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Die naam Vincent van Gogh is alombekend. 
Amper ewe bekend is sy jonger broer, Theo, 
wat in sy leeftyd hard probeer het om Vincent 
se kuns te verkoop. Heelwat korrespondensie 
tussen dié twee broers het behoue gebly.

Maar dan is daar ’n derde broer, Cor 
(Cornelis), wat baie mense nie geweet het 
bestaan nie. Trouens, die Van Goghs was ses 
kinders – daar was drie dogters ook.

Anders as Vincent en Theo het min van Cor 
se briewe en dokumente behoue gebly. Chris 
Schoeman moes dus speurder speel – iets wat hy, as 
historikus, goed doen. Hy begin dan ook by die begin, 
eintlik die voorbegin: Hy speur die Van Gogh-
stamboom na. Aanvanklik wonder ’n mens of die boek 
inderdaad oor Cor gaan, want daar word baie meer gesê 
oor Vincent, Theo en hul moeder, maar dit is belangrik 
om Cor binne die konteks van sy familie en herkoms te 
plaas.

Dinge raak werklik interessant wanneer Cor na 
Suid-Afrika kom om eers op die myne, en dan op die 
spoorweë te werk – en later selfs in die Anglo-

Boereoorlog veg, aan die Boere se kant. ’n 
Mens besef hierdie jong man, wat fisiek sterk 
gebou is (aldus Vincent), is die buitestaander 
van die drie broers. Hulle is die kunssinnige 
(en later kranksinnige) lede van die familie 
(terloops, die jongste suster, Wilmien, aan wie 
Cor die naaste was, het ook die grootste deel 
van haar lewe in ’n inrigting deurgebring). 
Cor is die een wat met sy hande werk en nie 
veel erg het aan die kunste nie. 

Soos dit ’n goeie geskiedskrywer betaam, 
bespiegel Schoeman nie te veel oor Cor se beweegredes 
en innerlike struwelinge nie. Daar word net genoeg 
suggestie gelewer dat die leser sy eie afleidings kan maak. 
Uiteindelik handel die boek oor veel meer as Cor van 
Gogh. Dit is onder meer ’n blik op ’n onstuimige tyd in 
Suid-Afrika, en bied ’n versigtige insig in die 
onderstrominge binne ’n gesin waarvan een lid 
wêreldbekend geword het en waar geestesversteurings ’n 
deurlopende tema was. Dit bied uiteindelik ’n 
bevredigende leeservaring. 

 – Liz de Villiers

Die onbekende Van Gogh
CHRIS SCHOEMAN (ZEBRA PRESS) 

Agter tralies (en skuilname) is daar mense. 
Maar hoekom pleeg iemand moord? Wat het 
skeefgeloop in hul lewe? Is jy ’n monster as jy 
moord pleeg? Carla van der Spuy klim in die 
kop van vrouemoordenaars (hetsy dié wat self 
moor of iemand huur om te moor).

Carla is ’n vryskutjoernalis en ook die 
skrywer van drie niefiksie boeke. In elkeen 
ondersoek sy geweldmisdaad − die effek wat 
dit op slagoffers het of die psige van die 
geweldenaars (voor of agter tralies).

In die era van misdaadtelevisiereekse en die 
harde realiteit van waarheid agter brutale 
koerantopskrifte en regstreekse uitsendings van 
skietdramas, spreek Bloed op haar hande tot die mensdom 
se fassinasie met misdaad en hoekom dit gebeur.

Bloed op haar hande volg op die roman Mens of monster. 
Vir eersgenoemde boek besoek die skrywer vier 

vrouetronke in Suid-Afrika en praat sy met 
vroue wat geweldmisdade gepleeg het. 

Dit is ’n weldeurdagte en deeglik 
nagevorsde boek waar ’n vrou baie empaties 
na die samelewing se uitgeworpenes luister. 
Aan die einde van elke hoofstuk sluit die 
skrywer kriminoloë en/of sielkundiges se 
perspektief oor die spesifieke gevallestudie in. 
Dit gee die boek gravitas en 
geloofwaardigheid.

Die skrywer slaag daarin om deur dialoog 
haar onderwerpe se sosio-ekonomiese 
agtergrond en kultuur vas te pen. Die inhoud 

van Bloed op haar hande is fassinerend en die 
menslikheidsfaktor maak die boek beslis die moeite werd 
om te lees. – Annami Mailovich
WEN! Ons gee 3 kopieë weg. SMS TG + BLOED  
na 44131.

Bloed op haar hande – vroue agter tralies
CARLA VAN DER SPUY (LAPA UITGEWERS)
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Dis tjailatyd. Jy pak jou goed op, laat waai en 
as jy gelukkig is, luister jy draadloos op pad 
huis toe. Wel, dit is hoe my gunsteling-
oomblik van die dag hom keer op keer afspeel.

Amore Bekker se program Tjailatyd is 
ingeburger in die Afrikaanse huistoegaantyd-
roetine. Sy is een van die gewildste RSG-
omroepers met 1,2 miljoen luisteraars. Haar 
stem is ’n bekende in talle Afrikaanssprekende 
huishoudings en oor die jare heen het mense 
net aanhou hart oopmaak en hul stories met 
haar gedeel.

Amore het amper honderd goedvoelstories 
wat Tjailatyd-luisteraars ingestuur het in ’n bundel, 
Hartstories: Huis toe met ’n ligter tred, saamgestel. Dana 
Snyman sê nie verniet Hartstories is “eg menslik” nie. 

Die stories loop wye draaie: op pad huis toe, op die 

Helderberg se laaste vlug, saam met rylopers 
of selfs op die Camino. Die stories is eie aan 
“regte” mense, wat nie altyd eweseer in 
skryfkuns gekonfyt is nie, maar wel ’n 
staaltjie kan oorvertel. 

Party stories is dus soms ’n ruwe diamant 
en minder gepoleerd as ander. Maar, dit dra 
by tot die outentiekheid van die bundel. Daar 
is ook meer ervare taalmense en bekendes, 
soos Riaan Cruywagen, wat saamskryf aan 
hul Tjailatyd-stories.

Amore se Hartstories is alles wat dit beloof 
om te wees; rou (soms met groot finesse), 

eerlik en op koers êrens heen. Enigiemand wat ’n sin vir 
nostalgie het, sal dit geniet om hierdeur te blaai. 

– Annami Mailovich
WEN! Ons gee 1 kopie weg. SMS TG + HART na 44131.

Hartstories: Huis toe met ’n ligter tred
AMORE BEKKER (TAFELBERG)

Die Anglo-Boereoorlog bly ’n gewilde tema 
vir skrywers.

Hoe sou Strachan, die meester-storieverteller 
wat hy is, homself moes afvra hoe geskiedenis 
wat reeds suksesvol in soveel boeke geskryf is, 
nog vars en relevant gedoen kon word?

Die antwoord is Brandwaterkom. 
Nie net werp hy nuwe lig op die geografiese 

impak van oorlog op gemeenskappe nie, hy 
delf ook diep in die Senekal-distrik en neem 
die gemeenskap by die uitbreek van die oorlog 
onder sy vergrootglas. 

Die ondertoon van ’n ontwaakte maar ontwykende 
liefde, ene Miss Sutty, wat gebeur ten spyte van klas, taal 
en noodwendig kultuur dek die tafel vir ’n verhaal waar 
die leser sommer gou agterkom: reg en verkeerd gaan nie 
maklike temas hier wees nie.

Die navorser, Esther van Emmenes volg met die hulp 
van die recce, Bullet die voetspore van ene S.G. (Fanie) 
Vilonel terug in die geskiedenis vir haar doktorale tesis. 
Hy word in die ontknoping van die roman een van die 
interessantste, onvoorspelbaarste “helde” wat ’n moderne 
fiksieverhaal in ’n lang tyd opgelewer het.

In ritmiese reëlmaat skep die skrywer tonele waar 

Esther op ’n soort vlug-en-hunkering is in die 
soeke na haar stamboom, maar ook na die 
betekenis van vrou-wees. 

Die skrywer het fyn empatie en meelewing 
met sy vrouekarakter. 

Dit is egter wanneer die meesterskut 
Vilonel lostrek en kaalvuis in die “Boereheld” 
Generaal Christiaan De Wet inklim dat die 
leser se hare regop staan. Ons word weereens 
herinner dat niemand ongeskaad uit oorlog 
kom nie.

Na Brandwaterkom gelees is kan jy nie help 
om te wonder oor die plek van standbeelde en 
heldeverering in moderne gemeenskappe nie. 

Is dit nie maar ’n gegewe feit dat die ware helde nooit 
werklik erken word nie? Met groot sukses systap 
Strachan al die slaggate wat met ’n geskiedkundige 
verhaal kan opduik en laat hom selfs lei deur die 
magiese. 

Moontlik die grootste rede vir die sukses van 
Brandwaterkom is dat die skrywer indiepte navorsing 
gedoen het oor sy onderwerp. Dit was dus nie net ’n 
heerlike leeservaring nie maar ook ’n opwindende 
stukkie geskiedenisklas. – Natie Botes

Brandwaterkom
ALExANdER STRAcHAN (TAFELBERG)
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Die naam Eugène Marais is welbekend in die 
Afrikaner-bewussyn en wek waarskynlik 
meestal ’n positiewe reaksie by die meeste 
mense op. Marais die skrywer, wie se gedig 
“Winternag” een van die bekendste en 
geliefdste in Afrikaans is. Daar is ook Marais 
die intellektueel, advokaat, natuurkundige en 
“wonderwerker” wat onlangs die onderwerp 
van ’n rolprent was. 

Oor die jare heen is daar baie oor Marais 
bespiegel en geskryf, waarvan die bekendste en 
geloofwaardigste waarskynlik Leon Rousseau se Die groot 
verlange (1974) is. Maar Rousseau se werk is gebrekkig ten 
opsigte van die tydperk wat Marais in Londen gewoon 
het (1897 tot 1902 – die tyd van die Anglo-Boereoorlog).

Dit is die doelstelling van Carel van der Merwe in die 
knap en boeiende Donker stroom om agter die kap van die 
byl te kom oor wat presies alles in Londen gebeur het. 
Want benewens die verromantiseerde beeld wat vandag 
oor Marais bestaan, was hy ’n hoogs intellektuele mens 
wat patrioties was teenoor sy volk, maar die korrupte 
Paul Kruger en die ZAR-regering verpes het. 

’n Mens kan dit natuurlik nie sê sonder om te erken dat 
Marais ’n veelvlakkige persoonlikheid gehad het en dat sy 

akademiese agtergrond hom ontvanklik 
gemaak het vir die ideale van die Engelse 
kolonialiste, die sogenaamde Uitlanders, en dié 
van die Boere nie. ’n Eendimensionele 
opsomming sou dus kon wees dat Marais ’n 
volksverraaier was wat propaganda vir die 
Uitlanders se saak in sy koerant, Land en volk, 
gedryf het. Dat hy met vyande van die 
Afrikaner soos lord Milner bevriend was, dat 
hy gekant was teen Christelike skole en Engels 
kon besig soos ’n adellike. 

Maar terselfdertyd vind die leser dat Marais se liefde 
vir sy mense absoluut was. Hy was egter hewig gekant 
teen die ondermynende Kruger-regering, wat die oorlog 
tussen Boer en Brit kon vermy het as hulle net na hom 
wou luister. 

En Marais is ’n komplekse analis wat die vermoë het 
om genuanseerd met sy werklikheid om te gaan. Tog 
word hy ook lamgelê deur sy verslawing aan morfien. 

Van der Merwe se Donker stroom vestig hom as die 
toonaangewendste historiese biograaf oor Marais se lewe. 
Dit is ’n toeganklike boek wat verras, fassineer, boei en 
nuwe perspektiewe bring. – Riaan Grobler  
WEN! Ons gee 1 kopie weg. SMS TG + STROOM na 44131.

Donker stroom: 
Eugène Marais en die Anglo-Boereoorlog 

CAREL VAN DER MERWE (TAFELBERG)

Jessica de Lange, die vrou wat lesers ontmoet 
het in Gelyke kans, die debuutroman van Santie 
van der Merwe, is terug in hierdie vervolg. 
Jessica en Anton besef dat die huwelik wat 
hulle probeer red het in Gelyke kans nie redbaar 
is nie. Hulle besluit om te skei, maar Anton 
sterf die volgende dag. 

Jessica se wêreld word weer onder haar 
voete uitgeruk en hierdie keer moet sy sterk 
wees ter wille van haar kinders. Joe, haar 
jeugliefde, het intussen besluit om vir ’n jaar 
in Kenia te gaan werk. Dit gee Jessica tyd om deur haar 
verlies te werk en belangrike besluite te neem oor haar 
lewe. Die roman ondersoek verlies en die vind van 
nuwe liefde daarna. 

Vandat jy weg is beeld Jessica uit as ’n sterk vrou wat 
eers haar ware innerlike krag leer ken wanneer haar man 
sterf. Sy is ’n volwaardige karakter wat geloofwaardig en 
met deernis uitgebeeld word. Baie vroue sal met haar 
identifiseer, in haar verlies én die nuwe liefde wat sy 

vind. Jessica se verlede en die invloed wat dit 
op haar lewe het, word ook verder uitgebrei, 
wat meer insig tot haar dade bied.

Die ruimtebeskrywings is baie goed, veral 
dié van Praag. Ek kon selfs die koue van die 
vreemde land oor Kersfees “voel”. Daar is 
komiese tonele ook, veral Lisa se reaksie op 
die karp wat in die bad rondswem. Die tonele 
met haar herinneringe van die kinders se 
kleintyd onder die groot boom en Sagrys se 
dood laat mens nostalgies. 

Met tye het ek gevoel Jessica wroeg te veel en dat Joe 
se karakter beter omskryf kon wees, veral as die 
belangrike rol wat hy vertolk in ag geneem word. Vandat 
jy weg is het nie die verrassingselement wat Gelyke kans 
gebied het nie, maar dis ’n bevredigende boek omdat 
Jessica se verhaal voltooi word. Ek sien uit om nog meer 
van Santie van der Merwe se boeke te lees. – Sanri van 
der Walt 
WEN! Ons gee 3 kopieë weg. SMS TG + WEG na 44131.

Vandat jy weg is
SANTIE VAN DER MERWE (LAPA UITGEWERS) 
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Die lekker van historiese romans is om 
heeltemal verplaas te word na ’n era wat vir die 
leser net in abstrakte mites en geskiedskrywing 
bestaan. En watter geskiedkundige gebeurtenis 
is vir baie Afrikaners so betekenisvol soos die 
Anglo-Boereoorlog?

Verhale van plase wat afgebrand is, 
konsentrasiekampe en terme soos bittereinder, 
hensopper en hanskakie lê steeds vlak in die 
kollektiewe psige van die nasate van dié wat 
daar was. In daardie opsig is fi ksie wat met dié 
tydperk verweef word altyd gewild. Dink maar aan P. G. 
du Plessis se Fees van die ongenooides en Christo� el Coetzee 
se enigste roman, Op soek na generaal Mannetjies Mentz. 

In Johan Kruger se Die dag van die lord word fi ksie en 
werklikheid fyn gekombineer op ’n boeiende, 
geloofwaardige en genotvolle wyse. Die eerste sentrale 
(fi ktiewe) karakter is die jong Andries Fourie – die seun 
van ’n predikant wat op tienjarige ouderdom op die 
allerverskriklikste manier met die oorlog kennis gemaak 
het. Hy verloor sy huis, sy boetie word doodgeskiet, sy 
ma en sussie krepeer in ’n konsentrasiekamp en sy pa 
sterf later as krygsgevangene. 

Andries fi kseer daarop om wraak te neem en het een 
man in sy visier: die gehate lord Kitchener – die man wat 
met sy verskroeie-aarde-beleid en konsentrasiekampe die 

Afrikaner oneindig baie leed aangedoen het. 
Die tweede sentrale karakter, Fritz Joubert 

Duquesne, het werklik bestaan. Duquesne het 
vir die Boere gespioeneer en is uiteraard ’n 
boeiende en geheimsinnige karakter. Saam wil 
Andries en Duquesne vir Kitchener vermoor. 
Sake in Andries se gemoed raak meer 
gekompliseerd wanneer hy in Engeland verlief 
raak op ’n Skotse meisie, Jenny, wat tot 
innerlike konfl ik lei en sy planne kan 
kortwiek. 

Lesers vertroud met dié stuk geskiedenis weet wat 
gaan gebeur, aangesien die ware Duquesne hom daarop 
geroem het dat hy inderdaad verantwoordelik was vir 
Kitchener se dood ter see in Junie 1916. Duquesne het 
glo die Duitse duikboot gereël wat die skip waarop 
Kitchener was, gesink het.  

Maar dié stukkie voorspelbaarheid ten spyt, het die 
skrywer met Die dag van die lord ’n fi ksiewenner beet wat 
ekstralekker lees wanneer ’n mens jou oorgee aan jou 
partydigheid en leedvermaak. Die karakters is 
geloofwaardig en die tempo is nommerpas. Boonop het 
Kruger sy huiswerk gedoen, wat gebeure soos die 
konsentrasiekamptonele skrikwekkend werklik maak. 

Dag van die lord ’n ideale vakansiemetgesel vir enige 
boekwurm. – Riaan Grobler

Die dag van die lord
JOHAN KRUGER (UMUZI)

Churchill Naude – Kroeskop vol geraas 
(NEXT MUSIEK)

Churchill Naudé se album, Kroeskop vol geraas, is voorwaar iets anders. Naudé is een 
van die meer bekende plaaslike rymkletsers (Of rymkappers, soos hy na homself 
verwys). Produksie op die album is gedoen deur Riku Lätti (Victor S. Wolf) en daar is 
’n hele rits bekende name wat inspring op sang en instrumente. Jackie Lätti, Gert Vlok 
Nel en Riku Lätti self lewer stewige bydraes, en Schalk Joubert is uitstekend op 
baskitaar. Die tweede snit op die album, “Brein Bliksem”, staan vir my kop bo water 
uit bo die res. Naudé se rymelary is besonders en dis waar sy talent lê: in sy 
skryfvermoë. Die produksiewaarde is goed, maar die uiteenlopende musiekstyle (van 
Kwaito, Rock en hip-hop tot ’n The Doors-agtige snit) verhoed soms dat daar ’n 
eenheid gevorm word. Aanbeveel vir mense wat hou van spitsvondige lirieke en ’n 
smorgasbord van style - alles op een album.
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Dié is Corlia Fourie, ’n bekende in die 
Afrikaanse literêre wêreld, se derde roman. Sy 
is eintlik meer bekend om haar verhoogstukke 
en jeuglektuur, waarvoor sy al dikwels 
bekroon is.

Tussen heinings speel af in die hedendaagse 
Johannesburg. Die hoofkarakters is Elize, ’n 
middeljarige koerantjoernalis wat ná haar 
egskeiding by ’n tydskrif gaan werk; haar 
tienerdogter, Michelle, wat hoofsaaklik in 
judo belangstel en haar ouers se egskeiding 
probeer verwerk; Sarita, wat haar lewe lank 
met haar gewig sukkel en, ondanks jare as ’n 
kortverhaalredakteur by tydskrifte, net nie by die skryf 
van haar eie boek uitkom nie; Tom, Elize se afgetrede 
buurman wat onlangs sy vrou aan kanker verloor het; en 
Welcome, ’n Zimbabwiër wat in Tom se tuinhuisie woon 
en sukkel om as onwettige immigrant ’n lewe in  
Suid-Afrika te maak.

Die karakters leef letterlik agter heinings, maar die 
heinings in die titel is ook figuurlik: Hulle word ingehok 
deur vooroordeel jeens “die ander” en ’n 
alomteenwoordige vrees vir misdaad. Die boek lewer 
kommentaar op wit Afrikaanses se plek in die 
hedendaagse Suid-Afrikaanse stedelike ruimte: Hoe ons 
met mede-Suid-Afrikaners omgaan; hoe ons aanpas (of 
nie) by ’n gemengde samelewing waar dienslewering 

agteruitgegaan het (die hospitaal is 
byvoorbeeld “smerig” en die gate in die pad 
word meer as een keer genoem); en waar die 
middelklas daagliks met armoede 
gekonfronteer word (iemand lui byvoorbeeld 
in die middel van die nag Elize se hekklokkie 
“op soek na werk”, en daar is Welcome se 
ewige stryd om oorlewing). 

Ook die invloed van misdaad hang soos ’n 
swaar mis oor alles, en die argument om 
emigrasie word voortdurend gevoer: Sarita se 
broer woon lankal in Australië, en Elize se 

broer en dié se gesin emigreer Nieu-Seeland toe ná hul 
soveelste onderonsie met misdaad. 

Tussen heinings is ’n “slice of life” en dit lees maklik, 
maar die taalgebruik is by tye nogal styf. ’n Mens kry 
byvoorbeeld aanvanklik die indruk dat Elize veel ouer is 
omdat haar woordkeuse soms vreemd op die moderne 
Afrikaanse oor val. Woorde soos “koekstruif” en 
“bioskoop” hunker terug na ’n vorige era. Daar is ook ’n 
geneigdheid om bykomende inligting in hakies te sit wat 
steurend is, want dit voel of die leser nie vertrou word 
om sy/haar eie afleidings te maak nie. 

Tog is Tussen heinings ’n netjies gestruktureerde verhaal 
wat by baie lesers aanklank kan vind. – Liz de Villiers
WEN! Ons gee 1 kopie weg. SMS TG + HEINING  
na 44131.

Tussen heinings
CORLIA FOURIE (TAFELBERG)

Vir diegene wat Deon Meyer net ken as ’n 
misdaadskrywer sal hierdie kortverhaalbundel 
’n welkome toevoeging tot hulle leeslys wees. 
Die samesteller was slim om die eerste verhaal 
“Bottervisse in die jêm” te maak wat reeds in 
1997 verskyn het, ’n uitstekende kortverhaal 
oor ’n seuntjie en ’n siniese kunstenaar – wat 
die leser honger maak vir meer. 

Heelwat van die verhale handel oor die 
liefde, maar dit is steeds Meyer se 
misdaadverhale wat vir die meeste opwinding 
sorg. Bennie Griessel maak sy verskyning asook Mbali 
Kaleni, twee karakters wat gereeld voorkom in Meyer se 

speurverhale. Die verhaal “Die verlore sonde” 
skree om roman te word met die jong 
kunsversamelaar Christina en haar bakkie. 
Van die verhale, soos te wagte is van ’n 
kortverhaalbundel, is nie so goed nie en kan 
selfs beskryf word as irrelevant.

Vir diegene wat gedink het Meyer is net ’n 
misdaadskrywer is hierdie ’n aangename 
verrassing. Sy karakterisering is soos altyd 
uitstekend en daar is ’n goeie dosis humor in 
die meeste stories. Uiters genotvol en sterk 

aan te beveel. – Johan Smith
WEN! Ons gee 1 kopie weg. SMS TG + ROBBIE na 44131.

Die ballade van Robbie de Wee 
en ander verhale

DEON MEYER (HUMAN & ROUSSEAU)



25 SOMER 2016 | TaalgEnOOT 

Dit maak nie saak hoe hard ’n mens baklei om 
“anders” te wees nie: op die ou einde word ons 
dag-tot-dag bestaan gedryf deur eenvoudige, 
amper vervelige dinge. Om veilig en geborge 
te voel. Om jouself te omring met objekte 
waarmee jy kan identifiseer. Om vas te klou 
aan jou eie klein agterplaas, verbete te veg vir 
dít wat joune is, en jou kopspasie teen invalle 
van buite te beskerm.

En wanneer daar ’n onverwagse opskudding 
plaasvind, is sink of swem jou enigste 
oplossing. Kan jy die verandering oorleef? 
Dalk selfs die verandering met ope arms verwelkom?

Boomkastele skets die ontwikkeling van veral twee 
mense: ’n sinker, en ’n swemmer. Hannes Moerdyk is ’n 
afgetrede navorser wat sy dae spandeer om jare se 
inligting-opdrifsels te kategoriseer en daarvan sin te 
maak. Sy ordelike bestaan word wreed versteur deur die 
verwoesting van twee pragbome op sy erf – die begin 
van ’n obsessiewe vendetta wat die idee van “sonde met 
die bure” ore aansit. Syne is ’n persoonlikheid wat reeds 
geneig is tot obsessie – gaan dit hom uiteindelik tot 
waansin dryf?

Ina Moerdyk is Hannes se joernalisdogter. 
Háár obsessie wentel weer rondom die 
geheimsinnige graffitikunstenaar Sirkelman, 
skepper van afbeeldings van Leonardo da 
Vinci se Vitruviaanse Man regoor 
Johannesburg. Langs die pad van haar 
ontdekkingstog tel sy ’n boer-soek-’n-vrou 
botterbulletjie met donker bedoelings op, wat 
sorg vir heelwat sports.

Boomkastele het vele fasette. Dit is ’n roman 
oor die lewe in die stad, maar ook oor die lewe 
in ’n mens se kop. Dit karteer die bewegings 

van sy karakters versigtig, met empatie. Die uiteenlopende 
verwysings en tekste (koerantberigte, gemorspos, 
intertekstuele verwysings) wat inmekaar geweef is om ’n 
komplekse web te vorm laat ’n mens dieper lees, wegsink 
in die boomkasteel. Ons is almal op soek na geluk, na ’n 
plekkie in die son. Soos die Sirkelman self dit stel: 
“Blindelings in die stroom. Ons is onsself, maar ons is ook 
meer as onsself. Of minder. Ons leef asof ons in reality TV 
rondneuk, ons eie bef*kte klein movie … Ons is almal 
aktiviste, op ons eie klein mission” (191).

’n Baie genotvolle leeservaring. – Donnay Torr

Boomkastele: ’n sprokie vir ’n stadsmens
Schalk Schoombie (human & RouSSeau)

Skrik op die lyf is ’n smorgasbord van 
tokkelossies, vampiere, spoke en ander bose 
entiteite. Gewilde en bekende skrywers 
(Kerneels Breytenbach, Martin Steyn, Herman 
Lategan, om ’n paar te noem) wys hul staal in 
die gruwelgenre. Dit is egter nie ’n maklike 
taak om ’n spookstorie te skryf met net 3 000 
woorde tot jou beskikking nie. 

Die geheim lê tog daarin om spanning te 
skep by die leser, asook ’n tipe 
ongemaklikheid, en met ’n beperkte aantal 
woorde tot jou beskikking is dit bitter moeilik. Net 
voordat jou nekhare begin rys, is die verhaal klaar. Van 
die verhale kom nie die mas op nie, maar daar is wel ’n 
paar wat jou ongemaklik laat omdraai in jou slaap en laat 
staar na die hoek van die vertrek. 

Die samesteller Deborah Steinmar se verhaal, Moerbei, 

het my koue rillings gegee. Dit handel oor 
haar kinders wat net in die solder wil slaap en 
soggens wakker word met krapmerke op hul 
nek. R. R. Ryger (skrywer van Hondsdol en ’n 
101 Maniere om te lewe en sterwe) verskaf ook 
plesier gemeng met ongemak, soos net hy kan 
opdis. 

Wat my egter bly gemaak het, is dat die 
skrywers wegbeweeg het van spookkoetse, 
bobbejane met kettings op die dak en rylopers 
in wit rokke wat in die nag spook. Die 

skrywers het beslis ’n paar wenke gevang by die nuutste 
gruwelflieks. Skrik op die lyf gaan jou dalk nie slapelose 
nagte gee nie (behalwe as jy skrik vir koue pampoen), 
maar dis ’n vermaaklike leeservaring ná ’n lang dag by 
die werk. – Johan Smith
Wen! ons gee 1 kopie weg. SmS TG + SkRik na 44131.

Skrik op die lyf
SameSTelleRS: DeboRah STeinmaiR en GeRDa TalJaaRD (TaFelbeRG) 
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Woordfees hier om te bly

“B ly”. Dit is vanjaar die tema van die 
Universiteit Stellenbosch (US) se Woordfees, 
wat van 3 tot 15 Maart aangebied word. 

Hoewel hierdie tema lank gelede al gekies is, is dit 
veral nou op verskeie vlakke heel gepas. Want met die 
studenteopstande landwyd en ook in Stellenbosch, die 
toenemende onvergenoegdheid van talle Suid-Afrikaners 
oor alles van die politiek tot die krag-en-waterkrisis, 
wonder baie mense of hul plek inderdaad nog in  
Suid-Afrika is. Moet hulle hier bly?

Die Woordfees is nie van plan om elders heen te gaan 
nie. Saartjie Botha, feesdirekteur, het onlangs 
onomwonde gesê die Woordfees is in Stellenbosch om te 
bly en vandaar die tema.

Bly kan egter ook blydskap beteken. En ondanks dinge 
waaroor ’n mens onvergenoegd kan wees, is daar ook 
baie om oor bly te wees. 

Volgens Saartjie sal die studenteopstande ook onder 
die soeklig kom op hierdie fees, wat vir die 17de keer 
aangebied word. Volgens haar is studente ’n belangrike 
teikenmark en daarom word ook in hul behoeftes 
voorsien. In diskoerse sal dié dinge wat vir die studente 
belangrik is, ook hanteer word. 

Plek vir kuns
Feesgangers sal vanjaar besonderse visuele kuns sien. Die 
feeskunstenaar is Mary Sibande, wat veral bekend is vir 
haar fotografiese en beeldhoukuns. 
“Sibande se werk en kommentaar oor die verhouding en 

identiteit van Suid-Afrikaners – veral die stereotipes – 
pas goed by die oorkoepelende Woordfeestema en die 
universele identiteitskrisis van Stellenbosch,” verduidelik 
Alex Hamilton, koördineerder van die 
visuelekunsprogram.

Alex was verlede jaar die kurator van onder meer die 
Opskiet-uitstallings op die agterstoep van die US Museum. 
Feesgangers kon net vir ’n dag lank ’n bepaalde kunstenaar 
se werk sien voordat dit om 06:00 die volgende oggend 
deur ’n “nuwe” kunstenaar se werk vervang is. Hierdie 
uiters suksesvolle konsep word vanjaar herhaal. Alex 
waarsku die uitstalling Plek-plek, met werke deur onder 
andere Roger Ballen, Colbert Mashile, Pauline Gutter, 
Phillemon Hlungwani, Corlie de Kock, Jurgen 
Schadeberg en Shany van den Berg, is nie ’n “veilige” 
uitstalling nie. Verwag sterk politieke standpunte. 

Hulde en verering
Vanjaar word die Ingrid Jonker-prys vir debuutpoësie 
vir die eerste keer op  die Woordfees toegeken. Nathan 
Trantraal sal die prys ontvang vir sy bundel Chokers en 
survivors. By die kuiergeleentheid by die Plataankafee  
(6 Maart om 12:30) sal Trantraal en ander finaliste uit 
hul werk voorlees.

Die Afrikaanse letterkunde is sinoniem met Ena 
Murray, die skrywer wie se boeke die meeste in 
Afrikaans verkoop. Selfs ná haar dood op 4 Junie 2015 
haal haar werk steeds die topverkoperlyste. Die 
uitgewers Etienne Bloemhof, Nèlleke de Jager en Ettie Foto: R
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Williams bring op 8 Maart om 17:00 in die ATKV-
Boektent hulde aan hierdie skrywer.

Hulde word op 11 Maart om 17:00 in die ATKV-
Boektent ook gebring aan T. T. Cloete, wat in Julie 2015 
dood is. Joan Hambidge, Heilna du Plooy en Bernard 
Odendaal sal aan hierdie gesprek deelneem.   

Ander skrywers wat in dié tent optree, is Ena Jansen, 
wat 65 jaar oud word, en met Ingrid Winterbach gesels 
oor haar Soos familie; Mandla Langa is in gesprek met 
Michiel Heyns oor die skrywers Alexander Strachan 
(Brandwaterkom), Irma Joubert (Immer Wes) en Rachelle 
Gree�  (Die naaimasjien en ander verhale).

MUSIEK EN DRAMA VIR ALMAL
Die fees word vanjaar na die Coetzenburg-stadion uitgebrei. 
Die Woordfees Pops met onder andere Laurika Rach, Elvis 
Blue, Gloria Bosman, Louis Loock, Joshua na die Reën, die 
Kaapse Filharmoniese Jeugokes en die Tygerberg 
Kinderkoor vind op 6 Maart om 18:00 daar plaas. 

Daar is ook soos gewoonlik ’n propvol 
klassiekemusiekprogram met onder meer Afrikaanse lied 
(die US Kamerkoor onder leiding van Martin Berger), 
Azél Gerber en Ben Schoeman (tjello en klavier), Beste 
blondes (Elna van der Merwe en Zorada Temmingh, 
klavier), Debuut (met die sopraan Noluvuyiso Mpofu, 
bariton Johannes Slabbert en pianis Philippus Hugo) en 
Grandi Violocellisti (met die tjelliste Amanda Forsyth, 
Erich Oskar Huetter, Marian Lewin, Barbara Kennedy, 

Cheryl de Havilland en Peter Martens).
Op die kabaretspyskaart is daar Hensop deur Francois 

Toerien (oor drie geslagte Boervroue wat ’n 
konsentrasiekamp moet oorleef) en aan die dramafront is 
Ibsen se A Doll’s House (deur Christiaan Olwagen), Buite 
blaf die honde swart (Jaco Bouwer se verwerking van 
Bernard-Marie Koltès se produksie) en Fiela se kind 
(Juanita Swanepoel is die regisseur van hierdie drama, wat 
geskoei is op Dalene Matthee se gelyknamige roman).

Deborah Steinmair se drama Plant vir my ’n boom, 
André, behoort ook groot aftrek te kry. Dit handel oor ’n 
afgetakelde André P. Brink, wat die aand voordat hy ’n 
eredoktorsgraad in Leuven ontvang in ’n rystoel sit 
wanneer sy jong, eertydse minnares, Ingrid Jonker, aan 
hom verskyn. 

Nog iets wat interessant is, is die drama Moeder Moed en 
haar kinders, wat vanjaar in die Klein Libertas-teater 
opgevoer word. Dit is die enigste produksie wat in hierdie 
geskiedkundige ruimte, wat in 2015 deur ’n brand verwoes 
is, aangebied word. Onder kunstenaars is dit, sedert die 
brand, grappenderwys bekend as “die Libertas-ruïnes”. 

Musiekhoogtepunte is Anton Goosen – Die liedjieboer (5 
Maart om 20:30, Spier-amfi teater) en Brylcreem, Mozart 
en Hendrik Susan – ’n musikale kykie na die 50’s (13 Maart 
om 20:30, Spier-amfi teater).

Gaan kyk by woordfees.com vir skrywersoptredes, 
ander musiekuitvoerings en gesprekke.

–Stephanie Nieuwoudt

Vita du Preez se tweede roman in haar 
beoogde vierluik, die Vinkel en koljander-vroue, 
is die opvolg op Solitaire. Woestynroos voer jou 
mee, en die karakters se eenvoudiger 
fokalisasie maak dit makliker om te volg as 
Solitaire. Veral die tonele wat in Namibië (die 
heldin se geboorteland) afspeel, suig jou in.

Woestynroos takel ’n progressiewe onderwerp 
wat in ’n taamlik konserwatiewe Afrikaanse 
lesersmark die wenkbroue maklik sal laat lig. 
Kato Klinge, die formidabele ystervrou, wil 
swanger raak. Haar beste vriend en vertroueling praat 
haar ’n gat in die kop en hulle voeg daad by sy woord en 
probeer op die tradisionele manier swanger raak. 

In die eerste roman in die reeks was daar benewens die 
held en die heldin drie vroue wat as deel van ’n 
TV-werklikheidsreeks meeding om die hand van Toit 
Minnaar. In Woestynroos is die heldin een van die Vinkel 

en koljander-deelnemers. 
Kato het nie mans nodig nie. Sy is die 

enigste dogter wat aan haar beneukte pa se 
hoë verwagtinge voldoen het. En, om swanger 
te raak met sy aartsvyand se kind is nie deel 
van sy verwagtinge nie. Familievetes, hoë eise 
en vurige temperamente dra derhalwe by tot 
die spanningslyn.

Die skrywer hamer soms te veel op Kato se 
agtergrond as ’n vuurvreter in die sakewêreld. 
Die karakter se dialoog en handelinge 

karakteriseer haar egter so sterk dat dit werklik nie nodig 
is om haar bedrewenheid te herhaal nie.

Die skrywer het interessante karakters geskep wat 
beslis elk heldin-materiaal is. Solitaire anker die reeks, 
wat potensiaal toon om te fassineer. Woestynroos getuig 
hiervan. – Annami Mailovich
WEN! Ons gee 3 kopieë weg. SMS TG + ROOS na 44131.

Woestynroos
VITA DU PREEZ (LAPA UITGEWERS)
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Gun my ’n gedagte:
13 November 2015: Afrikaans 

bevind hom verwilderd op Maties.
15 November 2015: IS saai vrees en 

chaos in Parys, Frankryk.
Twee skynbaar onverwante insidente. 

Maar as jy vertroud is met Ingrid 
Winterbach se oeuvre, begin jy 
wonder. Is daar werklik iets soos 
toeval?

’n Ekstreme voorbeeld, beslis. Die 
gesprek oor waar taal in die omgang 
tussen die skrywer/leser inpas en die 
afdwing van “reg en verkeerd” is temas 
wat deesdae al hoe meer bespreek 
word. Winterbach ondersoek die vrae 
wat ons onsself gereeld afvra. Ons 
bevind onsself in ongemak – en Ingrid 
laat nie ongemak onaangeraak nie.

Sy het die onbesliste stem van die dowwe grens 
geword.

Só speel Vlakwater af. Die gedagte dat ons reeds die 
terrein besoek het is alomteenwoordig. Vir lesers van 
veral haar vorige roman, Die Aanspraak van lewende 
wesens, is die omgewing bekend. 

Die lekkerte en speelsheid van ’n skrywer soos 
Winterbach is dat haar werk nie chronologies gebeur nie. 
’n Mens kan ewe maklik in die toekoms haar werke 
andersom beskou. 

Die slaankrag van Ingrid se werk is dat dit op die 
onderbewussyn van haar leser gefokus is. Die plek waar 
lae stories en moontlikhede gevorm kan en nog moet 
word. 

Sy gebruik ’n magdom verwysings in die roman, 
waarvan El Greco se skildery van Vincenzo Anastagi die 
middelpunt is. Hierdie werk is ook vir die omslag 
gebruik. 

Die onopgeloste vrae wat ’n lekker klomp speurwerk, 
eksotiese bestemmings, erotiese ervarings, religie, kuns 
en filosofie insluit is die hart van Vlakwater. As dit 
hoegenaamd temas is wat aanstaan, moenie die 
geleentheid mis om Ingrid Winterbach te lees nie.

Maar wees gewaarsku. Daar is baie om te verteer, en 
die meeste daarvan is onsigbaar en vind in die 
suggestiewe of verbeeldingruim plaas.

Die leser ontmoet ’n groot groep karakters deur die 
handel en wandel van twee sleutelfigure wie se totaal 
losstaande lewens oor ’n tyd van sewe tot nege maande 

oorvleuel in gedeelde ruimtes en die 
teenwoordigheid van ene Victor 
Schoeman, die geheimsinnige skurk. 

“’n Geteisterde kêrel, o Here. ’n Man 
wie die linkerhand nie weet wat die 
regterhand doen nie.”

Vroeg in die roman ontmoet die 
leser ’n naamlose reisgenoot, ’n vrou 
wat gebore is met ’n gesplete 
verhemelte en ’n haaslip. Sy het pas ’n 
groot verlies ervaar, en het steeds nie 
haar voete daarna gevind nie.

Sy werk aan ’n monografie oor die 
Olivier-broers se videokuns. Dit vorm 
’n agtergrond waarteen die 
hoofkarakter se persoonlike demone 
uitspeel. Die skrywer se intuitiewe 
skryfstyl en grondige kennis van die 
visuele kuns vind uiting in die verhaal. 

En dan moord. Agtervolging. Vlug. En ’n boks vol 
sywurms. Dit alles terwyl sy verlang – na die 
afgestorwe, “heilige” Jacobus.

In kontras met ons naamlose reisiger is Niek Steyn: ’n 
kunstenaar wat probeer om sin te maak van ’n lang 
verhouding wat rampspoedig ten einde geloop het. 

Niek bevind hom in Stellenbosch as kunsdosent. Hy 
deel sy huis met ’n jong fotografiestudent, oor wie hy 
beskermend voel. Dan loop ook dié verhouding op 
traumatiese wyse ten einde.

Sy lewe word verder deurmekaar gekrap toe hy ’n 
poskaart kry van Victor.

Tot sy redding kom Marthinus Scheepers. Saam met 
dié vriendskap is daar die geleentheid om baie 
onbeantwoorde vrae te beskou. Hulle kyk saam 
kunsflieks, luister musiek, soek na boodskappe uit 
verskillede geloofsoortuigings.

Winterbach verweef skynbaar moeiteloos lig en 
donker, die alledaagse en die erotiese, metafoor en strak 
realiteit. Die werklikheid kry ’n surrealistiese skynsel, die 
onmoontlike – die onwaarskynlike – word skielik ’n 
gegewe.  

Vlakwater stel eise aan die leser. Vermy indien jy bang 
is vir stiltes en satire, die afwesigheid van groot 
ontknopings en oplossings. Vermy as jy ongeduld jou 
leesmaat maak, en nie kans sien vir dieper delf nie. Selfs 
met ’n sin vir die abstrakte is dit onmoontlik om die 
roman ten volle te ervaar sonder ’n paar herlese. Maar dit 
is die moeite werd. – Natie Botes

Vlakwater
IngrId WInterbach (human & rousseau)
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