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Eerste resensie van
wêreldpremière – Bl. 2
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VANDAG
MÔRE, 9 MAART, SE PROGRAM IN DIE ATKV-BOEKTENT:

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!

09:00

GAAN DIE NG KERK ONDER? – Jean Oosthuizen in gesprek met Johannes de
Villiers. Aangebied deur Penguin Random House.

12:00

FRANK RAUTENBACH: THE VAGABOND – Met Karien Basson. Aangebied
deur Lux Verbi.

14:00

HOT NOOT* – Gelei deur Heindrich Wyngaard. ’n Gesprek oor bruin/swart
skrywers en denkers, soos Hein Gerwel, Jeremy Vearey, Jolyn Phillips en
Leslie van Rooi, se belewenis van en bemoeienis met die Afrikaanse leefen denkwêreld.

17:00

DIGTERSPARADYS – Met Frieda van den Heever as gasvrou. Aangebied deur
Protea Boekhuis, Naledi en NB-Uitgewers.

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

@ATKVSA

ATKVSA

www.atkv.org.za
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Toneel

Simson vermoor die kolonialiste wat sy land leeg steel. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Drama ontvou soos ’n droom
Samson. Toneel. Rhenish
Girls’ High School. Vandag
om 12:30 en 20:30, en môre
om 11:00 en 15:00.

W

anneer die befaamde en dikwels
omstrede regisseur
en kunstenaar
Brett Bailey ’n nuwe werk het, is
dit altyd groot en welkome nuus,
veral omdat ons hier in Suid-Afrika nie altyd sy werk te sien kry
nie. Sy aanbiedings en installasies
is gewoonlik van so ’n omvang
dat dit dikwels te duur is om hier
te doen. Die Woordfees verdien
dus ’n pluimpie dat hulle hom
oorgehaal het om sy jongste werk,
Samson, hier bekend te stel, en dít
boonop in ’n relatief konvensionele
teaterruimte, iets waarvoor hy gewoonlik nie baie lief is nie.
Ná sy laaste produksie het Brett
lank gesoek na ’n geskikte mite
of verhaal vir ’n nuwe projek, en
uiteindelik het hy besluit op die
verhaal van Simson. Dit het hom
daarna nóg langer geneem om die
verhaal aan te pas tot ’n voertuig
waarmee hy sy gunstelingtemas
kon oordra en wat aan sy streng
kreatiewe vereistes sou voldoen.
Dit is welbekend dat Brett
sterk voel oor sekere kwessies wat
hy gereeld in sy werk te berde
bring, waaronder die vergrype
van kolonialisme, politieke ekstre
misme, ongelykheid, migrasie en
xenofobie, om enkeles te noem.
In Samson kry hy die kans om die
meeste van hierdie kwessies in te
sluit, aangesien die verhaal van
Simson reeds soveel dramatiese
elemente en insidente bevat.
In ’n videobekendstelling van
Samson sowat ’n halwe jaar gelede
noem Brett dat hy graag sou wou

Zanele Mbizo
as Celeste
en Luthando
Tsodo as
Simson.
hê die werk moet uiteindelik verweef, minimalisties en digterlik
wees, sowel wat die tekstuur as
die visuele betref. Die eskalerende
drama moet soos ’n droom ontvou,
verduidelik hy.
Met die eerste opvoering van
Samson kan Bailey homself gerus
’n klop op die skouer gee, want
die antwoord op al die bogenoemde is oorweldigend positief.
Die verweefdheid lê natuurlik
in die verhaal self, maar ook dat
Brett gebruik maak van soveel
genres en dissiplines om die verhaal en sy temas oor te dra, en
dít boonop sonder dat jy enigsins
voel jy sit en kyk na ’n saamgeflanste konkoksie.
Die musiek met sy sterk elek
troniese komponent is gekompo

neer deur Shane Cooper en die
plasing van die groep musikante
op die verhoog, wat die musiek
intyds meng, dra by tot die gevoel
dat die stuk ritmies asemhaal. Dit
wissel van ’n eenvoudige refrein
op die klawerbord, twee kletsrymnommers deur Mapumba
Cilombo en Apollo Ntshoko, tot
die dreuning van die bas teen die
agtergrond van die dubstep op
die tromme. Mikhaela Kruger
het ’n onvergeetlike stem met die
perfekte timbre vir die insette
wat sy tot die klankbaan lewer.
’n Klein ensemble bestaande uit
Apollo, Hlengiwe Mkhwanazi en
Zanele Mbizo lewer nie net die
sangnommers nie, maar verrig ook
tussendeur diens as sommige van
die karakters in die storie.

Die choreograaf Vincent Mantsoe, ’n sangoma, is die een wat
uiting gee aan Brett se fassinasie
met rituele en sjamanisme. In die
toneel waarin Simson (Luthando
Tsodo) moord op moord pleeg,
word die dans ál meer freneties,
tot jy die ritme van die dans letterlik aan en in jou lyf kan voel.
Luthando is ’n uitmuntende
danser en sleur jou mee tussen
die hoogtes en laagtes in sy lewe.
Die minimalisme wat Brett
hom ten doel gestel het, kom hoofsaaklik tot uiting in die kostuums
en rekwisiete wat eenvoudig dog
hoogs simbolies is, terwyl die
beligtingsontwerp deur Wolf Britz
nooit oordadig of ondeurdag is
nie. ’n Mens dink hier byvoorbeeld
aan die slottoneel waar Simson
weer orent kom met sy lang hare
net voordat die pilare van die
gebou ineenstort en almal in
’n kring van lig om hom staan.
In die plek van hare dra die
akteurs en dansers fassinerende
gehekelde kopstukke waarmee die
patrone van hare nagemaak word.
Simson word onderskei deur sy
lang dreadlocks wat uiteindelik
afgesny word. Die snit van die
mans se pakke beklemtoon die
fisieke aspek van die dans en die
effekleurige “vetpakke” van die
oorheersers herinner nogal aan
van Brett se vorige produksies.
Ook wanneer Simson voorberei
word om aan die mense gewys
te word, sit hy met sy rug na die
gehoor en dra ’n grys kombers
waarop daar staan “Exhibit A”.
Die digterlikheid waarvan Brett
praat, lê kragtig in die mond van
die welluidende verteller, Wiseman
Sithole, waar hy afgeëts staan teen
lieflike beelde, gegrond op die
Middeleeuse kuns, wat agter op

’n skerm geprojekteer word. Die
ontwerp is deur Brett en die kuns
tenaar Tanya P. Johnson, terwyl
Kirsti Cumming verantwoordelik
is vir die treffende animasie. Wiseman het ’n sterk verhoogteenwoordigheid. ’n Mens kan jou verbeel
hy praat voor by ’n Sondagdiens
in die Regina Mundi-kerk. Brett
se teks leen hom natuurlik ook tot
sulke breedsprakigheid met frases
soos “You could see it in his eyes,
black suns from the time when
things still made sense” of “People
remember your dance of devastation” en “Last-born son of the sun”.
Die hoogtepunt der hoogte
punte is myns insiens die verlei
dingstoneel. Op die maat van
die aria “Mon Coeur s’ouvre à ta
voix” uit Samson and Delilah van
Camille Saint-Saëns, suiwer en
sekuur uitgevoer deur Hlengiwe
wat die rol van Delila vertolk,
verloor Simson mettertyd al sy
wilskrag – en in die proses ook sy
hare. Ter afsluiting word sy oë uitgesteek, die ergste ding wat jy kan
ervaar sonder dat jy enigiets sien,
behalwe miskien die martelings
toneel wat daarop volg en voel of
dit nooit einde gaan kry nie.
By een van die repetisies vroeër
roep Brett die akteurs na die
verhoog ná ’n breuk met “Come,
there’s no time for happiness or
pleasantries. We need misery!”
Brett hoef hom nie te bekommer
nie. Die akteurs, musikante en
tegniese medewerkers het hulle
werk gedoen. Die gehoor was diep
onder die indruk van die groot
skaalse ellende wat so briljant in
Samson uitgebeeld is.
Brett het gewens vir ’n droom,
maar Samson het eintlik die
omvang van die nagmerrie tuisgebring. – Marina Griebenow
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Musiek

Valiant Swart

Musiek
van toeka
in netjiese
nuwe jas
Musiek-en-liriek: 40 jaar later.
Musiekfees. Spier-amfiteater.
8 Maart.

T

oe Zolani Mahola van
Freshlyground al die registers ooptrek om die Sonja
Herholdt-tranetrekker “Jantjie”
tot sy reg te laat kom, toe weet die
honderde mense wat die Spieramfiteater gisteraand volgepak het:
Hier kom nou regtig ’n ding.
Wat ’n belewenis om die musiek
waarmee soveel van ons grootge
word het, in ’n werklik spiekeries
en stylvolle nuwe baadjie te sien –
geliefde ou liedjies gesing soos ons
dit ken én soos ons dit nooit sou
kon voorstel nie.
Die Musiek-en-liriek-beweging
het 40 jaar gelede, in 1979, begin in
die huis van Jannie du Toit in Margarethastraat, Pretoria. Daar het
latere grotes soos Laurika Rauch,
Christa Steyn, Coenie de Villiers,
Stephan Bouwer, Lucas Maree
en andere – na bewering toe nog
skoongesig-onskuldiges – besluit
om ’n weg te probeer vind uit die
labarint van vertaalde Europese
schmaltz – veral Duits – wat die
meeste van die Afrikaanse ligte
musiekskat tot in daardie stadium
uitgemaak het.
Gisteraand was twee van die
destydse stryders, Anton Goosen
en Jannie du Toit, terug op die
verhoog, met onder meer albei se
meesterstukke: Jannie se “Liedjie
vir jou” en Anton se “Brief vir
Simone”. Dit het die gehoor in
vervoering gehad.
Laurinda Hofmeyr se vertol
king van Ingrid Jonker se “Toemaar die donker man” en H.A.
Fagan se “Ek het ’n huisie by die
see” was hoogtepunte. Laasge
noemde, wat bekend gemaak is
deur Laurika Rauch, het sy gedoen

toe sy maar in st. 8 (vandag gr. 10)
was – kan jy dit glo!
Hulde is gebring met liedjies
van die groot geeste, en miskien
was geeneen daarvan lekkerder
as Valiant Swart se huldeblyk aan
David Kramer nie.
Op ’n klankinsetsel het David
vertel hoe hy die Kaap in Afrikaans
wou vier – destyds, in die slegte
ou dae! – en dis sowaar net hy wat
vorendag kan kom met ’n liriek
soos “Daar’s ’n meisie in Goudini
en haar naam is Slang...” en wat
daarop volg – dink maar self waar
gaan ’n liriek heen wat só ’n begin!
Anton het boeiend vertel hoe
party van die liedjies politieke
protes was – byvoorbeeld Laurika
se treffer “Mpanzaville” – wat by
die SAUK-sensors verbygesmokkel
is omdat hulle nie besef het daar
was ’n denkskool wat Soweto wou
herdoop tot James Mpanza (stigter
van die township se eerste politieke versetbeweging, Sofasonke)
nie; of dat die krokodil waarvan
die vel geslag word in die gloed
van die kole, niemand anders nie
was as die ou Groot Krokodil self,
PW Botha.
Ja, die ou treffers was almal
daar: “Waterblommetjies”,
“Kinders van die wind”, “Blomme
tjie gedenk aan my”, “Byeboerwa”
– maar daar was ’n belangrike
fokus om dit nie tot blote nostalgie
te laat vervlak nie.
Hiertoe het eietydse verwer
kings deur meesters soos Mauritz Lotz, Melissa van der Spuy,
Churchill Naude en Schalk Joubert
bygedra, asook die talente van
hedendaagse sterre soos Vasti
Knoesen en Sima Mashazi.
Langs my het ’n egpaar gesit
wat van Modimolle in Limpopo
gekom het vir die Woordfees.
Daardie dorp het voorheen Nyl-

Jannie du Toit en Zolani Mahola van Freshlyground. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Lise Swart en Anton Goosen.
stroom geheet en dis meer as
1 500 km hiervandaan – en wêrelde
verwyder van die Boland.
“Dis nie lekker om môre te
moet teruggaan nie, maar hierdie
is darem so ’n hoogtepunt om die

fees af te sluit,” het die vrou opgemerk, met ’n glimlag so breed soos
die Springbokvlakte waar hulle bly.
Met die menigte wat stroom
na hulle motors wat staan soos
’n plaat kapkarre by ’n outydse

kerkbasaar, is daardie glimlag
honderde kere herhaal en vermenigvuldig, want sy is reg: Hier
het die Woordfees nou regtig iets
moois gedoen wat in ons harte sal
voortleef. – Jan-Jan Joubert
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Profiel
Philip Rademeyer
se puik toneelstuk
Klippe wat val is met
twee Fiëstas* beloon.
Marina Griebenow
het met hom gaan
gesels oor die agtergrond en wou weet
of dié toneelstuk,
saam met Marina
Albertyn se Bloed en
bodem, dalk ’n nuwe
soort drama verteenwoordig wat op
eiesoortige manier
’n bydrae tot die
gronddebat lewer.

D

ie eintlike impetus, ver
duidelik Philip oor hoe
hy op die gedagte gekom
het vir Klippe wat val, was stories
wat hy gelees het oor Romulus en
Remus terwyl hy navorsing gedoen
het vir sy drama Wild.
“Ek het later afgekom op die
storie van Kain en Abel en dít het
die bronteks geword vir Klippe wat
val. Maar met wat ons land is en
wáár ons land is, kan ’n mens nie
die politiek ignoreer nie. Ek het
gedink dit sal baie interessanter
wees om oor die kleurgrens heen
te kyk na ’n verhouding tussen
broers, maar nie as oorhoofse
tema nie. Vir my gaan die stuk oor
baie politieke kwessies: ras, geslag,
grond, mag, seksualiteit. Uiteinde
lik is dit ook maar net ’n storie oor
twee seuntjies en hulle ma’s.
“Ek het die politieke kwessies
deur die verhouding tussen die
broers probeer aanraak, maar dit
was ’n baie doelbewuste besluit dat
die halfboeties – soos wat ’n mens
later uitvind hulle is – een bruin
en die ander wit sou wees. Daar’s
’n inherente magspel daarin inge
bou. Toe hulle jonger was, was
Abrie die werker, en Kannetjie het
’n mate van bevoorregting en mag
gehad omdat hy die plaaseienaar se
kind was, hoewel hy nie noodwen
dig daarvan bewus was nie. Ek
het toe besluit om Kannetjie ver
standelik stadiger te maak sodat
wanneer hulle ouer raak, daar
steeds die kwessie van ras is en dat
Kannetjie die baas se seun is, maar
Abrie se karakter het nou mag net
oor hoe hy die wêreld ken en wat
hy weet.
“Ek het baie daaroor gedink,
na aanleiding van die einde, of
ek Kannetjie nie verontskuldig
deur hom verstandelik gestrem
te maak nie. Dit kan seker so
gesien word. Daar was ’n tydstip of
weergawe toe Abrie vir Kannetjie
doodgemaak het. Dit was met
ander woorde omgedraai, maar
toe het dit vir my begin gaan oor
die grondkwessie en oor die regte
wat mense het. Abrie kom terug en
sê self hy erf vir die eerste keer in
sy lewe iets, maar dis fokkol. Dis
’n plaas wat niks kan oplewer nie.
En selfs dít word hom ontneem.
Vir my gaan dit oor bevoorregting
wat voortduur.
“Dat iemand moes doodgaan,
was altyd deel van die plan, omdat
Kain en Abel die bronstorie is.

Philip Rademeyer, regisseur van onder meer Klippe wat val. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

GROND

Sonder sentiment of nostalgie
“Die vorige bedeling, en in
die eeue voor dit, het ons die ver
houdinge met mense in ons land
so opgemors. Neem Sara: Sy word
deur die boer verkrag, haar seun
word weggestuur en dan word hy
nie eens oor haar dood ingelig nie.
Dít alles terwyl die grond eintlik
hare was. Kannetjie sê in ’n sta
dium vir sy ma, in alle onskuld,
Sara sê haar mense het lank gelede
op die plaas gewoon.
“Wat die grondkwessie en
grondonteiening betref, is daar
nie maklike oplossings nie en dis
waarom ek ook nie ’n maklike
einde vir die stuk wou hê nie. Her
stel, versoening... daar is nie mak
like antwoorde nie. Iewers gaan
iemand die slegste daarvan afkom.
Ook belangrik van die einde is dat
dit is wat Kannetjie vir homself in
sy kop opgebou het na aanleiding
van wat Sara vir hom vertel het,
naamlik dat almal wat dood is, vir

“

Ek dink die
verhoog is
’n goeie plek om
sin te maak van
gebeure, omdat
die verhoog nie
sê hierdie was
reg of daardie
was verkeerd
nie. Met die hele
identiteitspolitiekding wil mense
ongelukkig nie
kompleksiteit
hê nie. Mense
soek eenvoudige
antwoorde.

hom wag. Hy het ’n eie mitologie
in sy kop opgebou om die wêreld
te kan verstaan,” verduidelik Philip.
In die stilligheid dink ek dit is
waarskynlik wat die meeste van
ons maar doen om te oorleef.
Ek het Klippe wat val die eerste
keer by Aardklop op Potchef
stroom gaan kyk. ’n Ander drama
by dieselfde fees wat my voete
onder my uitgeslaan het, was Bloed
en bodem deur Marina Albertyn.
Haar eerste drama, Melk en vleis,
gegrond op die Medea-verhaal, het
groot opspraak verwek en met talle
pryse weggestap. Bloed en bodem
is na my mening selfs ’n beter
toneelstuk as haar debuutwerk en
ek was verbaas om dit nie op die
Woordfeesprogram aan te tref nie,
veral omdat die regisseur van die
stuk Marthinus Basson is, onder
wie se mentorskap sy ook Melk en
vleis ontwikkel het. KKNK-fees

gangers sal egter die kans kry om
dié voortreflike werk te sien uit die
pen van iemand wat karakters skep
wat ’n mens dadelik herken.
Wat ’n mens omtrent Bloed
en bodem getref het, was nie die
toeval dat dit ook op die Kain-enAbel-verhaal gegrond is nie, maar
dat Marina op dieselfde trant as
Philip die kwessie van grond in
haar verhaal as ’n tweede tema
ingebring het. Dus, net soos Philip
se benadering tot die kwessie
van grond, is Marina se uitbeel
ding daarvan sonder nostalgie of
sentiment. Dit is laasgenoemde
aspek wat hierdie twee dramas
onderskei van enige ander plaas
dramas. Dit is ook ’n broodnodige
element as ons die kuns wat ons
maak, toeganklik wil maak vir
ons medelandgenote.
Soos Marina tereg sê: “Ek dink
die verhoog is ’n goeie plek om
sin te maak van gebeure, omdat
die verhoog nie sê hierdie was reg
of daardie was verkeerd nie. Met
die hele identiteitspolitiek-ding
wil mense ongelukkig nie kom
pleksiteit hê nie. Mense soek
eenvoudige antwoorde.”
By hierdie twee dramaturge
gaan ’n mens dit nie kry nie. Dit
beteken egter nie wat hulle aan
bied, is nie oorwoë nie.
Dit is duidelik dat Marina dit
haar plig ag om ingelig te bly. Sy
verduidelik die tweede klimaks
in haar drama – waar die dogter
wat die plaas gaan erf, haar
Tswana-speelmaat smeek om op
die plaas te bly en haar te help.
“Ons het jou nodig,” sê sy.
“Ek weet,” sê hy en stap by die
deur uit. Daar is natuurlik baie
dinge wat hierdie uitspraak vooraf
gaan en konteks sal verskaf.
“Ek het doelbewus die dogter
baie pragmaties gemaak. Sy’s nie
’n slegte mens nie, maar sy gebruik
definitief vir Enele. As jy kyk na
van die huidige debatte, is dit baie
pragmaties. Baie boere sê nou
“o, ons gaan hervorm en ons gaan
dit of dat doen”, maar dis leeg.
“Vir my is die vraag: Is dit prag
maties of is dit ’n ideologiese ding?
Ek volg mos die debat; dit is vir my
baie interessant. Hierdie hele debat
is nostalgies. Ons voer ’n debat oor
iets ideologies, maar dalk is dit in
ons land nodig om meer ideologies
te dink. ’n Mens gaan eers moet
sin maak van wie is ons. Is ons
sosialisties? Is ons kapitalisties? Is
sukses om genoeg geld te hê sodat
my kinders kan skool toe gaan of
is dit om ’n BMW te ry? ’n Mens
kan nie gelykheid en gekke wel
vaart hê nie. Jy kán nie albei hê
nie,” verduidelik sy.
Philip Rademeyer en Marina
Albertyn. Onthou maar die name.
Soos Martin Luther King se aan
haling lui: “Let us realise that the
arc of the moral universe is long,
but it leans towards justice.”
Dit wil lyk of dié twee jong dra
maturge hierdie belangrike begin
sel in hulle skeppingsarsenaal het.

*Wilhelm van der Walt het die
Fiësta gewen as die beste speler in
’n feesproduksie en Dean-John Smith
was die beste byspeler. Hulle vertolk
onderskeidelik die rol van Kannetjie
en Abrie, terwyl Dean ook die skoene
volstaan van Magriet (Kannetjie se
ma) en Sara (Abrie se ma).
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Elke woord is ’n

meesterstuk.
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.

Bl. 5
KINGJAMES 46106/A

Ink

Bl. 6

9 Maart 2019

				

Ink

Diskoers

Bolanders
smul aan
bekgeveg
RSG Praat Saam: Verkiesingsdebat. Die Plataan. 8 Maart.

B

olanders geniet min dinge
méér as ’n lekker politieke
geveg, en gisteroggend by
die Woordfees is hulle nou getrakteer op een uit die boonste rakke.
Die geleentheid was RSG se
eerste verkiesingsdebat wat deur
Lynette Francis gelei is en waaraan
die ANC, DA, EFF en VF Plus
deelgeneem het.
Die politici is grootliks gerig
deur die vrae van die gehoor en
RSG-luisteraars. Dit was dus meer
’n kwessie van ’n verskeidenheid
van sake wat aangeroer is as
’n struktuur of diepe verskaffing
van oplossings.
Die ANC is verteenwoordig
deur Ebrahim Rasool, oudpremier
van die Wes-Kaap, die DA deur
die provinsiale minister van finansies, dr. Ivan Meyer, die EFF deur
Derrick Hendrickse en die VF
Plus deur die partyleier, dr. Pieter
Groenewald.
Rasool moes bontstaan om
vrae te beantwoord oor pres. Cyril
Ramaphosa se rol gedurende
die bewind van oudpres. Jacob
Zuma. In die eerste vyf jaar was
hy spraaksaam – Ramaphosa was
aan ’t skryf aan die Nasionale
Ontwikkelingsplan – maar daarna,
in sy termyn as adjunkpresident,
het Rasool soos die graf geswyg.

Groenewald het gesê mense kan
gerus vir die VF Plus stem, want
die party glo in koalisiepolitiek –
hulle regeer byvoorbeeld saam met
die DA in die Hessequa-munisipaliteit, wat in Riversdal gesetel is.
“As die VF Plus verkies word
tot ’n Wes-Kaapse koalisieregering,
sal ons regstellende aksie in die
provinsie teenstaan,” het hy gesê.
Francis moes self uit die gehoor
’n versoek hanteer om ’n eie party
te stig, maar sy meen die land het
reeds genoeg politieke partye!
Meyer het gesê mense kan
steeds die DA vertrou, want dit is
die party wat volgens alle syfers die
beste regeer, en die enigste party
wat ware nierassigheid nastreef.
“Dit gaan beter waar die DA
regeer as enige ander plek. Ons
regeer nie perfek nie en ons werk
heeltyd om onsself te verbeter,
maar as jy vir die ANC stem, stem
jy vir kragonderbrekings, korrupsie en staatskaping. Dan het jy net
jouself te blameer,” het Meyer gesê.
Hendrickse het aangevoer die
EFF is nie sulke afbrekers as wat
mense aanvoer nie. Hy het kiesers
daaraan herinner dat dit die EFF
is wat die DA gehelp het om korrupte ANC-regerings te voorkom.
Hy het gevra dat mense die EFF se
manifes moet lees voor hulle die
party oordeel, en dat hulle die EFF
’n kans moet gee in die verkiesing.
– Jan-Jan Joubert

Van Coke Light
’n Rustiger weergawe van Francois van Coke was Donderdagaand in die Stellenbosse stadsaal
te sien toe hy in Francois van Coke Akoesties opgetree het. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

Wêreldpolitiek: ‘Kyk na Asië en leer...’
Suid-Afrika in ’n onstuimige
wêreld. Kruiskerk. 6 Maart.
Die werklik ongekende getalle
feesgangers wat vanjaar die
Woordfees-diskoersreeks onder
leiding van Tim du Plessis
bywoon, het wéér daarvoor gesorg
dat die oop ruimte onder die bome
voor Die Khaya te klein was en die
gesprek in die groter Kruiskerk
moes plaasvind. (Vanjaar se gereelde diskoersgangers spot hoeka
dat die reeks eintlik ’n slim set is
om hulle meer in die kerk te kry!)
Gister se bespreking het gehandel oor die vooruitsigte vir die
wêreldpolitiek en Suid-Afrika se
rol daarin. Die deelnemers was
Elizabeth Sidiropoulos, dr. Ismail
Lagardien en dr. Greg Mills. Dit
het beteken die hele bespreking
was in Engels, wat sommige van
die gehoorlede agterna effens
hartseer gelaat het. Maar as jy die
vermoë het om by die taal verby
te kyk na die inhoud, was dit
’n uithaler-bespreking.

Sidiropoulos het die bespreking begin met die stelling dat
die wêreldorde eintlik in wording
is – dit is nie seker hoe dit uiteindelik gaan vorm aanneem nie. Die
verkiesing van Donald Trump in
Amerika tot president en die uitwerking van Brexit in Brittanje –
saam met die opkoms van Rusland
en China – het daartoe gelei dat
die wêreld in ’n ander vorm gegiet
word as wat met die einde van die
Koue Oorlog geblyk het.
Sy het dit vergelyk met die
nuwe wêreldorde wat aan die einde
van die Eerste Wêreldoorlog vorm
aangeneem het, maar meer as
’n kwarteeu en nog ’n wêreldoorlog
later eers finale beslag gekry het.
Volgens haar het internasionale
organisasies nog nie hulle aard en
vorm by dié wordende wêreldorde
aangepas nie, en sal hulle een of
ander tyd moet.
Op ’n vraag van Du Plessis of
die gevolge van Brexit en Trump se
verkiesing reggestel kan word, het
Lagardien geantwoord hy dink nie

“

Globalisering en
oop markte as
liberale ideaal het
nie gewerk nie.

so nie. Ook hy het verwys na Francis Fukuyama se stelling in 1991
met die ontdooiing van die Koue
Oorlog dat “die einde van die geskiedenis” aangebreek het, waarmee hy bedoel het die liberale
kapitalisme was die enigste oorblywende opsie vir wêreldmoondhede. “Dit was ’n optimistiese era,
maar toe volg die een ekonomiese
krisis op die ander, van Mexiko tot
Suidoos-Asië, die dotcom-borrel,
die mislukking van die Dohaonderhandelinge en die 9/11aanval op die VSA,” het Lagerdien
gesê. “Globalisering en oop markte
as liberale ideaal het nie gewerk
nie. Dit het op baie plekke gelei
tot die huidige teenreaksie van

etno-nasionalisme en konserwatisme; onder meer ook in Brasilië,
die Filippyne en selfs sekere kringe
in Suid-Afrika.”
Mills het die huidige wêreldwye
gebrek aan rigtingsekerheid vergelyk daarmee om ’n toetspatroon
op televisie dop te hou. Hy het
daarteen gemaan om elke verwikkeling tot ’n tendens te verklaar
– die verkiesing van George W.
Bush tot Amerikaanse president
is destyds as die begin van ’n tendens geëien, iets wat toe nié so was
nie omdat Barack Obama hom
opgevolg het. En toe kom Donald
Trump aan die beurt...
Mills het daarop gewys dat welvaart wêreldwyd aan die toeneem
is, hoewel nie gelykmatig nie. Dit is
dus waar dat globale ongelykheid
toeneem. Ook in Afrika raak dinge
ál beter: In 1980 was daar op die
hele vasteland net 2 demokrasieë.
Tans is daar 32, waarvan 10 as
volkome vry samelewings geklas
sifiseer word.
Hy weet nie of hierdie eeu die

Chinese eeu gaan wees soos sommige beweer nie, maar hy het geen
twyfel nie dat dit die Asiatiese eeu
gaan wees. Mills voer aan Afrika
moet kyk wat Asië reg doen en
probeer om hulle dit na te doen.
Sidiropoulos het saamgestem
dat die wereld ’n al hoe beter plek
word. Soms, soos met Brexit, tas
die kiesers egter mis. Hulle sal dit
nog agterkom, maar dis ’n teken
dat mense maklik uitgelaat voel. Sy
het aangevoer geen duidelike alternatief tot die kapitalistiese model
het al ontwikkel nie.
Oor Rusland het Lagardien gesê
die land het voor 1991 geen ervaring van die liberale demokrasie
gehad nie, en daarop gewys dat die
kapitalisme daar staanplek gekry
het vóór die demokrasie. “Rusland
soek nog na sy rol,” het hy gesê.
Waaroor Mills wonder, is wat
vir Rusland voorlê ná die huidige
ampstyd van pres. Vladimir Putin.
Gaan daar weer ’n Medvedevopsie wees – ’n mag agter die
troon? – Jan-Jan Joubert
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Dié Bibise verwarring
is pure prettige klug

Slim se baas. Klug. Adam
Small-ouditorium. Vandag
om 20:00 en more om 10:00.

D

it is die tipiese stoffasie
van ’n klug: Bernard is
getroud met Jacqueline,
maar knyp ook die kat in die
donker. Omdat hy sy minnares,
Bibi van Seepunt, op haar verjaardag wil sien, nooi hy haar en sy
beste vriend, Robert, vir ete. Die
plan is dat Robert hom voordoen
as Bibi se kêrel.
Wat Bernard egter nie weet
nie, is dat Robert ’n verhouding
het met Jacqueline. Wanneer
dié by ’n agentskap aanklop om
huishulp vir die naweek, is die
vet in die vuur, want dan maak
die voormalige tronkvoël van
Parow – óók Bibi! – haar verskyning... en Robert, wat teësinnig by
Bernard se komplot ingesleep is,
verwar haar aanvanklik met Bibi
van Seepunt.
’n Bibise verwarring, dus.
Met Slim se baas, ’n Afrikaanse
verwerking deur Pieter Paul Fourie
van die Franse dramaturg Marc
Camoletti se Pyjama pour six,
lewer die regisseur en vervaardiger Petrus du Preez ’n ouskoolse
klug. Dit is nie ’n belediging nie.
Inteendeel. ’n Mens ontmoedig
natuurlik nie nuwe en eksperimentele teater nie, maar Slim se baas
is soos om ’n langvermiste vriend
raak te loop en dan onverwags
heerlik saam te kuier. Wat veral
lekker is, is hoewel dié verwerking
uiteraard suid van die ewenaar
woeker, geskied dit met innuendo
en oordrewe gebare – sónder die
kragwoorde wat Die Antwoord
soos die Weense Seunskoor sal
laat lyk.
Petrus hou by die formule.
Die stel is ’n enkele leefruimte,
met nie minder nie as vier deure
wat geklap kan word soos die
akteurs voor die onvermydelike
verwarring en persoonsvergissing
vlug. ’n Kroegtoonbank, ’n sofa en
’n eetkamerstel vorm die oppervlakke en hoekies waarop en -agter
hulle kan wegkruip of mekaar vasdruk en kafoefel.
Vir die ete is die akteurs slim
geklee: Wynrooi vir die gefrustreerde Jacqueline; die senuagtige dog inskiklike Robert in
’n koningsblou pak; Bernard,
selfvoldaan en baadjieloos in
naaswit kleure; Seepunt se Bibi in
’n noupassende langbeennommer
van goue blinkertjies; en les bes,
Bibi van Parow in ’n swart-enwit Franse diensmeisiekostuum,
wat ook onwaarskynlik uitrol tot
’n vormlose aandrok.
Die sukses van ’n klug lê in sy
ensemble, en hier het Petrus sy
akteurs goed gekies en sterk gelei.
Die ensemblespel was heg en met
goeie komediese ritme, sonder
’n oomblik se trustaan in die energie. ’n Mens verwag absurde, oor-

Lara Hattingh en Wilhelm van der Walt in Slim se baas. FOTO'S: NARDUS ENGELBRECHT

Lara en Wilhelm.

Wilhelm en Schalk van der Merwe.
dadige fisieke spel, en ook hierin
word jy nie teleurgestel nie.
Op die voorkop van Schalk van
der Merwe se Bernard wil ’n mens
net “#privilege” tatoeëer (à la Lisbeth Salander van The Girl with the
Dragon Tattoo-faam), want hy volhard in blinde selfbehaaglikheid,
ten koste van almal rondom hom.
Lara Hattingh sprankel as Bibi van
Seepunt soos wat sy verontwaardig
dog amper soos ’n eenvrou-extra

Wilhelm en Cintaine Schutte.
vaganza oor die verhoog pronk.
Elanza Swart is nommerpas as
die ander Bibi: opportunisties,
maar eintlik onskuldig in haar
grootoog-bereidwilligheid om
saam te speel.
Cintaine Schutte en Wilhelm
van der Walt is eenvoudig puik
as Jacqueline en Robert – dit is
sonder oordrywing dat ’n mens
hulle as twee van die mees talentvolle en veelsydige jong Suid-Afri-

kaanse akteurs reken. Cintaine
se tydsberekening is onberispelik
en haar spel genuanseerd, selfs al
kan haar karakter lekker soos die
stereotipe van ’n hitsige voorstedelike madame te kere gaan.
Vir Wilhelm se beskimmelde
Robert het jy net simpatie: Soos
hy teësinnig al hoe meer in die
verwikkelinge verstrengel raak –
en sy ongemak al hoe snaakser
en rasender blyk te wees – kry jy

hom jammer... totdat jy jouself
moet knyp om te onthou: Hy is nie
onskuldig nie.
Teen die einde is daar nie enige
werklik gevatte oplossings nie,
want buiten Bibi van Parow bly die
res immers egbreukers. Die spel
eindig dus nie met ’n uitroepteken
nie, maar meer met ’n kommapunt. Die intrige het gaan lê, maar
só rustig sal dit seker nie bly nie.
– Willem Bester
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Onskuld en drome hier verwoes

Klip kween. Toneel.
Adam Small-laboratorium.
Môre om 18:00.

D

u Toit Albertze het verlede
jaar by die KKNK die
Kannaprys ontvang as die
beste opkomende kunstenaar vir
sy teks Die Meermin-kompleks wat
hy by die uitkampteater opgevoer
het. Dit is ook benoem as die beste
uitkampteater én beste teks.
Vanjaar is hy by die Woordfees
met ’n splinternuwe werk, Klip
kween, waarvan die formaat ook
ontleen is aan die digkuns, nes
Die Meermin-kompleks. Heelwat
van dieselfde tematiek kom daarin
voor, naamlik die trauma waaraan
diegene onderwerp word wat op
watter manier ook al “anders” is,
veral op klein dorpies.
Sheila, ’n 25-jarige transgender
vrou, keer terug na Kamieskroon
om haar onskuld op te eis – haar
kroon wat onder die sand begrawe
lê. Jare gelede, toe sy nog bekend
was as Jessie, is sy deur die dorp
se geliefde pastoor van die Klipkerk gemolesteer. By haar terug
keer vind sy dat ’n seun met die
naam Hennie haar plek ingeneem
het as die pastoor se jongste slag
offer. Sy ma het hom self daar
gaan aflaai, sodat die pastoor vir
hom “ ’n pa en ’n tjom” kan wees.
’n Konfrontasie en daaropvolgende
tragedie blyk onvermydelik te
wees... en dit is dan inderdaad so.
Ironies genoeg vind die stryd

Gantane Kusch in Klip kween. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
plaas om wie die rol van Maria
gaan vertolk in die Klipkerk se
Kersspel daardie jaar.
Du Toit is afkomstig van Namakwaland, en so ook Gantane
Kusch, wat die verskillende karakters in dié solostuk treffend vertolk. Die regisseur Jason Jacobs,
wat deur Kunste Onbeperk as
’n belowende jong stem geïdenti
fiseer is vir sy werk as skrywer en
regisseur, is van dieselfde streek.
Feesgangers sal Gantane waar-

s kynlik ken oor sy rol as dr. Siya
Thuli in die sepie Suidooster.
Hy is ook ’n bekende op die
verhoog, onder meer saam met
Daniel Mpilo Richards in Die glas
ennie draad, onder regie van
Sandra Temmingh, en van Jason
se eie stukke.
Dit is seker net logies dat Du
Toit sy beelde en metafore aan sy
kleurryke tuisstreek sal ontleen.
Die heel eerste is in die aanvangs
monoloog as Sheila, geklee in

’n deftige rok wat lankal verby sy
fleur is, verduidelik waarom sy ná
sewe jaar terugkeer:
ek keer terug
keer op keer
ek keer terug
keer op keer
niemand keer
kry
ek moet terug kry
waar die koppies kraai
waar my moeder klaag
waar die koppies kraai

Fringe se pretboeket is
heerlike teaterterapie!
Die Woordfees Fringe is in volle
gang en gehore het reeds twee dae
se drama, komedie, fisieke teater,
klugte en kabaret beleef. Gelukkig
is daar nóg twee dae oor.
Die Fringe bestaan uit ’n men
gelmoes van produksies wat uit
eenlopende temas aanraak, boksies
platdruk en grense uitvee. Gehore
kan verwag om uitgedaag te word.
In Skop, vanoggend om 09:00,
is die talentvolle geselskap van
Sjaka Septembir, Isabelle Grobler
en Gertjie Besselsen (van Mr. Cat
& the Jackal) te sien in ’n donker
kabaret wat temas soos die liefde,
seks en die dood onder die loep
neem. Jy gaan jouself skop as jy
nie uit die bed uit opstaan vir dié
een nie.
In Whorefish Bloomers: The
Waitresses’ Lament, wat vandag
om 18:00 aan die beurt kom, is
’n vermaaklike feministiese kabaret
wat deur die begaafde driemanskap Donna Cormack-Thomson,
Jamie-lee Money en Kei-Ella
Loewe (regie) aangepak word.
Die meermin-kompleks,
met Du Toit Albertze, is die aangrypende buitestanderverhaal
van Robbie wat oortuig is hy is
’n borrel in ’n wrede landskap

waar my moeder klaag
onder die sand
waar my kroon begrawe is
tussen gousblom en geraamte
om te rys van
onder die sand
ek keer terug
keer op keer
niemand keer
Dié digterlikheid word onmiddellik gevolg deur die banale van
die werklikheid: “... sy naam was
Gerhard en hy’t DStv gehad... en
dun lakens.”
Jason Jacobs se inkleding is treffend, onder meer die bruidsluier
wat in ’n stadium ook as ’n preekstoel diens doen. Die ironie van
die bose se hande op die voorwerp
wat reinheid simboliseer, gaan
’n mens nie verby nie. Dit is egter
veral die atmosferiese beligting wat
bydra tot ’n gevoel van beklem
ming, terwyl die klankbaan, op
die verhoog gespeel deur die veel
sydige musikant Odwa Bongo, die
ervaring van die verwoesting van
onskuld en drome verdiep.
Klip kween moet nog sy ritme
kry, wat gebeur as ’n stuk genoeg
speelkans kry, maar daar is reeds
heeltemal genoeg om die aandag
te hou, die hart te laat ineenkrimp
oor ons weerlose kinders en woede
te ontketen omdat dit oënskynlik
bestem is om geslag ná geslag
onverpoosd voort te gaan en hier
die jong stemme ook maar net
in die wind en stof sal verdwyn.
– Marina Griebenow

Elsa Tirsa,
Chanté
Strydom en
Jeani Heyns
in De Badt.
O: FOTO:
MARCHELLE
VAN ZYL

Borrelbad se prop lek effe
De Badt. Woordfees Fringe.
Toneel. Vandag om 20:30
en môre om 17:30.
Jamie-Lee Money en Donna Cormack-Thomson in die Fringe-
produksie In Whorefish Bloomers. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
vol mense wat jou net wil prik.
Dié tragikomedie ruk diep – gaan
kyk dit vandag om 21:45.
Die Fringe is vir die vreesloses
en die teaterliefhebbers wat reg is
vir iets meer aweregs, of moet ek
eerder sê dít wat meer links lê. Vir
die prys van twee koffies. Dié soom
rafel soms heerlik uit.
Hopelik is dit die begin van
’n nuwe tradisie by die Woordfees.
Ek sien reeds uit na volgende jaar
se program en hoop dit word
vroegtydig en behoorlik bemark.
Die akteurs verdien groter gehore.

’n Nota aan die akteurs en produksiespanne: Julle het in die hart
van die studentesentrum ’n teater
tot julle beskikking. Waar is julle
eie bemarking?
Trek julle kostuums aan en
kommandeer die jong mense op.
Hulle gaan nie vanself of deur
osmose in julle stoele beland nie.
Bemarking is net so ’n belangrike
deel soos jou teks en talent – dalk
selfs belangriker. As ’n boom in
’n woud val en niemand hoor
of sien dit nie, het dit geval?
– Marchelle van Zyl

Die donker komedie De Badt
vermeng die lewens van ’n vrou
(Elsa Tirsa) wat vasgevang is in
’n konserwatiewe patriargale
apartheidsbestaan met haar
voorvatter-raakskiet-ouma
(Jeani Heyns) wat in die Boereoorlog geleef het. Haar huishulp,
Hettie (Chanté Strydom) is die
vrou in die huis wat alles en
almal bymekaar hou.
Die produksie is goed versorg, die spel oortuigend. Ek het
’n paar keer lekker gelag.
As jy egter ’n donker komedie wil skets met voete in die
verlede en jy bied dit vernuwend

aan, sou ek dink jy moet dit
voluit doen. Commit!
Chanté se karakter kon
verder ontwikkel het. Ek verstaan dat sy ons gewete is, maar
ek dink ’n gulde geleentheid vir
relevansie is verspeel. Sy kon die
derde voet gewees het wat die
verhaal in die hede plant en alles
bymekaar trek. Ons kan “Sarie
Marais” sing en huppelend volkspele deur die verlede en lekker
lag vir die karikature wat hier vir
ons voorgehou is. Maar uiteindelik wil ek weet: Wat maak dit
alles saak vir my, hier, vandag?
Aan die skrywer en akteurs:
Julle borrelbadproduksie is op
die regte pad, julle het duidelik
talent. Druk net die prop dieper
in. – Marchelle van Zyl
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Skrywersfees

Willie laat Martie ongemaklik rondskuif
Die tronkgesprekke.
ATKV- Boeketent. 8 Maart.

H

ierdie land gee prof. Willie
Esterhuyse gewoon nie
die krediet wat hom toe
kom as voorpuntdiplomaat vir ons
demokratiese bestel nie.
Dis Willie, emiritus-professor
in die filosofie aan die Universiteit
van Stellenbosch, wat die eerste
onderhandelings met die ANC-inballingskap gevoer het om die land
op die pad na demokrasie te kry.
Daarom was dit verblydend dat
’n skaflike gehoor by die Boeketent
opgedaag het om met verskuldigde
waardering na hierdie goot gees
en sy medewerker te luister, waar

hulle in gesprek was met die geres
pekteerde en ondeunde joernalis
Martie Retief-Meiring.
Dit is dieselfde Willie wat saam
met die toonaangewende sakeman
Gerhard van Niekerk ’n bydrae van
onskatbare waarde tot Suid-Afrika
en geskiedskrywing gemaak het
deur die boek Tronkgesprekke saam
te stel uit die sowat 13 000 doku
mente wat met die dood van Kobie
Coetsee, oudminister van justisie,
in sy garage agtergebly het.
Coetsee het uit sy lang politieke
loopbaan – hy was van 1968 tot
1995 in die parlement, eers as LV
vir Bloemfontein-Wes, later as
president van die senaat en tussen
deur as minister van onder meer

justisie en gevangenisse – geen
dokumente weggegooi nie; nie
eens kwitansies nie.
Hierdie boekegesprek was
deurspek met sappige stories. Soos
hierdie een: Eendag sit Coetsee,
soos dit ’n minister betaam, op die
voorste sitplek van daardie klein
vliegtuigie van die SAL wat tussen
Bloemfontein en Kaapstad vlieg,
soos altyd met ’n oop sitplek langs
hom. Agter in die vliegtuig sit
Winnie Mandela, destyds ingeperk
tot Brandfort, die klein dorpie
50 km noord van Bloemfontein,
waar Coetsee se vriend Pieter de
Waal die dorpsprokureur is.
Winnie sien die oop sitplek
raak, stap kordaat vorentoe, stoot

die veiligheidsmanne opsy en
gaan sit langs die minister. “Ek is
Winnie Mandela. My man is siek
in die Volkshospitaal in Kaapstad.
Jy behoort hom te besoek,” sê sy.
Coetsee dink hmm, nie ’n slegte
idee nie. En siedaar – die gesprek
tussen Mandela en die regering
begin. Willie en Gerhard het die
gehoor met vele sulke verhale –
waarvan hulle onlangs verskene
boek oorloop – vergas dat jou tone
van lekkerkry wou omkrul.
’n Slag het hulle darem vir
Martie ongemaklik laat rondskuif,
hoor! Sy het die stoute skoene
aangetrek en die twee skrywers
uitgevra oor die rol wat die uiters
aanvallige Adrienne Koch, verskeie

kere mislukte NP-kandidaat in
Seepunt en dogter van oudminister
Frank Waring wat darem vir haar
’n plekkie op die Presidentsraad
kon kry, gespeel het om Coetsee se
kop te swaai.
“Ja, hulle het ’n baie, baie hegte
verhouding gehad. Hulle het mos
gereeld in Groenpunt ontmoet om
te (Martie skuif vervaard rond)...
gesels,” grinnik prof. Willie.
Dis maar twee van die heerlike
verhale uit die geslote politieke
raadsale en binnekamers waarvan
Tronkgesprekke wemel, en waarop
die gehoor in die Boeketent deur
’n goed ingeligte en geselserige
paneel heerlik vermaak is.
– Jan-Jan Joubert

Teater se vier
‘Jong Turke’ ook
toevallig bruin
Teatergesprek. Diskoers.
kykNET Leefarea. 8 Maart.

Die span van die sketskomedie Deurmekaar in die Botaniese Tuin. Agter is Robert
Hindley, Melanie Scholtz en Marichje de Necker, en voor is Carla Smith. Dié aweregse
produksie, wat handel oor die kompleksiteite van vrouwees, is nog môre op die planke.
FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

Straf, rehabilitasie bekyk
Theo Kemp: Strafjaart.
Drostdy-teater. 5 Maart.
Wat maak jy as ’n familielid van
jou in die tronk beland? Die
meeste mense praat nie daaroor
nie. Theo Kemp skryf daaroor.
Strafjaart, die woord vir
Pollsmoor. Dít is waarheen
’n familielid van hom gestuur
is. Theo het haar gereeld gaan
besoek en was só geraak deur
wat hy gesien en gehoor het dat
hy sy gewaarwordings begin
neerskryf het. Dit het op die ou
end gelei tot Strafjaart, die boek.
“Is die boek outobigrafies?” wil Kabous Meiring by
Theo weet.
“Ja… én nee,” antwoord hy
huiwerig. “Die familielid was
werklik daar. Die mense wat ek
daar ontmoet het, het karakters
in die boek geword. Maar hulle
is saamgeflans uit al die stories
en die mense.”
Binne die boek is daar baie
outobiografiese gegewens – om
die leser in te trek. Jy wonder
die heeltyd: Wat is waar en wat
nie? “Ek wou raakpunte hê met
die werklikheid,” sê hy.

Tog was dit vir hom belang
rik om sy familielid te beskerm.
“Ek wou ook nie die hoofkarak
ter ’n naam gee nie omdat hy so
na aan die skrywer is. Jy as leser
sit as ’t ware op die skrywer se
skouer en gaan saam met hom
in hierdie ander wêreld in.”
In Pollsmoor is hy gekon
fronteer met die kompleksiteit
van wat dit beteken om in
Suid-Afrika te leef, gekonfron
teer met sy eie bevoorregting.
“As jy daar in die wagkamer sit
met jou Woolworths-sakkie,
dan staan jy uit – die res kom
met Tupperware of ’n roomys
bak. Jy word gekonfronteer met
jou eie witheid. Mense begin jou
later ken. Ja, hier sit die whitey
nou. En almal is geïnteresseerd
in die storie van die persoon
wat hier beland het.”
Wat Theo opgeval het, is die
ontmensliking in die tronk.
“Mense word fisiek gestraf,
jy word fisiek uit die samele
wing verwyder. Jou horlosie, jou
ringe, jou selfoon word wegge
neem. Jy as méns word gestraf.”
Daar is tot 45 mense in
’n sel wat ontwerp is vir 20 – en

dan deel hulle ’n enkele toilet.
Maar saam met die gevan
gene word ’n hele familie saam
gestraf. Die vrou se man, haar
kinders, haar familie. “Dit is
’n stelsel wat op straf ingestel is
eerder as rehabilitasie.”
Ook die mense wat met
hulle werk, word gestraf.
“Die bewaarders was vir my
ewe interessant, want hulle word
eintlik óók gestraf. Hulle sluit
ander mense toe, maar hulle
enigste geselskap deur die dag is
gevangenes – week in en week
uit. Hulle werk die heeltyd met
diegene vir wie die samelewing
sê: Jy hoort nie meer hier nie.”
Die temas van straf en reha
bilitasie staan sentraal in die
boek. “Wat my gefassineer het,
is die vraag rondom rehabilita
sie. Kan mense gerehabiliteer
word? Wat is ’n gevangenis eint
lik? Wat doen ons as ons mense
fisiek toesluit? Wat hoort binne
en wat hoort buite?”
Strafjaart laat ons opnuut
kyk na die uitgeworpenes in die
gemeenskap en gee ’n stem aan
diegene wat nie gehoor word
nie. – Marchelle van Zyl

Midde-in hierdie teatergesprek
suggereer die aanbieder, die Woord
feesdirekteur, Saartjie Botha, dat die
vier teatermakers op die verhoog
moontlik die nuwe Jong Turke van
Afrikaanse teater in Suid-Afrika is.
En heel toevallig is al vier bruin.
Ja, daar is nog jong teatermakers –
van vele agtergronde of rasse – wat
ook hulle merk op die Suid-Afri
kaanse teaterbedryf maak, maar
Mercy Kannemeyer, Jefferson J.
Dirks-Korkee, Herschelle Benja
min en Amee Lekas is, gemeet aan
hulle werk op vanjaar se Woordfees,
inderdaad voorlopers vir die “titel”
van Jong Turke.
“Ek hou van coloured wees,” sê
Jefferson. “Dis die bruin gemeenskap
wat my help om my stories te vertel.
Dit was wel wit mense [by die Uni
versiteit van die Vrystaat se dra
madepartement waar hy gestudeer
het] wat my laat besef het dat ons
stories tog van waarde is, want vir
my is ek mos maar net myself en ek
dink almal is soos die mense waar ek
vandaan kom,” sê hy.
Herschelle sê: “Ek voel daar was
altyd ’n hunkerking onder bruin
teatermakers en akteurs om deel te
wees van die [Afrikaanse] bedryf
en uiteindelik voel dit asof daar
’n spasie geskep word vir ons om
deel van die bedryf te wees. En dis
net toevallig dat ons bruin is.”
Mercy meen dis interessant dat,
hoewel hulle almal bruin is, elkeen
’n eie stem het. “Bruin mense is
kompleks. Elkeen het sy eie definisie
van bruin wees. Ons as teatermakers het ’n verantwoordelikheid
om daardie stories te vertel.”
Amee: “Ek leer baie uit bruin
stemme; dis waarom ek altyd bruin
stemme opsoek om my te help.”
Herschelle meen daar is wel
’n gaping tussen wat bruin en wit

teatermakers skep. “Maar ek kry baie
wit akteurs wat sê ek moet asseblief
iets vir hulle skryf.”
Op vanjaar se fees is Herschelle
(23) se toneelstuk In Slavenhuis
29 opgevoer. Dit handel oor vier
bruin studente wat op Stellenbosch
in ’n slawehuis woon en die stu
dentelewe in “wit Stellenbosch”
probeer navigeer.
Jefferson (30) se stuk, Rooilug,
ondersoek ’n lewe van gesinsgeweld
in die bruin gemeenskap van
Willowmore, maar dié stuk vertel
soveel meer.
Vanjaar is Amee (29) by ’n paar
stukke betrokke, waaronder Ou blou
wat sy geskryf het. En verlede jaar is
haar aangrypende stuk Die dans van
die watermeid (wat ook in Willow
more afspeel) op die Woordfees op
die planke gebring.
Mercy (24) is ook by heelwat
stukke betrokke, maar sy het Jeanne
Goosen se roman Ons is nie almal so
nie in ’n eenvrou-teaterstuk verwerk
en boonop die regie behartig.
Oor hulle status as die “nuwe
Jong Turke” meen Mercy sy is nog
op soek na haar eie stem.
“Soms dink jy jy weet wat jou
stem is, maar dan besef jy jy moet
nog explore. Ons sien nie dikwels
mense soos ons nie.”
Amee meen hulle as teatermakers
is nou besig om nuwe antwoorde
en nuwe maniere te vind om deel te
wees van ’n Afrikaanse teaterbedryf.
Hieroor sê Herschelle: “As stu
dent het ek altyd gewonder wanneer
ek deel gaan wees van die Christiaan
Olwagens en ander, maar ná hierdie
fees voel ek nou meer deel daarvan
en kan ek daarmee saam vorentoe
beweeg. Nou, vir die eerste keer, ken
mense my naam en waardeer wat ek
doen. Dit is nogal oorweldigend.”
Maar, sê Jefferson, hy wil ook
ander mense se stories vertel –
“mense wat nie soos ons lyk nie”.
– Wayne Muller
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Berlynse

Witboy

GROOT
sê hy word

Witboy in Berlyn.
ATKV-Boeketent. 7 Maart.

D

aar’s ’n broosheid aan
Deon Maas. Die lewe van
die punkenfant terrible
van die suidpunt van Afrika het
nou volsirkel geloop. Waar sy
voorsate die ystersmid George
Maas en die bloubloedKatharina
Köhl in die 1860’s uit Berlyn na
SuidAfrika gekom het, het Deon
en sy geliefde, Veda Nieuwoudt,
nou teruggeloop op dié spoor.
Op 57 is Deon ouer... en gryser
en wyser. Iemand wie se demone
op die oog af aansienlik meer op
hok is as ’n tyd gelede.
Dié nuwe fase in Berlyn doen
die man goed. Maar dit is natuurlik
nie nét Berlyn nie; dis veral Veda
– iets wat Deon ook baie vinnig vir
jou sê. Veda se werk in Duitsland
bied vir Deon die geleentheid om
net daar te wees, hom te verdiep in
sy nuwe omgewing en dit na harts
begeerte te verken.
Die gesprek Donderdagmid
dag in die Boeketent tussen Deon
en die digter Danie Marais was
’n interessante keuse wat dikwels
die gehoor laat frons én lag het.
Danie, wat natuurlik ’n hele tyd in
Duitsland deurgebring het en wat
aanleiding gegee het tot sy debuut
bundel, In die buitenste ruimte, het
aan die begin van die sessie dik
wels lang aanlope in sy vrae gehad
met heelwat persoonlike konteks.
Nadat een van dié aanlope

Deon genoop het om Danie te
herinner dat dié gesprek eintlik
oor sý boek, Witboy in Berlyn,
gaan, was die tafel gedek vir
’n heerlike gesprek. Deon, wat na
homself verwys as “ ’n hondeloper
in Berlyn”, is duidelik oorweldig
deur die skielike oorvloed van
aandag die laaste paar dae.
Waar hy in Berlyn ’n “byspeler”
is, een van daai mense wat as
ekstra in die sepie 7de Laan net
die heeltyd sit en koﬃe drink, is
hy hier skielik weer ’n bekende.
Iemand wat mense herken en stop,
met wie hulle wil praat.
Maar waaroor gaan Witboy
in Berlyn – is dit nie maar net
’n variasie op die tema van Deon se
vorige boek, Witboy in Afrika, nie?
“It’s a traveling book about

settling down,” sê Deon droog
weg en vee dan oor sy bolip. Die
swartraambril draai na Danie
se kant toe. “Ek dink die boek is
’n natuurlike progressie... onthou,
hierdie is my eerste bóékboek.
My eerste boek was basies kort
verhale en Melk die heilige koeie
essays. Hierdie is my eerste vol
lengte boek.”
Nadat die gesprek effens laat
begin het omdat ons vir Deon se
ma gewag het, is hy nou behoorlik
op dreef en ontspanne.
“Ek dink as ’n mens kwaad bly
of die heeltyd dieselfde dinge doen,
is dit ’n teken dat jy as persoon
– én as skrywer – nie ontwikkel
nie. Met die geleentheid wat Veda
nou vir my gegee het – ek hoef nie
geld te verdien nie en kan nét op
my skrywery konsentreer – voel
ek hierdie is vir my ’n natuurlike
ontwikkeling as skrywer, ook oor
wát ek te sê het.”
Deon meen SuidAfrikaners ly
omtrent almal aan posttraumatiese
stres. “Ons bly in ’n land met baie
spanning. Wat ek vroeër gesê het,
was ’n refleksie van my direkte
omgewing... en nou het my direkte
omgewing dramaties verander.
As ek gaan probeer om kwaad te
wees daar in Berlyn…” Hy dink
’n oomblik. “Ek word nie oud nie;
ek word net groot.”
Oor sy ervaring van outsider
skap en as amper onsigbare
“ekstra” het Deon gesê dit hang
baie daarvan af of jy op jou eie

Deon Maas, outsider. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
na Duitsland toe gegaan het of
saam met iemand. “Ek en Veda is
saam oor. Ons sien baie van ons
enkellopende vriende wat uit Suid
Afrika Duitsland toe kom, en hulle
het baie groter probleme as ons.
Omdat jy in ’n nuwe plek is, het jy
geen ondersteuningsnetwerk nie...
jou dokter ken nie jou geskiedenis
nie, jou tandarts het nie plate van
toe jy tien jaar oud was nie.
“Maar wat dit óók kan wees, is
dat jy die ekstra kan wees. En ek is
heeltemal fine daarmee.”
Die gesprek het ’n heerlike
heenenweer gehad toe Witboy
in ’n stadium oor die blomme
rangskikking agter die digter begin
praat het om ’n emosionele vraag

te ontwyk. By twee geleenthede
wou Deon ook (tot groot vermaak
van die gehoor) by Danie weet of
hy masochistiese neigings het en
daarvan hou om met ’n swepie
gepiets te word.
Maar heel, heel, héél op die
einde was daar ’n besonder
roerende oomblik. Die sessie se
tyd was eintlik al op, mense het
begin kriewel om op te staan, toe
’n sigbaar aangedane Deon sê:
“ ’n Maand of twee voordat ons
getrek het, is my pa dood. Dit
was vir my ’n harde slag. Maar ek
was gelukkig genoeg dat ek daar
was... dat ek sy hand kon vashou
toe hy weg is. Ek kon properly
koebaai sê.” – Jo Prins

Mans ‘was selde nog net méns’
Mans se wonde – ’n Eeu van
woede. Skrywersfees. ATKVBoeketent. 7 Maart.
Die mans van die 21ste eeu is in
groot moeilikheid, beweer die
Jungiaanse berader wyle Cas van
Rensburg in sy boek Mans en
hulle wonde wat die afgelope week
verskyn het en Donderdagaand
deur sy uitgewer, Petrovna Mete
lerkamp, en die joernalis Julian
Jansen, skrywer van Die De
Zalze-moorde, bespreek is.
Cas het die skryfwerk afge
handel in die tyd toe die Oscar
Pistoriushofsaak daagliks op
die voorblaaie geboer het en sê
in die boek, wat ook op vroue en
ma’s gemik is, mans se barbaarse
gewelddadigheid is onder meer

te wyte aan ’n onderliggende
onderdrukte vrees vir en woede
jeens vroue (ook die vrou binne
hulleself) en die feit dat mans
onveilig en onseker voel in
’n moderne samelewing.
“Dit is goed om te besef dat
die man van die vroegste tye af
reeds ’n inherente probleem het
met sy geslagtelikheid, sy lyf
likheid, ’n onsekerheid oor sy rol
as man en, les bes, met sy angs
oor die hele kwessie van manwees
te midde van allerlei verwagtings.
Hy was nog altyd óf held óf boef,
óf man óf muis, maar selde net
méns. Met gevoelens,” het Petrov
na die gesprek met ’n aanhaling
uit die boek begin.
Julian het in sy reaksie dikwels
verwys na die problematiese rol

wat sy eie dikwels gewelddadige
pa in hulle gesin gespeel het en
hoe hulle vandag weet dat hy aan
posttraumatiese stresversteu
ring gely het ná ’n loopbaan
in die weermag. Terselfdertyd
verstaan hy hoe sy pa ontman
is deur apartheid en onthou hy
helder die dag toe “ons held, ons
Superman” by die huis gekom het
“met ’n groot knop op die kop en
’n blou oog” nadat twee wit seuns
hom aangerand het toe hy hulle
aangespreek het omdat hulle hom
die hwoord toegesnou het.
Julian, wat 15 jaar ’n onder
wyser was voor hy hom in die
joernalistiek begewe het, het ook
gepraat oor sy interaksies met
skoolseuns wat met ’n afwesige of
onbetrokke pa moes grootword

en die subtiele maniere waarop
pa’s hulle seuns kan verwond, iets
wat waarskynlik ’n rol gespeel het
om Henri van Breda te laat knak.
Volgens Julian het die Ameri
kaanse (Christelike) skrywer John
Eldridge, vernaam sy boek Wild
at Heart: Discovering the Secret of
a Man’s Soul (2001), hom uitein
delik gehelp het om sy rol as man
beter te verstaan.
’n Mens het die gevoel gekry
Donderdagaand se gesprek kon
nie eens die oortjies van die see
koei ontbloot nie, veral toe Martie
RetiefMeiring in vraetyd verwys
het na die “olifant in die vertrek”:
die wit man. Sy het haar bewon
dering uitgespreek vir ’n nuwe
geslag jong Afrikanermans wat
by verstek uitgesluit word uit

leierskapposisies in die samele
wing en politiek, maar wat tog
geleenthede aangryp om óf entre
preneurs te word óf uitstekende
tuisblypa’s wat kinders groot
maak.
Stille waters, diepe grond,
onder draai steeds ’n magdom
wonde rond. – Johan van Zyl
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‘Koerant maak my persklaar’
Jaco Wolmarans: Bos.
Drostdy-teater. 8 Maart.

D

ie bywoning van dié
praatjie is waarskynlik ’n aanduiding van
presies hoe groot dié fees se
aanbieding is: Dit is gewoon
onmoontlik om by alles uit te
kom. Dit is jammer, want die
gesprek tussen Jaco Wolmarans
oor sy debuutroman, Bos, en
sy medeskrywer Rudie van
Rensburg is een wat oneindig
baie vir voornemende skrywers
sou beteken. Slegs 20 mense –
’n hele paar vriende en hier en
daar ’n leser – het kom inval.
Jaco, aan die verkeerde kant
van 50, het met Bos ’n tipe
grensroman geskryf, maar ook
nie. Die bosoorlog as gegewe
is onderliggend aan die storie,
maar Jaco bring dit terug na
’n eietydse Suid-Afrika en bring
dit onder meer uit by renosterstropery én die groter prentjie
van korrupsie en staatskaping.
Hoewel dit fiksie is, praat
Bos saam met Koos Stadler

se Recce én die meer onlangse
blitsverkoper The President’s
Keepers deur Jacques Pauw.
Bos is dalk ook die eerste fiksieboek in Afrikaans wat behoorlik
kyk na die werking van intelligensie en hoe die onderskeie agentskappe saam werk (of nie).
Maar dit is die skryfproses, die
skryf en herskryf, en die navorsing wat vir dié Kaapse video- en
fotograaf lekker én uitdagend was.
Jaco het vir Rudie vertel hy’t nie
eens gewéét uitgewers maak vooraf
van keurverslae gebruik nie, en het
net die grootste lof vir dié proses.
’n Ander interessantheid wat
Rudie opgemerk het, is dat soveel
skrywers van fiksie en misdaadfiksie eens by Sanlam gewerk het.
“Jaco sluit hom aan by ’n groep
Sanlammers... ons is besig om
’n stewige skrywersklub daar te
stig. Buiten vir my en Jaco, het
Deon Meyer op ’n tyd daar gewerk.
Dan ook Francois Bloemhof, Zirk
van den Berg, Regina Kemp en die
kinderboekillustreerder en skrywer Piet Grobler.”
Boonop het die skrywer Jaco

Fouché in ’n ander afdeling van
Sanlam gewerk terwyl Rudie-hulle
daar was. ’n Mens wonder wat in
die water was daai tyd...
Maar hoe het dié kreatiewe
afdeling in Sanlam Jaco destyds
gehelp om uiteindelik by skryf uit
te kom, wou Rudie weet. En in
hoe ’n mate het die joernalistiek
hom gerig?
“Ek onthou baie, baie helder
die dag toe Deon Meyer ingestorm

gekom het en sê sy eerste manuskrip is aanvaar. Daai ongelooflike
blydskap en passie dink ek het
onderliggend ’n ding by my gelos.
Dit het jare geneem, en ek is
vandag baie spyt dat ek nie destyds
al daarop gereageer het nie.”
Jaco sê hy hét destyds al begin
skryf, maar toe weer “baie vinnig”
die ding weggepak. “Lewenservaring... ek dink die lewensbeskouing wat ’n mens nodig het,
dat jy genoeg selfvertroue het
om te kan skryf oor ’n aspek, oor
emosie of enige handeling wat die
karakters meer lewendig en geloofwaardig maak – ek dink nie ek het
daai groter visie tóé al gehad nie.”
En ja, sê Jaco, hy’t jare gelede
by Die Burger in die nagkantoor
gewerk waar hy ervaring opgedoen
het wat van onskatbare waarde is.
“Van al die ervarings wat ek
gehad het, was die nagkantoor –
die opset daar, die druk waaronder
’n mens werk, die besluite wat
geneem moet word en die vinnig
skryf – waarskynlik dié grootste
invloed nóg wat my ‘persklaar’
gemaak het.” – Jo Prins

20 digters sorg vir oor-orgasmes
20/20 – Met ’n kelkie.
Drostdy-teater. 8 Maart.
Die digter moet skilder en
die skilder moet praat, het die
Franse dramaturg en digter
Antoine-Marin Lemierre op
’n keer gesê – en dit is presies
wat gebeur het toe 20 woordwoekeraars, talle millenniërs
ingesluit, gistermiddag elkeen
’n douvars gedig voorgelees het
wat deur ’n kunswerk van hulle
keuse geïnspireer is.
Die groot begeesterde en
waarderende gehoor, waarvan
die gemiddelde ouderdom minstens dubbel, selfs trippel, dié
van die digters was, het iedere
vers met die ore opgeslurp.
Telkens is dit met luide
applous en piepsagte innerlike orgasmes begroet.
“Hemeltjie tog, hierdie jong
kinders is so oulik, hulle verbaas ’n mens eintlik,” het die
tante langs my telkens in haar
vriendin se oor gefluister.
Die TV-aanbieder Kabous
Meiring, wat grappenderwys
volgehou het dat die samestellers van die program, Bibi
Slippers en Loftus Marais, by
haar gepleit het om nié MC te
speel nie, het almal teenwoordig welkom geheet, verskoning
gevra vir die afwesigheid van
die digter Johann de Lange
en kortliks verduidelik dat
20/20 na perfekte visie verwys.
(Iemand wat ’n oogtoets ondergaan kan dus op ’n afstand van
20 voet dieselfde ry letters sien
as iemand met perfekte visie.)
Ook amusant was hoe die
digters almaardeur die gehoor
gegroet en aan die einde bedank

Andries Bezuidenhout, Danie Marais, Bibi Slippers, Lunthia Julius, Ashwin Arendse, Du Toit Albertze
en Fanie Olivier. Voor is Desmond Painter, Ryan Pedro, Martina Klopper, Jo Prins, Chrystal Williams
en Peter Odendal. FOTO: NATALIE GABRIELS
het. Dit het Kabous laat afsluit
met die voorstel dat die Woordfees dit straks volgende jaar moet
oorweeg om die baksel nuwe
gedigte in ’n bundel beskikbaar te
stel – dalk onder die titel Naandsê
en dankie.
Die volledige lys van digters,
in volgorde van verskyning en
met die kunswerk wat hulle gekies
het in hakies, was: Loftus Marais
(“Self-Portrait in a Straw Hat” deur
Paul Cézanne); Pieter Odendaal
(“Jumping the shadow” deur Diane
Victor); Remona Voges (“My birth”
deur Frida Kahlo, tans in besit van
die popster Madonna); Franco
Bassi (“Weeping Rose” deur Vladimir Tretchikoff ); Danie Marais
(“Guilt and Shame” deur Anton
Kannemeyer); Du Toit Albertze,
in ’n fraai laventelkleur tabberd,
het ’n ongeïdentifiseerde kunswerk

deur die queer aktivis Lady Skollie
gekies; en Jo Prins, ’n lid van die
Ink-redaksie, is geïnspireer deur
’n skildery van sy vrou, Mariska
Noble, deur Susan Bloemhof.
Ná hom was die volgende
digters aan die beurt: Ryan Pedro
(“Charles The First” deur JeanMichel Basquiat); Ronelda Kamfer
is geïnspireer deur ’n portret van
haar ma wat haar man, Nathan
Trantraal, gemaak het; Desmond
Painter (Thomas Cartwright se
“Baden Powell Drive near the
N2, Khayelitsha” uit sy reeks
“36 views of Table Mountain);
Marcel Spaumer (“Crying girl”
deur Giovanni Bragolin); Lynthia
Julius het haar gedig, “Ontheemding”, gegrond op ’n San-rotsskildery; Chrystal Williams
(“Ophelia” deur John Everette
Millais); Andries Bezuidenhout

het ’n skildery, vermoedelik deur
homself, gekies wat gegrond is
op ’n swart-en-wit-foto van twee
vroue en kind in ’n konsentrasiekamp in ’n boek van Karel Schoeman; Martina Klopper (“White
Gauze” deur Robert Mapplethorpe); Fourie Botha (Richard
Mudariki se “The New Farmer and
his Wife”, ’n riff op Grant Wood
se beroemde skildery “American
Gothic”); Ashwin Arendse het
sy gedig gegrond op ’n potloodtekening (deur ’n ongeïdentifiseerde kunstenaar) van ’n ou
tannie opgekrul op die grond;
Eunice Basson (Irma Stern se
“Eternal Child”); Fanie Olivier
(die driepaneel-altaarstuk “Adoration of the Magi” deur Hieronymus Bosch); en Bibi Slippers
(Young Woman with Unicorn”
deur Raphael). – Johan van Zyl
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Wat is die belangrikste: Kuns of mense?
The Borrow Pit. Rhenish Girls’
High School. 7 Maart.

J

emma Kahn is nie net ’n uitsonderlike teaterpraktisyn nie;
sy is ook ’n besonder vaardige
visuele kunstenaar. Sy het haar
drama- én kunsgraad aan die Universiteit van die Witwatersrand
behaal en toe daarna ’n tyd lank
oorsee gewoon en werk – onder
meer ’n paar jaar in Japan.
Hier het sy die eerste keer die
Japannese kunsvorm kamishibai
teëgekom wat uit die 12de eeu
dateer. Dit is ’n manier van stories vertel wat nommerpas is vir
iemand met haar spesifieke vermoëns. Die hoofgebeure van die
storielyn word op karton geskilder
en in volgorde in ’n houtboks
geplaas wat spesiaal daarvoor
gemaak is. Die kunstenaar gaan
staan dan langs die boks, en soos
hy of sy die storie vertel, word die
relevante storieborde uitgetrek en
agterin geplaas. Die kunstenaar se
stem is net so belangrik soos die
illustrasies, want hy of sy staan
gewoonlik stil terwyl hulle net met
reëlmaat die storieborde verander.
Haar vorige produksies, soos
The Epicene Butcher and Other
Stories for Consenting Adults,
We Didn’t Come to Hell for the
Croissants en In Bocca al Lupo het
omtrent kultusstatus bereik. Dit
was dus nie regtig ’n verrassing toe
sy in 2018 aangewys is as die Stan-

dard Bank Jong Kunstenaar vir
Teater nie. Buiten haar deelname
aan projekte soos Babbelagtig,
voldoen sy boonop aan die vereiste
om haar opdragwerk binne
’n sekere tyd te voltooi.
The Borrow Pit met Jemma,
Tony Miyambo, David Viviers en
Wilhelm van der Walt debuteer
verlede jaar by die Nasionale
Kunstefees in Grahamstad (deesdae Makhanda), gevolg deur gunstige resensies en vol vertonings.
Daar word bespiegel dat die rede
vir haar sukses as die Jong Kunstenaar daarin lê dat sy met haar
opdragwerk nie afgewyk het van
haar gewone medium, naamlik
kamishibai, nie.
Wat sy wel gedoen het, is om
die konsep uit te brei en nog
akteurs te betrek, en elkeen het
dan sy of haar eie stel storieborde
wat hulle deel van die verhaal of
argument toelig. Wat ook nou
anders is, is dat die karakters die
eerste keer nie net binne die stel
storieborde bestaan nie, maar
dat hulle van die blad afstap en
die verhoogruimte betree, maar
weer net so maklik terug is op
die storieborde. Dit laat ruimte
vir karakterontwikkeling en skep
’n netjiese brug tussen die gebruik
van die storieborde en tradisionele
teaterelemente en -praktyke.
Jemma vertel sy het ongeveer
’n jaar lank gewerk aan die konsep,
navorsing, ontwerp, skryf en

Jemma Kahn FOTO: VERSKAF
illustrasies. Daar is ongeveer
150 illustrasies vir The Borrow Pit,
en letterlik elkeen is ’n kunswerk
in die kleine. Net dít verdien
’n beloning! Haar vorige produksies het bestaan uit ’n aantal kort
stories, en soms het sy verskillende
kunstenaars gebruik om die storieborde te skep. Vir haar opdragwerk wyk sy af van die formaat
met die korter stories en skryf
’n verhaal van 75 minute lank.
Die grondslag van The Borrow
Pit is die vraag: Is kuns belangriker
as mense? Jemma se visuelekunsteagtergrond speel hier ’n rol en sy
besluit om die vraagstuk te ondersoek aan die hand van die vriend-

skap tussen die portretskilders
Francis Bacon en Lucien Freud
en hulle verhoudings met hulle
muses, onderskeidelik George
Dyer en lady Caroline Blackwood.
Diegene wat Tony se solotoneelstuk Kafka’s Ape gesien
het, sal weet hy is ’n formidabele
akteur. Trouens, hy is benoem vir
’n Fleur du Cap-prys vir daardie
rol. As Bacon sit hy nie ’n verwyfde
voet verkeerd nie. Dit is heeltemal
die teenoorgestelde van sy rol in
Kafka’s Ape. Sy amperse stilistiese
benadering tot die karakter van
Bacon werk soos ’n droom om sy
bedorwe en masochistiese aard
oor te dra, en vorm ’n wonderlike

kontras met Wilhelm se macho
uitbeelding van George Dyer,
’n boorling van die East End wat
’n tyd lank Bacon se muse en
seksgenoot was.
Wilhelm het pas met die Fiësta
weggestap as die beste akteur, en
in die rol van Dyer toon hy wéér
dat sy toekenning nie toevallig of
onverdiend was nie.
David staan die skoene van
Lucien Freud vol. Hy is al sedert sy
studentedae by die Universiteit van
Kaapstad een van my gunstelingjong akteurs. Hy verpersoonlik
as ’t ware Jane Austen se “sense and
sensibility”. As Freud handhaaf
hy die nodige elitistiese hoogdrawendheid, maar sodra Freud
en Bacon hulle streke uithaal, is
daar by hom ook ’n wreedaardige streep. Jemma vertolk al die
vrouerolle – van lady Caroline
tot Bacon se kinderoppasser – én
sy is die verteller. Haar vermoë
om verskillende aksente in te
span is merkwaardig. Die beste
voorbeeld hiervan is die handpop
– ’n gestreepte sokkie – wat Pablo
Picasso voorstel. Hy praat met
’n oordrewe Spaanse aksent en is
deurgaans uiters arrogant, maar hy
was gou die gehoor se gunsteling.
’n Mens wil nie die klimaks verklap nie, maar dit verskaf ’n duidelike antwoord op die vraag of kuns
belangriker is as mense. Dit sal
afhang of jy ’n kunstenaar is... of
’n muse. – Marina Griebenow
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Troepie Doepie is die bliksem in
Johnny Boskak is Feeling
Funny. Adam Small-labora
torium. Vandag om 19:00.

H

okaai. Voor jy verder lees
of dalk soos ’n vroomgat
larney begin pruttel oor
die “vuilbek”-titel óf oor die feit
dat die hoofkarakter, wat diensplig
in 1985 oorleef het, nog die “dar
kies” wil “tune”: Gaan nou dadelik
aanlyn of in die vlees na Compu
ticket en koop vir jou ’n kaartjie na
die laaste vertoning van die een
manstuk Johnny Boskak is Feeling
Funny vanaand. Raaitou, my bru,
nou kan ons begin praat...
Jy soek jou sitplek op die maat
van Springsteen se “I’m on Fire” en
dan gewaar jy hom, die man van
die titel, broeiend, tot barstens toe
bebliksemd, hoog soos ’n spook
van al die omkykskyf, waar hy in
sy snow denim-broek en -baadjie
met ’n army-tipe balsak aan sy
voete staan en duimgooi langs
’n snelwegreling.

Selfs die blindste mol kan sien
hierdie wetter is bossies verby,
vasgevang in ’n soort limbo tussen
die ou en nuwe Suid-Afrika. Aan
die een kant voel hy magteloos
binne ’n nuwe politieke bestel;
aan die ander kant is hy stil-stil
aan ’t stoom en prut, ’n wapen van
massavernieting op soek na ’n vrou
om sy lont aan te steek. Deur die
loop van die stuk beskryf hy hom
self onder meer as ’n “oke – half
man, half bomb parked inside you
and ticking like a heart”, “once a
laaitie, now a fucked-up whitey”,
“a piece of white trash and a dis
grace to the Rainbow Nation”...
Maar al begin jy in dié stadium
liggies snuf in die neus kry oor die
waansin wat wag, is dit klaarpraat
met jou. Hier sit jy klaar in die
Adam Small-laboratorium, en al
besef jy dit nog nie volkome nie,
staan jy en die res van die gehoor
op die punt om meegesleur te
word op ’n wilde, woeste witkneu
kelrit kompleet nes destyds in die

Hierdie
resensie bevat
woorde (uit
die toneelstuk)
wat vir sommige
lesers aanstootlik
mag wees.
flieks True Romance (1993) en
Natural Born Killers (1994). Maar
hierdie road trip na die hel begin
in Durban en snel voort verby Est
court (“a godless place of polony”),
Bethlehem, Nooitfontein en Nie
mandsland, Secunda, Spoegfontein
en Fokville, Bloemfontein, Elands
poes, Van Reenenspas en Monte
Vista, en eindig oplaas tragies en
bloedig weer in Durban.
Langs die pad ontmoet onse
Clyde nie net sy Bonnie (genaamd
Eve nie), maar ook onder andere
vir God en die duiwel en twee
MK-Rastas, Sparkplug Majozi en

Akteurs moet
hier ‘aanhou
beweeg
en geraas
maak’!
Tien Duisend Ton. Hoërskool
Cloetesville. Vandag om
10:00 en môre om 14:00.
Hierdie hoogs vermaaklike
toneelstuk oor die lewe, lewens
loop en die lewensiklus plaas die
akteurs letterlik midde-in die
gehoor. ’n Paartjie (Albert Preto
rius en Cintaine Schutte) oorweeg
dit om ’n kind te hê, maar is onse
ker of dit die beste ding is om te
doen. Moet nog tienduisend ton
koolstofdioksied op ’n reeds hor
tende aarde neergelaat word?
Dan neem die lewe sy loop, en
voor jy jou kom kry, verras en rig
die kinkels jou, sodat jy jou na die
veranderlikes moet rig, berusting
vind, jouself en al jou issues daar
laat, aanpas en floreer.
Hierdie stuk vereis baie van
die akteurs, sonder om vir die
gehoor ’n inspanning te raak.
Die stelinkleding bestaan slegs
uit ’n stuk kunsgras, en die
gehoor sit rondom.
Dit beteken die akteurs is
heeltyd ten volle in aanskyn van
die gehoor – hulle is raakafstand
ver, daar is geen gordyn of vleuels
waaragter hulle kan verdwyn nie.
Tegnies en uit ’n regisseurshoek
vereis dit voortdurende beweging
op die verhoog wat nie herha
lend mag wees nie, voortgesette
afwisseling in tempo. Spelfokus
wat nie vir ’n oomblik verswak nie
en voortgesette konsentrasie om
altyd, altyd in karakter te bly.
Baie belangrik is dat die akteurs
per definisie deurgaans met die rug

Albert Pretorius en Cintaine Schutte. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
na ’n kwart van die omsingelende
gehoor speel, wat streng eise stel
aan projeksie en beweeglikheid.
As jy aspris wou wees (en waarom
dan nou nie?) sou jy kon aanvoer
hulle moet, in Jan Rabie se woorde
“aanhou beweeg en geraas maak”.
Dit gaan tog hier om lewe,
of nie?
Die doelmatigheid van die gehoorplasing en gebrek aan gerus
stellende rekwisiete is dat die teks
en verhaalverloop so ontblotend
is, en die luim van die stuk so
snel wissel.
Met mindere akteurs sou dit
neuk. Maar Albert en Cintaine is
mos twee meesters, en genugtig,
wat ’n uitstalvenster vir hulle talent
en tegniese vernuf.

Dit is ’n vreugde om te beleef.
Die tempowisseling en tydsbe
rekening van twee akteurs wat, in
’n beroep wat volgens oorlewering
maar mededingend kan wees, as
’n span speel, mekaar spelruimte
gun en op mekaar afgestem is,
dra by om dit ’n teaterbelewenis
te maak.
Die ontblotende verhoogruimte
beteken dat die stuk, buiten die
spel en regie, ook gedra word deur
die teks. Dis ’n vloeiende vertaling
wat eietyds, hups en natuurlik is,
en kennelik deur die oorwegend
jong gehoor geniet is.
Wat bly oor vir die leser hier
van? Kry jouself in Cloetesville
– daar is nog twee vertonings oor.
– Jan-Jan Joubert

Tshabalala Two-stroke, wat hy
destyds as soldaat eintlik moes
doodskiet, maar in die geheim
gered het.
Maar wag, die ergste is jou
nog nie vertel nie: Dié hele avon
tuur word van begin tot einde
in rymende koeplette voltrek en
word ’n stadium selfs gerap!
Johnny Boskak is Feeling
Funny word allerweë beskou
as die “opvolgstuk” van Greig
Coetzee (van White Men with
Weapons-faam) en is reeds in
2004 die eerste keer opgevoer
by die Nasionale Kunstefees in
Grahamstad (met die dramaturg
self in die naamrol). Die blote feit
dat dié satiriese tragikomedie jou
14 jaar later nog net so hard teen
die muur vasdruk en gulsig onteer,
is ’n bewys van die dramaturg se
vernuf en sy vermoë om ’n sekere
manlike magteloosheid ná apart
heid te verwoord, maar terselfder
tyd moet ’n mens Craig Morris in
die naamrol lof toeswaai.

Craig, wat ook mederegisseur,
stelontwerper en vervaardiger is,
maak nie net die hoofkarakter sy
eie nie, maar ook al die ander wat
hy moet vertolk. En tussendeur
kry hy dit reg om dié vreemdsoor
tige allegaartjie van poësie, fisieke
teater, woede en ja, ook humor
(en ’n lieflike klankbaan deur wyle
Syd Kitchen) ’n onthoubare teater
ervaring te maak.
Die eerste vyf minute wonder jy
nog of jy die rymelary (met heel
wat Afrikaans en Zoeloe tussenin
gegooi) gaan oorleef; die volgende
oomblik staan die gehoor om jou
op vir ’n welverdiende staande
ovasie. Hierdie rowwe diamant is
dalk jou storie. Jou pa of jou oom
of jou neef of jou broer se storie.
Dalk help Johnny Boskak julle om
uiteindelik daaroor te begin praat.
• Morris het ná die vertoning
aangekondig die opvoering word
binnekort by die KKNK die
eerste keer volledig in Afrikaans
opgevoer. – Johan van Zyl
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Teks dalk net té subtiel
Veelvoud van bestaan. kykNET
Fismer. Vandag om 10:00.

S

Roeline Daneel FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

oms is die oënskynlik
onbenullige gebeure van
’n gewone dag ontstellend
banaal. Of is dit? Is dit nie juis in
ons gewone alledaagsheid waar die
kern lê van wie ons regtig is nie?
Dit is een van die vrae wat
Wilken Calitz in sy nuwe drama
Veelvoud van bestaan ondersoek.
Die stuk volg een vrou (uitstekend
vertolk deur Roeline Daneel) van
die oggend tot die aand. Wilken
het vir my gesê hy wou ’n teks skep
wat nie ’n treurmare is nie. “Dit
moet real wees en die gehoor moet
voel asof hulle ’n voyeur is.”
Die interaksies en sketse
vertel ons baie meer van wie die
vrou regtig is as wat sy voorgee.
Deur haar interaksie met die
Uber-bestuurder, haar sang
onderwyser, die mans van haar
Tinder-afsprake en die baie
snaakse meditasiesessie met haar
personeel, openbaar sy elke keer
’n bietjie meer van wie sy regtig is.
Met elke interaksie is daar ’n ander
persona wat sy aanneem, probeer
sy iemand wees wat die kern verbloem van wie sy regtig is. Maar
deur ’n subtiele teks, goeie regie en
genuanseerde spel word dit tog aan
die kyker ontbloot.

Sy wroeg oor die feit dat sy
haar bestaan te wyte het aan twee
mense se DNS wat bymekaar
gegooi is. En daardie twee mense
was weer die resultaat van vier
ander mense se DNS. Dus is ons
almal die produk van die veelvoud
van die gekombineerde gene van
ons ouers, grootouers, grootgrootouers, ensomeer. Die ou
debat rondom “nature versus
nurture” word op ’n nie-akademiese manier ondersoek.
Wilken se teks en Wessel Pretorius se puik regie beeld die stryd
subtiel en genuanseerd uit. Die
vrou oortuig haarself byvoorbeeld
dat sy ’n operasangeres moet wees
omdat haar oeroumagrootjie een
was. Maar haar dag se verloop
ontbloot ’n vrou wie se lewe ook
deur omstandighede en onder
meer ’n bliksemstraal gevorm en
vervorm is. Wessel het ook die
stel- en beligtingsontwerp behartig. Rekwisiete en beligting word
sinvol gebruik, bied afwisseling
en skep slim ruimtes vir die verskillende situasies waarin haar
dag afspeel.
Roeline se spel is sterk en sy
neem die verskillende personas in
die uiteenlopende sketse gemaklik
en geloofwaardig aan. Sy kry dit
reg om by die kyker empatie te
ontlok vir dié growwe karakter.

Die dialoog is vinnig, gevat en
realisties. Skerp en humoristies.
Wilken het ook die klankbaan
vir die produksie geskryf. Hy is
saam met Roeline op die verhoog
en skep atmosfeer en spanning
met sy musiek.
Die kykNET Fismer is egter nie
een van my gunstelingteaters vir
toneel nie. Weens die aard van die
akoestiek het belangrike dialoog
oomblikke by my verbygeraas en
ek wou die woorde aan die stert
terugruk vir ’n weerkyk. Woorde
vervloei, en ’n paar keer het dit vir
my gevoel ek het nou ’n belangrike
woord gemis. En ’n woord kan
’n groot verskil maak aan hoe jy
’n produksie ervaar of verstaan.
Neem die einde, byvoorbeeld:
Dit het gevoel of iets diepsinnigs
verby my gevaar en my in die
middel van die oseaan agtergelaat
het. Soveel so dat ek agterna vir
Wilken moes bel om ’n paar vrae
oor die teks te vra. Tog weet ek nie
of ’n mens nét die akoestiek daarvoor kan blameer nie. Ek dink die
teks is dalk by tye net té subtiel.
Ek het eers ná my gesprek met
Wilken alles beter verstaan.
Maar Roeline, Wessel en
Wilken is ’n gedugte span en sorg
vir ’n goeie produksie – ondanks
die vrae waarmee ’n mens teen die
einde sit. – Marchelle van Zyl

Dié drie virtuose
oorrompel gehoor
Virtuose in konsert. Klassieke
musiek. Endlersaal. 7 Maart.
Hierdie konsert se titel maak ’n ambisieuse aanname. Dit is nie noodwendig onwaar van die kunstenaars wat
hier opgetree het nie, maar dit is
nogtans ’n titel wat groot verwagtinge
by ’n gehoor skep – nie net oor die
talent van die musici nie, maar ook
oor die aard van die musiek wat hulle
sal uitvoer.
Maar ek reken dikwels is ’n titel
sommer maar net ’n titel. Ewenwel.
Bongani Kubheka (bariton),
Cameron Williams (saxofoon) en
Megan-Geoffrey Prins (klavier) is
almal vorige wenners van die AKTV
se musiekkompetisies – Bongani is die
2018 Muziqanto-wenner, Cameron die
2018 Muziq-wenner, en Megan-Geoffrey die 2016 Muziq-wenner.
Hierdie drie (instrumente) saam
in ’n konsert sorg nogal vir ’n eie
soortige program.
Megan-Geoffrey het die uitvoering
geopen met ’n opwindende vertolking
van Liszt se Mephisto Wals no.1. Dit
is ’n werk waarin luide kras klanke
afgewissel word met sagter passasies
wat nogal sentimenteel is. Dié pianis
het inderdaad met sy virtuositeit en
musikaliteit beïndruk.
Hy het in die res van die konsert
vir Bongani en Cameron begelei.
Bongani het begin met die lied
“Pietà, Signore” van Scarlatti. Hy het
met ’n warm en ryk klank gesing,

hoewel sy vibrato soms net te veel was
vir dié baroklied.
’n Vertolking vol selfvertroue van
die stiervegterslied, “Votre toast”, uit
Bizet se Carmen het gevolg. En later
het Bongani ’n prettige vertolking
gelewer van “I got plenty o’ nuttin’  ”
uit Porgy and Bess van Gershwin.
Die aria “Nemico della patria” uit
Andrea Chénier van Giordano het
Bongani statig voorgedra – dis ’n aria
wat sy stem uiters goed pas en sy vertolking was kleurryk.
Cameron het uit die staanspoor
beïndruk met Marcello se Hobo
konsert in C mineur, wat hy op die
sopraansaxofoon gespeel het. Sy frasering en vloeiende musikale lyne was
indrukwekkend. Hierna het ’n tien
minute lange stuk, bestaande uit drie
bewegings, gevolg wat nie op die program aangedui is nie, maar Cameron
het dit ewe indrukwekkend op die
altsaxofoon gespeel.
In “Pequena Czarda” van Pedro
Iturralde (gebore 1929) het Cameron
sy puik tegniek ten toon gestel, veral
in die uitgebreide cadenzas.
Al drie musici was op die verhoog
vir die laaste item, “Stars” uit Les
Misérables, wat vir dié besetting deur
Antoni Schonken verwerk is.
Hoewel dit ’n aangename slot tot
die konsert was, was die saxofoon
dikwels te hard en het die sanger oordonder. Te oordeel na die applous, het
dié drie virtuose in konsert beslis hulle
gehoor oorrompel. – Wayne Muller

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

Hillbrow se hart klop soos altyd
John Hunt’s 60’s Hillbrow.
Drostdy-teater. 7 Maart.

D

ie titel van John Hunt se
boek verklap baie. The Boy
Who Could Keep a Swan
in his Head klink nie net soos die
deur na ’n fantasiewêreld nie; dit
is ook ’n groot deel van die regte
wêreld waarin John hom in die
jare sestig bevind het in die kosmopolitiese voorstad Hillbrow
in Johannesburg.
Die boek het baie ooreenkomste met sy lewe, gee John toe.
Hy probeer nie sy herinneringe of
grootwordplek verromantiseer nie.
Die seuntjie in die boek kon net
sowel hyself gewees het.
Dít is hoe sy boek deur die
uitgewer beskryf word: “Terwyl
ander seuntjies dagdroom oor
renmotors en sokker, sit en lees die
11-jarige hakkelaarseuntjie Phen
en lees vir sy pa. In No. 4 Duchess
Court lyk Phen se pa met die suurstofmasker op sy gesig soos ’n Spitfire-vlieënier.
“Maar die regte lewe is baie verskillend van die waaghalsige avonture in die boeke wat Phen lees, en

Harry Kalmer (links) vra John Hunt uit. FOTO: NATALIE GABRIELS
hy word gedwing om baie vinniger
groot te word as ander seuns van
sy ouderdom.
“Dis nou totdat Heb Thirteen
Two opdaag: in sy pinstriped suit
pants and tie-dyed psychedelic
top kan die vreemdeling enige ou
leeglêer wees... óf ’n seuntjie se
spesiale engel wat tussen mense
kom woon het.”
John het nie gehakkel nie, maar
hy was disleksies, iets waaroor hy
kleintyd baie gespot is. “Ek het, soos

Phen, in my boekewêreld verdwyn.”
Skryf het ook die wonderlike
ding geword waarin hy homself kon
uitdruk. “Dit gebeur in jou eie tyd
en ruimte; jy het dus die geleentheid
om reg te maak, te korrigeer. Dis
dieselfde met mense wat hakkel, dink
ek. Hulle kan met selfvertroue skryf
wat hulle nie so maklik kan sê nie.”
Harry Kalmer, die gesprekleier,
sê die karakters in die boek kon
so maklik net karikature geword
het, maar met John se fyn beskry-

wings en oog behou hulle warmte
en menslikheid.
Vir John was dit belangrik om
Hillbrow en sy mense getrou weer te
gee. “As ek terugkyk, besef ek watter
unieke plek Hillbrow was – ek kan
alles duidelik herroep. Nou sien
mense dit as ’n plek van misdaad en
Nigeriërs met lelike sonbrille. Vir my
was dit die plek van kleurryke mense
en my familie.”
Hy het ook gehunker na ’n
troeteldier... en op ’n dag is sy wens

bewaarheid. “As ’n mens alleen in
die strate loop, is dit half vreemd.
As jy met jou hond in die strate loop,
het jy skielik ’n doel. Ek het kilometers en kilometers gestap.
Dit was my uitkoms.”
Vir hom is Hillbrow nog net so
lewendig soos al daardie jare gelede.
Die mense lyk anders, daar is ander
soort probleme, maar die hartklop
van Hillbrow is nog dieselfde.
As kind was Hillbrow vir hom die
kern; nou, as volwassene, besef hy
Hillbrow was ’n klein stukkie hemel
in ’n land wat al hoe kleiner geraak
het weens apartheid.
“Elke dag gebeur magic om ons,
fantasieë speel reg voor ons oë af,” sê
John. “Vanoggend toe ek invlieg uit
Johannesburg, is daar ’n man met
’n massiewe tjek onder sy arm – die
sort tjek-replika wat hulle gewoonlik
by kompetisies het. Maar daar loop
hy met die vals tjek onder sy arm, en
hy het nie ’n duit omgegee hoe hy vir
die wêreld lyk nie. Ek het gewonder
waar op die vliegtuig hy sy tjek sou
bêre, maar dit het hom nie gepla nie.
“Magic is oral as jy jouself toelaat
om dit te sien. Dit sal altyd ook my
wêreld wees.” – Jo-Ann Floris

‘Generaal’-gesprek
uiters prikkelend
Hans Pienaar: Die generaal.
ATKV-Boeketent. 7 Maart.
Sekerlik een van die intellektueel
stimulerendste boekgesprekke
denkbaar het die afgelope week
oor die noentyd in die ATKVBoeketent plaasgevind toe Hans
Pienaar se nuwe boek, Die Generaal, deur hom en Charl-Johan
Lingenfelder bespreek is.
Waarom was dit so stimulerend? Eerstens omdat dit nie
’n onderhoud was waarin een
mens die vrae vra en ’n ander
dit beantwoord nie. Dit was
’n gesprek, een tussen twee hoogs
intelligente en belese mense, oor
die onderliggende kwessies wat
’n kennelik verwikkelde, hoëgehalte teks ondervang.
Tweedens het die gesprek
nie oor die inhoud van die boek
gegaan nie, maar as lusmaker
gedien vir diegene wat dit wil
lees – en ek is seker die res van die
gehoor was ná die gesprek net so
vasberade soos ek om hierdie boek
in die hande te kry en dit beter te
verstaan as ons dit lees.
Hans en Charl-Johan het dus
ontkom aan die slaggat wat so dikwels by die bespreking van fiksie
voorkom, want hulle het nie die
verhaal weggegee nie.
Voordat ’n mens by Hans kom,
net ’n nota oor Charl-Johan as
onderhoudvoerder: Hy moet baie,
baie meer gereeld in dié rol wees.
Sy belesenheid, selfvertroue, stemprojeksie, deeglikheid, taal- en
luistervermoë en uitdagende eie
sienings maak hom ’n droom van
’n onderhoudvoerder – miskien

die beste wat ek nog gesien het.
Hans is natuurlik ’n fenomenale skrywer om ’n onderhoud
mee te voer. Soos enigeen wat
sy oeuvre ken wel sal weet, is sy
werk altyd menslik, aktueel en
knap gestruktureerd.
Dat dit nogmaals so is, was uit
die bespreking duidelik. Van die
filosoof Wittgenstein tot die nare
waarhede van diensplig in die
Zambesivallei; van verskillende
vorme van rebellie tot die invloed
daarvan op heersende stelsels; van
patriargie en familie tot die relatiewe (en veranderende belewing
van) slagofferskap van destydse
wit dienspligtiges was onder die
loep, alles binne die raamwerk van
’n verhaalstruktuur wat vir hierdie
besliste voornemende leser hoogs
interessant en verruimend klink.
Ek woon baie boekbesprekings
en boekbekendstellings by. Hierdie
was – vir my – die interessantste
en prikkelendste een waarby ek
nóg was. – Jan-Jan Joubert

Hoe lekker Kapp ons aan
Sophia Kapp gister aan die woord in die ATKV-Boeketent oor haar nuwe roman, Kantelpunt,
wat pas by LAPA verskyn het. Anastasia de Vries het met haar gesels. FOTO: NATALIE GABRIELS
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‘Lepeltjie’ roer ook die hártsnare
Lepeltjie vol snare. Weltevreden-restaurantteater. 8 Maart.

O

p 74 jaar kan oom Hannes
“Slide Spoon” Coetzee nie
’n woord lees of skryf nie,
maar in sy kop is ’n simfonie van
klanke en note en woorde. Eendag
as hy groot is, spot Frazer Barry,
wil hy ook sulke ore hê. Hy het aan
oom Hannes se hand geleer om die
kitaar te laat sing.
Op die verhoog speel die orkes
die banjo, Boesmanboog, blikviool,
akoestiese kitaar en, natuurlik,
die lepeltjie.
Die ou gryse het hom nie
boekemusiek geleer nie. Hy het
hom leer musiek maak.
Saam met hulle op die verhoog
is Deniel Barry, Earl Witbooi en
die digter en musiekmaker Loit
Sôls. Hulle is nou die agternaslaners wat oom Hannes nooit
gehad het nie. Dis hoekom hy
homself hier van tienjarige ouderdom af geleer het om sy kitaar te
speel met ’n botteltjie en teelepel.
“Dan loop ek mos daar in
die veld agter skaap aan, dan is
daar niemand om saam met my
te speel op my blikkitaar nie.
’n Kitaar makeer mos so iemand
wat agterna kan slaan. Kedoem,
kedoem, kedoem,” tik hy die ritme
uit op die kitaar op sy skoot.
“Ek dink: ‘Waar sal ek nou een
kry om saam met my te speel?’
Toe vat ek nou maar die botteltjie
en die lepeltjie saam, en so het ek
maar gespeel en sommer my eie
agternaklanke ook gemaak met
die goeters.”
Die eerste oomblikke was ongemaklik, onthou hy. “Maar ek het so
aangekarring, en soos jy hom meer
oefen, sak hy mooi by. Toe ek dertien was, kon ek al lekker laat loop
met hom, soos ek nou laat loop.
Maar eers het ek vir myself gesê
ek moenie so voorbarig en vinnig
wees nie; ek moet eers stadiger.”

Oom Hannes Coetzee in Lepeltjie vol snare, met Earl Witbooi agter. FOTO: NATALIE GABRIELS
Ons moet ook elke dag die
duiwel van voor af baklei
Baklei en stry
Dié maniere kry hy nie van my.
Só sing hy lustig saam met Loit.
“Boeta Hannie was mos ook al
in die Americas, nè?” vra Frazer.
“Ja-a,” antwoord die oom
dadelik. “Daar het hulle my
genoem ‘Hennes’. ”
Hy het amper al ’n huishoudelike naam geword ná optredes
saam met David Kramer en die
Karoo Kitaar Blues.
Hy tokkel voort oor sy geliefde
blikkitaar wat nie meer is nie.
Ja, hier hang ons alwee’
Dis net ek en jy alleen
My hart en my vingers is so seer

Want jy’s daar nie meer.
Mag die klanke uit jou borrel
sonder vrees
Drink ’n glas van verlange maar
Drink nooit meer as een keer.
Optel en vasknyp – dít is wat
oom Hannes doen as hy regskuif
met sy kitaar en lepeltjie. Maar dis
nog nie tyd vir die lepeltjie nie,
herinner Frazer hom. Eers moet
die botteltjie vol kom van musiek
en liefde.
“Die grootste lied van die lewe
is die liefde,” sê hy. “Ja, as daar nie
liefde is nie, is daar chaos. Chaos!”
Of dit ’n mens is vir wie jy lief
is of jou kitaar: As jy dit verloor,
breek jou hart. “Eendag kom ek by
die huis en daar het my ouer broer

sy kitaar weggegooi.” Toe skryf
oom Hannes dié liedjie:
Hoekom het jy nooit vir my gesê
nie
Dat jy nie meer vir my wil hê nie
Netnou is jy weer spyt oor jou
besluit.
Dis chaos in die wêreld, sing
hulle op die verhoog.
Almal wil regeer,
Maar niemand wil leer
Kinders kry kinners. Kry kinners
kinners
Grootmense is grootmense wat
nooit kinners was.
Ons Suid-Afrikaners hou van
braai, knoop Frazer weer die storie
aan. “Eintlik is die braaivuur mos
soos ’n TV. ’n Oeroue TV. Jy kan

WoordFees Wi-Fi geborg deur Snowball
Konnekteer gratis en praat saam #Woordfees
www.snowball.co.za

sales@snowball.co.za

021 880 2228

net die knoppies druk en allerhande stories kom uit.”
Dit laat oom Hannes onthou
van die oom wat altyd by sy pa
kom kuier het. “Dan vertoef hy
maar so ’n rukkie, dan het hy
nog so ’n lustigheid om nog van
my pa se trekklavier te hoor.
Later, as dit nou lyk of niemand
meer gaan speel nie, vra hy: ‘Oom
Hannie, rek maar nou weer ’n bietjie daai rekvlieste vir ons daar.’
Dan speel ons maar vir die ou nog
so ’n nommertjie.”
Oom Hannes knyp sy oë geluksalig toe en sy voete begin ritmies
op die houtverhoog kap-kap-kap.
Hy skuif sy hoed weer regop.
Wanneer ons voete jeuk,
Dans ons tot hier op Rondomskrik.
Dit is een van sy nuwe liedjies.
Nou wieg hy dat die bont veertjie
in sy hoed sy eie ritme inslaan.
Te gou snel die tyd, en die oom
moet gaan. Die jong klomp op die
verhoog dra ’n seëngebed aan hom
op, vir die man wat hulle die hart
van musiek geleer het sonder dat
hy ’n noot musiek kan skryf.
“Dankie, oom Hannie, dat jy
vir ons geleer het. Jy het ons ook
geleer ’n mens kan maar in die
middel van die Karoo sit – die
wêreld sal jou kom vind en ontmoet. Nie ontdek nie; kom vind.”
Mag die klanke uit jou borrel
sonder vrees
Mag die dans van Gods vingers
Jou snaartjies streel
Mag jou snaar soms huil
’n stortreën van gebede
Want ná die chaos gewoed het
Speel ’n simfonie van vrede
Mag jou lied gehoor word tussen
die kakofonie
En mag die klank van jou snare
Die beste vir jou Skepper gee.
Oom Hannes het gistermiddag
daar by die Woordfees net sy beste
gegee. Hy ken geen ander manier
nie. – Jo-Ann Floris
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Leefstyl

Proe plek in jou spys en drank
Ontdek die oorsprong van
jou kos; Wit & rooi: Versnitte
eie aan die Kaap; en Kaas-enwynproe. Die Khaya. 3, 5 en
8 Maart.

N

amate die mensdom deur
ál meer chroniese en
leefstylverwante siektes
gekarnuffel word, wil dit lyk of
almal op hol is oor die mantra
“Waar kom my kos vandaan?” –
’n manier om weer (’n mate van)
beheer te kry oor wat jy eet.
Dié gedagte het ook sterk na
vore gekom in die drie kwyllekker
byeenkomste in Agri-Expo se
landbouproereeks wat ek die
afgelope week bygewoon het.
By die derde proesessie Maan-

dag onder aanvoering van die sjef
Bertus Basson en Pieter Prinsloo
van Langside Meats in die Queens
town-distrik in die Oos-Kaap was
die fokus op eg Suid-Afrikaanse
veldgrasvleis wat onderskeidelik
7, 14, 47 en 74 dae verouder en
toe voorgesit is met vier eg SuidAfrikaanse pinotages wat almal op
Absa se Toptien-pinotagelys pryk:
Diemersdal Pinotage Reserve
2017, Beyerskloof Diesel Pinotage
2015, Kanonkop Pinotage 2013 en
Rijks Reserve Pinotage 2014.
By die vierde sessie, aangebied in samewerking met Cape
Vintner Classification wat eiesoortige, terreinspesifieke Kaapse
wyne bevorder en jaarliks maar
’n 20 stuks wyne uitkies, was twee

wit Bordeauxstyl versnitte (Tokara
Directors Reserve White 2016
en Vergelegen GVB White 2015)
asook drie rooi versnitte – Delaire
Graff Botmaskop 2016, Kanonkop
Paul Sauer 2014 en Vergelen GVB
Red 2013 – op die spyskaart, en
om die sessie ekstra oemf te gee,
was André van Rensburg en Abrie
Beeslaar, wynmakers van onderskeidelik Vergelegen en Kanonkop,
vol kwinkslae op die verhoog.
Die gehoor het ook behoorlik aan die lippe gehang van die
vermaaklike Charles Back van
Fairview, wat by die sewende sessie
’n kaas-en-wynproe aangebied
het. Nie net is die eerste Suid-
Afrikaanse wynveiling by Fairview aangebied nie, maar toe

Charles se pa in 1980 ná ’n vakansie in Frankryk 400 melkbokke vir
Fairview koop, het hy basies die
konsep van landboutoerisme in
die land gevestig.
Dis eintlik onmoontlik om
reg te laat geskied aan presies hoe
insiggewend en plesierig hierdie
sessies was.Volgende jaar mis ek
nie een nie.
Wat het ek geleer?
• Kommersiële beesvleis word
“nat” verouder deur dit in kleiner
stukke te sny waarna dit vakuumverpak word, terwyl droogverou
dering veel beter is (die karkas
word in groot stukke gesny en
vir enigiets van 42 tot 60 dae oop
opgehang om te verouder en die
geur beter te konsentreer).

• Hoe langer beesvleis verouder
word, hoe minder sout het dit
nodig. Behoorlik verouderde
vleis is ook donkerder en word
gouer gaar.
• Vergeet van hoë temperature
wanneer jy vleis gaarmaak. Volgens Bertus is dit beter om vleis
vir langer teen ’n laer temperatuur
gaar te maak. (Sous-vide is ’n goeie
voorbeeld hiervan.)
• Fairview maak sowat 250 ton
kaas per maand en al die afval
stukke brie en camembert, die
gort wat hulle vir hulle bier gebruik en die kakaodoppe van
die De Villiers-sjokolade wat
ook op die plaas gemaak word,
word alles vir hulle varke gevoer.
– Johan van Zyl

‘High tea’ met Madelein Rust

BO: Madelein
Rust saam
met Amanda Booysen
(links) en
Janie du
Plessis (regs).
LINKS: Madelein by Marie
tjie van Wyk.
Madelein
se jongste
boek is geti
tel Kanker
Schmanker!

Die misdaadskrywer Madelein Rust en haar gaste in die Oude Werf-hotel. FOTO’S NATALIE GABRIELS

Merino en wyn lê lekker saam op tong
Konsortium-Merino hou lams
proe. Die Khaya. 7 Maart.
Vir spys en drank sê ek u dank,
telers van merino-skaap, makers
van wyn en gode van die kombuis. Want tussen die vernuf het
’n proesessie Donderdag by die
Woordfees soveel meer geword
as net proe en pas watter wyne
by watter streek se lamsboud kan
ogies maak.
Ek het effens gespanne gevoel
toe ek die bord sien met die vyf
streke se vleise, elk met ’n nommer.
As goed bymekaar moet pas,
hoekom is daar net vier wyne?
Ek het diep asemgehaal, want
die senuwees kom nie van nou se
proe nie. Dit kom van daai middag
twee jaar gelede by Agri-Expo se
kaas-en-wynproe in die einste
vertrek, toe ek my nommers en die
proevolgorde effens deurmekaar

gekry het. Toe lei een ding na die
ander en die wyn en kaas raak een
groot deurmekaar lekkerte.
Eendag sal ek weer probeer.
Maar die tyd is nog nie ryp nie.
Fokus. Fokus.
Die sjef Bertus Basson vat
ons mooi aan die hand. Hy praat
vinnig, maar dis goed so, want die
lamsboud wil op my tong kom lê.
Bennie Howard, ondervoorsitter
van Veritas, die gesaghebbende
stem as dit kom by verdienstelike
wyne, laat ook nie op hom wag
nie. Hy gee ons ’n kursus vinniger
as witblits oor die vier wyne voor
ons: die Leopards Leap Culinaria
Collection Gran Vin 2016, Peter
Falke Signature Syrah 2016,
Nederburg Two Centuries
Cabernet Sauvignon en Beyerskloof Pinotage 2016.
Daar is nie ’n reg of verkeerd
nie, stel hy ons gerus. Jou tong sal

vir jou laat weet watter twee die
beste saamval, en vir verskillende
mense sal dit verskillend wees.
Op die bord is lamsvleis van
Bethal in die Hoëveld, Smithfield
in die Suid-Vrystaat, Steynsburg
in die Oos-Kaap, Victoria-Wes in
die Groot-Karoo en Wellington in
die Wes-Kaap. Bertus het die vleis
almal op presies dieselfde manier
berei, sónder enige geurmiddels.
Dit is net vakuumverpak en in
’n stoombad gaargemaak. Op die
tafel was die minimum ekstras
soos growwesout.
Bertus laat ’n mens met ander
oë na die vleis kyk. Die skape in
Bethal loop baie meer agter wei
ding aan en daarom het hulle
’n growwer grein met ’n “geïn
tegreerde vetterige lagie”.
Leopards Leap was die meeste
mense se gunsteling saam met
die stukkie vleis. Van Smithfield

is daar ’n fyner, eleganter, amper
rooskleurige vleis. Hier kry Peter
Falke sy pasmaat, met Leopards
Leap wat in sy nek blaas.
Mense se smaakgewaarwording
het baie te doen met hulle
verwysingsraamwerk, sê Bennie,
’n boorling van die Oos-Kaap.
“My skaapgeure is die reuk van
kraal en nat skaapwol.”
Ons trek nou al by Steynsburg,
verby Victora-Wes, wat vleis
met ’n growwer grein oplewer –
’n donker, intenser geur, amper
wild. Daai skape loop ver – tot
3 km op ’n dag. Toe raak dit weer
rustig hier na Wellington toe, met
’n fyn grein en ligte vleis.
“ ’n Mens kan proe hulle het
’n bietjie reën gehad,” reken Bertus.
Al die produsente is lid van
Konsortium-Merino, wat sorg dat
dinge soos die diere se genetika
en gewig dieselfde is – dis net die

gebied wat verskil. Hulle bestuur
ook 50 000 skaap wat mense as
beleggings koop.
“Lam is ’n belangrike deel van
ons land se dieet,” sê Bertus, wat
hom ’n merchant of death noem
oor die baie karkasse waarmee
hy werk. “Dit is vir my belangrik
om te weet die diere het ’n goeie
lewe en dat niks gemors word
nie. Poephol, long en tong – ons
gebruik álles as ons kosmaak.”
Ek verklaar hiermee ek het
mooi bygehou by die proe en
bedeesde teugies gevat van die wyn
– sodat ek nie weer verkeerd tel nie
– en met aandag my vleis gekou.
Ek vra wel om verskoning dat ek
die Steynsburg-lam verkies bo dié
van Wellington, my geboortedorp.
Dit het ’n klein bietjie soos verraad
gevoel, maar toe al my glasies leeg
was, het ek darem beter gevoel.
– Jo-Ann Floris
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Gadija en
Fatima hou
ons mae én
harte vol
Kerrie en koesisters.
Leefstyl. Die Khaya. 7 Maart.

‘N

og voor ons julle vandag hier gesien het, het
julle klaar saam met ons
hart geloop,” groet Gadija Sydow
Noordien saam met haar tweelingsuster, Fatima Sydow. “Sien julle
die eetgoedjies op die tafel? Toe
ons dit gemaak het, het ons al aan
julle gedink.”
Met hulle kosprogram op TV,
Kaaps, kerrie en koesisters, kuier
hulle nou al in meer huise as wat
hulle mense ken, maar Donderdagoggend by die Woordfees kon
hulle ’n klein kykie kry. Hulle
bring die Kaaps-Maleise geure en
smake na Suid-Afrikaners deur
hulle kosprogram en boek, en bly
lewensgetrou aan die manier hoe
hulle ma’s en oumas gekook het.
“Mense raak baie upset as jy
met ’n resep lol. Moet nooit dink
jou kos is nie goed genoeg nie,” sê
Gadija. “My man het nou die dag
weer gevra vir split pea-kos. Ons
hou mos maar van lang souse in
ons kosse.”
“Ja,” sê Fatima,” Maandag tot
Donderdag was dit altyd kosse
met ’n lang sous in ons huis, soos
dahl-kerrie, boontjiebredie, afval...”
Hulle het in Manenberg op die
Kaapse Vlakte grootgeword, maar
nooit hulle Distrik Ses-aanslag
vergeet nie. “Ons het nooit arm
gevoel nie. Cape Malay is nie net
kos nie; dis ’n manier van leef.”
Een keer per jaar was daar
lamsboud op die tafel vir Labarang (Eid). Dit was baie spesiaal,
onthou die susters.

Hulle verkondig steeds die boodskap om bekostigbaar te kook.
“Gou-kyk kos,” noem hulle dit.
“Ons gemeenskap gaan oor
om te deel wat jy het,” sê Fatima.
“Mense lyk vir ons oukei, dan
dink ons hulle is oukei, maar
ons weet nie wat by hulle huise
aangaan nie. Dis hoekom jy nooit
mense wegstuur van jou huis af
sonder barakat (’n kospakkie) nie.
Dan sê jy maar ‘hier is iets vir die
kinders by die huis’, want jy weet
nie of dit al kos is wat daai kinders
daai dag sal eet nie.”
“Ons beker loop nou oor van
dankbaarheid,” sê Gadija.
“Dís hoekom ons nie kan ophou om vir ander ook te gee nie.
Net gister toe remind Facebook my
van ’n memory van ’n jaar gelede.
Dit was ’n foto van vyf Cape
Malay kookboeke en daar is
Fatima se boek ook. Ek het toe
geskryf ‘ek kan nie glo my tweelingsuster se boek is ook daar
tussen die grotes nie!’ ”
Fatima het die eerste tree na die
kosprogram gegee nadat sy resepte
en staaltjies aanlyn begin deel het.
Op ’n dag vra ’n vervaardiger haar
om ’n voorlegging te kom doen vir
’n moontlike TV-program.
“Ons is toe daar na die 24ste
vloer van die gebou toe en ons
is so nervous. Ek het vir Gadija
gesê sy moet saamkom vir moral
support. Die boardroom sit toe vol
mense, tot die grootbase, en toe
ons klaar gepraat het, sê hulle hulle
soek ons albei vir die program.
Ons twee praat mos so in sync. In
die lift toe sê Gadija vir my: ‘Djy!
Ek het net saamgekom vir moral
support en nou gaan ek ook op die

Gadija Sydow Noordien en Fatima Sydow lag lekker saam in hulle gesprek. FOTO’S: NATALIE GABRIELS
Ja, antwoord Gadija.
“En antie bly hier? Woon antie
dan nie in daai kombuis op die
TV nie?”
Haar “pophuisie” in Rocklands,
Mitchells Plain, is goed genoeg vir
haar, sê Gadija. “Ons is die mense
wat ons ouers ons geleer het. Ons
was só arm my ma het regtig kosgemaak met die bene,” sê Fatima.
“Dan sê sy ‘moenie té hard aan
die bene suig nie; ek moet dit môre
weer gebruik’.
“Een slag toe bly ’n uncle van
ons vir ’n paar dae oor, in die
lobby van die huis – dit is daai
deel onder die trappe wat sommer
’n kamer word. Die eerste aand eet
ons. Die tweede aand sak hy af:
‘Maar dié been lyk mos bekend!’
Ons het eendag die storie vertel,
toe sê een vrou ‘maar dis mos
nie hygienic nie!’ Maar vir ons
was dit die manier om kos op die
tafel te hou.”
En nou kook hulle nog al die
pad saam. En stuur nog steeds elke
gas aan hulle huis met barakat huis
toe. Want niemand raak vol as
’n ander een se maag leeg is nie.
– Jo-Ann Floris

Die happies wat die susters voorgesit het.
TV wees!’ Toe sê ek maar vir
Gadija ‘dis so uitgesit’.”
Voor hulle lief was vir kos, was
hulle eers lief vir ménse, sê die
twee. Hulle het die gehoor op
’n vinnige draai in die kombuis
geneem en gewys hoe maklik die
nederige kolwyntjie opgedollie kan
word. “Ons het ook floppies!” sê
hulle. “En ons like dit so, want niks
is ooit perfek nie.”
Saam kook beteken ook saam
eet vir die gesinne. En geen maaltyd is afgerond sonder ’n slaaitjie
nie – meestal ’n uie-tamatie-en-

asynslaai. “By ’n troue of ’n funksie moan mense gou as daar nie
’n slaai is nie,” sê Gadija. “Dan sê
hulle: ‘Wat, moet ons nou die kos
droog eet? Nee man, dis mos nie
’n kwaai function dié nie.’ ”
Hulle vleg hulle stories behendig deur die kosmaak deur. Soos
die dag toe Gadija moes hardloop
met haar vullisdrom omdat die
vullislorrie al verby trek. Sy sê toe
dankie vir die vrou agter die stuur
dat hulle vir haar gewag het. Die
vrou kyk haar so, kyk so die huis.
“Is jy dan nie die vrou wat op
die TV is nie?” vra sy.
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