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AAN DIE 
BRAND
Rehane Abrahams en die Mother -
tongue Project het in 2018 drie 
WoordTROfees verower vir die 
Engelstalige produksie Womb of 
Fire, ’n meesleurende drama oor 
die lewens van drie vroue uit die 
Kaapse geskiedenis en Hindoe-
mitologie. Vroeg in 2019 wen hulle 
ook twee Fleur du Cap-teaterpryse 
vir dieselfde werk. 

Nou het Jason Jacobs en Abra-
hams die stuk in Afrikaans vertaal 
as Brandbaar. Lukhanyiso Skosana 
is verantwoordelik vir die lewen-
dige klankbaan. Dit word nog 
vandag om 18:30 in die Adam 
Small-laboratorium opgevoer 
en Sondag om 16:00.
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‘Engel by die dam’ ’n 
sprokie vir grootmense

‘Engel by die dam’ vertel die magiese storie van ’n afgeleë plaashuis en die mense wat sy vertrekke vul. 
Nico Scheepers se nuwe produksie is nog vandag en Sondag om 10:00 in die Adam Small-ouditorium te sien.

Foto’s deur Nardus Engelbrecht.

LINKS Carla Smith vleg Len-Barry Simons se hare. REGS De Klerk is die ene konsentrasie terwyl hy opwarmingsoefeninge doen.

De Klerk Oelofse Woensdag voor die première op die verhoog van die Adam Small-ouditorium. 
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BO Liezl de Kock  
kies ’n stil hoekie.  
REGS Carla neem  
ook Lara Hat-
tingh se hare 
onder hande.

Carla en De Klerk maak seker van hulle bewegings. 

Nico Scheepers (teks, regie, stel en beligting) gesels met Ilana Cilliers. 

Voor die spieël in die kleedkamer: De Klerk en sy masker. 

Carla en Len-Barry in die verhoog se vleuels. 
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Mo�  e. Filmfees. Rhenish Girls’ 
High. 14 Maart om 13:00.

Dit is 1981. P.W. Botha se 
swaaiende vinger as sim-
bool van die magtige wit 

roede waarsku die land teen elke 
denkbare gevaar: die swart gevaar, 
die rooi gevaar en selfs die Roomse 
gevaar. Verder is die mo�  egevaar 
vroeg al by seuns ingeprent: As 
jy op skool nie rugby gespeel het 
nie, was jy duidelik ’n poe� er en 
wy� esmansmens. Afrikaners het 
ook gereeld na Engelssprekende 
Suid-Afrikaners as Souties verwys. 

Dit is in dié versmoren de atmos-
feer waarin die nuwe rolprent 
Mo�  e, waarvan Oliver Hermanus 
die regisseur is, afspeel. Dit is 
gegrond op die gelyknamige oor-
logsmemoir van André Carl van 
der Merwe. Die hoo� arakter is die 
18-jarige Nicholas van der Swart 
(Kai Luke Brümmer).

Nicholas word vir diensplig 
opgeroep en moet grens toe gaan. 
Hy is gay én Engelssprekend. Dit 
maak van hom die perfekte teiken 
vir die soms verdoemende patriar-
gie en a� eer teen “die ander” wat 
Afrikanernasionalisme suurstof 
gegee het. 

Moet egter nie deur die titel van 
hierdie rolprent ge� ous word nie. 
Die tema strek wyer as net ’n gay 
man se storie oor sy twee jaar in 
die Grensoorlog. 

Die argetipe van alle buitestan-
ders en hulle kollektiewe trauma 
word deeglik verhelder. Verder 
plaas dit die kollig op ’n tydperk 
in ons land se geskiedenis waaroor 
baie wit mans van ’n sekere geslag 
nie juis praat nie. 

Dit is ingewikkeld, want som-
mige se emosies is verstrengel in 
’n vreemde onopgeloste mengsel 
van nostalgie en skuldgevoelens. 
By tye is die gevoel stom; jy kry 
nie die korrekte woorde vir jou 
leed nie. Tog is daar is ’n katarsis 
wat volg deur die vertel van stories 
soos hierdie.

Die rolprent begin met die 
afskeidspartytjie wat vir Nicholas 
gehou word aan die vooraand van 
sy vertrek na die Bosoorlog. Dit is 
donker buite, daar is ’n gevoel van 
onheil en vrees. ’n Kamma-jolyt 
weergalm deur die huis.

Sy pa gee vir hom ’n Scope-
tydskrif, ’n erotiese publikasie met 
hal� aal vroue wat daardie jare 
menige troepie help vergeet het 
van die afgryse van oorlog. Daar is 

’n titsel ironie: erotika en die dood 
wat hand aan hand gaan. 

Hierdie amper geheime oorhan-
diging van die tydskrif is ’n soort 
“Chekhov’s gun”. Dit is ŉ storie-
tegniek wat daarop neerkom dat 
as jy iets in ’n toneel laat opduik, 
dit later gebruik moet word. Dit is 
’n pluimpie vir die regisseur se fyn 
instinkte. Meer kan ’n mens nie sê 

nie – jy kan tog nie die hele verhaal 
verklap nie. 

Terloops, dié rolprent is ’n sterk 
ensemblewerk. Die toneelspel van 
elke akteur is wêreldklas, en dít 
nogal met sommige spelers wat 
nog nooit hulle lyf akteur gehou 
het nie. Weer eens tekenend van 
die regisseur se slim aanslag.

Die klankbaan is deur Braam 

KOM LUISTER SAAM
Op Sondag 15 Maart van 
09:30 tot 11:00 is daar in 
De Warenmarkt by Ryneveld-
straat 20 ’n bespreking oor 
die � iek waaraan Oliver Her-
manus, Jaco Barnard-Naudé 

en Marita van der Vyver deel-
neem. Die fasiliteerder is die 
koördineerder van die Woord-
fees-� lmfees, Danie Marais. 

Die tema: Wat vertel hierdie 
� iek ons oor die nalatenskap 

van die manier waarop 
apartheid aan Suid-Afrika-
ners voorgeskryf het wie om 
lief te hê en wie om te haat? 
Hoe kleef hierdie ervarings 
steeds aan dié wat daar was
en dié wat gevolg het?

Skelwoord... boek... � iek...

Hierdie joernalis het ’n jong 
André in 1985 in Kaapstad ont-
moet toe hy self nog ’n troepie 
was. Die atmosfeer was dik met 
onluste en Casspirs. Dit was die 
tyd van die noodtoestand. 

In daardie stadium was André 
klaar met sy diensplig. Hy het 
pas naam begin maak met sy 
nuwe onderneming, André Carl 
Clothing, wat klere ontwerp het 
vir die plaaslike en oorsese mark. 
Later het hy besluit om ’n ou Art 
Deco-gebou in Clifton te restou-

ANDRÉ CARL VAN DER MERWE, skrywer van die roman Mo�  e, 
wat in 2006 verskyn het, vertel hoe dié boek ontstaan het. 

reer. Die naam van die gebou was 
The Bloemfontein. 

Dit het alles mooi uitgewerk, 
maar voorspoed het in teëspoed 
verander. Hy moes opeens vele 
verliese verduur. Sy verhouding van 
11 jaar het onder meer tot ’n einde 
gekom, en daarby het hy by The 
Bloemfontein van ’n hoë leer af 
geval en sy rug gebreek. ’n Hele jaar 
lank was hy buite aksie terwyl hy 
intense � sioterapie moes kry. Dit is 
in dié woestyntydperk toe hy begin 
dink het aan al die notaboeke wat 

hy gedurende sy weermagdae 
geskryf het. 

Destyds het hy alles neergepen 
om te probeer sin maak van wat 
rondom hom gebeur. Daar was 
só baie notaboeke dat hulle twee 
tasse volgemaak het. Hy het nooit 
sy “baggage” oopgemaak nie... tot 
20 jaar later. Dit is hoe die boek 
Mo�  e ontstaan het.

’n Gebreekte rug het gelei tot 
’n boek wat nou ook ’n rolprent is. 

Hy het ongeveer vyf jaar aan 
die boek gewerk – van die eerste 
woord wat neergeskryf is, regdeur 
die herskrywing, die proe� ees en 
verfyning, tot die dag toe hy die 

boek in sy hande vasgehou het.
Die droogte in die woestyn is 

gebreek. Ná die verskyning van 
hierdie boek het groot getalle 
mense wat nie oor hulle weermag-
stories gepraat het nie, kontak 
gemaak met hom. ’n Boer het hom 
gebel en om verskoning gevra vir 
hoe hy gay mense behandel het 
oor die jare. Ouers het hom laat 
weet hulle aanvaar hulle kinders 
nou net soos hulle is. 

“Wie sou kon dink, Herman?” 
vra hy my. “Die woord mo�  e het 
my met afgryse gevul. Ek was 
bang vir die woord. Ek het alles 
probeer doen om dit weg te steek. 
Nooit het ek gedink dit sal een-
dag ’n rolprent word nie. En nou 
is dit ’n woord met ondenkbare 

positiewe konnotasies,” sê hy. 
Ja, André, as jy dít vir my 

daardie dag in 1985 sou vertel, 
sou ek jou nie geglo het nie. 
Hoe gaan die cliché nou weer... 
uit die swartste modder sal die 
witste lelie groei. Sowaar.

Skermutselings 
wat jou skaad

du Toit, wat daarin slaag om 
’n gevoelswêreld te skep wat wissel 
tussen die gewaarwording van 
afwagtende gevaar, smeulende sen-
sualiteit, opwinding en vrees. 

� e Hollywood Reporter skryf 
oor die openingstoneel: “� e fret-
ful strings of Braam du Toit’s score 
scarcely hint at the nightmare to 
come.” Inderdaad. Niks kan jou 

voorberei op wat wag nie. Eers 
die treinrit, waar die nuwe troepe 
heeltemal wild raak en begin drink 
en opgooi. Dit is volkome realisties 
– dié resensent is teruggeruk na só 
’n rit in 1985. 

Die knap kamerawerk dra by tot 
die tasbare gevoel van die testos-
teroongedrewe anargie wat in die 
waens van die trein heers. Dit gly 
en bons en wieg van jong gesig tot 
weerlose gesig, dan die gange en 
kajuite en die verskrikking toe die 
trein by ’n stasie tot stilstand kom. 

’n Hele klomp van die jong 
wit mans hang by die venster 
uit. ’n Swart reisiger, ’n jintel-
man, vertolk deur Siphiwo Israel 
 Ngqawuza, sit en wag op ’n bankie. 
Hulle skree op hom, maar hy bly 
roerloos sit in die son. 

Wanneer die trein by die stasie 
uittrek, gooi iemand ’n emmer 
vol braaksel na hom. Dit beland 
op sy gesig en drup oor sy skoon 
klere. Die geluidlose vernedering 
op sy gelaat kan perdalks meta-
fories  teruggelei word na die vry-
swewende woede wat vandag in 
hierdie land ronddryf. 

Toe hulle by die opleidingsbasis 
aankom, word op hulle geskree: 
“Jy is nie meer iemand nie. Julle is 
rowe. Bloederige, etterige, nutte-
lose rowe. Kommunisme, luigat-
geit, mofgatgeit sal nie geduld 
word nie!” 

Die rol van sers. Brand word 
deur Hilton Pelser gespeel. Hy kry 
dit reg om die amper psigotiese 
wreedheid van hierdie tipe sadis só 
eg oor te dra dat jy begin naar voel. 

In hierdie harde milieu ontwik-
kel Nicholas ’n teer liefde vir Dylan 
Stassen (Ryan de Villiers). Dit val 
sag soos motreën. Die subtiele 
spel deur Brümmer én De Villiers 
is eersteklas. 

Op die Grens gebeur dinge soos 
wat in ’n oorlog gebeur. Geweer-
skote. Die dood. Daar is ’n een-
kanthond wat ’n bietjie liefde gee. 
Mense wat geskok in die hitte sit 
en voor hulle uitstaar. 

Niemand kan jou voorberei op 
wat hierdie skermutselings aan 
jou siel doen nie. Selfs toe Nick en 
Dylan ná die weermag saam gaan 
swem in die blou see, is dit duide-
lik dat hulle lewe gekneus is.

Nie die soutsee óf die son kan 
die wonde gesond maak nie. Dit is 
wonde wat jou volg al die dae van 
jou lewe. 

Maar met verhale soos hierdie is 
daar hoop. – Herman Lategan 

kermutselings 

TOEKENNINGS
The Mermaid-toeken-
ning (beste rolprent met 
’n LGBTQI-tema) – Thessa-
loniki- internasionale 
rolprentfees
British Independent 
Film Awards:
• Beste regisseur 
Oliver Hermanus
• Deurbraakvervaardiger 
Jack Sidey
• Beste kinematogra� e
Jamie D. Ramsay
• Screen International 
Critics’ Choice Tallinn 
Black Nights-rolprent-
fees (PÖFF)

BENOEMINGS
Orizzonti-toekenning
Venesiese internasionale 
rolprentfees
Aurora-toekenning 
Tromsø- internasionale 
rolprentfees
Beste rolprent Londense 
rolprentfees
Queer Lion Venesiese 
in ternasionale rolprentfees
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Klassieke musiek

13 Maart 2020

The Four Seasons Recom-
posed. Klassieke musiek. 
kykNET Endler. 7 Maart.

Die idee om ’n bestaande werk 
te “herkomponeer” is nie so 
vreemd as wat dit aanvanklik 
mag klink nie. Toe J.S. Bach se 
Matteuspassie byvoorbeeld in 
1829 die eerste keer in meer as 
100 jaar uitgevoer is, het ’n jong 
Felix Mendelssohn die parti
tuur aangepas na die smaak 
van die tyd. Vandag, tien teen 
een, sal veral volgelinge van die 
Histories Ingeligte Uitvoerings
praktyk (in Engels afgekort tot 
HIPP) – die studie en toepassing 
van tydsgetroue tegniese en 
stylbeginsels, tipies op periode
instru mente – so iets as musikale 
heiligskennis beskou. En tog het 
niemand minder nie as die groot 
musikoloog Richard Taruskin 
aangevoer dat HIPP nie as outen
tiek met betrekking tot toenter 
tyd se idees gelees moet word 

nie, maar as ’n “profoundly 
authentic expression of our 
time” [my beklemtoning].

Erik Dippenaar en sy Came
rata Tinta Barocca, die voorste 
plaaslike HIPPgroep, is in goeie 
geselskap met hulle keuse om 
Vivaldi se Die Vier Seisoene, soos 
herwerk deur die Duitsgebore 
Britse komponis Max Richter, uit 
te voer. Dippenaarhulle het ook 
die SuidAfrikaanse komponis 
Hans Roosenschoon uitge
nooi om Bach se Brandenburg 
Concerto nr. 3 (BWV 1040) te 
heroorweeg. Die resultaat was 
die program The Four Seasons 
Recomposed, wat Saterdagaand 
by die Woordfees aangebied is.

Volgens die programnotas deur 
Hans Roosenschoon jr., wat die 
konsert gelei het, was die opdrag 
aan Roosenschoon sr. om iets 
“gehoorvriendelik” en “maklik 
op die oor” te skep. Dié konsepte 
is kennelik relatief. Ek volstaan 
deur te sê dat die pizzicatobewe

ging waarmee sy herkomposisie 
eindig, gevoel het soos om deur 
oorpluises na ’n gunstelingwerk 
te luister – en dat Roosenschoon 
sr. as komponis nie vir my is of 
ooit sal wees nie.

Richter is egter ’n perd van 
’n ander kleur. Hy het bekend 
geword vir sy vermenging van 
elektroniese klanke met klassieke 
instrumente, maar The Four 
Seasons Recomposed is ’n ag
gressiewer ingryping – na Richter 
se eie beraming het hy sowat 
’n driekwart van die bronmate
riaal weggegooi. Dit is nie dat 
die seisoene onherkenbaar raak 
nie; inteendeel, die bewegings is 
gedistilleer tot hulle essensie wat 
tema en gevoelswaarde betref 
sonder om kompleksiteit in die 
onderliggende kontrapuntale bou 
te verloor.

Annien Shaw was die solis in 
“Lente” en “Somer”, en Bonolo 
Kgaile in “Herfs” en “Winter”. 
Kgaile se robuuste timbre het 

opgeval, en Shaw het beïndruk 
met ratse spel en ’n lieflike reguit 
toon. Dit is wel jammer dat som
mige fynere nuanses in die spel 
verlore gegaan het, vermoedelik 
vanweë ’n stampvol ouditorium, 
wat dan nie werklik geskik is vir 
Barokinstrumente nie. Dit was 
ook moeilik om die harp te hoor, 
’n instrument wat Richter baie 
evokatief in sy eie opname ge
bruik – en ’n mens moes wonder 
of ’n sintetiseerder, soos in die 
opname, en dalk klankverster 
king nie die klankpalet beter 
sou balanseer nie.

Die konsert het videoprojek
sies, ’n “installasie” op die ver
hoog, en meisies met mandjies 
vol blare ingesluit. Op aanduiding 
van Roosenschoon jr. sou die 
meisies die blare uit die mandjies 
gooi. Dit was lagwekkend in die 
slegste moontlike sin: Dié wat die 
gooibeweging met intensie uit
gevoer het, het blare in die hare 
gekry; dié wat meer beskimmeld 

was, het mandjies in ’n patetiese 
gebaar opgelig en die blare het, 
genadiglik, binnein gebly. Daar 
was ook lugkanonne om stukkies 
papier die gehoor in te skiet. Wat
ter arme mense moes dié sinlose 
gemors skoonmaak?

Dié truuks – waarskynlik om 
’n interaktiewe ervaring te skep 
en sodoende ’n breër gehoor te  
lok – was onverkwiklik. Dit voed 
nie nuwe gehore op nie; dit skep  
die illusie van Deelname aan 
Hogere Kultuur, sodat die mid
delmootsiele wat net op feeste in 
’n kon sertsaal kom, hulleself op 
die skouer kan klop. Belê eerder 
in tegnologie wat wel ’n opvoe
dingstaak verrig – twee enorme 
projeksies van “APPLOUS” en 
“STFU” (minder mooi taal vir 
“bly net stil!”), dat dié siele weet 
wanneer wat van hulle verwag 
word. Só sal diegene wat jou kon
serte regdeur die jaar ondersteun, 
die lieflike musiek in vrede kan 
geniet. – Willem Bester

‘Nuwe’ Seisoene ly onder sy sinlose foefies 

Charl du Plessis-trio: Imagine. 
kykNET Endler. 11 Maart.

Die Charl du Plessistrio 
gooi ’n klassieke draai 
met hulle nuwe album 

Imagine, wat in Switserland 
opgeneem is en op 11 Maart 
met ’n konsert by die US Toyota  
Woordfees bekend gestel is. 
Die gelyknamige lied deur John 
Lennon is die titelsnit, maar die 
meeste ander snitte is jazzaan
passings van operatreffers.

In die konsert, wat vir kyk
NET opgeneem is, het Du Plessis 
geskerts dat hulle hulle deel vir die 
bestryding van die coronavirus 
doen, want hoewel hulle opera 
aanbied, is daar geen sangers wat 
op die verhoog kan spoeg nie.

Die trio het hulle program 
geopen met Giordani se “Caro mio 
ben”, ’n lied wat dalk nou nie opera 
is nie, maar tog ’n standaardwerk 
in die repertoire van die meeste 
sangers is. Hierna was Mozart aan 
die beurt – die bekende wraak
aria “Der Hölle Rache” (deur die 

Koningin van die Nag) uit Die 
Towerfluit en die ewe bekende 
“Lacrimosa” uit sy Requiem.

Selfs voordat hy begin om 
’n jazztwist aan die liedere te 
gee, kan Du Plessis maklik kers 
vashou by enige klassiekekonsert
pianis. Vir verraderlike lopies 

het hy ’n veerligte aanslag, en hy 
weet hoe om ’n melodie met goeie 
dinamiese omvang te fraseer. Wan
neer hy jazznoottrosse speel, lyk 
dit of hy bloot die klawers streel.

Du Plessis het ook vertel dat 
Peter Auret die mees talentvolle 
man op die verhoog is, want dit 

is raar dat iemand die tromme in 
’n ruimte soos die Endlersaal goed 
kan speel. ’n Mens gee hom dade
lik gelyk, en die gehoor het Auret 
se solo’s telkens met entoesiastiese 
applous beloon. Oor Werner Spies 
sê Du Plessis hy is sy “brother 
from another mother”. Die ewe 

talentvolle Spies speel met vlugge 
vingers op ’n stick bass – basies 
’n kontrabas wat net uit ’n nek, 
vingerbord en snare bestaan.

Uitstekende musici is net een 
helfte van ’n wenkombinasie; die 
ander helfte is die musiekverwer
kings self. Die “Seguidilla” uit 
Bizet se Carmen kry byvoorbeeld 
’n LatynsAmerikaanse inslag. 
Soms gooi die verwerkings ’n heel 
nuwe lig op die bronwerke: Wag
ner se “Pelgrimskoor” uit Tann
häuser was stadig, maar funky 
en sexy, terwyl “Va pensiero” uit 
Verdi se Nabucco ’n vinnige swing 
met ’n Italiaanse draai gekry het.

Du Plessis is ’n bedrewe kunste
naar wat weet hoe om sy gehoor 
te lees. Dit is nie net lekker om 
na die trio te luister nie; dit is ook 
lekker om na hulle aanbieding te 
kyk – beslis ’n gawe manier om 
sowat 75 minute in ’n ouditorium 
deur te bring. Die Imaginealbum 
is ongelukkig nie aanlyn of in 
winkels beskikbaar nie, maar net 
by die trio se konserte te koop.      
– Willem Bester

Lekker om te luister én kyk
Links is die pianis Charl du Plessis, leier van die trio. Regs is hy saam met Werner Spies (bas) en Peter Auret (slagwerk) in die kykNET Endler. Foto’s: NARDUS ENGELBRECHT
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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

   

Met slenterslag na Sjanghai. 
Kontemporêre musiek. Fismer. 
Vandag om 17:30.

Jou eerste gedagte as jy die 
brokkie oor Met slenterslag 
na Sjanghai in die feesboekie 

lees, is dat ’n mens op 25 gewis nog 
nie genoeg gelewe het om nou al 
’n retrospektiewe blik daarop te 
kan bied aan ’n gehoor nie.

Of nee, wag, die eerste gedagte 
is eintlik dat Emma van Heyn 
werklik ’n pragtige en stylvolle 
jong vrou is, iets wat handig te pas 
sal kom in haar sangloopbaan. Sy 
noem later self dat sy groot drome 
het. As jou oupa boonop Francois 
van Heyningen is en jou pa Charl 
van Heyningen, dan het jy darem 
’n onregverdige voordeel wat sang- 
gene betref. Tog vermoed ’n mens 
haar verhoognaam met die ver-
korte van is juis ’n poging om te 
wys sy wil haar eie pad oopkap.

Sy val weg met ’n sensitiewe 
en eenvoudige verwerking van 
“Nature Boy” van Nat King Cole. 
Die lirieke (“he traveled far, very 
far”) herinner hier waarskynlik 
aan haar besluit om aansoek te 
doen om ’n pos as musikant by die 
spoggerige Hyatt-hotel in Sjang-
hai wat sy toe inderdaad kry. Dit 
is die begin van haar ballingskap 
van 315 dae.

Ongeveer twee derdes van Van 

Heyn se program bestaan uit haar 
verwerkings van bekende treffers 
soos “Sweet Dreams”, “Lemon 
Tree”, “Vincent” en “Let It Be”.  
Die res het sy self geskryf – en  
dít is waar haar stem op sy beste 
vertoon. Sy neem nie kortpaaie nie 
en is ook nie bang om met onge-
wone klanke te eksperimenteer 
nie. Haar musiek het gravitas en 
wys waarom sy waarskynlik nog 
die boonste trap in haar gekose 
bedryf gaan bereik.

Emma, met behulp van die 

regisseur, Christine Truter, en 
Janes ka Rademan, het ’n stel ont-
werp waarin reghoekige en lang-
werpige houers wat herinner aan 
art deco-brandglasvensters strate-
gies geplaas is om die projeksie 
van die stadsbuitelyn van Sjanghai 
agter te komplementeer. Charl van 
Heyningen jr. het die atmosferiese 
beligtingsontwerp behartig.

Wat ’n mens onverhoeds betrap, 
is Emma se wedervaringe binne 
en buite die werksopset in Sjang-
hai. Alles begin doodonskuldig. 

Emma werk hard om haar baas, 
ene mnr. Lueng,  tevrede te stel, 
want sy is sommer vroeg-vroeg al 
gemaan: “You must never show 
weakness to boss!”

“Dit is natuurlik vir my moeilik 
om na die show te kyk,” bieg haar 
pa. Buiten die geleentheid om 
Emma se nuwe werk te hoor en 
haar as opkomende sangeres te 
ervaar is dit juis hierdie aspek van 
haar vertoning wat die terugblik 
regverdig. Om as waarskuwing te 
dien vir die duisende jong meisies 

wat ná skool hulle tasse pak en 
’n gap-jaar êrens doen.

Sy vertel van insidente waar 
mans nie die grense wat gestel is, 
gerespekteer het nie. Sommige 
is gekker as ander, soos Crazy 
Boy, ’n welbekende bekruiper wat 
haar agtervolg en gedreig het. Sy 
speel selfs een van sy WhatsApp-
boodskappe, en onderstreep dit 
met ’n eenvoudige opmerking: 
“Stereotipes bestaan.”

My gunsteling van Emma se eie 
komposisies is “There’s You”. Dis 
’n donker lied vol woede en weer-
stand, en sy benut die hele ver-
hoogruimte om uiting te gee aan 
die emosies. Sy gryp in ’n stadium 
twee perkussiestokke en speel die 
wit waks uit hulle uit op die stel 
se houers terwyl sy soos ’n kobra 
heen en weer voor hulle beweeg. 
Sy klouter op hulle tot bo en terg 
en tart met haar stem en houding.

Dan, ter afsluiting, gaan sit sy 
rustig voor die klavier en sluit 
haar konsert af met “Let It be”. Dit 
is alles goed en wel, ’n beskaafde 
teorie, maar dit is die opstandige 
Emma met haar veelsydige stem 
wat om die beurt saggies sus en 
dan die skuldiges takel na wie ek 
graag weer sal wil gaan luister. Sy 
het al gaan gesig wys in New York 
en Los Angeles. Ek vermoed sterk 
sy gaan nóg tyd daar deurbring. 
– Marina Griebenow

Groot dinge wag op Emma
Emma van Heyn: 
Pragtig, stylvol en 
vol groot drome.
Foto: NARDUS 
ENGELBRECHT
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Woordfees-dagprogram

Beurtkrag gaan na verwagting 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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Yusuf Daniels: Die coloured 
laaitie van die Flats. Skrywers-
fees. Boektent. 10 Maart.

Die komediant en akteur 
Schalk Bezuidenhout het 
met die nuwe skrywer 

Yusuf Daniels gesels oor sy tre� er-
boek Living Coloured (Because 
Black & White Were Already 
Taken). Yusuf se ander werk is 
dié van afslaer, nadat hy jare lank 
’n vlugkelner was wat die wêreld 
platgereis het. 

Oorspronklik het ek gedink 
dit is ’n vreemde kombinasie. 
Hoekom vir Bezuidenhout vra om 
’n gesprek oor Daniels se boek te 
lei? Never the twain shall meet!

Wat ’n verrassing! Die twee 
het heerlik met mekaar die draak 
gesteek en die gehoor was gaande 
daaroor. Dit was ook ’n gesprek 
wat jou – as jy wit is en nie juis die 
Kaapse Vlakte ken nie – na   die 
strate toe geneem het. ’n Voor-
smaak van die plek se atmosfeer én 
sy warmhartige mense. Die boek is 
dieselfde. Hy vat jou na die Vlakte 
toe. Die voordeure word oopge-
gooi en die mense nooi jou binne.

Die idee vir die boek het ont-
staan toe Daniels plat op sy rug 
gelê het, vol akupunktuurnaalde. 
Daar lê hy toe verveeld en rond-
kyk, en al wat hy sien, is ’n klomp 
rolle toiletpapier. “Ek dag toe daar 

is geen manier dat ek vir ’n uur 
lank daarna gaan kyk nie.” Toe haal 
hy sy selfoon uit en begin skryf oor 
wat hy op daardie oomblik ervaar. 

“Ek het dit op Facebook geplaas 
en die reaksie was oorweldigend. 
Toe skryf ek daarna nog ’n storie 
en die mense was mal daaroor... 
toe ek weer sien, sit ek met tien 
stories.” Die verhale het titels 
soos “Aunty Farieda’s Birthday 
Party”, “Don’t Mess with Ruthie”, 
“Dangerous Daltjies” en “St James 
Beach Eviction”. Die boek is geen 
treurmare nie, maar ’n viering van 
gewone mense se lewens en hulle 
alledaagse gebeurtenisse. 

Dit is op so ’n manier geskryf 

dat dit nie net snaaks is nie, maar 
ook ’n dieper struktuur kry wat 
die nuanses van Kapenaars aan 
die buitewyke verlig. Elke verhaal 
word afgesluit met: “True story”. 

Daniels het die verhale aan 
’n vriendin by Media24 gestuur en 
haar gevra of sy dit dalk by een van 
hulle uitgewers kan voorlê. Haar 
reaksie was: “You must be joking! 
Do you think it’s funny?”

Hy het nie opgegee nie. Jacana 
het in daardie stadium geen nuwe 
boeke vir die jaar aanvaar nie, 
maar nadat hulle dié manuskrip 

gelees het, het hulle aan die 
werk gespring – en die boek het 
’n topverkoper geword.

Dit het ’n aar raakgeboor, want 
dit vertel die verhale van ’n groep 
mense wat nog baie stories te ver-
telle het. Daniels kry boodskappe 
van mense uit Australië en Enge-
land en hy wil eersdaags die boek 
in Australië gaan bemark. 

Hy en Bezuidenhout het nie 
te ruggehou met die draakstekery 
nie. Daniels het vir hom gevra 
of hy nie coloured bloed in hom 
het nie, want kyk dan hoe lyk sy 

boskasie! En toe Daniels sê hy het 
as vlugkelner New York, Londen 
en baie ander stede gesien, rek 
Bezuidenhout sy oë: “Wat?” vra 
Daniels. “Dink jy ons coloureds 
het nog nooit getravel nie?” 

Dit was ’n gesprek oor grense 
heen wat ’n mens vir ’n wyle laat 
vergeet het van ideologieë wat 
mense uitmekaardryf – dit het jou 
hoop gegee vir ’n toekoms waar 
ons saam kan lag oor verskille, 
maar ook die vele dinge wat ons 
deel. Lees dié boek en begin skryf 
jou eie storie. – Herman Lategan

Skrywersfees

Flats se 
voordeure 
swaai oop 
vir wittes 

Chinees in Afrikaans: 
Daan se ‘dao’. Skrywersfees. 
Upstage@Drostdy-teater. 
11 Maart.

De laaste lamlendige plastiek-
stoel in die boonste lokaal van 
die Drostdy-teater het Woens-
dagmiddag getril – én twee keer 
meegegee! – onder die aanslag 
van die leërskare boekwurms wat 
opgeruk het om die kleed aan te 
raak van oudregter Andries Buys, 
skrywer van die veelbewierookte 
roman Die dao van Daan van 
der Walt.

“Dit is een van die merk-
waardigste debute tot nog toe 
in Afrikaans en ook die enigste 
debuutroman wat, sover my 
kennis strek, al die vername Afri-
kaanse literêre pryse gewen het,” 
het die gespreksleier, die oud-
uitgewer Frederik de Jager, gesê.

Langs die sjarmante oudregter 

op die rusbank was sy lewens-
maat, die bekroonde skrywer Tan 
Twan Eng, ’n Maleisiese regs-
geleerde en self ’n internasionaal 
bekroonde skrywer wat in 2012 
met sy roman � e Garden of 
Evening Mists die kortlys van die 
Man Bookerprys gehaal het.

De Jager het ver tel hoe wyle 
André P. Brink ’n klompie jaar 
gelede ’n anekdote met hom 
gedeel het oor ’n Russiese uit-
gewer wat een aand kooi toe is 
met ’n nuwe manu skrip wat op sy 
lessenaar beland het. Maar toe is 
die teks só voor tre� ik dat die uit-
gewer weer opgestaan, ’n netjiese 
pak klere aangetrek en die res van 
die blaaie kiertsregop, gewyd en 
regdeur die dag gelees het. Dit 
was Alexander Solzhenitsyn se 
meesterstuk Die dag van Iwan 
Denisowitsj (One Day in the Life 
of Ivan Denisovich). Hy wou 
presies dieselfde doen nadat die 

manuskrip van Buys se debuut-
roman by hom beland het.

Oor sy besluit om die boek 
onder die skuilnaam Lodewyk G. 
du Plessis te publiseer het Buys 
vertel: “My eie volledige naam 
is Andries Johannes Du Plessis 
Buys. My pa was Gert Lodewyk 
Buys en sy ma se nooiensvan was 
Du Plessis. Ná ’n lang lewe in die 
openbaar as advokaat en regter 

het ek ná my a� rede in 2003 
daaraan gewoond geraak om weer 
anoniem te wees. Ek het meer as 
vy� ien jaar stil en rustig buite die 
openbare oog geleef, geskryf en 
baie gereis. Ek was glad nie lus 
om ’n boek onder my eie naam 
te publiseer, weer met mense te 
praat en te doen wat ek vandag 
hier op ’n verhoog moet sit en 
doen nie,” het hy laggend gesê.

Buys het ná sy a� rede lang 
tye in Kuala Lumpur, Maleisië, 
deurgebring. Sy belangstelling 
in die geskiedenis, mense, kul-
tuur en lewenswyse in die Ooste 
het behoorlik vlamgevat nadat 
Twan vir hom ’n eksemplaar van 
die Italianer Tiziano Terzani se 
reisboek A Fortune-teller Told 
Me: Earthbound Travels in the 
Far East gegee het. Terzani het 
dié boek, wat fokus op ongewone 
uithoeke in die Ooste, geskryf 
nadat ’n fortuinverteller in Hong-

kong hom gewaarsku het om 
’n jaar lank nie te vlieg nie en 
slegs ander vorme van vervoer te 
gebruik as hy reis. 

Só het Buys uiteindelik amper 
alle lande in die Ooste besoek, 
behalwe Korea, Japan en Mian-
mar. Hy was telkens verstom oor 
hoe gebalanseerd die mense leef, 
vernaam in vergelyking met hom-
self, maar ook die karakter Daan 
van der Walt, ’n Dopper-boer 
van die Noord-Kaap, wat moet 
leer om in te skakel by die ritme 
van die heelal en dat daar net een 
werklike wet in die lewe is, naam-
lik  die wet van die liefde.

En net so, ná bondige verwy-
sings oor die klassieke werke wat 
in Buys se teks opduik en die 
homoërotiese liefde wat tussen 
mans kan bestaan, was dit verby, 
die lamlendige stoele vergete en 
die ganse vertrek duiselend van 
die liefde. – Johan van Zyl

Stil, broers, hier kom ’n ware BOEK verby

Foto: NARDUS ENGELBRECHT
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Paganini tot Piazzolla. Klassieke 
musiek. Fismersaal. 7 Maart.

Dis nie aldag dat ons in hierdie geweste 
so ’n ongewone kombinasie van instru-
mente soos viool en kitaar hoor nie. Dis 
nie totaal en al buitengewoon nie, meen 
die violis David Bester, want Paganini 
het ’n paar stukke juis vir hierdie twee 
instrumente geskep.

Paganini self is welbekend as ’n vir-
tuoos as dit by die viool kom, maar hy 
kon ook goed kitaar speel – sekerlik 
daarom dat hy musiek vir ’n kombinasie 
van die twee instrumente wou skryf.

Bester en die kitaarspeler James Grace 
het Saterdag hulle konsert geopen met 
Paganini se Sonata Concertata vir viool 
en kitaar, die eerste van drie werke op 
hulle program. In dié stuk is virtuose 
frases vir albei instrumente, en al klink 
dit soms of die instrumente verskillende 
tale praat, is die geheel musiek met ’n ryk 
tekstuur. Die viool sweef deur die musiek 
terwyl die kitaar al plukkend teenoor die 
viool kommentaar lewer.

Musiques populaires Brésiliennes van 
die Brasiliaan Celso Machado (gebore 

1953), bekend om wêreldmusiek, bied 
jou ’n blik op verskillende Brasiliaanse 
musiekstyle. Die kombinasie van viool 
en kitaar werk veral goed in hierdie 
vier korterige dele, dalk omdat dit ligter 
musiek is as die Paganini-stuk.

Die duo se laaste werk het gekom 
van die bekende Argentyn Astor Piaz-
zolla, wat die tango met sy komposisies 
wêreldwyd bekend gemaak het. In His-
toire du Tango vertel hy in klank van die 
ontwikkeling van die tango. Dié werk 
is oorspronklik vir die � uit en kitaar 
geskryf, maar die viool gee ’n e� ens 
meer liriese gevoel aan die musiek.

Sowel Bester as Grace lewer uitste-
kende spel op hulle instrument, en saam 
skep hulle ’n mooi musikale eenheid op 
die verhoog. Maar as ’n mens na hulle 
kyk op die verhoog, lyk die twee musici 
nie altyd asof hulle so goed op mekaar 
ingestel is nie – die liggaamstaalgesprek 
vlot nie heeltemal nie. Dalk is dit bloot 
omdat hulle nog min saam op die ver-
hoog gespeel het.

Maar dit was geen rede om nie te gaan 
luister nie – die uitvoering laat ’n  anderse 
klankwêreld ontvou. – Wayne Muller

Finding | Being. Endlersaal. 
11 Maart.

Woensdagaand was daar seker 
heel wat mense in die Endlersaal 
vir die konsert Finding | Being
wat al jare lank die pianis Megan-
Geo� rey Prins se loopbaan volg – 
hy het immers al op 11 sy concer-
to-debuut gemaak.

En ek sou ’n weddenskap aan-
gaan dat die meeste van hulle keer 
op keer iets nuuts en verfrissends 
in Prins se spel ontdek.

Wel, vir my ís dit die geval. Prins 
is ’n paar jaar gelede na die Cleve-
land-musiekinstituut in Amerika, 
waar hy sy meesters- en doktors-
graad voltooi het. Toe hy destyds 
vir sy eerste vakansie van daar af 

na Stellenbosch kom, kon ’n mens 
reeds die verskil in sy aanslag hoor. 
Destyds was dit ’n emosionele 
diepte en ’n sensitiewe aanslag 
daarmee saam wat ek kon oplet.

Met Finding | Being is dit asof 
die reikwydte in dinamiek aan-
sienlik vergroot het. Hy kry dit reg 
om elke noot en frase se volume 
gemete en met insig te speel. Met 
die eerste twee bewegings van 
Beethoven se Klaviersonate No.23 
in F mineur, Op. 57, o� ewel die 
Appassionata-sonate, het hy luide 
note gespeel wat by tye naby aan 
kras geklink het, maar dan binne 
’n oogwink deur ’n spektrum van 
kleur en volume beweeg tot die 
soetste, sagste note.

So ’n fyn instelling het dan tot 

gevolg dat die musikale lyne deur-
sigtig word sodat ’n mens bewus 
word van temas wat tussendeur 
die stempartye vleg. Van die drie 
bewegings van die Appassionata-
sonate was die derde myns insiens 
die mees geslaagde – lig en rats 
dog ekspressief.

Die Britse komponis Malcolm 
Dedman (gebore 1948) se Four 
Kinds of Love, for Piano het Prins 
daarna gespeel, spesi� ek die derde 
en vierde bewegings. Albei hierdie 
dele is sag, soet en strelend. Die 
komponis beskryf dit as ’n musi-
kale meditasie, en die musiek klink 
inderdaad dromerig met klanke 
wat � onker.

Prins is verlede jaar aangewys 
as die gesogte Standard Bank Jong 

Kunstenaar vir klassieke musiek 
by die Nasionale Kunstefees in 
Makhanda, en het vir sy uitvoe-
ring op daardie fees ’n stuk laat 
komponeer deur Arthur Feder, wat 
aan die US Konservatorium ver-
bonde is. Feder het Finding | Being
geskryf om by Prins se tempera-
ment en spelstyl te pas.

Feder se stuk begin met ’n een-
voudige koraaltema, wat gevolg 
word deur vier variasies. Die eerste 
twee is rustig, terwyl die derde 
deel half klink na jazz gemeng met 
“Afrika-elemente”, en die vierde 
asof dit ’n aantal style opeenvol-
gend ineenvleg.

Hierdie stuk werk veral goed 
in Prins se hande omdat hy met 
soveel klankkleure kan speel.

Die pianis se laaste stuk was 
Die Neutekraker, Op. 71A van 
Tsjaikofski (verwerk deur Michail 
Pletnef), met ŉ reeks uittreksels 
uit dié bekend ballet.

Prins se spel in die sewe dele 
wat hy voorgedra het, het gewis-
sel van speels en opwindend tot 
passievol en ryk romanties. Veral 
die Intermezzo is beeldskoon en 
uitdrukkingsvol vertolk.

Ná sy studie in Cleveland het 
Prins in Januarie as klavierdosent 
aan die Universiteit van Pretoria 
begin werk; ons behoort hom 
dus voort aan meer gereeld op die 
plaaslike konsertverhoog te sien. 
En sekerlik sal  elke keer ’n plesier 
en ontdekking van ietsie nuuts in 
sy spel wees. – Wayne Muller

‘Finding | Being’ pas by Prins se spelstyl

Viool en kitaar vorm 
mooi musikale eenheid

Die pianis Rocco de Villiers en sy orkes (Lizelle le Roux, viool; Hansie Roodt jr., kitaar; 
en Kosie Beukes, konsertina) het gisteroggend in die kykNET Endler getoor met 
die gewilde keurspele van Jim Muller. Immergroen tre� ers van Nico Carstens, die 
kitaarlegende Hansie Roodt sr. en deuntjies van Hendrik Susan, Ollie Viljoen en 
Ta� y Kikillus het ook ’n nuwe baadjie aangetrek. Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Tokkel die klawers
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Die negende stap. HS Stellen-
bosch. Vandag om 10:00.

“Ek waarborg jou daar gaan nie 
’n enkele lid van die gehoor uit-
stap wat nié diep geruk sal wees 
nie.” Dít is wat die dramaturg 
Deon Opperman te sê gehad het 
oor sy jongste werk, Die negende 
stap, wat tans by die Woordfees 
opgevoer word. Hierin vertolk 
Elsabé Daneel die rol van ’n ma 
en Marisa Drummond is Marlene, 
haar dwelmverslaafde dogter.

As Opperman daarin slaag om 
sy opgeblase menings uit die pad 
van sy skry� alent te hou, skryf 
hy dramas wat met die beste ter 
wêreld kan meeding. Hieronder 
tel Môre is ’n lang dag (1986), 
Stille nag (1989), Boesman my 

seun (2004) en, ná amper twee 
dekades steeds my gunsteling, 
Magspel (2004). Die negende stap 
sal ’n mens nie eens hardop noem 
saam met dié kragtige dramas nie. 
Trouens, saam met sy musiek-
blyspele (met die uitsondering 
van Vere!) tel dit onder die swakste 
van sy werk waardeur ek nóg 
moes worstel.

Die negende stap, ’n idee wat hy 
glo al vyf jaar met hom ronddra, 
het hy op versoek van Daneel en 
Drummond geskryf. Ongelukkig 
vir Opperman is daar by hierdie 
einste Woordfees ’n kragtige 
en teatrale voorbeeld van hoe 
’n skrywer of dramaturg die vloek 
van dwelm- en ander verslawing 
kan oordra op ’n manier wat die 
gehoor saam die pyn laat ervaar 

van die dwelmslawe en diegene 
in hulle dampkring. Opperman 
se toneelstuk laat ’n mens koud, 
ondanks Daneel en Drummond 
wat hulle hart uitspeel.

Soms geld die beginsel van 
“less is more” nié; dan is “less” 
sommer net “less”. Toe die stuk 
begin met Daneel wat die deure 
van ’n motor met mimiek aandui, 
het my moed in my skoene gesak, 
want jy het geweet: Dit is nie 
’n stylkeuse nie en daar is nie 
’n doel met die bokse/rostrums 
op die verhoog nie. 

Wat die teks betref... hoe 
minder ’n mens sê, hoe beter, 
want vir ’n uur en ’n half lank is 
die gehoor gepeper met clichés, 
godpraatjies, voorspelbare wen-
dings in die storie, oppervlakkige 

aanhalings en oplossings, statis-
tieke en nogmaals statistieke. 
Nêrens was daar sprake van 
’n poging om dit werklik teater te 
maak wat mense se harte sal raak 
nie. ’n Mens kon net sowel twee 
mense in die foyer laat sit het wat 
die woorde voorlees. Jy het nie 
werklik ’n verhoog daarvoor nodig 
nie, want nie een van die karakters 
is van vlees en bloed nie, en dit is 
allermins die akteurs se skuld.

Die 9de stap in die AA-program 
van 12 het te make met vergif-
nis en om reg te maak met die 
mense wat jy leed aangedoen het 
gedurende jou stryd met versla-
wing. Wat Opperman en die ver-
morsing van sy skry� alent betref, 
is ek ongelukkig nog by die vorige 
stappe. – Marina Griebenow
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Soos familie / Like family. 
Visuele kuns. Rupert-museum. 
Tot 26 April. Rondleiding met 
Ena Jansen. Vandag om 11:00 
en 13:00. 

Teen die muur van die 
Rupert-museum waar die 
uitstal ling Soos familie / 

Like family te sien is, word die  
volgende woorde ten toon gestel: 

“Sy is soos familie.”
“Sy is soos ’n ma vir my.”
“Sy’s nader aan my as ’n suster.”

“Dié frases bring jou
onmiddellik nader aan die 
binnekring, maar terselfdertyd
bring dit verwydering...”

   
Ena Jansen se gelyknamige 

boek is oorspronklik in 2016 in 
Afrikaans gepubliseer en later in 
Nederlands vertaal. Die Engelse 
weergawe het verlede jaar gevolg. 
Dit is ’n boek waarin Jansen kyk 
hoe huiswerkers in die Suid-Afri-
kaanse letterkunde en die visuele 
kunste voorgestel en uitgebeeld 
word. Dit is die einste visuele 
geskie denis en gesprekke wat 
voortgesit word in die treffende 
uitstalling in die Rupert-museum.  

Soos met die meeste navor-
sing begin dié storie ook met 
’n persoonlike verbintenis met 
die onder werp, vertel Jansen op 
haar rondleiding.

Sy en die kurator, Eliz-Marie 
Schoonbee, neem ons tot by 
’n paar foto’s. Op een van hulle 
is twee pragtige klein blonde-
kopdogtertjies saam met ’n swart 
vrou. Hand aan hand stap hulle 
op die strand. Die kindertjies dra 
swembroeke, maar die vrou tussen 
hulle het ’n wit voorskoot aan.

Die twee dogtertjies is Jansen 
en haar tweelingsuster, en die 
vrou in die middel Meisie, hulle 
destydse oppasser. 

Jare later het Ena vir Meisie gaan 
soek. Maar sy het nie eens haar van 
geken nie en het haar tot vriende 
en kennisse gewend. Uiteindelik 
het sy vir Meisie in Darling se 
wêreld opgespoor: Op Moedersdag 
2018 (hoe gepas) kry sy van Pieter- 
Dirk Uys ’n boodskap: “Gevonde!”

Sy was 92 jaar oud en is kort 
daarna oorlede, maar Jansen en 
haar suster kon haar gelukkig vir 
oulaas sien. 

Dan neem Jansen ons na ’n por-
tret van Eva Krotoa wat Marlene 
Dumas spesiaal vir haar geskilder 
en aan haar opgedra het. Soos baie 
ander werke in die versameling is 
dit vir die duur van die uitstalling 
hier op bruikleen.

Skarnier tussen 2 wêrelde
Van Krotoa se dae af al vervul 
die huishulp ook die rol van 
tolk, verduidelik Jansen. Krotoa 
kon Nederlands praat en sy was 
’n belangrike skakel tussen Jan van 
Riebeeck en haar mense – iets wat 
vandag nog in baie huise gebeur: 
Die huishulp is ’n kontakpersoon 
tussen wit en swart, ryk en arm, 
stad en platteland. Baiekeer is 
hulle letterlik die enigste vorm 
van kontak met ’n township. Hulle 
word as ’t ware die skarnier tussen 
twee wêrelde.

Jansen het al met haar kurators-
werk begin terwyl sy boek geskryf 

het en op soek was na die regte 
voorblad. Sy het na ver skillende 
voorstellings van huis werkers 
binne die visuelekuns ruimte gaan 
kyk en uiteindelik die treffende 
portret van Kay Dorothy met die 
titel Cookie: Annie Mavata gekies.

Anders as op baie van die ander 
werke kyk die vrou op dié portret 
direk na jou. Die uniform met die 
lang voorskoot is kenmerkend.

In teenstelling hiermee is Irma 
Stern se Maid in Uniform reg 
langs aan van iemand wat nié 
oogkontak maak nie en boonop 
naamloos is. 

Die verhouding tussen huis-
werkers en hulle werkgewers 
is dikwels ongebalanseerd: Die 
huiswerker weet gewoonlik baie 
meer van die gesin as wat hulle van 
haar weet, maar ironies genoeg is 
sy “amper soos familie”. Jy moet 
haar genoeg vertrou om haar in 
jou huis toe te laat, maar die ver-
houding is eensydig – soms ken jy 
nie eens haar volle naam nie. 

Met die boek én uitstalling 
is naamgewing dus 
ook baie 

belang rik. Die uitstalling kon selfs 
groter gewees het, verduidelik 
Schoonbee, maar om visueel hulde 
te bring aan al die mense wie se 
name in die boek genoem word en 
mense met ’n persoonlike verbin-
tenis aan die skrywer is ’n fyn wit 
“raam” van vrouename teen die 

muur aangebring. Dit is fiktiewe 
karakters in die Suid-Afrikaanse 
letterkunde, maar ook regte mense 
soos Meisie. 

“Die draad van ikoniese vroue-
figure wat in Jansen se boek teen-
woordig is, word hier op die naam 
gevier,” verduidelik die kurator 
teen die muur van die uitstalling. 

David Goldblatt se foto’s spreek 
natuurlik altyd vanself. Dit is ’n  
belangrike visuele argief van die  
ongelyke en problematiese ver-
houding tussen mense wat ’n baie 
intieme ruimte deel. 

Een van die visuele hoogtepunte 
is die enorme beeld “Madame 
CJ Walker” deur Mary Sibande. 
Dié beeld is Sibande se alter ego, 
Sophie, ’n huiswerker in ’n uni-
form wat amper Victoriaans en 
koninklik lyk. Die karakter is die 
afgelope 11 jaar ’n sentrale figuur 
in Sibande se werk. 

Dit is ’n besonderse beeld wat op 
bruikleen is van die SMAC-galery 
in Kaapstad – en hierdie is een van 
die laaste geleenthede om die beeld 

in Suid-Afrika te sien, aangesien 
dit verkoop is. 

‘Die ander’ se verhaal
Hierdie tentoonstelling is 

visueel, maar ook op sosiologiese 
vlak belangrik. Soos die kurators 
tereg sê: “In the author’s own 
words: Like Family is a blend of 
sociology, history and literary 
analysis of an array of fictional and 
non fictional stories. In a sense, 
the book may be regarded as a 
biography of domestic workers. 
Recent South African produced 
screenplays like Krotoa and Poppie 
Nongena, and global movements 
like #MeToo and #I’mStaying all 
unpack and question long raised 
contentious issues that surface 
in the narrative of the featured 
artwork. In the same breath they 
evoke nostalgic feelings regarding 
the interpersonal relationships 
and bonds formed through the 
presence of these iconic figures.” 

Soos familie en Poppie Nongena 
is belangrike werke op die fees wat 
ook met mekaar in gesprek tree. 
Dit laat ons anders na onsself kyk 
en vertel die “ander” se verhaal wat 
ons soms net nie wil hoor of kan 
verstaan nie. Die werk probeer nie 
antwoorde gee nie, maar draai die 
blik terug op onsself. 

Op baniere wat herinner aan 
voorskote is uittreksels gedruk van 
Antjie Krog se gedig “bediende-
praatjies” uit Medewete: 

dink jy hulle dink oor ons en hoe  
   ons lewe
ja ek dink hulle praat onder  
   mekaar hoe ons is
dan skud hulle hul koppe en lag 
   oor ons hardvogtig is? nee oor  
   ons somehow net nie weet nie 

– Marchelle van Zyl

Sophie in Conversation with Madam CJ Walker (2009) deur Mary Sibande, met die vergunning van die SMAC-galery en die kunstenaar.

Why Are You Afraid, Part I, II & III (1991) deur Sandra Kriel. Borduurwerk en verf op hardebord.
Rembrandt van Rijn-versameling, Rupert-museum, Stellenbosch

Mother & Child deur Claudette Schreuders. 
Private versameling, Johannesburg.
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Toneel

Nagskofkliek. Toneel. HS Lückhoff. 
Vandag om 20:30 en Môre om 09:00.

Hans Gouws (Melt Sieberhagen) is ’n vei
ligheidswag by We Crate You Up Storage 
Solutions. Dit is die agtste Paasfees in 
’n ry wat hy aan diens is. Om die tyd te 
verwyl luister hy na toeka se treffers op 
middernagradio terwyl hy gesels met die 
winkelpop in die hoek.

Dan verskyn Man (Albert Pretorius). 
Wie dié is en wat hy daar soek, is vir die 
oomblik duister, maar hy daag Hans se 
mening dat hy sy lewe uitgefigure het, 
trompop uit.

Nagskofkliek is geskryf deur Retief 
Scholtz, wat groot lof ingeoes het vir sy 

teks Dop. Ongelukkig slaan Scholtz hier 
die bal mis. Dit is nie asof die basiese idee 
– wat gebeur as iemand gekonfronteer 
word met ’n weergawe van sy ware self 
– nie potensiaal het nie. Die uitvoering 
daarvan is bloot gebrekkig.

Die stuk open met ’n lang monoloog 
wat Hans as karakter opstel, maar dié – 
karakter én monoloog – is reeds ná vyf 
minute herhalend en vervelend.

Wanneer Man verskyn, sloer ook die 
dialoog eindeloos in Man se half skugter, 
half uitlokkende pogings om Hans na 
herken ning te lei. Die komedie is bra 
flou en van dramatiese ontknoping is 
daar weinig sprake.

Dat Man meestal soos ’n koketterige, 

camp feetjie tekere gaan, verstaan ’n mens 
ook nie. Is die bedoeling dat Hans gay is – 
té saggeaard, ’n sissie? Enige van dié inter
pretasies is ten beste problematies en ten 
slegste krenkend. En Brendan O’Carroll 
se “man in a feckin’ dress” is dit ook nie. 
As daar enige ander vertolkings is, was 
hulle nie duidelik nie. Dit help ook nie dat 
Sieberhagen en Pretorius onewe gepaar is 
wat spelvernuf betref nie.

Die uiteindelike gevoel is dat Nagskof
kliek nóg vis nóg vlees is – nóg drama, 
nóg komedie. ’n Mens wil sê: “Back to the 
drawing board.”

Maar gegewe dat dit reeds op ander 
feeste gespeel het en na nóg op pad is, is 
dit onwaarskynlik. – Willem Bester

Dié kliek is nóg drama nóg komedie

Jakkals & Wolf Onbeperk. Toneel. 
Adam Small-ouditorium. Vandag 
om 13:00 en môre om 09:00 en 12:00.

Wanneer ’n gehoorlid binne die eerste twee 
minute van ’n produksie onvergenoegd en 
huilend die teater verlaat en dan nooit weer 
terugkeer nie, kelder dit gewoonlik die aan
bieding. Dit het gistermiddag by die verto
ning van Jakkals & Wolf Onbeperk gebeur, 
maar die ontevrede gehoorlid was gelukkig 
omtrent vier maande oud en dit het byna 
ongesiens verbygegaan.

Jakkals & Wolf Onbeperk gee voor om 
’n kinderproduksie te wees, maar net soos 
met die verhale van Roald Dahl en Lewis  
Carroll geniet ’n mens hierdie stoute, aktuele 
en speelse teks eers werklik as jy jou kinder
skoene ontgroei het sónder om die kind in 
jou te verloor.

Vat dus gerus vir Boetie en Sussie saam – 
hulle gaan heerlik gil en jil en hulle inleef in 
die storie. As die gesiggies rondom my enige 
aanduiding was, sal hulle strykdeur blinkoog 
daar sit en dit geweldig geniet. En dit sal 
hulle lank  bybly.

G’n mens kan ’n geheim hou...
Dit was egter die volwassenes wat ná die 
tyd soos een man opgespring en ’n staande 
ovasie gegee het. Hiervoor was daar baie 
redes, waarvan een die plesier was om die 
jong klomp spontaan en soos uit een keel te 
hoor uitroep: “Issie Wolf! Die Wolf! Dit was 
hy!” Natuurlik het dit die arme ou dom dier 
se lot beseël. Duidelik kan niemand deesdae 
meer ’n geheim hou nie en verraad is eie 
aan die menslike psige – veral by die klein
stes onder die jeug.

’n Ander hoogtepunt is Malan Steyn se teks, 
wat skitter soos die blinkste wieldop in Wit
bank. Daar is sowaar omtrent nie ’n idioom 
wat hy nié inspan nie, tot die absurde mate 
dat dit die teks tot parodie van homself laat 
ontplooi. Het ek dit nou geniet!

Die spel van hierdie dramastudente van 
die Universiteit van Stellenbosch, waarvan 
verskeie verlede jaar afgestudeer het, is ’n uit
muntende vertoonvenster van hulle talent, 
belofte en die wonderlike vaardighede van 
hulle lektor en mentor, Amelda Brand.

Ons like daai jakkals!
Lede van die gehoor sal minstens twee 
akteurs herken wat reeds hulle merk maak: 
Robert Hindley, ster van die produksie Vals
rivier, wys as die aasvoël (en ander karakters) 
sy talente is ewe heerlik in ’n gans ander 
genre; en Wian Taljaard, wat ons leer ken 
het in die TVkomediereeks Lui maar op, 
Belinda, laat die tonge behoorlik uithang 
met sy vertolking as die wolf.

Devonecia Swartz as die jakkals was 
’n groot guns teling onder die gehoor, hoe 
wel die hele rolverdeling eintlik uitstekend 
gevaar het.

Ook Kabous Meiring as die ietwat 
blasé verteller was ’n hoogtepunt.

Die stelinkleding is heerlik kreatief (my 
gunsteling is die waterkuil), die kostuums 
manjifiek en die musiek alte lekker.

Hierdie produksie het reeds verskeie pryse 
ingeoes. Komaan, gaan kyk dit – jy gaan dit 
vreeslik geniet, en sommer nog meer waarde
ring kry vir die wonderlike werk van die US se 
dramadepartement. Met opkomende akteurs 
soos hierdie span lyk ons teatervooruitsigte, 
wel, onbeperk. – Jan-Jan Joubert

‘Jakkals & 
Wolf’ wys 
groot talent 
in SA teater

Op die hoek van Sesde Straat. 
Hoërskool Cloetesville. Vandag 
om 18:00 en 14 Maart om 17:30.

Kyle (Stefan Erasmus) en Abby 
(LauraLee Mostert) ontmoet 
mekaar by ’n gemeenskaplike 

wasgoedlyn. Kyle is ’n eersteklas nerd 
wat by ’n kwekery werk, omsien na 
sy ma wat in ’n rolstoel is en heimlik 
hoop om eendag plantkunde te studeer. 
Daarenteen dryf Abby deur die lewe 
met ’n rits eennagpassies om die tyd te 
verwyl. ’n Onwaarskynlike vriendskap 
ontstaan wanneer Abby aanbied om na 
Kyle se kosbare bonsai te kyk – want 
haar woonstel het meer direkte sonlig – 
in ruil vir sy wifiwagwoord. Met hulle 
gereelde kuiertjies by die wasgoedlyn 
gesels hulle oor die bure, soos Meisa, 
wat in die vuurhoutjieboksiehuisie op 
die hoek van Sesde Straat woon.

Met dié gegewe verloop Kanya Vil
joen se Op die hoek van Sesde Straat 
as ’n anderste blik op die klas sieke 
Medeaverhaal. Dit het ’n eteriese 
kwaliteit, soos Jeffrey Eugenides se 
The Virgin Suicides, wat ook ’n tragedie 
deur die oë van omstanders bepeins. 

Wanneer Meisa se man haar verlaat 
vir ’n ander vrou, en haar twee kinders 
ná ’n paar maande kwansuis by haar 
ouers gaan woon, gons die buurt. Is die 
ouers dan nie oorlede nie? Wanneer die 
besorgdheid – en nuuskierigheid – te 
groot raak, reik die buurt uit. Die Meisa 
wat hulle aantref, is ’n skadu van haar 
vroeëre self en maak die deur net op 
’n skrefie oop.

Viljoen se minimalisme is hipnoties. 
Naas die teks het sy ook die regie, 
ontwerp en beligting behartig. Die stel 
bestaan uit slegs ’n wasgoedlyn waaraan 
daar klere hang, en rekwisiete word uit 
twee wasgoedmandjies gehaal. Meisa 
se storie word in skaduspel uitgebeeld 
agter ’n groot laken. Dié en ander kle
dingstukke word ook die lyf van Meisa 
wanneer die bure gaan aanklop – die 
doek wat as kop dien, word gedraai en 
gefrommel, en lyk in die halfduister 
amper soos die afgeleefde gesig van 
Moeder Teresa. Die wasgoed is ’n veel
doelige metafoor vir dít wat eers ver
borge was en dan op die lappe kom.

Die teks is onpretensieus en bedrieg
lik alledaags. Abby en Kyle klets oor 
beuselagtighede, maar ook oor hulle 

onderskeie toekomsplanne. Hoewel 
hulle die enigste karakters van vlees en 
bloed is, is Meisa die spil waarom alles 
draai. Wat op die oppervlak die verhaal 
van ’n ontluikende vriendskap is, is 
dieper ’n delikate disseksie van verwag
tinge en wat kan gebeur wanneer hulle 
ten gronde loop.

Die regie is bondig en ekonomies, 
sonder dat enigiets beknop voel. 
Eras mus as die beskimmelde Kyle en 
Mostert as die meer wêreldwyse en 
deurleefde Abby lewer genuanseerde 
vertolkings van goed afgeronde en 
deurdagte karakters. Hulle speel ook 
met ’n meditatiewe, amper liturgiese 
aanslag wanneer hulle, dikwels in een
spraak, die Meisa/Medeaverhaal vertel 
en in skadugebare verbeeld.

Al is Op die hoek van Sesde Straat 
gebou rondom ’n klassieke tragedie, 
eindig dit nie tragies vir Abby en Kyle 
nie. Met Abby se aanmoediging sprei 
Kyle sy vlerke.

En Abby? Sy het moontlik die be 
lang rikste taak: Sy sal wat gebeur het, 
in die kollektiewe geheue anker.

Viljoen is beslis ’n talent om dop te 
hou. – Willem Bester

‘Sesde Straat’ kyk
na verwagtinge

Laura-Lee Mostert en Stefan Erasmus ontmoet mekaar op die hoek van Sesde Straat. Foto: NARDUS ENGELBRECHT



Silwerskerm
Bl. 15                                                                                                                                               13 Maart 2020  INK

Die verhaal van Racheltjie 
de Beer. Filmfees. Pulp Cinema 
Neelsie. Vandag om 17:00.

Hierdie is een van daardie 
gawe flieks wat jy saam met jou 
kinders, bejaarde ouers, ander 
familie en vriende kan gaan kyk 
en almal sal dit geniet, want die 
gebeure is bekend. Die ou sêding 
lui immers: Alle eer aan Rachel-
tjie de Beer! Voorts is die taal 
suiwer, die beelde pragtig, die 
toneelspel onberispelik (by tye 
puik), die soeke na die verlore 
kinders in die sneeustorm aan-
grypend, en Racheltjie se onbaat-
sugtige heldedaad om haar boetie 
van verkluiming te red so edel as 
wat kan kom.

Die dekor is ’n verdere bonus. 
Anet Pienaar-Vosloo het by ge- 
leent heid gesê een van die Anglo- 
Boereoorlog se grootste skades aan 
die Afrikaanse kultuurskat was die 
vernietiging van soveel erfstukke 
– dít wat die geleerdes artefakte 
sal noem. Die Lundt-woning 
waarin heelwat van die gebeure 
afspeel, is gevul met erfstukke uit 
die tydperk wat die oorlog vooraf-
gegaan het. Die stelinkleding moet 
’n reusetaak gewees het. 

Die verhaal van Racheltjie de 
Beer is dus gesonde gesinsvermaak 
vir ’n ieder en elk. Dit is ’n storie 
met ewigheidswaarde wat verfris-
send nuut vertel word en beslis 
die kyk werd is.

Goeie gesonde gesinsvermaak

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

In die rolprentweergawe van 
Michael Ondaatje se roman 
The English Patient sien die kyker 
in die openingstoneel sandduine 
en tekeninge wat ineenvloei  
voordat die handeling ’n aan-
vang neem. Eers wanneer jy die  
fliek die tweede keer kyk, is dit 
duidelik in watter mate daardie 
openings toneel – ’n kunswerk 
binne ’n kunswerk – die hele rol-
prent vasvat. Iets hiervan word  
weerspieël in die openingstoneel 
van Die verhaal van Racheltjie 
de Beer, ’n triomf van kinema to-
grafie, dramatiese ironie, histo riese 
wording en die magiese. Dit is 
kragtige openingskote van natuur-
kragte wat die raam verskaf waar-
binne die drama ontvou.

Een van die grootste uitdagings 
moet gewees het om dít wat baie 
mense steeds as ’n ware histo-
riese gebeurtenis beskou, sy kor-
rekte plek as volkslegende te laat 
inneem. (Daarom, wil ’n mens 
glo, is die titel nie net Racheltjie 
de Beer nie.) Een manier is dat 
Racheltjie se boetie in dié weer-
gawe Jamie heet. Laas, in A.G. 
Visser se lieflike gedig “Sneeuwitjie 
van die veld”, was sy naam mos 
Hendrikkie? Nog ’n manier – en 
dit is ’n hoogtepunt van die rol-
prent – is die hantering van die 
magiese, deur die uitbeelding van 
Racheltjie en Jamie se oorlede 
moeder, maar ook deur die taal 
van die plante, soos die moeder 

dit aan Racheltjie geleer het, en 
die plante se gevolglike motoriese 
rol in die opbou tot die krisis.

Die hele rolprent is ’n studie 
in dramatiese ironie wanneer 
die gehoor weet wat aangaan 
(en in hierdie geval hoe dinge 
gaan eindig), maar die akteurs 
en hulle karakters weet dit nie. 

Ons ken mos die storie, en –  
spoiler alert! – daar is nie ’n ver-
rassende wending waarin Rachel-
tjie dié slag oorleef nie.

Die hoogtepunt wat dramatiese 
ironie betref, word bereik wanneer 
die weergalose Sandra Prinsloo 
(in die rol van Jacoba Lundt) pro-
beer om die potensieel lewensred-

dende boodskap wat aan haar 
toevertrou is oor te dra ondanks 
’n benewelde brein. Dit is nog 
’n hoogtepunt in Prinsloo se luis-
terryke loopbaan.

Die hele rolverdeling is knap, 
maar ’n mens moet buiten Prins-
loo en die ferm akteursvernuf van 
Marius Weyers ’n oomblik stilstaan 
by Stian Bam as Herman de Beer, 
Racheltjie se pa. Herman is die 
katalisator van gebeure, ’n geronde 
karakter met wie se welmenende 
ontoereikenheid baie van ons 
kan identifiseer. Hy stry teen die 
kneus plekke van die lewe en sy 
gevolglike persoonlike demone, 
hy maak foute, hy beur voort, hy 
doen sy bes, hy kry seer.

Bravo, Stian Bam, en bravo 
aan die hele span!

Die Afrikaanse rolprent-
kuns beleef op die oomblik 
’n hoogtepunt wat gehalte betref, 
en Die verhaal van Racheltjie de 
Beer lewer in dié verband ’n voor-
treflike bydrae. – Jan-Jan Joubert

Stian Bam, wat laasjaar die toe
kenning vir beste akteur by die 
Silwerskermfees ontvang het vir 
sy rol in Die verhaal van Rachel
tjie de Beer, en Sandra Prinsloo, 
wat ook ’n hoofrol vertolk, sal ná 
die vertoning vanmiddag meer 
vertel oor die verfilming. Chantel 
Carter het die kategorie vir beste 
produksieontwerp gewen by 
die Silwerskermfees.
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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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