
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 middel van al die Woordfees-
bedrywighede. Ons is van 2 tot 11 Maart  
in die binnehof agter die US Museum.  

MÔRE, 10 MAART, SE PROGRAM IN DIE ATKV-BOEKTENT:

10:30
RIAN VAN HEERDEN: DINGE WAT EK NIÉ MOES GESÊ HET NIE
– In gesprek met Ivor Price

12:00 JOHN W FREDERICKS: SKOLLIE – In gesprek met Herman Lategan

14:00
TREE AAN: DIGTERS IN AKSIE! – Met Churchil Naudé, Jolyn Phillips en 
Charlotte van den Broeck, met Danie Marais aan die stuur

15:30 HYKIE BERG: “MY LEWE MET DWELMS” – In gesprek met Helana Olivier

17:00
DIGTERSPARADYS – Met Daniel Hugo, Gilbert Gibson, Jolyn Phillips, 
Pieter Fourie, Fourie Botha, Clinton V du Plessis, en Nuwe Stemme 6 se 
Remona Voges en Jaco van der Merwe 

VVA-leeskonferensie: Kom lees vir kleuters en peuters 
In samewerking met die WOW-projek
Maak jou kleuter gereed vir die wêreld van woorde. WOW, die VVA en die RSG-programspan van 
Groeipyne nooi kenners op die gebied van die voorskoolse kind om saam te besin oor die rol wat 
woorde en boeke voorskools kan speel. 
10 Maart 08:30 - 13:30 | Laerskool Eikestad | R50 per persoon 

www.atkv.org.za@ATKVSA ATKVSA

Word vandag ’n lid van die ATKV deur “ATKV” na 44733* te SMS.
*Standaardtariewe geld.
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Gesels met die kenners!
Ons bestuur WiFi-netwerke namens 

kliënte landwyd. 

Verkoop data, maak wins en beperk 
onkostes en misbruik. 

Jou netwerk, jou handelsmerk, 
ons stelsels en kennis. 

Restaurante • Gastehuise
Studentebehuising • Woonstelle

Privaatwonings

www.wishnetworks.co.za

087 805 7480

Ons is op ’n goeie plek. Ons 
het gisteraand die luxury 
gehad van ’n preview met 

’n gehoor. Omdat dit ’n ligging
spesifieke rondleidende toer is, het 
ek praktiese goeters geïdentifiseer 
waaraan ons nou kan aandag 
skenk. Ons is almal baie opge
wonde. Wat betref die konteks 
waarbinne die stuk afspeel, werk 
die museum, dink ek – én ’n paar 
ander mense – perfek.

Gisteraand was daar net prak
tiese dinge soos sigbaarheid en 
hoorbaarheid, met ander woorde 
hoe om ’n gehoor van 36 te con
tain, hoe om hulle in die trop
mentaliteit te kry, maar steeds 
agentskap te behou, al daai dinge. 
So, dis 100% prakties. Maar in 
houdelik dink ek die museum 
werk soos ’n bom.

My betrokkenheid by die projek 
is eenvoudig: Ek is gevra, toe sê 
ek ja! Ek het my doodgeskrik oor 
elke liewe deel daarvan: waaroor 
dit gaan, die kompleksiteit van 
die teks self, die kompleksiteit 
van die issues, en ook – o Griet, o 
Griet! – ek het nog nooit voorheen 
regie gedoen nie. Daarom was dit 
’n maand lange skrik. En dan is 
dit nou ook een van jou literêre 
heroes, Ingrid Winterbach, wat die 
teks geskryf het... jy wil dus rêrig 
nie ’n gemors maak daarvan nie. 

Dis spesifiek Saartjie Baart
man se storie, maar ons maak dit 
ook baie breër. Hierdie spesifieke 
storie het wel met dié spesifieke 
vrou gebeur, maar die groter storie 
gebeur daagliks steeds. 

Oor die keuse van aanbieding: 
Party tekste sê vir jou in soveel 
woorde dit moet ’n pros [prosce
nium] show wees in hoe die ver
hoogaanwysings gegee word, en 
hierdie een is glad nie so geskryf 
nie. Die aanvanklike rede hoekom 
ek besluit het ek sien dit nie eintlik 
op ’n verhoog nie, is omdat die 
onmiddellikheid van die gehoor 
vir my belangrik was. Ek meen, 
dis tog nou maar ’n hele proses 
wat jy deurgaan, so waar jy begin, 
is nie noodwendig waar jy eindig 
nie, maar in daai stadium was dit 
vir my ook die aandadigheid. Dís 

As Ingrid Winterbach jou vra om die regie van haar nuwe teaterteks  
te behartig, dan sê jy ja, al skrik jy jou kaduks – nie net omdat dit jou  

eerste keer as regisseur is nie, maar ook oor die omstrede tema. Susan Booyens 
wou op die vooraand van die fees by Nicole Holm weet wat het sedertdien  

met Ons is almal freaks hier gebeur. Nicole vertel hier in haar eie woorde.

NICOLE  

hoekom die onmiddellikheid vir 
my belangrik was – dat daar dus 
nêrens is om weg te kruip nie.

En ook die feit: We let it happen 
and we are still letting it happen. 
Én dan lê dit vir my ook in die 
titel: Ons is almal freaks hier. Dis 
hoekom daar vir my nie noodwen
dig ’n skeiding moet wees tussen 
die speelvlak en ’n gehoor nie. Dit 
gaan ook oor vroue se aandeel in 
die objektifisering en die ontmens
liking van die ander.  

Dis ’n three handler, en ek 
het die rol van Die Vrou in twee 
gedeel: Dis LeeAnn van Rooi en 
Kay Smith. Hulle speel dus – kom 
ons noem dit nou maar die ouer en 
jonger vrou – en soos ek sê, daar 
lê ook vir my ’n effense dinamika 
van vroueaandadigheid in daai 
verhouding. En dan het ons vir 
Albert Pretorius wat al die mans 
vertolk, en redelik stereotiperend. 
Die funksie van dié stuk is nie om 
die kompleksiteit van die mán 
se aandadigheid noodwendig te 
ondersoek nie, wat beteken hy 
funksioneer in die sin van: jy is 
nou maar net die baddie, meestal.

LeeAnn het gesê dis vir haar 
baie interessant dat mense nogal 
bang was. Haar gevoel was dat 
hulle skrikkerig is om te naby aan 
haar te kom, so hulle het haar ver
skriklik baie ruimte gegun. Omdat 
dit ’n “toer” is, ’n rondlopende 
storie, het ons baie gepraat van: 
“Ja, maar LeeAnn, as jy soontoe 

loop, sal hulle jou volg,” en wat 
sy toe nou gisteraand gesien het 
– dis interessant – hulle wil haar 
nie volg nie. Ons het ook ushers 
of routers wat die skakel is tussen 
waarheen LeeAnn gaan en waar
heen die gehoor moet volg. Daar is 
dus ’n oplossing daarvoor, maar dit 
was nogal interessant. Daar is meer 
van ’n skrikkerigheid as wat ons 
verwag het. Daar was baie emosio
nele reaksies, en ek is bly daaroor.

Oor wat mense kan verwag: Dis 
vir my ’n bietjie moeilik om daai 
vraag te antwoord, want die hoop 
is dat dit ’n intieme ervaring moet 
wees – en dit gaan noodwendig 
wissel van mens tot mens. Maar 
ja, dit is maar nisteater, moet ek 
byvoeg. Ek kan seker maar sê: 
’n Easy ride gaan jy nie kry nie. 

Een van die eerste dinge – 
en dis ook een van die redes 
hoekom ek aanvanklik so groot 
geskrik het – is natuurlik die cul
tural appropriationaspek daarvan. 
Dat dit nou weer ’n wit vrou is 
wat dit geskryf het, en ’n wit vrou 
wat dit direct, en dit is nie ons 
storie nie. Ek het verskriklik baie 
antwoorde, maar dit is uit soveel 
verskillende hoeke.

Hoe kan ek dit nou distilleer... 
Ek kan eintlik net antwoord uit 
my eie baie subjektiewe ervaring 
met hierdie proses nou, en dit het 
vir my neergekom op: Ek is beslis 
’n ander mens as wat ek ’n maand 
gelede was. En ek sou nie daai 

groei gehad het as ek nie kreatief 
met spesifiek LeeAnn en Kay, 
met spesifiek hierdie storie, om  
gegaan het nie.

Obviously ken ek die storie 
van Sarah al baie lank. Ek het 
boeke gelees, al my voorbereiding 
gedoen, maar dit alles bly taam
lik akademies. In daai opsig kan 
mense my darem seker nie aankla 
van ignorance nie, want dit is tog 
ook ’n groot debatpunt op die 
oomblik, jy weet: Educate yourself, 
white people. In daai opsig kan ek 
sê okay ja, ek het, maar dit is nog 
steeds nie die ménsekennis wat ek 
opgedoen het deur ’n kreatiewe 
proses saam met dié twee mense, 
met dié spesifieke storie te hê nie. 
Ek kan nie sê “then how can that 
be wrong” nie, want natuurlik 
verstaan ek al die reaksies. Ek weet 
nie wat die oplossing is nie.

En dit wat ek nou sê, is óók 
dalk nie ’n goed genoeg rede vir 
cultural appropriation nie, want 
so, okay, wat beteken my groei 
nou? Ek is ryker, want ek is betaal. 
Finansieel het ek dus daarby baat 
gevind; ek het iemand anders se 
storie vertel, en, okay, nou’s ek 
’n beter mens. Maar nou voel ek 
ook ek is ’n ma van twee kinders, 
wat beteken dit gaan ook van 
my ’n beter ma maak van twee 
SuidAfrikaanse wit mans...

Ek kan nie namens Kay en Lee
Ann antwoord op wat dit vir hulle 
beteken nie, maar wat ek wel kan 
sê, is dat albei ontsettend vrygewig 
was in die proses. 

As jy my ’n maand gelede gevra 
het of ek weer regie sal wil doen, 
het ek kliphard en onomwonde 
gesê nooit weer in my hele lewe 
nie. Dit was só ’n eensame proses, 
en as aktrise, obviously, én as 
dosent is ek glad nie gewoond 
daaraan nie. Ek is gewoond aan 
konstante terugvoering. Dit was 
nie vir my lekker nie. En toe begin 
ons met repetisies en toe raak dit 
lekker, en nou’s dit ’n aand voor 
opening en nou voel ek weer dis 
nie lekker nie. Maar dis seker nor
maal? Ek vermoed dis normaal! 
Maar ek sal nie weet nie, want dis 
my eerste keer...

Nicole Holm 
FOTO: ANTONIA STEYN

en die eensame regisseurstoel

Ons is almal freaks hier.  
Debuutdrama. US Museum. 

Môre om 19:00 en 21:00.
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Ons is almal freaks hier. Teater
gesprek met Saartjie Botha, 
Nicole Holm, Ingrid Winterbach 
en LeeAnn van Rooi. 

Die produksie Ons is almal 
freaks hier is sekerlik een 
van die mees besproke 

tekste op die fees. ’n Omstrede teks 
wat afspeel in ’n omstrede ruimte, 
oor ’n omstrede vrou. 

Saartjie Botha het die bespre
king oor Sarah “Saartjie” Baartman 
se verhaal gelei. Haar gespreks
genote was Nicole Holm (regis
seur), Ingrid Winterbach (teks) 
en LeeAnn van Rooi (die ouer 
Sarah Baartman). 

Ons is almal freaks hier speel 
af in die US Museum, maar dit is 
nie staties nie. Die gehoor loop 
saam met die akteurs deur die 
museum en elke toneel speel in 
’n ander vertrek af. 

Uit die gesprek was dit duidelik 
almal wat betrokke was, is diep 
geraak deur die proses. 

“Ek sit al twintig jaar met die 
teks,” verduidelik Winterbach. 

“Ek was baie bewus daarvan 
dat Sarah Baartman eweneens 
‘hot stuff ’ geword het; dit het al 
in soveel tekste, dramastukke en 
boeke ver gestalting gevind.” 

Winterbach het Holm voor
gestel as regisseur. Holm was uit 
die veld geslaan, omdat sy meer 
bekend is as akteur – en boonop 
was die rol van regisseur vir haar 
’n baie moeilike een.

Die keuse van ’n rondleiding 
eerder as ’n verhoogstuk was vir 
haar intuïtief baie gou duidelik.

“Die gehoor se aanspreeklik
heid, of die onmiddellikheid daar
van, was vir my belangrik.

“Party mense hou baie van die 
rondleidingselement; ander mense 
hou niks daarvan nie,” voeg Botha 
by. “In ‘tradisionele teater’ is daar 
’n ‘raam’ om die verhoog, wat 
betreken jy dwing die kyker om na 
die akteurs te kyk. In dié geval is 
dit werklik ’n landskap van deka
des, eintlik langer as ’n eeu... Jy is 
dus baie bewus van die oudheid 
van die gebou, maar ook van die 
ou gegewe wat binne die gebou 
geplaas is. 

“LeeAnn, vir jou as aktrise... 
ek weet dit was vir jou ’n baie 

Ons is almal freaks hier.  
Drama. US Museum.  
Môre om 19:00 en 21:00.
 
Hierdie is een van daardie stukke, 
soos die cliché gaan, wat jy óf gaan 
haat óf jy gaan dit insiggewend en 
roerend vind. Op die openings
aand was daar ’n klein koterie 
van onvergenoegdes wat soos 
opstokers in ’n hoek staan en mor, 
nogal kliphard terwyl dié stuk aan 
die gang is.

Dalk was dit die hitte, miskien 
was dit omdat ons, die gehoor, 
moes rondbeweeg tussen die US 
Museum se verkillende uitstal
lings en lokale. Waarskynlik is dit 
omdat daar ’n groep selfaange
stelde hekwagters is wat so verstok 
en vol hubris is, hulle sal selfs as 
Shakespeare of N.P. Van Wyk 

Louw uit die graf moet opstaan,  
dit met minagting afmaak. 

Dan was daar weer ’n groter 
groep wat geroer was deur die 
woorde, die ligging, die spel. Dié 
resensent val in daardie kategorie. 

Belangriker nog: As ’n mens 
die onderwerp van Sarah Baart
man (en die groter metafisiese 
simboliek rondom haar), asook die 
sterk teks van Ingrid Winterbach 
sommer afmaak, dan is daar nie 
raad nie.

Genoeg gekla. LeeAnn van 
Rooi tree op as ’n tipe gasvrou of 
storieverteller. Sy is aangetrek in 
’n goue rok van sequins wat skitter 
en blink. Sy verleen ’n semideka
dente Kim Kardashiangevoel aan 
die aand, in skrille kontras met die 
museum (en onderwerp), wat in 
stomme ernstigheid ’n meer  

plegtige atmosfeer skep. Sy vertel 
die verhaal van Sarah, een waar
mee elke SuidAfrikaner vertroud 
moet wees, behalwe dalk babas wat 
pas gebore is. Die “freak” wat oor
see ten toon gestel is sodat ander 
“freaks” haar kan beloer. 

So ja, ons is dus almal “freaks”, 
soos die titel tereg sê, omdat in 
ons nog verdeelde land daar baie 
mense is wat nog die “die ander”  
as minderwaardig beskou.

Van Rooi kwyt haar goed van 
haar taak. Sy het ’n teenwoordig
heid en ’n stem wat ryk en soepel 
is soos heuning. Daar is ook Albert 
Pretorius wat die rol van ’n hans
worsagtige man vertolk – hy 
pro beer sin maak van wat rondom 
hom aangaan, soos vele van ons. 

Kay Smith, breekbaar soos dun 
beenporselein, is Baartman. Soos 
die verhaal ontvou, beweeg ons 
van lokaal tot lokaal, waar elke 
kamer ook kommentaar op die 
narratief lewer. 

Die een vertoonkas bevat 
voorbeelde van Jagterversamelaars: 
Boesmans. ’n Ander een Ovam
bo: ’n Vervloë beeld. En: Ritueel: 
Afrikavariasies. In die saal van die 
togas is daar ’n ou konsertina met 
die volgende onderskrif: Gebruik 
om gees te skep. 

Hier speel subteks subtiel saam 
om dié vertoning nóg kragtiger 
te maak. Die topakteur Nicole 
Holm is die regisseur, en Ingrid 
Winterbach het genoeg gravitas as 
skry wer sonder fanfare. 

Hier is ’n voorbeeld van haar 
poëtiese woorde: “Die reis duur 
drie maande, oor die ewenaar, 
verby die weskus van Afrika, skole 
dolfyne en vlieënde visse... mossels 
wat ons slurpend uitsuig... saans lê 
hy die sterrehemel vir my uit.”

En dan: “Ek staan op die draai
ende podium, ek word gemeet. My 
ribbes word getel, die omtrek van 
my bekken word gemeet... ek deel 
nie meer ’n bed met die diere nie, 
dit is koud.”   

Inderdaad, wat ons as mense 
aan mekaar doen, ís koud, ja. 
– Herman Lategan

Waar subteks subtiel saamspeel

emosionele, uitdagende proses, 
’n konfronterende proses binne 
’n onsimpatieke ruimte.” 

“Dit het gevoel asof ek wil 
opgooi,” beaam Van Rooi. 

“Ek was baiekeer letterlik ver
pletter. Ons het almal saam gehuil. 
Dit was baie, baie moeilik om 
myself as bruin vrou in die oog 
te kyk. My ma, my ouma, al die 
mense wat voor my geloop het, om 
deur die straat te loop – daai vrou 
wat daar lê, dronk, die kind wat 

daar sit sonder ma, sonder pa...  
Dit was baie hectic vir my. Elke dag 
wat ons speel, is dit vir my ’n onge
looflike ding, want jy het nie die 
veiligheid van ’n verhoog nie – van 
ek wat hier staan en julle wat daar 
is nie. Jy is déél van die mense. Jy 
moet hulle lei deur iets. Ek is nie 
net LeeAnn nie, maar the actress, 
Sarah for now, flavour of the 
moment, die vrou, die freak, the 
sex object,” verduidelik Van Rooi. 

In die produksie is haar karak

ter eietyds aangetrek, met ’n blink 
rok, hoë hakke, oordadige grime
ring. Sy word méér as net Sarah. 

“Ons het alles gekyk – van 
Mari lyn Monroe tot Amy 
Winehouse, tot Rihanna, die 
Kardash ians... dit was vir my 
’n ongelooflike proses.  

“Toe ek vir ’n vriendin sê ek 
gaan die rol van Sarah Baartman 
speel, toe sê sy vir my: ‘But you 
don’t even look like her.’ Dis toe 
wat ek besluit ek gaan dit doen.  

Dit gaan nie oor hoe iemand lyk 
nie. Dit gaan oor ons almal. Dit 
gaan oor álle vroue, net die mens. 
Al sit ons nou in hierdie land met 
al ons probleme, is ons nog almal 
van dieselfde stam,” sê Van Rooi.  

“En dít is wat Kay (Smith) so 
mooi vergestalt,” beaam Winter
bach. “Dit gaan oor weerloosheid, 
ongeag hoe iemand lyk. Dit gaan 
oor ’n vrou wat só uitgelewer is en 
só weerloos is in daardie situasie 
dat sy net sowel deur ’n tenger 
meisie gespeel kan word.” 

Is jy bewus van die gehoor,  
vra Botha aan Van Rooi. 

“Ek is baie bewus van die 
gehoor,” antwoord sy. “Dit maak 
my baie nervous.”

Een van die gehoorlede vul dit 
aan en verduidelik hoe dit vir haar 
as gehoorlid ook baie moeilik is 
om so na aan die akteurs te wees. 
Die akteurs is in jou spasie en jy as 
gehoorlid voel soos ’n voyeur. 

“Wie is eintlik die freak hier?” 
beaam Van Rooi. “Is dit ek, Lee
Ann, die akteur, of is dit die mense 
wat kom kyk?” 

Die paneel bespreek watter 
eienskappe ’n plek moet hê om as 
ruimte vir die produksie te slaag. 

“Dit vra iets van ’n absurde 
ruimte wat trekke van fascisme 
toon,” meen Winterbach. “Defini
tief patriargale trekke en ek dink 
ook dit is hoekom die museum 
geskik is. So onder die oë van die 
togas en die kanseliers.”

Vir Saartjie is dit vreemd dat 
die keuse van ruimte – die US 
mu seum – ’n punt van kritiek is, 
ter wyl die stuk kritiek lewer op die  
manlike oë wat bepaal en besluit. 

Van Rooi sluit af: “Dit is vir 
my belangrik dat ons as vroue, 
people of colour, that we don’t see 
ourselves as victims, and that is 
something that we are very aware 
of throughout the piece. That we 
see ourselves as the people of resil
ience, a people who are survivors, 
the people who have overcome, 
en ook om net vir almal te sê: Ek 
is hier as kunstenaar, as vrou, as a 
person that is different to you, that 
you see me as other but I also see 
you as other. And how do we end 
up living together? How do we get 
over this ‘julle fratsheid’goed?” 
– Marchelle van Zyl

Albert Pretorius, Kay Smith en LeeAnn van Rooi in die veelbesproke stuk. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Moord in Ixiastraat – die  
avonture van Bal-oog en  
Brommel. Toneel. Hoërskool 
Lückhoff. Môre om 20:30 
en 11 Maart om 19:30.

Bal-oog (De Klerk Oelofse) en 
Brommel (Richard September) 
woon in die Milpark-woonstelblok 
in Milnerton. Bal-oog is smoor-
verlief op Anja, een van sy bure, 
maar dié het net oë vir Kobus, die 
rugbyspeler. Wanneer Kobus ver-
dwyn, besluit Bal-oog en Brommel 
om speurder te speel, min wetende 
watter avonture voorlê!

Moord in Ixiastraat, wat 
Woensdag gedebuteer het, is vir 
die verhoog aangepas deur Sjaka 
Septembir van die gelyknamige 
grafiese roman. Dié is verlede 
jaar bekend gestel en deur hom, 
Willem Samuel en Swart Streep 
(skuilnaam van die kinderboek-
skrywer en -illustreerder David 
du Plessis) geskryf.

Een moontlikheid vir aanpas-
sing sou volle stelinkleding wees, 
met rekwisiete wat die verhoog vol 
lê. Maar dít was nie Gideon Lom-
bard, die regisseur en ontwerper, 
se plan nie. Oelofse en September 
speel met niks anders nie as stem 
en mimiek op ’n leë verhoog. 
Dit is net die musikant Gertjie 
Besselsen wat half weggesteek in 
een verhoog vleuel met ’n oor-
vloedshoring van musiekinstru-
mente en klanktoerusting sit.

Glo dit of nie: Dis ’n visuele 
show. Voor jy jou kom kry, is jy ín 
die blaaie van die grafiese roman. 
Die wêreld wat op die verhoog 
geteken word, kry die kwaliteit van 
’n ani ma sierolprent. Die tekstuur 
is gelyk 1980’s-retro en millenniaal 
hipster, en dit voel soos straatteater 
uit die boonste rak.

Lawwe reis van teëspoed en avontuur

Oelofse en September is ’n fan-
tastiese, verkleurmannetjieagtige 
komedieduo. Albei is lenig en taai, 
wat beslis help met die besonder 
fisieke aard van die spel, want 
dit is nie asof hulle bloot op die 
verhoog staan en deklameer nie. 
Nee, hulle hardloop, spring, stamp 
en stoot aan mekaar, kronkel hul 
lywe, trek hul gesigte en werp hul 
stemme in karakters wat wissel 
van die beeldskone Anja en haar 
swemkampioenma, tannie Magda, 
tot Knolkop die Porseleinverkoper 
(dwelmsmous) en Boltjie, Bal-oog 
se hondjie.

Dit is egter nie al nie. Die aksie 
vind op ’n paar plekke plaas: ver-
skeie woonstelle, Knolkop se erf 
en die kafee op die hoek. Om die 
tonele voor te berei gebruik die 
twee akteurs visuele en ouditiewe 
“etikette” – hulle sê byvoorbeeld: 
“Bal-oog en Brommel headquar-
ters, Bal-oog se ma se woonstel”, 
telkens met dieselfde gebare, om 
die aksie hiernatoe te skuif. Hulle 
gebruik ook klanknabootsing om 
aksie te onderstreep – dink aan die 
onomatopee in die woord bobbels 
van ’n tipiese strokiesprent. Die 
resultaat is ’n lawwe reis van 

teëspoed en avontuur. Besselsen 
help heerlik uit – nie net met sy 
grungy kitaarspel en ryke klank-
spyskaart nie, maar ook as hy 
agter sy klankfabriek uitklim om 
deel van die rolbesetting te word, 
byvoorbeeld as Knolkop se vrou. 

Twee klein kwelpuntjies:  
Oelo f se en September is boordens-
vol energie, en ’n mens verstaan 
dat ’n pouse nodig is; die vertoning 
het egter bykans ’n halfuur langer 
geloop as wat geadverteer is, en 
sommige mense in die gehoor het 
kennelik ongeduldig geraak op pad 
na ander produksies. Dan is dit 

ook heerlik as hulle soms karakter 
breek om as akteurs met mekaar te 
skerts, maar wanneer hulle amper 
teen die einde die vierde muur 
heeltemal platslaan om mekaar aan 
te kondig, word dit steurend.

Die show behoort ’n treffer te 
wees vir enigiemand wat hou van 
energieke komedie en fisieke spel. 
Hoewel tieners en jong volwas-
senes spesifiek sal aanklank vind 
by die karakters, hoef ’n mens nie 
’n aanhanger van grafiese romans 
te wees om tone gekrul terug te sit 
en jou te verlustig nie. Gaan kyk 
dit beslis! – Willem Bester

Liewe Heksie in die sirkus. 
Kinderteater. Stadsaal. Vandag 
om 10:00, môre om 11:00 en 
13:00, 11 Maart om 10:00.

Liewe Heksie slaan behoorlik  
“kollemabiesie” in dié aanbieding 
van Verna Vels se geliefde heks se 
avontuur in die sirkus. Die debuut 
van Christine Truter se verwerking 
van Vels se Liewe Heksie in die 
sir kus is vol pret, plesier en pretbe-
derwers – dis nou die afskuwelike 
Gifappeltjies, Kerrie en Borrie. 

Die verhoog is omskep in 
’n kleurryke Blommeland. In dié 
avontuur van Liewe Heksie (Ilana 
Cilliers), kom kuier die Feëkonin-
gin (Lelethu Zulu) by Koning 
Rosekrans (Charlton George). 
Om haar te beïndruk en welkom 
te heet, besluit Blommeland om 
’n sirkus vir haar aan te bied. Dis 
’n heerlike makietie wat volg met 
akrobate wat tuimel en spring, 
kabouters wat op eenwielfietse 
rondry, en jongleurs met vinnige 
hande. Feë tjies sweef in die lug 
rond en Liewe Heksie, Blommie en 
Kwaaitjie probeer touloop. 

Cilliers is ’n uitstekende 

Levinia. Liewe Heksie het ’n baie 
spesifieke stem en karaktereien-
skappe, en Cilliers verstaan dat 
sy haar daaraan moet oorgee. Dít 
doen sy met oorgawe en oortui-

ging. Sy, Blommie (Dean Balie) en 
Kwaaitjie (De Klerk Oelofse) het 
Blommeland se vaandel hoog laat 
brand in die produksie en moes 
hard werk om baie van die ander 

kleiner karakters deur die produk-
sie te dra. 

Die Gifappeltjies, Kerrie 
(Chris tian Bennett) en Borrie 
(Karli Heine), het egter meer as 

net die silwer roos gesteel – die 
gehoor se harte en guns was beslis 
in hul geel hande vasgevang. Hul 
dialoog het vinnig gevloei, dit was 
pittig en skerp, en die twee akteurs 
se ka rakteriserings is presies wat 
kinders laat skaterlag. Die choreo-
grafie het dit goed ondersteun en 
die gebruik van hul props was be-
hendig en vindingryk aangewend. 

Met so ’n besige verhoog het 
Truter haar waentjie uitdagings 
as regisseur volgelaai. In ’n groot 
mate het sy daarin geslaag om al 
die toue en balle bymekaar te hou, 
maar soos met die jongleurs, is 
’n paar balle laat val. Dit was die 
ope nings vertoning met ’n paar teg-
niese Gifappeltjies. Die produksie 
het nog nie sy ritme en tydsbereke-
ning gevind nie. Ek sal graag later 
in die fees wil terugkom, want ek is 
oortuig as die produksie eers haar 
besem baasraak, gaan sy ver vlieg. 

Dit was ’n uiters genotvolle 
produksie, en oud en jonk het 
dit geniet. Agter my het ’n grys-
kopvrou gesit – op haar eie, met 
g’n kind in sig nie. Sy het geskud 
soos sy lag en gekraai van plesier. 
Dít sê alles. – Marchelle van Zyl

As Liewe Heksie haar besem baasraak, gaan sy ver vlieg

De Klerk Oelofse en Richard 
September is boordens toe 
vol energie op die verhoog.  
FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

Charlton George (Koning Rosekrans) en Lelethu Zulu (Feëkoningin).  FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Cello Meets Dance. Klassieke 
musiek. Endlersaal. 7 Maart.

Soos ’n paar ander konserttitels 
op vanjaar se Woordfees is hierdie 
een ook ’n bietjie uit die pas met 
wat op die verhoog gebeur. Ja, 
daar is tjello’s en dans, maar myns 
insiens kom hulle nooit bymekaar 
uit nie.

Ongelukkig het die dans in 
hierdie konsert net die aandag 
afgetrek. En so gou as wat die 
gehoor aan die danser gewoond 
geraak het, so gou het hulle van 
haar vergeet. 

Met een van die werke, ’n tra-
disionele Arabiese musiekstuk, 
het die danser Tanja Schmid 

teen die trappe van die Endler 
opbeweeg en ’n ruk daar passies 
gemaak. Maar as jy, soos ek, agter 
in die saal gesit het, sou jy opgelet 
het dat die ganse gehoor na die 
musici op die verhoog gekyk het 
en haar totaal geïgnoreer het. Dit 
laat ’n mens wonder hoekom hoe-
genaamd besluit is om ’n enkele 
danser by die konsert in te sluit.

Die eerste werk op die pro-
gram was die Suite No.1 vir solo-
tjello van Bach, uitgevoer deur 
die gaskunstenaar Erich Oskar 
Huetter. Schmid, wat met Huetter 
getroud is, het saam gedans, maar 
tussen tjellis en danser was daar 
geen interaksie nie – asof dit op 
twee verskillende verhoë gebeur.

Huetter se interpretasie van 
die suite was half kras, sonder 
minstens ’n mate van ’n legato 
in die frasering. Dit het dikwels 
gevoel asof hy net onafhanklike 
note speel.

Maar in die volgende item, 
toe Huetter saam met Albie van 
Schalkwyk (klavier) en Farida 
Bacharova (viool) Mendelssohn 
se Klaviertrio No.1 in D Mineur, 
op. 49, speel, het hy beïndruk met 
meesleurende, stylvolle tjellospel.

Die konsert sorg wel vir ’n ont-
moeting tussen ses tjelliste – saam 
met Huetter het ook Peter Mar-
tens, Barbara Kennedy, Cheryl de 
Havilland, Marian Lewin en Fiona 
Grayer opgetree in ’n aangrypen- 

  de stuk musiek met ’n Spaanse 
geur, Souvenir de Sevilla deur die 
Suid-Afrikaner Allan Stephenson.
Die stuk is verwerk om perkussie, 
deur Cherilee Adams, in te sluit.

Huetter, Martens, Kennedy 
en De Havilland het as kwar-
tet twee tradisionele Arabiese 
stukke gespeel, Bach se “Air on 
a G String”, asook ’n mediterend 
mooie en filmiese stuk genaamd 
“Apocalyptica Romance” van 
Eicca Toppinen, ’n 42-jarige 
Finse musikant.

Die tjelliste het deurgaans 
boei end gespeel, maar dis jammer 
die dans is nie beter gechoreogra-
feer, uitgevoer en geïntegreer met 
die program nie. – Wayne Muller

Musiek, dans trippel hier verby mekaar
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Toneel

Die kuns van verdwyn. HB 
Thom-laboratorium. Môre om 
17:00 en 11 Maart om 13:00.

In ’n tyd wat Gérard Rudolf as 
Suid-Afrikaanse akteur ’n legende 
behoort te wees, sukkel mense 
steeds om sy naam te onthou. 
Vandaar die titel van dié stuk. 

Die plakkaat vir Die kuns van 
verdwyn laat ’n mens dink dit is 
’n eenmanvertoning, maar daar is 
heeltemal te veel mense op die ver-
hoog om te lank dié illusie te hê. 
Ongelukkig is hulle almal straight 
wit ou ballies, en ons weet mos 
almal hul opinie geld deesdae nie 
meer nie. Nie in die politiek nie, 
nie in die teater nie – dit maak nie 
saak hoeveel gesprekke Tim du 
Plessis en Waldimar Pelser lei nie. 

“Ek wil tog nooit so oud raak 
nie,” haal Rudolf se Facebook- 
blad ’n jong blondine aan wat 
aan sy tafel sit terwyl hy na 
’n onderhoud met George Bizos 
op RSG kyk.

Soos jy ouer raak, verdwyn jy  
in die oë van die samelewing.  
Niemand sien jou meer raak nie.  
Jy raak ’n ou mens, sonder enige 
herkenbare karaktereienskappe.  

Outobiografie van die ou straight wit ballie wat verdwyn
Jy raak onsigbaar. Onsigbaar 
genoeg dat tieners jou nie eens 
meer raaksien nie. Nie net tieners 
nie, maar ook werkgewers. Om 
oud te wees is om deursigtig te 
wees. Jy dryf rond soos ’n skim 
sonder definitiewe buitelyne.

Rudolf is soos Die Skim. Almal 
weet van hom; niemand ken hom 
nie. En dis nie net die gehore wat 
sy naam vergeet nie.

Niemand wil vergeet word nie. 
Akteurs werk nie vir geld nie; hulle 
werk vir erkenning (en herken-
ning). As jy dus in ’n stadium van 
jou verhouding is met die bedryf 
waar jy backslaps moet kry eerder 
as backstabs, is dit tyd om soos 
’n tiener die saak in eie hande te 
neem en jouself te bevredig.

Sulke vertonings raak maklik 
’n reis in selfverheerliking en 
masturbasie. Hierdie is eerder 
’n groepswoeps.

In Die kuns van verdwyn skep 
hy vir homself die platform wat die 
bedryf hom eintlik moes bied.

Die kuns van verdwyn vertel 
ons kortliks Rudolf se lewensver-
haal, ’n 45 minute lange reis deur 
die halwe eeu van sy lewe waar ons 
verskillende Rudolfs ontmoet. Hier 

is geen soeke na aanvaarding nie. 
Hier is geen poging om enige aksie 
te regverdig nie. Hy vertel dit maar 
net soos dit gebeur het. 

As voormalige Huisgenoot-  
joernalis sou ek bietjie meer detail 
wou hê oor sekere aspekte: die 
mislukte huwelik, die depressie in 
Londen, die vuisgeveg met Marius 
Weyers (of was dit ’n amperse 
vuisgeveg? – ’n mens sal seker 
nooit weet nie, want niemand 
praat daar oor nie). Maar nou ja, 
dis teater en nié Freudiaanse psi-
goterapie nie, en partymaal vat jy 
wat jy kry, nie wat jy wil hê nie.

Die stuk bewys een ding, en 
dit is dat Rudolf as akteur moeilik 
geëwenaar word op die Suid-Afri-
kaanse verhoog. 

Die stuk is ’n kombinasie van 
sy poësie en nuwe dialoog om 
alles saam te bind. Maar, baie 
belangrik: Jy voel nooit asof jy na 
iemand luister wat vir jou gedigte 
opsê nie. Jy voel eerder of jy 
besig is om te luister na die inner 
workings van iemand se brein en 
gedagtes. Die poësie is dan ook 
die deel van die vertoning wat 
emosioneel die grootste trefkrag 
het. Die gesprekke tussenin gee jou 

’n asemhalingskans van die inten-
siteit van die poësie, ’n kans om al 
die inligting te verwerk voordat 
Rudolf aanbeweeg na die volgende 
karakter toe.

As jy ’n rol speel, is die ontblo-
ting van jou emosies aanvaarbaar. 
As jy jouself speel, is jou emosie 
die root canal van acting. Hier 
is geen ongemak nie. Jy voel nie 
ongemaklik oor wat hy sê of oor 
hoe hy jou laat voel nie. Jy verstaan 
eerder hoekom straight ou wit  
ballies is soos hulle is.

Hy is rou en hy ontbloot hom 
en hy maak homself emosioneel 
kwesbaar sonder om jou te laat 
voel jy het ongenooid by die toilet 
ingestap. Dis persoonlik, maar 
universeel. Die emosionele narra-
tief, gekombineer met sy historiese 
inhoud, laat jou wonder hoekom 
dié soort teater nie meer gereeld 
op feeste gesien word nie. 

Die kuns van verdwyn mag dalk 
’n outobiografiese stuk wees, maar 
dis nie net die outobiografie van 
Rudolf nie; dis die outobiografie 
van die ou straight wit ballie.

Ons besef nou sommige waar-
hede is meer aanvaarbaar vir fees-
gangers as ander. Die dood van 

’n kind is aanvaarbaar, die gesanik 
van ’n ou straight wit ballie nié.

Daar is ’n disconnect tussen 
waar ons vandaan kom en wat ons 
wil ervaar. Dis hoekom die foute 
van die verlede, minder as dertig 
jaar later, herhaal word. 

Almal vra dieselfde vrae, maar 
die antwoorde verander. Niemand 
luister meer na antwoorde nie.

Paul Riekert se klankbaan laat 
jou altyd onrustig voel, en dis heel 
moontlik waarom daar op dié 
Battery 9-stigterslid se knoppie 
gedruk is vir die musiek. Dit ding 
partymaal mee met die woorde 
sodat jy intens moet konsentreer 
om by te hou. Dit maak die  
ervaring intenser.

Marie Borstlap se regie en ont-
werp komplementeer Rudolf se 
teks en verbeter dit plek-plek. Die 
eenvoudige dog dramatiese ver-
hoogontwerp met die gebruik van 
lig en klank, om die eb en vloei 
van die ritme te beheer, dra baie by 
tot die sukses van die vertoning.

Is Die kuns van verdwyn 
’n nuwe idee wat in ’n ou formaat 
aangebied word, of is dit ’n ou idee 
wat in ’n nuwe formaat aangebied 
word? Dis albei. – Deon Maas

Hier is die ‘cool’ nou deur die kerk...
Fotostaatmasjien. Drama. 
Rhenish Girls’ High School. 
Môre om 14:00 en 16:30  
en 11 Maart om 20:00.

In sy outobiografiese Skrywers-
feesproduksie Weerklink van 
’n wanklank staan Pieter-Dirk 

Uys Donderdagoggend op die 
Drostdy-teater se kaal verhoog, 
druk sy vinger kamstig in sy keel 
en praat oor die noodsaaklikheid 
van “verbeeldingskots” – die uit-
braak van rou kreatiewe idees 
sonder voorbehoude of voorop-
gestelde idees of redigering. Uys 
was, soos altyd, onverbeterlik.

Net twee dae tevore het iets 
soortgelyks op die ietwat minder 
gestroopte verhoog van Rhenish 
Girls’ High School gebeur. Dit was 
openingsaand (lees: versagtende 
omstandighede), en hier het die 
veelbekroonde jong digter en self - 
bemarker extraordinaire Bibi Slip-
pers haar debuut gemaak in die 
hoofrol van ’n digter genaamd Bibi 
Slippers wat besig was met ’n gans  
ander tipe  “verbeeldingsbrakery”: 
’n kreatiewe kruising tussen ’n  
dissertasie en ’n eistedfodd. Sy  
was ongelukkig verbeterlik. 

Naas Fotostaatmasjien oorge
klank verlede jaar (met Slippers, 
Willemien Rust en Jude van der 
Wat in die rolverdeling) is dié 
Fotostaatmasjien dus die tweede 
teaterproduksie wat geïnspireer 
is deur Slippers se gelyknamige 
poësiedebuut wat in 2017 met 
die UJ-debuutprys, die Eugène  
Marais-prys vir poësie én die 
Elisabeth Eybers-prys vir poësie 
gesalf is.

’n Mens kan die jongste 
produksie (probeer) beskryf as 
’n soort ironiese “collage” van 

poësie en ander woorde, pop-
musiek deuntjies, fisieke bogtery 
en ’n soort narcisme van so ’n om- 
vang ryke aard dat nie minder nie 
as drié aktrises – Anna-Mart van 
der Merwe, Kathleen Stephens en 
Emma Kotze – reg moes laat ge - 
skied aan Slippers se private, pro-
fessionele en openbare persona. En 
tipies van ’n trots postmodernis-
tiese projek is Slippers se “aanbie-

ding” ’n paar keer “onderbreek” 
(en kamma ondergrawe) deur 
’n streng stem – dié van Nicole 
Holm – wat kritiek lewer en, is ek 
bevrees om te sê, grootliks ver-
woord het wat deur dié resensent 
se agterkop gemaal het.

Vir die nuwe produksie het 
Slippers self haar bundel vir die 
verhoog “gefotostateer”. Dit is 
myns insiens die eerste probleem. 

Pleks daarvan om afstand te doen 
van haar werk en die “duplisering” 
vir die verhoog in die hande van 
’n meer ervare en veral afstande-
like buitestander te laat, iemand 
wat bes moontlik ’n klompie van 
haar “darlings” kon laat sneuwel, 
het sy sélf die storielynlose teks-
skepping (of noem ’n mens dit 
eerder verwerking?) behartig en 
toe ’n vriend, Wessel Pretorius, 

gekry om die regie te behartig. 
Slippers het al verskeie openbare 
lofliedere aangehef oor Pretorius 
se werk, spesifiek die uitstekende 
Klara Maas se hart is gebreek, enso
meer: Die Vloeistof Trilogie, en ek 
is bevrees dat Fotostaatmasjien net 
te veel herinner aan Pretorius se 
Klara Maas en Renaissance. 

So oorrompelend anders as wat 
die digbundel was, so teleurstel-
lend is dié produksie, maar ver- 
staan my mooi: Op die openings-
aand het daar almaardeur die 
ingenome gekraai van millenniërs 
opgeklink, veral wanneer Schalk 
Bezuidenhout met wit bakkies en 
in ’n swart lyfkous en minus sy 
truitjie op die verhoog verskyn het, 
maar ná ’n kwartier het die meeste 
“oueres van dae” – mense bo 30 – 
in hul sitplekke verstar en begin 
wonder wanneer hierdie kreatiewe 
worstelinge tot ’n einde gaan 
kom. Dié produksie kon minstens 
20 minute korter gewees het.

Ja, die akteurs het gespring 
en gestoei en ge-oeloeleer en 
gespreekkoor en moedig deur die 
moeras van woorde gewaad, en 
hier verdien veral die imposante 
Len-Barry Simons vermelding vir 
sy fisieke energie en sang.

Maar uiteindelik het hierdie 
Vrystaatse ou tannie, wat deel 
was van die juigkommando oor 
Slippers se bundel, die teater 
teleurgesteld verlaat, want die 
beloofde “postmoderne kragtoer” 
het uiteindelik ’n selfingenome 
revue-agtigheid gebaar wat nie 
geboei het as teaterproduksie nie 
en ook nie die bundel verhelder 
het nie. Maar wat weet ou tannies 
nou, vernaam van selfvervullende 
profesieë van onoorspronklikheid? 
– Salomie Steyn

’n Toneel met 
Len-Barry 
Simons en 
Schalk Bezui-
denhout. Links 
is Emma Kotze 
en heel regs Bibi 
Slippers. Op die 
foto links onder 
is Anna-Mart 
van der Merwe. 
FOTO’S: NARDUS 
ENGELBRECHT
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Gevorm en hervorm
soos kleuterskoolklei.
Tot servetskribbels na pennevrug lei.
Gedistilleer.
Filtreer.
Masseer.
Tot laatnag.
Tot die son opkom.
Tot ons saamsing.
Almal saamsing.

Sanlam bied met trots die 2018 Musiekfees
by die US Woordfees aan. 2-11 Maart.

meester-
stuk.

Elke woord is ’n

Elke woord is ’n meesterstuk.

Lirieke.
Dis meer as ritmiese rympies.

Dis woorde,
metafore,

kore.
Geskaaf en geskuur.

Sanlam is ’n Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste. 
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Spys en drank

Skoonlief en die ondier: ’n Whisky-
sprokie vir grootmense. Leefstyl. 
Die Khaya. Môre om 18:30  
(geen o.18’s).

Wat dié aanbieding maak, is vreemd 
genoeg nie die whisky nie. Ja, daar is 
’n paar wizzas hier wat jou hare op die 
bors gaan gee en een of twee wat jou 
huis toe sal laat verlang, maar dis die  
aanbieder, Chris Koch, wat dié ding 
behoor-lik woema gee.

As whisky ’n magiese elikser is wat 
’n mens energie en stamina gee, dan het 
Koch beslis sy doepa ingehad. Op ’n lig-
hartige, speelse manier verweef hy die 
sprokie van Skoonlief en die ondier met 
die bekendstelling van verskillende  
enkelmoutwhiskies.

Die sprokiegedoente is maar so-so 
en bietjie van ’n stretch... maar hou in 
gedagte dat dit behoorlik laf en tong-in-
die-kies is.

Dié man kén sy whisky.
Met ’n kaal kop, gryserige hipster-

baard en een van daai lekker handlebar-
snorre is Koch ’n karakter.

Elke nou en dan duik die man agter 
die tafel in waar hy staan, en kom dan te 
voorskyn met die vreemdste pruik –  
à la-sprokie hier gaan ons!

“ ’n Goeie whisky is soos ’n kuise vrou: 
hoe langer sy neem om haar bene vir jou 
te wys, hoe meer kompleks is sy,” is een 
van Koch se kwinkslae.

So swaai-swaai die gehoor almal hul 
glase om te kyk of hierdie meisie een van 
daai diep siele is...

En die geluk is aan ons kant: Ons word 
getrakteer op Glenmorangie en Ardbeg 
van die Isle of Islay.

“Ek is opgelei deur die ou College of 
Whisky in Suid-Afrika. Hulle bestaan nie 
meer nie, maar hulle was baie breedvoerig 
in hul opleiding,” het Koch gesê.

“Ek het gewoon net ’n passie vir 
whisky ontwikkel... ek was ’n laatlam 
en my pa het altyd whisky gedrink.

“My pa was ’n boer. Dan kom hy in die 
aand huis toe en gooi vir hom ’n whisky. 
Dan ontspan hy en ek sit langs die kool-
stoof – dit was my plek, op die koleboks 
– dan sien ek hoe ontspan my pa.

“As hy dit nou alles neersit (die glas), 
dan spring ek op en gooi die laaste drup-
pels in my keel af… so, ek is ’n whisky-
drinker van ’n baie jong ouderdom af.”

Koch het gesê hy het ’n paar jaar gelede 
al, onder meer by die KKNK en Aardklop, 
gesien daar is ’n kans om mense op dié 
manier aan whisky bloot te stel.

“Dis maar ’n groeiproses om te leer 
whisky drink.”

Wat is die een ding wat vir hom uit-
staan van goeie whisky?

“As jy goeie whisky drink, staan jy nie 
met ’n hangover op nie – nooit nie.”

As daar kaartjies oor is, kan jy nog 
Saterdagaand hier nie ’n hangover kom 
kry nie. – Jo Prins

Shiraz en wildsvleis. Leefstyl. 
Die Khaya. Môre om 12:00  
(geen o.18’s).

Wanneer die Springbokke wen, is dit 
’n heuglike affêre. Mense vaar met wappe-
rende vlaggies die strate in en oral klink die 
volkslied of “Shosholoza” op...

Dís presies wat Woensdag oor middag-
ete gebeur het: ’n Springbok het ’n blesbok, 
sebra én wildevark ore aangesit. Goed, dis 
nou nie spanne wat gaan kragte meet met 
die All Blacks of Wallabies nie, maar soos 
Toetie sou sê: “I’ll take that one.”

In dié Agri-Expo Landbou-reeks word 
feesgangers blootgestel aan die besonderse 
kombinasie van ’n geliefde rooiwynkultivar,  
verskaf deur Shiraz Suid-Afrika, en wilds - 
vleis. Vier soorte vleis, in happiegrootte 
voorgesit, met daarnaas vier rooiwyne.

Telkens nadat die sjef Bertus Basson 
verduidelik het hoe die snitte berei is – 
“sonder tierlantyntjies” – moes mense 
proe en dan self uit die beskikbare vier 
wyne besluit watter wyn die beste daar- 
by pas. Dus: happie vleis, sopie, sopie, 
sopie, sjopie...

Daarna word in ’n blitsopname gevra 
wie watter van die wyne saam met watter 
happie verkies, en dan spring Edmund Ter-
blanche, voorsitter van Shiraz SA, weg om 
te verduidelik waar die wyn vandaan kom.

Terblanche wys dan ook op ’n kaart 
hoe die verskillende wynstreke hier in die 

suide daaruit sien en watter invloed die 
klimaat op verskillende wingerde het: hetsy 
dit nou hitte, koue of die helling van die 
landskap is.

En, natuurlik, die belangrikste: die 
impak van dit alles op dít wat in die 
bottel beland.

Langs my aan tafel verklaar Susan 
Geldenhuys, wat saam met ’n vriendin vir 
die dag van Worcester af deurgekom het 
Woordfees toe, sommer met die intrapslag: 
“Ek is hier vir die shiraz...”

’n Mens kan haar nie kwalik neem nie. 
Op die spyskaart is Benguela Cove Shiraz 
(2014); Lanzerac Syrah (2015); Waverley 
Hills se CW Reserve Shiraz (2013) en die 
show stopper – daar is meer plakkertjies 
op dié bottel as wat op die Curriebeker sal 
pas – La Cave Shiraz (2014) uit Wellington 
se wêreld.

“Wild is ’n deel van wie ons is, en oor 
die jare het ons opinie daaroor verander,” 
het Basson gesê.

Vir sy restaurante probeer hulle om die 
hele dier, die hele karkas, te gebruik. “Ons 
hang hulle op in die yskas en wag dan dat 
hulle ’n klein bietjie mouldy word... so 
’n bietjie skimmel... dan vee ons dit af en 
maak skoon.”

En dan, sê Basson, gebruik hulle 
omtrent alles.

Hoekom sê ek die Springbok het gewen?
Jy sal moet gaan proe: daai bok het 

gedrop, place én score. – Jo Prins

’n Springbok wat kan 
drop, place én score

Whiskyproeërs kry 
toe ekstra doepa

Lede van die Loft Puppet Company, wat nog vanaand en Sondag in Beloofde land te sien is, op Glen Beach met een van hul skeppings.  FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Skrywersfees

George Bizos: 65 Years of 
Friendship. Skrywersfees.  
ATKV-boektent. 7 Maart.

Wat ’n onuitspreeklike voorreg 
om twee van ons voorste juriste en 
stryders vir menseregte te sien.

Die oud-Matie regter Edwin 
Cameron het met George Bizos 
gesels en Bizos het vele vertellings 
uit sy veelbewoë lewe met die 
gehoor gedeel. Een daarvan was 
hoe hy in die bewindsjare van P.W. 
Botha op dieselfde vlug as die des-
tydse minister van justisie, Kobie 
Coetsee, toevallig kon help om die 
fondament te lê vir die geheime 
gesprekke tussen die NP-regering 
en die ANC oor die normalisering 
van die Suid-Afrikaanse politiek.

“Ek was natuurlik bereid om 
Coetsee se toenadering aan Oliver 
Tambo in Lusaka oor te dra. Groot 
was my skok dus toe ek by Coetsee 
verneem Botha is nooit ingelig oor 
wat hy vir my gesê het nie! Ek het 
elke oomblik verwag die veilig-
heidspolisie gaan my kom vra wat 
ek in Lusaka loop maak het!” 

Hy het besluit om vir Coetsee 
by dié se huis te gaan spreek, maar 
nie alleen nie. Hy het besluit om 
adv. Johann Kriegler, destyds voor-
sitter van Regslui vir Menseregte, 
later regter en nóg later eerste 
voorsitter van die Onafhanklike 
Verkiesingskommissie, saam te vat. 
Op ’n vraag van Cameron het hy 
gesê Kriegler se Afrikaner skap het 
’n groot rol gespeel in die keuse. 

Bizos het ook kosbare staaltjies 
oor die Afrikanerkommunis Bram 
Fischer gedeel. Bizos het vertel hoe 
belangrik Fischer se Afrikanerskap 
was in die besluit om hom as hoof 
van die verdedigingspan aan te stel 
vir die Rivonia-verhoor.

“Arthur Chaskalson (later 
hoofregter) het ons dit op die 
hart gedruk dat die doodstraf 
’n moontlikheid was. Hy het vir 
Bram gesê hy wat Bram is, met sy 
familiegeskiedenis – sy oupa was 
premier van die Vrystaat en sy pa 
’n regter – die regte een was om 
die regbank te herinner aan die 
kort termyne tronkstraf wat genl. 
De Wet en andere opgelê is na die 
Rebellie. Dit was ’n sleutelaspek.”

Bizos het hom sterk uitgespreek 
teen onteiening sonder vergoe-
ding. Hy het die regering se laks-
heid en korrupsie geblameer vir 
die stadige pas van grondhervor-
ming, en gesê dit is onnodig om 
aan die Grondwet te torring.

Cameron het die gehoor  
herinner dat Bizos sedert die af- 
sterwe van sy vrou en ou vriende 
soos Nelson Mandela en Ahmed 
Kathrada die wens uitgespreek het 
dat die sterwensklok maar vir hom 
ook moet lui. Die regter het Graça 
Machel se antwoord aan Bizos 
goedkeurend aangehaal: “George, 
hou nou op grens en van die ster-
wensklok praat. Dink watter werk 
vir jou oorbly, en doen dít.”

Die gehoor se applous het die 
raad van Madiba se weduwee tot 
algemene wens verhef hier op  
Stellenbosch. – Jan-Jan Joubert   

Antjie Krog: Suske en Wiske  
en Mandela. Drostdy-teater.  
7 Maart om 09:30.

Die een dag het die skrywer 
Antjie Krog lekker saam 
met haar dogter op Mon-

tagu in die hotel gesit en teug aan 
’n gin & tonic. Toe kyk sy op, en 
hier kom Kuifie verbygery. En 
wat is dit daar in die agtergrond? 
Jou waarlikwaar ja, dis Montagu 
se landskap!

Sy het dit van nader bekyk – 
want dit was ’n geraamde prent 
wat sy gesien het. En die jong 
man op die prentjie was nie 
Kuifie nie (hoewel daar ooreen-
komste is met hoe hulle geteken 
is). Dit was Suske, partner in 
crime-solving van Wiske, en saam 
met ’n uitgebreide groep kry hulle 
die wêreld se probleme opgelos. 
Wel, buiten vir twee stories in dié 
Vlaamse fotostoriereeks, oftewel 
comic strips.

Nou kan niemand wat Krog 
hoor praat het oor comics, ooit 
weer met dieselfde oë daarna kyk 
nie – net soos sy self.

Later jare, in België, het sy die 
Suske en Wiske-boeke gekoop en 
agtergekom dié duo reis inder-
daad oral waar daar probleme 

is – en in Suid-Afrika het hulle al 
’n paar keer kom draai.

Dus is die interessante ding 
van hoe hulle geteken word, dat 
hul liggame met die minimum 
detail geteken word – dit help 
dat mense baie maklik met hulle 
kan identifiseer en in hul skoene 
klim. Krog tref die vergelyking 
met Kuifie, wat buiten vir sy, wel, 
parmantige kuifie, min detail op 
sy gesig of hande het.

Daarteenoor is die ander 
karakters gedetailleerd geteken.

Suske en Wiske volg ook dié 
patroon. In die reeks waar Nelson 
Mandela sy verskyning maak, 
land die groep op Robbeneiland 
op soek na ’n ontvoerde professor 
wat ’n middel ontdek wat aragno-
fobie (die vrees vir spinnekoppe) 
kan genees. Die storie eindig nie 
goed nie, want skurke kom en 
skiet die houer met die middel 

stukkend. Want sien, hulle het 
snuf in die neus gekry dat dié 
middel nie net die vrees vir spin-
nekoppe genees nie, maar dit wis 
ook alle vooroordeele uit. 

Die skurke met die wapens 
is wapenhandelaars wat nie kan 
bekostig dat daar nié vooroordele 
bestaan nie, anders gaan wapens 
nie meer nodig wees nie.

Mandela is in die fynste detail 
geteken; ’n mens sien elke plooi, 
wimper – selfs die knoopsgate in 
sy kleurryke hemp.

Nog ’n storie speel af in 
KwaZulu-Natal, waar die rare 
(fiktiewe) Lily Natal groei. Die 
sangomas versorg dit en bewaak 
dit jaloers, want dit gee mense die 
vermoë om met diere te praat.  
Die storie loop verby skurke, die 
Groot Vyf, tot waar die hemele 
as ’t ware open om Lily Natal 
te omvou.

Krog verstaan haar onderwerp 
uitstekend, en omdat die kennis 
so gemaklik aan haar sit, kon sy 
rondspeel tussen verskillende 
ritmes – dan snaaks, dan ern- 
stig, altyd tref sy die kol.

Comics is nie kinderspele- 
tjies nie, merk sy op. En ’n mens 
glo haar onvoorwaardelik.  
– Jo-Ann Floris

‘Comics is nie kinderspeletjies’

Die skrywer Irma Joubert Woensdag in die ATKV-boektent, waar sy gesels het oor haar jongste boek, Mentje –  kind  
van Pas-Opkamp. Hans du Plessis het ook meer vertel oor sy roman Drie vroue en ’n meisie. FOTO: NATALIE GABRIELS

Willem Samuel, Loyiso Mkize, Antjie Krog en Daniël du Plessis.  
FOTO: NATALIE GABRIELS

Historiese verhale Bizos en 
Cameron 
roer gehoor
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Musiek

Peter Martens & Bryan Wallick. 
Klassieke musiek. Endlersaal. 
7 Maart om 20:00.

Hierdie konsert was die plaaslike 
tjellis Peter Martens se tweede vir 
die dag. Skaars 40 minute voor 
dié uitvoering met die Ameri-
kaanse pianis Bryan Wallick was 
Martens een van ses tjelliste wat 
in die konsert Cello Meet Dance 
opgetree het. Maar toe agtuur 
slaan, was Martens weer vol 
energie op die verhoog, gereed 
vir ’n tawwe program van Bach, 
Brahms en Rachmaninoff. 

’n Hele paar jaar gelede het 
Martens ’n album van Bach se 
ses suites vir solotjello die lig 
laat sien. Dié suites was in die 
vergetelheid toe die befaamde 
Spaanse tjellis Pablo Casals dit 
in 1936 herontdek het. Nou is 
dit deel van die kanon, en selfs 
’n roman oor hierdie ses suites 
is al gepubliseer.

Martens het die Suite No. 4 
in E-mol Majeur gespeel, en elk 
van die sewe bewegings is voor-
treflik uitgevoer. Die frasering 
was gepas, die artikulasie fyn 
en deurdag, en die dinamiek 

het ’n gevarieerde klankpalet na 
vore gebring.

Dit is nou wel net die tjello 
wat op sy eie speel, maar Bach se 
musiek en Martens se spel maak 
daarvan ’n ryke en intense werk. 
Boonop moes Martens tegniese 
vernuf aan die dag lê om die  
laaste beweging met sy inge-
wikkelde lopies te laat vlot.

Wallick het daarna aangesluit 
vir Brahms se Sonate in E Mineur 
vir Tjello en Klavier, op. 38. Die 
eerste deel het ’n liriese aard, 
maar met ’n tikkie drama. Die 
spelers het genuanseerd gespeel.

Hoewel die klavierparty tog 
sterk is, het Wallick nooit die  
tjello oordonder nie. Hulle het  
die eb en vloed van die musiek 
beheersd gehandhaaf en uiteinde-
lik ŉ kragtige vertolking gelewer.

Ná die pouse was Rachmani-
noff se Sonate vir Tjello en Kla - 
vier in G Mineur, op. 19, aan 
die beurt. Soos wat ’n mens van 
Rachmaninoff kan verwag, speel 
die klavier hier ’n sterk rol en 
soms oorheers dit selfs die tjello.

Die klavier het lang solofrases 
wat bo-oor die tjello se lae note 
sweef. Wanneer ons by die half 

skisofreniese tweede beweging 
(allegro scherzando) kom, is die 
klavier selfs meer prominent. Dit 
het wel vir opwindende spel van 
albei instrumentaliste gesorg.

Die stadige derde beweging 
herinner aan die komponis 
se Klavierkonsert No. 2. Dié 
beweging is wel roerend, maar 
plek-plek raak net té soetsappig.

’n Opwindende klimaks in die 
vierde beweging (allegro mosso) 
het gesorg dat nie net hierdie 
werk nie, maar sommer die hele 
konsert op ’n hoogtepunt afgesluit 
word. – Wayne Muller

Bach se musiek en Martens se tjellospel sorg vir ryke ervaring

Afrika, my verlange / Afrique 
mon désir. Sanlam-musiekfees. 
11 Maart om 16:00. Stadsaal.

As Afrikaans as Afrika-
taal jou hart se punt is, is 
daar geen beter plek om 

te wees as by dié produksie van 
Laurinda Hofmeyr en die Afrique 
mon désir-ensemble nie. Dit is 
Afri kaans se tuiskoms in Afrika 
op die verhoog.

Laurinda Hofmeyr en sewe 
ander kunstenaars van reg oor ons 
vasteland vervleg hul talente met 
die sielvolle animasie van Diek 
Grobler – en neem ’n mens op 
’n musikale en dansreis na Frans-
sprekende Afrika – ’n groot deel 
van Afrika wat buite baie Suid- 
Afrikaners se ervaringsveld val.

Die gedigte wat deur Laurinda 
getoonset is, kom uit die Demo-
kratiese Republiek van die Kongo, 
Kameroen, Madagaskar, Maurita-
nië en dies meer, met my gunste-
ling ’n lied uit die Ivoorkus: “Nou 
is die tyd vir beskuldigings”.

Daar heers ’n sonderlinge hel-
derheid en energie op die verhoog, 
wat ingeklee word met kleure uit 
daardie dele van die vasteland – 
die eksotiese kleure wat ook te 
sien is in die klere wat Laurinda en 
die Franssprekende lede van die 
ensemble dra. (Schalk Joubert dra 
sy gewone T-hemp en jeans.)

Die energieke danspassies van 
Malako Wekuna-Soba en Yama-
moto Bonkuta Loyeke laat die 
warm hart van Afrika pols in die 
historiese ou Stellenbosse stadsaal.

Laat ek dit nou maar hier 
beken: Ek het ’n sagte plek daar-
voor as swart mense wie se moe-
dertaal nie Afrikaans is nie, in 

Afrikaans sing. Dit verskaf aan  
my sielsplesier. Om dus te hoor 
hoe daardie Franssprekende  
Kongolese agtergrondsang verskaf 

terwyl Laurinda se toonsetting 
van gedigte deur Antjie Krog en 
Sheila Cussons voorgedra word, 
is regtig spesiaal.

Waar kom die onkonvensionele 
samewerking tussen Laurinda en 
die Kongolese vandaan?

Sy is in 2016 deur Nico 
McLachlan, uitvoerende hoof van 
die Kaapstadse musiekakademie, 
gevra om gedigte vir die Afrique 
mon désir-projek te toonset. En 
soos sy self sê, is dit mos haar ding: 
“Ek sit musiek by woorde.”

Dit was vir haar ’n uitdaging, 
want “ek was laas op universiteit 
aktief besig met Frans!” Sy beskou 
dit egter as ’n waagstuk waaruit sy 
groot baat gevind het.

“Ek het wonderskone gedigte 
ontdek en wonderlike mense 
leer ken. Afrique mon désir het 
’n klomp temas in my lewe byme-
kaar laat kom. Dit voel asof alles 
saamgewerk het om dit te laat 
gebeur – asof dit eenvoudig net 
móés gebeur.”

Die tale wat jy gedurende hier-
die grensverskuiwende produksie 
hoor – dis nou buiten Afrikaans – 
is Frans, Lingala, Swahili, Tshiluba 
en Kikongo.

Maar eintlik is dit maar net 
die een universele taal wat hier 
gehoor word, die gedeelde taal 
van die hart in ’n verdeelde vaste-
land – musiek.

Laurinda Hofmeyr het deur die 
toonsetting van poësie al soveel 
tot die uitbouing van Afrikaans  
as fleurige en vriendelike taal 
bygedra. Maar hierdie is sekerlik 
haar grootste bydrae nóg tot ons 
geliefde taal – om haar te laat dans 
saam met haar taalsusters van reg 
oor Afrika. – Jan-Jan Joubert 

Die sielsplesier van ons hartstale

Laurinda Hofmeyr eergisteraand in die stadsaal op Stellenbosch. FOTO’S: NATALIE GABRIELS

Kyk wie was almal by Laurinda se vertoning

VAN LINKS AF Laurinda Hofmeyr, Vicky Davis en Marita van der Vyver; Deon Meyer en Marianne Vorster; Andries Bezuidenhout, Danie Marais en Carine Terreblanche.
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Toneel

KOM VIER ONS SKRYWERS 
BY EXCLUSIVE BOOKS 

TYDENS DIE WOORDFEES!

AANBOD GELDIG 
2-11 MAART

OOP 7 DAE ‘N WEEK 
09:00 – 19:00

LAAI DIE TOEP HIER AF!

*HIERDIE TITELS 
EN NOG BAIE MEER

14 ANDRINGA STRAAT, STELLENBOSCH

Melk & vleis. Hoërskool  
Cloe tesville. Vandag om  
20:30,  10 Maart om 10:00  
en 11 Maart om 20:30.

Voor ’n mens enigiets oor 
Melk & vleis se tweede 
opvoering hier by die 

Woordfees kan sê, móét die ver-
foeilike gedrag van die vier vroue 
in die voorste ry (sitplekke A9-12) 
genoem word. Hulle behoort in 
die eerste plek oor glas te kruip tot 
vlak voor die akteurs en regisseur, 
Marthinus Basson, en hulle om 
verskoning te vra vir wat hulle hul 
aangedoen het. So ’n gebrek aan 
respek en basiese ordentlikheid het 
’n mens lanklaas beleef.

Dat die akteurs te midde van 
’n gekekkel, gehekel en gelag op die 
mees onvanpaste oomblikke enig-
sins ’n sinvolle woord kon uitkry, 
wat nog te sê van spel met diep-
gang, dien bloot as bewys van hul 
professionalisme en vermoëns. Dis 
ook net aan die akteurs te danke 
dat die gehoor nie deur daardie 
spulletjie algeheel van ’n besonder-
se teaterervaring beroof is nie. Ek 
matig my dus aan om te sê: Julle 
verdien dieselfde lot as die kinders 
van Medea. Mag julle nooit weer 
’n voet in ’n teater sit nie.

Melk & vleis kom aan by die 
Woordfees met ’n reputasie so 
lank soos Euripides se Medea wat 
as bronteks en agtergrond vir dié 
nuwe toneelstuk dien. By Aard-
klop, waar die produksie gedebu-
teer het, stap hulle met bykans al 
die pryse weg, waaronder vir beste 
produksie en ook ’n toekenning 
aan die dramaturg Marina Alber-
tyn vir grensverskuiwende werk. 
Sy ontvang ook vanjaar die Fiësta- 
prys vir die beste nuutgeskepte 
Afrikaanse werk.

Of Melk & vleis werklik as 
grensverskuiwend kwalifiseer, is 
’n saak van debat. Medea is tog 
wêreldwyd al menigmaal verwerk 
en in bykans elke genre opgevoer, 
insluitend verhoog, opera, film en 
televisie. Vir die verhoog is daar 
van Jean Anouilh se Médée in  
1946 tot Neil Labute se Medea 
Redux in 1999 met Calista Flock-
hart in die hoofrol, Tom Lanoye se 
2001-weergawe genaamd Mamma 
Medea tot ’n onlangse moderne 
weergawe deur Ben Power by 
die National Theatre in Londen 
met Helen McCrory oor wie die 
resensente lofpsalms gesing het.

Albertyn se studieleier toe 
sy Medea as onderwerp vir haar 
meestersgraad by die US gebruik 
het en die regisseur van Melk 
& vleis, Marthinus Basson, was 
self al as regisseur by twee ander 
produksies van dié Griekse mite 
betrokke, naamlik Lanoye se  
Mamma Medea in 2002 met die  
formidabele Anthea Thompson  
as Medea en Coba-Maryn  
Wil se nach se eenvrouvertoning 
Medea in 2011.

’n Mens noem hierdie voor-
beelde nie om afbreuk te doen 
aan Albertyn se weergawe nie. 
Allermins. Dit gaan oor die term 
“grensverskuiwend”. Waaroor min 
twyfel kan bestaan, is dat Melk & 

Vleis ’n ongelooflik intelligente dog 
uiters toeganklike werk is waar die 
woordspeling op voeding en  
versorging in die titel bloot 
’n voorsmaak is van die pitkos 
wat wag in die lyf van die teks.

Soms word ’n teks te maklik as 
veelvlakkig of kompleks beskryf, 
maar in die geval van Melk & 
Vleis is dit geensins onvanpas nie. 
Albertyn se grondslag, naamlik 
die mite, is só subtiel verweef in 
die besonderhede van die gebeure 
dat jy ongeag ’n klomp leidrade  
letterlik eers in die laaste oom-
blikke tot verhaal kom en besef 
wat  sy gedoen het. Niks is eintlik 
op die ou einde wat ’n mens gedink 
het dit is nie. Dat die skokwaarde 
van die slot so groot bly, al weet 
’n mens eintlik wat gaan gebeur, 
spreek boekdele oor die vernuf van 
die dramaturg, maar eweneens ook 
dié van die regisseur.

Haar taalgebruik en die 
magdom uiters relevante temas 
wat sy insluit, staan sentraal tot 
die stuk se eietydse gevoel en die 
mate waartoe ’n mens daarmee 
kan identifiseer. Wat jou verder 
beïndruk, is die geweldige insig 
wat Albertyn as jong vrou toon – 
sy is maar 25 jaar oud – omtrent 
die verhoudingsdinamika binne 
die huwelik, sowel die pyn as die 
ekstase. Trouens, die troefkaart van 
Melk & Vleis is die behendigheid 
waarmee Albertyn die verskillende 
verhoudings in die stuk vestig, kar-
teer en manipuleer, só knap dat die 
gehoor meegevoer raak en hulle 
algeheel daarmee kan vereensel-
wig. Toe die ligte aangaan, hoor ek 
agter my: “En hierdie is baie nader 
aan die waarheid as wat jy sou 
dink, veral daar waar ek vandaan 
kom.” Vir ’n groter pluimpie kan 
Albertyn skaars vra.

Die verhaal is kortliks dat 
Medea (Illse Roos), ’n liberale en 
onafhanklike vrou van Kaapstad, 
een aand in 1996 ’n Oos-Kaapse 
boer genaamd Johannes (Neels van 
Jaarsveld) by ’n partytjie ontmoet 
en halsoorkop verlief raak. Sy 
sê haar werk as aktuaris op, belê 
al haar geld in sy sukkelende 
familieplaas en trek sak-en-pak 
platteland toe. Medea maak nie 
hond haaraf by haar puntenerige 

skoonma en dié se vriendinne met 
hul bypassende pastelpakkies en 
was-en-set hare nie. Nadat haar 
skoonma haar soveelste versoe-
ningspoging verwerp, bevriend sy 
dus die huishulp, Bongi (Nom-
khita Bavuma), en ontferm haar 
oor Esona (Sesethu Zamxaka), 
Bongi se tienerdogter. Johannes 
verval mettertyd in die bekende 

gedrags patrone. Sy rassisme, 
brassery en owerspel raak onhoud-
baar, so ook hul bekgevegte, en 
die verbrokkeling van die huwelik 
is onvermydelik. Dit is egter in 
die skikkingsoor eenkoms dat die 
klimaks van die drama lê.

Roos lewer ’n kragtoer as 
Medea. Sy slaag daarin om haar 
ambivalente karakter perfek vas 

te vang en beweeg deurgaans 
presies aan die korrekte kant van 
die spanningslyn. ’n Mens kan 
nie aan enigeen dink wat Roos 
dít sou kon nadoen nie, veral in 
die omstandighede waarin hulle 
moes speel. Van Jaarsveld het sy 
rol by Paul du Toit oorgeneem, nie 
’n maklike taak nie, aangesien Du 
Toit ’n Fiësta-prys as beste akteur 
ontvang het vir sy vertolking. Van 
Jaarsveld moet ontsaglik hard 
gewerk het, maar sy vertolking 
is genuanseerd en oortuigend en 
sy interaksie met sy medespelers 
naatloos en gemaklik. Bavuma en 
Zamxaka gee knap ondersteuning 
aan die hoofspelers en beklemtoon 
die Suid-Afrikaanse karakter van 
Albertyn se teks met hul Xhosa- 
sang en -poësie.

’n Mens vermoed Albertyn 
sal nie omgee as jy sê Melk & vleis 
sou sonder die bydrae van Basson, 
vroeër en nou, nie gewees het wat 
dit vandag is nie: ’n wenner in alle 
opsigte. So ook Basson se puik 
stel – uitstekend belig deur Chris 
Pienaar – met die kli niese kom-
buisteëls wat, makaber genoeg, 
aan ’n slaghuis herinner. Melk & 
vleis het die reputasie wat hom 
vooruitgeloop het, gestand gedoen. 
– Marina Griebenow

‘Nader aan die waarheid as wat jy dink’ 

Neels van Jaarsveld en Illse Roos in Melk en vleis. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Redi Tlhabi: Khwezi. Skrywersfees.  
HB Thom-seminaarkamer. 8 Maart.

Daar sit sy, so klein, op die oog af so broos 
en tog so dapper en sterk: Redi Tlhabi, 
die vrou met die moed om die onreg wat 

Jacob Zuma teen die dogter van ’n eertydse kame-
raad gepleeg het, oop te skryf, soos dit hoort.

Sy is op die verhoog van die HB Thom-semi-
naarkamer, volgepak met ’n gehoor wat ’n bietjie 
jonger, ’n bietjie donkerder en ’n bietjie vrouliker 
is as die meeste Woordfeesgehore, in gesprek met 
News24 se hoofredakteur, Adriaan Basson, oor 
haar trefferboek Khwezi. 

Dit was ’n maklike besluit om oor Fezekile 
Kuzwayo – beter bekend as Khwezi, uit die tyd toe 
haar identiteit weens haar verkragtings klagte teen 
Zuma beskerm moes word – te skryf, sê Tlhabi.

“Ek het gewonder wat van haar geword het 
en ek was ongemaklik om stilweg te bly woon as 
deel van die gemeenskap wat toegelaat het dat dit 
met haar gebeur. Hoewel dit nie so beplan is nie, 
het die tydsberekening van die boek beteken ek 
kon Zuma finaal teregwys kort voor die ANC se 
leiersverkiesing verlede jaar,” het Tlhabi erken.

Die dag nadat regter Willem van der  
Merwe Zuma onskuldig bevind aan verkragting, 
het Kuzwayo – vervul met vrees ná die vuige 
ANC-aanvalle op haar gedurende die hofsaak – 
Amsterdam toe gevlug.

Tlhabi het benadruk hoeveel sy Khwezi  
bewonder het omdat sy bereid was om ’n magtige 
man soos Zuma voor die hof te daag oor sy dade. 
Sy en Basson het gesels oor hoe die staatsappara-
tuur teen Khwezi gebruik is en hoe die ANC se 
Vroue liga haar in die steek gelaat het.

“Vir ’n onskuldige man het Zuma darem baie 
gedoen om die proses te manipuleer,” het Tlhabi 
uitgewys. Khwezi se konsultasies met die staats-
aanklaer is byvoorbeeld afgeluister.

Rudie van Rensburg:  
Hans steek die Rubicon oor. 
Skrywersfees. ATKV-boektent. 
8 Maart om 12:00.

Dis moeilik om te dink Rudie van 
Rensburg is 66 jaar oud. Nie dat dít 
deesdae oud is nie – ek ken mense 
van dié ouderdom wat kitesurf.

Maar Van Rensburg se kop hou 
dalk nie tred met sy lyf nie – dié lang, 
maer man met die grys kop, ’n kop 
wat bésig is.

Rudie is ’n oudkoerantman van 
Volksblad in Bloemfontein wat 
allerhande draaie geloop het (onder 
meer by Sanlam), maar wat die laaste 
jaar of tien doen presies wat hy moet 
doen: skryf.

Van Rensburg is ’n juweel in 
die Suid-Afrikaanse misdaad-
fiksielandskap.

As jy vroeër aan misdaadfiksie 
as genre gedink het, het almal dadelik 
– en seker tereg – die naam Deon 
Meyer genoem.

Nou, hier wil ’n mens nie die 
woorde new kids sê nie, maar die 
blok het inderdaad intussen verskeie 
opwindende en lekker stemme 
bygekry. En Rudie is een van hulle.

Waar ander skrywers dalk 
gemeen het dis ’n gawe gedagte om 
óók ’n “poliesman”-karakter te skep 
wat issues met die bottel het en 
’n rokjagter is (hulle lees dalk nie), 
is Van Rensburg se Kassie Kasselman 
die spreekwoordelike vars bries.

Hierdie ou het nie issues nie. 

Oukei, hy het dalk, maar dis eerder 
omdat hy nie weet watter baadjie 
pas by watter skoene nie, en omdat 
hy gereeld baie bekommerd is oor 
sy seëlversameling.

Hoewel dié gesprek met sy mede-
skrywer Kerneels Breytenbach 
gegaan het oor Van Rensburg se 
skreeusnaakse roman Hans steek 
die Rubicon oor, het die feit dat 
’n splinternuwe roman, Ys, nou in 
April verskyn (nog ’n Kasselman-
boek), swaar in die lug gehang.

En dan het Van Rensburg self ook 
vertel van nóg ’n roman, Medusa, wat 
vir volgende jaar beplan is.

En nog is dit het einde niet:  
Hy werk reeds volstoom aan ’n 
volgende Kassie Kasselman.

Ja, die gesprek tussen Breyten-
bach en Van Rensburg gaan oor Hans 
wat die Rubicon (in die ouetehuis) 
oorsteek en dié nuwe genre, satire, 
wat ’n misdaadfiksie-man aangepak 
het, maar Medusa – daaroor is dié 
feesganger nuuskierig.

Van Rensburg het vertel hy het 
as ’t ware aan twee romans gelyktydig 
gewerk: Medusa soggens en Hans 
steek die Rubicon oor saans. Maar die 
tema van Medusa was só swaar dat 
dit hom op ’n baie donker plek gehad 
het. Hans en sy Rubicon was nét 
die regte teenpool om hom van dié 
swarigheid te red.

Maar ons sal maar moet wag 
om te sien wat presies dié gewig- 
tige tema van Medusa is. Nóg Brey-
ten bach nóg Van Rensburg wou 

hoegenaamd ’n woord hieroor rep.
“Ek was regtig in ’n donker hoek 

gewees... die navorsing het my baie 
depressief gemaak. In ’n stadium was 
dit vir my só erg dat ek dit oorweeg 
het om die onderwerp te verander,” 
het Van Rensburg met verwysing na 
Medusa gesê.

“ ’n Paar maande later het ek by my 
uitgewer gehoor hulle wil Hans teen 
einde verlede jaar klaar hê; dus het 
ek die eie onhebbelikheid aan myself 
gedoen deur twee boeke op een slag 
te skryf.

“Dit was nogal ’n lekker balans: 
soggens Medusa en saans Hans. 
In die aande kon ek ’n bietjie ontlaai 
en lig en speels wees, maar in die 
oggend was ek weer terug by die 
broeiende, donker onderwerp 
van Medusa.”

Van Rensburg het gesê hoewel 
die een boek ontlading vir die ander 
was, sal hy nie sommer gou weer twee 
boeke in een sitting aanpak nie.

“Dit was nogal hel.”
Oor Hans het Van Rensburg gesê 

dit het werklik vir hom soos ’n debuut 
gevoel omdat hy met ’n hele nuwe 
genre besig was.

“In die aande lê ek in die bed en 
dan dink ek aan hierdie snaakse ding 
wat ek geskryf het. Dan, die volgende 
oggend wanneer ek opstaan, is ek 
doodseker dis glad nie (snaaks nie).”

Maar ek dink tog as skrywer  
van misdaadfiksie sowel as satire  
het Van Rensburg sy Rubicon  
oorgesteek. – Jo Prins

Donker én lig – tegelyk

Méér nodig om verkragtingskultuur te beveg

“Ek was regtig in  
’n donker hoek...  

Die navorsing het  
my baie depressief  

gemaak. 

Volgens Tlhabi is die geweld teen vroue in 
die ANC-gevangenekampe ’n belangrike blinde 
kol in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing, en 
was “die bevrydingstryd aangenamer vir mans as 
vir vroue”.

Sy het dit ook betreur dat huidige Suid- 
Afri kaanse politieke leiers soos pres. Cyril Rama-
phosa en die DA-leier, Mmusi Maimane, nie méér 
doen om die verkragtingskultuur in die land te  
veroordeel en beveg nie.

Die welsprekende Tlhabi meen nie dat regter 
Van der Merwe spesifiek bevooroordeeld was 
of dat hy geplant is om Zuma te bevoordeel nie; 
volgens haar was die regter baie konserwatief en 
die hofverrigtinge onnodig stief teenoor Khwezi. 
– Jan-Jan Joubert FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
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Kom maak ’n draai by die Netwerk24-
feeskafeetent by die Bloekomhoek.

11 Afrikaanse tydskrifte & 35 koerante

Teken in en kry 
’n GRATIS geskenksak 
met:
•  Kookboeke van Huisgenoot,  

Bravo & Sarie
• ’n Agterpaaie DVD
• Moerkoffie van WegRy & Sleep
•  R100-geskenkbewys wat jy in die 

Feeskafee winkel kan spandeer

JOU EERSTE MAAND IS GRATIS!

Kry meer as 
R1 000 se waarde 

teen slegs 
R99 per maand!

SPESIALE 
WOORDFEESAANBOD!

Kleinboer: Hierdie huis.  
Skrywersfees. Pulp Cinema 
Neelsie. 7 Maart.

Hierdie is een van daardie produk-
sies wat gerus maar herhaal kon 
word. Ja, die feesaanbod is gek en 
’n mens moet jou dinge beplan, 
maar dis jammer dié ene het  
heelwat mense verbygegaan.

Nog ’n uitdaging is dat die hele 
vertoning by die twee uur duur – 
in sy geheel dus ’n lang produksie.

Die aanbod is in twee gedeel: 
Eers word ’n splinternuwe doku-
mentêr deur die rolprentmaker 
Niel van Deventer aangebied wat 
handel oor die lewe van Fanie 
de Villiers, oftewel Kleinboer, en 
sy oorlede vrou, Lungi. Dan, ná 
’n smoke break waar jy sommer in 
die voorportaal ook vinnig ’n bier 
kan kry, het die joernalis Albertus 
van Wyk met Kleinboer ’n onder-
houd gevoer.

Sommer net dáár op ’n rooi 
bankie voor in die teater.

Nou, feesgangers kan kies: 

Wil jy nét die dokkie kyk; nét die 
bespreking bywoon; of albei?

My raad sou wees: albei.
Vra maar vir Ingrid Winter-

bach. Sy was daar.
Hoewel die dokkie vir my 

weinig nuwe inligting gehad het,  
is daar dele wat ongelooflik 
roerend is. Soos waar Kleinboer  
in sy skryfkamer in sy huis in  
Yeoville, Johannesburg, sit, en  
van sy rekenaarskerm af lees  
oor Lungi se laaste dae.

Die vertrek is donker en die 
kyker sien hoe die lig van die 
rekenaarskerm op die skrywer  
se gesig val.

En dan lees hy... Hoe Lungi by 
die trappe afval en haar kop kap; 
hoe niemand hom kan bereik nie, 
want sy selfoon het by die huis 
gelê; hoe sy met masjiene aan die 
lewe gehou word in die hospitaal.

Sy stem is vol verlies… uitein-
delik spring hy op, neem ’n sluk 
bier en stap uit die vertrek. Net 
dié oomblik maak die dokumentêr 
die moeite werd.

Maar dan is daar ook onder-
houde met medeskrywers, mense 
soos Harry Kalmer en Vincent 
Pienaar en die sosioloog-skrywer-
rocker-digter-skilder Andries 
Bezuidenhout.

Wat wél in die dokkie kort, is 
’n bietjie atmosfeer van Yeoville, 

André Bartlett: Weerlose  
weerstand. Skrywersfees. 
ATKV-Boektent. 6 Maart.

Jare gelede moes ek by die Aard-
klop-kunstefees op Potchefstroom 
’n gesprek bywoon tussen domi-
nees van die NG Kerk wat verskil 
oor die Belydenis van Belhar.

Ná meer as ’n dekade van 
politieke beriggewing het ek nie 
gedink bitsige kleinlikheid kan 
my nog verstom nie, maar toe ek 
by daardie gesprek uitstap, was ek 
letterlik só geskok oor die lae vlak 
van mense wat getrou en enkel 
bitter dinge doen dat ek ’n vriend, 
wat gereeld oor kerksake verslag 
gelewer het, gebel het om te vra 

Gay-debat helaas bitter soos altyd
hoe hy dit met die spul uithou, 
want van die liefdesgebod en die 
gemeenskap van die heiliges waar-
mee ek grootgemaak is, was daar 
niks te sien nie.

“Ja, dit is so dat geen debat 
bitterder as ’n kerkdebat is nie,” 
het hy hartseer beaam. “Jy moet 
onthou, hulle dink hul saligheid 
hang daarvan af dat hulle reg is.”

Dit was weer so hier toe Weer-
lose weerstand, dr. Andre Bartlett 
– oudpredikant van die gemeente 
Aasvoëlkop in Northcliff – se boek 
oor die verloop van die gay-debat 
in die NG Kerk bespreek is.

Min mense wat enigiets oor die 
NG Kerk se onlangse verlede weet, 
kan oningelig wees oor die ver-

guising wat Bartlett al van behou-
dendes moes verduur. Ek wonder 
of dit erger was as die kastyding 
wat hom gister toegedien is, die 
gal wat gebraak is teen die kerk 
en sommige kerkleiers.

Dit is volgens alle aanduidings 
’n nodige en goed geskrewe boek, 
maar tussen sy medepaneellede,  
Jean Oosthuizen, Michelle Boon-
zaaier en Pieter Oberholzer, is 
Bartlett omtrent tot sondebok 
gemaak en gekruisig omdat hy nie 
die kerk – wat sy geestelike tuiste is 
– hard genoeg veroordeel het nie.

En Bartlett sit daar en vat dit 
op die ken terwyl die bitterheid 
in omvang (en soms volume) 
toeneem, met Oberholzer die 

ergste. Ja, hy erken hy kon hom 
dalk sterker uitgespreek het, 
maar paradigmaskuiwe gebeur 
soms geleidelik. 

Nee, die moderator, ds. Nelis 
van Rensburg, is eintlik ’n goeie 
mens, selfs al maak hy soms foute. 
Eintlik is die NG Kerk-leierskap 
maar net mense op verskillende 
punte van die pad. Hy wou nie 
byltjies slyp nie, maar help bou 
aan ’n kerk waarvoor hy lief bly, 
ook as hy vir die kerk kwaad 
word. ’n Kerk waarin sy klein-
kinders dalk sal leer om almal 
sonder voor oordeel lief te hê en 
te aanvaar.

Ek was weer geskok oor die lief-
delose venyn van die aanvalle, en 

op enigeen wat van die ander drie 
panneellede verskil. Hul gedrag 
was in wisselende graad vir my 
onaantreklik – nie dat hulle self so 
sal dink nie. – Jan-Jan Joubert

daardie lewendige mal nes waar 
musiek pomp en taxi’s skreeu en 
raas en, so voel dit, burgers van 
elke land uit Afrika die strate 
kruis en dwars.

Maar, sê Van Deventer, moenie 
bevrees wees nie: Hierdie is nog 
’n “work in progress”; hy wag vir 
nog argiefmateriaal om juis meer 
van Yeoville te wys.

“Daar is blykbaar nog so drie 
ander Afrikaners daar met wie ons 
ook onderhoude wil doen.”

Enter Albertus van Wyk, die 
groot kaalkopman met die bok-
baard wat destyds waarskynlik 
per ongeluk die eerste leser van 
Kleinboer se wegholdebuutboek, 
Kontrei, was.

En hoe skop hy die onderhoud 
af met Fanie?

Uit sy baadjie se binnesak 
kom jou wragtig ’n nip Klipdrift 
wat vir Kleinboer net daar op sy 
gemak plaas.

Hy neem ’n sluk brannas wat 
mý oë laat traan.

“My onskuld is so lank volge-

hou op seksuele gebied... dis soos 
’n veer wat so afgedruk is,” het 
Kleinboer vir Van Wyk gesê oor 
die feit dat hy ’n late bloomer was 
en sy maagdelikheid eers verloor 
het toe hy al in die twintig was.

“Maar,” het hy bygevoeg, 
“daar is meer as een manier hoe 
’n mens jou onskuld verloor, dat 
jy besef die wêreld is nie hierdie 
Rice Krispies-boks met die mooi 
verhaaltjie agterop nie.”

Van Wyk het gesê in al drie 
van Kleinboer se boeke, Kontrei, 
Werfsonde, en nou Hierdie huis, 
is dit asof daar “purgasie” is, en hy 
wonder of daar nog iets oor is.

“It remains te be seen... ek weet 
glad nie.”

Maar Kleinboer het bedaar, hy’s 
nie meer daardie “jagse jong man” 
wat in sy motor vlieg en die strate 
invaar na ’n bordeel nie.

Vandag is hy 60-plus, “op 
Viagra”, maar dalk skuil daar tog 
’n volgende boek wanneer hy sy 
skryfkamer in daardie huis in  
Yeoville opruim. – Jo Prins

Die ‘jagse jong man’ het bedaar

Fanie de Villiers, oftewel Klein-
boer.  FOTO: NATALIE GABRIELS
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100% Stellenbosch

Hoe dink, voel en hoop die mense van Stellenbosch? In die Universiteit Stellenbosch se eeufeesjaar wou die deelnemende 
teaterstuk 100% Stellenbosch presies dit ondersoek. Só het dit gewerk: 100 deelnemers is gekies wat 1% van die Stellenbosse 

bevolking en demografie verteenwoordig. Volgens die 2011-sensus is 51% van Stellenbossers byvoorbeeld vroulik en  
49% manlik. Dus was 51 van die deelnemers vroulik en 49 manlik. In die vertoning, wat in Februarie in die HB Thom-teater op 

die planke was, het die 100 deelnemers op ’n ronde verhoog byeengekom wat ’n sirkelgrafiek voorgestel het. Elke persoon 
het ook ’n voorwerp saamgebring wat hulle op een of ander manier verteenwoordig – iets wat vir hom/haar belangrik is.  

100% Stellenbosch was ’n kans om die wêreld deur 100 paar nuwe oë te sien.

Martin de Abreu

Every now and then in life, 
if you’re lucky, you come 
across something, someone 

or somewhere that makes you stop, 
take stock and look at the world 
around you. If you’re even luckier, 
this changes you and you walk 
away a different and hopefully a 
better and more aware person.

For me, this “something” was 
the production 100% Stellenbosch 
with 100 residents from town.  

The evening began with all 100 
participants repeating their own 
version of the above intro, setting 
the scene for what would become 
a rollercoaster of emotions, ques-
tions, revelations and jaw-drop-
ping moments. Sitting there, listen-
ing to each participant proudly 
introduce themselves and their 
passions, I saw 100 people who in 
their own unique way wanted to be 
heard and seen, but were also ner-
vous, some even hesitant. Leading 
up to this production I’d heard and 
read about the mechanics of this 
show and what it sought to achieve 
and promote. I’d seen the statistics 
that these 100 participants were 
pulled from. Until this point, 
they were mostly numbers and 
names on a page. It was during the 
individual introduction of all 100 
participants that the numbers took 
on life and became full-blooded 
humans, all neighbours in this 
little town called Stellenbosch. 

As the evening progressed 
and we were taken on a journey 
of questions, truths, opinions 
and at times lies, I found myself 
constantly wondering what my 
answers would have been, should 
I have been chosen as one of the 
100. I followed each question, in 
my head, with my own personal 
answer. As they shared and bared 
their souls on stage, courageous-
ly and with the knowledge that 
many of their answers would lead 
to inevitable judgement from the 
audience, I wondered if I too could 
bare my inner thoughts, opinions 
and beliefs in such a bold and pub-
lic way. The answer, as the evening 
progressed, was a resounding no. 
Definitely not like this, publically, 
especially to a group of strangers. 
In my head, my private and safe 
space, I could be painfully honest 
with myself. Also, publically, some 

of the answers I would choose 
would definitely have led to 
judgement and assumptions about 
my character and persona. I found 
myself looking back over my 41 
years in Stellenbosch, trying to 
piece together my story, in relation 
to what was unfolding on the stage.

Others
Growing up in Stellenbosch, 
born here but from an immigrant 
family, I found myself constantly 
pulled between feeling and being 
Portuguese, South African and a 
Stellenbosser. One can argue that 
all three are very different. Could 
I be all three? This push and pull 
affect has been with me all my life. 
I am all three, in one. In many 
ways, this tension has allowed me 
an “outsiders” view, growing up in 
Stellenbosch, allowing me to also 
be an “other”, a title given to many 
Stellenbosch residents, for many 
reasons, the main one being the 
deep seated segregation laws that 
divided Stellenbosch for ages.  

I grew up in a Stellenbosch that, 
because of these laws and systems, 
was seriously divided. One that, 
depending on where you lived and 
who you interacted with, it was 
entirely possible to completely 
bypass the realities and truths of 
the day and live in a comfortable 
bubble. It was also entirely possible 
to live an entire lifetime without 
mixing with Stellenbosch residents 

of different races. Stellenbosch was 
therefore a utopia for some and an 
unfair, unjust reality for others. As 
the child of immigrants, we were 
still seen as “others”, in many ways 
as second class citizens and many 
times treated as such. I would nev-
er dare to assume that because of 
this, I can lay claim to understand 
and empathise with what many 
of our Stellenbosch kin have gone 
through, for decades and centuries.

The results and scars of this 
divided history were starkly por-
trayed and on display that evening 
on stage, in a thoughtful, yet hon-
est way. Over the last 20-30 years, 
Stellenbosch has started on a path 
towards repairing these divides 
and building bridges between 

previously separated communi-
ties. This tension between past, 
present and future was clearly 
seen throughout the answers and 
opinions given. On display was a 
stark reminder of the work that 
needs to be done, so that we have 
an equal Stellenbosch, one where 
such large gaps of inequality won’t 
be so blatantly on display, should 
we repeat this production in years 
to come.

But, also on display, was hope. 
A hope born from a freedom that 
followed from the changes of the 
last few decades. I saw this most in 
the younger members of the 100 
and how they approached their 
answers. Freer, more confident 
and open, an indication of what 
we have gotten right over these last 
decades. I could see a real ability, 
in their eyes, to dream and be who 
they want to be. This was very 
heartening. 

This platform brought, even 
if just for a few days, the various 
groupings of Stellenbosch together. 
This theatre production brought 
forward a desire to showcase what 
is good and beautiful of Stellen-
bosch and its people, above and 
beyond the uncomfortable realities 
that it portrayed.

Unique production
It’s over a week later and my mind 
still goes back to that evening, 
playing some of the scenes over in 

my head. Some of the faces I see 
clearly. I still see how they, in many 
instances, bared all on stage. The 
one question that keeps on coming 
back, over and over, is why? Why 
did these 100 people agree to bare 
all of the very private things, that 
most are afraid to admit in public, 
to a group of strangers who came 
to watch? In my opinion, it comes 
down to two things. 

Firstly, we all share a deep 
seated desire to be heard and to be 
seen, for who we are. Secondly, at 
our very core we seek to connect. 
We are made to connect. Having 
gone through a history where 
those very innate desires were 
not allowed or were squashed, an 
opportunity like this pulls on and 
fulfils those needs. 

In short, 100% Stellenbosch was, 
amongst many other things, an act 
of catharsis. For me at least, this 
was true. 41 years in Stellenbosch 
and this production, for the first 
time, managed to bring together 
what I knew was true, but could 
never articulate i.e. Stellenbosch is 
100% everyone’s town and every-
one has a claim to it.

We are also 100% part of its 
journey, despite our differences 
and our past. We have all written 
and contributed to the story that 
was on show. If you looked hard 
enough, you would see yourself 
on that stage, portrayed by and 
through the participants. You’d 
even be surprised as to whom 
you’d see yourself in. I was. It was 
definitely not only as a 41 year old 
male from central Stellenbosch. 
It was in bits and pieces, through 
each of the participants, as if they 
were holding up mirrors reflecting 
back to me, those bits I had in 
common with them.

100% Stellenbosch will remain a 
unique production that might one 
day be copied and put on display 
again, but will never bring back 
this moment in time, with these 
particular participants and in this 
particular context. I recommend 
you track down the recording of 
the production, sit back and pre-
pare to be challenged and changed.

Martin went to Rhenish Primary, 
Paul Roos Gimnasium and ob-
tained three degrees from Stellen-
bosch University. He is working as  
a project manager in Stellenbosch.

‘This is our town and our journey’
My name is Martin. I am a 41-year-old, white, male, whose home languages are Portuguese  

and English. I live in area 6, also known as Stellenbosch Central. The item that I’ve brought with  
tonight and that best represents me is my National Geographic magazine, since it represents my  

never-ending sense of adventure and desire to learn about the world, its people and cultures.  
In it I travel the world, every month, discovering new and wonderful things.

The people of Stellenbosch answered several questions about daily life. PHOTO: NATALIE GABRIELS
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100% Stellenbosch

Malene Breytenbach

Stellenbosch is ’n unieke plek 
wat ek van kleins af “ken”. Ek 
is nie hier gebore of getoë nie, 

maar my pa kom van hier af. Hy 
was nog op Paul Roos Gimnasium 
toe dit die Hoër Jongenskool was 
en die skool op die kampus was. 
Paul Roos was die skoolhoof. My 
pa het egter in Afrika opgetrek met 
sy gesin. Ek het eers in Zimbabwe 
(destyds Rhodesië) grootgeword, 
toe in Pretoria. 

Stellenbosch was vir my 
wonder skoon. Langs die strate 
het reuse-akkerbome die lug 
ingetroon. Dit was nie bome wat 
ek geken het nie. Die berge was 
vreemd en wonderlik.

Die feit dat Stellenbosch ná 
Kaapstad die oudste dorp in Suid- 
Afrika is, het my gefassineer. Hier 
was tradisie. Dit was eeue oud. 
Hier was ’n puik universiteit. My 
pa was nostalgies oor die pragtige 
klein dorpie tussen die berge langs 
die Eersterivier. ’n Idille. Daardie 
beeld van Stellenbosch sou in 
my gemoed bly.

Toe trek ek self in 1985 van Pre-
toria af hierheen. My man, Willie, 
het die pos as hoof van Afrika-
studie gekry by die Universiteit 
Stellenbosch, wat ek vas oortuig 
was die beste universiteit in die 
land moet wees. Die moontlikhede 
van verder studeer het hier vir my 
oopgegaan en ek het dit met albei 
hande aangegryp. Ek het ook jare 
lank by die universiteit gewerk en 
ek was trots om dit te kon doen.

In 1989, ’n dramatiese jaar in 
die land se politiek, het ek die joer-

nalistiek-honneursgraad gedoen. 
Die destydse president, PW Botha, 
het siek geword en bedank, en 
FW de Klerk was aan die oor neem. 
Wêreldwyd is betoog dat Nelson 
Mandela vrygelaat moet word. 
Ons het Max du Preez se li be-
rale en uitdagende Vrye Weekblad 
verslind. Die Voël vrybeweging het 
hard gesing en daar was mense 
wat hul vlerke wou knip. Daar was 
klein optoggies op kampus wat 
die owerhede verskrik het, maar 
dit was mak in vergelyking wat 
later jare gebeur het met beweg-
ings soos #RhodesMustFall. Mark 
Behr het veral op die joernalis-
tiekstudente kom spioeneer en 
“opsto kers” soos Pearlie Joubert 
bevriend.

My man het saam met ander 
Stellenbosse akademici geheime 
praatjies met die ANC bygewoon. 
Die politieke pot het geprut en 
gedreig om oor te kook.

Ek het pas by die departement 
openbare betrekkinge begin werk, 
toe word die ANC ontperk en die 
NP praat met Mandela. Later sou 
my D.Phil. in joernalistiek oor 
politieke sensuur handel en ek was 
verstom oor hoe erg ons gemuil-
band en in die duister gehou is. 

Wat die universiteit betref: Dit 
is treffend en onmiskenbaar dat 
heelwat transformasie plaasgevind 
het. In die laat jare tagtig sou 
mense nie maklik voorsien het 
dat die departement politieke 
wetenskap, om slegs een te noem, 
’n jong bruin vrou as departe-
ments hoof sou hê nie. Wie het 
gedink ’n rektor soos prof. Russel 
Botman gaan die leisels oorneem? 

Ons universiteit is vandag 
’n mengelmoes van rasse en 
tale, wat personeel, studente en 
kos huis inwoners betref. Dit is 
lankal nie meer ’n bastion van 
wit bevoor regting nie.

Só lyk Stellenbosch
As deel van vanjaar se Woord-
fees het ek 100% Stellenbosch 
bygewoon. Uit ’n bevolking van 
sowat 155 000 en ses gebiede van 
Stellenbosch is 100 mense gekies 
om vir ons in die HB Thom-
teater te vertel en illustreer hoe 
Stellenbosch nou lyk en hoe die 
deursnee-inwoners leef en dink, 
23 jaar ná die bewindsverander-
ing van 1994. Dit was besondere 
eksperi mentele teater. Die teks is 
geïnspireer deur die sosiopolitieke 
en demografiese feite van die dorp. 
Daar was ’n mikrokosmos van ons 
omgewing op die verhoog. Ons het 
die soet en suur van die verlede en 
hede gesien.

Twee uur lank het mense van 
alle kleure, oortuigings, agter-
gronde en tale ons vertel hoe hulle 
’n breë spektrum hedendaagse 
kwessies beleef. ’n Band het gespeel 
en ’n sangeres het pragtig gesing. 
Onderwerpe het gewissel van 
hoeveel mense iemand ken wat 
MIV-positief is tot wie belasting 
ontduik. Ons het gesien hoeveel 
is al gekaap, hoeveel voel onveilig 
om saans in die strate te stap 
(baie). Ons het gehoor waar mense 
skoolgegaan het, waar hulle werk 
en woon, en selfs of hulle hul eie 
slaapkamer het. Is hulle optimisties 
oor die toekoms? Hoeveel mense is 
gay? Wie verdien meer as ’n sekere 

bedrag per jaar en wie het sonder 
ouers grootgeword? Wie rook 
dagga, drink, en hoe laat staan 
hulle in die oggend op?

Daar was ’n tannie van 96 op  
die verhoog wat nog ’n paar lekker 
passies kon maak. Daar was 
kindertjies wat by verkeerde plekke 
ingeval het en selfs ’n verdwaasde 
swart hond. Mense het plakkate 
gedra om aan te dui hoe die toe-
koms verbeter kan word en die 
woorde daarop was: respek, vrede 
en vergiffenis.

Daar was indringende, uiters 
persoonlike vrae vir die mense op 
die verhoog. Hulle moes hande 
opsteek, in ja- of nee-groepe inval, 
kleurkaarte wys om keuses aan te 
dui. Hulle het gedans en gepraat. 
Dit was fassinerend om soveel 
insig te kry in ander wat nie  
dieselfde paadjie as jy loop nie.

Die hele vertoning was sekerlik 
nie maklik om te ontwerp nie, 
maar dit is treffend en aanskoulik 
aangebied. 

Ons is almal mense met uni-
versele behoeftes en vrese, ongeag 
ons agtergrond en kleur. Dit het 
duidelik geblyk uit die menings 
en bydraes van die verskeidenheid 
mense, groot en klein. 

Ons het feestelik verkeer en 
saam geëet en gedrink. Die Reën-
boognasie was in die gehoor en op 
daardie verhoog. En dit was goed. 

Malene het vier grade aan die US 
behaal en van 1990 tot 2008 aan 
die Universiteit Stellenbosch in 
Openbare Betrekkinge, Kommuni-
kasie en die Stellenbosch Stigting 
gewerk. Deesdae skryf sy voltyds.

Die Reënboognasie is op Stellenbosch

Buiten die artistieke integriteit 
van ’n kunstefees is die maat-
skaplike impak wat deur ’n fees 
moontlik gemaak word, die 
belangrikste prioriteit. Baie 
van die strategieë en belyning 
wat die Woordfees die afgelope 
paar jaar toegepas het, is die 
hoekstene waarop die 100% 
Stellenbosch-projek gegrond 
is: inklusiwiteit, heelword van 
mense, die skep van ’n plat-
form, wêrelde wat ontsluit 
word, denke wat verruim 
word. Deur 100 mense te kies 
wat ons gemeenskap weer-
spieël, word asem geblaas in 
die statistiek oor Stellenbosch. 

’n Fees se impak op ’n dorp 
word gevoel lank nadat die 
tente afgeslaan en die stoele 
weggepak is. ’n Fees kweek 
’n groter bewustheid en ’n  
kultuur van selfrefleksie binne 
’n gemeenskap. Feeste bevorder 
diversiteit en onthul wat ver-
swyg is of onsigbaar was. Die 
aanbieding van en meedoening 
aan ’n fees skep ’n geleentheid 
vir burgerlike trots. Dit maak 
gemeenskappe en individue 
psigies gesonder en bevorder 
kreatiwiteit. Die belegging wat 
deur ’n fees op ’n dorp gemaak 
word, maak dit uiteindelik 
’n beter plek om in te bly.

100% Stellenbosch was 
’n groot tree in die rigting 
van ’n beter, heler en minder 
verdeelde gemeenskap.

Een van ons deelnemers 
het na afloop van die drie ver-
tonings geskryf: “Beste almal, 
ons het besige lewens en te min 
tyd om na te dink. Die afgelope 
paar dae het ons gesin egter 
diepgaande gesprekke onder 
mekaar en ook met verskeie 
ander mense in ons omgewing 
gehad oor die 100%-projek. 
Ons oorweldigende besef was 
dat dié projek ons oë, koppe en 
harte oopgemaak het vir al die 
mense wat in ons mooi Stellen-
bosch woon. Ons het wonder-
like mense ontmoet.”

Verskeie ander deelnemers 
het soortgelyke gewaarwor-
dings verwoord. 100% Stellen-
bosch is verby, maar hierdie 
geskiedkundige opvoering van 
ons dorp is besig om steeds 
verder uit te kring. – Saartjie 
Botha, Woordfeesdirekteur

Só maak 
ons dorp  
’n beter plek 
om in te bly

Saartjie Botha 
FOTO: NATALIE GABRIELS

100 verskillende Stellenbossers het in Februarie saam feesgevier op die verhoog van die HB Thom-teater. FOTO: NATALIE GABRIELS
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