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Oppirak
“Ons erfenis en ideale, ons waardes en standaarde en die dinge waarvolgens ons leef en ons kinders 

leer, word behou of vernietig deur hoe vrylik ons idees en gevoelens uitruil.” 
– Walt Disney
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Digitale Druk op 
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Die Anglo-Boereoorlog (ABO) 
fassineer historici en gewone 
Suid-Afrikaners – veral Afrikaners 
– reeds meer as honderd jaar. En 
dalk tereg, want soos Albert Blake 
in Broedertwis toon, was dit die 
enkele grootste oorlog wat tot nog 
toe in Suid-Afrika gevoer is.

Albert se werk om die 
Boereoorlog is reeds bekend en 
bekroon. Sy vorige boek, 
Boereverraaiers, het die pryse laat 
instroom en is ook in ’n rolprent 
omgeskep.

Dit blyk dat die skrywer dit 
geniet om te fokus op die dualisme 
van die mens se reaksie op oorlog, 
want in Broedertwis val die soeklig 
op seker die berugste verbrokkeling 
van ’n verhouding tussen sibbe: dié 
tussen die Boere-generaals 
Christiaan en Piet de Wet.

Aan die een kant is daar Christiaan: meedoënloos; ’n 
bittereinder wat hom nie laat uitoorlê deur die Engelse 
magte nie; wat sy uitgangspunte anker in sy geloof en 
liefde vir sy volk. Aan die ander kant is daar die jonger 
Piet: die hensopper, wat sy uitgangspunte anker in sy 
geloof en liefde vir sy volk.

Nee, dit is nie ’n drukfout nie. Dit is trouens die 
interessante jukstaposisie wat Blake probeer uitlig.

Aan die een kant verpersoonlik Christiaan die ideaal 
van die Boerevolk: onafhanklikheid; ’n oorwinning oor 
die Engelse ten alle koste. Hy is ’n held met wêreldwye 
aansien. Maar sy hardkoppigheid en blinde patriotisme 
sou ten koste van sy volk wees, want weens bittereinders 
soos Christiaan is die verskroeideaardebeleid en 
konsentrasiekampe ingestel.

Piet de Wet besef reeds in 1900 dat die Boere se stryd 
futiel is en besluit om hom oor te gee en ’n skikking te 
probeer beding. Hy word as volksverraaier gebrandmerk 
en van hoogverraad beskuldig en moet deur die Engelse 
beskerm word.

Albert kry dit reg om albei mans se beweegrede sinvol 
en met begrip oor te dra. Ek is oortuig iemand met meer 
nasionalistiese neigings sal steeds saamstem dat 

Christiaan reg was om die oorlog 
voort te sit, ondanks die gruwelike 
gevolge vir sy mense. Ek is 
eweneens oortuig dat ander weer 
verbaas sal wees oor die meriete in 
die vroeë beëindiging van die 
ABO; mense wat vroeër dalk net 
die een kant van die geskiedenis 
gevoer is.

Dit is opmerklik, binne die 
historiese konteks, hoe die Boere 
Piet ná sy oorgawe behandel het. 
Hy was vroeër een van hul 
bevelvoerders, maar hulle skroom 
nie om op sy plaas toe te sak en te 
stroop nie. 

Christiaan maak dit ook duidelik 
dat hy sy jonger broer summier sal 
doodskiet. Later word sy 
melkonderneming ook deur 
Boeretroepe gekortwiek.

Die skrywer doen veral moeite 
om te probeer ontleed wat die psigologiese faktore was 
wat op albei broers se gemoed ingewerk het. 

Daar is ook omstandighede wat nie geïgnoreer kan 
word nie, soos veral Piet se finansiële kwellinge en die 
feit dat hy ’n keer of wat deur republikeinse amptenare te 
na gekom is.

Die wreedheid van die oorlog teenoor almal daarby 
betrokke is nog ’n faktor wat gerieflikheidshalwe uit die 
tradisionele geskiedenisvertelling oor die ABO gelaat is. 
Albert is egter baie deeglik in dié verband.

Broedertwis is ’n fassinerende vertelling waarin Albert 
nie net die oppervlak van die oorlogsgebeure in oënskou 
neem nie, maar dieper delf na die broers se uiteenlopende 
beweegredes, ook in die jare ná die oorlog. 

Hy vra vrae oor lojaliteit, moraliteit, mites oor 
Afrikanereenheid en nasionalisme, maar sonder om 
standpunt in te neem.

Uiteindelik kan ’n mens jou nie oor dié broedertwis 
uitlaat voordat jy nie al Albert se feite self opgeweeg het 
nie. Broedertwis is ’n knap en goed nagevorste werk wat 
hopelik vir eens en altyd die persepsie van die 
“Boereheld” sal help demitologiseer, en insgelyks dié van 
die “ joiner” sal ontdemoniseer. – Riaan Grobler

Broedertwis
alBert Blake (taFelBerg)
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Jonker herrys in kwaai klank

In ’n onlangse resensie het ’n plaaslike musiekkenner 
die nuwe keurspelalbum Ingrid Jonger – die kind is nog 
jonger sommer as ’n “skatkis” gebrandmerk. Wat die 

gemiddelde luisteraar egter glad nie van hierdie “skatkis” 
weet nie, is: Dié projek het amper nie die lig gesien nie; 
dit het behoorlik bloedsweet gekos om dié 36 
toonsettings van Jonker se gedigte op die rakke te kry. 

Die projek is deur Jonker se dogter, Simone Garcia-
Marquez, van stapel gestuur. Sy het hoofsaaklik op 
gunste in die rock ’n roll-wêreld staatgemaak sodat ’n 
paar aweregse kunstenaars haar ma se gedigte kon opjazz 
met die soort kwaai kitaarwerk en polsende ritmes wat 
jy tipies by Oppikoppi sal kry.

Simone het om twee redes beoog om dié dubbel-album 
reeds in 2015 uit te reik: Om ’n nuwe dimensie te 
verleen aan haar ma se erfenis en vir die 50ste 
herdenking van Jonker se dood op 19 Julie 1965. Ná 50 
jaar word ’n digter se werk volksbesit. Dit beteken daar 
word nie meer vir die regte betaal nie en dis veral 
belangrik vir ’n projek waarin toonsettings ter sprake is.

Hoewel die opnames Simone nie ’n sent gekos het nie, 
het Die kind is nog jonger weens geldredes steeds byna in 
die hek geduik. Die album was net te “vreemd” vir 
kommersiële platemaatskappye. Terminatryx, een van 
die groepe wat ’n toonsetting behartig het (’n klipharde 
weergawe van die gedig “Ontvlugting”), het ingegryp 
en gehelp om dit aanlyn, asook in ’n paar onafhanklike 
musiekwinkels, te versprei.

Dit is nou ’n jaar te laat om haar ma se dood met die 
uitreiking te herdenk, maar Simone is net verlig hierdie 

moeite was darem nie alles verniet nie. Die resultaat van 
dié keurspel is so breed soos die Heer se genade. Daar is 
alternatiewe voorlesings met eksperimentele begeleiding; 
daar is genres wat wissel van blues en country tot metal 
en folk.

Inge Beckmann van die Kaapse groep Lark, eintlik 
bekend vir hoogs teatrale, elektroniese musiek, het ’n 
pragtige, simplistiese toonsetting met tradisionele 
tromritmes van die gedig “Korreltjie sand” geskep. 

“Simone het spesifiek vir my ‘Korreltjie sand’ 
uitgekies,” vertel Inge. “Dit was ’n geweldige eer, 
aangesien dié gedig op Ingrid se grafsteen verskyn. Die 
hoogtepunt daarna was ’n e-pos van Simone nadat sy my 
liedjie gehoor het. Haar boodskap was: ‘Korreltjie, 
korreltjie sand. Inge, jy is ’n diamant.’ ”

Nie alles op die album is splinternuut nie. Simone het 
’n paar ouer liedjies ook gaan uitgrawe soos Anton 
Goosen se weergawe van “ ’n Hemel vol blou akkers 
(plant vir my ’n boom, André)”.

“Ek het dié liedjie vir my Bushrock-album in 1995 
gedoen,” sê Anton. “Die liedjie was ’n vermenging van 
Afrika- en Boere-roots en Jonker se werk het goed hierby 
ingepas. Die kind is nog jonger is vir my ’n baie interessante 
projek, juis omdat dit so uiteenlopend is.”

Daar is ’n paar heerlike saamsing-hoogtepunte op die 
album soos Beeskraal se country-agtige weergawe van 
“Verlore stad” en die Slash Dogs (wat normaalweg 
allermins in Afrikaanse sing) se roerende ballade van 
“Lied van die grafgrawer”. 

’n Puik poëtiese oefening speel hom af in Victor Wolf 
(voorheen Riku Lätti) se geselstrant-voordrag van 
“Ballade van drie vriende”. Die openingsnit, “Toemaar 
die donker man”, is weer ’n voorlesing met begeleiding 
deur Tim Parr en Dawie Goldberg. Dit klink presies 
soos een van die stokou Jonker-voorlesings, maar dis in 
werklikheid Simone wat hier praat.

Wees gewaarsku: Daar is heelwat eksperimentele snitte, 
soos die steurende weergawe deur Die Naaimasjiene van 
“Mamma” of André van Rensburg (oudlid van die groep 
Battery9) se kitaarwerk vir ’n voorlesing van “Liedjie van 
die troebadoer”. En die gesoute metal-man Francois 
Breytenbach Blom van die groep K.O.B.U.S! het ’n 
oorspronklike Jonker-voorlesing van “Die kind” gebruik 
waarin hy in die refrein luidkeels saam met Jonker brul: 
“Die kind is nie dood nie!”

Liedjies soos dié bied afwisseling van die meer 
melodieuse toonsettings, maar maak dit ook duidelik 
waarom kommersiële platemaatskappye waarskynlik 
eerder dié album sou wou hernoem na Die kind is nog 
weirder. – Jaco Nel
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In die hartjie van die KwaZulu-Natalse 
platteland neem Dibi Breytenbach in haar 
tweede misdaadroman, Vrediger, jou op ’n nare 
spoor van moord en boosheid en lok die leser 
na ’n boeiende maalkolk van misdaad.

Dibi is ’n regsgeleerde wat werk in die 
strafhof. Haar regskennis skemer in albei haar 
misdaadromans deur. Die fynere detail van die 
bedryf, haar wedervarings met die Suid-
Afrikaanse polisie en met misdadigers is 
bykans tasbaar.

Die eenvoud en keurigheid van haar taalgebruik gee 
aan haar romans ’n aardsheid, wat strook met die 
omgewing waarin die verhaal afspeel. 

In haar debuutroman, Saliger, was die hoofkarakter ’n 
vrouestaatsaanklaer en in Vrediger is dit Willem 
Maarschalk, ’n man wat in die private sektor as prokureur 
praktiseer. Maarschalk is die toonbeeld van ’n antiheld en 
sedert sy egskeiding bly hy in Zoeloeland om weg te kom 
van alles wat hom tot dusver verrinneweer het.

Voor die dag toe ’n vrou op sy mees gesogte 
kliënt se plaas gesterf het, was sy lewe 
normaal; sonder te veel komplikasies. Sy 
karakter verval in ’n put van ellende en ’n stryd 
om oorlewing, terwyl hy spartel om deur die 
stormwater van angs en moord te kom. 

Spanning word deurgaans behou met die 
afwaartse spiraal wat die ontvouing van 
geweldsmisdaad neem. Die leser word 
gekonfronteer met politiekery, rashaat en 
gierigheid. Met alle oë op dié spanningslyn 

word laasgenoemde ’n weerligafleier en die werklike 
misdaad bly verskuil. Dit is by uitstek ’n boek waarin 
vooroordele getroef word. Dibi se sketse van Zoeloeland 
is lewendig en neem die leser op ’n reis deur die distrik. 
Zoeloe-woorde en verwysings na die Zoeloe-kultuur is 
volop en gee die roman diepte en geloofwaardigheid.

’n Kundige skrywer soos Dibi verteenwoordig die 
toekoms van gehaltemisdaadromans. – Annami 
Mailovich

Vrediger
DiBi BreYtenBaCH (lapa) 

Santie van der Merwe se romantiese drama 
Anderkant vergeet is ’n storielegkaart met fyn en 
amper onmoontlike detail; tog kom die 
stukkies (boonop nie onnodig soetsappig nie) 
bymekaar.

Die heldin, Anneleen, word in die hospitaal 
wakker. Sy onthou wie sy is, maar net tot een 
rampspoedige aand in matriek. Langs haar 
hospitaalbed is daar ’n seun wat haar “mamma” 
noem en Christiaan – die kêrel wat sy eintlik 
kort ná haar matriekdans wou los – is daar, 
maar hy lyk anders en is heelwat ouer.

Die skrywer het met ’n tweeluik, Gelyke kans en 
-Vandat jy weg is, gedebuteer. Anderkant vergeet is haar 
derde roman.

Dit is nie die eerste keer dat iemand oor geheueverlies 
skryf nie en dit sal ook nie die laaste keer wees nie. Maar 
dit was ’n “ontdekkingsreis” in ’n vrou se lewe en dit gee 
’n blik op die lewe van ’n vrou eerder as haar 
tienerweergawe.

“Hoekom het ek geword wat ek geword het?” is ’n 
universele vraag wat talle mense hulself op ’n latere 
tydstip in hul lewe afvra en heeltemal relevant vir enige 

segment van die samelewing. 
Anneleen se onbedorwe en ongekunstelde 

tienerself vra dié vraag. Haar tienerbewussyn 
ontdek haar grootmensself stukkie vir stukkie 
en dit maak Anderkant vergeet ’n vars en 
boeiende verhaal. 

Die spanningslyn verdiep soos sy haar lewe 
probeer “herkonstrueer” en namate dinge 
verstaanbaar word. Die angs van grootmens-
wees, ma-wees, vrou-wees – alles sonder dat 
jy kan onthou hoe dit was om ooit intiem 

betrokke te wees by ’n man – kan enigiemand oorweldig.
Wie is dié fanatiese vrou wat alles militaristies skoon 

gehou het; die huisvrou-dinamo wat ook haar eie 
onderneming bedryf het? Anneleen “hou nie eens van 
skoonmaak nie”. Om alles te kroon is sy die ma van ’n 
seun en ’n onbeskofte matriekdogter.

Die verteltrant is gemaklik en help om die “ jonkheid” 
van Anneleen se begrip van die werklikheid oor te dra. 
Om die verhaal ’n bietjie treffender te maak kon dit 
effens korter gewees en vinniger by die punt uitgekom 
het. Maar dat Santie ’n skrywer met storievertel in haar 
are is, is nie altemit nie. – Annami Mailovich

Anderkant vergeet
Santie Van Der Merwe (lapa) 
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Geen wonder dat hierdie agtste digbundel van 
Marlise Joubert benoem is vir ’n 
Woordveertjie-prys deur die ATKV nie. Want 
in Bladspieël volg die digter die gang van die 
tyd met skoon verse wat soos water vloei. Die 
omslagontwerp en titel bevestig egter die 
vermoede van dieperliggende dinge onder die 
bladspieël.

As laatbundel word die perspektief van ’n 
ouerwordende vrou en veral haar veelvlakkige 
tydsbelewing van die hede en verlede 
weergegee. Deur skerp sintuiglike waarnemings 
intensiveer sy haar ervaring van die hede sodat sy in die 
openingsgedig verklaar dat sy niks van haar belewenisse 
wil agterlaat nie. Daarom vra sy “hoe laat is die groot 
verlaat” (bl. 9). En in “agenda” en “dagleef” beroep sy 
haar op die krag van ’n gedig om nog ’n dag te herhaal. 

Terselfdertyd kleef sy aan vergane tyd (bl. 75) en voer 
’n gesprek met haar oorlede pa oor die laaste ink uit sy 
pen; ’n metafoor vir lewensbloed. Tyd impliseer dus ook 
verlies, wat subtiel verbeeld word in “die hangkas”.

Tog weerspieël gedigte soos “kleinkind” en 
“afloop” ook ’n gelate rustigheid oor die 
tydsverloop as ’n gegewe.

Opvallend is die poëtiese ingesteldheid 
teenoor daaglikse handelinge en besonderhede 
wat ’n “klein reistog” word (bl. 91). Hierdeur 
word baie gedigte wat oor die gewone lewe 
handel meerduidig en verrassend-slim verweef 
tot vars poëtika soos in die briljante “eko-
insulasie”. Op hierdie manier word die 
kreatiewe prosesse ontgin.

Plek- en reisgedigte, ook gedigte oor mense, word 
almal gekenmerk deur ’n ontginnende seggingskrag en ’n 
dieper kyk wat volheid verleen aan nietige besonderhede. 
Natuurgedigte figureer sterk en met ’n sonderlinge 
beeldrykheid, wat sy eie stempel plaas op hierdie gedigte, 
onder meer “ ’n voël word herfs” (bl. 102), die 
moerbeiboom se “groen sari” (bl. 59) en “die son jou geel 
voertuig vir die pad”. Dan, aan die einde, bly die 
gemaklikheid van hierdie poësie tussen lewe en dood jou 
by. – Marietjie du Plessis

Bladspieël
MarliSe JouBert (HuMan & rouSSeau) 
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Deel die lekker van jou Afrikaans
en WEN tot R10 000.WEN

Wat van Afrikaans laat jou hart vinniger klop? 
Kom deel ’n foto of afskrif daarvan op afrikaans.com.

AFRIKAANS.COM
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In 1937 verskyn Hettie Smit se Sy kom met die 
sekelmaan, waarin sy wegbeweeg van die 
tradisionele Afrikaanse roman. Valda Jansen se 
debuutroman-titel herinner wel aan Smit s’n, 
maar die boek verteenwoordig in eie reg ’n 
waterskeiding.

Valda se roman strek verder as 
belydenisprosa. Hoewel die roman ’n “elegie”, 
’n treurlied aan ’n gestorwe geliefde, is, is die 
verhaal ingebed in gesins- en sosiaalpolitieke 
werklikhede. Vergelyk die afdelingstitels op bl. 
57 en bl. 133.

Die ek-verteller se elegie verklap selfverwyt, verlange, 
belydenis en bepeinsing oor dit wat kon gewees het as ’n 
“ander vurk in die pad” geneem is (voorste bladsy). Die 
vroueverteller se naam in spieëlskrif (bl. 81) saam met 
ander spieël-motiewe impliseer die Bybelse “spieël in ’n 
raaisel”, wat versterk word deur die kind se antwoord op 
bl. 177.

Te midde van ander verhaalelemente word die hartseer 
nie egosentriese ekkerigheid nie, ondanks ’n onderbroke 
liriese gedagtepraat.

Die drie afdelings open elkeen met ’n 
slaapkamertoneel, waarna die verhaalgegewe 
achronologies in verskillende storielyne ontvou. Die 
dikwelse kleinletters ná punte en die afwisselende 
bewussynstroomtegniek verhoog die vloeibaarheid tussen 
hede en verlede soos Anders se briewe “deur my kop 

spoel” (bl. 55).
Die ek-verteller ontmoet as mishandelde, 

bruin jong meisie vir Anders (skuilnaam), ’n 
opgewekte Duitser (sy kankerdood is ironies), 
in Duitsland en die verskille (veral fisiek) en 
ooreenkomste in hul maatskaplike situasies 
word sonder oordondering duidelik. Die krag 
van hierdie roman lê juis in sy subtiele stiltes. 
Apartheid; die muur tussen Wes- en Oos-
Duitsland; ’n pa binne ’n veragtelike 
magstelsel; verwerping; en ’n land se 
ingrypende ommekeer is albei se ervaring.

Dis ironies dat hul ooreenkomste haar waarskynlik 
verhoed het om terug te keer na hom. Dalk oor sy 
ontwykende stilswye, sy “wegraak”. Miskien het sy te 
goed geleer dat sy nie “mag” nie (bl. 66). Of moontlik 
omdat albei te blootgestel was in hul eendersheid. 

Die herhalende woord-motief beklemtoon die 
belangrikheid van woorde vir haar, maar ook die 
magtelose ontoereikendheid van woorde. Terselfdertyd is 
woorde al verbintenis wat sy nog het: “… ek skryf jou. 
om jou te agterhaal” (bl. 177). 

Woorde hou hom lewendig (bl. 173); woorde bring 
herinneringe; en herinneringe is die wit skoenlappers 
wat hom terugbring én wegneem as metafoor van die 
mens se lewenstadiums.

Hierdie roman is onopgesmuk; gedemp soos sy omslag, 
maar veelduidend. – Marietjie du Plessis

Hy kom met die skoenlappers
ValDa JanSen (HuMan & rouSSeau) 
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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 
en Vrydag 9:30, 11:30 &14:00

Groepbesprekings: 027 482 2155

‘n Reeks rooibosprodukte 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’


