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Sophia Kapp se roman Oorlewingsgids vir ’n 
bedonnerde diva is ’n relevante verhaal oor 
selfrespek en ’n gebroke vrou se soeke daarna.

Sophia is ’n taalmens en ’n deurwinterde 
skrywer. Oorlewingsgids is die negende een op 
haar kerfstok. Sy is welbekend met die genre 
liefdesfiksie. Sy weet hoe om lesers geboei en 
emosioneel betrokke te hou by die intrige, en 
in hierdie geval het sy ’n selfhelpboek en 
liefdesfiksie heel innoverend vervleg.

Die 44-jarige Simoné du Toit se verhaal is 
een van ’n vrou wat uit sak en as opstaan en haar 
verhoudings met die mense om haar stuk-stuk optel. 
Simoné het vir ’n tweede keer uit ’n huwelik gestap. 
Bankrot, werkloos, moedeloos en platgeslaan; haar 
tienerseun praat skaars met haar. 

Die karaktergedrewe verhaal fokus op die heldin en 
haar verhoudings met haar seun, ma en suster en dan die 
uitdagings van ’n vrou wat noodgedwonge weer op haar 
plattelandse tuisdorp van voor moet begin. 

Dit is net die veel jonger man Barnard 
Richter, wat baie moet veg om deur Simoné 
se skanse en vrese te dring. 

Sophia se karakterisering van Simoné is 
menslik en kompleks. Sy is ’n sterk, ronde 
karakter, maar sy is uiters kwesbaar en feilbaar. 
Deur selfbehepte toedoen breek sy amper 
Barnard se hart in die soeke na haar eie heil.

Die diva se “oorlewingswenke” is in ’n 
dagboekstyl met lysies tussen hoofstukke 
verpak. Dit is ’n introspektiewe gids wat 

vroue uit alle oorde kan raad gee oor moeilike situasies, 
selfrespek en hoe hulle in verhoudings hanteer moet 
word. Die diva se gids is die goue draad wat Simoné se 
verhaal bind. Met tye is dié wenke egter so lank dat dit 
die vloei van die boek belemmer en ’n mens verby wil 
blaai. 

Enigiemand wat al ’n gebroke hart gehad het, behoort 
aanklank by Simoné se storie te vind. – Annami 
Mailovich

Oorlewingsgids vir ’n bedonnerde diva
SOPHIA KAPP (LAPA)

Beeldryke, intense praatpoësie is my eerste 
indrukke van hierdie eiesoortige debuutbundel 
van Hilda Smits, ’n expat in Londen en die 
VSA. Die digterstem beweeg hier skrynend 
tussen die werklikheid van haar kinderjare en 
’n nuwe werklikheid.

Ek sê “werklikheid” omdat die digter se 
kinderjare so tasbaar opgeroep word; so 
reusagtig as wat ’n kind homself en die dinge 
om hom ervaar. Die bundeltitel verwys juis 
hierna. Klein besonderhede soos ’n 
“stowwerige jaart” en ’n “toilet seat” wat “waggel” (bl. 
12) groei tot ’n hele gedig, terwyl ander herinneringe 
besinning oor die digkuns bring (bl. 51).

Oorheersend is die bewussynstroomtegniek van die 
digter wat nie deur interpunksie onderbreek word nie. 
Hoewel die lees van sulke verse – en hier soms ook 
surrealistiese beelde – moeilik kan wees, verhoog hierdie 
ononderbroke gedagtegang die intensiteit en melancholiese 
ondertone van elke seer herinnering. Soos die 
vliegtuigenjin wat “brul soos ’n miljoen hartseer hane” (bl. 
31) en die mossie wat rou verlange losmaak op bl. 50. 

Die gedigte is sonder onderafdelings en stroom 

titelloos voort tussen die verlede en hede, wat 
saamvloei in een gedig. Op bl. 8 “bloei” die 
lente in “greenwich park” saam met beelde 
van die broer. En terwyl die digter 
“vondelpark” met “eybers” beleef het, was 
haar pa en ouma in ’n “sekondewaas” ook 
daar. Só “bars” herinneringe “deur die nate 
van tyd”.

Die kontrastering van die twee wêrelde wek 
die indruk van ’n identiteitsoeke by die digter 
in haar nuwe konteks. Soms is die belewenis 

van Londen halfonwerklik en soms is die stad ’n persoon. 
Op bl. 10 word Londen “my stad” genoem in die 
aanvangsreël, maar ten slotte is die spreker ’n “indringer”.

Die digter se verlange word opgehef deur kortstondige 
kontak met mense en plekke in haar nuwe omgewing. Sy 
probeer objektief waarneem soos ’n toeris met haar 
“kamera-oog”, maar haar brein registreer impressionisties 
indrukke van die gewone lewe soos “armoede” tussen 
die heilige tempels (bl. 17).

Behalwe dat hierdie bundel die korpus tekste van 
hedendaagse emigrante aanvul, dra dit ’n betekenisvolle 
eie stempel. – Marietjie du Plessis

die bome reusagtig soos ons was
HILDA SMITS (PROTEA BOEKHUIS)



Voorgrond | OPPIRAK

16 TaalgenooT | WInTeR 2016

Menswees verbeeld in ses afdelings met 
bedrieglik onderspeelde verse wat soos water 
vloei, maar “Nothing is what it seems…”  
(bl. 56).

Momente in die digterslewe word bestryk en 
elke afdeling word voorafgegaan deur ’n 
aanhaling as sleutel. Só handel die eerste 
gedigte oor jeugherinneringe en ouer/kind-
verhoudings. Die aanvangsgedig met die 
gelade titel “Lotsbestemming” verklaar die 
bundeltitel: Atropos, ’n Griekse skikgodin, 
se taak is om die lewensdraad te knip. 

Die voorbladillustrasie (hande, draad, skêr) belig ook as 
parateks hierdie titel. Atropos, metafories, versinnebeeld 
God, die groot Lewensbeskikker, asook die dood na 
aanleiding van die gifplant Belladonna Atropa.

Teenoor Opperman, T.T. Cloete en Cas Vos se eie 
siektetoestande word die situasie van die pasiënt in 
hierdie debuutbundel ontgin – gesien vanuit die 
vernuwende perspektief van ’n dokter. As narkotiseur gee 
die digter in die tweede afdeling stem aan lydende 
pasiënte soos in die sprakelose “Narkose” en die 
verbluffende waarheid in “Terapie”. 

Die gekompliseerde, wisselende rolle van die dokter 
word ook pynlik blootgelê. In “Breindood” is die 
dokters ook slagoffers van die “makabere tafereel” met 

niemand wat die pasiënt óf die narkotiseur se 
hand vashou nie. Die digter-narkotiseur put 
skynbaar krag uit die inleidende Latynse 
Primum non nocere (First, do no harm), wat in die 
slotgedig vaderlik teenoor hom herhaal word 
deur die oergeneesheer Hippokrates. 

 Die afloop van byna al hierdie gedigte is 
ironies en rou met slotreëls soos ’n onverwagse 
golf. In “Morfinis” (Eugène Marais) eindig die 
euforie met ’n klanknabootsende “dubbelslag 
uit ’n twaalfboorloop”. En “Kersboom-liggies” 

omgeef ’n “kankerspoor” (bl. 36).
Van die titels is ook wrang ironies. “As ek eendag groot 

is” impliseer ’n mooi kinderdroom, maar as volwassenes is 
die dokters nou “akteurs” in ’n “melodrama” met die 
teater hier ’n verontrustende ruimte.

Die ander afdelings handel oor die menslike kondisie, 
drome, en, gepas, die dood. Beelde en gebeure word 
voortdurend met donker onderstrome gejukstaponeer. ’n 
Ars poëtiese parallel tussen die dokters- en digterstaak is 
verweef in die senuwee en ink (bl. 40) met nog ars 
poëtika in “Wrak”. En kan die skêr-beeld redigeerwerk 
veronderstel?

Is die narkotiseur met sy instrumente en die 
lewensdraad in sy hande uiteindelik dan ook ’n Atropos? 
– Marietjie du Plessis

Atropos 
HENDRIK J. BOTHA (QUEILLERIE)

Chris Else
CHRIS ELSE (UNIVERSAL MUSIEK)

Die naam Chris Else is nog nie ’n bekende naam in die Afrikaanse musiekbedryf nie, maar dié Afrikaanse 
blues-sanger is allesbehalwe ’n groentjie in die bedryf. Hy het op 23-jarige ouderdom reeds verhoë gedeel met 
ou gunstelinge soos Ray Dylan en Adam Tas en was vanjaar weer te sien by die KKNK. 

Of dit nie genoeg is nie, het Chris weer vanjaar met sy gelyknamige vyfsnit-CD bewys dat hy die 
potensiaal het om nog ’n duidelike merk op die Afrikaanse musiekkaart te maak. Op hierdie album spog Chris met 
drie kraakvars liedjies uit die pen van die gesoute skrywers Christof Kotze (wat verantwoordelik is vir treffers soos 
Laurika Rauch se “Wals Willemien” en “Jasmyn Katryn”) en Roux Cloete (wat treffers vir onder andere Charlize 
Berg geskryf het).

Hy sing ook treffers van Neil Diamond en Bruce Springsteen, maar met minder sukses. Sy oorspronklike 
Afrikaanse liedjies het beslis meer trefkrag. Chris is nietemin ’n man om dop te hou. Hy het met hierdie album, met 
’n produksiespan wat name soos Vaughan Gardiner en Hugo Ludik insluit, met die bystand van ongelooflike 
liedjieskrywers, dit weer reggekry om sy stempel af te druk. Hoewel die album nie noodwendig die smaakkliere van 
die fynproewer sal kielie nie, verdien hy tog ’n plekkie op die rak van Afrikaansemusiekvrate. – F.C. Pelser
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Dina Botha se roman Stem in die wind bied 
ontvlugting op sy beste. Dit het alles wat jy 
van ’n romanse verwag: ’n Gelukkige einde, ’n 
sterk en kleurvolle heldin, ’n verruklike (en 
wispelturige!) held en boonop lei ongekende 
passie tot ’n eersteklasvrystorie wat selfs tannie 
Sannie van Kakamas goedig sal laat bloos. 

Stem in die wind is die eerste van ’n reeks 
“superromanses” wat LAPA Uitgewers gaan 
uitgee. Die superromanse-reeks is meer 
verwikkeld; met sterker verhoudings. Dit 
beoog om kwessies te hanteer wat moderne vroue en 
gesinne raak, al speel dit in ’n ander tydvak af. 

Die heldin, Alexandra Bonheur, is die dogter van Die 
Rooi Haan Taverne se herbergier.  

Dit is ’n roman wat die onafhanklikheid van vroue 
voorstaan en steek ’n stokkie voor enige teken van 
onnodige inkennigheid of snobisme. Alexandra se 
opstand hierteen sorg vir heelwat spanning, wat die boek 
boeiend maak.

Alexandra is ’n geliefde figuur in die Kaap. 
Anders as haar tydgenote beweeg sy vryelik 
deur die Kaap. Haar sorgelose bestaan word 
bedreig deur die koms van die markies 
Edouard de Villebois en sy pleegkind, 
Antonio. Antonio en Alexandra smee ’n 
vriendskap, tot die groot ontsteltenis van 
Edouard. Op haar 18de verjaardag word haar 
lot egter bepaal deur ’n borsspeld van weleer.

Tydens ’n groot keerpunt in die roman kom 
’n opdringerige matroos sy moses teë toe hy 

Alexandra probeer oorrompel. Ongelukkig herinner dié 
oomblik van weerloosheid Alexandra se ouers daaraan 
dat sy ’n “Kaapse dame” is, en haar wel in ’n mate aan 
die tydsgees en oordadige balrokke moet onderwerp.  

Die roman is keurig geskryf en die gemaklike 
verteltrant en goeie navorsing is alles tekens van ’n 
deurwinterde skrywer – en dít is Dina: Sy het immers al 
47 romanses en drie Kaapse romanses agter die blad. 
– Annami Mailovich

Stem in die wind
DINA BOTHA (LAPA)

Omdat ek ’n voorliefde vir historiese romans het, 
was ek opgewonde oor die geleentheid om 
Marinda van Zyl se Amraal onder oë te kry. En 
soveel te meer omdat Amraal verlede jaar 
gekortlys is in NB-Uitgewers se Groot 
Romanwedstryd, wat jaarliks kragtoere oplewer. 

En dit ís Amraal dan ook. Nie net as 
historiese roman of bydrae tot die letterkunde 
nie, maar veral as ’n stuk geskiedenis wat 
eenvoudig vertel móét word. 

Die verhaal van Amraal Lambert is deels 
geskiedkundig en deels fiktief, maar dié twee 
gegewe is op só ’n manier verweef dat die grense 
daartussen baie vaag is. Dit is natuurlik goeie skryfwerk, 
eweneens gegrond op goeie navorsing. 

Die gebeure speel af in die laat 18de en vroeë 19de eeu 
teen die agtergrond van die koloniale tydperk in die 
Kaap, grootwildjagters, sendingwerk en die 
wisselwerking tussen die verskeie volkere van daardie 
tyd, in die kolonie en ook in die hedendaagse Namibië: 
die Namakwas en Damaras, die Khoi-Khoi, die Namas 
en die Afrikaners. 

Met wit bevoorregting wat ’n groot besprekingspunt 
in Suid-Afrika is, is dit interessant om op te merk dat die 

verhaal van Amraal juis na die wortels 
hiervan terugdolwe. Sy beweegrede is juis om 
van sy en sy mense se oorgeërfde 
samelewingsklas te ontsnap. 

Amraal se ma, Rut, word in ’n wit gesin 
groot. Maar jare later moet sy haar wit sussie 
skielik “nôi” noem. Amraal en dié sussie se seun 
Aalwyn is boesemvriende, maar hul lot bepaal 
dat Aalwyn later Amraal se baas sou wees. 

Sy ras ketting hom as’t ware vas aan een 
manier van bestaan, al is hy in elke opsig soos 
’n wit persoon. ’n Slavin sê vir hom: “Jy klink 

nie net soos ’n Duusman (wit man) nie, van agter lyk jy 
ook soos een.” Maar hy is nie ’n Duusman nie, hy is ’n 
Oorlam, en ’n Oorlam moet sy plek ken. 

Amraal en sy gesin en ’n paar familielede verlaat die 
kolonie vir die ongerepte Namibië, waar hy mettertyd as 
’n groot volksleier en stigter van onder meer Gobabis na 
vore tree. 

Amraal het soveel om die lyf dat dit onmoontlik is om 
alles op te som. Dit is ’n epiese vertelling van ’n humanis 
en leier en ’n geskiedenis van mense waarvan die gevolge 
tot vandag toe resoneer. En dit is boonop in puik, 
prosaïese Afrikaans gepen. – Riaan Grobler

Amraal
MARINDA VAN ZYL (TAFELBERG)
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Dit is dalk onregverdig van my om ’n boek 
met anekdotes oor diensplig en die 
Grensoorlog te resenseer. Ek het diensplig 
net-net vrygespring – die eerste groep seuns 
wat kon gaan swot of oorsee gaan of gaan 
werk sonder om eers die geweer te gaan optel. 

Dít was François Verster egter nie beskore 
nie. In sy Omega, oor en uit – die stories van ’n 
opstandige troep word die verhaal van sy 
dienspligjare in die Caprivi in die destydse 
Suidwes-Afrika vertel.  

In Verster se geval het hy reeds ’n rits grade en 
’n onderwysdiploma agter die blad wanneer hy opgeroep 
word, wat hom as 24-jarige heelwat ouer maak as die 
staandemaglede (PF’s) en onderoffisiere aan wie hy en sy 
medeonderwysers hulle moet onderwerp. Hoewel dit uiters 
frustrerend is vir die manne met die grade, lei dit ook tot 
heelparty snaaksighede, soos toe ’n bloedjong PF na een van 
hulle kap deur te vra hoe lank hy al in die weermag is. 
“Hoe lank is jy al in die lewe?” kom die antwoord.

Verster word as G3 (medies ongeskik – ’n “krok”) 
geklassifiseer en spring basiese opleiding vry. Hy word 
gestuur na Omega, ’n kamp in die hedendaagse Namibië, 
om skoolopleiding te gee aan Boesmankinders. Maar, 
soos die leser vinnig agterkom, is elke vertelling 

deurspek van skreeusnaakse gebeure, vreemde 
karakters en Verster se droë, humoristiese 
vertelstyl. 

Die “onlogiese mallighede”, soos Verster 
die weermag se onbeholpenheid beskryf, sluit 
’n voorval in waar troepe ’n “inligtingsessie” 
moes bywoon om te kyk hoe die weermag se 
brandweer twee uur lank sonder sukses sukkel 
om ’n brand geblus te kry. 

Die eintlike gebeure speel egter af by 
Omega, waar die “krokke” later fikser is as 
die PF’s en benewens vele frustrerende 

uitdagings (soos hiënas) skoolhou vir die verskeie kinders 
in die omgewing, asook volwasse leerders. 

Verster se anekdotes en terloopse opmerkings is by tye 
baie snaaks, soos die kaptein se “zef bakkie” wat 
vernietig is toe die ablusieblok se geiser ontplof het.  

In ’n tweede storielyn, wat in die hede afspeel, probeer 
die ouer Verster betekenis vind – nie net met betrekking 
tot sy dienspligjare nie, maar ook sy huidige bestaan as 
argivaris en die land se toekoms. 

En soos hy tereg opmerk – dit is belangrik om oor 
hierdie ervarings te skryf. Belangrik vir dié wat daar was 
en ook vir homself, maar veral ook belangrik vir ouens 
soos ek, wat nié daar was nie. – Riaan Grobler

Omega, oor en uit – die stories van ’n 
opstandige troep

FRANÇOIS VERSTER (TAFELBERG)

As jy weet dis liefde
CHARLIZE BERG (UNIVERSAL MUSIEK)

Die immergewilde sangeres Charlize Berg het haar nuutste album, As jy weet dis liefde, 
vrygestel. Met hierdie album, wat reeds besig is om teen ’n spoed die trefferleer te 
klim, het Charlize dit weer reggekry om haar aanhangers op ’n liefdesreis te neem. 

Die titelsnit is geskryf deur die bekroonde liedjieskrywer Johan Oberholzer (wat lid 
is van die gewilde groep Hulle en verantwoordelik is vir ’n rits treffers, onder meer 
“Murg en been” deur Laurika Rauch, Andriëtte Norman se “Wat rym met liefde?” en 
die Juanita du Plessis-Theuns Jordaan-treffer “Ek sal”). Dit vertel ’n storie van liefde 
wat ’n mens ’n tweede kans kan gee. Die res van die CD is propvol treffers wat deur 
van die beste liedjieskrywers in die bedryf geskryf is en neem ’n mens verder op ’n 
herinneringsreis van verlore liefde, van liefde wat jou verander en liefde wat hoop gee. 

Met die produksiespan van Universal Musiek, die briljante vervaardigers Murray Lubbe, Robin Kielley en Ewald 
Janse van Rensburg, en met ’n A-span van skrywers wat Bouwer Bosch, Johan C. Venter en Vaughan Gardiner 
insluit, het Charlize dit weer reggekry om ’n puik album vry te stel. – F.C. Pelser
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In hierdie ongewone debuutroman deur ’n 
skerpsinnige skrywer weet die leser nie 
waarheen die stroom hom neem nie.

’n Ironiese bestel word reeds in die 
aanvangsparagraaf vasgelê vir drie kinders wat 
in die bakywerige Ralie se kombuis 
saamgegooi word as “bestanddele vir ’n 
goddelike poets”. Die plaasnaam, Vrede, spel 
ironie met ’n geïmpliseerde verontrustende lot. 
Die populierbome staan betekenisvol met 
vingers na bo en almal smag na reën.

Hierdie lotsbestemming word voltrek toe 
Marja se pa, Fourie, sy plaas hartverskeurend weens die 
droogte aan Ou-Sarel Blanckenberg gee. En sy dogter 
aan Klein-Sarel. Fourie sterf jammerlik – net voordat 
reddende reën uitsak, wat egter ’n lewensbedreigende 
vloed word.

Duister onderstrome word verder vermoed met 
Klein-Sarel se ongoddelike vloekery, Ou-Sarel se eie 
vloekvermoë en die handewringende, prewelende Ralie.

Soos wat Klein-Sarel met ’n doringtak die briesende 
volstruise verdryf, só veg elke kind verbete met sy eie 
doringtak(ke) teen sy innerlike “struisvoëls”. Klein-Sarel 
al swetsende en kwetsende, die obsessief-kompulsiewe 
Marja en die ma-lose, swart Victoria, teruggrypend na 
haar oorsprong en ’n droomwêreld. Klein-Sarel druk 
miere vrek. Victoria maak haarself seer. En Marja se 

getellery is soos gebedskrale teen haar 
verlatenheid met ’n selfgesentreerde ma. Marja 
vloek op haar eie manier. Tussendeur bly 
Victoria die buitestander, al het sy later ’n 
kind van Klein-Sarel.

Die verhaal ontvou afwisselend tussen hede 
en verlede en dis veral Victoria se oumens-
terugskouings wat insiggewende perspektief 
bring. 

Die verskrikte Ralie met haar 
oordonderende man is geen mindere karakter 
nie. Sy is die spirituele oermoeder vir al drie 

kinders, wat Klein-Sarel beskerm. Vir die ontredderde 
Marja bak sy terstond verjaardagkoek. Met haar hande 
oor Marja se ore word Ralie ’n afwerende doringtak; ’n 
Christus wat vir Victoria warm koffie en ’n slaapplek 
gee.

Simboliek en leitmotiewe is dig verweef: die miere 
(ook op die omslag), vloed, voëls, volstruise, die blinde 
Victoria se bedmatjie, die Kersspel… Die vele 
verwysings na “swart” en “donker” kry saam met die 
ryk taalspel metaforiese betekenis.

Stereotipiese plaaskarakters is aanwesig saam met die 
plaaslewe-erfsondes. Maar oor alles hang ’n satiriese 
kantgordyn in ’n spel van lig en donkerte wat tradisies 
ondermyn. Plaasromans is ook nie meer dieselfde nie… 
– Marietjie du Plessis

Struisvoël
JOHAN FOURIE (TAFELBERG)

Piekniek vir twee 
TWEE (VONK MUSIEK)

Verlede jaar het Herman Kleinhans en Maria Viviers, onder die groepnaam TWEE, 
ingeskryf vir kykNET se Afrivisie-liedjieskryfkompetisie en oornag ’n huishoudelike 
naam geword toe hulle, met hul trefferlied “Ek sweer”, met die louere weggestap het. 
Sedertdien het die tweetal landwyd opgetree en in TV-programme verskyn en vanjaar 
is hul langverwagte debuutalbum uiteindelik op die rakke. 

Piekniek vir twee is ’n oorspronklike versameling liedjies wat die luisteraar wegvoer 
na ’n wêreld waar iets nuuts ontdek kan word. Herman, wat voorheen lid was van die 
alternatiewerock-groep Slagyster, het bekend geword vir sy unieke, vars uitkyk op die 
liefde en die lewe en hoe hy dit regkry om digterlik die wêreld om hom vas te vang in 
mooi musiek. 

Die titelsnit vertel ’n liefdesverhaal wat nostalgie warm laat opvlam. Op die res van 
die album het Herman dit met liedjies soos “Brandewyn”, “Kaggel” en “Sproet vir sproet” reggekry om die luisteraar 
te laat voel, dink, onthou en liefhê. Met twee stemme wat mekaar perfek aanvul en twee talentvolle musikante wat 
presies weet wat om met ’n klavier en kitaar te doen, het TWEE dit reggekry om ’n onmisbare nalatenskap vir 
Afrikaanse musiekliefhebbers te skep. – F.C. Pelser


