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Christiaan Bakkes is bekend aan Afrikaanse 
lesers wat lief is vir natuur- en reisverhale, 
veral sy Stoffel Mathysen-karakter, wat 
deurgaans op ware gebeure uit Bakkes se lewe 
gebaseer is. In hierdie bundel verskyn stories 
van Stoffel in die wildernis (2000), Stoffel by die 
afdraaipad (2004), Stoffel se veldnotas (2007), 
Stoffel in Afrika (2010), Stoffel op safari (2012) en 
Krokodil aan my skouer (2014). 

Stoffel-aanhangers sal nie teleurgestel wees 
nie en dis ’n aangename kennismaking vir 
Bakkes-groentjies. Die verhale handel oor sy avonture as 
safarigids en wildbewaarder, jagter en avonturier. 

Die verhaal “Dorpsbobbejaan” het my veral laat 
glimlag – dit het weer gewys op Bakkes se deernis vir 
diere en die natuur, asook vir mense. ’n Ander verhaal 
wat baie plesier verskaf het, was “Toorsafari”, wat afspeel 
gedurende sy werk as gids in die Ivoorkus. Hier vertel 
Bakkes dat hy eendag vir ’n Britse kliënt gesê het: “I 

come from a family with a proud history of 
shooting Englishmen.” Gelukkig het die 
safarimaatskappy se besturende direkteur 
Bakkes verstaan en hy was darem nie in die 
sop nie. Dis net ’n enkele voorbeeld van ’n 
verhaal wat getuig van Bakkes se eiesoortige 
sin vir humor en spitsvondigheid.

Daar is ook ’n kleurfoto-afdeling met foto’s 
van onder meer sy geliefde honde Tier en 
Stompie, asook foto’s van sy reis na Uganda.

Bakkes se skryfstyl lees maklik en dis amper 
of hy bier in die hand met jou sit en gesels in ’n boskroeg 
(en soos dit maar gaan in kroeë en in die bos is die taal 
soms gekrui). 

Beslis die lees werd, veral vir natuurliefhebbers wat 
nog onbekend is met Bakkes se werk. Dis tyd dat dié wat 
hom net ken as die ou wie se arm deur ’n krokodil 
afgebyt is, bekend raak met Afrika se eie Indiana Jones. 
– Johan Jack Smith

Stoffel: Die beste stories
CHRISTIAAN BAKKES (HUMAN & ROUSSEAU)

Cas Vos se nuutste digbundel, Voor-bode (2015), 
is vol betekenisse met sewe (heilige getal) 
afdelings waarvan die vooruitskouende titels 
saam met die temas van die gedigte opklink. 

Opvallend is die koppelteken: die engel, 
sinoniem van bode, word as sleutelmotief 
beklemtoon (Afdeling III). Die engelmotief 
word ook versterk deur die titelwoord “bode”, 
wat op die voorblad in vet letters verskyn saam 
met ’n engelvlerk. Die koppelteken vestig 
verder die aandag op die betekenis van “voor” 
as die voortyd met opeenvolgende lewenstadiums: die 
voorgeboortelike voortyd, die lewensloop met “peillose 
lyding”, die “swart nag” van sterwe.

In “Voorlopers” verwys die voor-skrywers na gestorwe 
woordkunstenaars met ’n satiries-ironiese heenwysing na 
Peter Blum se gedigte. Die engele verskyn in die gedaante 
van geliefdes, heiliges en die liefde, en bring nie 
noodwendig slegte tyding nie. In die openingskwatryn, 
“Voor-bode”, is die môrester, oog van die daeraad, ’n draer 
van hoop. Die liefdesbriewe van Mozart en Keats is 
delikaat verwerk tot volwaardige gedigte waarin die 
liefdesbode intieme gedagtes oordra met sielvolle beelde 
soos “sonder jou kraak drome” (bl. 54). 

 

Hoewel baie gedigte ingebed is in sombere 
onheil, pyn, vernietiging en broosheid is daar 
ook die teenpole (soms ironies) wat as 
teenoorgesteldes soos drade in die gedigte lê: 
dood – stralende stad (bl. 18); verguising – 
ontferming (bl. 30); karigheid – volheid  
(bl. 65); kanker – ’n wonderwerkie (bl. 89). 

Benewens die reismotief, spirituele gedigte, ars 
poetica (“Oersprong”) en gedigte oor al die 
liefdesgeledinge, aftakeling en die onontkombare 
dood word die bundel tematies verryk deur 

nuwe, aktuele onderwerpe. Armes en bedelaars verskyn en 
hartverskeurende onthoofding kry meedoënloos konkrete 
gestalte in geloofsgeteisterde lande. In “Marikana” is daar 
“roubevange families” asook Madiba se vergete boodskap.

Tematies aansluitend is daar vertaalde gedigte van die 
Griekse digters, Giorgos Seferis en Konstantinos Kavafis. 
Laasgenoemde se “Ithaka”, wat die digter se reis na God 
versinnebeeld, is meesleurend vertaal en ’n skat vir 
Afrikaans. Klankrykheid, woordspelings en vindingryke 
beelding is volop. In die slotgedig word die reis na God 
met ’n grootse paradoks voltooi: Die mens, wat net ten 
dele sien en hoor, word verras deur “die volheid”  
(bl. 124). – Marietjie du Plessis

Voor-bode
CAS VOS (PROTEA BOEKHUIS) 
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Piet van Rooyen se nuwe roman getuig weer 
dat hy een van die mees gesoute 
romanskrywers is in Afrikaans.

Hans-Joachim Kramer is ’n skatryk Duitse 
swendelaar met ’n behoefte om ’n plaas in 
Afrika te besit, spesifiek Namibië. Hy vlug 
van die Duitse regering, wat warm op sy 
spoor is, saam met sy vrou en twee jong 
kinders en vestig hom op La Rochelle, ’n plaas 
met baie jagpotensiaal. Hy stel vir Daantjie 
Weerlig aan as voorman en later vir Vaalperd 
Ses, ’n Herero van die Bosoorlog. 

Van die begin is dit duidelik dat dié twee karakters 
swaarde gaan kruis, met verreikende gevolge vir Kramer. 
Aan die ander kant van die spektrum het ons vir Rachel 
da Silva, ’n jong staatsaanklaer met haar eie intriges en 
probleme, veral met haar pa van die Zambezi-distrik. 
Die twee afsonderlike verhale word baie goed verweef; 
met ’n hedendaagse Namibië as agtergrond. 

Twee tonele was vir my besonders: Die 
toneel langs die pad na La Rochelle waar 
Daantjie Weerlig en Vaalperd Ses herontmoet 
en die toneel waar die hoofkarakter ’n leeu 
gaan jag noord van Kamanjab, langs die 
Etosha-panne. Van Rooyen wys hier dat 
Afrika beslis nie vir sissies is nie net voordat 
die leser te gemaklik raak met mooi 
sonsondergange en pragtige landskappe. Sy 
kennis van Namibië se geskiedenis en 
politieke bestel is noemenswaardig. Veral die 
natuurtonele word pragtig uitgebeeld en die 

leser kry die behoefte om self ’n draai te gaan maak. Van 
Rooyen se karakterisering is ook goed – hy gee genoeg 
aandag aan ál die karakters, wat hy treffend inkleur.

Die agterblad verklap wel bietjie te veel van die storie. En 
die einde het my bietjie melancholies gelaat, maar ek dink 
dis deel van Van Rooyen se vernuf. Hy vertel die storie 
sonder om dit te veel te romantiseer. – Johan Jack Smith

Voëlvry
PIET VAN ROOYEN (PENGUIN UITGEWERS)

Die naaimasjien en ander stories deur Rachelle 
Greeff is enersyds ’n boek wat ek graag vir 
myself wil hou om met elke herlees nuwe idees 
te ontdek; andersyds wil ek dit vir al my 
vriende leen sodat ons met wyn in die hand 
daaroor kan gesels. 

Die titelverhaal is die sewende storie in die 
bundel van tien kortverhale, het in 2008 die 
eerste keer in Die Burger verskyn en is 
sedertdien verwerk tot die suksesvolle eenvrou-
verhoogstuk met dieselfde titel. 

Met die drumpelteks “Al wat ek sien” word 
die leser medepligtig in die skeppingsproses – “die 
storieverteller én die luisteraar onthou wat hulle wil” (bl. 
10) – en dui die outeur op die onbetroubaarheid van die 
verteller: “Was dit werklik Nan se woorde? ... die geheue 
is niks meer nie as ’n toneelstuk, nie twee opvoerings is 
eenders nie” (bl. 12).

Greeff se karakters bied verstommende insig tot die 
menslike toestand: eensaamheid, verganklikheid, 
verhoudings, die verbygaande passies van die lyf. Die 
karakters lééf deur die skrywer se taalgebruik en fyn 
waarnemingsvermoë en bied ’n blik op talle verborge 
aspekte van die samelewing. Dis ook wonderlik hoe een 

storie se newekarakter elders in haar eie storie 
aan die woord kom.

Ironie span deur die stories soos ’n 
silwerdraad: ’n Wit vrou probeer ’n bruin 
vrou daarvan oortuig dat almal gelyk is – te 
blind om die magsverhouding te sien wat die 
bruin vrou forseer om stil te sit en na haar 
dronkstories te luister. Ná jare sien ’n 
bloemiste weer die minnaar wat haar 
seergemaak het – nou ’n boemelaar op straat. 
’n Britse vrou wonder hoekom ’n 
Karoodorpsraad nie die werkloses inspan om 

die strate skoon te maak nie en word vermoor omdat sy 
’n man wegjaag wat werk soek.

Greeff skryf meesterlik subtiel oor rasverhoudings, 
homoseksualiteit, armoede, geweld, geskiedenis en ons 
verhouding met taal en tuisland. Tog, die stories dra 
geensins swaar aan hul temas nie, en een van die 
bekoorlikste verhale is dié van “Uil en Kaatjie”, ’n ouer 
paartjie wat steeds mekaar se geselskap – en lyf – 
verheerlik.

Taal is die gom wat alles bind. Greeff skryf óór en 
déúr taal, met beskrywings wat lank ná die lees daarvan 
steeds opklink. – AP van Wynegaard

Die naaimasjien en ander stories
RACHELLE GREEFF (TAFELBERG)
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My leeswêreld het aansienlik verbreed vandat 
ek in 2014 Chris Karsten se boeke ontdek het. 
Met die hoogs intelligente reeksmoordenaar 
Abel Lotz het Karsten bewys dat hy diep in die 
psige van ’n monster kan kyk en die duisternis 
van die afgrond kan oorvertel. Toe speel Ella 
Neser klaar met Abel en los ons met ’n leemte 
wat nie maklik weer gevul sal kan word nie. 

Groot was my vreugde toe ek hoor Ella is 
terug in Karsten se jongste misdaadroman, 
maar ek het gewonder of sy ’n hele boek op 
haar eie sal kan dra. Maar natuurlik kan sy!

Ná haar onderonsie in België is Ella se stem hees en sy 
sukkel om haar bewende hande vir kol. Silas Sauls weg 
te steek. Sy oplossing is om Ella in die diep kant in te 
gooi en hy gee haar die raaisel van die vier linkervoete 
wat in ’n winkelsak gevind is. Dis dán wanneer die 
oud-speurder Lou Pepler sy opwagting maak; hy dink 
die voete het iets te doen met sy onopgeloste saak van 
1993 – die verdwyning van die rykmanskind Billy Katz.

Die verhaal speel af in die hede en verlede, 
en Karsten weef ’n spannende storielyn vol 
intrige wat draai om die binnelewe van ’n 
enkele gesin, wat mans vermoor en hul 
ledemate verkoop aan sangomas. 

Die dialoog is soos altyd treffend en 
vlymskerp. My gunstelingdeel is wanneer die 
brigadier in 1993 Lou se stilte probeer koop 
met ’n bevordering en sê: “Ek kan enigiets 
doen; ek het ’n snor.” 

Die verdwyning van Billy Katz is nie ’n 
whodunit nie, maar eerder ’n whydunit, en ook 

die storie van die enkeling se stryd teen ’n verrottende 
sisteem. Tog het ek na Abel verlang en wens Karsten het 
meer tyd in Mona, die matriarg van die Pottas-gesin,  
se kop spandeer. Dan weer, dalk het sy hom nie vir baie 
lank “toegelaat” nie. Die groot triomf is Mona se 
aanneemkind Rakker, geïnspireer deur NP van Wyk 
Louw se Raka, wat vir ’n paar verrassings sorg.  – AP 
van Wynegaard

Die verdwyning van Billy Katz 
CHRIS KARSTEN (HUMAN & ROUSSEAU)

Hoewel Dolf van Niekerk as veelsydige 
skrywer verskillende genres beoefen en 
meermale literêre pryse ontvang het, is hy 
steeds sedert sy debuut die “groot onbekende” 
(Kannemeyer, 1998). Die sin-soekende aard 
van die digbundel Portrette in my gang (2015) is 
’n voortgesette kenmerk van Dolf se oeuvre. 

In hierdie sesde bundel is die gang en 
portrette simbole van herinneringe en 
verlange; lewensoomblikke waarin na balans 
gesoek word tussen aankoms en vertrek.

Die titel van die openingsgedig, “Vergange”, 
is ’n vernuftige woordspeling met vergange tyd wat die 
beeld van die gang as galery van herinneringe oopsluit 
en versterk. Terselfdertyd word die tydsindeling opgehef 
omdat verlede, hede en toekoms saamvloei. Die gang 
verteenwoordig immers die hede.

Sentraalstaande is die portretgedig, “Mastos”, oor sy 
vroeg oorlede, nooit gekende moeder op die omslagfoto. 
Die afstandelike borsbeeld-portret word versag deur die 
titel, die Grieks vir vrouebors, wat warmte suggereer.

Nog ’n intieme gedig handel oor die digter se 
sterwende vader waarin albei se verlange na die moeder 

oplaas “kruis” (bl. 28).
Benewens persoonlike beelde word name 

van talle beroemdes met ’n filosofiese en 
eksistensialistiese inslag opgeroep. Vergelyk 
die beskouing oor die “hordemens”, wat bloot 
draer is van Nietzche se “groot niks” (bl. 36).

Die tydsbelewenis van die digter verdig in 
“Wiederkehr” met die besef van tydsiklusse en 
dat alle “syn” herhaal word (bl. 16). Net so 
herhalend is elke storie en gedig wat 
teruggryp na “ou bewussyn” (bl. 34), terwyl 
elke geslag “ ’n kopskuif maak” vir beter 

begrip (bl. 50).
Van die treffende natuurgedigte is opvallend in hul 

vervlegtheid met die peinsende mens. Die “huil” in 
“huilboerboon” word ’n betekenisvolle toekomsblik oor 
hoeveel lente daar vir die boom én digter oorbly (bl. 42). 

Die portretgang eindig met ’n kritiese “Selfportret”, 
waarin die misterie steeds huiwer – net soos die “Groot 
Gees” in die vertaling van die Onse Vader (bl. 53).

Portrette in my gang is ’n bundel waarin die insigte, 
herinneringe en emosionele pyn suiwer tot ryping kom. 
– Marietjie du Plessis

Portrette in my gang
DOLF VAN NIEKERK (PROTEA BOEKHUIS)
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Die oeroue stryd tussen man en vrou. En die 
vrou se soeke na haar eie plek in die 
samelewing. Dít is van die temas in hierdie 
uiters knap debuut deur Debbie Loots. 

Die sentrale karakters is Lien, wat as kind 
toekyk hoe haar ouers se huwelik verbrokkel; 
haar ma, Vera, en dié se twee mans: Willem 
en Hendrik. Op die agtergrond is Lien se tante 
Brenda, wat lank voordat die leser haar 
ontmoet reeds as ’n sterk karakter uitgebeeld 
word.

Die verhaal speel in die jare 70 en 80 af en 
lesers ouer as 40, sal veral kan identifiseer met die ure se 
pret wat voorstedelike kinders destyds by die openbare 
swembad gehad het. ’n Reis na ’n vervloë tyd. 

Die apartheidskwessie word nie pertinent blootgelê 
nie, maar die skrywer bring tog met amperse 
weggooisinne die groot skeiding van destyds na vore. Op 
bl. 22 besin Vera in Pietersburg – waarheen die gesin 
trek om die ouerpaar se huwelik te red – oor haar nuwe 
omstandighede. In Pietersburg is die lug te helder en te 
skoon. Die uitspattigheid daarvan maak haar verergd. 
“Dis soos ’n swart gesig wat ewe skielik in die dorp voor 
jou opdoem, tussen al die wittes. Mens skrik jouself op 
die plek kwaad. Jy voel amper beledig.”

Die leser is aanvanklik moedeloos oor Willem, wat nie 
getrou kan bly aan een vrou nie. Wanneer Vera uit 
meestal voorstedelike verveling ook haar gunste begin 
deel, is jy aanvanklik dankbaar dat sy wel iets aan haar 
situasie doen. Maar ’n mens wil haar later aan die skouers 

gryp en skud wanneer sy skynbaar met niks 
tevrede is nie – selfs wanneer sy met die 
sorgsame Hendrik trou.

Loots slaag daarin om karakters te skep met 
wie jy empatie het. Al hou jy nie van Willem 
nie, kan jy nie anders nie as om met deernis 
toe te kyk hoe hy sy groot liefde, die 
pruikdraende Poppie met haar oordaad 
grimering, probeer tevrede hou en uiteindelik 
van haar moet afskeid neem. 

Brenda, die vrou wat daarin geslaag het om 
in ’n groot mate die knellende kettings te 

vermy van dit wat van vroue verwag word, is dalk ’n 
beter “ma” vir Lien as Vera. Sy gesels ure lank met ’n 
jong Lien oor die telefoon en gee deurdagte raad. Dis 
ook by haar waar Lien steun kry wanneer sy ’n 
lewensveranderende keuse moet maak.

Met die lees van hierdie boek doen die leser 
bestekopname. Jy onthou daardie jare en hoor weer die 
sonbesies in die Hoëveldse lente. Jy onthou die 
schädenfreude van die grootmense wanneer ’n jong 
meisie skielik moet trou, want sy is “in die ander tyd”.

Hierdie is ’n boek oor verwagtinge, oor teleurstellings, 
oor die sleur van die alledaagse. Hier is nie grootse helde 
of heldinne nie. Ook nie werklike grootse persoonlike 
rampe of tragedies nie. Net doodgewone mense wat 
verwag dat daar méér aan die lewe moet wees, maar ook 
nie die geleentheid of die begeerte het om werklik iets 
dramaties aan hul lot te verander nie. – Stephanie 
Nieuwoudt

Split
DEBBIE LOOTS (QUEILLERIE)

Drome
HEUNING (DAVID GRESHAM RECORDS)

Heuning bestaan uit Jeanette Rootman en Henk Dercksen en is besig om bekend te 
word as Suid-Afrika se gunsteling- Afrikaanse country-duo. Die titelsnit en die vierde 
snit, “Skree”, staan veral uit. Die musiek herinner soms aan Of Monsters and Men, of 
selfs Mumford and Sons (veral die begin van die snitte vanweë die sterk banjo-
aanslag). Die verwerkings is goed en daar is nie veel gepeuter met hulle stemme 
gedurende opnames nie. Heuning maak ligte musiek; luistermusiek vir diegene wat 
nie wil hoor of hulle om elke “noot en draai” ’n slim liriek kan vind nie. Die tempo 
en verwerkings is wel voorspelbaar, maar dit bly toeganklik vir ’n wye mark. 
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Dana Snyman se styl is soms bedrieglik 
eenvoudig. Maar vandaar ook sy trefkrag. 

In die blou kamp is ietwat anders as sy vorige 
boeke. In die “soort voorwoord” skryf 
Snyman daar is ’n soort voorlopigheid aan baie 
van die dinge wat hy op Facebook skryf. 
“Soms is dit ’n reaksie op iets wat ek gesien, 
gehoor of gelees het. ’n Ander keer is dit ’n 
optekening van ’n bynaterloopse ervaring, 
selfs ’n aanhaling uit ’n dagboek, ’n langer 
beskrywing van iets oor hoe ons hier en nou 
lewe. Of in die verlede geleef het.”

Soos menige skrywer lyk dit of Snyman die 
onmiddellikheid van Facebook bevredigend vind. Soos die 
gewone Facebook-gebruiker plaas hy ook foto’s, maar in 
Snyman se geval word die foto’s aangevul deur 
pensketsjuwele. Uit hierdie versameling sketse is dit ook 
duidelik Snyman se oog kyk nie minder skerp wanneer hy 
iets waarneem wat uiteindelik op Facebook verskyn nie.

Met die lees van die verhaal “Wasdag” voel jy 
magteloos: Om die T-hemp met Zuma se gesig op lees jy 
’n hele wêreld van nie-verstaan raak. Jy lees oor die 
egpaar wat vir Mandela stem, al is hy lankal nie meer ’n 

kandidaat nie. Wat glo dat Zuma vir hulle ’n 
huis verniet gee en lojaliteit verdien. Wat met 
’n T-hemp omgekoop kan word om te stem. 

Dis in die stemme van dié mense wat 
daagliks op die periferie van jou bewussyn is 
dat jy ’n Suid-Afrika buite jou 
middelklasbestaan leer ken. Soos die 
lorriedrywer Hannes en sy vrou, Daleen. Die 
vragmotor waarmee hulle goedere vervoer en 
in drie maande 42 000 km afgelê het, is hul 
huis. Of soos Anneries, wat tydens padwerk 
met sy rooi vlag voertuie laat stilhou. Maar 

hy staan nie net en waai nie; hy “dink baie dinge, sien 
dinge, voel dinge”.

In die skets “Kom in Gert, kom in” word die gebeure 
weergegee in die poëtiese stem van Gert Vlok Nel. En ’n 
mens ervaar dieselfde emosie as wanneer jy na Nel se 
liedjie “Waarom ek roep na jou vanaand” luister. 

Dis die vermoë om hierdie klein vinjette oor die 
alledaagse neer te pen waarin humor, vernedering, patos, 
woede, trots, verlange, politiek, hulpeloosheid en hoop 
opgesluit lê wat van Snyman ’n goeie waarnemer en dus 
ook ’n goeie storieverteller maak. – Stephanie Nieuwoudt

In die blou kamp 
DANA SNYMAN (TAFELBERG)

Die titel van Emma Bekker se 
2015-debuutdigbundel het die betekenis van 
skuur (skrynwerker) en pyn. Al skrynende, dus 
pynlik, word verskeie digsoorte in ses afdelings 
losgeskaaf tot ’n bundel; ’n skryn (’n derde 
betekenis) as houer van kosbare herinneringe 
en ervarings.

Die reismotief word as sterk draad reeds in 
die tweede gedig vasgeknoop met 
geïmpliseerde nuuskierigheid as kenmerk van 
’n vrouewaarnemer. Die fisieke reise in 
“Stilbaai” en “Tweede wittebrood” word uitgebrei tot 
verkenning van innerlike landskappe.

In “een nag op ’n trein na Pretoria” – intertekstueel ’n 
terugflits na dié Briel-liedjie met ondertone van hartseer 
en afskeid – bied die dogtertjie se krytblik vastigheid. 
Die vrouespreker in hierdie bundel is verrassend 
onkonvensioneel en nuuskierig ondersoekend, die 
“curious girl” (bl. 12). Geensins skroomvallig verken en 
ervaar sy haar lyflikheid, (in “lyfrede”), spiritualiteit, 

kwesbaarheid en kreatiwiteit, laasgenoemde in 
verse soos “Ars poetica”. Die lyf op die 
voorblad verteenwoordig ’n altaar. 

In dieselfde trant benader die spreker die 
(dikwels onaangename) stadslewe saam met 
die tuin en die veld. Die bundel open met ’n 
waarskuwende stadstoneel, ’n kwatryn met 
hoë heinings en ’n drankwinkel. Vir die digter 
is dit egter ’n Nineve, waar sy met haar hande 
moet gaan dien en moontlik ’n interpretasie 
van haar rol as masseerterapeut.

Die spel met woorde, betekenisse en wêrelde word aan 
die einde saamgevat met ’n slot en ’n sleutelbeeld as 
uitnodiging om weer te besin oor die bundelinhoud.

Die musikaliteit en natuurlike ritme en rym met die 
gemaklike rondbeweeg tussen versvorme, die ironie, 
parodie en humor is meevoerend met interessante 
invalshoeke, Oosterse ondertone en ongewone inhoud. 
Maar myns insiens is dié ryke oes te veel vir een bundel. 
– Marietjie du Plessis

Skryn
EMMA BEKKER (PROTEA BOEKHUIS)



Voorgrond | OPPIRAK

18 TaalgenooT | herfs 2016

Nogtans sal ek sing
ANNELI VAN ROOYEN (WOW MUSIC DISTRIBUTION)

Ek kan nie Anneli van Rooyen se naam hoor sonder 
om ’n bietjie nogstalgies te raak nie. My ma was mal 
oor haar. Selfs my broer, wat lief was vir rockmusiek, 
het “Ek lewe” tot vervelens toe kliphard oor sy 
hoëtroustel gespeel. En dan praat ek nie eens van al 
die skoolrevues nie. 

Nogtans sal ek sing is Anneli se eerste album in bykans 
12 jaar. Hoekom die lang wag? In Oktober 2007 is ’n 
a-tipiese trigeminusneuralgie, ’n brandpyn in ’n 
senuwee aan die regterkant van haar gesig, by haar 
gediagnoseer. 

Die afgelope agt jaar is geplunder met ingrypende 
operasies, tallose pogings om permanente senuskade te 
bestuur en slegte nagevolge. Soos sy dit self stel in die 
CD-omslag: “Ek het weer leer praat, maar ophou 

Hooglied
STEYN DE WET (VONK MUSIEK)

Een van my vriende, gewoonlik vol nonsens, het liries geraak oor Steyn de Wet. Dus 
was ek nuuskierig om te sien waaroor gaan die bohaai. Die eerste snit van die album 
Hooglied het my laat aarsel; die lirieke en Steyn se stem is ’n bietjie onduidelik – of sy 
stem wegraak tussen ’n mengelmoes instrumente. Gelukkig was dit van korte duur.

In die algemeen is Steyn se rustige, stadige snitte vir my beter en dit sorg vir ’n 
genotvolle gevoel van melancholie, met spesifieke verwysing na “Stoksielalleen” en 
“Okavango”. “Songs van verliefde mense” getuig van Steyn se vermoë as 
liriekskrywer:

Maar ek sing jou die songs van verliefde mense
In die sagste skadu van die helderblou berge
Wat kaassny en wynskink met handvat en oogknip
en lewe in oorvloed in eenvoud kan vind

Sy lirieke is eenvoudig, maar treffend. Geen soetsappige rymelary nie. Die titelsnit is ’n persoonlike hoogtepunt; die 
klaviere werk uitstekend en sorg vir ’n “epiese” gevoel, met die refrein wat die snit lei tot ’n perfekte klimaks. Dit het 
’n meer moderne inslag wat herinner aan The Killers. Ek het gehoop vir nog van dieselfde.

“Bolandse wyn” is ’n vertaling van Michael Kunze se “Come Share the Wine”. En dit is hier waar die album my 
effens kwel. Dit wil soms voorkom of Afrikaanse kunstenaars die spasie vul met instrumentale snitte en covers. En dit 
doen afbreuk aan die oorspronklike liedjies. Wag eerder totdat jy genoeg materiaal het en stel dán vry. Gelukkig is 
daar net twee sulke snitte.

Behalwe vir dié kwelling is dit ’n sterk album en beslis die luister werd. Veral as jy regtig wil lúíster. Ek sien uit na 
die kunstenaar se volgende vrystelling. - Johan Jack Smith
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In ’n vorige uitgawe het ek Witwatersrand, die 
Afrikaanse vertaling van Wilbur Smith se When 
the Lion Feeds, onder oë gehad. Liefhebbers van 
Smith se werk sal verheug wees dat The Sound of 
Thunder, die vervolg van Smith se debuut wat in 
1966 gepubliseer is, nou ook in Afrikaans 
beskikbaar is met die titel Donderslag. 

Die verhaal van Sean Courtney word hervat 
jare ná die gebeure in Witwatersrand en die dood 
van Sean se vrou. Daar is ’n oorlog aan die broei 
tussen Boer en Brit en nadat die Boere Sean se 
waens en goud buit, skaar hy hom by die 
Engelse om die Boere op die slagveld aan te vat. 

Om die oorlog vanuit Sean se invalshoek te beleef, is ’n 
interessante ervaring vir lesers wat straks meer aan die 
Boerekant van sake blootgestel was. Sean is in ’n stadium 
die leier van ’n kommando wat poog om guerrilla-
taktiek teen die Boere in te span – ’n taktiek wat die 
Boere met welslae gebruik het. 

Maar die oorlog speel nie net in die veld af nie. Die 
bitterheid tussen Sean en sy broer Garrick is ’n tema wat 
sterk na vore kom in Donderslag – op die slagveld en veral 
ook in die gebeure ná die oorlog. 

Dan is daar ook Ruth, die vrou op wie Sean verlief 

raak. Een aand tydens ’n donderstorm 
(vandaar die dubbelsinnige titel) verwek Sean 
en Ruth ’n dogter, Storm. Ruth is egter reeds 
getroud en verlaat Sean om na haar man terug 
te keer. En soos die noodlot dit wil hê, 
bevriend Sean uiteindelik – ná vele veldslae en 
beproewings – Ruth se man, Saul, in die 
spreekwoordelike loopgrawe. Saul sneuwel 
egter in die oorlog en Sean besluit om Ruth 
weer te vind. 

Die verhaal is sekerlik bekend aan 
liefhebbers van Smith se werk. Die groot 

vraag is dus hoe dit slaag gemeet aan hedendaagse 
verwagtinge en of die vertaling daarvan reg laat geskied 
aan die oorspronklike werk – nie net aan die verhaal self 
nie, maar ook met betrekking tot die ideomatiese 
aanpassing vir die moderne leser. 

Die vertaler, Zirk van den Berg, kry dit reg om met 
Donderslag ’n teks te bied wat gemaklik met moderne 
Afrikaanse tekste vergelyk. Omdat dié boek ten tyde van 
sy publikasie waarskynlik nie fatsoenlik genoeg was vir 
Afrikaanse lesers nie, moet die geleentheid om Donderslag 
uiteindelik in Afrikaans te lees beslis aangegryp word. 
– Riaan Grobler

Donderslag 
WILBUR SMITH – VERTALING: ZIRK VAN DEN BERG (NB UITGEWERS)

droom. Ernstige pyn dag in en dag uit verwoes selfs 
eenvoudige vooruitsigte.”

Maar sy is daardeur.
Op die album is daar nege splinternuwe opnames en 

agt bestaande liedjies. Dit is ’n baie persoonlike projek, 
die aard van die lirieke (veral die nuwes s’n) getuig 
daarvan – en die afhandeling daarvan was nie maklik 
nie. Sy sê tog self: “Ek sing vir julle midde pynlike 
beperkings en onvolmaak.”

Gedurende die luister van die album het ek telkemale 
gedink aan Johnny Cash se American Recordings. Hoewel 
die style en kunstenaars hemelsbreed verskil, is die 
broosheid, die feilbaarheid, die wete van ’n loopbaan wat 
op einde staan, in albei kunstenaars se stemme konstant 
teenwoordig.

Ek kan dit nie verhelp om effens hartseer te voel ná die 
luister van die album nie – dis of ’n goue era van 
Afrikaanse musiek op ’n einde staan. Persoonlik twyfel 
ek of Anneli nog ’n album gaan uitbring. 

Maar dié “swanesang” is meer as voldoende. In snit no. 
11 skryf sy:

Vaandel van my drome dra ek soos ’n blink-oog
arend deur die dag
In my reise na die son, sal ek eendag ooit daar
kom en sal iemand onthou
Sal iemand onthou…

- Johan Jack Smith
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Oppad met Dana
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D ie bekroonde skrywer en joernalis Dana 
Snyman maak sy TV-buiging in Op pad met 
Dana, ’n werklikheidsreeks wat Dana volg 

terwyl hy deur Suid-Afrika reis en na die stories van ons
mense luister. 

Ons het met Dana gesels oor die nuwe projek.

Hoe het jy die oorgang gemaak van skrywer na 
aanbieder? En wat presies is jou rol?
Dit was gelukkig nie nodig om ’n oorgang te maak nie. 
Ek kan myself glad nie as ’n aanbieder voorstel nie. Ek 
het maar die langpad gevat en Niel van Deventer, die 
vervaardiger van die reeks, het my afgeneem terwyl ek 
my ding doen.
Gaan jy van die karakters en plekke in jou boeke 
herbesoek?
Ja. Ek het selfs weer ’n draai op pres. Zuma se Nkandla 
gemaak.
Daar is ’n sterk menslike element teenwoordig by 
jou boekkarakters. Is dit moeilker om daardie 
element vas te vang op kamera?
Dit is ’n moeilike vraag om te beantwoord. Ek weet nie. 

Ek dink nog daaroor. Die TV-ervaring het my regtig 
aan die dink gesit oor die egtheid van menslike gedrag. 
Doen jy nie sekere goed net om ’n sekere beeld vir die 
televisie voor te hou nie?
Watter verrassings hou die televisiereeks vir ons in?
Ek hoop in elke episode is daar minstens een oomblik, al 
is dit hoe kort, wat mense sal aangryp. Ek kyk maar na 
die klein dingetjies om my, en dit, glo ek, het Niel-hulle 
probeer vasvat. Ek is nie ’n man vir skouspelagtige tonele 
nie.
Het jy ooit die moontlikheid gesien van ’n 
televisiereeks oor jou stories?
Nie regtig nie. Soos met die meeste dinge in my lewe het 
dit net so, half, gebeur.
Waar het jou liefde vir storievertel begin?
By my pa en my ma, my oupa … Ag, eintlik weet ek 
nie. Stories is vir my so ’n deel van menswees, ek dink 
nie ’n liefde daarvoor ontstaan iewers nie. Jy het stories 
in ’n sekere sin net so nodig soos kos en water.

Op pad met Dana, elke Maandag om 18:30  
op VIA (DStv-kanaal 147).

“STORIES IS VIR 
MY SO ’N DEEL 
VAN MENSWEES, 
EK DINK NIE ’N 
LIEFDE DAARVOOR 
ONTSTAAN IEWERS 
NIE. JY HET 
STORIES IN ’N 
SEKERE SIN NET 
SO NODIG SOOS 
KOS EN WATER.”
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www.rooibosltd.co.za

Kom geniet ‘n lekker koppie Rooibos saam met ons!

GROOT 
VERSKEIDENHEID 

PRODUKTE

Besoektye: Maandag tot Donderdag 9:30, 11:30, 14:00 & 15:30
Vrydag 9:30, 11:30 &14:00

Groepbesprekings: 027 482 2155

‘n Reeks Rooibos produkte en geskenke is beskikbaar by die 
promosiewinkel (Winkeltye: Maandag tot Donderdag 
08:00 - 16:30 & Vrydag 08:00 - 15:15) in Clanwilliam.

GPS Koördinate: S32º 11.131’ EO 18º 53.291’

Daar is geen twyfel nie dat Breyten 
Breytenbach die belangrikste digter is wat 
Afrikaans al opgelewer het. Vir baie van ons 
ook die beste. Bo en behalwe sy onbetwiste 
talente as skrywer en skilder het hy ook die 
simboliese gewete vir Afrikaans en sy 
mengelmoes gebruikers geword. 

Almal weet dat hy nie hierdie rol vir homself 
gekies het nie. Jong Breyten is per slot van sake 
Frankryk toe om sy skilderkuns te gaan vorm 
en sy Bolandse aksent te gaan slyp in soveel 
tonge moontlik. In 1973 maan hy egter sy 
kollegas by die Sestiger-somerskool oor hul benadering 
tot en betrokkenheid by sosiale onregte. Hierdie 
toespraak is vir baie ’n duidelike grens en sou letterkunde 
en politiek vir altyd bind.

Dit is net so ’n gegewe dat Breyten deesdae met ’n 
mandaat praat vir ’n nuwe geslag, ’n mandaat wat slegs 
aan iemand gegee sou word wat bo alle verdenking 
staan. ’n Geslag Afrikaanssprekendes wat net een keer te 
veel met Boerverneukery en Vryheidsknoeiery te doen 
gekry het en graag luister na raad van hierdie ou vegter. 

Hierdie unieke en nuwe posisie is gebore uit slegsê, 
reguit praat, marteling, vernedering, verwerping en 
persoonlike opoffering. Daarvoor het Breytenbach 
bekend geword en dit is wat in hierdie bundel gevier 
word. Die versamelde redevoerings wat hierin opgeneem 
is, is op verskeie vlakke van historiese belang, maar kan 
ook goed dien as padkaart deur moeilike kontemporêre 
debatte oor taal, mag en identiteit. Kwessies wat ons 
gemeenskap maar net aanhou skeur. 

Met Parool/Parole, ’n keur van sy grootste en 
aangrypendste toesprake, het die leser ’n 
unieke geleentheid om Breyten se denke oor 
die afgelope amper vyf dekades te herlees en 
die temas wat daarin voorkom opnuut te 
ondersoek. Sy unieke manier van 
woordgebruik maak op sigself hierdie bundel 
baie spesiaal. Breytenbach het sy vingers (ten 
minste die duim en wysvinger) op die pols 
van Suid-Afrika gehou, al het hy lang tye nie 
hier gewoon nie. Hy het nooit opgehou 
homself verbeel oor Suid-Afrika se potensiaal 

en die land se unieke posisie nie. Die internasionale 
gesprekke hier saamgevat, bewys dit. 

Mens hoor onlangs sy klokhelder stem waar Breyten ’n 
ewe roerende toespraak by die US-
konvokasievergadering te Stellenbosch lewer waarin hy 
weer pleit vir die “saam-mekaar-anders-maak”-beginsel 
waarvoor hy sy lewe lank veg en hierdie oproep eggo 
oor en oor in die bundel.

Een van die mees ongemaklike en hartroerende 
toesprake is “ ’n Belydenis, nie ’n geloofsbelydenis nie”, 
waarin die 36-jarige skrywer homself weerloos in die 
hof bevind besig om te veg vir sy lewe. Die eindresultaat 
was dat hy aan terrorisme skuldig bevind is en sewe jaar 
in die tronk deurgebring het. Hierdie dag, soos met die 
Rivonia-verhoor, sal onthou word vir ’n staat wat sy eie 
mense vervolg net omdat hulle hom nie onderskryf nie. 
Die resultaat was ’n nuwe geslag Suid-Afrikaners gebore 
en geïnspireer deur mense soos Breytenbach. – Natie 
Botes

Parool
BREYTEN BREYTENBACH (PENGUIN) 


