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Joanie Combrink het die 
Fiësta as beste aktrise  
ontvang vir haar rol in  
Toutjies & Ferreira.   
Lees die resensie op bl. 3. 
FOTO: NARDUS  
ENGELBRECHT
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PENNY:   
‘Die letsels  

van ons  
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SELVIN:  
‘Altyd  

blomme  
in my werk’

 

– Bl. 4

saam met die ATKV
BY VANJAAR SE US WOORDFEES!

Ons omvangryke boekwinkel is terug 
met ’n fees van boeke vir oud en jonk. 
Ontmoet jou gunstelingskrywers en 
kuier saam in die hartjie van al die 
Woordfeesbedrywighede. Ons is van 
1 tot 10 Maart op die grasperk voor 
Wilgenhof. Kom maak ’n draai!  

Word vandag ’n lid van die ATKV deur “ATKV” na 44733* te SMS.
*Standaardtariewe geld.

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

09:00
SOPHIA KAPP: KANTELPUNT – Met Anastasia de Vries. Aangebied deur LAPA 
Uitgewers.

10:30
SUSAN COETZER: SELMA & LOUISE – Met Karien Basson. Aangebied deur 
Human & Rousseau.

12:00
DIE VERTES IN – Zirk van den Berg in gesprek met Herman Wasserman. 
Aangebied deur Kwela Boeke.

15:30
DIE TRONKGESPREKKE – Willie Esterhuyse en Gerhard van Niekerk in 
gesprek met Martie Meiring. Aangebied deur Tafelberg.

19:00
MARTIE MET JOANNA TROLLOPE – Martie Meiring en Malene Breytenbach 
ontmoet vir Joanna Trollope. Gratis glas wyn vanaf 18:45.

VISUELE KUNS: Rondleiding vir kinders, in samewerking met VVA en die PJ Olivier Kunssentrum.
8 Maart om 15:30 vanaf die US Konservatorium

www.atkv.org.za@ATKVSA ATKVSA

Donderdag             7 Maart                           2019 

Jaargang 5   Uitgawe 4

VINTAGE 
JOANIE
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Profiel

Baie jare gelede het die 
dokter-digter A.G. Visser 
(werklik, nie apokrief nie!) 

’n gedig geskryf wat aanvanklik – 
maar gelukkig nie enduit nie – op 
die veelsydige briljantheid van 
Wolf Britz van toepas sing is:

Die Medisyne is my vrou
Die Kuns is my Vriendin;
 Deur die eerste word ek druk   
    gehou
Die tweede sien ek min;
En dit is goed vir u,
En dit is goed vir my:
Als ik de kwade wil
Blijft de goede mij nabij.

Toe Wolf met die eeuwisseling 
van Worcester af op Stellenbosch 
aanland om ’n Matie te word, was 
hy van plan om BSc te swot sodat 
hy uiteindelik ’n dokter kan word. 
Maar ai, toe kruis sy paaie met dié 
van mense soos Cornelia Faasen 
en die teatergogga byt behoorlik.

“Ek het per ongeluk in die 
teater beland – in die logistiek 
daarvan,” beweer hy, klaarblyklik 
sonder ironie, oor die loopbaan-
skuif wat hom sou wegruk van die 
teaters waarheen hy op pad was. 

“Ek het nooit gedink dit sou 
so ontwikkel nie. Die tegniese 
aspek van teater en toneel het 
my oorgewen. Cornelia het dit 
eendag korrek voorspel: ‘Jy gaan 
’n teaterontwerper word en nié 
’n dokter nie.’ ”

In die koshuis Dagbreek was hy 
by alles betrokke wat in die kuns- 
en vermaakrigting geneig het: Sêr, 
Vensters, sulke dinge. En hoewel 
die musiekbloed sterk loop in sy 
familie, was dit vir sy ouers ietwat 
van ’n verrassing toe die kuns die 
oorhand kry bo die medisyne, 
en die wordende Dokter Wolf 
verander in Teatermaker Wolf. 
Ná drie jaar se studie was hy min 
lus vir BSc, en daar was boonop 
’n sleepvak of twee waarmee hy 
moes rekening hou. Hy skakel toe 
oor na die dramadepartement in 
die tegniese stroom – met Marthi-
nus Basson as leidende lig. 

Dit was ’n tyd van self uitspring 
en geld bymekaar kry, want sy pa 
het gemeen borg staan vir drie jaar 
se studie beteken sy plig in daardie 
verband is gedoen: “Jy kan drama 
studeer, maar jy moet vir jouself 
sorg.” Hy het, en dit was Marthinus 
wat die ontwerpgawe in hom raak-
gesien het. Toe verf hy die stel vir 
Altyd Jonker, daardie fenomenale 
stuk waarin Nicola Hanekom haar-
self so teen die mure van ’n her-
skepte Drieankerbaai geslinger het 
tot jy vrees vir die toekoms van 
haar beenstruktuur.

In sy tweede jaar van drama-
studie was Wolf betrokke by die 
produksie Pous Johanna, met Jana 
Cilliers so onvergeetlik in die 
hoofrol. Dit het Wolf tot in Wind-

Die teaterfenomeen Wolf Britz se energie skyn soos ’n vuurtoring,  
skryf Jan-Jan Joubert. Hy het daaruit gaan put.

Teatermaker Wolf

hoek geneem, en hom as student 
toegang gegee tot ’n merkwaardig 
volle belewing van die teater se 
vele fasette. Om die geldjies aan 
te vul het Wolf van 2010 af in 
Suid-Korea gaan skoolhou. Geluk-
kig vir ons almal het hy terugge-
kom en sy gawes hier te lande kom 
uitleef. En hoeveel gawes is dit nie!

Kyk byvoorbeeld na vanjaar 
se Woordfees: Hy het die stel en 
beligting vir Babbelagtig ontwerp. 
Vir GodgOdgoD is hy ontwerper, 
regisseur, vervaardiger én hy speel 
in die stuk. Vir Samson het hy die 
beligtingsontwerp gedoen en, les 
bes, vir Toutjies & Ferreira het hy 
die stel en beligting ontwerp, hy 
regisseer die tweede bedryf en hy 
speel in die eerste bedryf.

En hy doen dit goed. Baie, baie 
goed. Daarvan kan enigeen getuig 
wat die produksies beleef waarby 
hy betrokke is. Die erkenning bly 
ook nie uit nie, soos onder meer sy 
versameling Fiëstas getuig.

Nou wil ek hier ’n ongewone 
ingreep maak, oor hoe dit is om 
Wolf te ontmoet en met hom 
’n onderhoud te voer, want dit 

strek verder as die blote gegewens 
of woordkeuse. Hy doen naamlik 
al hierdie wonderlike dinge op 
’n vrolike en gelukkige manier, wat 
nogal vir die onderhoudvoerder 
’n tonikum is. So is briljantheid 
mos: dit bruis in ’n natuurlike, 
ongedwonge en lewegewende 
stroom van uitnemendheid. Sy 
energie skyn soos ’n vuurtoring. 

Dis doodgewoon lekker om met 
hom te gesels – en hy is nogal 
’n babbelbek!

Wat laat hom tiek?
“Ek hou van samewerking; 

nié hiërargie nie. Uiteraard moet 
iemand uiteindelik die besluit en 
die verantwoordelikheid neem,  
en dikwels is ek daardie persoon.

“Maar die skeppingsproses is 
’n debat waarin jy soos ’n spons 
moet wees – want almal is kenners 
op hulle gebied – sodat jy uiteinde-
lik die beste besluit kan neem, tot 
almal se voordeel. Om dit te doen 
is dit belangrik om te besef gister 
en môre is nie so belangrik soos 
vandag nie – bly in die hede en 
bly teenwoordig.”

Hoe werk die skeppingsproses 
vir hom?

“Sekere sleutelaspekte van 
die konsep is bepalend. Maar die 
konsep en die teks – bepalend soos 
dit is – is jou sleutels tot vryheid in 
die toepassing daarvan. Dit is veral 
waar as jy saam met ander werk 
en hulle insette verreken. Wissel-
werking en bereidheid om te leer 
is tog seker die enigste manier om 
te groei? Dis soos entropie. ’n Wis-

selwerking van energie is nodig. 
Jy moet vriende hê wat kan dink 
– they must call your bullshit,”          
sê Wolf.

“Daar is ook waagmoed nodig. 
Teenkanting van die gemeenskap 
is weliswaar nie iets om na te 
strewe nie, maar as dit gebeur, 
is dit tot daarnatoe.”

Elkeen het seker maar sy eie 
manier van skep, en die teks is 
’n goeie bouplan. Jy moet die teks 
kan ontleed, afbreek, kwalifiseer 
en distilleer tot die kern, sodat 
jy telkens in jou verwerking kan 
terug keer na daardie kern. Ken-
ners soos ons eie feesmoeder, 
Saartjie Botha, sê begrip van lig en 
kleur is deel van Wolf se gawe.

“Ek het maar per ongeluk in 
beligting beland,” vertel hy. 

“Dit gaan oor jou oog. Balbesit 
was die eerste produksie waarby ek 
op daardie vlak betrokke was. Dit 
gaan om die skep van ’n oomblik. 
Teater is vervlietend – jy het net 
daardie oomblik. Dit is ’n won-
derlike plek om te wees – jy raak 
eintlik onbewus van jouself, en jy 
is bevry van jou selfbewustheid.

“Ek voel dan werklik vry,  
en ek droom groot.

“Teater is ’n goeie plek as jy 
aweregs is, soos ek; ek is links (hy 
verwys hier na linkshandigheid), 
en daarom is ek aweregs, en ek 
strewe na heterogene omgang 
met die werklikheid. Dit is soos 
’n sportspan – die sukses lê in die 
wisselwerking en die kombinasie, 
in die onverwagte wat die idee ver-
sterk. Dit hou jou op jou tone.”

Voorts, sê Wolf, volg hy die 
proses dan om vas te stel wat werk 
en wat werk nie – nuwe oplossings; 
nuwe maniere van dinge doen. Dit 
sluit in om nuwe maniere te vind 
om bestaande tekste aan te bied. 

“Soos ons byvoorbeeld gedoen 
het toe Saartjie besluit het om 
Piekniek by Dingaan aan te pas en 
aan te pak as Piekniek by Mpande.”

Ons tyd raak op voor my vrae 
almal met antwoorde stilgemaak 
kan word, want Wolf moet weg: 
Skaafwerk aan Samson wag, 
en daarmee saam Brett Bailey. 
Namate die gesels oor tyd prut tot 
geskrewe onderhoud – wat tog op 
sigself ’n soeke is na die distillering 
tot ’n kern – is dít wat bly: ’n Mens 
moet dankbaar wees vir briljant-
heid wat tussen ons loop, bril-
jantheid met ’n netjiese baardjie, 
toeganklike vriendelikheid, helder 
denke en ’n hoed op die kop.

’n Mens moet terugsit en 
waardeer, bewonder, luister en die 
produk van sy kreatiewe arbeid 
geniet. En bly wees hy het, anders 
as ou A.G., die moed gehad om 
vriendin kuns bo die medisyne en 
die wetenskap te kies.

Wolf Britz as Nick, die belig-
tingsman, in Toutjies & Ferreira. 
Saam met Nicole Holm het Wolf 
ook die regie van dié produksie 
behartig. Hiervoor is hulle met 
’n Fiësta beloon.  
FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Wolf tree op in GodgOdgoD      
en het ook die regie gedoen. 

Van Dokter Wolf tot  
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Toneel

Toutjies & Ferreira. Adam 
Small-ouditorium. Vandag 
om 20:30, 8 Maart om 09:30 
en 9 Maart om 10:00 en 13:30.

Dié mees onlangse teks uit 
die pen van die Woord-
feesdirekteur, Saartjie 

Botha, het met die Fiësta-toe ken-
ningsgeleentheid verlede maand  
met ’n hele klomp pryse weg ge-
stap, onder meer as die top-fees-
produksie van die jaar. Dit is dus 
g’n wonder nie dat die Adam 
Small-ouditorium hier stampvol 
sit, al is daar buite net jakkalsdraad 
tussen die ’Bos en die warmplek.

Toutjies & Ferreira bestaan 
uit twee bedrywe. Die eerste is 
’n komiese blik agter die skerms 
sowat ’n uur voordat ’n drama by 
’n fees begin, en die tweede is die 
“eintlike” toneelstuk, ’n drama met 
drie spelers. Dit handel oor wat 
word van ouers wie se kinders na 
die buiteland emigreer. Die per-
spektief word uiteindelik verskaf 
deur die karakter Sipho (Aphiwe 
Livi) wie se opsies beperk is:  
Hy moet bly waar hy is.

Daar was altyd ’n reël in 
Amanda Strydom se ikoniese 
“Ek loop die pad” wat my oneindig 
gepla het, naamlik “soos ’n Ragab 
en ’n Lot”. Tot sowat ’n dekade 
gelede het dit my dwars in die krop 
gesteek as ek dit hoor, want my sin 
vir rede en ordelikheid wou gehad 
het dié twee moet ’n paar wees of 
saam hoort, soos Kain en Abel, 
Josef en Maria, Laurel en Hardy.

RSG speel die lied een oggend 
en, seker maar omdat dit ’n Son-
dag oggend was, ry die hyser skielik 
na die boonste verdieping. Dit 
kan mos natuurlik nie verwys na 
’n paar nie. Die lied gaan dan juis 
daaroor dat jy alleen reis, soos 
Ragab en soos Lot, nie soos Lot en 
Lot se vrou nie. Deesdae raak ek 
dus glad nie meer gespanne as ek 
“Ek loop die pad” hoor nie.

Waarom dié afdraaipaadjie? 
Want dieselfde ding het met Saar-
tjie se toneelstuk gebeur. Daar was 
nie een mens wat ek teëgekom 
of met wie ek oor die toneelstuk 
gesels het wat vir my kon sê wat 
die verband tussen die eerste 
bedryf van Tou tjies & Ferreira en 
die drama in die tweede bedryf 
is nie. Trouens, dieselfde geld vir 
die titel van die toneelstuk. Wat is 
die verband tussen stukkies tou en 
iemand met die naam Ferreira? 

Die naaste wat ek daaraan kon 
kom, was dat Esmé (Joanie Com-
brink) in die tweede bedryf verwys 
na iemand wat altyd toutjies by- 
me kaar gesit het wat te kort was 
om te gebruik. As ek reg onthou, 
verwys haar man, Chris (Frank 
Opperman), vlugtig na “Vat jou 
goed en trek, Ferreira” – na aan-
leiding van die tema van emigra-
sie. Dit maak nog nie dat die twee 
bymekaar pas nie?

’n Mens moet seker maar aan-
vaar dis soos Woensdae by Game, 
waar die pensioentrekkers twee 
items vir die prys van een kan 
koop. In Toutjies & Ferreira kry 
jy vir die prys van een kaartjie 

Eers kry jy komedie, dán drama

eers ’n komedie en dan ’n drama. 
Boonop is daar twee regisseurs: 
Nicole Holm en Wolf Britz. As 
deel van die winskoop het Wolfie 
sommer die stel- en beligtings-
ontwerp gedoen en die rol van 
’n beligtingsontwerper in die eerste 
bedryf vertolk – ’n Fiësta-pryswen-
ner en ’n man van vele talente.

In die eerste bedryf is die 
volgende akteurs die tegniese 
personeel agter die rooi gordyn: 

Anthea Thompson is Gail, die 
kortgebonde verhoogbestuurder; 
Wolf Britz is Nick, die beligtings-
man; Geon Nel is Werner, die 
vreeslike lomp klankman wat 
oor alles val dat die bloed spat; 
Esther von Waltsleben is Trudie 
en niemand weet eintlik wat sy 
doen nie, hoewel sy baie praat 
en opdragte uitdeel; en Melanie 
Scholtz is die verhoogbestuurder 
se assistent en die grootste bang-

broek as dit kom by die regisseur 
uit die hel, Lorna, gespeel deur 
Antoinette Kellermann.

Met die eerste oogopslag her-
inner Antoinette se uitspattige 
kostuum (ontwerp deur Beaura 
Jacobs) ’n mens nogal aan Iris 
Apfel, die kleurryke 97-jarige 
model van New York, maar as sy 
haar eerste opdrag bulder, is sy 
onmiskenbaar ons doyenne van 
die Afrikaanse toneel. Die komedie 

lê daarin dat almal te bang is om 
vir Lorna te sê as iets fout is – en 
foute is daar heelwat: van koekoek-
horlosies wat weg is tot ’n venue-
bestuurder wat slegte hoender 
geëet het en nou baie siek is.

Met die eerste bedryf is dit 
veral interessant om te luister na 
die kommentaar van mense in die 
gehoor. Weens die lawwe goed wat 
op die verhoog aan die gang is, kan 
niemand hulle eintlik beroep op 
teateretiket nie. Die twee karakters 
wat die gehoor aanmekaar laat 
skater, is Malan Steyn as die onbe-
holpe en “clueless” venue-bestuur-
der, Myle Papenfus, en Esther. Die 
gehoor het later sommer spontaan 
begin lag as Myle net sy verskyning 
êrens maak.

Nadat Lorna haar frustrasies 
op die tegniese personeel uitgehaal 
het en ’n paar waarhede kwyt-
geraak het oor die stand van die 
teater in ons land, begin dinge 
effens kalmeer, en voor jy kan sê 
“5 minute call”, raak dinge rustiger 
en ons gaan ná ’n kort pouse oor 
tot die drama in die tweede bedryf.

Chris en Esmé is ’n egpaar 
wat redelik verteenwoordigend 
is van die deursnee- welaf Afri-
kaner, mense wat vir hulle kin-
ders ’n goeie opvoeding kon gee 
en hulle sodoende onwetend 
voor berei om die land te verlaat 
vir groener weivelde.

Joanie het die Fiësta ontvang 
as beste aktrise vir hierdie rol, en 
dit is maklik om te sien waarom: 
sy is die argetipe van die “girl next 
door”, met ander woorde, al is sy 
nou al effens ouer as toe ’n mens 
haar die eerste keer gesien het, 
slaag sy steeds daarin om almal se 
ma, peetma, tante of selfs ouma te 
verteenwoordig. Sy boor gereeld 
jou traanklier raak en sê die dinge 
wat in jou kop is.

Frank vaar ook goed as die pa 
wat maar sukkel om sy emosies te 
verwoord as hulle die kinders by 
die lughawe gaan groet. Sy mantra 
is “solank as wat hulle gelukkig is”, 
en dit bly sy standaardantwoord 
as iemand daarna uitvra. Dis egter 
duidelik dat dit om veel meer gaan.

Dié tweede bedryf van Toutjies 
& Ferreira vat aan jou hart weens 
die emosionele inhoud, maar 
aanvanklik word daar nie juis iets 
nuuts gesê nie. Eers as Chris en 
Esmé besluit om hulle afgetrede 
huishulp, Eunice, se seun Sipho 
(Aphiwe Livi) te kontak om hulle 
te kom help om die laaste goed 
in die kinders se huis op te pak, 
kry ’n mens nog ’n perspektief op 
die emigrasiekwessie. Sipho en 
Lientjie, Chris en Esmé se dogter, 
was speelmaats toe hulle jonk 
was en dit is duidelik dat Sipho 
sy vriendskap met haar steeds as 
belangrik ag. As die huis egter 
klaar opgepak is, is daar nie eintlik 
verder rede om kontak te behou 
nie... tot Sipho vir hulle ’n onself-
sugtige aanbod maak.

Die eerste bedryf is prettig en 
vermaaklik, maar die vleissous is 
in die tweede deel. Daarin lê ook 
die eintlike waarde van die kaar-
tjieprys. – Marina Griebenow

4 Fiëstas!
Toutjies & Ferreira 
het in Februarie 
vanjaar vier kykNET 
Fiëstas gewen: 
Dit is as die beste 
aanbieding op ál 
die kunstefeeste 
aangewys; Joanie 
Combrink is as beste 
aktrise vereer; 
Saartjie Botha is vir 
haar teks bekroon; 
en die regisseurs 
Nicole Holm en Wolf 
Britz vir hulle regie.

Sipho (Aphiwe Livi). Lorna (Antoinette Kellermann).

Esmé (Joanie Combrink), wat gereeld ’n traanklier raakboor. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
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Feeskunstenaars

Tergeo. Visuele kuns. US Kon-
servatorium. Tot 9 Maart.  
09:00 tot 18:00.

Penny George het ’n obsessie 
met skoonmaak en skoon
maakprodukte. “I clean all 

the time. It kills me,” spot sy. Sy is 
een van twee feeskunstenaars op 
vanjaar se visuelekunsprogram 
en haar werk gaan oor vroue 
se skoonmaakprosesse. 

“Ek word geïnspireer deur 
objekte wat gewoonlik iets te doen 
het met skoonmaak. Ek versamel 
allerhande skoonmaakprodukte – 
gevonde objekte wat te doen het 
met skoonmaak, soos borsels. En 
natuurlik: hoe vuiler, hoe beter,” 
verduidelik Penny. 

Groot skoonmaakborsels hang 
in die mooi uitstalruimte van 
die US Konservatorium. Penny 
gebruik hierdie gevonde objekte in 
haar kuns. Die weggooigoed kry 
’n nuwe lewe waarop sy haar glas
graverings monteer. 

Sy skep dan hierdie kunswerk 
“that beautifies the ugly”. Sy krap 
delikate fyn prente uit op glas. 
“Etching is scratching,” verduidelik 

sy. Die borsels word die raam vir 
die graverings of etse. Maar as 
jy mooi kyk na die delikate glas
gra verings, besef jy dit is eintlik 
prente van mikroskopiese kreature 
wat in die skoonmaakprodukte 
woon, soos myte. 

’n Reeks etswerke vorm deel 
van die uitstalling. Peggy gebruik 
’n baie ou tradisionele drukproses 
genaamd intaglio, wat  baie min 
mense nog bedryf. Dit is ’n tyd
rowende proses, maar dit gee 

’n ander dimensie aan haar druk
werk wat ’n mens selde teëkom. 
Die teksture en letsels wat op die 
papier gemaak word deur hierdie 
tegniek, is uiters uniek. 

“Om dié proses aan die lewe 
te hou geniet sy dit om intaglio in 
kombinasie met gevonde objekte 
te gebruik ten einde dié objekte 
nuwe lewe te gee en die intag
lioproses te laat herleef,” skryf 
Theo Kleynhans, kurator van 
die visuelekuns program.

Penny is ’n dosent in Surface 
Design aan die Kaapse Skierei
landUniversiteit vir Tegnologie 
(KSUT). Sy is ook besig met haar 
doktorsgraad in ontwerp, en 
’n mens kan sien hoe haar agter
grond in die beeldende kunste en 
haar huidige studieveld in ontwerp 
mekaar aanvul en verryk.  

Penny is ook die eerste een 
uit haar familie wat universiteits
opleiding ontvang het, vertel Theo. 

“Dit is moontlik gemaak deur 

die vroue in haar familie wat 
gewerk het as skoonmakers,” sê hy. 

Die uitstalling word Tergeo 
genoem. Dit is Latyns vir “skoon
maak” of “skrop”. 

“In dié uitstalling laat Penny 
’n narratiewe benadering tot kuns 
agter. Sy gebruik simbole en meta
fore om tradisionele indrukke van 
vrouwees te verbeeld, en temas 
wat die gemeenskap en sy waardes 
ondersoek,” verduidelikTheo in 
sy kuratorsaantekeninge. 

“Ek het myself afgevra wat is 
hierdie obsessie met skoonmaak? 
Wat beteken dit? Ek weet nie regtig 
nie. Die objekte wat ek versamel, 
inspireer my. En wanneer ek die 
objekte vind, is dit nie vreemd 
om dit vir iets anders te gebruik 
as waarvoor dit bestem was nie?” 
vra Penny. “In vandag se tyd word 
vroue meestal nie meer gesien as 
die skoonmaker nie. Maar tog...”  

Die skoonmaakproses word 
’n metafoor vir die rol van die vrou 
in die gemeenskap. Penny bevraag
teken en ondersoek dié rolle in 
haar werk en kyk na die letsels 
en merke wat dit op ons lewe los.    
– Marchelle van Zyl  

Skoonmaak word só mooimaak
Penny George

Detail uit een van Penny se 
etse. REGS: Penny George.

Young, Free and Single. Visuele 
kuns. US Konservatorium.  
Tot 9 Maart. 09:00 tot 18:00. 

V ir Selvin November kan 
’n nie miskyk nie. Die hare 
en die bril is kenmerkend, 

maar dit is sy groot glimlag en 
lewendige oë wat jou nader lok.  
Hy hou daarvan om mense te 
groet wat sy werk besigtig, met 
hulle te gesels. “Ek is mos ’n intro
vert,” spot hy. 

Selvin se werk is kleurryk en 
gelaagd. Straatkuns het ’n groot 
invloed op sy werk. In sy uitstal
ling Young, Free and Single verken 
hy sosiopolitieke kwessies en 
slawerny. ’n Mens vereenselwig 
die kwessies met ’n donker gevoel 
van negatiwiteit, maar dit is nie die 
gevoel wat jy kry wanneer jy voor 
sy werk staan nie. 

“Die teenpool van slawerny is 
vryheid. My werk gaan oor posi
tiewe optimisme. Ek verken sosio
politieke kwessies en gebruik my 
eie visuele taal wat ek oor die jare 
ontwikkel het om my idees uit te 
druk. Ek hou daarvan om op doek 
te werk. ’n Geverfde oppervlak is 
vir my opwindend. As jy begin, 
is daar niks op die oppervlak nie, 
dan moet jy besluit: Wat nou? 
Elke keer is dit ’n nuwe reis wat jy 
aanpak,” verduidelik hy. 

Selvin is gebore in Steenberg, in 
’n eenvoudige werkersklasgemeen

Optimisme uit my eie verfkwas
Selvin November

skap, maar sy pa het baie geteken. 
Onderwysers het hom aangemoe
dig en ’n bibliotekaresse het hom 
op 12jarige ouderdom toestem
ming gegee om sy eerste uitstalling 
in die biblioteek te hou.  

“Van jongs af het ek ’n entrepre
neursgees gehad. Ek het my werk 
en tekeninge gebruik om te ruil 
en te verkoop om kunsmateriaal 
te gaan koop vir nuwe werk. Dan 
het ek na die dúúr kunswinkels toe 
gegaan,” lag Selvin.

 “Ek het moeite gedoen. Ek was 
gedrewe. Ek het regtig ’n passie 
gehad. Ek het ook baie tyd in die 
bib deurgebring. 

“Die ander passie was om te 
leer. Ek kom van ’n werkersklas
huis. My pa was ’n werker in die 
drukkersbedryf. Die boeke wat nie 
reg gedruk is nie of waarop ’n fout 
is, het hy vir my huis toe gebring. 

“Hy was ook ’n lid van die 
Reader’s Digestklub. Elke maand 
– ek kon nie wag nie! Agterop 
daai Reader’s Digestboeke was 
daar altyd ’n kunswerk. En vir my 
was dit die opwindendste ding 
om daai kunswerk te sien,” vertel 
Selvin opgewonde. 

“Dis nie soos vandag se kinders 
wat die internet het nie. Jou inlig
ting het van boeke af gekom. Dit 

was maar die enigste manier hoe 
jy die kunswerke kon sien. As kind 
was ek baie bewus van die politiek. 
In 1976 was daar onrus in ons 
gebiede. As kind het ek dit ervaar. 
Dit is altyd iets wat ek as kunste
naar wou uitdruk in my werk.” 

In st. 8 het hy ’n hele jaar nie 
skoolgegaan nie.

“Daar was onrus in ons 
gemeenskap. Daar was skool
boikotte. Ons het ’n groep gevorm 
en self klasgegee, vir mekaar. Ons 
het maar ons eie ding gedoen. 
Maar ons het geskryf daai jaar.” 

Selvin vertel sy verhaal met 
’n trotse selfvertroue. 

“Die fokus van die werk is  
vryheid. Dis mos die polarity van 
vryheid; slawerny. Ek was baie 
polities bewus van wat om my 
aangaan. Ek het altyd gesien op die 
mure is geskryf: Freedom. Ek was 
betrokke in my skooljare, maar 
ook nie te veel nie. Ek het besef 
my skool werk is belangrik vir my. 
Education before liberation. Vir 
my was education liberation. 

“My van is November, ’n sla we
van. Dit is my erfenis. In 2009 het 
my broer besluit om navorsing te 
doen oor ons familiegeskiedenis. 
Ons het niks daarvan geweet nie. 
Ons het net geweet my oupa het 
gekom van Robertson se wêreld. 
Hy het ’n kleinhoewe gehad in die 
Kaap waar hy blomme ge kweek 
het. Dit is dalk hoekom daar altyd 
blomme in my werk is. Maar met 
die Groepsgebiedewet is dit van 
hulle gevat en hy het opgeëindig 
in die township Steenberg, waar 
ek grootgeword het. So, die hele 
idee van vryheid en slawerny is 
belangrik. Slawerny ook in die 
moderne sin... Party mense glo  
jy kan verslaaf raak aan die teg
nologie, en ja, dis waar, maar vir 
my is dit ’n vorm van vryheid.

“Die blomme is ’n metafoor van 
vryheid, van die natuur. Dis ook 
iets positiefs. Dit beteken groei, 
nuwe begin. En ek glo dit is nooit 
te laat om weer te begin nie.”  
– Marchelle van Zyl 

Selvin November – daar is altyd blomme in sy werk te sien. FOTO’S: MARCHELLE VAN ZYL
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meester-
stuk.

Elke woord is ’n

Lirieke.
Dis meer as ritmiese rympies.

Dis woorde,
metafore,

kore.
Geskaaf en geskuur.

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

Elke woord is ’n meesterstuk.

Sanlam bied met trots aan die 2019 Musiekfees
by die US Woordfees. 1-10 Maart.
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Musiekteater

Afrikaan. Adam Small-oudi - 
to rium. Vandag om 16:00.

Afrikaan is die nuutste 
pennevrug van Deon 
Opperman, ’n libretto, 

volgens die Woordfeesprogram, 
oor die vraag: “Wat beteken dit om 
te sê: ‘Ek is ’n Afrikaan’?” Deon 
se vrou, Janine Neethling, het die 
toonsetting behartig vir ’n koor en 
klein orkes.

Gesien as net ’n produksie – 
’n geslote klein universum, sonder 
enige buitekonteks – is dié skep-
ping ’n sukses: Deon se poësie is 
suiwer en liries, sy voetval trou 
en seker; Janine se musiek reik 
wyd en diep, haar musiekidiome 
is onpretensieus dog evokatief. As 
’n mens terugdink aan ’n vorige 
medewerking van die egpaar, die 
Afrikaanse oratorium Die skepping, 
is dit nie ’n verrassing nie.

Wanneer die ouditoriumligte 
doof, kom Janine en haar orkes 
op die verhoog. Andersins is die 
ruimte leeg, ’n spartaanse arena 
waar die kollig sal val op slegs 
woord en musiek. Wessel Pretorius 
verskyn en proklameer heuning-
soet en perkussief die evolusie van 
Homo sapiens. Stephanie Baartman 
sing wonderskoon die betowe-
rende “O, my kind, kind van die 
berge van my bors”, ’n teks swanger 
met beeldspraak oor die geogra� e 
van die vlees. Die Akustika-koor 
dreun sjamanisties, en Dizu Plaat-
jies bind ons met sy mbira ferm 
aan Afrikabodem.

Dan verlaat Sapiens die baker-
mat en wyk uit na die vier wind-
rigtings. Drie “riviere”, die saad van 
Afrika, rig hulle suid – Khoi-San, 

abantu en die kinders van die 
saad “uit die noorde geskors”. Al 
dié kinders van Afrika ly, onder 
mekaar en onder die Britte. Grepe 
uit “Die vlaglied” lê vlak teen 
“Senzeni na”. Maar “die riviere 
loop saam” in ’n meesleurende 
crescendo van ubuntu en feestelike 
oordaad. Ons is “almal mens en 
Afrikaan”, die hele spul van ons 
hier. Ligte op. Die einde.

Tegnies kort die produksie 
werk. Die sangers en Wessel was 
met die première nie oral noot- en 
woordvas nie. Daarby sukkel die 
Akustika-koor met die tipiese 
kwessies van amateursang – te veel 
kopstem, te min ondersteuning 
en, gevolglik, kon selfs die oorver-

dowende klankversterking nie die 
intonasieprobleme toesmeer nie.

In so ’n universum van skou-
spel en tegniek kan ’n mens die 
saak egter nie laat nie. Afrikaan    
is uiteindelik ook ’n werk van 
ge skiedskrywing, een met die 
datums 1899-1902, 1910, 1948, 
1961 en 1994 groot geskryf, maar 
wat swyg oor 1960, 1963, 1976, die 
1980’s en enigiets sedert 1999. Dit 
is nie dat enigiets ontken word nie, 
maar die fokus is selektief.

’n Mens hoor dikwels vandag 
die politiek korrekte eufemisme: 
“Die ‘optika’ is belangrik.” Jy kan 
nie fout vind met Janine se gebruik 
van etnomusikologiese elemente 
nie. Maar hoewel daar ’n klein 

groep swart musici is, is dit die 
groter wit, Afrikaanse-klinkende 
Akustika-koor wat deurentyd op 
die verhoog is en gereeld die ander 
kunstenaars toestaan. Dié optika 
is verdag, al kan die vervaardigers 
hulle beroep op die praktiese oor-
wegings van wie watter instrument 
kan speel of taal kan praat.

Wie is dan die Afrikaan wat 
besing en gevier word? Wat bete-
ken dit vir hom om te sê: “Ek is 
’n Afrikaan”? – nie wat beteken dit 
om ’n Afrikaan te wees nie, maar 
om te sê hy is ’n Afrikaan. Die 
spreekwoordelike duiwel koekeloer 
reeds deur die stringe van die 
details. Met inbegrip van Deon se 
meer onlangse oeuvre én watter 

kunstenaars op die verhoog is, 
word die hoop op ’n ruim konsep 
beskaam en kan jy die volgende 
postuleer.

Dié Afrikaan is hy wat sedert 
1994 in negasie gede� nieer word: 
Hy wat nie geëmigreer het nie, wat 
nie ophou stem of belasting betaal 
het nie, wat nie ophou vrylik 
Afrikaans praat, lees, skryf of kyk 
het nie, wat nie identiteit of die 
aanspraak op kultuurruimte inge-
boet het nie, wat nie van ’n open-
bare stem en politieke spreekbuise 
ontneem is nie. Hoewel ’n Afri-
kaan, is hy nie Homo sapiens nie 
– hy is Homo sacer, daardie heilige 
en vervloekte � guur uit die antieke 
Romeinse kultuur, verban en 
voëlvry verklaar, maar onder die 
beskerming van die gode. Hý moet 
homself selfvoldaan op die skouer 
klop, want hoewel bedreig en 
beleër en belaer in sy sekerheids-
kompleks en sy strandhuis, is hy 
steeds trots en hiér.

Dié Afrikaan wil desperaat 
Afrikaan wees, maar daar is nie-
mand om hom te wys hóé nie, 
veral nie uit eie geledere nie. Hy is 
onlesbaar dors om kwytskelding, 
maar hy luister nie, behalwe na 
die bevestiging van sy hiér hoort. 
Is dít die mantel wat Deon om 
sy skouers drapeer – van dapper 
stem in die woestyn en aaier van 
’n brose identiteit?

Dié Afrikaan maak my hartseer. 
Ek is skaam dat ek hoendervleis 
gehad het met “Die riviere loop 
saam”, want dit is � ksie, nie ’n feit 
nie. Gestroop van alle bedrog, is 
dit ’n edele � ksie. Maar om dit tot 
feit te vorm gaan kennelik nog 
’n lang pad wees. – Willem Bester

Wie is die 
Afrikaan wat hier 

besing word?

Wessel Pretorius in Afrikaan. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT 

’n Toneel in Afrikaan.
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Toneel

Cowboy Dan. Filmfees. 
Pulp Cinema Neelsie.  
Vandag om 10:30.

Ai, Cowboy Dan. Jy is mos ’n ou 
van die strate. Jy moet mos geweet 
het in die strate vat jy nie kanse 
met die noodlot nie, want die odds 
is al klaar hoog teen jou uitgepak.

Maar nee, met die R20 car 
guard-geld en belofte van nóg geld 
as hulle motor met hulle terug-
koms daar is, móés jy mos om die 

draai loop soek vir groter moei lik-
heid in ’n bottel en die verleidelike 
lyf van die waitress.

En só ontvou die kortfliek 
Cowboy Dan (Brendon Daniels). 
Vinniger as ’n perd wat witblits 
gesmeer is. Dis soos die oumense 
sê: As moeilikheid eers jou adres 
ken, kom klop hy elke keer.

Dis waar Dan hom nou bevind. 
Die blink, duur kar wat hy moet 
oppas, word gesteel terwyl hy by 
die kroeg om die hoek kuier.

Die eienaar is wit van woede; 
sy vrou probeer vergeefs kalmte 
bring na die situasie.

Maar in sy kop is Dan mos 
’n cowboy, die karre wat hy oppas 
is sy beeste, sy twyfelagtige motor-
fiets ’n volbloed hings.

Zancas, die bang bergie, kry 
nuwe status as dapper handlanger, 
al verloor hy nooit die absolute 
bevreesde gesigsuitdrukking reg-
deur die 22 minute van die kort-
fliek nie. En dit is waar die magic 

lê. Die film is meesterlik geskiet, 
met uitstekende toneelspel.

Karakters wat eintlik clichés 
moes wees, word só goed uitge-
beeld hulle draai alles op sy kop.

’n Klop op die skouer vir 
Wynand Louw vir die regie en 
draaiboek. Hy is nie skaam vir 
soms absurde oomblikke en fyn 
gespot met die karakters en die 
slegte ouens wat op hulle neus 
moet kyk nie. Meer kan ’n mens 
nie verklap nie, buiten dat die 

urban cowboy wat sy gesteelde 
bees (die kar) gaan soek in die 
Kraaifonteinse onderwêreld, 
genoeg is om enige cowboy op sy 
neus te laat kyk. Oor die verkeerde 
bees wat terug kraal toe gebring 
word, en die one-eyed bandit wat 
hom op die voorskrifte van die 
Ou Testament beroep vir wraak... 
iemand gaan sleg tweede kom. 

Gaan kyk die fliek. Dis ’n half-
uur wat jy oor en oor sal afstaan. 
– Jo-Ann Floris

Ag nee man, Cowboy, hoekom so twak soek?

Vlug. Toneel. Hoërskool Cloe-
tesville. Vandag om 18:00.

Soms vryf iets omtrent 
’n teaterstuk jou met die 
intrapslag verkeerd op, maar 

dan kry die dramaturg, regisseur 
en akteurs dit tog reg om jou 
aandag enduit te hou, al besef 
jy die belangstelling lê slegs op 
visuele vlak. (Daar is darem niks 
soos ’n sexy TV-skermprojeksie, 
’n bietjie broeiende beligting en 
twee akteurs wat te mooi is vir 
woorde om jou ’n rat voor die 
oë te draai nie.)

Maar alles anders omtrent Vlug 
hou jou op ’n afstand en emo-
sioneel onbetrokke – jy voel regtig 
’n veer oor wat met die karakters, 
’n aanvallige paartjie met hopeloos 

te veel issues – vertolk deur Lara 
Hattingh en Dean John Smith 
– gaan gebeur. Dié “twee bang 
miere in ’n nes” erf ’n huisie by 
die see en besluit op voorspelbare, 
byna kitsch wyse om te vlug van 
die anonimiteit en boosheid van 
die betonoerwoud, waar moord, 
doodslag, betogings en verkeer 
blykbaar hoogty vier.

Die duifies smag na ’n eerlike, 
eerbare, eenvoudige, kreatiewe, 
selfvolhoubare lewe in hulle pri-
vate plattelandse paradys waar 
hulle sorge “soos klippe saam met 
die gety sal wegspoel”.

Maar natuurlik – verrassing, 
verrassing, vernaam as jy so naïef 
is soos dié twee – word die isolasie 
gou versmorend, die dae sloer 
traag verby en die clichés kry    

kans om op te stapel.
Uiteindelik, op Oukersaand, 

terwyl hulle wag vir ’n gas wat 
moontlik gaan opdaag (maar 
waarskynlik nie), gee die televisie 
die gees terwyl Meneer sy kennis 
van sosialisme probeer opskerp en 
Mevrou pleit om ’n soen ter troos 
en sommer ook ’n baba wat haar 
“uiteindelik gelukkig” sal maak. 
Sowaar, op die presiese oomblik 
wat sy die versugting na ’n baba 
uitspreek, is daar ’n knalharde 
bliksemstraal en flits sonarbeelde 
van ’n piekanien op die skerm. 
A bit much.

’n Mens weet nie hoeveel 
kreatiewe vryheid Lara Hattingh 
gehad het toe sy dié teks van die 
Britse dramaturg Torben Betts 
vertaal en verwerk het nie, maar 

in die Afrikaanse weergawe wat 
by die Woordfees onder regie van 
Ian van der Westhuizen opgevoer 
word, voel die karakters net te 
gestileer, te aanstellerig en te aan-
geplak – en hulle praat ’n soort 
“poëtiese” Afrikaans wat hinke-
pink van die pretensie.

Ek het gewoon nie in die 
karakters geglo nie, al is ek as 
mederedakteur van ’n tydskrif wat 
op plattelandse dorpe, mense en 
entrepreneurs fokus, vanselfspre-
kend geïnteresseerd in die basiese 
verhaalgegewe van ’n jong paartjie 
wat die stadslewe vir die platteland 
verruil. Die probleem is dat ons die 
afgelope ses jaar nog nooit sulke 
eendimensionele kluisenaars op 
die platteland raakgeloop het nie.

Selfs op visuele vlak het ’n paar 

dinge gehaper. Waarom word klere 
die een oomblik in ’n sinkbad 
gewas, die volgende oomblik word 
dié einste polikatoenpak kastig 
simbolies (in die einste blerrie bad 
vol water!) aan die brand gesteek, 
en voor jy jou oë kan uitvee, baai 
die hoofkarakters in hulle onder-
klere daarin. Waarom, wonder 
’n mens ook, moes die eerste “gal-
joen” wat die man kastig met sy 
visstok uitgetrek het (omdat hulle 
nie meer deel van die vleismoord-
masjien wil wees nie) van alle 
dinge ’n mensskedel wees?

Mooi was nog nooit lelik nie, 
maar wat hierdie wrang platte-
landse idille kort, is humor en 
ironie. Veel minder telling en 
’n double shot showing, asseblief.  
– Johan van Zyl

‘Vlug’, presiés wat jy moet doen
Lara Hattingh en Dean John Smith in Vlug. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT 
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Toneel

Ons is nie almal so nie.  
Hoërskool Lückhoff.  
9 Maart om 20:30 en  
10 Maart om 16:00.

Jy het óf kollosale knaters óf 
’n ego van epiese omvang óf 
’n bomenslike soort selfver

troue nodig om Jeanne Goosen se 
Ons is nie almal so nie, ’n baken
werk in die Afrikaanse letterkunde, 
vir die verhoog te verwerk.

Dit is moeilik om te glo dié 
grensverskuiwende rooi boekie 
met ’n jong Sandra Prinsloo op die 
voorblad het byna 29 jaar gelede 
– in Mei 1990 – verskyn. Jeanne 
se novelle, destyds doel bewus op 
gomgat papier gedruk, het nie net 
al die vernaamste boekpryse gewen 
nie, maar word (met goeie rede) 
steeds by universiteite voorgeskryf. 
Selfs die frase “ons is nie almal 
so nie” wat Doris van Greunen, 
koek in die hand, skree wanneer 
hulle bruin bure, die Williamse, 
weens die Groepsgebiedewet moet 
verhuis, het in die volksmond 
vasgesteek en duik nog gereeld 
op in Afrikaanse gesprekke én 
die joernalistiek – in haas enige 
konteks waar iemand hulleself van 
’n besluit, groep of ideologie wil 
distansieer.

Vir ’n regisseurverwerker 
voorspel hierdie luisterryke stam
boom natuurlik net een ding: 
O hel, waarin het ek my begewe? 

Derduisende mense het immers 
al die boek gelees, en iedereen 
van hulle wat nou op grond van 
’n lééservaring ’n kaartjie vir 
’n kýkervaring koop, gaan hulle op 
daardie skoolsaalstoele kom neer
plak met ’n varia verwagtinge en 
’n kop vol verbeelde prentjies.

Maar die stoutmoedige Mercy 

Kannemeyer, duidelik ’n Goosen 
dissipel, wat hier die verwerking 
én regie behartig, en die akteur 
Daneel van der Walt in die rol van 
die vyf of sesjarige Gertie van 
Greunen, mag hulleself maar op 
die skouer klop. Hoewel dinge op 
openingsmiddag allermins perfek 
verloop het – Daneel het byvoor
beeld telkens ná ’n rassistiese 
woord vir ’n oomblik van stryk 
gelyk, en die beligting tussen ver
haalspronge was gedurig te vroeg 
of te laat – is hierdie ’n waardige 
toneelmatige verwerking wat 
geensins afbreuk doen aan 
Jeanne se grensverskui
wende meesterstuk nie.

Omdat die verhaal 
afspeel in die jare vyftig, 
net mooi toe Afrikaner
nasionalisme, rassisme 
en die patriargale bestel 
behoor lik rooi hakskene 
had, word daar voor die aan
vang van die stuk ’n opname 
gespeel wat teatergan gers attent 
maak op die neerha lende woorde 
wat voorkom.

Die verhoog beeld ’n eenvou
dige kombuisruimte uit, kompleet 
met Marleyvloerteëls en ’n Formi
catafel en stoele so tipies van die 
jare vyftig, plus ’n ashtray waarin 
Doris en ant Mavis en uncle Tank 
die lyke van hulle Cavallasiegrets 
kan begrawe. Heel agter op die 
verhoog pryk ’n swart kruis wat 

 Jeanne Goosen  
se bakenwerk wérk hier

verlig word in die slottoneel, wan
neer die bekeerde Doris in tale 
praat, en voor links is ’n straatlig 
vir die “buitetonele” – iets wat 
myns insiens oorbodig is.

Die kompakte stel het my 
lekker gebôl. Voor die stuk begin, 
het die proporsies van die tafel en 
stoele uit my sitplek in ry D wel 
effens vreemd gelyk, maar eers toe 

klein Gertie op ’n stoel spring, het 
ek besef presies hoe ver haar voete 
van die grond af hang! Slim keuse.

Ek is ook aangenaam verras 
met hoe die verwerker daarin 
geslaag het om die novelle in ’n aks 
meer as ’n uur te laat uitspeel. 
Jeanne se oorspronklike woorde 
word deurgaans gebruik, natuurlik 
gesny, maar omdat ek die boek al 
vyf of ses keer gelees het, het ek 
baie van die stukke herken en by 
tye nostalgies, selfs ontroer, gevoel.

Die gelukkige keersy is dat die 
verteller in ’n beknopte letterkun
dige vorm soos ’n novelle meestal 
op die gebéúre in die verhaal fokus 
en minder op die ontwikkeling van 
die karakters. Dit het aan Daneel 
die vryheid gebied om nie net die 
eerstepersoonsverteller, Gertie, 
haar eie te maak nie, maar ook 
die magdom ander personasies 
wat sy moet uitspeel, soos Gertie 
se ma, Doris; haar pa, Piet van 
Greunen; die vet en jolly ant Mavis 
en haar boyfriend, uncle Tank; en 
die aantreklike swierbol Barnie 
Truter (en sy troetelapie, Pickles), 
met wie Doris ’n buiteegtelike 
seksuele verhouding aanknoop. 
Vir elkeen van dié “ekstra” karak
ters het Daneel basies net haar 
stem, gesig en liggaamstaal tot 
haar beskikking, en sy vaar bo 
verwagting goed om jou in hulle te 
laat glo. (En eerlikwaar, hoe sy die 
magdom woorde en mense in haar 

kop gesement het, vernaam met 
die soort denkspronge wat kinders 
maak, weet nugter.)

Oor sekere kleiner regisseurs
besluite – beuselagtighede, as jy 
wil – het ek vrae: Hoekom dra 
Gertie ’n rokkie, wit bobby socks 
en Mary Janeskoentjies soos dit 
’n dogtertjie van haar ouderdom 
betaam, maar haar kapsel lyk soos 
dié van ’n ou antie op ’n bad hair 
day? Hoekom word gewone siga
rette gebruik vir Doris (en selfs 
aangesteek), maar ook wanneer 
Gertie duidelik praat van die speel
goedsigarette waarmee sy haar ma 
en ant Mavis naboots, of het my oë 
my parte gespeel? 

In die toneel waar Gertie Doris 
en Piet uitspeel terwyl hulle by die 
kombuistafel redekawel, was ek 
ook verward oor wie waar sit.

Maar soos ek sê: Dis kleinig
hede. Die belangrikste is dat 
Daneel my oortuig het as ’n opge
wonde dogtertjie wat erg ontnugter 
word deur die draaiballe van die 
lewe en ten slotte heeltemal ont
daan is van haar onskuld.

Toe ek einde verlede jaar met  
die Woordfeesbekendstelling  
verneem Ons is nie almal so nie  
word met Jeanne se toestemming  
vir die verhoog verwerk, het  
ek gedink: nottedêm. Maar toe  
herinner iemand my ek het twee  
jaar gelede presies dieselfde gesê  
oor Mark Behr se Die reuk van  
appels, wat toevallig ook ’n naïewe 
kinderverteller het en, ewe toeval
lig, drie jaar uitmekaar uitgegee  
is deur dieselfde uitgewer, die  
wonderbaarlike Hettie Scholtz.  
Met Die reuk van appels moes ek  
my woorde sluk. En hier is dit  
nou waaragtig weer my voorland.  
– Johan van Zyl

Die bekeerde 
Doris praat in tale. 
FOTO’S: NARDUS 
ENGELBRECHT

Daneel is 
oortuigend 
as ’n opge
wonde 
dogtertjie... 
maar daai 
hare?
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Klassieke musiek

NIE TE KOOP AAN PERSONE ONDER DIE OUDERDOM VAN 18 NIE.

Olga Kern Prestige-klavier-
konsert. Klassieke musiek.  
Endlersaal. 5 Maart.

Soms kyk ’n mens na ’n pianis (of 
enige ander instraumentalis) se teg-
niese vernuf en dink wat hulle nou 
speel, lyk onspeelbaar. Maar selfs 
’n stuk wat as onspeelbaar gereken 
word, klink eenvoudig in die hande 
van die Russies-Amerikaanse pianis 
Olga Kern.

Sy het haar uitvoering Dinsdag-
aand in die Endlersaal afgesluit met 
’n werk getiteld Islamey, an Orient al 
Fantasy deur die Russiese komponis 
Mily Balakirev (1837-1910). Volgens 
die programnotas word daar dikwels 
na hierdie werk as “die moeilikste 
klavierwerk in die ganse klavier-
literatuur” verwys.

Olga het dit uitstekend vertolk. 
Dit lyk na gimnastiek vir die vingers 
en arms, en ek is seker die blad-
musiek lyk asof ’n lorrie met mielies 
daarop omgeslaan het. Tog het sy met 
fyn artikulasie gesorg dat elke tema 
duidelik hoorbaar is. Dit was ’n ver-
tolking wat niks minder as fantasties 
en bewonderenswaardig is nie.

Die pianis besoek Suid-Afrika  
gereeld en gee al meer as ’n dekade 
(waarvan ek weet) uitvoerings in 
die Kaap en omstreke. Elke keer as 
ek haar nog gehoor het, het sy die 
gehoor aan haar vingerpunte gehad.

Dinsdagaand was geensins anders 
nie. Die gehoor het met luide applous 

hulle waardering uitgespreek en is 
daarvoor beloon met drie(!) toegifte.

Olga het haar uitvoering geopen 
met Karnaval Op. 9 van Schumann. 
Die 22 kort dele daarvan wissel in 
stemmings –van melancholies tot 
heerlik ontploffend. 

In Gershwin se Drie preludes het 
Olga ’n ander sy van haar musikaliteit 
gewys en die jazz-karakter van die 
musiek gemaklik weergegee. Nog 
’n werk van Gershwin, Fascinating 
Rhythm, is kragtig vertolk net voor 
die pouse.

Ná pouse het dit geklink of die 
pianis meer in haar element was 
met die Russiese repertorium van 
Rachmaninoff, Scriabin en Balakirev 
– asof dit in haar bloed is...

Rachmaninoff se drie klavier-
stukke – Moment Musical Op. 16 no. 
4, Barcarolle Op. 10 no. 3, Polichi-
nelle Op. 3 no. 4 – was aangrypend 
mooi en vernuftig vertolk. So ook 
Scriabin se Twee Etudes Op. 42 no. 4 
en no.  5. Veral laasgenoemde werk is 
sensitief gespeel. 

En toe was dit tyd vir die verstom-
mend moeilike klavierstuk van Bala-
kirev – dit was ’n kragtoer soos min.

Olga Kern is ’n sterk speler en 
bring ’n groot klank uit die klavier 
voort. Daardie klank vul die saal, 
maar by tye het dit egter te hard 
klink. Tog word ’n mens só oorrom-
pel met haar musikaliteit en tegniek 
dat selfs sulke luide klavierklanke jou 
in vervoering het. – Wayne Muller

KROG. kykNET Fismer. Vandag 
om 20:30 en 8 Maart om 11:00.

In Suid-Afrika is die mark vir 
poësie piepklein – kyk maar na 
die oplaes van digbundels: Dit 

is selde meer as 500, en dan beland 
’n groot klomp van daardie boeke 
uiteindelik, ná jare van verwerping 
en vergeling, in ’n verpulpings-
masjien. Die spreekwoordelike 
lappop van die letterkunde.

Maar dan kry jy digters soos 
Antjie Krog. Antjie is ánders, 
iemand wat met meer as tien bun-
dels op haar kerfstok al ’n huis-
houdelike naam geword het. Sy 
praat onverskrokke oor vrouwees 
en mawees en oor ons land en oor 
die onregte van ons tyd. Antjie 
deins g’n terug vir enige heilige 
koei met gevaarlike horings nie.

En wanneer sy praat, sleur sy 
jou mee, laat jou dink, laat jou 
besin. Antjie se woorde is soos 
die see wat asemhaal, golwe van 
gevoelens wat oor jou spoel en 
selfs diegene wat in hulle dag des 
lewens nog nie ’n gedig gelees het 
nie, sal aanraak.

Dit is dus ’n gawe vooruit-
sig om in die Konservatorium 
terug te sit en te luister hoe drie 
vroue –Hilandi du Toit (kitaar 
en baskitaar), Babette Viljoen 
(baskitaar, trekklavier en per-

kussie) en Olga Leonard (klavier 
en trekklavier) – en die voorleser 
Fiona Kritzinger met Antjie se 
woorde werk.

’n Mens voel skoon opgewonde 
wanneer die ligte uitgedoof word 
en die drie dan opstap en plaas-
neem. En inderdaad is die verwer-
kings – deur die drie kunstenaars 
self – ’n heerlike mengelmoes van 
style: Hier hoor jy ’n troebadoer- 

vibe, daar ’n sweempie Herman 
van Veen, nou weer ’n tikkie David 
Kramer, ’n bietjie speelse jazz… 

A, hoor ’n mens in “fughetta 
vir drie stemme” ’n element van 
Franse chanson? Iewers duik selfs 
die bekende tema van die Chris- 
telike gesang “Gloria in excelsis  
Deo” op… Alles in van Antjie se  
mooiste gedigte, soos “ma”, “bly  
by my”, “manifes van ’n ouma”, 

“ ’n ver-af trein”, “my mooi land” 
en die ietwat onthutsende “antjie 
somers”. Veral in laasgenoemde het 
die ware forse kleure van Babette 
se stem na vore gekom, saam met 
haar voortreflike werk op die  
trekklavier.

En tussendeur bring Fiona se 
dromerige stem nog van die digter 
se woorde, rustig en strelend, 
amper asof dit Antjie sélf is wat 
staan en voorlees.

Die drie musikante se samespel 
is puik en hulle stemme aange-
naam – net plek-plek het die senu-
wees ’n nootjie van sy troontjie 
gestoot. Maar daar heers ’n gawe 
energie tussen die drie. En, ja, die 
verwerkings is knap.

Maar algaande voel ’n mens 
teleurgesteld omdat dit so 
’n statiese produksie is. Daar waar 
hulle gaan sit, daar gebeur alles. 
Instrumente word verwissel en 
nuwe kombinasies aangebied, 
maar selfs die beligting bly stryk-
deur dieselfde.

As daar een vertoning is wat 
hom leen tot multimedia, is dit 
hierdie een. Wel, die heel minste 
wat hierdie resensent sou wou 
sien, is die woorde op papier of 
iewers teen ’n skerm of die muur. 
Vir mense wat Antjie se werke nie 
goed ken nie, gaan soveel verlore, 
want kyk, dis ’n feit soos ’n koei: 

Klankversterking en poësie is nié 
maats nie. Wat byvoorbeeld klink 
soos “Die digter dig met haar tong 
/ sy haal asem diep uit haar oë” is 
inderdaad, as jy agterna gaan kyk, 
“Die digter dig met haar tong / sy 
haal asem diep uit haar ore.”

Daar ís wel ’n program uit-
gedeel, maar slegs die titels word 
daarin aangedui. Dalk het die man 
wat sy foon se flits in die middel 
van “antjie somers” aangesit het, op 
die blaadjie probeer kyk wat gesing 
word. Natuurlik vergeefs.

Maar dit was ’n strelende pro-
duksie wat ’n mens terugstuur na 
Antjie se bundels. En dan kom jy 
weer af op die lieflike “slaapliedjie 
vir willem”:

My kleinste kokkoboks
My liefste kaspaas
Hom vriendelike ogies
Is vol vam vrede
Hom vingertjie wys
’n kwikstertjie stert
hom babatjie slaap
in ’n vleitjie van asem
Die gehoor – verbasend groot 

vir ’n produksie waar poësie ter 
sprake is en onder hulle Dorothea 
van Zyl, eerste direkteur van die 
Woordfees – het agterna verkwik 
gelyk. En dit is goed, want die 
lappop van die letterkunde ver-
dien beter. Gaan kyk dit gerus.  
– Peter van Noord

Gee ons nog ’n bietjie KROG!

Kern beïndruk 
met kragtoer

Babette Viljoen en haar trekklavier. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Allegaartjie

There Goes Teacher. 
Adam Small-seminaar- 
kamer. 4 Maart.

Karin Cronje, ’n self-
erken de impulsiewe 
boggher, land totaal 

onvoorbereid in Suid-Korea om 
as Engelson derwyser ’n neseier en 
’n pensioen vir haar huishulp op 
te bou en haar aantreklike seun 
deur uni versiteit te sien. 

Maar natuurlik ken sy g’n siel 
in dié geweste nie. Sy verstaan 
niemand nie. Alles wat sy hoor of 
probeer lees – naamborde, koe-
rante, plak kate, spyskaarte, boeke, 
selfs die internet – is ’n duister hel 
van hiërogliewe.

“Dis ’n kultuurskok, eintlik 
die ergste vorm van psigose: Jy 
bevind jou skielik in ’n eggo-
wêreld sonder verlede, sonder 
verwysingsraamwerk, sonder 
identiteit, sonder enigiemand wat 
jou kan verstaan. Die emosionele 
diepte van jou taal is totaal weg-
geskok; jy begin jouself afskaal tot 
’n spook sonder skaduwee,” het 
die skrywer Maandag vertel oor 
haar twee jaar in Suid-Korea en 
haar derde boek (maar haar eerste 
in Engels), Th ere Goes English 
Teacher, wat hierop gegrond is.

En tog. So polskouend swaar-

VEELS GELUK, LIEWE LINA
Die digter Lina Spies het gister haar 80ste verjaardag gevier. 
Hier is sy saam met Laurie Gaum by ’n verjaardaggeselligheid 
vir haar wat by Die Plataan gehou is. FOTO: MARCHELLE VAN ZYL

wigtig en traumaties soos wat dit 
klink (en wás), het ek vanjaar nog 
by geen ander Woordfees-aan-
bieding so hard en so gereeld 
gelag soos met haar gesprek met 
die akademikus Ena Jansen nie. 
Om Karin, eerder welbedeeld 
in die selfspotdepartement, te 
hoor voorlees en vertel hoe sy, 
poedelkaal in ’n spa, betas is deur 
’n hele kontingent Oosterse vroue 
wat hulle oë en hande nie van 
haar “reuse-boerebuuste” kon 
afh ou nie, is iets wat ’n mens nie 
gou vergeet nie.

Aan die positiewe kant, het 
sy vertel, word “dié soort buite-

standerskap geleidelik óók 
’n gemaksone. Omdat jy niks en 
niemand verstaan nie, is daar nie 
allerlei eksterne invloede wat op 
jou inbreuk maak nie. Uiteindelik 
was die omgekeerde, die terug-
keer na Suid-Afrika, byna net 
so erg, want in my tweede jaar 
in Suid-Korea het ek uiteindelik 
één vriend gehad wie se mantra 
op elke denkbare probleem was 
‘just accept, just accept’. Maar 
Suid-Afrika is nie die soort plek 
waar jy net kan ‘just accept’ nie...”

Sy het haarself ingeboek by die 
psigiatriese hospitaal Valkenberg.
Oor hoekom sy besluit het om 
haar nuwe boek in Engels te 
skryf, het sy gesê vir haar is 
Engels die taal van ontvlugting 
en Afrikaans die taal waarmee 
jy stroomversnellings baasraak.
“Reeds met my eerste boek, 
Vir ’n pers huis, het ek stukke in 
Engels en stukke in Afrikaans 
geskryf en dit dan oor en weer 
vertaal. Ek het agtergekom al die 
emosioneel gesonde goed, al die 
sagte goed, al die sekstonele, kom 
na my in Engels. In Afrikaans het 
ek ’n veel, veel harder stem. Maar 
uiteindelik gaan alles in woorde. 
Ek gebruik woorde om vorm te 
gee aan my vormloosheid.” 
– Johan van Zyl

’n Spook met borste

VANDAG
• Joshua na die reën Someraarde, Stadsaal, 11:00
• Zapiro Captures Zuma Drostdy-teater, 14:00
• Katrina: Die dansende taal Stadsaal, 15:00
• Klippe wat val Hoërskool Cloetesville, 15:00
• Erns se koshuisstories ATKV-Boeketent, 15:30
• Witboy in Berlyn ATKV-Boeketent, 17:00
• RADEMAN Weltevreden-restaurantteater, 19:00
• ’n Oulap se rooi kykNET Fismer, 19:00
• Narkose kykNET Hoërskool Stellenbosch, 20:30
• Elvis Blue: Stories Spier-amfi teater, 20:30

MÔRE
• Lepeltjie vol snare Weltevreden-restaurantteater, 13:00
• Orrelweek: Zorada Temmingh Moederkerk, 13:15
• Contrasts kykNET Endler, 20:00

Nog kaartjies beskikbaar!
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Toneel

WoordFees Wi-Fi geborg deur Snowball

Konnekteer gratis en praat saam #Woordfees

sales@snowball.co.za 021 880 2228www.snowball.co.za

O, die donkie. Toneel. Hoër-
skool Stellenbosch. 5 Maart.

Daar kon kwalik ’n beter 
venue gewees het om 
dié stuk aan te bied. Die 

konteks is ’n Maandagoggend-
saalbyeenkoms van die Hoërskool 
Hans Oosthuizen, en die saal 
vol feesgangers (ja, daar was nie 
plek vir ’n muis nie) is mooitjies 
die leerlinge.

Die stel is gewoon die saal se 
verhoog met ’n kateder in die 
middel van waar die beleërde 
mnr. Barry Swart (Frank Opper-
man), die 58-jarige hoof van Han-
sies, die verrigtinge lei. Links en 
regs op die verhoog is ’n stoel of 
wat en twee foto’s van oudhoofde 
van dié (voorheen) roemryke 
instelling. Die oudhoof regs is 
mnr. Swart se korrelkopvoorganger 
uit die tyd toe kinders nog “reg 
geslaan” kon word, en vir die stip 
kyker sal dr. Piet Meyer vir jou aan 
die linkerkant terug kyk. (Meyer 
was in die 1960’s die voorsitter van 
die Afrikaner Broederbond.)

Voor die tyd, toe feesgangers 
gebondel het om by die saal in te 
kom, het Frank gemaak kwaad, 
tipies skoolhoof, vir Dana Snyman, 
die skrywer van die teks, oor sy 
netheid berispe en gesê hy moet 
“ ’n bietjie sy hemp insteek”.

Die dialoog wat Dana vir Frank 
in die mond lê vir hierdie eenman-
vertoning van net meer as ’n uur, 
werk onder meer met humor, nos-
talgie, verlies en die bedreiging van 
’n veranderende wêreld.

’n Onderliggend hoo� ema, een 
waarmee die stuk ook bulde rend 
roerend eindig, is die benarde 
stand van die onderwys in die land 
en dat onderwys of onderrig vóór 
vryheid moet kom.

Frank vleg dié gewigtige tema 
behendig in sy dialoog tussen 
a� ondigings van hoe die skool 
se sportspanne die naweek gevier 
het, maar daar is weinig goeie 
nuus: Hansies delf omtrent op elke 
gebied die onderspit.

Die skool het boonop erge 
dissi plineprobleme.

’n Sondagkoerant het die 
vorige dag berig oor ’n rassistiese 
voorval by Hansies. Mnr. Swart se 
kop word natuurlik geëis en die 
adjunkhoof wil in ’n stadium weet: 
“Wat presies doen hy nou eintlik 
as hoof?”

Wanneer Frank oor die “ras-
sistiese voorvel” uit die koerant 
voorlees, skater die gehoor in 
geen verrassende wending nie. 
Maar dan skets hy die prentjie van 

’n kind wat in bitterswaar omstan-
dighede in sy huis in ’n nabygeleë 
township die mas moet opkom. 
Sy huiswerk moet hy op ’n stuk 
plank tussen twee kratte doen... en 
by die skool het hy ’n onderwyser 
met ’n besem geslaan nadat dié sy 
selfoon afgeneem het.

Ook die taaltameletjie kom 
telkens aan die bod wanneer Frank 
doelbewus sukkel-sukkel met die 
Engels en ’n plat Afrikaanse aksent 
deurslaan. Die skool se netjiese 
Afrikaanse (en Afrikaner)-karak-
ter vanmeleë is vinnig besig om 
te verdwyn. Maar dis wêrelde wat 
met mekaar bots. ’n Wankelende 
nou nie meer só ’n nuwe Suid-

Afrika nie... waar ons dikwels 
verby mekaar praat omdat ons nie 
die vermoë het om onsself in ander 
se skoene te plaas nie.

Reg aan die begin van die stuk, 
toe leerlinge van ander gelowe nog 
buite die saal gewag het, het mnr. 

Swart met skri� esing en gebed 
geopen. Die bekende Bybelverhaal 
uit Numeri 22 waar Bileam se 
donkie begin praat nadat hy hom 
die soveelste keer geslaan het, 
kom sit netjies in die teks.

“Wat het ek jou aangedoen dat 
jy my nou al drie keer geslaan het? 
Is ek nie die donkie waarop jy nog 
altyd gery het nie? Maak ek altyd 
so met jou?”

En net nadat mnr. Swart sy 
pleidooi van “education before 
freedom” lewer, is die leerlinge 
van Hansies omtrent almal op 
die agtervoete: ’n staande applous.

Jip, dié donkie is inderdaad 
’n wonderlike ding. – Jo Prins

Dana, Frank 
se ‘Donkie’ 
is ’n tre� er 

Frank Opperman is mnr. Barry Swart. FOTO’S: NATALIE GABRIELS
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Die Laan 40
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LEES LANDWYD SAAM
’n Elektroniese weergawe 
van INK is elke dag ná 15:00 
beskikbaar op Litnet by
www.litnet.co.za

Politieke deelname onder die jonger 
geslag. Visuele Kunste Vierkant. 5 Maart.

Die jonger geslag het die mag om ware 
politieke verandering mee te bring, 
mits hulle hul kruisie in die stem-

boksie maak en hulself daarvan weerhou om 
uit pure frustrasie hul koppe in die sand te 
druk.

Dít blyk die algemene konsensus te 
gewees het toe Kabous Meiring, aanbieder 
van die TV-program Prontuit en soge-
naamde reguitprater van formaat, en haar 
gespreksgenote Dinsdag deur die tyd inge-
haal is in ’n paneelgesprek oor politieke deel-
name onder die jonger geslag.

Die Visuele Kunste-gebou se vierkant was 
volgepak met studente wat geluister het hoe 
Meiring, Lwando Nkamisa, Farai Mubaiwa 
en Pieter du Toit sake soos politieke apatie 
onder die jonger geslag, werkloosheid en 
korrupte politici bespreek het. 

“Ons sit in ’n vinnig bewegende kar        
en ons stem nie met die drywer saam nie,” 
het Nkamisa, studenteraadsvoorsitter van    
die Universiteit van Stellenbosch (US), die 
situasie mooi opgesom. 

“Voordat ons die kar in enige rigting 
kan stuur, sal ons as jong mense eers die 
stuurwiel in die hande moet kry.”

Mubaiwa, ’n oudstudent van die US en 
projekbestuurder by die Aurum-instituut, 
het dit voortdurend duidelik gemaak dat die 
jonger geslag dié sogenaamde stuurwiel uit 
die hande van die huidige drywers kan stoei 
deur by hul gemeenskappe betrokke te bly. 

“Almal hoef nie in die politiek te gaan om 
regtig ’n verskil te maak nie,” het sy gesê.

Sowel Mubaiwa as Nkamisa was nie 
op hul monde geval nie en het hul spreek-
beurte sonder om te blik of te bloos so lank 
as moontlik uitgerek. Die diskoers het by 
’n paar geleenthede gedreig om in ’n opeen-
hoping van motiveringspraatjies te ontaard. 
Dit was moontlik deels die verantwoor-
delikheid van Meiring, wat die paneellede 
soms met onduidelike en uitgerekte vrae te 
veel kans gegee het om kosbare minute te 
verkwis. 

Hier was Pieter du Toit, adjunkredakteur 
van News24 en gesoute politieke joerna-
lis, ’n puik aanwins tot die kwartet op die 
verhoog. Hy het met sy uitstekende insigte 
in die Suid-Afrikaanse politieke landskap 
gesorg dat die diskoers darem gedeeltelik op 
feite gegrond bly, en het selfs ’n aanslag op 
die werk van die media, wat glad nie subtiel 
was nie, uit die Nkamisa-kamp afgeweer. 

“Die jeug is gefrustreerd, maar baie min van 
hierdie frustrasies gaan oor na stemme. As die 
jeug hul mag gebruik, sal hulle ’n buitengewone 
sterk stem hê en dus verandering kan afdwing,” 
het Du Toit gesê. 

Wanneer die jonger geslag en politiek saam 
in ’n pot gegooi word, behoort ’n saak soos ras 
na die oppervlak te borrel. Meiring het haar 
gespreksgenote verfrissend reguit gevra of ras 
’n rol gespeel het in die afname in die persen-
tasie kiesers wat vir die opkomende verkiesing 
geregistreer het. Nkamisa en Mubaiwa het albei 
eers katvoets rondom hierdie vraag getrippel. 
Hulle het egter met Du Toit saamgestem dat 
identiteitspolitiek moontlik ’n rol speel wanneer 

kiesers ’n party kies. 
“Die ANC het al die jare die monopolie 

gehad op post-1994-stemme omdat hulle die 
historiese posisie as die party van bevryding 
vol staan,” het Du Toit gesê. 

 Hulle het dit egter beaam toe Du Toit 
voorgestel het dat kiesers eerder vir ’n party 
moet stem wat hul hoop en droom vir Suid-
Afrika minstens gedeeltelik kan laat realiseer, 
eerder as om ’n party te kies wat die ideale 
van ’n seker rasse-identitiet voorhou. 

Lian van Wyk (20) swot BA (taal en kultuur)     
aan die US. Hy is die inhoudsredakteur van         

Die Matie-studentekoerant.

Die Steve 
Newman Trio 
het eergis-
teraand in 
die gesellige 
vierkant 
agter die 
Visuele   
Kunste- 
gebou 
opgetree as 
deel van Jazz 
in die quad. 
Vanaand 
tree Kyle 
Shepherd 
om 21:30 
op. FOTO: 
NATALIE 
GABRIELS

Al daai jazz

‘Kies ’n party wat jou hoop gee’
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Ballet

Katrina: Die dansende taal. 
Toneel. Stadsaal. Vandag om 
15:00 en 8 Maart om 11:00.

Die saal het stil geraak. 
Die amper 100 skool
kinders, wat minute 

tevore nog geskrou en op en af 
gehardloop het – barstens toe vol 
van jeugdige voortvarendheid en 
energie – het nie geroer nie.

Nog voor die eerste danstree 
het dit gebeur. Dit het gebeur 
toe ouma Katrina Esau van 
Upington, op 85 die enigste oor
lewende voltydse prater van die 
oertaal N/UU, haar mond oop
maak om te begin praat en almal 
insuig in haar borskas in, reg 
langsaan waar haar hart klop.

En daar het die gehoor gesit, 
in perfekte ritme met haar hart
klop, soos ’n kind wat op Ma se 
skouer gewieg word.

Die musikant Coenie de 
Villiers en danser Kirvan For
tuin – met hulle groep dansers 
en kamera en klankmense – het 
’n ding hier reggekry wat net 
soveel ontroer as wat dit onthuts.

Soveel as wat dit op respek
volle wyse ’n taal en ’n lewe 
van ’n deel van SuidAfrika se 
mense vertel deur die oë van een 
besondere vrou, bring dit onein
dige hartseer om te besef Katrina 
is die laaste mens wat ooit die 
storie van haar mense, in die taal 
van haar mense, sal kan vertel. 
Die verantwoordelikheid wat dit 
dus op die “inkommers” plaas 
om reg te laat geskied daaraan, 
hou aan vermenig vuldig.

“Wat as hy seerkry,” vra 
Oupa Jan Pietersen, een van die 
Sangemeenskap se stamleiers, 
op ’n kol vir Kirvan, wat saam 
met Coenie amptelik gaan toe
stemming vra het om die storie 
te vertel en die tradisionele San
danse te gebruik.

Kirvan is uit die veld geslaan, 
want as danser kén sy liggaam 
pyn. “Hoe bedoel oom Jan nou?” 
vra hy weer. Oupa Jan gee ’n am
per gelate glimlag. “Ons danse, 
ons siele, is baie spiritual. Wat 
as hy seerkry?”

Toe verstaan Kirvan.
Wel, hy en Coenie het die 

kosbare skat wat aan hulle toe
vertrou is, veilig teruggegee deur 
die produksie, al deel hulle dit 
met die res van die land.

“Katrina het die mond ge

word waardeur al haar mense 
praat,” vertel Coenie later. 

“Ons het niks verander nie, 
niks is voorgeskryf nie. Sy het 
gepraat, en ons het geluister en 
ons het opgeneem.”

Katrina se lewe word in 
’n uur verpak, maar niks van die 
essensie gaan verlore nie. Daar is 
haar grootwordjare, toe ’n boer 
besluit haar naam is “Geelmeid” 
– “want sy is nog nie ’n groot
mens nie”.

Die ouer geslag het altyd na 
bruin of swart mense wat lig van 
kleur is, verwys as “geletjies”, 
en die “meid” is natuurlik die 
onvanpaste verwysing na ’n jong 
meisie wat gewoonlik op ’n plaas 
sou werk. Dit was ’n ander tyd, 
’n ander konteks.

Sy is moeg van skape oppas 
saam met haar pa, en Katrina 
word vroeg gestuur om in die 
plaashuis te gaan werk. Dit is 
harde werk vir ’n jong meisie 
wat eintlik nog kind moet wees.

’n Mens kry nooit die indruk 
dat die boer en sy gesin onbe 
skof was nie, maar sy is nooit 
onder enige ander indruk gelaat 
as dat sy as minder beskou is nie.

“Ek het baie kos daar geëet,” 
vertel sy. “Ek het regte kos daar 
geëet. Dan hou die boer vrou die 
kos in die koel plek. Dan 
is dit die eerste dag. 
Dan is dit die tweede 
dag. Dan is dit die 
derde dag, dan sê sy ek 
moet die kos eet. Dan 
ruik dit nie meer lekker  
nie, maar wat moet ek maak?  
Ek eet dit.”

So is haar storie deurspek van 
gelatenheid, respek, maar ook 
met fyn humor. Haar eerste lief
de wat haar “uit die jongmeisie
hut uit gespeel het met sy kitaar 
nadat sy ’n volmaan daar moes 
bly toe sy begin menstrueer 
het”. Die einste kêrel wat só lief 
was vir sy Katrina dat hy met sy 
kompetisie baklei “van die aand 
tot by die volgende môre” om 
die ander man weg te hou.

Waar die storielyn die 
egalige toon het, vergestalt dit 
– deur die dansers en musiek 
– in een energieke, polsende 
ritme wat ’n mens skoon uit
asem en ademloos laat, al sit jy 
doodstil op jou stoel. Dit voel 
soos die lewe, alles teen verskil
lende ritmes, alles in een ritme.

Om soveel talent verpak te 
sien op een verhoog, laat mense 
verstom – dit bring ook ’n mate 
van onthutsing, want wat as 
hulle nie weer die kans het om 
hulle talent verder te neem nie? 

Maar dis ’n ander dag se be
kommernis. Vandag behoort aan 
Katrina en haar mense, wat ook 
ons almal is.

“My kind,” sê sy ná haar 
eerste kind se geboorte,” jou het 
ek só lief ek wil jou by my bors 
indruk en daar hou.” Later praat 
sy van die uitdagings van ouer
skap: “Ek praat met die kinders 
en ek praat, maar hulle luister 
nie. My ma het my geleer as  
iemand met jou praat, dan moet 
jy luister, dit maak nie saak of 
dit ’n ander een is, of ’n wit mens 
of ’n swart mens nie. Jy moet vir 
hulle luister.”

En oor die liefde, en die 
dood: “My man, ek het jou so 
liefgehad. Vir altyd liefgehad. 
Ek het gedink ons sal vir altyd 
saam wees, maar toe gaan jy mos 
dood en los vir my hier.”

 
 
 
 
 

Langs 
my leun ’n vrou 

oor. Wit, bejaard. “Dis 
my wêreld se mense, ek kom van 
daar af.” Sy hou haar hande oor 
haar hart gevou, eerbiedig.

Ná die vertoning is dit vir 
’n paar minute doodstil in die 
saal. ’n Nuwe ritme begin, en die 
gehoor spring uitbundig op en 
klap hande. Vir sommige mense 
het die ligte net ’n oomblik te 
vinnig aangegaan – hulle kon nie 
die trane betyds wegsteek nie.

Soos die saal begin leegloop, 
begin mense spontaan met 
mekaar praat, sommige gee 
vir Coe nie, Kirvan en die span 
spontaan drukkies. Woordeloos.

Buite vra die skoolkinders vir 
’n foto met die groep. ’n Ander 
ritme skop in wanneer hulle 
’n sirkel om die danser vorm en 
vir hulle begin sing. Dit is hulle 
dankie vir ’n merkwaardige lewe 
wat gedeel is. – Jo-Ann Floris

Toe raak die jong 
klomp stil voor 
Ouma Katrina

Brittany Macdon-
ald is deel van die 
dansgeselskap in 
Katrina: Die dansende 
taal. FOTO:  NARDUS 
ENGELBRECHT
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Proe die leefstyl!

Robertson wynvallei bied aan

Dylan Lewis Studio & Sculpture 
Garden-toere. Leefstyl. Vandag 
om 08:30, 8 Maart om 08:30, 
9 Maart om 15:30 en 10 Maart 
om 08:30. Kochstraat-
parkeer-en-pendel.

Voel jy oorweldig deur die 
een of ander wroeging op 
’n verhoog? Het ’n poli-

miek jou in die harnas? Kry die 
verkeer onder? Wag jy te lank 
by die ko�  estalletjie? Het jy vir 
’n oomblik net ’n blaaskans nodig 
van ménse?

Om watter rede jy ook al de 
laaste haar uit jou kop wil trek: 
Hier’s ’n plan om tot bedaring 
te kom: Maak dat jy by die par-
keer-en-pendelpunt doer onder in 
Kochstraat kom en kry jou sit in 
een van die pendeldiens se bussies 
(dit is ingesluit by die prys). Sit 
agteroor en kyk hoe die malligheid 
vervaag tot ’n heerlike kalmte 
wanneer julle voor Dylan Lewis se 
paradys stilhou.

Dit is gewoon verblu� end: Hier 
is ’n man met geen formele kuns-
opleiding nie (goed, hy het een jaar 

by Ruth Prowse gaan kers opsteek 
oor die skilderkuns), iemand wat 
van tuinmaak soveel weet soos 
’n kat van sa� raan.

Maar Dylan Lewis, wie se ouma 
én ma én pa kunstenaars was (en 
twee van sy oupagrootjies onder-
skeidelik ’n argitek en kabinet-

maker), het hier, in die skadu van 
Stellenboschberg, ’n oase geskep 
wat die gees voed amper soos 
’n lang vakansie. Jou bek hang oop 

as jy hoor dié 7 ha, ingedruk tussen 
gemanikuurde voorstad en muni-
sipale veld, het eers in 2009 begin 
vorm aanneem rondom Dylan se 
eertydse ateljee.

Al die beelde in die tuin is 
sy eie werk. Kleintjies en grotes. 
Mens en dier. Mak en wild. Van 
hulle bespring jou as ’t ware; ander 
verras jou in stil hoekies. En die 
tuin? Daarvoor het Dylan die hulp 
van die afgetrede inheemseplant-
spesialis Fiona Powrie ingeroep.

Op die anderhalfuur lange toer 
maak jy ook ’n draai in Dylan 
se ou werkplek, waar een van sy 
skilderye én werke van sy pa en 
ouma te sien is. Roerende voor-
sketse. ’n Uil wat Dylan se pa, 
Robin, self ’n beeldhouer, gemaak 
het. Dit was juis Robin se dood 
op 46 wat Dylan hierheen laat 
terugkeer het. ’n Mens kry skoon 
’n knop in jou keel.

Wanneer die vriendelike pen-
deldiensmanne opdaag om jou 
terug te neem na die werklikheid, 
voel jy niks minder nie as verkwik. 
Reg vir die volgende dosis werklik-
heid. – Peter van Noord

Waar kuns en natuur jou vér weg vat

Dylan se beelde – mens en dier, 
manlik en vroulik, wild en mak, 
klein en groot, weggesteek en 
oop en bloot – bekyk almal die 
Jungiaanse begrip “die inner-
like wildernis”. 

Plek-plek is daar fynbos, 
maar elders, soos hier, vleg 
jy deur groot ou olienhoute. 
FOTO’S: PETER VAN NOORD
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Donderdag 7 Maart Vrydag 8 Maart

Dinsdag 5 Maart

Saterdag 9 Maart

Woensdag 6 Maart

Sondag 10 Maart

09:30 Grapkas komedie van 
teater tot TV

12:00 Feesjuweel

14:00 Early B

16:00  Teatergesprekke: 
Rokkie + Rooilug

± 19:00 Klassieke uitvoering

09:30 Tussen Ons kom gesels

11:00 Feesterugvoering

12:00  Feesjuweel

14:00  Die Ware Naarheid

16:00 Teatergesprek: 
SAMSON 

± 19:00 Klassieke uitvoering

09:30 kN verslag met 
Waldimar Pelser

12:00 Feesjuweel

14:00 Leah

16:00 Teatergesprekke: 
Katvoet

± 19:00 Klassieke uitvoering

09:30 Prontuit met 
Kabous Meiring

11:00 Teatergesprekke: 
Afrikaan

12:00  Feesjuweel

13:00 Van Coke Show

14:00 Toorbos & Fiela fi lm 
gesprek

± 19:00 Klassieke uitvoering

09:30 Befondsing vir 
TV en Film

12:00 Feesjuweel

09:30 Verslag met 
Lourensa Eckard

11:00 Teatergesprekke: Katrina 
die dansende taal

12:00  Feesjuweel

13:00 Bibi op die boekrak

14:00 Jitsvinger

± 19:00 Klassieke uitvoeringWoordfees 
Weekprogram
kykNET Leefarea
Buite die Endler h.v. Victoria & Neethlingstraat

Gratis toegang
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