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Oppirak
“Elke kind is ’n kunstenaar. 

Die probleem is hoe om ’n kunstenaar te bly 
wanneer hy volwasse is.” 

– Pablo Picasso
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Inkleur is die nuwe in-ding!

ILZA ROGGEBAND

14 

D ie blik Caran d’Ache-inkleurpotlode is in 1981 
gekoop. Die prysetiket wys die stel van 40 
potlode het R31,50 gekos, ’n aardige bedrag. 

Deur die jare het ek van die potlode aangevul, maar 
van die oorspronklike stel het daar net 12 oorgebly. 
Vir lank het dit in ’n laai gelê en stof opgaar, maar die 
Kreatiewe inkleurboek vir grootmense (Human & Rousseau) 
het dit alles verander. Wat ek het, grens aan verslawing 
– en ek is nie die enigste een nie. 

In Augustus was vyf van die 15 topverkoperboeke 
op Amazon inkleurboeke. Die Skotse illustreerder 
Johanna Basford het reeds meer as ’n miljoen 
eksemplare van haar boeke, Enchanted Forest en Secret 
Garden, verkoop. Die Franse uitgewer Hachette 
Pratique se Art-thérapie: 100 coloraiges anti-stress het 
sedert 2012 meer as drie-en-’n-half miljoen kopieë 
verkoop. 

Die derde in die reeks Kreatiewe inkleurboek vir 
grootmense het reeds verskyn en volgens Annake Muller, 
opdraggewende redakteur: gesondheid en leefstyl by 
NB Uitgewers, is daar byna 90 000 van dié boeke in 
die Suid-Afrikaanse mark geplaas. 

ONTDEK ’N NUWE WÊRELD
“Ek het toe ek Kreatiewe inkleurboek vir grootmense 
gesien het, dadelik teruggedink aan die dae toe my 
dogter jonk was en hoe ons ingekleur het,” sê 
Marianne Germishuys, ’n sakevrou van Kaapstad. “Ek 
het veral gedink aan die dae toe ek self kind was. Die 
koop van inkleurpotlode aan die begin van ’n 
skooljaar was ’n groot ding in ons huis.”

Einde verlede jaar het sy hoë bloeddruk ontwikkel 
en ’n dokter het haar gewaarsku sy moet ontspan.

“Ek fokus op die prent, die kleure en gesels hardop 
met myself oor die opsies en potensiaal van die prent. 
Ek het twee geweldige uitdagings in my besigheid 
ervaar waarvoor ek nie oplossings kon vind nie. Soos 
wat ek ontspan en ingekleur het, het ek my gedagtes 
laat gaan en die antwoorde het na my toe gekom. Dis 
asof my gedagtes na ’n plek gaan waar ek hulle 
doelbewus nie wou stuur nie. Dit het gevoel of die 
inkleurboek ’n ander wêreld tussen my en my 
uitdagings oopgemaak het.”

Nadia de Kock, ’n skrywer en IT-spesialis van 
Johannesburg, het begin inkleur omdat sy van kleur 
hou. “Toe het ek agtergekom dat inkleur stres help 
ontlaai en nou is dit waarskynlik die hoofrede,” sê sy. 

“Ek hoef niks of niemand se gevoelens te eerbiedig 
nie. Die prente het nie spesifi eke verwagtinge van my 
nie. Ek kan nie die prent teleurstel nie. Die prent gaan 
nie oor skoorsoek of klein jakkalsies nie. Ek verkeer in 
’n staat van onbewaaktheid sonder om blootgestel te 
voel. Ek kan net ék wees.”

SOOS MEDITASIE
Die sangeres en kunstenaar Lize Beekman het vroeër 
vanjaar ’n inkleurboek met tien van haar mandalas 
vrygestel. 

“Die reaksie is oorweldigend,” sê sy. “Daar is 
bykans 5 000 van die boeke verkoop en planne vir ’n 
tweede boek. Ek weet van mense wat al twee of drie 
van die eerste boek gekoop het en dis ongeloofl ik om 
te sien hoe hulle kreatief gegroei het.”

Die sielkundige Carl Jung het op kleur gefokus in 
van sy terapiesessies en op die betekenis daarvan vir 
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Plasenta
PEET VENTER (LAPA UITGEWERS)

15 

Peet Venter is allermins ’n 
nuwe stem by die steeds 
groeiende gilde van 
spanningsromanskrywers. 
Trouens, hy het reeds in 1978 
gedebuteer en verskeie werke 
gelewer, veral as spannings- en 
misdaadskrywer. 

Sy jongste uitreiking, 
Plasenta, is die vierde van ’n 
reeks waarin die leser weer met 
die komplekse hoo� arakter, Thys Krige, te doen 
kry. In die eerste boek van die reeks, Dieper as bloed, 
word Thys aangevuur deur die soeke na antwoorde 
om die moord op sy pa. Hier leer ons hom ken as ’n 
donkerder frontman as waaraan lesers van dié genre 
dalk gewoond is. Thys is sosiaal funsioneel en ’n 
goeie speurder, maar hy het ’n donker kant: Hy is ’n 
alleenloper, ’n buitestander wat nie skroom om 
mense dood te maak nie – mits dit die “regte” mense 
(dus booswigte) is. 

Venter het opgevolg met Ou bloed, ’n skokkende 
verhaal waarin die kwessie van vergelding weer 
sterk ter sprake gekom het met Thys wat op die 
spoor is van ’n moordenaar wat pedofi ele teiken. Dié 
paradoksale, moralistiese kwessies kom weer na vore 
in die derde Thys Krige-roman, Waar boosheid broei.  

Nou is Venter terug met Plasenta – weer ’n 
bloedverwysing – en dié keer probeer Thys die 
antwoorde kry ná die verdwyning van sy halfsuster 
15 jaar tevore. “Plasenta” is dan ook die verwysing 
na die bloed van sibbe; nie net die bloed wat so 
mildelik in Thys se teenwoordigheid vloei nie. Hy 
probeer ook die moord op sy meisie, Robyn, oplos. 

Hierdie is nie ’n cloak-and-dagger wat agter 
blindings in ’n stowwerige kantoor opgelos word 
nie. Venter neem jou op reis na onder meer Maputo 
en uiteindelik Ciprus. 

Die skrywer is ’n vernuftige woordsmid – iemand 
wat sorgvuldig met woorde omgaan en niks 
oorbodigs duld nie. Dit maak sy verhale ’n plesier 
om te lees. 

Skaf Plasenta met ’n geruste hart aan. – Riaan 
Grobler
WEN! Ons gee 3 kopieë weg. SMS TG + PLASENTA 
na 44131.

verskillende mense en temperamente, sê 
Elmarie Claassens, ’n kliniese sielkundige van 
Johannesburg.

“Daar is in 2015 ’n sterk gevoel onder mense 
om terug te keer na die meer basiese, om weg te 
beweeg van tegnologie en om iets met jou eie 
hande te maak,” sê sy. “Inkleur is toeganklik vir 
selfs diegene wat nie kan teken of skilder nie.”

Tanya O’Connor is die skrywer en kunstenaar 
van Kom, kleur in! en Kom, kleur saam in! en van 
Colour Brings Hope (Naledi).

“Mense het gesê hulle wil graag soos ek teken 
en ek het my eie boeke begin maak om vir hulle 
te gee,” sê sy. 

Haar inkleurboeke is ’n groot sukses en die 
eerste boek is reeds in sy derde druk. “Mense sê 
dit help hulle deur moeilike tye en dat dit ’n 
uitlaatklep is,” sê Tanya. “Inkleur neem hulle vir 
’n uur of wat na ’n ander wêreld.”

Maar hoekom is juis inkleur so terapeuties? 
“Die herhalende aard van inkleur dien as ’n soort 
meditasie,” sê Elmarie. “Daar is ook die 
opwinding om die proses mee te maak en die 
eindproduk te sien. Kuns werk goed vir mense 
wat nie daagliks fi sieke resultate in hul werk sien 
nie. Om ’n fi nale produk te sien lei tot ’n gevoel 
dat jy iets bereik het; dis iets om op trots te voel.”
WEN! Ons gee 1 stel van 5 inkleurboeke weg. 
SMS TG + INKLEUR na 44131.
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Theresa het waaragtig nie die krag, moed of 
tyd vir hierdie nonsens nie… Haar eksman, 
Coenraad, bekroonde en bekende Afrikaanse 
skrywer, het onverwags aan ’n hartaanval 
beswyk, en los haar nou met ’n tameletjie: Sy, 
Coenraad se huidige vrou, Lisa, en sy 
(swanger!) jong skelmpie, Cheryl-Anne, moet 
nou kwansuis saam-saam ’n boektoer 
meemaak. Dan is daar ook Anna, Theresa se 
jare-lange vriendin, huishoudster en Coenraad 
se ou kinderoppasser. En dit is nie sommer 
enige boektoer nie; dié vir Coenraad se outobiografie, 
waarin heelparty geheime, vernederings, skandes en 
skokke opgesluit lê. Volgens sy testament kan die drie 
vroue die inkomste van die boek se verkope en die 
boektoer deel, maar net as al drie instem om deel te 
neem. Dis ook nou nie juis of hulle langs dieselfde vuur 
sit nie… Maar ter wille van die ongebore kind, tog dalk?

Ek het Opdrag van oorkant geniet. Dit 
ondersoek nie net die waarde van deemoed en 
aanbeweeg met jou lewe nie, maar ook op ’n 
baie subtiele manier die nuanses wat steeds in 
’n post-apartheid- samelewing deurslaan. Die 
stereotipes, denkpatrone en gewoontes van 
Theresa se generasie mense, gekontrasteer met 
die moderne leefruimte waarbinne iemand 
soos Cheryl-Anne beweeg. 

Theresa is ’n korrelkop, en soms maak haar 
amperkoue, onbeweegbare houding teenoor 

sekere dinge die leser moeg, maar in konteks van haar 
ouderdom, ervarings en leefwêreld gesien, maak dit sin.

Die ontwikkelende verhoudings tussen die 
hoo�arakters is genuanseerd en nie te oordadig nie. Die 
storie bied vele onthullings en “sjoe”-oomblikke. ’n 
Bevredigende leeservaring. – Donnay Torr
WEN! Ons gee 3 kopieë weg. SMS TG + OPDRAG na 44131.

Opdrag van oorkant
ALTA CLOETE (LAPA UITGEWERS)

Solitaire het soos die diamant verskeie  
snykante. Aan die een kant is dit ’n boek met 
’n moderne aanslag en wat al die boksies van 
’n liefdesroman tiek. Aan die ander kant is 
daar ’n paar kleinighede wat Vita du Preez se 
roman in ’n heel ander liga kon plaas.

Donna de Villiers, ’n internasionaal  
bekroonde juweelontwerper, het ná ’n  
ontnugterende egskeiding ’n nomadiese 
surfer-bestaan gevoer en totaal van haar 
kreatiwiteit afstand gedoen. Dit is een oggend, 
nadat sy langs die hoeveelste surfer wakker 
word en die vrank nasmaak van alkohol moet wegsluk 
met nóg alkohol dat sy koers kies “huis” toe. Haar ouma 
oorreed haar dan om op Minnaarshof te gaan werk aan 
’n replika van ’n antieke Victoriaanse hangertjie. Haar 
pad kruis hier met dié van Toit Minnaar en sy beland 
midde-in ’n televisie-werklikheidsreeks.

As ’n moderne vrou het ek groot waardering vir 
Donna, wat nie as ’n slet uitgebeeld word omdat sy 
verskeie bedmaats het nie. Dit word beslis nie as ’n 
aardsonde afgemaak nie, en Donna is ook nie ’n karakter 
wat wroeg oor haar waardes nie. Die held en heldin is 
alles wat jy van die genre wil hê en daar is deurgaans 

witwarm elektrisiteit tussen hulle.
Die roman se talle verwysings na populêre 

kultuur (bv. die vergelyking van Toit met die 
Springbok-rugbykaptein, Jean de Villiers) 
maak dit besonder tydsrelevant. Moderne 
praktyke soos slenterseks (casual sex) suggereer 
’n heel vooruitstrewende en moderne  
tydsgees. Die dialoog rugsteun dit en selfs die 
gedagtegang-agtige fokalisering van Donna 
en Toit gee jou ’n goeie indruk van hoe dié 
twee karakters dink. Die keuse van ’n 
werklikheidsreeks as ’n wending in die plot 

strook ook met die hedendaagse televisiekultuur.
Die teks is egter nie deurgaans in dieselfde register 

geskryf nie. Met tye is dit baie formeel en dan, sonder 
enige logiese oorgang, baie informeel. Dit wissel in so ’n 
mate dat ’n mens soms moet teruggaan en iets oorlees om 
presies te verstaan wié nou wát gedink het. 

Maar, in die algemeen is Solitaire ’n lekker vrystorie 
waarin twee mooi mense skitter en ’n ewe mooi einde ’n 
romantiese leser se hart warm laat klop. – Annami 
Mailovich
WEN! Ons gee 3 kopieë weg. SMS TG + SOLITAIRE  
na 44131.

Solitaire
VITA DU PREEZ (LAPA UITGEWERS)
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Die spanningroman in Afrikaans het betreklik 
onlangs ’n gewilde genre geword, met 
skrywers soos Deon Meyer wat die wenresep 
van goeie skryfvernuf gekombineer met ’n 
deeglike verhaal kon bemeester. Dit het egter 
’n vloed van bydraes deur ander, minder 
vernuftige skrywers tot gevolg gehad – 
skrywers wat onbehendig en lomp hul lesers in 
die dryfsand van hul ongeloofwaardige en yl 
nagevorste storielyne laat vasval het. Dié 
resensent moes deur van diesulkes worstel. 

Wat ’n vreugde is dit dan nie om ’n kragtoer soos André 
Krüger se jongste boek, Komplot (met die subtitel Verwoerd 
moet dood) te ontvang nie. Ek moet erken dat ek nie Krüger 
se debuutroman, Die twee lewens van Dieter Ondracek (wat 
met die UJ-debuutprys bekroon is), gelees het nie.

Ná dese sal dié oorsig reggestel moet word, want met 
Komplot lewer Krüger ’n epiese werk wat die grense van 
die Afrikaanse spanningsroman opnuut verskuif met sy 
oorspronklike, spanningsvolle storielyn en vernuftige 
skryfwerk.  

Kortliks het ons te doen met die sentrale karakter, 

Thomas Jacobs, ’n Suid-Afrikaner wat hom 
ideologies genoop gevoel het om by die Spaanse 
Burgeroolog aan die einde van die 1930’s 
betrokke te raak. Hy ontmoet die Russiese 
geheime agent Ortiz en saam veg hulle teen 
Franco se magte. Thomas staan in dié tyd as 
Josep bekend, maar keer ná die oorlog weer na 
Suid-Afrika terug waar hy in Colesberg boer. 

Dié gegewens dien eintlik net as agtergrond, 
want die eintlike storielyn begin jare later in 
Moskou, in post-Stalin-Rusland (1958). ’n 

Komplot word beplan om van Hendrik Verwoerd in 
Suid-Afrika ontslae te raak, aangesien hy ’n bedreiging 
vir die kommunistiese ideale inhou. Ortiz word as 
sluipmoordenaar betrek en daarmee saam Thomas – sy 
enigste werklike vertroueling en kontak ter plaatse. 

Krüger se navorsing is verstommend, sy aandag aan 
besonderhede (soos die sigarette wat gerook word) 
verbysterend en sy skryfvernuf uit die boonste rakke. 

Komplot is die tipe boek wat die standaard in dié genre 
ingrypend verhoog. – Riaan Grobler
WEN! Ons gee 1 kopie weg. SMS TG + KOMPLOT na 44131.

Komplot – Verwoerd moet dood
ANDRÉ KRÜGER (HUMAN & ROUSSEAU)

Ek moet bieg, ek het nie veel geweet van 
Eugene de Kock nie. Behalwe dat hy in die 
tronk was vir misdade wat gepleeg is 
gedurende die apartheidsjare. En my pa wat 
altyd vertel het dat hy die fall moes vat vir die 
hoë bome in die Nasionale Party. Natuurlik is 
daar ook altyd bangmaakstories rondom 
braaivleisvure vertel deur dronk Afrikanermans 
vol bravade oor Vlakplaas en die Derde Mag.

Anemari Jansen, as ’n buitestander wat nie 
betrokke was in die destydse “oorlog teen terreur”, 
soos wat dit daardie tyd bekendgestaan het nie, het haar 
uitstekend gekwyt van haar taak. Haar objektiewe vertelling, 
met ’n goeie balans tussen deernis en die beriggewing van 
feite, slaan die spyker op die kop. De Kock se lewe word 
blootgelê deur ure se gesprekke in die tronk, dagboeke en 
sielkundige verslae, deur iemand wat haarself as apolities 
beskou het voor haar ontmoeting met De Kock. Haar verhaal 
is gestroop van sensasie en eensydigheid.

Baie Afrikaanse lesers, veral die ouer garde, 
sal hulself kan vereenselwig met De Kock se 
grootwordjare. Die pa wat slae uitdeel sonder 
veel rede. Die dissipline. Die saggeaarde ma 
wat gereeld deurloop onder sy a�rekende tong. 
Die kommunikasiegaping tussen pa en seun. 
Die seun wat sy pa se goedkeuring nodig het, 
maar wat dit nooit kry nie. 

Van die tonele is ontstellend (veral sy dae as 
polisieman aan die Oos-Rand en by Koevoet). 
Maar dit is nodig om De Kock se kant van die 

saak te hoor. Dis ook nodig vir diegene wat gedurende 
daardie tyd onbewus was van wat gebeur het in die (wit) 
land van melk en heuning. Niemand wat die boek lees, 
sal weer ligtelik na hom verwys as “Prime Evil” nie. Hy 
was veel meer as dit. ’n Soldaat, ’n mens, en volgens sy 
verwysingsraamwerk, ’n patriot. Dalk het hy homself die 
beste beskryf as ’n “veteraan van verlore ideologieë”. 
– Johan Smith

Eugene de Kock – Sluipmoordenaar van die staat
ANEMARI JANSEN (TAFELBERG)
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Die laaste Boere-Argentyne

“Ek voel my meer Afrikaner als Argentyner.” 
Een van die laaste Afrikaanssprekende 

nasate van die Boere-Argentyne staan afgeëts 
teen ’n dorre maanlandskap, wat herinner aan die Karoo. 

“Soos wat alles so versteen hier is, só sal die Afrikaners 
hier ook so versteen bly ... Dit (sic) was fort is, praat nie 
meer Afrikaans nie,” beduie ene Thenis “Ty” Dickason 
die verte in. Hy praat ’n taal wat ek nie aldag hoor nie, 
maar ek herken dit. Dit is Afrikaans, maar ek verbeel 
my dit is ook Middelnederlands. 

Ná die einde van die Anglo-Boereoorlog in 1902 en 
tot 1908 het sowat 600 Boeregesinne die lang tog 
Suid-Amerika toe aangedurf en daar ’n nuwe lewe 
uitgekerf. Net ’n klein gemeenskap nasate het oorgebly. 

Die Good Work Picture Company se dokumentêre 
rolprent Boere op die aardsdrempel vertel die hartroerende 
verhaal van hierdie groep Boere-setlaars in Argentinië. 
Hul getalle het die afgelope 30 jaar teen ’n geweldige 
tempo afgeneem. Daar is diegene wat oorgebly het, en 
dan is daar dié wat aanbeweeg het en meer “Argentyn 
als Boer voel”. 

Een van die grootste redes vir die kleiner bevolking is 
’n repatriasie-aksie, wat saamgeval het met die Groot 
Trek se eeufeesviering in 1938. Talle Boere-Argentyne 
het toe gekies om Afrika te “herontdek”. Die regering 

het hulle gehelp om na Suid-Afrika terug te keer en ’n 
beduidende getal het van die aanbod gebruik gemaak. 
Dit het tot die snelle “verval” van die Boere-Argentyne 
in Patagonië gelei.

Deesdae is daar ’n handjievol oor in die omgewing van 
Comodoro Rivadavia en Sarmiento in Patagonië. Die 
lirieke van “Sarie Marais” en “Tannie met die rooi 
rokkie” is nie onbekend aan dié mense nie. Hulle braai 
lam op die spit (maar noem dit, nes die volbloed-
Argentyne, asador) en sko�el ook op boeremusiek.

Prof. Andries Coetzee, ’n dosent in linguistiek aan die 
Universiteit van Michigan in die VSA, beskryf in die 
rolprent die Afrikaans wat hulle praat as “ ’n skatkis van 
hoe Afrikaans was − in die ou dae”.

Richard Finn Gregory, ’n rolprentmaker van Kaapstad, 
was vier keer Argentinië toe, en het die meeste van sy 
tyd daaraan gewy om die gemeenskap se vertroue te 
wen. As deel van die rolprent het sommige 
sleutelkarakters in Suid-Afrika na hul wortels kom soek. 
Die projek het sowat twee jaar geduur.

Die aanvoorwerk vir dié verhaal was g’n eenvoudige 
taak nie. Amper niemand daar praat Engels nie en 
aanvanklik was die gemeenskap wantrouig oor die 
rolprent nadat hulle tevore in die media as ’t ware as die 
“backwards cousins” van die Afrikaners uitgebeeld is. 
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Richard is Engels en daaroor was hy aanvanklik 
bekommerd – in die lig van die gemeenskap se negatiewe 
konnotasie met die Engelse; eers in Suid-Afrika en toe 
weens die Britte se betrokkenheid by die Falkland-
oorlog. “Hulle het hulle egter nie hieraan gesteur nie. 
Hulle gee net om oor die Afrikaans van Suid-Afrika af,” 
vertel hy.

Die verandering in en kwyn van Afrikaans in die 
gemeenskap is onafwendbaar, meen Richard. “Daar is 
onder die ouer garde ’n mate van spyt dat Afrikaans 
uitsterf en in ’n groot mate neem die ouer generasie die 
blaam op hulself vir die agteruitgang van die taal.”

Die ouer geslagte het glo eers op die ouderdom van 
agt Spaans begin leer wat daartoe gelei het dat hulle met 
die intrapslag op skool gesukkel het, en hulle wou hul 
kinders dieselfde lot spaar. Die gevolg was dat die 
kinders met Afrikaans begin sukkel het.

“Niemand het in die afgelope drie dekades hieroor ’n 
rolprent gemaak nie en as ons dit nie gedoen het nie, het 
niemand dalk die kans gekry om dit te doen nie,” sê 
Richard. “Ek wil Suid-Afrikaners met die fl iek laat besef 
daar is ongeloofl ike stories in die geskiedenis. Mense 
hoor hiervan en kom vorendag met nóg stories.” 
– Annami Mailovich

“Monstersaad” sinspeel heel grillerig op doktor 
Renata Malan se genetiese herkoms: iets wat 
haar slapelose nagte en heelwat hoo� rekens 
besorg. Haar pa is ’n reeksmoordenaar; haar 
oupa het haar ma vermoor. En volgens haar 
werk en navorsing as forensiese sielkundige glo 
sy dat dit net ’n kwessie van tyd is voordat die 
moorddadige neigings ook in haar ’n neerslag 
vind.

Totdat dít egter gebeur, maak sy die beste 
van haar besonderse vermoëns as lid van ’n 
private speuragentskap. By Malan & Coetsee vind sy 
haar geborge, veral in die vriendskap van Stefan Coetsee. 
Stefan ken haar al van kindsbeen af, en sou, as Renata 
hom toelaat, veel meer as net ’n vriend wou wees. Dan is 
daar ook Jaun Tiquin, die fi rma se inligtingsingenieur en 
kliënteskakel, wat hom oor Renata bekommer.

Malan & Coetsee se nuutste saak volg die spoor van ’n 

17-jarige meisie wat volgens die polisie 
selfmoord gepleeg het. Haar familie is egter 
vas oortuig dat dit nie die geval is nie, en 
weldra bevind Renata haar midde-in ’n 
moordondersoek. Maar wie sou Melissa wou 
vermoor? En hou die moord dalk verband met 
die reeks moorde op prostitute wat ook nou 
opduik? Sy begin dieper delf in die welaf 
Verhoef-familie se sake, en kom agter dat geld 
beslis nie geluk kan koop nie… Selfs die 
aantreklike, maar onvoorspelbare Colin 

Verhoef blyk ’n rustelose siel te wees, ten spyte van sy 
topverkoper-boeke.

Intussen vind Renata ook meer uit oor haar eie herkoms 
– en dit sinspeel op die moontlikheid van nog ’n boek.

Monstersaad is ’n ontspannende, lekkerlees-speurverhaal 
vir ’n langnaweek. – Donnay Torr
WEN! Ons gee 3 kopieë weg. SMS TG + MONSTER na 44131.

Monstersaad
MADELEIN RUST (LAPA UITGEWERS)
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Verhoudings tussen volwasse kinders en hul 
ouers is kompleks genoeg. As die ouers dan nie 
meer selfstandig kan wees nie, kan dit 
katastrofi es wees.

In Samsa-masjien het ons te doen met Gregor 
en Josefi ne Samsa, ’n paartjie in hul 70’s wat 
intrek by hul enigste kind, Grete, en dié se 
man, Tjaart. Gregor, ’n doktor in biologie en 
oudskoolhoof, ly aan demensie. Josefi ne doen 
wat sy kan, maar vind haarself in ’n groot 
mate ankerloos, want sy was haar lewe lank 
die gedienstige huisvrou, eggenoot, moeder.

Baie is elders gesê oor die gesprek tussen hierdie teks 
en Ka� a se Die metamorfose, dus is dit genoeg om te sê 
dat Gregor se demensie hom mettertyd laat dink hy is ’n 
insek. Wat my bygebly het ná die vertoning in Januarie 
vanjaar in die Baxter-teater was die menslike aspek – 
ironies dus die teenoorgestelde van dit waarin Gregor 
transformeer, ’n breinlose insek met ’n harde eksoskelet. 
Die ding wat ons maak wie ons is, is ons denke, gesetel 
in ons brein. 

Wanneer denke omvergewerp word deur iets soos 
demensie, wat die brein fi siek aftakel, verander ons 
letterlik. Ons is nie meer wie ons was nie. Ons word 
iemand anders. En skielik maak Gregor se refrein sin: 
“Ek wil iemand wees soos iemand anders eens was.”

Hoe verder Gregor se demensie vorder, hoe 
interessanter gaan hy om met taal. Daar word 
gespeel met ritme en klemme en die karakters 
praat met tye oor mekaar, dus is dit nuttig om 
nou die teks te kan sien, swart op wit. Gregor 
bou ’n geraasmasjien in die kelder sodat 
woorde uiteindelik oorbodig word en geraas 
oorneem. 

Maar die sentrale boodskap is steeds: 
Gregor is nie weg nie. Hy word bloot 
iemand/iets anders. Hy transformeer.

Dit is vir sy geliefdes moeilik, en verál vir Grete: Haar 
pa, met wie sy nog altyd ’n moeilike verhouding gehad 
het, is nie meer haar pa nie. Sy sukkel om ’n raakpunt te 
vind met die vreemdeling wat hy word. Maar Josefi ne 
vind genadiglik ’n transformasie van haar eie in die 
aangesig van haar man s’n. Tjaart, die psigiater, is 
grootliks impotent te midde van dit alles. 
Gevolgtrekking: ’n Mens leer van menswees deur ’n 
mens te wéés, nie uit sielkundehandboeke nie.

Ek vermoed hierdie sal ’n moeilike teks wees om te 
lees as jy nie die vertoning gesien het nie, omdat 
laasgenoemde oudiovisueel so oorrompel en emosioneel 
so sekuur tref. Maar dit is ’n slim teks en verdien om 
behoue te bly in die Afrikaanse kanon. – Elizabeth de 
Villiers

Samsa-masjien
WILLEM ANKER (PROTEA)

Radio Lava bied aan: Die Wasgoedlyn – Verskeie
(NEXT MUSIC)

Lie� ebbers van goeie Afrikaanse musiek a� omstig uit die meer, sal mens sê, linkse 
musiekspektrum (daai wat jy nie aldag oor die radio gaan hoor nie!) gaan hulle 
verkneukel in Riku Lätti se nuwe musiekprojek – en met goeie rede. Die Wasgoedlyn 
is ’n versameling persoonlikhede wat letterlik enige tyd, op enige plek, ’n 
musiekinstrument kan opneem en iets betowerends skep. Die opnames is gestroop en 
eg: Geen slick produksiewaardes nie; net die klanke wat Riku vasgevang het, of dit nou 
iewers op iemand se stoep in Harties is of dalk tydens ’n aandkuier in die Paarl. Gert 
Vlok Nel, Rian Malan, Les Javan, Lochner de Kock, Piet Botha, Toast Coetser, 
Laurinda Hofmeyr... Daar is nie een liedjie wat nié bekoor nie. Nike Holm op “Seil” is 
ongeloofl ik; Loit Sôls gaan e� e mal op “Die Law”; Neil Sandilands trou met ’n klavier 
op “Stof tot stof”. En, natuurlik, Riku maak hart oop met “Onder jou asem”. Dit is wonderlike, aardse luistermusiek 
wat jou weer góéd laat voel oor die Afrikaanse musieklandskap. En daar is nog op pad – fantasties! 
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Nog nooit is daar so lekker op papier gevry 
nie. Dis wat die omslag belowe. 

Juan van Wyk is alles wat ’n vrou se hart glo 
kan begeer. Omtrent al die meisies in die 
omgewing het al ’n toer deur sy slaapkamer 
gehad – of gim, of jacuzzi, of waar ook die 
belustigheid hulle oorval. Selfs buite ’n 
stampvol kroeg. 

Maar Juan is ongelukkig. Wat help dit dat hy 
een plesiertjie ná die ander kafdraf? Hy is 
eintlik op soek na ’n sielsgenoot. Iemand wat 
nie omgee om al haar drome opsy te skuif en sy 
plaas saam met hom te bestuur nie.

Dis hoekom hy dan vir Boer soek ’n vrou inskryf. In ’n 
poging om liefde te wen. As hy dan nou in die proses die 
kans kry om nog ’n paar vroue te verlei, des te beter. 

Van die eerste bladsy is daar geen twyfel aan wat dié 
boek nou eintlik is nie. Dis wat een van my vriendinne ’n 
“seksboekie” sal noem. Juan is mnr. Grey se moses. 

Daar is ’n paar dinge wat pla. Ja, volgens die resep 
moet die held “larger than life” wees. En Juan is dit. Hy 
is ryk, gewild, baie goed bedeeld en … oppervlakkig. Hy 
word nooit regtig mens nie. 

Selfs in ’n seksboekie is daar ’n paar dinge 
wat ’n leser soek om regtig bevredig weg te 
kan stap. Daar moet ’n mate van 
karakterontwikkeling wees. Die skrywer poog 
om met Juan se hartseer geskiedenis aan die 
karakter diepte te gee, maar dit kom nie regtig 
op dreef nie. Dit is bloot ’n verskoning om sy 
volgende prooi nader te lok. 

En dis nie net die hoo�arakter wat meer as 
net ’n mooi paar boude moet wees nie. Die 
randfigure moet darem iets meer om die lyf 
hê. Maar dis of hy ’n towerspel weef om al die 

vroue wat hom ontmoet. Dit stroop hulle van enige 
persoonlikheid en maak hulle niks meer as vervangbare 
poppe in sy passiespel nie. 

En dan is daar die vryery. Warm is dit wel, maar later 
e�e soos perfek uitgedrukte gemmerkoekmannetjies. 
Hier en daar verskil die icing en die knopies, maar op die 
ou end is dit maar dieselfde ou koekie. 

Die boek terg eintlik net. Al wanneer die storie op 
dreef is, is wanneer Juan op dreef is, maar op die ou end 
gaan slaap die leser onbevredig. – Debree Kluge
WEN! Ons gee 1 kopie weg. SMS TG + BOER na 44131.

Boer kry ’n vrou
JAN VAN STADEN (TAFELBERG)

Maria is ’n vrou “vol skande”. Eintlik is sy nog 
’n kind wat self ’n kind verwag en deur haar 
ongenaakbare dominee-stiefpa by haar tante Be 
afgelaai word. Lisette van de Heg slaag daarin 
om in Mara Maria se storie met deernis te 
vertel. Maria sukkel met woede en voel 
verworpe en verlate. Sy vrees wat mense gaan sê 
as hulle van haar swangerskap uitvind. Dié 
vrees vir mense en die gevolglike alleenheid wat 
dit bring, teister haar al byna haar hele lewe.

Op tante Be se plasie ervaar Maria egter 
aanvaarding en liefde sonder voorbehoud. Van de Heg 
wys eerder as om te vertel. Sy beeld Maria se worsteling 
met God en die rol wat Hy speel in die lot wat sy gedeel 
word, baie geloofwaardig uit.

Tante Be en Maria se ma, Anna, is teenpole. Waar 
tante Be warm en vrolik is, is Anna koud en 
ontoereikend. Tante Be is gasvry en het ’n ruim hart; 
Anna is suinig in haar omgang met mense – ook met 

haar dogter. Haar karakter is egter nie 
eendimensioneel nie.

Tante Be is meer as die goeie fee in die 
verhaal. Sy is ’n sterk vrou wat haar man alleen 
op ’n plasie staan. Sy laat haar deur min 
onderkry. Haar pyn spoor haar aan tot groter 
genade vir ander. Elke leser het waarskynlik ’n 
tante Be wat iewers al oor hul pad gekom het.

Maria se stiefpa is minder kompleks. Hy is 
bloot ’n monster. Ons beleef hom slegs deur 
haar oë – sy handelinge met haar en haar 

herinneringe. Die leser ril saam met haar en doen mee 
aan haar pyn. Van ’n dogtertjie wat nie verstaan hoe haar 
wêreld so skielik kan verander nie, tot ’n jong vrou wat 
kop bo water probeer hou.

Die boek is uit Nederlands vertaal. Hier en daar is daar 
’n vertaling wat pla en moet mens die sin twee keer lees. 
Dit gebeur egter min en doen geensins a�reuk aan die 
roerende verhaal nie. – Debree Kluge

Mara
LISETTE VAN DE HEG (LUX VERBI)
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Ilse de Korte se liefdesroman, Die jaar toe Emma 
begin kook het, is daai boek wat jy weer sal lees, 
al is dit vir pure lekkerte. Die roman bevat ’n 
element van inspirasie vir iemand wat voel dat 
sy (of hy!) die pad byster geraak het.

Nog voordat jy die boek opgetel het, stem 
die stofomslag (ontwerp deur Hanneke du Toit) 
met sy helder somerskleure jou in ’n ligte luim. 
Sjef Emma Lategan is berug vir haar vlambare 
humeur. Haar grootste fi asko tot nog toe (en 
ook die keerpunt in haar loopbaan) is ’n 
hoenderpastei-debakel op ’n Upingtonse troue wat haar 
na haar vlymskerp mes laat gryp het. Sy kry egter ’n 
tweede kans in Hermanus by die Chantilly-restaurant. 

Die skrywer voer jou mee in ’n gemaklike trant en 
skep duidelike en kleurvolle stemme in die roman. Selfs 
die sekondêre karakters werk mee om ’n lewendige 
vertelling te verseker. 

Anders as in ’n gewone liefdesroman is die held, Greg 
van Heerden, net ’n skim op ’n krakerige Skype-
verbinding. Hy maak eers amper in die helfte van die 
boek sy verskyning.

Die hoo� arakter se foute (woedebuie) maak haar 

menslik, maar karakteriseer haar as ’n 
individualis waaroor mense nie net loop nie. 
Die sterk karakterisering val egter plat wanneer 
’n man, wat net verklaar hy is die held se neef, 
by Chantilly opdaag. Sjef Emma laat haar 
meevoer − en ore aansit − deur ’n man wat sy 
self sê haar ongemaklik laat voel. Die hele 
episode laat ’n wrang nasmaak en ek moes 
myself keer om nie uit pure skaamte (vir die 
karakter se momentele stiksienigheid) die boek 
neer te sit nie.

Alles wat haar karakterisering voorafgaan, maak dit baie 
duidelik dat hierdie wending hoogs onnatuurlik was. As dit 
nie vir hierdie fl ater was nie, het sjef Emma se soeke na liefde 
enduit geboei. 

Die boek lees lekker en die taalversorging is goed. Vir ’n 
boek wat beloof om net ligte vermaak te bied, takel die 
skrywer ernstige onderwerpe soos aborsie en bende-
aktiwiteit, wat diepte gee. Dit word meestal bolangs 
hanteer, maar ’n deurgaans geëmansipeerde sjef Emma 
maak veral ’n sterk saak vir pro-aborsie-kampvegters. 
– Annami Mailovich
WEN! Ons gee 1 kopie weg. SMS TG + KOOK na 44131.

As ’n nuusmens sien ek daagliks die behoefte 
onder lesers om meer te weet van die reg. 
Moord, verkragting, mishandeling, diefstal en 
korrupsie word oral op koerantplakkate op 
lamppale verkondig. Misdaad spreek in ’n 
groot mate tot die Afrikaanse teikenmark van 
Dibi Breytenbach se boek Saliger.

Breytenbach se debuut- en spanningsroman 
speel hom teen die agtergrond van ’n landdroshof 
in ’n plattelandse dorp af. Amalia Abrieu is ’n 
aanklaer (net soos die skrywer). Allerlei 
vreesaanjaende karakters beland in die hof en dit is Amalia 
se werk om hulle skuldig te laat bevind. Soms slaag sy, soms 
nie. Daar heers ’n magteloosheid (en frustrasie) in Amalia 
dat skuldiges soms skotvry of baie lig van hul dade a� om.

Hoe verder ’n mens lees, hoe meer kan ’n mens maar 
net wens dat regsgeleerdes meer fi ksie moet skryf. Dit is 
’n “wêreld” wat smeek om sy stories te vertel. 

Die eerste deel van die boek handel hoofsaaklik oor 

hofprosedure waarin “die skuim van die 
aarde” vrygespreek word van bloedskande-
klagtes waarin jong lewens “verwoes” is. 
Hoewel dit nodig is om die konteks van die 
hof binne die roman te verstaan, is dit of dit 
aanvanklik ’n demper op die spanning plaas.

Die spanningsgenre raak al hoe meer gewild 
en hoe meer skrywers, hoe strawwer die 
kompetisie. Die skrywer se agtergrondkennis 
verleen egter ’n ongekende diepte (en ander 
insigte) aan die genre en onderskei haar só van 

die res. 
Breytenbach se vermoë om haar sin vir humor behoue 

te laat bly, spreek ook tot die algemene Suid-Afrikaanse 
publiek. Hoewel die onderwerpe met erns bejeën word, 
is die boek nie swaar leesstof nie, maar eerder ’n 
kombinasie van spanning, genot en vreugde in ’n boek 
wat lekker (en vinnig) lees. – Annami Mailovich
WEN! Ons gee 3 kopieë weg. SMS TG + SALIG na 44131.

Die jaar toe Emma begin kook het

Saliger

ILSE DE KORTE (TAFELBERG)

DIBI BREYTENBACH (LAPA UITGEWERS)
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Die titel van Daniel Hugo se vyftiende 
digbundel, Takelwerk, laat my dink aan D. J. 
Opperman se “klein stellasies vers” in sy gedig 
“Digter, (Negester oor Ninevé)”. Waar 
Opperman se woordstellasies groei tot ’n klein 
skip, groei Hugo se takelwerk (met “takel” as 
’n selfstandige naamwoord én werkwoord) tot 
’n boom van natuurelemente en landskappe 
met besinning oor die mens se plek.  
Terselfdertyd impliseer Hugo se bundeltitel 
ook ’n vaartuig vir sy poësie wat weliswaar 
hier voortstu (teenoor Opperman se skip – 
“geslote agter glas”).

Die digter as takelaar wat die woord takel en daarmee 
bou, slaan ook terug op Hugo se bundeltitel Monnikewerk 
(1995), wat dubbelsinnig verwys na die beoefening van 
die skry� uns.

Hugo is bekend vir sy rymvaardigheid (soos in “Vele 
wonings”) en voorliefde vir vaste versvorme – wat nog ’n 
betekenis van die werkwoord, “takel”, uitlig, naamlik om 
iets om die ent van ’n lyn te draai om uitrafeling te 
voorkom. Takelwerk bevat hiervolgens gedissiplineerde verse 
wat tog ook dikwels geestig en geestig-ironies is. Vergelyk 
“Om te gis”, “Die lewe as Hollywood” en “Egpaar”:

 “ ’n vonkie blaas hy aan / tot  ’n vulkaan / vernuftig 
blus sy dit / met slegs ’n traan” (28). 

Afdelings met titels ontbreek en soos wat die fyn en 

groot boomtakke ineenvleg op die sublieme 
omslagfoto van Marlene Malan, só word 
mens, dier en die natuur geïntegreer met 
“Oerknal” as illustrasie hiervan. Voeg hierby 
ook “Die digter se tuin”.

Die saambestaan van mens en dier word 
verder gevoer in verskeie natuurbeelde, wat as 
metafore dien vir digterskap en die digkuns 
soos die slangbeeld in “Digter”. In 
“Somtotaal” word digters gelykgestel aan 
wilde-eende en in “Kwatryn” dui die nietige 
muggie op die moontlikheid van skepping. 

Op bl. 36 ervaar ’n brommer die dodelikheid van die 
digkuns.

Om te “takel” veronderstel verder dat die digter temas 
soos die letterkunde, menslike verhoudings, die dood, 
liefde, lewenshoudings en die lewe self bepeins en krities 
bevraagteken. In “Geneeskunde” redeneer die digter dat 
ons weer versoen moet raak “met die aarde, / met God 
en sy talryke goggas” (34).

Sommige gedigte bestaan uit genommerde verse soos 
die laaste drie boomgedigte, die “aardgenote” (bl. 77), 
waarmee die boommotief en die bundel gepas afgesluit 
word. Die skitterende “Stellenberg se eik”, waarin die 
hele bundel kulmineer, moet uitgesonder word as die 
groot integreerder van mens, dier en die skryfproses. 
– Marietjie du Plessis

Takelwerk
DANIEL HUGO (HUMAN & ROUSSEAU)

Êrens in die middel van nêrens
ELVIS BLUE (COLESKE ARTISTS)

Die tweede Afrikaanse album van hierdie gewilde wenner van Idols bevat elf liedjies uit 
sy pen. Met hierdie album slaag Elvis Blue daarin om met sy inspirerende lirieke stories 
te vertel oor onderwerpe waarby soveel mense aanklank kan vind. Die album begin 
met “Môre kan maar kom” en elke liedjie wat daarna volg bring luistergenot. “Die 
Hemel” is tre� ermateriaal met ’n saamsing-refrein – hierdie liedjie gaan nog baie 
gehoor word.  Die titelsnit “Êrens in die middel van nêrens” sal jy weer en weer wil 
luister. Met ’n goeie verskeidenheid liedjies, pragtige lirieke en meesterlike 
klankvermenging is hierdie album ’n trots Suid-Afrikaanse produk op internasionale 
standaard. 
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Tuin van digters

D ie Tuin van Digters is ’n jaarlikse hoogtepunt 
op die kalender van die Breytenbach-
sentrum in Wellington. Dan kom digters en 

skrywers daar byeen om voor te lees aan ’n gehoor 
wat uit alle hoeke van die Wes-Kaap en elders 
daarheen stroom. 

In September 2013 het Adam Small ’n lang stilswye 
verbreek toe hy vir 
die eerste keer in 
dekades daar op ’n 
openbare verhoog 
opgetree het en sy 
nuwe bundel, 
Klawerjas, 
bekendgestel is. Aan 
sy sy was sy vrou, 
Rosalie, wat haar 
bewoë man se trane 
tydens sy voorlesing 
afgevee het.

Maar wat is die 
Breytenbach-
sentrum?

Dit is die huis 
waarin Breyten 
Breytenbach vir ’n 
groot deel van sy 
jeug saam met sy 
ouers en broers 
gewoon het. 
Vandag is dit ’n 
kuns-en-
kultuursentrum en 
plek waar mense uit 
moeilike 
omstandighede se 
kuns-, drama- en skryfvaardighede geslyp word. 
Opleiding in naaldwerk, dagsorg, 
rekenaarvaardighede en geletterdheid word ook 
aangebied. Die sentrum is op 26 Februarie 2007 
geopen. Die Wellington-jeugorkes is daar in 
samewerking met Kunstekaap gestig.

“Ons wil talent ontsluit en geleenthede bied vir 
mense wat die waagmoed het om dit aan te gryp en 
self ’n verskil in hul lewens wil maak,” verduidelik 

Theo Kemp, direkteur van die sentrum. Maar die 
Breytenbach-sentrum is ook ’n plek wat sinoniem is 
met kunsuitstallings deur gerekende kunstenaars 
(daar word elke ses weke ’n nuwe uitstalling geopen) 
en gehalteteater-aanbiedings in Die Bôrdienghuis. By 
die ko�  ewinkel kuier die mense van Wellington 
gereeld in die sonnetjie op die stoep. 

En dan is daar 
die jaarlikse fees, 
die Tuin van 
Digters, wat heel 
toevallig begin 
het. 

“Johan 
Conradie, een van 
ons raadslede, het 
eendag gevra 
waarom ons nie ’n 
digterstuin begin 
nie,” vertel Theo. 
“Almal het 
ingespring en 
gehelp. Ons het 
geplant en bemes 
en water gegee en 
vandag groei die 
plante onbeskaamd 
groot en gelukkig. 
Aanvanklik wou 
ek net ’n paar 
mense nooi om die 
tuin te open, maar 
toe besluit ek om 
digters te nooi om 
van hul werke te 
kom voorlees en 

om spesiaal nuwe gedigte te bedink en op klip te 
skryf. Die klippe moes dan in die tuin neergesit 
word. 

“Voor ek my oë kon uitvee, was ek besig om ’n 
hele dag te reël met voorlesings en praatjies en musiek 
en wyn. En só is die eerste Tuin van Digters vier jaar 
gelede gebore.”

Vanjaar word die Tuin van Digters op 19 en 20 
September aangebied en feesgangers kan uitsien na 

24 

Bo: Pienaar van Niekerk (Gemengde media)
Onder: ’n Angus Taylor (Brons)
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voorlesings deur onder andere Antjie Krog, 
M. M. Walters en Breyten Breytenbach.

Hierdie digtersfees is inderdaad ’n “wie’s wie?” 
van die Suid-Afrikaanse letterkundige wêreld, 
want al tree hulle nie noodwendig by die fees op 
nie, doen digters en skrywers moeite om die fees 
by te woon. Ook uitgewers, argivarisse, 
bibliotekarisse, boekwurms en ander wat op een of 
ander manier belangstel in die Suid-Afrikaanse 
letterkunde gaan kyk en luister. En vra vir 
handtekeninge.

Die ervaring word aangevul wanneer 
feesgangers deur die digterstuin stap. Benewens 
die welige plante bevat die digterstuin dele van 
Afrikaanse gedigte wat op deursigtige materiaal, 
op teëls, uithangborde en teen bome uitgebeeld 
word. 

“Dit is ’n nimmereindigende proses en ons kies 
elke jaar nuwe verse om uit te beeld,” vertel Theo. 
“Ons geniet dit ook as mense kom met voorstelle 
vir gedigte.”

Vir hom was een van die hoogtepunte van die 
Tuin van Digters toe Small op ’n “reënerige dag in 
’n oorvol tent” opgetree het. 

“Inwoners van alle buurte was hier om die 
lewende legende te sien wat huis toe gekom het. 
Baie van die ouer bruin mense wat hom van sy 
jonger dae in Wellington ken, het hom kom groet. 
’n Mens kon nie anders as om tranerig te raak toe 
Small begin praat nie.” 

Volgens Theo voel sy betrokkenheid by die 
Breytenbach-sentrum nie soos werk nie. “Dit is ’n 
avontuur op verskeie vlakke. Daar is so baie dinge 
waarop ek trots is, en wat hoogtepunte is, maar as 
ek ’n paar moet uitsonder, dan is dit die dag toe 
ons Die Bôrdienghuis ingewy het. Dit was so ’n 
koue, reënerige aand en hier was so baie mense in 
die klein teatertjie. Dit was ses jaar gelede en 
sedertdien was daar al soveel kunstenaars op daai 
verhoog – wat eers Breyten se slaapkamer was.”

Dit is vir hom bemoedigend om te sien hoe hul 
projekte ’n verskil in mense se lewens maak. “Ek 
onthou die opening van die kunsuitstalling deur 
gevangenes van Malmesbury. Fanie Marais, 
plaaslike predikant, maar ook kunstenaar, het vir 
hulle kunsklas gegee. Die gevangenes het 
toestemming gehad om die opening met hul 
oranje klere by te woon. Hier was ’n swetterjoel 
bewaarders. 

“Die mans het oor hul selfportrette gesels en dit 
was een van die hartroerendste oomblikke van my 
lewe. Later is die uitstalling na die Woordfees toe 
– waar dit ’n prys gewen het as die beste 
groepuitstalling.”

Die Breytenbach-sentrum is inderdaad ’n plek 
waar mense van verskillende agtergronde tuis kan 
voel. En danksy die vele uitstallings en 
geleenthede soos die Tuin van Digters gaan 
niemand ooit onaangeraak daar weg nie. – 
Stephanie Nieuwoudt

Links: Adam Small en Ingrid Jonker.
Bo: Kom wandel in ’n digterstuin bewoon deur woordmeesters en 
kunsbetowering. ’n Plek waar jy weer lewe in jou eie kreatiwiteit 
kan blaas.
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voorlesings deur onder andere Antjie Krog, 
M. M. Walters en Breyten Breytenbach.

Hierdie digtersfees is inderdaad ’n “wie’s wie?” 
van die Suid-Afrikaanse letterkundige wêreld, 
want al tree hulle nie noodwendig by die fees op 
nie, doen digters en skrywers moeite om die fees 
by te woon. Ook uitgewers, argivarisse, 
bibliotekarisse, boekwurms en ander wat op een of 
ander manier belangstel in die Suid-Afrikaanse 
letterkunde gaan kyk en luister. En vra vir 
handtekeninge.

Die ervaring word aangevul wanneer 
feesgangers deur die digterstuin stap. Benewens 
die welige plante bevat die digterstuin dele van 
Afrikaanse gedigte wat op deursigtige materiaal, 
op teëls, uithangborde en teen bome uitgebeeld 
word. 

“Dit is ’n nimmereindigende proses en ons kies 
elke jaar nuwe verse om uit te beeld,” vertel Theo. 
“Ons geniet dit ook as mense kom met voorstelle 
vir gedigte.”

Vir hom was een van die hoogtepunte van die 
Tuin van Digters toe Small op ’n “reënerige dag in 
’n oorvol tent” opgetree het. 

“Inwoners van alle buurte was hier om die 
lewende legende te sien wat huis toe gekom het. 
Baie van die ouer bruin mense wat hom van sy 
jonger dae in Wellington ken, het hom kom groet. 
’n Mens kon nie anders as om tranerig te raak toe 
Small begin praat nie.” 

Volgens Theo voel sy betrokkenheid by die 
Breytenbach-sentrum nie soos werk nie. “Dit is ’n 
avontuur op verskeie vlakke. Daar is so baie dinge 
waarop ek trots is, en wat hoogtepunte is, maar as 
ek ’n paar moet uitsonder, dan is dit die dag toe 
ons Die Bôrdienghuis ingewy het. Dit was so ’n 
koue, reënerige aand en hier was so baie mense in 
die klein teatertjie. Dit was ses jaar gelede en 
sedertdien was daar al soveel kunstenaars op daai 
verhoog – wat eers Breyten se slaapkamer was.”

Dit is vir hom bemoedigend om te sien hoe hul 
projekte ’n verskil in mense se lewens maak. “Ek 
onthou die opening van die kunsuitstalling deur 
gevangenes van Malmesbury. Fanie Marais, 
plaaslike predikant, maar ook kunstenaar, het vir 
hulle kunsklas gegee. Die gevangenes het 
toestemming gehad om die opening met hul 
oranje klere by te woon. Hier was ’n swetterjoel 
bewaarders. 

“Die mans het oor hul selfportrette gesels en dit 
was een van die hartroerendste oomblikke van my 
lewe. Later is die uitstalling na die Woordfees toe 
– waar dit ’n prys gewen het as die beste 
groepuitstalling.”

Die Breytenbach-sentrum is inderdaad ’n plek 
waar mense van verskillende agtergronde tuis kan 
voel. En danksy die vele uitstallings en 
geleenthede soos die Tuin van Digters gaan 
niemand ooit onaangeraak daar weg nie. – 
Stephanie Nieuwoudt

Links: Adam Small en Ingrid Jonker.
Bo: Kom wandel in ’n digterstuin bewoon deur woordmeesters en 
kunsbetowering. ’n Plek waar jy weer lewe in jou eie kreatiwiteit 
kan blaas.
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As die 2015 kykNET Silwerskermfees een ding 
bewys het, is dit dat vanjaar se zeitgeist  
hoofsaaklik wentel om die dramatiese. Gelukkig 

dan dat die meeste Silwerskerm-inskrywings vanjaar van 
hoë gehalte was. ’n Mens voel immers beter nadat jy deur ’n 
opbouende katarsis is… Hier is TG se moet-sien-keuses.

SPEELPRENTE
Sink
Met o.a. Anel Alexander, Shoki Mokgapa, Jacques 
Bessenger
Regisseur: Brett Michael Innes

Rachel, ’n Mosambieker, staan voor ’n verskriklike 
keuse: Bedank haar werk in Suid-Afrika en soek na ’n 
nuwe een (met ’n goeie kans dat sy in armoede en sonder 
’n visum sal moet terugkeer na Mosambiek), of bly by 
die paartjie waar sy nou werk – en by die vrou, 
Michelle, wat indirek vir Rachel se jong dogtertjie se 
dood verantwoordelik was. Boonop is Michelle nou 
swanger met haar eerste kind. 

Sink is nie kinderspeletjies nie. Die spanning tussen die 

Beste van die silwerskerm

“Om flieks te maak is ’n kans om vele lewens te lewe.” – Robert Altman 

twee vroue word weldra ondraaglik. Die koue, amper-
kliniese fotografie en talmende skote van 
getraumatiseerde gesigte maak ’n diep ongemak in ’n 
mens los. Dit dwing jou om jou eie bevoorregting te 
herondersoek.

Sink is gebaseer op Innes se boek Rachel Weeping. Die 
fliek begin op 18 Maart 2016 draai.

Dis ek, Anna
Met o.a. Charlene Brouwer, Izel Bezuidenhout, 
Marius Weyers, Morne Visser, Nicola Hanekom, 
Drikus Volschenk
Regisseur: Sara Blecher

Blecher en haar span het hulle uiters goed van hul taak 
gekwyt om ’n baie moeilike tema aan te pak. Dis ek, 
Anna is gebaseer op Anchien Troskie se gelyknamige 
boek: ’n Rekord van hoe sy as kind en tiener deur haar 
stiefpa gemolesteer is. Izel Bezuidenhout en Morne 
Visser takel die karakters van Anna en haar stiefpa, 
Danie, op ’n manier wat jou ruk. 

Die volwasse Anna (gespeel deur Charlenè Brouwer) 
keer terug huis toe en skiet haar stiefpa. Die fliek wentel 

om die hofsaak en die vroeëre 
gebeure word in terugflitse vertel. 
In ’n parallelle storie ondersoek die 
polisieman kol. Webber (Marius 
Weyers) die dood van ’n tweejarige 
verkragtingslagoffer – asook sy eie 
gevoelens om die saak.

’n Moeilike, maar beslis nodige 
kyk. Die fliek begin op 23 
Oktober 2015 draai.

’n Man soos my pa
Met o.a. Albert Maritz, Sandra 
Prinsloo, Neels van Jaarsveld, 
Antoinette Louw, Greg Kriek, 
Elma Postma, Shimmy Isaacs
Regisseur: Sean Else

Juan en Ellie keer ná 20 jaar in die 
buiteland terug huis toe: Juan se Tonele uit Sink.
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ma, Nakkie, lê op sterwe. Maar die terugkeer beteken 
ook dat Juan met sy pa, Attie, moet vrede maak. Dié is 
’n alkoholis wat Juan se lewe as kind ontwrig het en dit 
het tot die uittog Engeland toe gelei. Familiegeheime 
kom uit, word herondersoek en weer weggepak. 

Daar is baie mense by wie dié aangrypende 
familiedrama sal aanklank vind.

Die fliek begin op 20 November 2015 draai.

KORTPRENTE
Vryslag
Met Gerard Rudolf as Francois
Regisseur: Marcel van Heerden

Marcel van Heerden se 2013-radiodrama is aangepas vir 
dié kortprent. Francois van Niekerk, ’n bekende akteur 
en enkelouer, soek na die perfekte rol – die een wat al sy 
probleme sal oplos en sal help om sy seun se agterstallige 
skoolgeld te betaal. Die prent is visueel fantasties, met ’n 
lieflike openingskoot van Francois wat lengtes swem in 
’n openbare swembad. ’n Toneel waarin hy (heel 
teensinnig) vir ’n oudisie vir ’n Viking-fliek gaan, is 
besonder aangrypend, en laat mens vir ’n oomblik stom.

Konneksies
Met o.a. Chanelle de Jager en Melt Sieberhagen
Regisseurs: Mark Dymond en Nic Franklin

Ná al die swarigheid is lag net die ding, en Konneksies 
laat jou skater. Bennie en Retha is albei op soek na ’n pot 
vir hul deksel – of vice versa – en besluit om die 
vreesaanjaende wêreld van online dating aan te durf. Met 
die hulp van hul “stoute” alter ego’s vind die twee 
mekaar en begin met ’n speletjie; iets wat albei dalk nog 
gaan berou. ’n Lekker goedvoel-kortfliek met ’n paar 
skreeusnaakse oomblikke.

SILWERSKERM-WENNERS
Beste kortprent
Vryslag
Beste regisseur: kortprent
Wim Steytler – Skewe reënboog 
Beste akteur: kortprent 
Gerard Rudolf – Vryslag 
Beste aktrise: kortprent 
Martelize Kolver – Van lyn af 
Beste draaiboek: kortprent 
Stiaan Smith – Beurtkrag 
Gehoor-gunsteling: kortprent 
Konneksies  
Beste speelprent 
Dis ek, Anna – Niel van Deventer
Beste regisseur: speelprent
Dis ek, Anna – Sara Blecher
Beste akteur: speelprent
Morne Visser – Dis ek, Anna 
Beste aktrise: speelprent
Shoki Mokgapa – Sink 
Beste oorspronklike musiek: speelprent 
Chris Letcher – Sink 
Beste draaiboek: speelprent 
Brett Michael Innes – Sink
Beste redigering: speelprent 
Nicholas Costaras & Brett Michael Innes – Sink 
Beste fotografie: speelprent
Trevor Calverley – Sink 
Gehoor-gunsteling: Speelprent
Verskietende ster
Beste bestaande kortprent 
Dearest Elle – Adam Heyns, Jenna Dunster & Laré Birk
Beste bestaande dokumentêr
The shore break – Ryley Grunenwald & Odette Geldenhuys
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“Hoe dans mens in sirkels / in hierdie 
vierkantige plek?” (16) verwoord die innerlike 
stryd van die kind en ouers in hierdie 
debuutbundel, waarin ’n nuwe tema in die 
Afrikaanse letterkunde, outisme, sonder 
skroom ontgin word.

Vier-en-vyftig vrye verse beeld die pynlike 
verhouding tussen die outistiese seun en sy pa 
uit; gekenmerk deur onbegrip. Die outis 
(afgelei van die Grieks autos, wat “self” 
beteken) is gerig op sy eie 
werklikheidsbelewing.

Pa en seun praat oor hul eie subjektiewe gevoelens 
vanuit elkeen se perspektief. In die aanvangsgedig is die 
kind se perspektief verontrustend en in “Diagnose” word 
alle vrese bewaarheid in onder meer die kind se wegdeins 
en sy “kompulsiewe dwaalgesprek”.

Die innerlike worsteling van die ouers en kind 
manifesteer fisiek in die kind se angsaanvalle 
(“Angsaanval”, “O�ergawe” en “Timbavati”), terwyl die 
kind ook aangrypend bid om wedersydse begrip en 
herhalende patrone wat hom veilig laat voel (42). Selfs 
die gebed is patroonmatig genommer.

Hoewel daar oomblikke van troos en humor is, in 
“Engel in die bos” en “Beseringstyd”, is die outis se lot 
onafwendbaar verseël in “Kerker”; met ’n metaforiese 
vergestalting van sy geslotenheid in “Katakombe”. Die 
gevoelvolle omslagontwerp vertolk ook iets van ’n 
skemerwêreld.

Tussendeur hierdie skokkende realiteite word die ouers 
verder geteister deur die gekoggel van die narokkong, 

wat ook “Swartoog” genoem word (37, 41). 
Die Swahili-woord narok beteken “swart” en 
“kong” beteken “oog”. 

Die klankryke bundeltitel is afgelei van die 
voël se “narokkong”-geskreeu.

Heel ironies is die onbeholpe, nieverbale kind 
tuis met voëls en hul geluide. Die radelose pa 
gebruik hierdie voëllewe om die geslote wêreld 
van sy kind te betree. Die voëls en voëlgeluide 
wat deurgaans opklink, word deurgetrek na die 
bundeltitel en vorm ’n sterk motief.

Die geheimsinnige narokkong spel 
moontlik onheil vir die seun, want hierdie “voël van die 
nag” (14) maak in die titelgedig jag op kinders en koggel 
onomwonde in “Noodapteek”: “Hierdie kind is myne.” 
Die kind word ontstellend self ’n narokkong in sy 
koorsdrome. Met die narokkong wat sentraal staan, is dit 
jammer dat dit nie baie duidelik is of die voël die kind 
bedreig of wil beskerm nie.

“Paasfees” bied ’n hartseerblik op sy lewe van kleuter 
tot inwoner van ’n versorgingsoord.  Terwyl die pa seer 
besef dat sy “langtermynhuurder” (57) nooit selfstandig 
sal wees nie, besef die outis ontstemmend wat die verskil 
is tussen ’n enkelreis en ’n retoer (63). 

Bybelse motiewe kom vervleg voor. In “Prototipe” is 
God die groot Marionetteur wat die toutjies trek – 
miskien ook onhandig soos die kinders in “Poppekas”. 
Ten slotte gee die vader “gebroke en gebrekkig” sy kind 
as o�er aan God in die skrynende “Slotgesang”.

Voorwaar ’n tematies vernuwende debuutbundel met 
gedigte wat universele waarde het. – Marietjie du Plessis

Narokkong
RIËL FRANZSEN (PROTEA)

KYK OOK…
’n Pawpaw vir my darling – Die regisseur Koos Roets 
gee nuwe gestalte aan die zef-karakters van Damnville 
soos geskep in Jeanne Goosen se gelyknamige boek. 
Begin 8 Januarie 2016.
Die pro – ’n Tienerverhaal van verlies, vriendskap, liefde 
en branderry. Gebaseer op die gelyknamige boek deur 
Leon de Villiers. Begin 18 September 2015. 
Vir altyd – Ivan Botha en Donnalee Roberts span weer 
kragte saam in ’n romantiese komedie, wat gedeeltelik in 
Mauritius afspeel. Begin 12 Februarie 2016.
Modder & bloed – ’n Epiese drama wat tydens die 
Anglo-Boereoorlog afspeel – met ’n onderlangse 
rugbyaanslag. Akteurs sluit in Stian Bam, Deon Lotz, 
Althus Theart en Jacques Bessenger. Begin 1 April 2016.
Uitvlucht – Regardt van den Bergh se nuutste fliek met 

Clara Joubert van den Bergh en Stian Bam in die 
hoofrolle. Die fliek ondersoek temas soos geloof, liefde, 
verhoudings, die hantering van verlies en uiteindelik 
selfvergifnis. Begin 13 Mei 2016.
Dis koue kos, Skat – As mens die lokprent so kyk, gaan 
die fliekweergawe van Marita van der Vyver se 
gelyknamige boek heelparty mense baie gelukkig maak. 
Begin 29 Januarie 2016.
Boere op die aardsdrempel – ’n Dokumentêr oor die 
handjievol oorblywende Afrikaanssprekendes in ’n 
afgeleë streek van Patagonië, Argentinië. Hulle het ná 
die Anglo-Boereoorlog daarheen uitgewyk. Draai tans. 
Vir meer inligting oor die kykNET Silwerskermfees 
en die kortf lieks, gaan na http://kyknet.dstv.com/
category/programme/silwerskermfees/  
Al die kortf lieks wys in Januarie 2016 op kykNET.
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Aangrypende boek nou fliek

Met die eerste boek se verskyning in 2005 het 
Dis ek, Anna ’n opskudding in literêre kringe 
veroorsaak. Anchien Troskie (onder die 

skuilnaam Elbie Lötter) het sonder skroom in dié 
outobiografi ese verhaal geskryf hoe haar stiefpa haar jare 
lank gemolesteer het en haar ma se stilswye daaroor. 
Meer as 200 000 kopieë van die boek is reeds verkoop en 
dis in ses tale vertaal.

En nou is Dis ek, Anna en die vervolgboek, Die staat vs. 
Anna Bruwer (fiksie), in ’n fliek omskep. Net soos die 
boek ’n sensitiewe saak belig, word daar in die fliek ook 
nie doekies omgedraai nie. Nog voor die uitreiking (op 
23 Oktober) was die fliek in omstredenheid gehul toe die 
Rolprent-en-publikasieraad ’n 18-ouderdomsperk daarop 
plaas.  

Maar waarom gryp Anna se verhaal mense so aan die 
hart; waarom moet jy na die fliek gaan kyk, en hoe 
verskil die boeke en fliek? TG het gesels met Anchien en 
met Charlenè Brouwer, wat die rol van die volwasse 
Anna in die fliek vertolk.

Die fl iekweergawe van die boek Dis ek, Anna gaan jou ook 
soos ’n vuishou in die maag tref.

ANCHIEN OOR HAAR REIS 
Die boeke is ’n paar jaar gelede geskryf en het ’n 
fenomeen geword. Waarom is die boeke so ’n 
sukses? Ek kon self nie verstaan wat Dis ek, Anna so 
spesiaal maak nie, maar toe begin die briewe van lesers 
instroom en die besef daal neer: Anna se verhaal is die 
verhaal van soveel ander mans en vroue wat self nog 
nooit hulle verhaal met iemand kon deel nie. Sy het ’n 
stem aan dié wat stom is, gegee.
Hoe moeilik was die skryfproses; om ou wonde oop 
te krap en jou storie te skryf? Dit was bitter moeilik. 
Dit is vernederend om te erken dat dit met my gebeur 
het en dat ek onmagtig was om iets daaraan te doen. En 
ook omdat ek so bang was dat niemand my gaan glo nie. 
Want dit is my woord teen syne en hy is dood. Hoe 
bewys ek dat ’n oënskynlik normale huis sulke vergrype 
geheime kan hou? Om rowe van wonde af te krap is ’n 
bitter proses. 
Was die skryfproses terapeuties? Meer terapeuties as 
wat ek ooit kon raai. Op ’n eienaardige manier het die 
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skryf van beide Anna-boeke aanvaarding gebring. En 
daarmee saam ook die besef dat ek myself eindelik kan 
vergewe omdat ek nie gepraat het toe ek moes nie. Nooit 
sou ek kon dink dat die boek ook vir ander vroue en mans 
kon help en so ’n impak sou hê nie. En toe gebeur daar ’n 
wonderwerk: Ek ontvang tallose briefies en e-posse van 
vroue – en mans – wat in dieselfde situasie was. En ’n 
ongelooflike proses word aan die gang gesit. Hulle skryf 
hoe ek hul situasie verwoord het, hoe ek hulle gehelp het 
om dit, in sekere gevalle, te verwerk. En ’n ommeswaai 
vind plaas, want daar ontdek ek dat ék deur hulle briefies 
ook gehelp word. ’n Wonderlike, Godgegewe kringloop 
word voltooi.
Het jy ooit gedink dat die boeke eendag ’n f liek sou 
word? Nooit ooit! Ek het – en dis die volle waarheid! – 
gehoop dat daar darem so tien eksemplare sou verkoop. 
Ek onthou toe die eerste Anna-boek die winkelrakke 
tref, ek vir Lafras (haar man) gesê het ons moet die 
naweek Port Elizabeth toe ry en so ’n paar boeke gaan 
koop – net sodat dit darem lyk asof iemand in die boek 
belangstel. Voor ons kon ry, het my uitgewer gebel met 
die nuus dat Anna vir ’n tweede keer gedruk gaan word.
Het jy weer deur die kopie en teks gewerk? Met ’n 
bekwame hand soos Tertius Kapp (draaiboekskrywer) 
was dit nie vir my nodig om daardeur te werk nie. 
Dankie tog. 
Meer mense gaan dalk nou jou storie sien. Voel jy 
opnuut blootgestel daardeur, of bly dat die storie 
nog toegankliker gemaak word? Ek voel blootgestel, 
ja, maar hierdie is lankal nie meer my verhaal nie – dit is 
elke slagoffer se verhaal. En dit is tyd dat dit aan die lig 
kom. 
Toe jy die boodskap kry dat Niel van Deventer, die 
vervaardiger, ’n f liek wil maak – wat het deur jou 
kop gegaan? Ek was glad nie opgewonde nie. Ek kon 
my nie indink hoe hy hierdie tema sou aanpak nie. Maar 
nadat hy en Sara Blecher, die regisseur, en Tertius by my 
aan huis was en ons daaroor kon gesels, het ek besef dat 
ek die boeke in veilige hande oorgee. Dit gaan nie vir 
hulle om sensasie nie; dit gaan oor bewusmaking. En dit 

het hulle met soveel deernis gedoen.
Watter emosies het jy ervaar toe jy die fliekstel 
besoek het? Die emosies het met tye maar hoog geloop 
en die trane het soms vlak gesit. Dit is my werklikheid. En 
soveel ander s’n ook. Trots het ek ook gevoel; hierdie een 
boek kon soveel mense se seer verwoord – hoeveel meer 
mense gaan aangeraak word deur die fliek! Dit was ’n 
groot voorreg om te kon aanskou hoe hierdie talentvolle 
groep mense die prentjies in my kop lewe gee.
Wat moet mense wegneem van die f liek? Ek sou 
graag wou hê dat almal wat uit die teater stap, bewus 
moet wees van hierdie vergryp. Ek sou wou hê dat ons 
nie die foute van ons ouers herhaal nie – praat met jou 
kinders oor seks; die goeie en die slegte. En aan die 
slagoffers wat uit die teater stap: Soms voel dit asof dit al 
is wat jou definieer. Dit is nie. Jy hét ’n stem. Jy ís ’n 
survivor! 
Groot name soos Kapp, Nicola Hanekom, Elize 
Cawood en Marius Weyers speel in die f liek. Hoe 
voel jy daaroor? Dat groot akteurs soos hierdie bereid 
is om hul name aan die projek te koppel, is vir my net 
nog ’n bewys dat dit ’n tema is wat aangespreek moet 
word.
Het jy Charlenè ontmoet? Het jy raad vir haar gehad? 
Ek het die groot voorreg gehad om hierdie spesiale vrou te 
kon ontmoet toe ek op stel gaan kuier het. Maar raad het ek 
haar nie gegee nie. Charlenè moes die rol haar eie maak – 
en sy het dit fantasties gedoen. Sy vertolk die rol van elke 
slagoffer – vroulik of manlik, swart of bruin of wit. Dit is 
’n groot verantwoordelikheid wat op haar skouers rus. En 
een wat sy met vlieënde vaandels geslaag het.

CHARLENÈ OOR ANNA
Hoe moeilik was dit om die rol van Anna te 
vertolk? Dit was belangrik dat Anna se reis my reis 
moes word. My storie is nie Anna s’n nie. Sara (Blecher, 
regisseur) wou nie hê dat ek Anchien voor die tyd 
ontmoet nie. Ek moes die storie so eerlik as wat ek kon 
vertel. En om dit werklik te maak moes ek na my eie 
donker plekke gaan.
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Ek het dus twee en ’n half jaar saam met Anna geleef. 
Ek het aspris nooit die boeke gelees nie. Ek het die 
boeke, en Anna, geken voordat ek dit gelees het, want 
vir twee en ’n half jaar het ek en Niel (ook haar man) oor 
Anna gepraat.
Wat het jou gevang van die rol? Die druk om Anna te 
speel. Mense weet nie wie ek is nie. Baie mense het gesê 
iemand anders moes die rol vertolk het. Ek en Niel het 
van die begin af saam daarvan gedroom om die boeke in 
’n fliek te omskep. Die doel was meerledig: Ons wou ’n 
goeie fliek maak, maar ook dinge vir onsself laat gebeur. 
Niel is ’n jong fliekvervaardiger en ek ’n jong aktrise wat 
baie gestereotipeer word. Ek is amper te skaam om vir 
mense te sê ek het die rol vir myself geskep, want ek het 
van die begin af geweet ek kan dit doen.
Hoe het jy die druk verwerk? Ek het op Sara se 
aandrang ’n sielkundige gesien. Sara het gevra ek moet 
my emosies onder beheer kry en verstaan – nie net as 
karakter nie, maar as mens. Dit was goed om te verstaan 
waarom ek voel wat ek voel. Die oomblik toe ek beheer 
oor my emosies gehad het, het ek as aktrise beheer 
gehad.
Wat was die grootste uitdaging? Fisiek was dit die 
skiettoneel. Ons het vir ses na sewe ure in die reën 
opgeneem. My lippe het later blou geraak. Emosioneel 
was die moeilikste toneel toe Anna haar ma (gespeel 
deur Hanekom) in die hof konfronteer.

Hierdie storie is ook die storie van mense wat ek goed 
ken. Wat moeilik is, is dat almal om my met my begin 
praat het hieroor. Almal wou my hulle storie vertel. Ek 
het later gevoel niemand is meer gelukkig nie. Die 
sielkundige het my baie hiermee gehelp, want dit was 
baie oorweldigend. 
Hoe moeilik was dit om jou in so ’n situasie in te 
dink? Ek het myself emosioneel baie goed voorberei. Ek 
het ’n lys van flieks van Sara gekry wat ek moes kyk. 
Maar dit was steeds uitdagend en is eintlik ’n ondenkbare 
gedagte. Dis moeilik, want hierdie karakter moes nooit 
bestaan het nie. 
Hoe voel jy nou dat mense di e f liek sien? Oorweldig. 

Ek lê laag. Die fliek bied nie ’n antwoord nie. Jy moet 
jou eie antwoorde, hulp en genesing soek. Nie die fliek 
of Anchien kan jou die antwoorde gee nie. 

NIEL VAN DEVENTER
Niel is die vervaardiger wat Anna silwerdoek toe 
gevat het. Ons wou by hom weet hoekom...
Waarom ’n f liek van Anna maak? Dit was die eerste 
boek van sy soort wat kaalvuis met die issue omgegaan 
het. Eers nadat ek die tweede boek drie jaar gelede gelees 
het, het ek ’n fliek sien kom. Omdat die tweede boek ’n 
hofdrama is, kon ons die molesteringstonele as terugflitse 
en minder eksplisiet as in die boek doen. Die grootste 
rede vir die fliek is omdat daar kinders is wat met 
niemand kan praat nie. Met wie praat jy as die hand wat 
jou voed jou mishandel? 
Wat het jou so geroer in die boek? Haar biologiese pa 
se selfdood. ’n Mens het heeltyd die hoop dat sy haar pa 
haar geheim sal vertel en dat hy haar sal red. Maar die 
dag dat hy selfdood pleeg, is die dag wat haar stiefpa 
haar ma vra om te trou. 
Wat is die boodskap van die f liek? Dit is ’n storie van 
hoop. Anna kom heel anderkant uit. Soos Anchien ’n 
lewende voorbeeld hiervan is. Ons wou ’n fliek maak 
wat Afrikaans op ’n wêreldmark kon verteenwoordig en 
daarvoor moes ons ’n universele storie vertel. 
Wat was die grootste uitdaging? Ek ken baie mense 
wat hierdeur – molestering of mishandeling – is. Ons 
moes van meet af aan met uiterse respek omgaan met die 
molesteringstonele. Ons kon dit nie laat goedkoop lyk 
nie. Hierdie is nie net Anchien se storie nie, maar 
verskriklik baie mense se storie. 
Dit was ook belangrik om ’n vroueregisseur te kry. ’n 
Vrou kon hierdie verhaal net met soveel meer deernis 
vertel. Beleggers en die regte rolverdeling was ander 
struikelblokke. 
Wat kan mense verwag? 
’n Puik fliek, uitstekende spel en ’n moderne krisis wat 
aangespreek word om die gesprek aan die gang te kry.
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