was baie fyn-
gevoelig, en Magersfontein, O 
Magersfontein! het hom amper 

Laat ons 
Leroux 

nié vergeet

geknak. By sy huis het hy ’n hele 
biblioteek gehad met skrywers van 
reg oor die wêreld, maar hy was 
veral lief vir Iere. Hy het selfs Ierse 
aartappels laat invoer en geplant. 
Botha het een oggend onverwags 
by JaNee opgedaag... en daar sien 
hy die skrywer in sy nagjapon. 

“Ek is seker die enigste skrywer 
wat hom ooit só gesien het. Man, 
hy het die wonderlikste bene gehad 
– fris kuite, presies soos Gerrie 
Coet zee s’n.” 

Wat was in die oorlogsbelt wat 
hy gedra het?

“Kondome en ’n pakkie siga-
rette. Die pakkie het sekerlik oor 
die jare verkrummel, want hy het 
net een sigaret daaruit gerook, 
naamlik die aand toe hy die 
Hert zogprys ontvang het.”

Dit wil voorkom asof Leroux nie 
veel erg gehad het aan sy eksvrou, 
Renée, nie, en haar ateljeee buite 
die hoo� uis het hy ná die egskei-
dinglaat verval. Nie een van sy 
kinders was in die gehoor nie.

Renée het groen vingers gehad. 
Sy het ’n pragtige tuin gehad met 
die fraaiste blomme en struike, 
maar op ’n dag kom daar ’n swerm 
sprinkane en vreet alles op. Toe 
hulle klaar was, was de laaste plant 
tot op die grond afgevreet.

Renée het glo onder ’n skuil-
naam vir hom briewe geskryf. 
� e mind boggles. 

Oor die briewe tussen Winter-
bach en Leroux het Marais gesê 
daar was ’n vreemde soort � irtasie 
aan die gang. 

“Maar natuurlik!” het Winter-
bach beaam. “Daar was ek met my 
ongevormde libido wat my (in die 
briewe) ontbloot. In die algemeen 
was sy korrespondensie oor alle-
daagse gebeure.” 

“Het jy nooit daaraan gedink om 
hom te skilder nie?” vra Botha toe. 
’n Gelaaide vraag, natuurlik... 

Dit was ’n vermaaklike en infor-
matiewe gesprek tussen drie slim-
koppe wat ’n spel tussen humor, 
ironie en gravitas vervolmaak het. 
As die man in swart met sy belt en 
sonbril daar was, sou hy sekerlik in 
sy skik gewees het.  

Leroux mag nooit vergete raak 
nie. – Herman Lategan

Foto: M.C. BOTHA
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Lientjie toor 
met kleure 
én geure Die voordele van eierwit. 

Toneel. kykNET Hoërskool 
Stellenbosch. 14 Maart om 
16:00, 15 Maart om 11:00.

’n Volgepakte skoolsaal van 
die Hoërskool Stellenbosch het 
Saterdagmiddag lustig meegeleef 
met elke kinkel in die kabel toe 
twee van Afrikaans se gewildste 
en snaaksste aktrises, Marion 
Holm en Margit Meyer-Röden-
beck, in ’n vasgesteekte hysbak 
verskil en saamgestem het oor 
baie dinge, waaronder die voor-
dele van eierwit.

Hulle speel twee susters wat 
hulle siek pa se besittings van sy 
woonstel in ’n lendelam gebou 
moet skuif na sy nuwe tuiste in 
’n aftreeoord. 

Die spreekwoord “ ’n Luiaard 
dra hom eerder dood as om 
twee keer te loop” raak poten-
sieel noodlottig as jy jouself, jou 
suster en te veel van julle siek pa 
se besittings in ’n gedaan hysbak 
inprop om die 14 verdiepings na 
benede te gaan.

Soms is dit te veel gevra van 
die hysbak, en amper te veel 
gevra van jou en jou suster – en 
soms ruk dinge dan letterlik tot 
stilstand. In daardie beperkte 
ruimte het jy en jou suster 
skielik nêrens te vlug van julle 
jare lange fobies, wedywering 
en gedeelde kinderjare nie. 
Die waarheid moet uit.

Die gevolge is by tye skreeu-
snaaks en by tye ontroerend.  
Die gehoor, waarin die demo-
grafie middeljarige wit vroue 
sterk verteenwoordig was, het 
uitbundig gelag en by tye gesnak 
na hulle asem wanneer pynlike 
waarhede en vrese kaalkop ge-
takel is.

Dit is ’n sterk teken dat die 
teks ’n voltreffer is, maar die 
grootste rede vir die opwin-
ding van ’n staande ovasie was 
die aanvoelbare plesier wat 
die twee aktrises uit mekaar 
se spel geput het.

Saterdag kon ’n mens sowaar 
sweer die twee lag soveel vir 
mekaar (nadat Margit super-
stout vir Marion gevra het of sy 
die kameel mis – gaan kyk self 
om te verstaan) dat hulle hulle 
eers moes regruk voordat die 
toneelstuk kon voortgaan. Dit 
was lekker, en só spontaan dat 
dit die gehoor sommer ingetrek 
en aangesteek het.

As die ouderdom 50 dus vir 
jou of jou vriendinne ’n ál vaer 
herinnering raak en jy lekker 
wil lag vir die helder afetsing 
van dié onbesonge ouderdom 
se waarhede en naarhede – en 
sommer net wil terugsit en die 
teater onbevange wil geniet – 
gaan kyk Die voordele van eier-
wit. Wees gewaarsku: Jy gaan lag 
met ’n traan, maar weet ook jy 
gaan beslis nie jammer wees nie. 
– Jan-Jan Joubert 

Marion en 
Margit laat 
vroue lag 
en snakLientjie Wessels

geure
Lientjie Wessels se Geure.  
Leefstyl. Die Khaya. 9 Maart.

Kuns en kos... of is dit dalk 
andersom? Lientjie Wessels 

gee nie eintlik meer om waar die 
een begin en die ander ophou nie, 
en as ’n mens haar eerste kook-
boek, Geure, bekyk, verstaan jy 
presies waarom.

Dit klink dalk snaaks om te sê 
die boek gaan nie oor resepte nie, 
maar eerder oor geure, maar dit is 
juis dié andersheid waarna sy op 
soek was toe sy begin droom en 
dink het oor ’n resepteboek.

Lientjie is ’n kunstenaar en 
was een van die onthoukokke in 
die derde reeks van Kokkedoor. 
Sy het ook al ’n dekorwinkel en 
twee restaurante in die Pretoria- 
omgewing gehad én as stilis 
gewerk. Inderdaad ’n mond vol.

In die gesprek met haar mede- 
Kokkedoor, die Vrye Weekblad- 
leefstyljoernalis Annelize Visser, 
het Lientjie lekker gelag oor hoe 
“oordonderend” alles was aan die 
begin van die verfilming en hoe 
vreemd dit is as ander mense jou 

voorsê wat om te doen en te kook.
“Maar dit was ’n wonderlike 

ervaring en het my die kuns van 
spanwerk geleer. Natuurlik het dit 
ook baie deure vir my oopgemaak, 
onder meer die boek.”

Sy het instinktief geweet die 
boek moet rondom geure gebou 
word. Op haar aanvanklike lys 
het 13 gepryk, maar in die boek is 
heelwat meer.

“My ma het my blootgestel aan 
geure: roosmaryn, suurlemoen, 
knoffel. En kerrie – as sy dit nie 
self gemaak het nie, het sy take-
aways gekry. Ek onthou so goed 
die dag toe die kerrie só hot was 
dat niks dit kon afkoel nie!”

Geure is hoeka opgedra aan 
haar ma, wat ook al die kos vir die 
160 gaste gemaak het toe sy die 
dag met haar man, wyle Robert 
Denton, getroud is. Robert was op 
sy beurt die een wat sin gemaak 
het van haar “gekrabbel” om die 
manuskrip betyds in te handig.  
Die boek is uiteindelik met ’n traan 
vrygestel omdat hy minder as 
drie weke voor die bekendstelling 
oorlede is.

Haar kuns het ’n groot invloed 

op haar kos, veral nadat sy besef 
het die palet is die bord en die 
bord die palet – twee kragte wat 
nie teen mekaar werk nie. Nou is 
dit kleur én geur en Lientjie gedy.

Onder haar gunstelinggeure 
tel asyn, sitrus en gemmer –“die 
Lucille Ball van speserye, want 
dit dans op jou tong”. Maar dan is 
daar ook olywe en olyfolie, tahini, 
knoffel, roosmaryn en neute. En, 

verklap sy, sy koop al dekades lank 
van haar klere by dieselfde winkel 
in die Oosterse Plaza in Johannes-
burg, maar net om die draai ook 
speserye by dieselfde winkel, wat 
van sy ontstaan af aan dieselfde 
familie behoort. “Dis die ding: 
Geure neem jou terug na bekende 
plekke, maar dan gebruik jy dit en 
skep elke keer iets heel anders en 
nuut!” – Jo-Ann Floris

Wynskool. Adam Small-semi-
naarkamer. Chenin Blanc was 
op 11 Maart. Pinotage môre 
om 18:00. 

“Al ooit gewonder of jy moet sluk, 
spoeg of suig?” 

“Hoe maak ’n mens ’n vonkel-
wynbottel op ’n begrafnis oop?” 

“Hoe vinnig trek ’n sjampanje-
prop deur die lug?” 

“Wat is die verskil tussen sjam-
panje en MCC en vonkelwyn?”

“Hoeveel borrels is daar in 
’n bottel MCC?”

 Dit is van die tergende vrae wat 
die Borrelpaneel moes beant woord 
in die Woordfees se Borrels 101-les 
by hulle nuwe Wynskool. 

Die Wynskool word in same-
werking met Stellenbosch-wyn-
roetes in drie kursusse aangebied 
en feesgangers word geskool in 
verskillende style wyn, hoe dit 
gemaak word en die reëls vir proe-
etiket. En aan die einde van elke 
les kry ’n mens selfs ’n sertifikaat. 

Die eerste onderwerp wat gedek 
word, is Borrels 101. Twintig dors 
borrelsstudente sit gedweë aan.  
Ek wou net sing “Dit borrel in my”, 
maar dit was nog te vroeg en almal 
nog styf en ongemaklik. 

Alles is mooi professioneel uit-
gepak en drie glase Kaapse Vonkel 
wag op ons. 

Die paneel wat die eerste kursus 
aanbied, is Andrew de Vries van 

Leer proe, spoeg en sluk

Koelenhof, Lizemari Geldenhuys 
van Kleine Zalze en Denzel Swartz 
van Simonsig. Die seremoniemees-
ter of fasiliteerder vir die aand is 
die skreeusnaakse Laetitia Solo-
mons wat in Die begrafnis speel 
(dié is tans op die filmfeesprogram 
te sien). 

Die kursus begin heel besadig 
met Lizemari, wynmaker by Kleine 
Zalze, wat ons stapsgewys deur 
die proses neem. Sy verduidelik 
die verskil tussen sjampanje, von-
kelwyn en MCC. Ons proe-proe 
versigtig aan Kleine Zalze se Brut 
Rosé terwyl sy ons vertel van 
gisbomme en ys-plugs en hoe jy 
moet koes vir proppe. Dis nogal 
’n gewelddadige kursus dié! 

Volgende aan die woord is 
Andrew, die uitvoerende hoof 
van Koelenhof. 

Nou raak dit rof. 
Hy haal sommer ’n mes uit en 

ons moet bottels breek. Hy leer 
ons hoe om ’n bottel met ’n mes 
oop te maak. ’n Mens noem dit 
sabrage. Maar, soos Laetitia sê, 
as jy dit verkeerd doen, is dit 
eerder sabotage.

Almal waarsku: Moenie probeer 
om ’n bottel met ’n mes oop te 
maak as die bottel warm is nie – 
dit sal ontplof. Onthou, ’n bottel 
MCC se druk is ses bar – dit is 
drie keer meer as die druk van jou 
motor se bande. As jy hom dus 
verkeerd oopmaak, kan jy seerkry. 

Ons proe te lekker. Volgende 
is die baie indrukwekkende Den-
zel van Simonsig. Hy is ’n wyn -
ambassa deur en sommelier. 

“Kyk, die man ken sy storie,”  
sê my buurman. 

Denzel vat ons stapsgewys deur 
die Franse doolhof.  

“Gee die man ’n dop!” roep 
iemand uit ná ’n eureka-oomblik 
wanneer Denzel ons deur die 
proe proses praat. 

“Jô. Hy is David Copperfield. 
Mooi, broer,” roep ’n man hier 
agter my nadat Denzel die smaak 
van die Kaapse Vonkel in detail 
aan ons openbaar.

Die klas kekkel en kraai vir 
almal se kwinkslae. Die lag het 
goed op die gis gelê die laaste uur, 
en nou dit borrel oor. Elkeen in 
die klas kry plegtig ’n sertifikaat 
om hulle deelname aan die klas 
te legitimeer. 

Ons is baie trots... tot iemand 
opmerk daar is fout op die serti-
fikaat. En daar staan dit: Ons is so 
wrintiewaar gesertifiseer vir die 
“Woodfees se Wynskool 2020”. 
Ja, dis nou “Woodfees”, sónder 
daardie “r”. 

Ons is gehout en ons is met die 
wood geslaan. 

Laat dit nou vir jou ’n les wees: 
Moenie drink en tik nie.

“Dit borrel in my en ek is so 
bly...” neurie ek vrolik op pad huis 
toe. – Marchelle van Zyl

Andrew de Vries (Koelenhof), Laetitia Solomons (aanbieder), 
Lizemari Geldenhuys (Kleine Zalze) en Denzel Swartz (Simonsig).  
Foto: MARCHELLE VAN ZYL



Spys en drank
Bl. 18 12 Maart 2020  INK

Wat ’n lieflike maaltyd!

Whiskysprokies – Charlie en 
die Tjoklitfabriek. Leefstyl. 
Die Khaya. 14 Maart om 17:00.

Die Skotse Baptiste-geestelikes 
het dit die eerste gewaar, hierdie 
geseënde vermoë om gars, water 
en gis te verwerk tot die heerlik-
heid wat ons whisky noem. 

Dit is ’n konkoksie wat ’n mens 
hoe later hoe kwater en uiteinde-
lik nogal erg luidrugtig kan maak, 
soos die aanbieder, die sjarmante 
en stoute Chris Koch, Saterdag in 
Die Khaya uitgevind het.

Dit is nou maar eenmaal die 
prys van gewildheid, dat dosyne 
dorstige mense opdaag vir Chris 
se whiskyproeë. Hulle het ’n dors 
na kennis, maar ook na whisky, 
en word dus ál sekerder van hulle 
eie slimmigheid namate Chris se 
kennis van whisky, rojaal toegelig 
met whisky uit sulke mooi klein 
tulpvormige glase, daartoe lei dat 
lastige inhibisies algaande die 
tydelike met die ewige verwissel.

Teen die einde moes Chris 
nogal skree om bo die gedruis 
gehoor te word, maar vir iemand 

wat soveel van whisky weet as 
Chris, was selfs die mees onsame-
hangende navraag geen brein-
knoper nie. Só byvoorbeeld 
weet ’n mens ná dese dat jy nie 
sommer ’n whisky (of whiskey, 
wat iets ánders is) met ’n nommer 
in die naam moet vertrou nie 
(behalwe VAT69, sê Chris); dat 
die Skotte hullle whisky twee keer 
distilleer en die Iere drie keer; en 
dat Kanadese whiskey (daar’s hy!)
net deug as toiletreiniger.

Hy vertel jou van die vyf whis-
kyproduserende streke van Skot-

land, en hoe om die produkte van 
daardie onderskeie streke uitme-
kaar te ken. Ek moet beken, die 
rokerigheid van die Islay-whiskies 
sal ek weer op die proef stel.

Vir hierdie spesi� eke whisky-
sprokie het Chris die geskiedenis 
van sjokolade bygevoeg.

Wie het dan nou geweet dat 
die eerste sjokolade soos ons 
dit vandag ken, eers in 1845 in 
Switserland beslag gekry het toe 
die � rma Lindt & Sprüngli dit 
begin maak het. Dis nou die-
selfde Lindt waar voor baie mense 

vandag hulle voortande sal gee 
en wat Chris jou saam met die 
whisky laat proe.

Ter afsluiting, drie wonder-
like brokkies nuus. (1) Tans is 
daar 22 miljoen vate whisky in 
Skotland wat besig is om te ver-
ouder. (2) Dit is ’n inspirerende 
44 Olimpiese swembaddens 
vol voggies. (3) Chris is Sater-
dagmiddag terug as jy wil deel in 
die pasmaatsessie van sjokolade 
en whisky, en wil weet wat jy 
drink. Nou toe, sien jou daar!
– Jan-Jan Joubert 

Hoe later, hoe kwater met Chris, whisky en sjokolade

Kerneels, topkos en c abernet. 
Leefstyl. De Warenmarkt. 
10 Maart. 

Lank terug, toe ek ’n jong 
dramastudent was in die 
jare tagtig, het ek as kelner 

gewerk om ekstra geld te ver dien. 
Ek het by talle toprestaurante in 
die Kaap gewerk en gereeld ’n man 
in ’n pak en strikdas bedien. 

’n Mens kon baie gou sien wie 
die mense is wat hulle kos en 
wyn ken. Hy was een van hulle. 
Hierdie man, wat gaaf en ook 
ondeund was met ’n sin vir die 
aweregse, was niemand anders nie 
as Kerneels Breytenbach. Hy was 
kunsredakteur van Die Burger, 
maar is in 1989 by Human & 
Rousseau aangestel. Ek het hom 
dikwels in die geselskap van groot 
skrywers en ander uitgewers 
soos Koos Human en Danie van 
Niekerk gesien. Die kos het hy 
met liefde geëet, elke mond vol 
pure ekstase.

Die skrywers, te veel om op te 
noem, was in vervoering, want 
die pad na ’n skrywer se boek lê 
gereeld deur sy of haar maag. In 
daardie dae was dit die tyd van 
die lang noenmaal. Kerneels was 
’n man wat sy wyn geken het, en 
hy het soos ware ’n connoisseur 
altyd die régte landgoedwyn gekies 
vir die kos.

As jy in die besprekingsboek 
sy naam gesien het, het jy geweet 
daar gaan ’n voedsel-en-wynfees 
wees. En die middagetes kon 
maklik tot laatmiddag aangaan, 
wanneer die tafels vir die aand 
gedek moes word. 

Kyk, hy is nie sommer ’n hierjy 
as dit by kos kom nie. Buiten 
kortverhale en romans het hy ook 
al kookboeke gepubliseer. Voorts 
het hy ’n tipe kultusaanhang gehad 
met sy kosrubriek wat in die des-
tydse Insig verskyn het. 

’n Paar jaar gelede was ek 
aan huis by Kerneels en sy nou 
afgestorwe vrou, Carien, in Bet-
tysbaai. Die ete was puik, maar 
toe hy die poeding uit die oond 
haal, het hy dit laat val. Die glasbak 
was in skerwe: As ek ooit ’n groot 
man amper in trane sien uitbars 
het, was dit daardie dag. Sy hond, 
Jasper, het skoon aan ’t blaf gegaan. 

Wie sou kon dink dat ek in 2020 
die voorreg sou hê om saam met 
Kerneels aan te sit by die wonder-
like De Warenmarkt waar hulle 
van die Italiaanse geregte in sy 
nuutste boek, Hond se gedagte, 
voorgesit het. 

Wat ’n kulinêre hoogtepunt en 
uiteraard Bacchusfees, waar die 
Stellenbosch Cabernet Collective 
van die land se top-cabernetwyne 
geskink het. Die glanstydskrif 
Visio was deel van die reëlings en 
die aand het gevoel of jy in die 
blaaie van dié tydskrif kuier.

Waar begin ’n mens? By Hond 
se gedagte, natuurlik, wat gaan 
oor Fleur de Villiers, wat net mooi 
niks van rugby weet nie. Dié word 
gevra om ’n biogra� e te skryf 
oor ’n Springbok-rugbykaptein. 
Maar, soos die � apteks noem: 
“Haar voor liefdes in die lewe 
behels eerder die fynere dinge 
soos onder soekende joernalistiek, 
goeie kos en wyn.” 

Verder is daar ’n goeie dosis 
charismatiese godsdiens by die 
storielyn ingewerk. Dit resoneer 

ui teraard met Suid-Afrika, waar 
die kerk en rugby ’n belangrike rol 
in die psige van dié land speel. Die 
kommersialisering van albei pols 
deur die teks. 

Tog gaan nou die aand meer om 
die halsband as om die hondjie: 
kos. Kerneels voel hy moes darem 
vir Fleur iets lekkers gee om te 
doen, daarom al die uitetery. 

Die restaurant waar die meeste 
van die kostonele afspeel, is Popol 
Vuh, eintlik die naam van ’n Duitse 
rockband. (Kerneels was op sy dag 
ook ’n uithaler musiekresensent.) 

Daarom is die naam van die sjef, 
kelner en � losoof Plas Johnson, 
wat in die regte lewe die saxo-
foonspeler was wat die temalied 
uit � e Pink Panther so gewild 
gemaak het. Hierdie karakter is 
losweg gegrond op ’n ware kelner 
van lank gelede. 

Van die kos waaraan Fleur in 
dié storie weglê, is spaghetti ai 
broccoletti e bianchetti crudi, 
pesce all’agliata, en tagliatelle met 
fyngekapte rou uie, kappertjies, 
tamatie, soetrissies en olyfolie. 

’n Mond vol!
Daar is nog: beeshaas met 

brande wyn-en-marsalasous 
waarin ganspatee ingesmelt is. 
Ook stomende minestrone, brood 
en eier, en � ardes sardyn� let 
tussen dennepitte, sultanas en 
skaafsels vinkel. 

Wat het ons die aand by Ker-
neels se groot ete in De Waren-
markt geëet?

Vir ’n voorgereg kon jy kies 
tussen spaghetti, witvis, broccolini 
en tamatie – of eiervrug, rollatini, 
kruieslaai en kappertjiebessies. 
Alles uit Hond se gedagte. Ek 
het eersgenoemde gehad en kon 
omtrent nie genoeg kry nie. Die 
witvis met die ander bestanddele 
was hemels – dit het na wilde see 
en ruwe winde oor die oseaan 
gesmaak. Te lekker. 

Daar was seker 18 of so ver-
skillende cabernetwyne met die 
oesjaar tussen 2013 en 2017. Die 
wyne is sommer van die een tafel 
na die ander geruil en só kon jy die 
heeltyd ’n verskeidenheid geure en 
smaaksensasies belewe. 

Van die wynkenners het tussen-
deur gepraat oor hoe belangrik 
Stellenbosch se wingerde in die 
produksie van cabernet is. Spanje 
het rioja, Italië het weer chianti 
– en hier, hier het ons ’n streek 
waar die cabernet internasio naal 
kan meeding. 

As jy van Suid-Afrika en rooi-
wyn praat, dan is dit cabernet en 
basta! Teen dié tyd was die wyn 
só lekker, almal het saamgestem. 
Daar is iets genoem van ’n bedrei-
ging vir dié spesie se voortbestaan, 
en “die cabernet-stokkie moet in 
die grond gehou word omdat ons 
9 000 spesies fynbos het”, maar 
die kamer het teen daardie tyd 
ietwat gewieg.

Iewers het ’n man genoem 
hy kan so ampertjies bergroos, 
kankerbossie en perdekapok 
proe, maar hy is nie seker nie. 
Sy vrou het haar oë gerol, haar 
handsak oopgemaak en rooi lip-
sti�  e aangesit. 

“Hier gaat ons weer,” sug sy. 
Haar wimpers het soos skoenlap-
pers in ’n wingerdland gewapper. 

Vir ’n hoofgereg kon jy kies: 
bees� let casanova en aspersie, 
kno� el en roosmaryn met geroos-
terde jong aartappels, of lynvis en 
gnocchi puttanesca. 

Die bees� let casanova het te 
lekker geklink in die boek, maar 
in die werklike lewe was dit selfs 
beter. ’n Dankbaarheid het my 
oorweldig dat ek so lekker kan eet 
en drink, en in so ’n mooi restau-
rant, want die lewe daarbuite kan 
soms oorweldigend wees. 

Dank die Vader (metafories) vir 
kos, wyn en samesyn, en dat ek in 
donker tye toe nou nie by ’n gebou 
gaan afspring het nie, anders het ek 
nou hierdie aand se genot gemis.

Toe dit by die nagereg kom, 
was ek vol soos ’n ronde Hompie 
Kedompie, maar as jy wou, was 
daar donkersjokoladetert met 
haselneut-en-espressoroom of 
limoncello-panna cotta met 
vars bessies.

Ek het vir Kerneels gaan groet. 
Op pad terug in die donker – ja, 
beurtkrag! – het ek gedink aan die 
mag van die verbeel ding en hoe 
’n storie in ’n boek in ’n lie� ike ete 
kan verander. Fleur de Villiers, jou 
yster. – Herman Lategan

Kerneels Breytenbach, ouduitgewer, skrywer en kosfynproewer, en van die 
cabernet en ’n literêre gereg by De Warenmarkt.  Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT
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Parstydmaal op Kleinood. Leef-
styl. Kleinood-wynlandgoed. 
Vandag en môre om 11:00.

Die wynlandgoed Kleinood 
het sy arms gul oopgegooi 
vir Woordfeesgangers met 

’n begeleide staptoer op die plaas, 
tuiste van Tamboerskloof-wyne en 
De Boerin-olyfolie. 

Die landgoed behoort aan die 
De Villiers-familie, en besoekers 
aan dié goedgevestigde kelder 
en tuine so wyd soos die Heer 
se genade is verbaas om te hoor 
alles hier, buiten die damwal, is 
jonger as 20 jaar. Toe Gerard en 
Libby de Villiers ’n aanbod op die 
grond ingesit het, was dit ’n ver-
waarloosde vrugteplaas. Oor die 
laaste 20 jaar het hulle hart en siel 
ingegooi om Kleinood sy naam 
gestand te laat doen.

Vandag ontvang hulle graag 
gaste om hulle die vrug van hulle 
arbeid te laat geniet. “Dis ons 
millenniumbaba,” spot Libby, 
“en soos ’n ware millenniumbaba 
is hierdie een ook besluiteloos en 
kom nooit klaar nie.”

Die voordeel daarvan om ’n hele 
boerderybesigheid van niks af 
staan te maak is dat jy alles mooi 
kan beplan sodat dit soos legkaart-
stukkies in mekaar pas. Gerard 
is ’n ontwerper van wynkelders; 
trouens, meer as 200 plaaslike 
kelders is volgens sý ontwerpe 
gebou, en op sy eie grond het hy 

hier een staangemaak met volhou-
baarheid as doel. 

Die wynmaker Reynie Oosthui-
zen en sy kelderspan pars elke jaar 
sowat 100 000 ton druiwe, groot-
liks shiraz, viognier en mourvèdre. 
Elke bottel word met die hand ge -
etiketteer, geïnspekteer en verseël 
voor dit na die verouderingskelder 
gaan. “Dit is ’n tydsame proses,” sê 
Reynie, “maar dit vertel ’n storie en 
dit pas by ons manier van doen.”

Hulle woeker met alles wat die 
omgewing bied. Daar is ’n heu-
ningkamer waar hulle rou heuning 
botteleer en ’n kweekhuis waar 
Libby fynbos kweek. Daar is ook 
’n klein laventelboerderytjie – die 
olie wat uit dié plante onttrek 
word, word gebruik in haar eie 
parfuum met die naam Kleinood. 

Om werk te verskaf vir mense 
buite parstyd het hulle oly� oorde 
aangeplant vir olie wat hulle 
onder die handelsmerk De Boerin 
verkoop. Die uitgestrekte tuine 
met roos-, inheemseplant- en 
groentebeddings is ’n liefdestaak, 
met onverwagte installasiekuns 
soos ’n deur vol ou besems en 
gevlegte � gure wat deel vorm 
van die landskap. Enigeen mag 
van die groentetuin pluk. Hulle 
probeer sover moontlik om peste 
en plae op ’n natuurlike manier te 
beheer eerder as met spuitstowwe. 
Dis hoekom hulle byvoorbeeld 
’n swerm van 57 000 liewenheers-
besies uit Durban laat kom het 

om witluise in toom te hou. Die 
tuiniers is tans besig om van die 
grasperke met natuurlike weiveld 
te vervang om meer heuningbye te 
lok, vir wie daar ook ’n tuiste is in 
die etlike korwe op die plaas. Hulle 
het reg van die begin af inheemse 
plante groei op die landgoed 
probeer vestig, van fynbos tot 
’n allemin tige 250 inheemse bome. 
Libby het haar ook ontferm oor 
’n boord met ou oly� ome wat uit-
getrek sou word omdat hulle verby 
hulle beste jare was: Dié het ook 
nou plek in haar tuin.

Rioolwater word via Franse 
dreine ge� ltreer en gesuiwer tot in 
’n plaasdam, waar dit hergebruik 
word. Ook die diere het elkeen sy 
werk: Die donkies verskaf mis vir 
die komposhoop, kwakereendjies 
hou slakke in toom, en hoenders 
verskaf eiers.

En op ’n warm dag is die vaat-
kelder danksy sonpanele heeltemal 
ona� anklik van Eskom.

Libby en Gerard het stalle op 
die plaas omskep in ateljees. Kuns-
tenaars kan aansoek doen om vir 
tot ses weke by Die Komposjaart 
te kom woon en werk, solank hulle 
dagboek hou van hulle verblyf en 
’n kunswerk agterlaat.

En so kom ’n genoeglike middag 
tot ’n einde, gepas met ’n mid dag-
ete langs ’n langtafel met skottels 
wat kreun van die kos, sprekend 
van gulheid soos net Kleinood dit 
kan doen. – Maryke Visagie

Libby de Villiers (eienaar, regs bo) en Marisca van Zyl (bemarkingsbestuurder, middel links) het vir gaste vertel wat op die plaas gedoen word. Foto’s: NANETTE EVENHUIS

’n Plaas met passie 



Bl. 20                             12 Maart 2020                        INK                                                                                                                                           
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AL DIE  WAARDE

STYL, VEILIGHEID EN SPASIE 

TEEN ’N BEKOSTIGBARE PRYS.
AL DIE  INNOVASIE

REËN-SENSITIEWE RUITVEËRS, 

SNELHEIDSBEHEER, AANSKAKEL KNOPPIE, 

INTELLIGENTE TOEGANGSBEHEER.

MEER KRAGTIGE 1.8-LITER-ENJINS 
DWARSDEUR DIE HELE REEKS.

AL D IE  W E R K V E R R I GT I N G

MODEL VERTOON: Corolla Quest 1.8 Exclusive Handrat
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