
19 HERFS 2017 | TaalgEnooT 



20 TaalgenooT | lenTe 2017

Die noodsaak van 
ongemak 

GIDEON LOMBARD IS TE SIEN IN DIE ROL VAN MARNUS, DIE HOOFKARAKTER IN MARK 
BEHR SE BOEK DIE REUK VAN APPELS. MARYKE ROBERTS HET MET HOM GESELS ...

GIDEON LOMBARD

D is gesellig in die Kaapse koffiewinkel waar ek 
en Gideon op ’n fluweelbank sit en gesels. Om 
ons drink hipsters koffie; lounge-musiek sus die 

gemoed. Tussen ons staan ’n toneelstuk wat ons lewens 
omver kom gooi het; waarin alles rustig is op die 
oppervlak, maar onder woel die onheilighede. 

Die teks is gegrond op Mark Behr se roman Die reuk 
van appels en deur Johann Smith verwerk. Die stuk was 
te sien in die Staatsteater in Pretoria; dan volg ’n 
speelvak in die Fugard-teater in Kaapstad. 

Daar is iets ontstellend daaraan om deur die oë van ’n 
jong kind na die aftakelende effek van molestering te 
luister. Daar is iets nog ontstellender daaraan om te 
luister na verhale van die Bosoorlog; hoe absurd én 
onwerklik dit tegelykertyd klink. 

Die storielyn verloop kortliks só: Dis die somer van 
1973. Apartheid floreer te midde van toenemende 
oorsese kritiek. Die 11-jarige Marnus en sy beste vriend, 
Frikkie, is onbewus van die sake wat die grootmense 
kwel. Hulle stel meer belang in visvang en swem.

Marnus lei ’n oënskynlik gelukkige lewe: Sy pa is die 
jongste generaal-majoor in die Suid-Afrikaanse Weermag; 
sy ma is vir hom die mooiste vrou ter wêreld; sy ouer 
suster is slim, al irriteer sy hom soms. Hy word aan die 
kompleksiteit van internasionale politiek blootgestel 
wanneer ’n Chileense generaal by sy gesin kom kuier.

Weldra word Marnus deur vrae oor reg en verkeerd 
gekonfronteer. ’n Skokkende ontdekking breek deur die 
oppervlak van sy bestaan en verander alles onherroeplik. 
Marnus verras die gehoor gereeld met klein, goed 
gespasieerde skok-onthullings – sommige het 
onmiddellike trefkrag; ander dring eers dae later tot jou 
deur.

Méér as net ’n roman
Die boek het destyds nie net opspraak verwek oor die 
inhoud nie, maar ook omdat Behr in 1995 erken het dat 
hy ’n spioen vir die Veiligheidspolisie én later 
dubbelagent was. Die boek is beskryf as ’n roman wat 
die Afrikaner-psige van die 70’s op ’n merkwaardige en 
getroue wyse deur die oë van ’n kind blootlê. Tony 
Eprile van The New York Times het geskryf: “Behr skep 
’n liriese en onvergeetlike kinderverteller en ’n verhaal 
wat Amerikaanse lesers insig gee waarom soveel jong 
Suid-Afrikaners saam begin afbreek het aan die strukture 
waaraan hul voorouers ’n leeftyd lank gebou het.” 

Gideon vertel dat Johan van der Merwe en Rudi 
Sadler van Theatrerocket Produksies hom verlede jaar 
met die projek genader het. Die boek was nie deel van sy 
grootwordjare nie omdat hy in Namibië en verskeie 
ander lande grootgeword het oor sy ouers – albei 
akademici – se werk. 

Hy het onmiddellik begin lees en ingestem tot die rol. 
“Die eerste ding wat my opgeval het, was die sukses 
waarmee daardie ouderdom raakgeskryf is. Ek is baie lief 
vir detail in my eie lewe en die raakpeiling van Marnus se 
ouderdom het my goed uit my eie lewe laat onthou wat 
ek al vergeet het. Dit het my weer laat besef dat goeie 
vermaak – welke dit ’n boek, teaterstuk of fliek is – net 
soveel oor die klein details as die groot storielyn gaan.”

Gideon sê Behr se skryfstyl is geslaagd omdat Marnus 
soos ’n kamera na die lewe kyk; hy lewer geen 
kommentaar nie. “Die oordeel wat hy soms uitspreek, is 
bloot sy pa se stem in sy kop. Die boek gee jou die 
geleentheid om goed te observeer, sonder enige agenda.”

Hy erken dit was intimiderend om ’n toneelstuk te 
takel wat op ’n bekroonde boek geskoei is, want hy was 
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skrikkerig dat sy spel die boek se kwaliteite kan 
ondermyn. “Jou eerste verantwoordelikheid is teenoor 
die letterkunde. Ek is boonop baie hard op myself. As ek 
met iets vertrou word – veral iets van ’n baie hoë 
standaard – wil ek dit so eerlik as moontlik aanpak.” 

Gideon sê in ’n solostuk is dit net die akteur wat regtig 
weet of iets geslaagd is. “Met my jazz-opleiding het ek 
geleer dat improvisasie die kern van speel is, of dit nou 
toneel of musiek is. Geen vertoning is ooit dieselfde nie; 
soms is daar eksterne faktore wat jou beïnvloed en elke 
gehoor is anders. Dis soos ’n instrument wat jy speel.

“Die kere wat dit vir my goed gegaan het, is die kere 
wat ek myself heeltemal kon leegmaak en die toneelstuk 
kon laat oorneem. Want net soveel soos ek iets wil laat 
gebeur, wil ek ook toelaat dat dit mét my gebeur.”

Daardie perfekte balans in ’n toneelstuk noem hy ’n 
hum. “Ek probeer nog uit-figure wat agter daardie hum lê.”

’n Besonderse band
Dis Gideon se eerste eenmanstuk onder regie van Lara 
Bye. Hy speel die hele stuk in “skoolkere” en sy 
rekwisiete bestaan net uit ’n stoel en ’n boshoedjie. Op 
die agtergrond hang ’n weermag-uniformbaadjie, 
kompleet met epoulette en medaljes. 

Lara se betrokkenheid was soos ’n reusewortel wat 
voor sy neus geswaai is, erken hy. “Haar werketiek en 
ongelooflike werkenergie is van die eienskappe wat ek 
die meeste bewonder. Ek is ’n werkholis en dis in daardie 
sfeer wat ons mekaar raakgeloop het. Hierdie soort 
intieme werk sou ek dalk nie so maklik met sommer 
enigiemand gedeel het nie.”

Daar is een toneel wat die produksiespan aanvanklik 
wou weglaat, maar dit vorm so ’n integrale deel van die 
storielyn dat hulle daarteen besluit het – of dit gehore 
laat uitloop of nie. Daarin verduidelik die volwasse 
Marnus iets in ’n monotoon, terwyl hy halfkaal op die 
verhoog staan. 

“Ek het nog nie aangevoel dat die gehoor namens my 
ongemaklik is nie,” aldus Gideon. “Dis eers as jy én die 
gehoor gemaklik is dat jy by die ware werk kan uitkom. 
En in daardie konteks is die ‘kaaltoneel’ eintlik net ’n 
kostuum. Dit wys dat Marnus se emosionele afstomping 
die gevolg van iets groter is. Wat daardie iets groter is, 
kom jy eers later met ’n skok agter.”

Word dit makliker met elke vertoning? “Ek wil nooit 
voel dit word makliker nie; eerder dat ek die stuk beter 
leer ken. As jy iets as vanselfsprekend begin aanvaar, is 
daar probleme. Dis juis om vir die 90 minute regtig 
teenwoordig te bly wat my grootste uitdaging is. 

“Dit kan seker makliker word om net die woorde voor 
te dra, maar ek wil graag elke aand die hele toneelstuk 
regtig ‘sien’; om dit geloofwaardig vir die gehoor oor te 
dra. Dan word dit ’n gedeelde ervaring.”

Berekende waagstuk
Was dit nie ’n waagstuk om sy solodebuut in ’n 
omstrede stuk te maak nie? “As ek aanklank vind met 
iets, gaan ek dit probeer doen, solo of nie. Ek vertrou 
my gut daar. Ek was ongelooflik gelukkig om hierdie 
rol te kry, want ’n slegte toneelstuk kan ’n goeie akteur 
se loopbaan sink.”

En hoe voel dit om ’n Kanna te ontvang vir jou eerste 
eenmanstuk? “Dit is great, maar ek glo ’n mens moet dit 
in konteks sien. Jy moet altyd ’n gesonde verhouding 
met jouself en jou ego hê. Pryse is nie altyd ’n ware 
weerspieëling van die situasie nie, hoewel dit wonderlik 
is as jou werk beloon word.”

En met die oorhandiging van sy Kanna bars sy pa toe 
in trane uit. “Ja, vir iemand wat sekerlik een van die 
intelligentste mense op die aarde is, is my pa se 
emosionele woordeskat baie beperk as dit by sy 
gevoelens kom. As hy vir jou sê iets is nice, is dit ’n 
reusekompliment. 

“Ek dink dit is vir hulle baie spesiaal dat ek nou iets 
doen wat ek geniet – en dan boonop erkenning daarvoor 
ontvang.”

Die verhaal speel bykans 40 jaar ná die Bosoorlog af. 
Hoekom is hierdie onderwerp in 2017 nog relevant? 
“Omdat ons nog nie daaroor gepraat het nie,” sê Gideon. 
“Ek wens dit was nie nodig om hierdie toneelstuk te 
doen nie. Ek wens dit was regtig verby. Dit is ’n 
waarskuwende storie uit ons geskiedenis.”

– Die Reuk van Appels is ook by Aardklop,  
vanaf 2-7 Oktober te sien.

 

MEER OOR MARK BEHR
Mark Behr is twee jaar gelede op 27 November oorlede. Die 
reuk van appels verskyn in 1993 en word onder meer met 
die M-Net-prys, die Eugène Marais-prys en die CNA-
debuutprys bekroon. Verskeie pryse oorsee volg nadat dit 
twee jaar ná die Afrikaanse boek as The Smell of Apples 
verskyn. 

Die erkenning noodsaak hom om oor sy spioenasiedae te 
praat en in 1996, op ’n konferensie in Kaapstad oor “Waarheid 
en versoening”, is hy die hoofspreker en onthul die omvang 
van sy betrokkenheid by die Suid-Afrikaanse weermag.

Sy tweede boek, Embrace, verskyn in 2000 en kry 
gemengde reaksie. Dit handel oor die angs van Behr se 
studentedae as politieke aktivis. Nege jaar later publiseer hy 
sy derde boek, Kings of the Water, wat deur resensente 
geloof word vir die manier waarop die psige van die 
Afrikaner-man in die 21ste eeu ondersoek word. 
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