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Storievertelklubs

waar storievertellers en -luisteraars mekaar se lewens verryk.
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Voor in die lokaal met sy 
kerslig en blomme staan 
Pam in ’n skelrooi blinker-

onderbaadjie, wit bloes en swart 
romp. Sy vertel hoe sy, as skrywer, 
vir jare pyn gehad het in haar 
skouers en rug. Nadat sy ’n storie 
oor “ ’n draak wat haar goud verloor 
het” gelees het, het sy – miskien 
vanweë identifikasie met haar eie 
verlore kreatiwiteit – vir haar twee 
rooi draakvlerke geprakseer.

Ek sit by die Februarie-byeenkoms 
van Die Storieklub van Kaapstad en 
kyk na die vrou met die groot, 
trillende vlerke. Hulle is vir haar ’n 
metafoor: Om kreatief te wees met 
die hulp wat sy aan ander vroue wil 
verleen. Pam is oortuig dat dié storie 
vir haar gedoen het wat geen dokter 
kon bewerk nie – om heling en 
genesing te bring. 

Ná die tyd glimlag ’n jong vrou 
dromerig vir my, en sê sy kon vóél 
hoe die heling van die aand se stories 
van haar voete deur haar lyf beweeg. 
“Ek gaan vir my ook vlerke maak en 
stories van my heling vir ander 
vertel,” sê Jo. “Ek hét ’n storie van 
hoe om níé op 21 ’n verslaafde te 
wees nie en sober te raak.” 

Dis nog ’n funksie van stories: Dis 
leersaam vir die luisteraar. Dit help 
mense om beter keuses te maak en 
ander moontlike oplossings vir 
probleme op die proef te stel. 

’n Serene Ugandese vrou, Philippa 
Kabali-Kagwa, opgeleide 
storieverteller en medestigter van 
Die Storieklub, beklemtoon die 
belang daarvan om kulturele inhoud 
aan die volgende geslag oor te dra. 
Philippa maak dikwels gebruik van 
tradisionele musiek, poësie en sang 
wanneer sy stories vertel. Stories, 
meen sy, is die enigste pad na 
vergifnis en heling. In Uganda is 
storievertel ’n integrale deel van die 
skoolkurrikulum.

’n Bejaarde man met gryswit hare 
en rooi wange wat nie ’n woord gesê 

het toe hy inskuifel nie, staan op 
tydens die “oop mikrofoon”-sessie. 
Hy ontpop in ’n dawerende 
storieverteller wat vertel van ’n reus 
wat vis – of mense – eet, oorgedra 
met gebare en ’n skrikwekkende 
gebrul. 

’n Stil, middeljarige vrou lag toe 
ek haar vra hoekom sy die moeite 
doen om hierheen te kom. “Want 
die storievertelling is soos die verskil 
tussen eendimensionele lees en 
driedimensionele hoor, sien en 
verstaan.” 

’n Jong meisie wat in die 
animasiebedryf werk, meen sy sal 
definitief weer kom stories luister; 
“ek hou veral van die mense se 
persoonlike stories, soos Pam s’n,” sê 
sy. 

AlmAl HEt 
StOrIES
In Oktober 2015 het ek op Facebook 
oor Die Storieklub van Kaapstad 
gestruikel. Op ’n koel 
Woensdagaand kort daarna het ek 
saam met ander nuuskierige mense 
by die St. mark’s-kerkie in Distrik 
Ses opgedaag. Dit was volgepak; 
mense het tot op die vloer en in die 
deur gesit. my eie ervaring, dat daar 
oor die wêreld heen ’n herlewing in 
tussengenerasie-storievertelling is, is 
versterk deur wat ek gehoor het: 
Deur stories maak een geslag ’n 
volgende touwys in lewenslesse, 
waardes en karakter.

Alle mense verstaan tog stories, 
veral wanneer dit deur ’n goeie 
storieverteller oorgedra word. Dink 
aan ’n stoute Van Der merwe-grap 
op papier (glad nie snaaks nie) en 
dieselfde grap wat deur ’n 
uitbundige grapmaker vertel word. 
Die een ding wat ons almal gemeen 
het, is ons stories. Jonathan 
Gottschall verwys na die mens as 
“die storievertellende dier” in sy 
trefferboek The Storytelling Animal: 
how stories make us human.  
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met verbale en nieverbale 
kommunikasie en metafore vertel 
ons elke dag vir mekaar wat ons 
voel en dink, hoe die lewe ons raak, 
hoe uitdagings ons karnuffel. Stories 
is die enigste manier hoe ons kan sin 
maak van ons eie vrae oor waarom 
ons hier is, waar ons vandaan kom 
en waarheen ons gaan.

As mens mooi dink oor wat ons 
agterlaat, tel geld, motors en huise 
maar min. Die vraag is eerder: Wat 
was dié persoon se storie? Die 
storieverteller werk met hierdie rou 
materiaal – prima materia – en die 
skepping van die menslike siel. 

Gebeure, gevoelens, lewenslesse en 
avonture word oor geslagte heen 
oorvertel, hetsy deur 
kampvuurstories oor Afrika-jagters, 
flieks, feeverhale van Hans Christian 
Andersen en Grimm-sprokies, 
spookstories, Bybelse gelykenisse, 
dierefabels, slaaptyd- of 
skinderstories of oorlogsgeskiedenis. 
Die impak van die storie is die 
essensie. In stories kry ons oplossings 
vir ons probleme; in ander genesing; 
en groter begrip vir onsself wanneer 
ons anders kan kyk na die storie van 
ons eie lewe. 

Die beste is: Dit bevry die 
verteller én die luisteraar – veral 
wanneer die stories persoonlik en 
waar is.

StOrIEVErtEl-
KUNS
Die jongste navorsing wys op ’n 
direkte verband tussen 
taalontwikkeling en die orale 
storievertelling van eeue gelede. In 
talle kulture is dit die enigste wyse 
waarop taal oorgedra word aan 
kinders. Deur voortdurend te luister 
na die ouers se tongval en 
woordeskat leer die jong geslagte die 
taal én die kulturele storie-inhoud 
en lesse. Die eerste rekord van ’n 
storie wat oor en oor, in verskillende 
kulture en lande, van geslag tot 
geslag vertel is, is dié van 

Gilgamesh.  
’n Verstommende onlangse 

ontdekking is dat honderde bekende 
stories soos Skoonlief en die ondier, 
Repelsteeltjie en Raponsie vertel is 
vóórdat Engels, Frans of Italiaans 
bestaan het, en dat die stories wat 
mense vandag nog ken, waarskynlik 
in ’n uitgestorwe Indo-Europese taal 
op rekord geplaas is. Daar word 
bereken dat menslike kommunikasie 
300 000 jaar oud is, en dat orale 
stories 27 000 jaar gelede die enigste 
leermedium in baie lande was.

Stories en storievertelling is dus 
niks nuut nie, maar hoekom sal daar 
’n oplewing in formele 
storievertellers in die eeu van 
Google en Youtube, miljoene 
visuele beelde en selfies wees?

Gilly Southwood is ’n 
storieverteller. Sy was vir 15 jaar ’n 
grondslagfase-onderwyseres en het 
besef dat sy enige woelige groep 
kindertjies in tjoepstil-oopmond-
grootoog-luisteraars kan verander 
wanneer sy vir hulle stories vertel.  

Sy beduie vir my hoe kinders – én 
grootmense – se lyf ontspan sodra 
hulle begin luister na ’n storie. In 
2003 het dié ding haar uit die 
onderwys geroep. Sy wou begin 
werk met die kuns van storievertel 
omdat stories die een algemene band 
is wat alle mense, ongeag kultuur, 
ouderdom, intelligensie, ras, geslag 
of klas saambind. Sy het Doug 
lipman in die VSA raak-gegoogle 
en hy het haar in die kuns van 
storievertel begin oplei.

toe laat weet iemand haar van die 
Internasionale Skool vir Storievertel. 

Die Brit Sue Hollingsworth, ’n 
internasionale kundige, kom jaarliks 
na Kaapstad vir ’n intensiewe, vyf 
week lange storiekursus. “Storie-
vertel het toe vir my van 2D na 3D 
geskuif,” sê Gilly. “Nou, ná meer as 
tien jaar, het ek die guts om te sê: Ek 
is ’n storieverteller. Ek was bang: 
Wie is ék nou om te dink en sê juis 
ek is ’n storieverteller?” Die 
befaamde Sue beklemtoon dat stories 
nooit enige dogma of reëls aan enige 
mens moet opdwing nie, maar 
eerder ruimte gee vir kreatiwiteit, 
verbeelding en veral deernis.   

Is sekere stories moeiliker om te 
vertel? Sonder aarseling laat sak sy 
haar kop om vir my te wys haar 
hare is grys. Haar storie van hoe sy 
moes vrede maak met grys-word en 

“laat gaan” is pynlik om te vertel – 
persoonlike stories laat mens tog 
kwesbaar, maar die storie kan ander 
vroue help om vrede te vind oor hul 
oudword.

INHEEmSE StOrIES
Voor die koms van televisie, die 
internet, Facebook en biljoene 
visuele beelde in die gedrukte en 
straatmedia het vorige geslagte hul 
tyd deurgebring met slaaptyd- en 
kampvuurstories. In Suid-Afrika 
was Jakkals en Wolf se avonture, 
wat in 1859 deur G.r. von Wielligh 
geskryf is, gewild; ook dié van die 
Boksombende en Saartjie, dierefabels 
en die broers Grimm se feeverhale 
soos Rooikappie en Die lelike eendjie.  

ten spyte van al die ontwikkeling 
in die gedrukte en geskrewe media 
is daar steeds miljoene ongeletterde 

“as mens mooi dink oor wat ons 
agterlaat, tel geld, motors en huise 
maar min. die vraag is eerder: wat was 
dié persoon se storie?”
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mense. In Afrika is storievertel een 
van die heel oudste 
gedokumenteerde “wetenskappe” en 
opvoedingsmetodes. talle inheemse 
stories bestaan al vir eeue, soos die 
een van die reënkoningin modjadji. 
’n tradisionele San-storie handel oor 
moeder maan, wat verklaar hoekom 
die haas ’n haaslippie gekry het. In 
die Kaap is Van Hunks se tafelberg-
wolkkombers en die verhaal van 
Saartjie Baartman eweneens bekend. 
Die Xhosa-storie Nongqawuse lui 
weer dat die voorvaders gesê het al 
die wit mense sal in die see verdwyn 
as die Xhosas al hul beeste 
doodmaak. 

Oor Afrika heen is die taak van 
storievertelling ’n formele een 
waarvoor mens oor tyd moet 
kwalifiseer, as bards, ashiks, jyrau, 
griots en shamans. Hulle gebruik 
musiek en poësie, en die goddelike 
element is krities. Nie enigeen kan 
sommer ’n storieverteller word nie 
– mens moet sekere vaardighede van 
Bo ontvang, gekies word en 
vaardighede aanleer deur baie jare 
van toetse te ondergaan.  

Wes-Afrika-lande maak vandag 
steeds op griots staat om die 
geskiedenis van elke gemeenskap vas 
te lê. Hul geskiedenis word 
hoofsaaklik deur vertellings 
oorgedra. Ironies genoeg is dit die 
eerste rekord van vandag se rap-
musiek. In Suid-Afrika gebruik die 
Zoeloe-gemeenskap die asisithakazelo 
vir geskiedenis, en oriki word in 
Wes-Afrika gebruik – deur 
memorisering en oorvertelling – om 
die ryk geskiedenis van individue, 
families en die stamme waartoe 
hulle behoort in stand te hou. 

OPlEWING IN 
POtGOOIE
radio – “die teater van die 
verbeelding” – was tradisioneel die 
beste medium vir storievertelling 
omdat dit die luisteraar dwing om sy 
eie visuele konteks te skep. Vandag 

het ons ’n wêreldbiblioteek van 
foto’s, prentjies, bewegende beelde, 
animasie en film aan ons 
vingerpunte. maar die 
oorversadiging van beelde sonder ’n 
agtergrondstorie laat mens soms 
oorlaai en verward. 

Gottschall verwys na neuro-
wetenskaplike studies wat brein- en 
liggaamsreaksies in mense “sneller”, 
hetsy ons na ’n storie luister, dit lees 
of na ’n fliek kyk. Brein-op-fiksie-
navorsing toon telkens dat ons 
neurons spesifieke sinapse afvuur 
wanneer ons deur Heidi se hartseer, 
Harry Potter se vrese of Frodo en 
Sam se nagmerrie met die ring 
gekonfronteer word. Dis nog ’n 
funksie van stories: Om oplossings 
vir ons eie probleme te vind en 
minder alleen te voel.

In Amerika is daar ’n oplewing in 
potgooie – vandag se radio. Serial 
(serialpodcast.org) is in sy tweede 
seisoen. 

Dit is meer as vyf miljoen keer 
binne ’n kort tyd van itunes 
afgelaai. StoryCorps (storycorps.org) 
was 2015 se tED-pryswenner met 
sy unieke konsep van mobiele 
storie-ateljees, waarin enigeen in 
Amerika kan klim en sy storie 
opneem – en die gewone mense se 
stories is verstommend. radiolab 
(radiolab.com) is ’n soortgelyke 
potgooi-biblioteek. Dis ’n 
klankinstallasie “gebore uit 
nuuskierigheid” waar klank storie-
idees verhelder, en waar die grense 
tussen wetenskap, filosofie en 
menslike ervaring vervaag.  

Gilly gesels oor die robuuste 
samelewingsgesprekke wat in die 
politieke, ekonomiese en sosiale sfere 
woed. Ek wonder angstig of ons 
Suid-Afrikaners deur ons volgende 
ronde stories gaan kom, want, so 
voel dit vir my, in die politiek en die 
droogte is ons ver van ons 
reënboogland.

Gilly begin sonder huiwering ’n 
storie vertel:

Eendag was daar ’n skrikwekkende 
droogte in die land van die diere. 
Hulle het niks gehad om te eet nie; 
wat hulle kwaad gemaak het vir 
mekaar. Party het gehoor van ’n 
beloofde land waar daar genoeg reën 
en kos vir almal sou wees. Hulle sou 
oor niks kon stry nie.  

Hulle het na die land gaan soek; 
gestap en gestap, maar nes hulle 
dink hulle het die belofte-land 
gekry, was dit nog ’n hersenskim. 
Ná lang jare van stap en swerf 
ontdek hulle toe uiteindelik wel die 
plek – groen, waterryk, wonderlik. 
In die middel staan die grootste, 
hoogste boom met vrugte; soetryp, 
blink, groot. maar niemand, nie 
eens die apies, kon die vrugte bykom 
nie.  

Ná ’n bakleiery vind hulle uit dat 
hulle eers, voordat hulle van die 
vrugte kan kry, die naam van die 
boom moet uitspreek. Hulle moet die 
naam by koning leeu gaan kry. Die 
volk stuur die vinnigste bok, maar hy 
vergeet die naam op pad terug. Hulle 
stuur die luiperd, maar sy aandag 
word afgelei. Die apie sê sy sal gaan, 
maar misluk ook. Uiteindelik gaan 
die skilpad – al lag al die diere vir 
hom. toe Skilpad ná ’n lang tyd 
terugkom, sê hy die naam. Hulle 
moet almal hardop, met respek, die 
boom op sy naam noem: “Ungali! 
Jou naam is Ungali!” 

toe buig Ungali sy takke af na 
hulle met die soetste en voedsaamste 
vrugte. En hulle het gelukkig daar 
gebly. 

Hierdie storie het my angs oor die 
groot droogte en die 
onverdraagsaamheid onder ons 
mense verlig. Ek is opnuut ’n lojale 
volgeling van die nuwe beweging in 
storievertelling. 

Kontak Gilly Southwood by  
082 872 4512.

deur elsaBe pepler
illustrasie: ulricke nelson
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