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MÔRE, 7 MAART, SE PROGRAM IN DIE ATKV-BOEKTENT:

09:00
ALBERT BLAKE EN HERMANN GILIOMEE – Met Albert Grundlingh. Aangebied 
deur NB-Uitgewers.

10:30
THE KAROO’S CAROL CAMPBELL – Met Dominique Botha. Aangebied deur 
Penguin Random House.

12:00
DIE GENERAAL – HANS PIENAAR – Met Kanarie se Charl-Johan Lingenfelder. 
Aangebied deur Tafelberg.

15:30
ERNS SE KOSHUISSTORIES – Beer Adriaanse in gesprek met Erns Grundling, 
Mercy Kannemeyer en Marco Botha. Aangebied deur Quellerie.

17:00
WITBOY IN BERLYN – Deon Maas in gesprek met Danie Marais. Aangebied deur 
Jonathan Ball Uitgewers.

19:00
BOEKKLUB: MANS SE WONDE – ’N EEU VAN WOEDE – Aangebied deur Hemel en 
See Boeke. Gratis glas wyn vanaf 18:45.

saam met die ATKV
BY VANJAAR SE US WOORDFEES!

Ons omvangryke boekwinkel is terug 
met ’n fees van boeke vir oud en jonk. 
Ontmoet jou gunstelingskrywers en 
kuier saam in die hartjie van al die 
Woordfeesbedrywighede. Ons is van 
1 tot 10 Maart op die grasperk voor 
Wilgenhof. Kom maak ’n draai!  

Word vandag ’n lid van die ATKV deur “ATKV” na 44733* te SMS.
*Standaardtariewe geld.

WOW-voorleesslypskool in samewerking met Vriende van Afrikaans (VVA)
Kom sit om ’n tafel saam met Chareldine van der Merwe (VVA) en Anzil Kulsen (ATKV) om saam te 
gesels oor maklike en kreatiewe maniere om ons kinders so vroeg as moontlik met die wonderlike 
wêreld van woorde en stories vertroud te maak. 
7 Maart 14:30 - 17:00 | Laerskool Cloetesville | Gratis

VISUELE KUNS: Rondleiding vir kinders, in samewerking met Vriende van Afrikaans en die PJ 
Olivier Kunssentrum. 8 Maart om 15:30 vanaf die US Konservatorium

www.atkv.org.za@ATKVSA ATKVSA
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Kunsrondleiding deur Theo 
Kleynhans, kurator. Visuele 
kuns. Begin by US Konser-
vatorium in foyer. Daagliks 
10:00-12:00. Geen rondlei-
ding op Sondag 10 Maart.

Julle ken daai sêding “jy 
moenie iemand vlak kyk 
nie”? Vrydagoggend is dit 

weer eens reg bewys toe ’n lek-
ker groepie in die voorportaal 
van die Kon ser va torium opdaag 
vir die eerste kunsrondleiding 
van die week deur die Woord-
fees se kurator vir visuele kuns, 
Theo Kleynhans. ’n Mens kon 
sien ’n gesiene dame of twee was 
kortstondig effens verras toe 
die ontspanne lang man met sy 
camo shorts, plakkies, punterige 
grys bokbaard en verweerde 
swart T-hemp waarop ’n prent 
van ’n beertjie in ’n blomtuin 
met groen gare vasgeborduur 
is, toe sommer ook die groot 
indoena en kenner is wat ons 
gaan rondwys.

Theo vertel onderhoudend, 
ingelig en passievol iets oor elke 
uitstalling, gee agtergrond oor 
die kunstenaars en hulle temas 
en prosesse.

En nie hoe nie. Theo, self 
’n hoogaangeskrewe skilder en 
keramiekkunstenaar, vertel hy’t 
’n láng geskiedenis van kura-
torskap – dit is al die 11de keer 

Die uitgewerptes. Tiaan van 
Deventer. Ou Konservatorium. 
Tot 9 Maart 09:00-18:00.

Die naakte waarheid is nie altyd 
gemaklik nie. Tiaan van Deventer 
is een van twee fotograwe wat op 
die fees uitstal. Hy het ’n groot 
voorliefde vir tradisionele film-
fotografie en die hele projek is 
daarmee voltooi – met alle effekte 
wat met die kamera gedoen is, 
sónder enige digitale manipulasie.

Hawelose mense laat ’n mens 
baiekeer ongemaklik voel. Die 
fotograaf self het ook op straat 
negatiewe gevoelens jeens die 
mense gekoester en dit het 
hom genoop om die gevoelens 
te ondersoek en anders na dié 
gemarginaliseerde groep mense 
te kyk. 

“In Die uitgewerptes is die 
hooffokus op jong hawelose  
Afri kanermans,” vertel Tiaan.

 “Verslawing en dwelmmisbruik 
gaan hand aan hand met die 
onderwerp. In die laaste paar 
dekades het daar ’n groot ver-
meerdering in die getal haweloses 
plaasgevind, veral onder jong wit 
Afrikanermans. Ek wou agter 
die kap van die byl kom en beter 
verstaan hoe, waar en hoekom dit 
gebeur,” verduidelik Tiaan. 

“Ek besluit toe om hulle 
’n stem te gee, en om Die uit
gewerptes in al hulle glorie ten 
toon te stel by die Woordfees. In 
die moderne samelewing is dit 
makliker om dinge te ignoreer 
as om dit te acknowledge. 

“Dit is ’n baie sensitiewe 
onderwerp en juis die rede vir 
my keuse. Ons word elkeen elke 
dag daarmee gekonfronteer, maar 
verkies meestal om dit te ignoreer.”

Hawelose mense is ontsettend 
blootgestel en weerloos. Is dit nie 
dan uitbuiting om hulle naak te 
wys nie? 

“Hulle naaktheid weerspieël juis 
hulle weerloosheid in die wêreld,” 
se Tiaan.

Die mans het ’n klein finansiële 
vergoeding ontvang vir hulle 
deelname aan die projek en is ook 
gehelp met kos en klere. 

Maar tog wonder ’n mens 
of die naaktheid nie juis ’n wig 
indwing tussen die kyker en die 
werk nie, dat die kyker net in die 
naaktheid vaskyk en nie dieper as 
dit nie.

Die KUNS  
van kyk en leer

dat hy by ’n groot fees kunstenaars 
onder sy ervare vlerk neem en tot 
by die openingsaand begelei.

“Maar dis regtig nou die laaste 
jaar dat ek dit doen; dis nou  
genoeg! Ek dink daar’s jonger  
kids wat ook die kans moet kry.”

In die Konservatorium se foyer 
is vanjaar se twee feeskunstenaars, 
Penny George en Selvin Novem-
ber, en die immergroen skilder 
Christo Coetzee se werk te sien.

Die toer stap daarna na die 
Visuele Kunste-gebou net oorkant 
die pad, langs dit is die J.H. Neeth-
ling-gebou, en dan stap almal deur 
die Botaniese Tuin tot by die Ou 
Konservatorium, waar die lieflike 
uitstalruimte bo is.

Daar is dus vier venues op Theo 
se rondleiding, met altesame 20 
werklik uiteenlopende en uit da-
gende uitstallings, en die 21ste is 
op die wynlandgoed Neethlingshof 
op die Adam Tas-pad uit. Die titel 
daarvan is Artifactum, en dit word 
gereël deur Corli de Kock. 

“Dit is ook ’n lekker plek as  
die fees te veel word; dis stiller  
en ’n mens kan ontspan.” 

Omdat die Woordfees se 
oorkoepelende tema vanjaar 
“Jonk” is, het hy besluit om jonger 
kunstenaars te betrek. “Pleks 
daarvan om een kunstenaar te 
kies wat mid-career is, iemand wat 
’n groot uitstalling kry, wou ek dit 
liewer verdeel tus sen twee mense, 

Nee, sê Tiaan, hy verskil.
“Hope lik trek die naaktheid 

mense juis nader om dieper te kyk. 
“As ek net een persoon op 

’n emosionele vlak kan raak deur 
my werk, sal ek dit as ’n sukses 
beskou.”

Dít is inderdaad wat gebeur 
het toe die Stellenbosse digter en 
storieverteller Jacques Strydom sy 
uitstalling besoek het, want dit het 
as inspirasie gedien vir die gedig 
hierbo. – Marchelle van Zyl

Buig die boompie as hy jonk is...

Wit haweloses 
hier onder loep

Kunsrondleiding vir kinders. 
Visuele kuns. US Konservato-
rium. 6 & 8 Maart om 15:30. 

Kinders kry dié jaar die ge- 
leent heid om ook die visuele 
kunsroetes te verken saam met 
Ilana Marais, kunstenaar en 
onderwyser by die P.J. Oli vier-
kunsskool. Die projek is moont-
lik gemaak deur die ATKV se 
Vriende van Afrikaans. 

Chareldine van der Merwe, 
projekbestuurder, sê hulle het 
verlede jaar met WOW en die 
P.J. Olivier-kuns skool gesels en 
besluit om ’n kunsrondleiding 
vir kinders te begin. “Ons wil 
kinders wat selde die geleent-
heid kry om in ’n kunsgalery 
te kom óók die geleentheid 
bied om ’n kunsroete te volg,” 
vertel Chareldine. 

Maandag het Ilana die 

leerlinge van die Stellenzicht 
Sekondêr in Jamestown ver - 
gesel op ’n opvoedkundige 
toer deur die vier uitstal-
ruimtes van die Woordfees se 
visuele kunsprogram. Op 8 
Maart is dit die leerlinge van 
Kylemore Sekondêr wat die 
roete gaan volg. Alle ander 
kinders wat belang stel, is 
welkom om ook deel te neem. 
– Marchelle van Zyl

Theo Kleynhans, die man agter die kunsrondleidings. 
 FOTO: MARCHELLE VAN ZYL

Tiaan van Deventer 
FOTO: VERSKAF

Otniel Diedericks 
(15), Luvandré van 
Staden (16), Jason 
Hendricks (15) en 
Justin Julies (16) van 
Stellenzicht Sekondêr 
in Jamestown het 
Ilana Marais van die 
P.J. Olivier-kunsskool 
op ’n rondleiding 
gevolg. Hier is hulle 
by “Oorbevolking” 
van Jean Theron 
Louw. FOTO:  
NATALIE GABRIELS

Die uitgewerptes
Laat my
ongemaklik.
Bitter in die mond
myself begin verteer
konfronteer jou
in ’n spieël
jou wasem
in myne daarop uitgeblaas. 
Ewe veel
stront
spoel deur ons are
jou glas
splinter myne
jou grynslag
woordloos
soos ’n eggo
in my kop.
Ons sien jou nie
want jy is te veel
soos die skaamste dele
van ons.

sodat ek jonger kunstenaars kon 
vra. ’n Uitstalling van ’n fees kuns-
tenaar bestaan gewoonlik uit 40-60 
werke, en vir ’n jong kunstenaar 
is dit partykeer moeilik om daai 
body of work aanmekaar te kry. 
Dit is makli ker met twee feeskun-
stenaars.”

Penny fokus in Tergeo op 
objekte wat met skoonmaak en 
die rol van die vrou vereenselwig 
word. In Young, Free and Single 
kyk Selvin na die idee van slawer-
ny, vryheid en wat dit beteken om 
jonk te wees.

Theo herinner ons daaraan dat 
Jan-Barend Wolmarans, die bestu-
urder van die Christo  
Coetzee-museum op Tulbagh, ook 
rondleidings aanbied, maar net by 
die Coetzee-uitstalling in die Kon-
serv (nog vandag en op  
8 Maart om 11:00). “Dis rêrig die 
moeite werd om na hom te kom 
luister, want hy is waarskynlik op 
die oomblik die mees ingeligte 
persoon in Suid-Afrika oor  
Coetzee se werk.”

By heelwat van die uitstal lings 
was die kunstenaars self daar om 
met ons te gesels, wat tot wonder-
like gesprekke gelei het. Volgens 
Theo sien hy feesgangers wat die 
eerste keer by so ’n rondleiding 
kom en heel groen is oor kuns, en 
ná ’n paar jaar word hulle trotse 
kopers.
– Susan Booyens
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A Fragile Passage. Marlise 
Keith. JH Neethling building. 
Until 9 March 09:00-18:00.

You either love or hate 
Marlise Keith’s work. You 
cannot look at her work 

and be indiff erent to it.
“One of my students once said 

to me aft er a show: ‘I love your 
work, but I do not like how it 
makes me feel.’ ” 

Marlise’s A Fragile Passage is 
unnerving and dark. Th e viewer 
is confronted with a body of work 
which makes you uncomfortable, 
and sometimes it feels as if she 
is piercing your eye with one of 
the many needles you fi nd in her 
work. Her work is diverse and 
multidimentional. And then just 
as you think it is too dark, she 
surprises you with something 
funny and unusual. 

Marlise uses diverse media 
in her work – from embroidery, 
ceramics to drawing. 

“I got bored drawing only 
on fl at surfaces and started 
experimenting with three-
dimensional surfaces. I made 
drawings on origami, which was 
an immense challenge as you have 
to solve the composition from fi ve 
angles, left , straight on, right, top 
and bottom. Th ey are a nightmare 
to solve but it paved the way for 
the rest of the three-dimensional 
and low relief (embroidery ring 
drawings) that I do,” says Marlise. 

She is inspired by outsider art 
and loves art brut, folk art, African 
and Inuit art. 

“I adore artists who express 
the primordial, gnarly and beauty 
of life in their work, rendering 
their breathtaking perceptions 
and truth. I admire their direct 
access to creating without the 
interruption of polished technique 
that sanitise and bubble wrap 
their thoughts and feelings. So 
I study their style and craft  and 
battle daily my trained eye and 
hand, to get to the rawness, the kak 
and hare, the breath of the mark. 
I am also a truly devoted fan of 
David Hockney.”

But the biggest factor in 
Marlise’s work is her health. 
Marlise struggles with chronic 
migraines. Her health aff ects her 
life and work in a severe manner 
and gives context to the subject 
matter and is the clue to the title of 

her exhibition – A Fragile Corridor. 
“A frequent image in my work 

is that of a torn/cut/dismembered 
body or body parts. Th is stems 
from the pain and helplessness 
I feel as a result of my chronic 
migraines. Th ere is no cure for 
migraines but a few deplorable 
remedies, exorcisms, diet, lifestyle 
changes, operations et cetera. I 
have done them all and I am 

still faced with hours of useless, 
relentless pain for as long as 
I live. Torture, according to 
Wikipedia is the ‘deliberate, 
systematic or wanton infl iction of 
physical or mental suff ering by one 
or more persons acting alone or on 
the orders of any authority’ . ”

She explains that Sun Tzu 
was a military general, strategist, 
and philosopher who lived 

during the Eastern Zhou period, 
770–256 BCE. “It is believed that 
he wrote Th e Art of War in which 
he argued that one should leave 
a fragile corridor, a path, or at 
least the appearance of a path for 
the enemy to escape. When they 
were completely surrounded, 
they would fi ght with ferocity but 
would ultimately lose formation 
and be more vulnerable to 

destruction if shown an avenue 
of escape. Th is fragile corridor 
sounded very familiar, and 
somehow described this yo-yoing 
between hope and utter despair 
I experience on an almost daily 
basis. Th e problem is that I am 
the ‘authority’, or at least my genes 
are; this body is both the torturer 
and the tortured, the victor and 
the enemy.

“Th e systematic betrayal of my 
body by myself is so strange, I beg, 
barter, cajole, insult, manipulate 
and hate myself on a daily basis. I 
am petrifi ed of myself, tiptottering 
around so as not to provoke 
another migraine. It is a most 
peculiar way of being. 

“Sometimes, the pain gets so 
intense that I disassociate from my 
body. Th ere is no way to describe 
this dis-associative place but I 
know that it is here where ‘I’ ends 
– a fragile corridor that signals a 
hopeful betrayal – and strangely 
there is some relief in that.

“Th e worst part of having 
migraines is that it shapes your 
personality on levels that you aren’t 
even aware of. I don’t go to malls; 
the white noise, perfume and other 
smells, and the harsh light are all 
triggers and just writing about 
them makes my breathing faster 
– I panic. I cannot do big crowds; 
restaurants are challenging, even 
the drop in barometric pressure, 
when storms or rains roll in, I 
can expect a migraine and dear 
God, the heat – I am petrifi ed of 
heat. Migraines make your life 
small. You experience life as a set 
of restrictions that fi ll you with 
anxiety all the time. 

“Everything is a potential 
threat. I have had a strange 
experience once, there was a 
procedure that was quite successful 
for many people that I was going 
for. I remember experiencing a 
weird panic, because I just didn’t 
and still don’t know who I would 
be without migraines. I would have 
to be a whole new person, and 
who would that be? 

“I think my drawing allows me 
some measure of control. I work 
when I can, and to some extent I 
am in control of that space or the 
surface I am working on. Without 
my art I think I would have given 
up completely a long time ago. It is 
my salvation.” 
– Marchelle van Zyl

Salvation through 

ART

Morbidly OrdinaryEnsnared

At Your Service 

Clusterfuck
Where Did 
You Go? 

Stumble Maid
FOTO’S: VERSKAF

Mumble 
Maid
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 Klara van Wyk, Thami Baba, Roberto Pombo, David Viviers, De Klerk Oelofse en Dean Balie vlieg.

Babbelagtig. Toneel. Stadsaal. 
8 Maart om 15:00, 9 Maart om 
09:30 en 12:00, 10 Maart om 
10:00.

‘Verbeelding is een van 
die noodsaaklikste 
dinge in jou lewe en 

moet gestimuleer word.” Só het die 
beroemdste nar ter wêreld, Slava 
Polunin, in ’n onderhoud met 
Mariana Malan gesê toe sy pro-
duksie Slava’s Snow Show ’n  
Kaapse draai gemaak het.

Volgens Jenine Collocott, 
regisseur van die trefferproduksie 
Babbelagtig, wat ’n paar weke 
gelede ’n Fiësta-prys gewen het vir 
die beste ensemble, was hulle doel 
om ’n narrespel te skep wat vir alle 
ouderdomme geskik sou wees. Sy 
noem dat hulle ook op Slava se 
produksie gesteun het vir inspira-
sie. Jenine is self ook ’n vaardige 
nar wat haar opleiding onder die 
bekende Giovanni Fusetti in Flo-
rence, Italië, gedoen het.

Slava meen daar is niks daar-
mee verkeerd om ’n nar te wees 
nie, maar ’n nar is ook nie net 
’n lawwe persoon nie. “Hy is 
’n mistieke wese,” sê Slava. “Hy 
verteenwoordig iets uit ’n ander 
wêreld. Hy is kompleks. Elke groot 
akteur het iets van die nar in hom 
en elkeen wat ’n nar sien, sien iets 
van homself in die karakter.”

De Klerk Oelofse, vervaardi-
ger van Babbelagtig en ’n lid van 
die wenensemble, moes Slava se 
woorde ter harte geneem het, want 
die groep jong akteurs wat deel is 
van die ensemble, is elkeen in eie 
reg besig om opgang te maak en 
hulle stempel af te druk op aller-
hande vorme van die toneelkuns.

Babbelagtig spog met Jemma 
Kahn in die rolverdeling – Stan-

dard Bank se Jong Kunstenaar vir 
Teater 2018, wie se opdragwerk 
The Borrow Pit ook vanjaar by 
die Woordfees opgevoer word. 
Roberto Pombo was op sy beurt 
te sien in die Baxter-teater in Syl-
vaine Strike se produksie Curse 
of the Starving Class. Aan Dean 
Balie se talente is daar nie ’n einde 
nie, en buiten sy optredes by die 
Woordfees speel hy nog saans 
in Happy New Year (A Play with 
Songs) in die Fugard-teater. So ook 
David Viviers, wat ’n paar rolle 
vertolk in Richard III wat tans by 
Maynardville op die planke is. Die 
komediante Thami Baba en Klara 
van Wyk voltooi die ensemble.

Wolf Britz was óók aan die ont-
vangkant by die onlangse Fiëstas, 
en sy stel- en beligtingsontwerp 
vir Babbelagtig is net so vaartbelyn 
en vrolik soos die spel van die 
narre. ’n Mens wonder of sy keuse 
van veelsydige helderblou-en-rooi 
skerms op wiele enigiets te doen 
gehad het met die TV-program 
van die twee kleure klei wat soveel 
vermaak verskaf het aan honderde 
kinders. Grootmense het natuurlik 
net so lekker saamgekyk, nes dit 
die geval is met Babbelagtig.

Die openingstoneel is weer 
vir die ouer televisiegarde baie 
bekend. Die oomblik as De Klerk 
Oelofse met ’n besem op die ver-
hoog verskyn, herinner dit jou aan 
die komediant Carol Burnett se 
skets waarin ’n skoonmaker met 
’n mop en ’n emmer maak of sy 
nie die gehoor raaksien nie en ewe 
doodluiters en tydsaam voortgaan 
om die verhoog skoon te maak.

’n Mens wil nie al die sketse se 
inhoud verklap nie, maar jy moet 
die slim gebruik van musiek noem, 
soos altyd met fyn aanvoeling 
saamgestel uit die ongeëwenaarde 

Dié lotjie kan hulle rooi  
narreneus met trots dra

bron van kennis, Charl-Johan Lin-
genfelder. ’n Dag by die perdewed-
renne is dadelik snaakser omdat 
dit op die maat van die “Ouver-
ture” uit Wilhelm Tell gedoen 
word, en ’n toneel op die seebodem 
ruk handuit, met die gevolg dat 
“Die forelle” van Schubert nooit 
weer heeltemal dieselfde sjarme sal 
hê nie. Natuurlik is daar nie juis 
dialoog nie. Narrespel oorbrug dié 
hekkie en benodig net elkeen se 
natuurlike vermoë om te speel.

Dis merkwaardig hoe dieselfde 
dinge wat by kinders byval vind, 
ook aan die volwassenes in die 
gehoor plesier verskaf. Helder-
kleurige sambrele verander in 
’n oogwink in pragtige jellievisse, 
soos diegene wat al by die akwa-
rium was kan getuig, en daar is 
selfs jellievissies. Die laaste toneel 
moet jy self gaan beleef. Almal het 
ewe hard ge-oe en -aa van lekker-
kry en baldadig tekere gegaan, en 
die saalpersoneel het maar gesuk-
kel om van hulle ontslae te raak 
sodat die saal voorberei kon word 
vir die volgende vertoning.

Elke akteur van Babbelagtig kan 
sy of haar rooi narreneus met trots 
dra. Hulle narrespel is onberispe-
lik, die sketse en aandag aan detail 
deurdag en hulle interaksie met die 
gehoor respekvol en intuïtief.

Toe Slava Polunin hier was, 
het hy laat blyk sy grootste doel in 
die lewe is om mense gelukkig te 
maak. As Babbelagtig se ensemble 
ook dié filosofie onderskryf, wil 
’n mens hulle verseker dat hulle 
volkome in hulle doel geslaag het. 
Trouens, iemand het so met die 
uitloop genoem dat hulle graag 
elke oggend só sou wou begin, 
want dan was hulle seker dat die 
res van hulle dag net so gelukkig 
sal verloop. – Marina Griebenow

Thami, Dean en Roberto. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Roberto raak woes.

David se nar maak gereed om te eet.

De Klerk se karakter het baie na sy besem verlang!
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MAGTIG. KRAGTIG. PRAGTIG.

YOU’RE GOOD TO GO.

Waar die kompas van jou siel jou lei, sal 
ons produkte en dienste daar wees vir jou.

Besoek standardbank.co.za of laai ons toepassing af.

Gemagtigde finansiëledienste- en geregistreerde kredietverskaffer (NCRCP15). 
Die Standard Bank van Suid-Afrika Beperk (Regnr. 1962/000738/06). Voluit Vorentoe is ’n handelsmerk van Die Standard Bank van Suid-Afrika Beperk.

standardbank.co.za



Dominee Tienie. Pulp Cinema 
Neelsie. Vrydag om 18:00.

Nou die dag sit ek in ’n vergade
ring waar ek omring is deur leiers 
van die NG Kerk. In die teebreuk 
verskuif die gesprek weg van die 
kwessie wat ter sake is, en almal 
praat oor Dominee Tienie – met 
die hoogste lof.

Hulle verwys na die begrip vir 
die eise van die tyd en die rol van 
die leraar, na die uitbeelding van 
die uitdagings om herder vir die 
gemeente te wees. Hulle is dank
baar vir die fliek en sy impak.

Een kyk na die lang ry buite die 
rolprentteater kon geen twyfel laat 
nie: Hierdie rolprent van Sallas de 
Jager oor die NG Kerk in ons tyd 
van verandering het die verbeel
ding en die harte aangegryp.

Tjok en blok sit die teater, 
en hoekom dan nou nie? Frank 
Opperman verword onder Sallas 
se hand en kragtens Dana Snyman 
se oorspronklike verhoogteks tot 
ds. Tienie Benade, ’n nederige man 
wat sy bes doen.

Frank se vertolking is die  
ingehoue kuns van die meester. 
Hy dwing hom nie af op sy karak
ter nie. Hy wórd sy karakter, en 
ontkom dus deur understatement 
aan die slaggate wat soveel ander 
akteurs se vertolking van domi
neerolle tot karikatuurstatus laat 
vervlak het.

Die geheim van hierdie bele
wenis van ’n rolprent is die wyse 
waarop dit ’n tydsgees vasvat wat 
ver buite die bediening strek: Wat 
maak jy as jy regtig jou bes doen 
in ’n werk waarvan jy hou, maar 
jy stry ’n stryd teen ’n verande
rende werklikheid?

Dit is dominee Tienie se stryd 
in ’n gemeente en dorpskern waar
van die demografie verander het. 
Die hele plek is ’n bietjie voos, soos 
baie dorpe en buurte in die noorde 
van die land.

Anoecha Krüger en David 
Viviers worstel deur 
’n leeftyd se ervarings in 
Kanya Viljoen se produk
sie Raak. Anoescha het 
vir dié rol onlangs met 
die Fiësta weggestap vir 
Beste Opkomende Kuns
tenaar. FOTO’S: NARDUS  
ENGELBRECHT

Dié dominee wys  
’n oop gemoed 
bring oplossings

En Tienie probeer só hard om 
almal ter wille te wees, van die 
beterweterige ouer lidmaat (puik 
vertoning deur Reghardt van den 
Bergh) tot die nare tannie wie 
se hart net sag word vir haar gay 
seun (eweneens so, Annette Engel
brecht) en ’n veelheid ander.

Ook Henriëtta Gryffenberg 
wen ’n mens oor met ’n delikate 
vertolking van die pastoriemoeder 
wat haarself moet handhaaf te 
midde van die uitdagings waarmee 
haar geliefde man so sielig stoei: 
Waar begin en eindig die liefde 
en rol van die kerk? Wie is die 
werklike gemeente? Hoe gemaak 
met dalende lidmaatgetalle? Hoe 
kom jy by biduur, kerkraadsver
gadering, erediensvoorbereiding, 
huisbesoek en troues uit terwyl 
jy sowel jou gesin as elke unieke 
gemeentelid probeer gelukkig hou?

Is dit hoegenaamd moontlik?
Dominee Tienie wys ’n mens hoef 
nooit op te hou probeer nie, en 
soos Klaagliedere voorskryf, moet 
jy inderdaad nooit bang wees nie. 
Oplossings kom as jy ’n onbe
vreesde, oop gemoed probeer 
handhaaf, al is die vorm daarvan 
nie waarna jy gesoek het nie.
Hierdie rolprent is ’n hoogtepunt. 
Gaan kyk dit asseblief. Dit sal jou 
goed doen. – JanJan Joubert
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Rolprente

The Fun’s Not Over – The James 
Phillips Story. Pulp Cinema 
Neelsie. Vandag om 20:00.

‘He made us feel like we 
belonged here,” sê Koos 
Kombuis aan die einde 

van dié insiggewende dokkie oor 
James Phillips en die baanbre
kersrol wat hy, Engelse pastoor
seun en rockerdigter van Springs, 
in die Afrikaanse musiektoneel 
van die jare tagtig gespeel het. Sy 
loopbaan as uiters talentvolle dog 
ondergewaardeerde rockmusikant 
en komponis is in 1995 tragies 
kortgeknip – net toe dit begin lyk 
of daar ’n groot deurbraak wink.

En skielik vat Koos se immer 

Ai, James, ons mis jou protes...
jong stem, sy bandanabedekte 
blesengrysheid ten spyt, my 
terug na die Maskerteater op die 
Tukkiekampus... Dis die jaar 1989 
en ons paartie vir die revolusie 
dat die dakbalke lig. Ek moet vir 
die studentekoerant Die Perdeby 
’n resensie oor die Voëlvrytoer 
skryf. Ek onthou ek het gefrus
treerd opgemerk dat ’n mens ver
domp nie Bernoldus Niemand se 
oë kon sien nie (dit was James se 
alter ego), want sy cowboyhoed sit 
so laag. Én dan mompel hy...

Nou weet ek hoekom hy so 
bedonnerd oorgekom het. In 
Michael Cross se bekroonde 
dokumentêr – met video’s, 
argiefmateriaal waarin die sanger 

self praat, en onderhoude met 
medemusikante, vriende, familie 
en tydgenote – word vertel James 
het glad nie dié toer geniet nie. Hy 
het die persona ’n paar jaar tevore 
geskep (sy album Wie is Bernoldus 
Niemand?, met liedjies soos “Hou 
my vas korporaal”, “Snor city” en 
“Die Boksburg bommer”, het al 
in 1984 verskyn) en teen die tyd 
van die Voëlvrytoer het hy gevoel 
hy het Afrikaanse sangers hulle 
alternatiewe stem help kry en van 
die borsrok bevry. Hy self het aan
beweeg na sy werk saam met sy 
groep The Cherry Faced Lurchers.

Jare later was ek wéér vies vir  
James, dié slag omdat hy by 
die Nasionale Kunstefees in 

Graham stad nie opgedaag het 
vir ’n regstreekse uitsending van 
die radioprogram Klankbord op 
RSG nie. Die volgende dag moes 
ons hoor hy was daardie aand in 
’n motorongeluk, met beserings 
wat nie lank daarna nie sy lewe 

geëis het in Johannesburg. Hy was 
maar 36. Dit was ’n groot slag.

As jy daar was in die storm
agtige jare tagtig en ’n passie het 
vir SuidAfrikaanse musiek, gaan 
kyk The Fun’s Not Over – om te 
onthou hoe ver het ons gekom 
en wie voorgeloop het. En as jy te 
jonk is, gaan leer by die protes
meesters van destyds. Vreeslose 
musiek het altyd ’n opruiende  
waghondrol in onstuimige tye. 

’n Mens wonder waar James 
Phillips vandag sou gewees het as 
hy vir ons gespaar was – en waar
oor hy sou sing met daai digterlike 
grom van ’n rokerige rasperstem, 
wilde hare oor die oë wat ’n bars
hou kon kyk. – Susan Booyens

RAAKvatter!
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meester-
stuk.

Elke woord is ’n

Lirieke.
Dis meer as ritmiese rympies.

Dis woorde,
metafore,

kore.
Geskaaf en geskuur.

Gevorm en hervorm
soos kleuterskoolklei.
Tot servetskribbels na pennevrug lei.
Gedistilleer.
Filtreer.
Masseer.
Tot laatnag.
Tot die son opkom.
Tot ons saamsing.
Almal saamsing.

Elke woord is ’n meesterstuk.

Sanlam bied met trots aan die 2019 Musiekfees
by die US Woordfees. 1-10 Maart.
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Profiel

Kan jy die oomblik onthou toe 
jy finaal besluit het “nou gaan 
ek ’n boek skryf”? In Afrikaans?
Ek het voor Troos min Afrikaans 
gelees. Ek kon nie myself en die 
mense om my sien in die verhale 
wat daar was nie. E.K.M. Dido was 
daar, natuurlik. André P. Brink, 
Adam Small, Dalene Matthee en 
ander was mos nou maar verpligte 
leesstof, maar verder was dit 
’n woesteny – bloot oor die karak
ters en hoe hulle uitgebeeld is.

Dan het ek eerder Alice Walker, 
Toni Morrison, Maya Angelou, 
Amy Tan en sulkes gelees. Toe 
lees ek eendag iets wat Morrison 
in ’n onderhoud sê: “If you don’t 
see the kind of stories you want 
to read, write it.” Dit was soos 
’n vuishou in die maag. So elke 
nou en dan kom daar ’n oomblik 
van absolute clarity, ’n waarheids
moment, in ’n mens se lewe. Die 
dag toe ek daai aanhaling lees, was 
’n waarheidsmoment vir my. Nie 
dat ek toe geweet het waarvoor ek 
my inlaat nie!

Dis nou tien jaar ná Troos vir 
die gebrokenes – hoe kyk jy nou 
terug na daardie boek?
Op ’n manier is Troos dalk die 
eerlikste stuk werk wat ek nóg 
geskryf het. Dit het my geleer dat 
daar g’n mistiek is aan boekmaak 
nie. As jy genoeg woorde byme
kaar sit, maak jy ’n sin. Genoeg 
sinne, en jy’t ’n paragraaf. Genoeg 
paragrawe en daar’s ’n hoofstuk. 
Genoeg hoofstukke, en jy’t ’n boek.
Die geheim is om die leser van 
daai eerste sin tot die laaste een 
saam te sleep. Maar die grootste 
beloning met Troos is wanneer ek 
verhale hoor van ou oompies wat 
in hulle lewe nog nooit ’n boek 
besit het nie, en wat hulle drum
pelvrees oorkom het omdat hulle 
dié boek wou lees.

Sedert jou debuutroman 
het ’n breër spektrum van 
Afrikaanse stemme in druk 
verskyn. Tog weerspieël dit 
nie naastenby die meerder
heidsgetalle van bruin Afri
kaanssprekendes nie...
Dink mooi daaroor: Het daar 
regtig ’n groter verskeidenheid na 

Bettina Wyngaard se derde speurroman het pas by Umuzi verskyn, en dit het heelwat meer skopskieten
dinges as die voriges – mét internasionale intrige. Sy vertel vir Susan Booyens van die pret wat sy gehad het 

met die skryf van Jagter en waar sy aan haar geliefde lesbiese bruin hoofkarakter, kaptein Nicci de Wee, kom.

Toe begin Bettina  
‘skop-skiet-en-dinges...’

vore gekom? Hoekom is daar so 
baie bruin en swart digters, maar 
kortverhaalskrywers en roman
skrywers is steeds yl gesaai? Watter 
swart vroue is daar wat romans 
skryf in Afrikaans? Valda Jansen 
het een agter die rug. Dido het 
lanklaas geskryf. Anzil Kulsen 
bring hopelik binnekort iets uit. 
Ek. Wie nog? Dit maak nie eens 
die vingers van een hand vol nie.

Die probleem is: Om ’n roman 
te skryf is ’n ultramarathon. 
Mense het gewoon nie die moed 
om te skryf as hulle nie die verse
kering het dat hulle gepubliseer 
gaan word nie. Dan is daar die 
hekwagters wat mense oor taal
gebruik weghou van publikasie. 
Daar moet groter diversiteit in 
die uitgewersbedryf kom, aan die 
kant van die mense wat besluite 
maak oor wat om te publiseer: 
die keurders, die redakteurs, die 
uitgewers. Op die oomblik is daar 
nie veel diversiteit nie, en dit beïn
vloed uiteraard wat vir publikasie 
gekies word. Dit word waarskynlik 
nie kwaadwillig gedoen nie, maar 
tensy uitgewers ’n doelbewuste 
besluit neem om ’n groter ver
skeidenheid aan te bied gaan dit 
nie noodwendig gebeur nie.

Hoe voel jy oor die verskyning 
van Jagter?
Ek het soveel pret gehad met 
Jagter! Heelwat meer skopskiet
endinges as die voriges, mét inter
nasionale intrige. Nicci, tesame 
met haar ou makkers en ’n hele 
paar vroulike nuwelinge, moet net 
kophou tussen al die jaagtogte en 
skietgevegte deur. Ek is baie opge
wonde oor die boek, en ek hoop 
lesers sal aanklank vind daarby.

In Jagter voel kaptein Nicci 
de Wee al soos ’n ou vriendin. 
Vertel ’n bietjie hoe jy dié 
unieke karakter destyds vir 
Vuilspel geskep het.
Die Anglikaanse Kerk het in 2010 
Sinode gehou, en die kwessie 
van gay priesters en lidmate was 
baie sterk op die agenda. Wat my 
opgeval het, was hoe baie daar óór 
gay mense gepraat word, maar nie 
mét hulle nie. Ek het toe gereël 
dat gay predikante hulle verhale 

kom vertel. Dit het mense se harte 
geroer. Dit het my diep onder die 
indruk gebring van die mag wat 
stories het om verby mense se 
skanse te beweeg en hulle empatie 
te bereik.

Ek wou Nicci juis iemand maak 
met wie lesers kan vereenselwig, 
’n persoon wat probeer om haar 
lewe met integriteit te lewe, 
iemand wie se seksualiteit eintlik 
maar net nog ’n deel van haar is, 
nie die enigste of selfs belangrik
ste deel nie. Nicci is ’n speurder, 
’n vriendin, ’n vrou met integ
riteit... en sy is terloops ook gay.

Wat is die reaksie van jou lesers 
op haar en haar liefdeslewe?
Ek kan nie onthou van een nega
tiewe reaksie nie. Wat my wel 
verras, is hoeveel lesers kom kla 
omdat Nicci nie meer aksie tussen 
die lakens kry nie. En dis gewoon
lik respektabele anties met blue 
rinse in hulle hare!

Hoe op aarde het jy by die 
storie van Jagter en sy interna
sionale kinkel uitgekom?
Ek het ’n paar jaar gelede in 
Quebec vriende gemaak met 
’n Koerdiese skrywer wat uit Iran 
moes vlug. ’n Klompie laataand
gesprekke het my diep onder die 
indruk gebring van die verskrik
king wat Koerde deurmaak. Ek het 
toe al geweet ek wil iets skryf daar
oor, maar die tyd het nie reg gevoel 
nie. Ek het toe pas aan Slaafs begin 
werk. ’n Ruk daarna lees ek in 
’n koerantberig van die Koerdiese 
Angelina Jolie, ’n vroulike Pesh
mergasoldaat wat ewe verleidelik 
met haar outomatiese geweer 
poseer. Die objektivering het my 
moedeloos gemaak, veral omdat 
die gesprekke met my vriendin 
nog vars was. Toe begin ek skep 
aan ’n karakter wat die ander kant 
van die storie kan vertel.

Die Woordfees is vanjaar 
20 jaar jonk. Hoe sien jy die 
fees se toekoms?
Kaarte op die tafel: My hart lê by 
die skrywersprogram. Solank as 
wat die skrywersprogram van krag 
tot krag gaan en nie verswelg word 
in die groter kunstefees nie, is ek 
heeltemal happy.

Hoe sal jy vir vandag se jong 
mense op Stellenbosch ver
duidelik hoe jou lewe en 
vooruitsigte as bloedjong 
eerstejaarMatie in 1988 
gelyk het?
Daar was aparte koshuise, buite 
die dorpsgebied. Ek was een van 
drie swart studente in my klas 
van 200. Geen stemreg nie. Die 
veilig heidspolisie het ons agter
volg omdat ons op die Rooiplein 
ingesit het vir oop koshuise. In die 
destydse Neelsiestudente sentrum 
kon jy ’n lyn trek: hier sit die 
bruin studente, daar die wit stu
dente. Tussen klasse was dit nie so 
opmerklik nie en ek het graag lyne 
gekruis. Maar met middagete moes 
jy blind wees om dit nié te sien 
nie. En baie was stokblind. Geen 
verhoudings oor die kleurgrens 
nie. Vandag klink dit soos iets uit 
’n koorsdroom.

Raak jy opgewerk oor die taal
kwessie op kampusse?
Afrikaans se “segsmanne” is baie
keer die taal se grootste vyand. 
Afrikaans moet juis loskom van 
die persepsie dat dit die taal van 
die onderdrukker is, en dan staan 
manne wat taal en kleur met 
mekaar verbind, om die taal te 
verdedig. Gee hulle genoeg tou en 
hulle sal sélf die taal doodmaak.
Wat ons nodig het, is nie méér 
hofgedinge nie – en ek sê dit as lit
igasieprokureur. Die oomblik as jy 
jou regte deur hofbevele moet af 
dwing eerder as deur bemidde ling, 
dan het jy reeds verloor – selfs al 
wen jy die hofsaak.

Die ATKV is stilstil besig om 
hom te beywer vir versoening op 
taalgebied. Gaan kyk maar met 
watter wonderlike projekte hulle 
besig is – sonder om politieke 
statements te maak, sonder om  
dit aan die groot klok te hang.  
Ons het meer daarvan nodig.

Wat is tans onder jou skrywers
hande en wat wil jy nog skryf?
Vreemd genoeg word ek ál meer 
gevra om bydraes te lewer vir 
akademiese geskrifte. Verder skryf 
ek natuurlik nog onverpoos fiksie. 
En eendag as ek groot is, wil ek 
graag ’n draaiboek skryf: vir ’n  
fliek óf TVreeks.

KOM LUISTER NA BETTINA
Vandag om 11:30 is dit Ronelda Kamfer se Jan Rabie-Marjorie 
Wallace-lesing “Soos ’n koeipaal”, en onmiddellik daarna praat 
Bettina met haar, Valda Jansen en Christi van der Westhuizen 
oor die plek van die Afrikaanse letterkunde in die internasionale 
feminismedebat. Ook vandag om 14:00 gesels Bettina, Karin 
Brynard, Irma Venter en die Yslandse skrywer Yrsa Sigurdardóttir 
met Mike Nicol oor “Crime in Heels”.

Bettina Wyngaard FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Deon en Yrsa van Ysland. 
ATKV-Boeketent. 4 Maart.

Yrsa Sigurdardóttir is op die 
oog af ’n vreemde wese. Nie 
net is haar naam en van 

’n mond vol nie, maar dié 55-jarige 
Yslandse skrywer se nering is eint-
lik die ingenieurwese.

Die toetrede van dié Reykja-
vikse siviele ingenieur tot die 
wêreld van skryf was hoegenaamd 
nie misdaad� ksie of horror nie. Sy 
het Maandagaand in ’n voller as 
gewoonlik boeketent vir Suid-Af-
rika se eie Sigurdardóttir, Deon 
Meyer, vertel hoe sy aavanklik kin-
derboeke geskryf het om haar jong 
seun aan die lees te kry. (Terloops, 
Yrsa sê in ’n stadium skertsend 
waar sy vandaan kom, verwys 
mense na haar as die Deon Meyer 
van die noorde.)

Maar ja, sy het na die kinder-
boeke gekyk wat by hulle in Ysland 
beskikbaar is, en opsluit besluit sy 
moet iets beters skryf.

Ná die dawerende sukses van 
haar kinderboeke, wat onder 
meer bekroon is met die Yslandse 
Kinderboekprys, het Yrsa nie veel 
van dié nuwe status gemaak nie 
en weer op haar werk as ingenieur 
gefokus… totdat haar uitgewer 

Die ingenieur wat ‘Ysland 
se Deon Meyer’ geword het

haar in 2005 genader het om haar 
hand aan misdaad� ksie te waag.

Deon se benadering om dié 
interessante vrou aan feesgangers 
bekend te stel was om eers die 
Yslandse landskap binne konteks 
te plaas. “Ysland is ’n Noorse 
eilandland in die Noord-Atlan-
tiese oseaan met ’n bevolking 
van 348 000 in ’n gebied van 
103 000 km2,” het Deon van sy 
papiertjie af gelees.

Hoekom is dié syfers hoege-
naamd van belang? Deon ver-
duidelik: “Om jou ’n idee te gee 
hoe groot die land is… Ysland is 

omtrent twee derdes die grootte 
van die Vrystaat en die bevolking 
van Bloemfontein is omtrent een 
derde meer as die hele Yslandse 
bevolking.” Maar wat is dit dan van 
dié klein landjie met ’n moordsyfer 
van omtrent een en ’n half per jaar, 
dat skrywers van misdaad� ksie 
daar so gedy?

“Kyk histories daarna,” sê Yrsa. 
“Yslandse misdaad� ksie is nooit 
deur ons uitgewers beskou as iets 
wat hulle wil publiseer nie. Hulle 
sou eerder vertaalde misdaad� ksie 
die lig laat sien. Hulle het nie 
gedink Yslandse lesers sal mis-

daad� ksie wil lees wat in Ysland 
afspeel nie, want ons misdaad is… 
oninspirerend vir skrywers,” het 
Yrsa onder dawerende gelag gesê.

Maar dit is waarskynlik juis 
dié gebrek aan misdaad, gebrek 
aan aksie, en die strakheid van die 
landskap – dus ’n soort projeksie 
weg van hulle eie werklikheid – 
wat Yslandse lesers en skrywers 
motiveer. Waar Suid-Afrikaanse 
lesers nou al vir Deon se Bennie 
Griessel met die hand kan groet, is 
dit weer Yrsa se regsgeleerde hoof-
karakter, � óra Gudmundsdóttir, 
wat telkens die spil is waarom alles 
in haar boeke draai.

“Ek sou die hoo� arakter graag 
’n ingenieur wou maak… maar dit 
sou moeilik wees om ’n ingenieur 
in ’n reeks telkens met misdaad in 
aanraking te laat kom.”

Yrsa vertel ’n goeie vriendin 
van haar is ’n regsgeleerde, en sy 
kan altyd op haar nommer druk 
om raad, “maar dis toe nie werk-
lik nodig nie, want jy Google dit 
net”. (Telkens wanneer Yrsa Deon 
se vrae beantwoord, is dit asof sy 
na haar asem snak… so ’n kort, 
wasige intrek van lug.)

Buiten haar misdaad� ksiereeks 
met � óra Gudmundsdóttir het 
Yrsa ook ’n “stand-alone” horror-

boek geskryf.
“Dis soms moeilik om goeie, 

intelligente horror te kry… en 
wanneer jy in ’n boekwinkel soek, 
kry jy die horror tussen die vam-
pires. Vir mense wat lief is vir 
horror, net dít: Vampires is nié 
horror nié. Dit is liefdesverhale wat 
voorgee om horror te wees.”

Maar, sê sy, die lekker ding 
daarvan om ’n stand-alone te skryf 
is dat jy nie só na die karakters 
hoef om te sien soos in ’n reeks 
nie. “Jy kan enige van die karakters 
doodmaak; niemand kom terug 
nie. Dit is dus nogal ’n lekker vry-
heid vergeleke met ’n reeks.”

Teen die einde van die aand, 
in reaksie op ’n vraag uit die 
gehoor oor die stand van die taal 
Yslandies (soos Afrikaans), het 
Yrsa gesê hulle hét natuurlik hulle 
uitdagings.

“Ons hou dit fyn dop. Wan-
neer iets soos die tegnologie nuwe 
woorde na die taal toe bring, 
probeer ons doelbewus ouer 
woorde in ’n kombinasie inspan. 
Maar met die koms van sosiale 
media voel ’n mens soms dat die 
jong mense beter in Engels regkom 
as in Yslandies. Maar die beste 
manier om ’n probleem te takel, is 
om te erken dit is daar.” – Jo Prins

Skrywers en boeke

Yrsa Sigurdardóttir FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Toneel

Doos/Box: Die laaste ding. Bib
saal. Vandag, môre en 8 Maart 
om 11:00 (Philip Rademeyer) 
en 15:00 (Wessel Pretorius).

Jy plak jou neer op een van 16 
stoele wat gerangskik staan om 
’n intieme “doos” van lap en 

druk jou gesig deur die skamerige 
spleet voor jou. (Die gaping is net 
mooi groot genoeg sodat jou kop 
met gemak binnetoe kan beur.)

Op oogvlak gewaar jy aller-
eers die bakkies van 15 ander 
agies soos jy. Sommige lyk geboei, 

selfs geamuseer deur die sonder-
linge teater; op die neus van 
’n ander blink die eerste benou-
de sweetpêreltjies.

Laat jy jou oë sak, lê die 
verhoog, wat jy van bo bekyk, 
aan jou voete.

Philip Rademeyer se Die laaste 
ding, wat daagliks by die 11:00-
vertoning onder die trefseker regie 
van Llandi Beeslaar opgevoer 
word, speel af in ’n post-apokalip-
tiese sandheelal, ver en woes geleë, 
met stof en sand net waar jou inge-
hokte oë kyk. Daar is ook ’n rots, 

wat met verloop van tyd sit- en 
staanplek én minnaar word, en 
’n vuil vrou in vodde op haar rug, 
haar deinende halfontblote bors 
die enigste teken dat sy lewe.

Wanneer die sluimerende vrou 
ontwaak, trek sy weg met ’n soort 
poëtiese inkantasie waarin sy 
’n gans ander wêreld skilder as die 
een waarin sy haar nou bevind. 
Eens op ’n tyd, vertel sy jou, was 
hier baie blou en groen. ’n Oer-
woud met enorme broodbome wat 
veel ouer is as die mens. Ook mos 
en varings en strome water waarin 

jy jou kon was of jou dors les. 
Daar was léwe ook, sê sy, en kruip 
na jou, dors en verwonderd, terwyl 
sy met ’n sanderige vinger aan jou 
wang raak.

Maar nou, “ná rooi en oranje 
en oranje en rooi en die reuk van 
gebrande hare en die gekraak van 
bome,” is alles bruin en grys en 
verrot. Sy is al wat oor is, ’n blote 
spoor in die sand, ’n ding wat oor 
ons heen verweer…

Die laaste ding is kragtige, kom-
pakte teater – skaars 15 minute 
lank – waarin die aktrise Stephanie 

Gericke meevoerende en diep 
ontroerende spel lewer. Die pro-
duksie het verlede jaar die Kanna 
vir die beste uitkampteater gewen 
en ’n mens verstaan hoekom: Jy 
verlaat immers dié woestyndorre 
doos van Pandora met ’n dieper 
dors geles – en sonder dat daar 
ooit ’n druppel water oor jou 
lippe is.

Wessel Pretorius se stuk 
 Minerva, wat spesiaal vir Doos/
Box by die Woordfees geskryf is, 
is by die 15:00-vertonings te sien.      
– Johan van Zyl

Stof. Toneel. Adam Smalllabo
ratorium. Vandag om 17:30.

Die prettige narrespel Babbelagtig 
is nie die regisseur Jenine Collo-
cott van Contagious Productions 
se enigste handewerk hier by die 
Woordfees nie. In teenstelling 
met die groterige ensemble wat 
by Babbelagtig voor en agter die 
skerms betrokke is, is Stof deur 
Nick Warren ’n komiese solostuk 
wat in die styl van “poor theatre” 
opgevoer word. Laasgenoemde 
beteken maar net die akteur moet 
alles baie deeglik kan voor stel of 
suggereer, en die gehoor moet 
hulle verbeelding ruim kan inspan. 

James Cairns vertolk man-
alleen drie vriende van Gauteng: 
’n taxi bestuurder, ’n kroegman, 
en Sarel, die staffi  e, elk met sy eie 
koddige eienskappe en gewoonte-

tjies. Dit is James, en daarom is 
’n mens is nie verbaas dat die 
stuk fi siek veeleisend is nie. Hy is 
immers ’n produk van dieselfde 
drama departement waar ander 
meesters van fi sieke toneelspel – 
soos Andrew Buckland en Rob 
van Vuuren – hulle vaardighede 
geslyp het.

Nick het die teks al ’n dekade of 
wat gelede geskryf, oorspronklik 
in Engels en met die titel Dirt, en 
James het groot sukses daarmee 
behaal. Dirt is onder meer op 
’n verskeidenheid fringe-feeste 
oorsee aangebied en James het 
groot lof ingeoes vir sy besondere 
aanleg vir fi sieke teater, aksente en 
gebare- en gesigspel. Trouens, hy 
draai op ’n tiekie en hy is ’n ander 
karakter – mens of dier.

Intussen het hy Dirt in Afri-
kaans vertaal as Stof. Hy is uitste-

kend met tale en dit werk ewe 
goed in Afrikaans.

Die storie begin met ’n motor-
ongeluk waarin iemand sterf. Jy 
kom vinnig agter die man wat 
dood is, is Karel, die oorspronk-
like eienaar van Sarel, die staffi  e, 
en na wat berig word, ook die 
beste vriend van Gawie, Johan 
en Gerhard. Dié drie besluit om 
die begrafnis in Kaapstad te gaan 
bywoon.

Van daardie oom blik af veran-
der die toneelstuk in ’n onvoor-
spelbare en koddige road trip. Dit 
bied aan ons die gulde geleentheid 
om die drie vriende beter te leer 
ken en agter die kap van die byl te 
kom. Steunpilare van die samele-
wing is hulle beslis nie, maar hope-
loos is hulle darem ook nie.

Gawie het ’n goeie hart, hoewel 
hy nie die skerpste potlood in die 

blikkie is nie. Karel het sy staffi  e 
by Gawie gelos en belowe om hom 
gou te kom haal. Dit het toe nooit 
gebeur nie en Sarel reis nou saam 
na die begrafnis, ondanks sy nare 
gewoonte om sy stert aan die Land 
Rover se bekleedsel af te vee.

Johan en sy vrou het pas ’n baba 
gehad en dié kry koliek, en daarom 
het hy wat Johan is, dringend 
slaap nodig. Hy kan gevolglik ook 
kwalik sy irritasie met Gerhard se 
selfsugtige optrede en vrot maniere 
wegsteek en dit lei tot konfl ik.

As gehoorlid maak jy die reis 
mee. James is só akkuraat in sy uit-
beelding van al hierdie karakters 
dat jy geensins probleme het om 
hulle te herken soos hy van die een 
na die ander verwissel nie.

Die stel bestaan uit ’n lang leer 
waarop James ná elke toneelwisse-
ling van onder na bo ’n voor-

werp plaas wat verband hou met 
wat pas gebeur het – ’n plantjie, 
’n vragmotor, ’n Nuk-bababottel, 
enso meer. Heelbo staan ’n speel-
goed-Mercedes, die motor waarin 
Karel verongeluk het. Teen die tyd 
dat hulle by die begrafnis uitkom, 
is die gekibbel ook op ’n einde en 
hulle verstaan mekaar beter.

Om te weet wat met Sarel 
gebeur het, moet julle maar self 
gaan kyk. Stof is nie ’n gekompli-
seerde, intellektuele toneelstuk of 
grootse teater nie. Dit is ’n grepie 
uit die lewe waarin ons onsself en 
aspekte van ons situasie herken in 
wat voor ons afspeel – en daarom 
het ons empatie.

En dis mos altyd heerlik om 
lekker te lag en te weet daar is 
genoeg afstand tussen jou en die 
ramp spoedige gebeure op die 
verhoog. – Marina Griebenow

Kom kyk na jou eie situasie in ‘Stof’

Stephanie 
Gericke in  

Die laaste ding. 
FOTO: NARDUS 
ENGELBRECHT

Loer in die 
doos en 
les jou dors
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Toneel

Walk. Hoërskool Lückhoff. 
Vandag om 20:00.

As dit stikdonker is en ’n mens 
bevind jou op ’n skoolterrein, 
is daar groot fout. Só het Holly-
wood se grilflieks ons gewoond 
gemaak. Opvoeding gebeur tog 
in die dag, terwyl die nag net 
onheil verberg.

Nog voordat die staptog in 
Walk by die Hoërskool Lückhoff 
begin, is jy dus reeds daarop 
ingestel dat dié donker skool-
gange en bar oop ruimtes gaan 
ril van trauma. 

Dan begin Walk, en die 
gehoor volg die flitsliggies na 

waar ’n meisie onder ’n boom 
sit en broodsakkies opblaas. 
Sy sit net en blaas sakkies op. 
Skielik klink ’n mooi stem met 
’n vrolike wysie van ’n balkon 
af op. En jy volg haar. Sy neem 
jou die dogterskleedkamer met 
sy lae plafon en nou spasie in 
waar nat onderklere op die vloer 
gestrooi lê. By die wasbak vol 
water is ’n pakkie waspoeier wat 
ooglopend nie die vlekke aan 
die onderklere kon uitwas nie. 
Agter ’n muur in ’n toilet hoor jy 
stemme wat steun.

Dan reis die gehoor verder. 
Deur die donkerte loop jy na 
waar die sportveld is, wat teen 

dié tyd niks minder as ellende 
kan inhou nie. ’n Meisie met een 
rolskaats gly onskuldig oor die 
netbalbaan. In ’n trap wat soos 
’n tronk met draadwerk toegebou 
is, sukkel ’n vrou met verbande 
oor haar lyf – haar mond toege-
plak – om haar emosies uit te 
druk. Die mooi sangstem klink 
weer op. Elders stap ’n boom 
stadig, afgerem deur sy wortels. 
Op ’n skerm draai ’n vrou haar 
toe in kleefband met die woord 
“fragile” daarop gedruk. Haar 
storie wys die subtiliteite van 
’n verkragtingskultuur.

Soos die gehoor beweeg, beleef 
hulle trauma in klanke en lywe 

wat verwring word, totdat ’n lang 
lys name teen ’n muur geflits 
word – slagoffers van geslags-
geweld. Wanneer die gehoor hulle 
pad terugvat na waar hierdie reis 
begin het, rol die lys name steeds. 
Dis oneindig lank.

Die rolverdeling – Koleka 
Putuma, Jacki Job, Genna Gar-
dini, Siphumeze Khundayi, Sara 
Matchett, Vathiswa Nodlayiya, 
Lukhanyiso Skosana en Stem-
biso Sibanda – lewer boeiende 
vertolkings. Hoewel die beelde 
wat jy sien – en die omgewing 
waar binne jy jou bevind – die 
poten siaal het om jou te trau-
matiseer bly jy daar, want die 

realiteit daarvan krap aan jou. 
Ons samelewing is dikwels blind 
vir hoe ons ’n verkragtingskul-
tuur laat voortleef en geweld as 
geïsoleerde gevalle afmaak. Walk 
herinner ons hierdie is nie dinge 
wat as “normaal” gesien moet 
word nie.

Die verloop van die vinjette is 
opgestel ten einde ’n spannings-
lyn te vorm, en hou deurgaans die 
gehoor op hulle tone. Elke vinjet 
is fyn gechoreografeer en elkeen 
is anders gestruktureer, wat die 
ervaring des te boeiender maak.

Walk is nodige teater, ongeag 
hoe getraumatiseer die erva ring 
jou laat. – Wayne Muller

Verkragting mag nooit ‘normaal’ wees nie

Sky en Czech. Hoërskool Cloe
tesville. Vandag om 18:00.

‘Dis teen die wet! Iets 
mag nie so góéd 
wees nie!” het die 

akteur Neels Coetzee geweeklaag 
toe hy Sondagmiddag by die 
15:00-vertoning van Sky en Czech 
uitstap – en hy het bepaald nie 
van ’n mols hoop ’n berg probeer 
maak nie.

Hierdie tweemanstuk van 
Ashraf Jamal is amper 30 jaar 
gelede die eerste keer opgevoer, 
ook met André Roothman en 
Gérard Rudolf in die titelrolle, en 
die nuutste produksie onder regie 
van Marí Borstlap bevestig daar is 
beslis ’n lansie te breek vir voor-
treflike “veteraanakteurs” soos dié. 
(Ek gebruik die woord veteraan 
met huiwering, omdat André en 
Gérard weliswaar erváre is, maar 
hulle is ook verbasend lenig, ge -
spierd en trillend van ’n soort 
energie wat min jongelinge hulle 
sal kan nadoen.) Heimlik wonder 
’n mens waarom talent van dié 
kaliber nie in méér stukke op 
die fees te sien is nie en waarom 
’n skamele 65 mense Sondag se 
vertoning bygewoon het.

Die basiese verhaalgegewe is 
bedrieglik eenvoudig, maar Marí 
meen dit kan ewe goed postmo-
dern vertolk word deur die karak-
ters óf as twee vriende óf as twee 
kante van dieselfde mens te sien.

Haar stelontwerp is eenvoudig: 
Aan die linkerkant sien jy die 
binnekant van ’n eenvoudige 
sinkpondok met ’n kombuis en 
slaapgedeelte, en regs voor is 
’n plonspoel- of jacuzzi-agtige 
houtboks gevul met water. Agter 
dit is ’n silwer opwiptent waarin 
Czech, die besoeker, tuisgaan. In 
die middel is ’n minilabirint sig-
baar, uitgepak met swart klippers, 
wat Sky oënskynlik daagliks vee.

In ’n neutedop lê Czech meer 
as 6 000 km af op soek na sy ou 
vriend Skyler, wat jare gelede al  die 
rigiede, voorskriftelike middelklas- 
trapmeultjie agtergelaat het en nou 
stoksielalleen woon in ’n eenvou-
dige sinkhut iewers tussen êrens en 

As jy spontaan hoendervleis kry

nêrens. Hier doen hy wat hy wil, 
wánneer hy wil, tel vliegtuigstert-
liggies of wilde-eende wat verby 
sweef, en bêre pakke papiere met 
kosbare woorde in die vrieskas – 
“ingeval van brand”.

Die twee het mekaar só lanklaas 
gesien – 28 jaar, 6 maande en 4 
dae, blyk dit – dat Czech verras is 
dat Sky nog sy naam onthou. Dit 
raak weldra duidelik albei karak-
ters is ewe verlore (hulle praat 

van “mal fokken bliksem”), al is 
Czech van plan om sy vlugtende 
ou vriend uit sy droefgeestige 
wentelbaan te bevry. Aangesien 
Sky glad nie hiervoor te vinde is 
nie, is dit nie lank nie of vrae soos 
“Waar is ons?” en “Waar staan ons 
met mekaar?” en beskuldigings 
oor onder meer selfsug en lafhar-
tigheid begin oor en weer vlieg. 
Tussendeur verneem jy ook van 
ene Bliss en ene Beetle, nou 17,  

wat misvorm is, asook ’n “hele 
manlikheidsding” en impotensie, 
maar ek kon nie die kloutjie mooi 
by die oortjie bring nie.

Myns insiens maak dit ook nie 
saak nie, want spanning en geweld 
borrel deurentyd onder die opper-
vlak, selfs wanneer die twee in 
’n komiese verposing cowboys en 
crooks speel.

Wanneer Sky sy onderlip 
wegtrek en vir Czech wys hy het 

Czech se naam in sy tandvleis 
laat tatoeëer, weet jy dis ’n voor-
bode van ’n bromance bound to 
turn bad.

As iemand wat gewoonlik skrou 
van die lag in die gewelddadigste 
rillers, moet ek erken ek het vier 
keer in Sky en Czech spontaan 
hoendervleis gekry – iets wat selfs 
nie Hollywood al kon regkry nie. 
Ek beveel dit sonder voorbehoud 
aan. – Johan van Zyl

André Roothman (links) en Gérard Rudolf vertolk die titelrolle in Sky en Czech. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT 
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Allegaartjie

Reuben Riffel en Lesego Semenya. FOTO: NATALIE GABRIELS

Reuben en Lesego se onthou-
kos. Die Khaya. 4 Maart.

Dit was op die laagste punt 
in die sjef Lesego Semenya 
se lewe dat die beste in 

hom na vore gekom het. Maar dit 
het vereis dat hy alles wat aan hom 
bekend was, moes opgee en ’n deur 
oopmaak sonder om te weet wat 
aan die ander kant wag. Baie kans
vattery later is hy nou LesDaChef, 
het hy sy eerste kookboek oor 
onthoukos, Dijo, op die rakke en is 
daar kosprogramme, demonstra
sies en vertonings. Hy skep op, en 
die land hou hul borde uit vir nog.

Aan die gesels by die Woordfees 
met die wêrelderkende sjef Reuben 
Riffel – wie se kookboek Reuben 
at home ook die stories en resepte 
deel van sy komvandaan – laat 
Lesego die gehoor nie net agter die 
skerms in nie, maar diep binne sy 
lewe.

In sy middel 20’s het dié inge
nieur van Soweto besef hy sukkel 
met die lewe, met inspirasie.

“Toe ek 20 jaar oud was het ek 
’n werksaanbod gekry. Jy kyk na 
die salaris en dink nie verder oor 
die dinge wat jou gelukkig maak 
nie.”

Tot die dag toe hy homself 
skaars kon opkry in die oggend.

Sy dokter het gesê hy het al die 
eienskappe van kliniese depressie, 
en daar is pille wat kan help.

“Maar ek was hardegat. Ek het 
gesê nee, nie pille nie. Toe sê die 
dokter ‘maar dan moet jy ’n veran
dering in jou lewe maak’.”

Daardie verandering sou hom 

op die kosreis vat. Die beroep van 
’n sjef het hy nie geken nie, nog 
minder dat dit is wat hy wil word.

Eerder was dit sy praktiese 
brein wat hom wou laat verstaan 
het hoe werk die gasvryheidsbe
dryf, nadat ’n vriend voorgestel 
het hulle open ’n boetiekhotel om 
saam te val met die Wêreldbeker
sokkertoernooi in 2010.

Toe verkoop hy alles wat hy 
het en maak ’n deur oop – na die 
Prue Leithkookskool in Pretoria. 
Al wat hy gehou het was sy motor
fiets, die einste ysterperd wat hom 
eendag op pad na ’n belangrike 
kookoudisie net daar langs die 
pad afgegooi het.

Reuben herinner hom toe juis 
aan die storie met die pastei op 
daai einste dag.

Dit loop so: die Britse hoë kom
missaris het die kookskool gevra 
om ’n spesiale dis met ’n plaaslike 
geur te skep vir die Britte wat 
SuidAfrika sou besoek vir die 
sokkertoernooi.

Dit was effe van ’n kopkrap. 
“Ons tradisionele kos is pap en 

vleis, die Britte s’n pastei en sous, 
so hoe nou gemaak?

“Ek dink toe aan die konsep 
van die kota, townshipkos waar 
brood gevul word met slaptjips, 
atjar, Russianworsies, gepro
sesseerde kaas. Eintlik alles wat 
ongesond is. O ja, en nog tamatie
sous ook.

“My voorstel vir die pastei 
was een van tien wat gekies is, en 
ons moes die dag elkeen ons dis 
voorberei vir die hoë kommissaris, 
wat die wenner sou kies.”

Dit is toe net op pad dat Lesego 
se motorfiets loop staan langs die 
hoofweg. “Dis onwettig in die land 
om ’n motorfiets te tou, maar daai 
dag het ’n ander motorfietsryer my 
jammer gekry en dit gedoen. Ek 
was amper ’n uur laat by die kook
kompetisie, en toe moet ek hustle.”

Uiteinde? Sy kotapastei is toe 
die wenner en die amptelike pastei 
van die Wêreldbekersokkertoer
nooi.

Die pad wat hy nie beplan het 
nie, het hom toe tog teruggelei na 
sy grootworddae in ’n huis waar 
die Dover Welcomehoutstoof 
’n fokuspunt was.

“In die winter was dit geiser, 
verwarmer en iets om op te kook. 
Mense het altyd ’n emosionele 
band met kos. In ons huis het my 

ma op Sondae al vyfuur soggens 
begin kook vir middagete.

“Met die boek wil ek vir mense 
vertel waar my resepte vandaan 
kom. My ma was hoof van ’n mei
sieskool en by die huis was ons 
drie seuns. Ons moes kook, was, 
blinkvryf, naaldwerk doen, skoon
maak. My pa het ook gekook.

“Nou, al het ek nie geweet ek 
wou ’n sjef word nie, is dit tog op 
daardie paadjies wat ek terugloop 
met onthoukos.”

Ná ’n vinnige draai in ’n Miche
linsterrestaurant in Brittanje, is 
hy bly oor die ondervinding, maar 
erken hy sy persoonlikheid pas nie 
in by die primenproper van so 
’n omgewing nie.

So, sy boek lê ook baie klem 
daarop om die etiket van snobisme 

in kos weg te haal. “Ek wil hê goeie 
kos moet vir almal toeganklik 
wees. Ons tradisionele kos hoef 
nie die stiefkind te wees nie. Soos 
met die kotapastei, kan mens kos 
elevate sonder om dit buite bereik 
van mense te sit.”

Reuben was nuuskierig oor 
hoe dit was toe Lesego vir onder 
andere Bill Gates, Warren Buffett, 
Alicia Keys en sir Richard Branson 
gekook het. Dit laat Lesego onthou 
van die dag toe hy kos moes maak 
vir Branson, by wie se lodge hy toe 
gewerk het.

“Hy het nie fieterjasies nie. Sy 
gunstelinggereg is Sunday roast 
en gravy, en ek dink toe ek maak 
eerder ’n rooiwynjus. Ek was so 
trots, want my jus het perfek uitge
kom, die perfekte glans en al. Toe 
kom sy assistent by die kombuis 
ingevlieg, op soek na die sous. 
“Maar ek het jus gemaak,” keer ek 
ewe.  “Nee, Richard soek sy sous,” 
het die boodskap teruggekom. Toe 
moet ek binne 15 minute daai sous 
maak. Ek sal maar eerder nie sê 
hoe ek daai reggekry het nie!”

En steeds kook hy onthoukos 
met ’n bietjie flair. 

“Dit bekommer my dat jonger 
mense nie vir hulle ouers vra om 
die tradisionele kosse te maak 
nie. In Johannesburg is daar oor 
naweke ’n uittog van die noorde
like buurte terug ikasi toe, want 
almal soek daai huiskos. Maar 
hulle sal dit nooit vir hulle kinders 
kan maak nie.

“As die boek een ding regkry, is 
dit om daai resep in hulle hande te 
gee.” – Jo-Ann Floris

Met huiskos bou hy ’n koninkryk

Broken English. Visuele Kunste 
Vierkant. 2 Maart.

Die ding van vooroordele is, wel, 
dit byt jou dikwels op ongemak
like plekke. En dit is ook reg so, 
want dis goed as jou wêreld dan so 
’n bietjie op sy kop gedraai word.

Toe die komediante Schalk 
Bezuidenhout en Loyiso Madinga 
dus Sondagaand hulle rondom
talievertoning doen, moes ek 
bietjiebietjie my twyfel in Schalk 
se vermoë as komediant sluk. Ja, ek 

erken dit nou maar. En soos met 
enige nuwe bekeerling, het ek dit 
baie persoonlik opgeneem dat die 
gehoor wat oorwegend studente 
was, nie die beste gehoor was vir 
die twee se fyn satire nie.

Verdomp, ek het dit so per
soonlik gevat, ek wou omtrent die 
klomp biersuipende jongelinge 
’n klap agter die kop gee en sê: 
“Hiert, don’t you get it!”

Schalk en Loyiso het ’n beter 
gehoor verdien – een wat nie 
net gelag het as hulle die gewone 

standup, die oppervlakkige en die 
voorspelbare aanvang nie, maar 
ook as hulle satiriese verwysings só 
skerp is dat dit jou amper onver
wags tref.

Dit was moeilik om te meet of 
die studente daardie aand nie ver
staan het nie, nie die ernstige goed 
wou hoor nie, of diep in ontken
ning is, maar vir ’n klein deel van 
die gehoor was dit ’n vertoning wat 
jou laat lag, dink, en bekommerd 
maak oor die stand van die land. 
En jou dan weer laat lag en besef 

die twee mense wat om die beurt 
op die verhoog is, vertel dieselfde 
ding. Al wat verskil, is hulle vel
kleur.

Loyiso en Schalk het heel ver
skillende soorte energie – Loyiso 
se hele lyf praat saam en daar is 
soveel uitdrukking, en Schalk het 
die minimum beweging, maar die 
perfekte komiese tydsberekening. 
Hy sal waarskynlik doodstil op die 
verhoog kan staan en net praat – 
en hy sal steeds snaaks wees.

Hulle verdien vermelding dat 

selfs die kere dat daar ’n insin
king by die gehoor was, hulle soos 
dapper troepe voortgebeur het. 
Dit was egter sleg dat hulle, om 
die gehoor uit die groef te kry, dan 
eers weer moes terugval op die 
voorspelbare en amper oppervlak
kige. Hulle is veel beter as dit.

Die twee het net die een verto
ning gehad by die Woordfees, en 
dis jammer dat hulle nie die kans 
het om hulle sonderlinge humor 
en raakfyn spot weer te kan deel 
nie. – Jo-Ann Floris

Raakfyn spot gaan  
jong klomp verby

Schalk Bezuidenhout en Loyiso Madinga. 
FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
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Vanjaar se groot wenner van die 
Woordfees se 2019-kortverhaal-
wedstryd is Hendie Grobbelaar 
van Gouritsriviermond. Haar 
wenverhaal, “Ruimtetuig”, het aan 
haar die hoofprys van R30 000 
van Du Toitskloof-wyne besorg

Jonk, die Woordfees se kort-
verhaalbundel vir 2019, is Vry-
dagaand op Stellenbosch bekend 
gestel. ’n Rekordgetal van 323 
inskrywings is vanjaar ontvang, 
maar net 25 skrywers se stories is 
in die bundel opgeneem. Elkeen 
van die skrywers ontvang R5 000 
van Du Toitskloof-wyne. Soos die 
afgelope twee jaar sal kykNET 
een van die verhale in ’n kort-

� iek omskep wat in Augustus 
by die Silwerskermfees vertoon 
sal word. Vanjaar se wenner van 
die kykNET-� lmprys is Enrique 
Grobbelaar vir sy kortverhaal 
“Binnelandse sake”.

Suzette Kotzé-Myburgh, 
sameroeper van die beoordelaars-
paneel, is baie opgewonde oor 
die nuwe bundel. “Jonk bestaan 
uit 25 werklik besonderse ver-
hale wat ’n hele kaleidoskoop 
van ervarings uit ons samelewing 
verteenwoordig.” Valda Jansen en 
Madri Victor was saam met haar 
die samestellers.

Suzette het gesê dit is interes-
sant hoe die temas wat in die breë 

gemeenskap vir mense van belang 
is, in die kortverhale weerspieël 
word. Van die drie hoo� emas wat 
skrywers vanjaar gepak het, was 
grond en onteiening; gay vroulike 
identiteit; en die afrekening met 
apartheid.

Hendie se wenverhaal is juis 
geïnspireer deur nuusgebeure. 
“Die seer van mense raak my,” het 
sy gesê. “Ek het eendag net weer 
so ’n plaasmoordstorie gelees en 
gedink wat sou gebeur as ’n mens 
net jouself kon verplaas. Of 
iemand of iets kom uit die ruimte 
en vat jou weg uit die situasie.”

Enrique se verhaal is weer 
geïnspireer deur ’n besoek aan 

die departement van binnelandse 
sake. “Ek het besef elkeen wat in 
hierdie ry sit, is om ’n ander rede 
hier. Maar ons is baie ongeduldig 
– met mekaar en met die een 
agter die toonbank. Maar elk-
een het ’n storie, veral in ’n Suid-
Afrikaanse konteks. Ons kom 
van soveel verskillende plekke af 
– miskien een uit die suburbs en 
dalk een uit die township. Maar 
ons eindig almal by dieselfde 
binnelandse sake op.”

Enrique moedig alle voor-
nemende skrywers aan om net 
te waag en in te skryf. “Ek het 
’n kans gevat… en kyk nou!”          
 – Marchelle van Zyl

Wenners van fees se kortverhaalkompetisie
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Amanda Strydom FOTO: NATALIE GABRIELS

‘Papboek’ vir ’n verraaier. 
Drostdy-teater. 5 Maart.

Die “papboek” se titel is:   
Die agste plaag.

En, hy begin só: 
“Jou liefde het my heeltemal 
onkant betrap. Soos sonbrand op 
’n bewolkte Nuwejaar.”

Dié woorde vir die “papboek” 
het die bekroonde skrywer Harry 
Kalmer binnegeskiet toe hy een 
bewolke middag in Johannesburg 
besig was om gras te sny.

Die papboek is ’n besonderse 
kunswerk. ’n Artefak in die kleine 
nadat twee mense wat te vinde 
was daarvoor, hulle eiesoortige 
maniere van skep saamgegooi het.

In sy geheel is die papboek 
skaars 20 bladsye “in die grootte 
van ’n Psalmboek” met Harry se 

teks amper staccato op elke bladsy, 
en hiermee saam die kunstenaar 
Hannelie Coetzee se springkaan
afdrukke in tandem tussenin. 
Gedruk op materiaal en die kante 
geborduur, en die springkane in 
ligpienk en rooi gevlek tussenin, is 
dit aanvanklik nogal ’n aardigheid 
om in jou hand te hou.

Ek kon nie help om – soos 
’n mens seker met ’n gewone boek 
van papier maak – aan die mate
riaalbladsye te ruik nie. Ook die 
tekstuur, die growwigheid van die 
materiaal en hoe dit gebind is… 
alles dra by tot dié skepping.

Die getekende eksemplaar wat 
ek gekoop het, sê nr. 49 van 200, 
en teen R600 stuk sê ’n kollega vir 
my as hý dit moes doen, sou hy 
meer gevra het…

Om dié “aardigheid” dan vir 

feesgangers te ontsluit het die 
skrywer en kunstenaar Ingrid 
Winterbach in Harry en Hannelie 
se koppe gaan delf.

En waarskynlik heel gepas: 
Want wat pryk daar op die voor
blad van Ingrid se roman Die 
aanspraak van lewende wesens?

“Ek het hier die allermooi
ste boekie,” het Ingrid met die 
intrapslag gesê.

“Dit is van lap met kant. Die 
verhaal is baie kort. Baie ontroe
rend en baie aangrypend… dis die 
verhaal van ’n weduwee van ’n ver
raaier – iemand wat tereggestel is. 
Dis ’n liefdesverhaal.

“Wat hier bymekaarkom is die 
AngloBoereoorlog en sprinkane. 
Die sprinkaan word regdeur die 
boekie op verskillende maniere 
voorgestel teen ’n agtergrond wat 

baie teer voorkom… maar dis ook 
soos bloed wat sypel.

“Die boekie voel in ’n mens se 
hand soos iets wat oorgebly het. 
Soos iets wat uit ’n vroeëre tyd 
behoue gebly het,” sê Ingrid.

“En,” vra sy vir Harry, “waarom 
die Boereoorlog? Waarom verraai
ers. Waar kom dit vandaan?”

Dan verduidelik Harry vir die 
meestal gryskoppe in die teater 
dat mense van sy geslag nog die 
Boereoorlog op ’n snaakse manier 
kan onthou.

Maar dié storie van Harry het 
ook te doen met sy tyd as offisier 
op die grens destyds en hy was 
geïnteresseerd in die aspekte van 
“lafhartigheid” en “verraad”.

En hoe op aarde het dit gekom 
dat Hannelie die sprinkane in die 
papboek kon vang? En wat is die 

gesprek tussen die storie en die 
sprinkane?

“Ons het ’n gemeenskaplike 
vriendin wat ’n ongelooflike book 
designer is, en sy het na die storie 
en die sprinkane gekyk en sy het 
dit ligweg bymekaar gesit.

“Maar ons het die heeltyd 
gevoel die boek is nie ’n illustrasie 
van die storie nie – die twee bodies 
werk en sit saam.”

Maar dié storie van die sprin
kane is fassinerend… dis ’n swerm 
wat vir navorsing by die Univer
siteit van die Witwatersrand se 
museum was, en toe ’n kurator 
besluit hy wil die goed uitgooi, 
het die swerm in Hannelie se 
hande beland.

Dié swerm en die papboek 
gaan jou nie onaangeraak laat nie.           
– Jo Prins

Artefak laat jou nie onaangeraak

Amanda Strydom.  
Stadsaal. 4 Maart.

Amanda Strydom is ’n vrou 
waarvoor ’n mens stil en op aan
dag kan staan. Sy vier vanjaar 
40 jaar in die vermaaklikheids
bedryf en spot dat dít die rede is 
waarom sy moet pille drink. Dit 
is ook ondenkbaar dat sy een van 
haar grootste treffers, die tydlose 
“Ek loop die pad” reeds in 1979 
vir ’n TVprogram geskryf het. 
Sy het ook in dié jaar een van 
haar beste vriende, Ralph Rabie 
oftewel Johannes Kerkorrel, ont
moet. Die lied wat sy oor hom 
geskryf het ná sy dood in 2002 is 
roerend. 

Amanda se liedjies en die 
vlytige vingers van haar pianis, 
Coenraad Rall, neem die gehoor 

van die psigiatriese inrigting 
na Édith Piaf se graf in Parys 
tot op Sara Stoepsit se werf. 
Sy is verslaaf aan koerantlees, 
maar ontsnap van die berigte 
oor moord, doodslag en ver
keerde WhatsAppgroepies na 
die kamer in haar kop, want die 
wêreld is ons woning nie. “My 
kamer” is dan ook een van haar 
vele bekende liedjies wat sy in 
die vertoning sing. 

Die skete en pyne van die 
lewe asook oudword vind ook 
weerklank in haar musiek. 
Sy haal wyle Hennie Aucamp 
aan wat gesê het die besef van 
verganklikheid is die grootste 
enkele stimulus in ’n mens se 
lewe. “Slippers van satyn” is 
’n “ode aan vrolikheid en vrou
likheid” en “die regte medisyne 

vir die skete en die pyne”. 
Vir haar titaniumheup, 

plastiekknie en chemiese wan
balans in die brein (sy leef met 
bipolêre gemoedsteurnis) is 
daar die “Brille en pille blues”. 
Desondanks en desnieteen
staande is sy nog hier, en deur 
Édith Piaf se “Non, je ne regrette 
rien” sing sy dat sy oor niks spyt 
is nie.

Ná ’n staande ovasie sluit 
sy af met “Pelgrimsgebed”. Dit 
is jammer dat daar van tyd tot 
tyd effense steurings oor die 
luidsprekers voorgekom het. 
Amanda se lirieke en musiek is 
egter onverbeterlik. Haar musiek 
verryk en verruim diegene wat 
haar pad die afgelope 40 jaar 
gekruis het. En daarop kan ek 
amen sê. – Johan van Tiddens 

MI(SA)-teatergesprek. Adam 
Small-seminaarkamer. 2 Maart.

In die feesprogramboek al word 
MI(SA) as “grensverskuiwend” 
beskryf – nog voordat dit enigsins 
die verhoog gehaal het. 

Geloof, taal, herkoms, koloni
sasie, ekologie en heelwat ander 
temas kom na vore. Dit vereis 
’n gesprek, en Saterdagmiddag 
het Antoni Schonken, Marthinus 
Basson en die uitvoerende hoof 
van die Nasionale Afrikaanse 
Teaterinisiatief (NATi), Cornelia 
Faasen, in gesprek getree met die 
Woordfees se direkteur, Saartjie 
Botha. Dit was veral die skeppings
proses van dié produksie waaroor 
daar besin is.

Cornelia het vertel die idee 
het so twee jaar gelede by haar 
posgevat. “Ek het die Misa Cri-
olla geken en gewonder oor die 
sekulêre gewildheid en aanhang 
wat dit geniet. Ek het gewonder 
of ons nie so iets hier kan skep 
nie. Ek het gaan kyk of daar ’n mis 
is met Afrikawortels en het die 
Missa Luba ontdek.” Só het die 
idee ontstaan om ’n plaaslike mis 
te skep en na die verhoog te bring.

Sy het die direksie van NATi 
oortuig om ’n grootse projek aan 
te pak waarin die twee reeds be 
staande werke in gesprek tree met 
die nuwe mis uit eie bodem. “Dis 
’n groot produksie wat ’n klomp 
geld kos – iets wat in ons bedryf 
ongehoord is.” Eers het sy met 
Saartjie kontak gemaak, toe 
Marthinus, en toe is besluit dat 
Antjie Krog die teks sal skryf. 
Marthinus het Antoni hierby 
betrek omdat hulle al voorheen 
saam gewerk het. “Ek het Antoni 
se musiek geken en het geweet ons 
sou iemand nodig hê met erva
ring in die komposisie van koor
musiek,” het Marthinus vertel.

Antoni het bygevoeg: “Marthi
nus het voelers uitgesteek en ek het 
van my koormusiek vir hom aan
gestuur. Ek het al vroeër teks van 
Antjie getoonset en daarom het ek 

het ’n idee gehad hoe sy werk.”
Om sy komposisieproses aan 

die gang te sit het Antoni ook na 
die Missa Luba en Misa Criolla 
gekyk, aangesien die drie stukke in 
een produksie sou wees – iets wat 
hom byvoorbeeld met die keuse 
van instrumente gehelp het.

Volgens Antoni het hy ook 
gedink aan Antjie se stem en 
hoe sy tipografie in haar digkuns 
ge bruik – alles dinge wat ’n invloed 
gehad het op die komposisie.

“Sommige dele van die mis het 
vinnig gekom – soos dat ek na die 
tradisie van die mis wou verwys 
en die gevoel van skuld in donker 
klanke wou weergee. Maar ek hou 
van wegkom van alles af; ek gaan 
stap in die berg of in die botaniese 
tuin om na die natuur te luister 
en dink oor wat die musiek moet 
wees. Dan sal ek teruggaan en voor 
die klavier sit en skryf.”

Om met iets nuuts te werk 
was volgens Marthinus én Antoni 
nogal moeilik. Die komponis is 
nooit seker wat die eindresultaat 
sal wees nie, en vir die regisseur is 
dit moeilik om ’n stuk te konsep
tualiseer as jy nog nie die musiek 
gehoor het nie.

Twee choreograwe is ingespan: 
Ina Wichterich en Sifiso Kweyama. 
En met kontemporêre dans het 
hulle die Missa Luba en Misa Cri-
olla as ’t ware ingekleur. Vir die 
ontwerp het hy ook die vernuf en 
ervaring van Michael Mitchell van 
Kaapstad Opera ingeroep. Kaap
stad Opera se koor het ook die 
sang gelewer, en Marthinus het 
hulle werk en toewyding as uit
sonderlik beskryf, veral aangesien 
talle van hulle glad nie Afrikaans 
magtig is nie en hard gewerk het 
om die taal foneties aan te leer.

Vir Saartjie is hierdie produksie 
soos die misse self – dit betrek 
’n ganse gemeenskap. “Daar is 
groot wanbalanse in die kunste wat 
nie noodwendig reggestel word 
nie. Maar MI(SA) laat ontwikke
ling by kunstenaars toe, want ons 
almal leer.” – Wayne Muller

‘MI(SA)’ betrek ’n 
ganse gemeenskap

Amanda loop die pad al 40 jaar
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Herman Lategan 
FOTO: NARDUS 
ENGELBRECHT

NIE TE KOOP AAN PERSONE ONDER DIE OUDERDOM VAN 18 NIE.

Humor teen die pyn. ATKV- 
Boeketent. 5 Maart.

Soos om katte aan te keer… 
Dít was Dinsdag oor die 
noenmaal die diger Bibi 

Slippers se taak. Sy moes behoor
lik bontstaan om die skrywers 
CharlPierre Naudé, Tinus Horn 
en Ingrid Winterbach by die tema 
van die praatjie – soos hy in die 
program staan – te laat hou.

Bibi, soos altyd getooi in iets 
geel (vandag ’n romp), Charl
Pierre, die digter in swart, en Tinus 
en Ingrid, getooi met witenrooi 
vertikale strepe op hulle hemde.

Dalk is “eksentriek” ’n goeie 
woord om die drietal saam te 
groepeer, want telkens wanneer 
Bibi ’n vraag vra, neem hulle haar 

op ’n heel ander koers. Charl
Pierre, wat verrassend genoeg die 
snaaksste van die drie was (as jy 
nou die tema in gedagte wíl hou), 
het telkens ’n serebrale rigting 
ingeslaan en dan gevra: “Ek weet 
nie; antwoord ek jou vraag?”

En dis asof die brein van dié 
skrywer van Die ongelooflike 
onskuld van Dirkie Verwey – dalk 
is dit osmose uit ’n parallelle 
universum van ’n weergawe van 
CharlPierre wat hier saam praat 
(’n gegewe in die boek) – ook heel 
dikwels sy gedagtegang onderbreek 
wanneer hy Bibi antwoord.

Hiermee saam het die ander 
twee “katte” – visuele kunstenaars 
in eie reg – wanneer hulle oor 
hulle boeke Wat het geword van 
Dinsdag? en Die troebel tyd moes 

praat, vir sports gesorg… hoewel 
eers hier in die laaste tien minute.

Maar die vraag is seker: Hoe 
pak ’n mens so iets sinvol aan? Vra 
jy ’n vraag en laat die skrywers dan 
à la eendjies op ’n ry antwoord?

’n Antwoord sou dalk wees:  
Ek is bly ek was nie Bibi nie. Maar 
dan, as dit in iemand se broek sit, 
sit dit in Bibi s’n.

Nadat sy die skrywers onder 
meer deur die titels van hulle boek 
geneem en hulle gepor het oor 
alternatiewe of eerste weergawes 
van wat hulle gemeen het die titels 
van hulle romans sou wees, het die 
gesprek gestu in die rigting van 
pyn en die rol van humor. Van die 
lewendigste momente was toe Bibi 
in ’n interaksie met Ingrid vertel 
presies hóé snaaks haar jongste 

roman vir haar was, en Ingrid 
gewoon – amper kopskuddend – 
antwoord: “Ek het gedink dis nogal 
’n tragiese boek.”

En dít is miskien presies waar 
die kruks lê: die verhouding tussen 
humor en pyn.

“Die tragiese en die skreeu
snaakse lê baie naby mekaar…  
dis vir ons moeilik om dit te 
herken,” het Bibi gesê.

En dan, Ingrid: “Maar dis wat 
humor is. Humor is verskriklik erg 
en verskriklik snaaks… tegelyk.”

Maar lag die skrywers ooit 
hardop oor dít wat voor hulle op 
die bladsy gebeur? Die teks wat 
hulle besig is om te skryf?

CharlPierre: “Ek het met die 
skryf hier en daar gelag… daar is 
’n idee in die boek van die reisende 

biblioteek wat eintlik ’n front is vir 
’n bordeel…” Tinus: “Ek glimlag; 
ek lag nie hardop nie. Wanneer ek 
herskryf, haal ek ook grappe uit – I 
don’t chase laughs. Ek cringe effens 
oor my geforseerde grappe in van 
my eerste werk. Ek hou nie daar
van nie. As ek dit nou moes doen, 
sou ek dit só anders gedoen het.”

En dan, Ingrid: “Dis sulke 
harde werk om ’n boek te skryf; 
’n mens is só op elke vlak besig 
om dit reg te kry: karakterisering; 
wanneer iets gebeur; wát gebeur;  
is die dialoog oortuigend…  
Partykeer sien ek ’n sekere snaakse 
situasie, maar ek is só besig om dit 
te skryf dat dit so goed as moontlik 
is dat ek nie eintlik lag nie.”

’n Mens hoop van harte al dié 
katte kom weer. – Jo Prins

Opstokers en fopdossers. Adam 
Small-seminaarkamer. 5 Maart.

“Herman Lategan is ’n kampvegter 
vir Afrikaans – en let op: jy spel dit 
een woord,” het die radioman Nic de 
Jager gistermiddag gegrap by ’n jol
liejags helpmygatkrapgesprek in 
’n stampvol Seminaarkamer.

Die onderwerp: Opstokers, 
fopdossers en tweegatjakkalse, 
’n versameling van Herman se 
woordstories in Rapport wat verlede 
jaar in boekvorm verskyn het en 
waaruit hy ook drie woordborduur
sels (onder meer oor “skaamhare” en 
“askies”) voorgelees het.

“Ek is as klein moffie met ’n lisp 
na Babs Laker gestuur,” het hy vertel 
na aanleiding van Nic se vraag oor 
sy mentors, wat insluit Sheila Cus
sons, Ina Rousseau, Barend Toerien, 
Casper Schmidt en Amanda Botha 
– mense wat hy eintlik as surrogaat
ouers beskou.

“Later het my en Babs se paaie 
weer gekruis by die Akademie vir 
Dramakuns (ADK), waar ek saam 

met mense soos Marita van der 
Vyver en Deon Lotz klasgeloop het. 
Babs was lief vir haar dop, maar 
beslis een van die grootste invloede 
op my oor vir die ritme en musikali
teit van Afrikaans.”

Daar is oudergewoonte geswets 
dat die byle huil – Herman het 
immers lankal die wag voor sy mond 
in die pad gesteek – maar die gehoor 
het aan sy lippe gehang en gekraai 
van die lag, ook toe sy joernalis
tieke instink einde se kant toe die 
oorhand gekry en hy vir Nic begin 
uitvra het – ook of hy masturbeer!

Dis die ding met Herman 
Lategan: Hy krap en krap jou got
tabeentjie tot knap voor fyndraai, 
maar daar is altyd ’n angel in die 
stert. Einde se kant toe het hy erken 
hy het géén selfvertroue nie en vind 
die meedoënloosheid van spertye 
’n “nagmerrie”. Tans werk hy aan 
sy outobiografie waaroor hy nie 
’n woord wou rep nie, maar ook aan 
’n roman, voorlopig getitel Hoerkind, 
wat losweg op sy eie lewe gegrond 
is. – Johan van Zyl

Kontant met die bek

As humor en pyn skouers skuur…

FEESMAAL 
Die Woordfees 
is op Donder-
dagaand  
28 Fe bruarie 
amptelik geopen 
met ’n langtafel 
in Ryneveld-
straat. Gaste kon 
aansit vir ’n  
heerlike ete, die 
beste Bolandse 
wyn en musiek.
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Skrywers en gesprekke

Vytjie Mentor teken ’n aanhanger se boek ná die gesprek by 
die Boeketent. FOTO: NATALIE GABRIELS

Diskoersreeks: Gaan Cyril die 
pyp rook? Kruiskerk. 4 Maart.

Die joernalis Tim du Ples-
sis het gister omtrent sy 
hande vol gehad om die 

vrede in die skadu van die kruis te 
bewaar toe die politieke ontleders 
Moeletsi Mbeki, Piet Croucamp en 
Prince Mashele hewig verskil het 
oor of pres. Cyril Ramaphosa die 
pyp gaan rook as staatshoof.

Die debat is na die Kruiskerk 
verskuif as gevolg van die reën, 
en daarbinne is die gehoor op 
’n meningsverskil getrakteer wat 
veel pitkos gebaar het.

Mbeki, ’n jare lange kritikus 
van Ramaphosa, is deur Du Ples-
sis gekonfronteer met sy vroeëre 
mening dat Ramaphosa nooit leier 
van die ANC óf president van die 
land sal word nie.

Mbeki het gesê in wese is 
Ramaphosa nie een van die twee 
nie. Hy is maar net in die posisie 
danksy en op die genade van 
adjunkpres. David Mabuza. 

“Hy is soos ’n vrou in 
’n buite-egtelike verhouding met 
’n getroude man: geen mag nie, 
totaal afhanklik... Is hy werklik 
president? Het hy mag? Is dit hy of 
Mabuza?” het Mbeki aan die ietwat 
verraste gehoor gevra.

Croucamp was ouder gewoonte 
reg met ’n antwoord, en het Mbeki 
van selektiewe argumentering 
beskuldig. Hy meen Ramaphosa 
tree allermins op soos ’n afhank-
like vrou, want hy is nié afhanklik 
nie. Croucamp sê Ramaphosa bou 
flink aan ’n ondersteuningskorps 
in KwaZulu-Natal en is uiters 
gewild – selfs meer as die ANC.

Mashele het aangevoer dis pre-
sies waar Croucamp die bal mis 
slaan – dat Ramaphosa gewilder is 
as die ANC is sy swakheid en nie 
sy krag nie.

“Cyril is baie swak in die ANC. 
Wie in die ANC ondersteun Cyril? 

Valse vriende. Met 
Pearlie Joubert, Vytjie 
Mentor en Johan Booysen. 
ATKV-Boeketent.

Om die regte ding te doen en 
op te staan vir die waarheid, 
teen korrupsie en teen magtige 
belange in, is wat hierdie drie 
paneellede in gemeen het.

Vytjie Mentor het nee gesê 
toe die Guptas haar ’n minis-
terspos aangebied het in ruil 
vir ’n lonende vliegroete na 
Mumbai. Johan Booysen se 
loopbaan is ontspoor toe hy 
korrupsie in die polisie ont-
bloot het. Pearlie Joubert is weg 
by die Sunday Times en uit die 
joernalistiek omdat sy nie wou 
meeloop met die wanpraktyke 
wat sedertdien by die land se 
grootste Sondagkoerant open-
baar gemaak is nie.

Die régte ding... dis moeilik

Cyril Ramaphosa probeer alles vir almal wees, het Moeletsi Mbeki gesê. FOTO: NATALIE GABRIELS

Vonke spat oor Ramaphosa

Die Sunday Times en die ANC 
is trouens herhaaldelik as stokers 
van wanbestuur en korrupsie 
uitgewys in die bespreking Sater-
dag voor ’n waarderende gehoor 
in die boeketent. Elkeen van die 
drie paneellede het die letsels om 
daarvoor te wys – en hulle is drie 
van vele.

Mentor het gesê die afgelope 
paar jaar was ’n moeilike reis, 
veral sedert sy besluit het om 
’n beëdigde verklaring by die 
polisiekantoor in Durbanville 
te gaan aflê wat drie ministers, 
oudpres. Jacob Zuma en die Gup-
ta-familie betrek het by wat later 
in die volksmond as staatskaping 
bekend sou word.

Sy moes kies tussen die ANC en 
die land, en sy het die land gekies.

“Ek was ook maar bly ek kon 
die saak in die Wes-Kaap aanhan-
gig maak, want die red van die 

land se strafregstelsel is gekompro-
mitteer,” meen Mentor.

Was dit die moeite werd, veral 
nadat haar goeie naam en integri-
teit so in twyfel getrek is voor die 
Zondo-kommissie?

“Ja, beslis. Ek het die gevolge 
en die krag van wraak onder-
skat, maar ek sal dit weer doen 
in die belang van die land,” het 
Mentor verklaar.

Booysen het sy pad eweneens 
as moeisaam en lank beskryf. 
Ná ’n onbesproke loopbaan van 
35 jaar en sowel plaaslike as 
internasionale erkenning, het die 
Sunday Times ’n smeerveldtog 
begin en hom herhaaldelik en 
ongegrond as hoof van ’n moord-
bende beswadder.

Hy het sy werk en inkom-
ste verloor en dit was die begin 
van ’n jare lange hofstryd wat 
hy uiteindelik gewen het. In sy 

geval het die Sunday Times darem 
onlangs om verskoning gevra ná 
die hel waardeur hulle hom jare 
lank gesit het, maar sy gewoonte 
om die uitgawes van Rapport voor 
die Sunday Times s’n in te skuif op 
die winkelrakke, is maar moeilik 
om af te leer.

Al drie paneellede was dit eens 
dat Suid-Afrika nie by omdraai 

verby is nie en dat mense moet 
moed hou, want daar is genoeg 
goeie mense, ook in gekom-
promiteerde instellings, om ’n 
mens hoop te gee.

Dit was ’n sterk, positiewe 
boodskap van hoop deur drie 
heldhaftige Suid-Afrikaners 
wat die daad by daardie woord 
voeg. – Jan-Jan Joubert 

Waar is sy basis? Daar is geen 
provinsie of ondersteuningsbasis 
vir hom nie. Nee, die sterkste leier 
in die ANC bly oudpres. Jacob 
Zuma, want hy het KwaZulu-Natal 
in die sakkie.

“Cyril is teen korrupsie, en 
daar van hou baie Suid-Afrika-
ners. Maar Cyril se probleem is 
in die ANC, wat daardie korrup-
sie gepleeg het. Buitendien, hoe 
stem jy vir Cyril sonder om vir 
die ANC-skurke te stem?” wou 
Mashele weet.

Mbeki sê die probleem is 
dat Ramaphosa alles vir almal 
probeer wees – jy weet dus nie 
wat jy kry nie. Mbeki is ook 
die enigsins om strede mening 
toegedaan dat swart landelike 
inwoners van die voormalige tuis-
lande in elk geval vir die ANC sal 
stem en alle minderheids groepe 
wat Afrikaans en Engels praat, 
vir die DA – die enigste vlottende 

stem is dus die swart middelklas.
Croucamp het teen hierdie 

tyd ietwat gefrustreerd oorgekom 
en aan die gehoor verduidelik 
dat Ramaphosa na sy mening die 
stelsels slim gebruik om ander sy 
vuilwerk te laat doen, en dat Zuma 
geen steun oor het nie.

Mbeki en Mashele het duidelik 
nie saamgestem nie en was skoon 
oorhoeks om Croucamp te takel.

Mashele het daarop gewys dat  
Ramaphosa na sy mening presies  
dieselfde fout maak as oudpres.  
Thabo Mbeki: Hy gebruik die 
staats masjinerie soos die Nasio nale 
Vervolgingsgesag en kommissies 
van ondersoek om sy teenstanders 
in die ANC te verlam. 

Dit kan volgens Mashele geen 
ander uitkoms baar as wat oud-
pres. Mbeki getref het nie: poli-
tieke ondergang,

Moeletsi Mbeki het die debat 
effens weggekeer van sy broer af 

deur daarop te wys dat die ANC 
uit mededingende faksies bestaan 
wat elkeen om eie gewin meeding 
eerder as om die land se grootste 
uitdagings, naamlik ongelykheid 
en werkloosheid, te takel.

Buitendien meen hy nie die 
totstandkoming van kommissies 
dui op goeie bestuur nie – dit is 
wat Britse politici doen as hulle nie 
weet hoe om ’n probleem op te los 
nie. Hy het ook aangevoer Rama-
phosa het nooit sy stem teen Zuma 
verhef toe dit nodig was nie.

Croucamp se volgende aan-
valstaktiek was om te vra waar 
Suid-Afrika sou wees as Rama-
phosa gekies het om wel teen 
Zuma op te staan. Volgens hom 
sou dit beteken dr. Nkosazana 
Dlamini-Zuma is president en 
die graderingsagentskap Moody’s 
het ons lankal finaal na die rom-
melhoop verban.

“Ek kry hoop, want Cyril speel 

die langtermynspel. As hy die skip 
sou verlaat, wat bly van die skip 
oor?” het Croucamp aangevoer.

Mashele en Mbeki het ver-
volgens saamgestem dat die land 
se probleme eerstens ekonomies 
is, en dat die oplossing nie van 
’n enkele leier sal kom nie, maar 
as die bevolking elkeen verant-
woordelikheid sal neem – spesifiek 
ook die universiteite wat na hulle 
mening gerus met ’n paar oplos-
sings vorendag kan kom.

Nou was Croucamp behoorlik 
moedeloos met Mbeki en Mashele 
se gebrekkige krediet aan Rama-
phosa. 

“Twee jaar gelede kon jy nie 
praat oor grondoordrag met kaart 
en transport nie. Nou kan jy – en 
dit is danksy Cyril. Die ANC is 
nie meer inherent sosialisties 
georiënteer nie – ook danksy 
Cyril. Rampokkerleiers word in 
plakkers kampe vasgevat sodat 
hulle nie buitensporige huur kan 
vra nie – danksy Cyril.” 

Daardie bewerings het nie goed 
afgegaan nie. “Wie het Telkom 
geprivatiseer? Die ANC – lankal. 
Wie het die SAL aan Swissair 
verkoop? Die ANC – lankal. Dis 
nie waar dat Cyril privatisering 
gebring het nie. Hou tog net by die 
feite,” het Mbeki geknor.

Mashele was ook nie links nie. 
Aan Croucamp het hy gesê: “Die 
probleem is dat jy telkens ’n nar-
ratief gaan soek eerder as om jou 
in die werklikheid te anker, want 
narratiewe verander deurgaans – 
dan het jy telkens iets nuuts om te 
sê, terwyl die werklikheid grootliks 
dieselfde bly.”

Mbeki het die debat afgesluit 
deur op ’n vraag van Du Plessis 
oor wie dan nou beter as Rama-
phosa sou vaar, te herhaal dat dit 
nie individuele leiers is wat die 
land sal red nie, maar elkeen in 
die bevolking, ook in die gehoor.  
– Jan-Jan Joubert
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Allegaartjie

Die Kriegler-gesprek. 
ATKV-Boeketent. 4 Maart.

Op ’n byna triestige Maan-
dagoggend het feesgangers 
drup-drup drupsgewys by 

die Boeketent opgedaag. En soos 
die skaam reëntjie wat die oggend 
uitgesak en later al hoe lekkerder 
geval het, het al hoe meer mense 
aangekom om die Boeketent by die 
driekwart vol te sit.

Met oudregter Johann Kriegler 
wat die ondersoekende joernaliste 
Adriaan Basson en Rafael Marques 
de Morais van Angola deur hulle 
passies geneem het, was die tafel 
behoorlik gedek vir ’n vintage 
Kriegler-gesprek. (Die regter moet 
my verskoon, maar op 86 meen 
ek nie hý is vintage nie… alles-
behalwe. Hy is dalk beleë en deur-
winter, maar die kop van die man 
met die kierie is � inker as � ink.)

“Hoekom is ons almal hier?” 
het die regter aan die begin gevra. 

“Hoekom was julle almal ener-
giek genoeg om hierdie tyd van 
’n Maandagoggend hier te wees? 
Ek glo ons is almal besorg; ons is 
bekommerd, besonder bekom-
merd oor baie aspekte van ons 
openbare lewe. Spesi� ek wat betref 
die media en persvryheid… en sy 
funksie om korrupsie oop te vlek 
en kriminaliteit deur die mense in 
magsposisie bloot te lê.

“Ek dink ook baie van ons is 
bekommerd oor die verskyning 

Die regter en die waarheidsoekers
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van fopnuus, vals en goedkoop 
nuus en terselfdertyd die afname 
van legitieme nuus.”

Hiermee saam het die regter 
gesê goeie gedrukte joernalistiek is 
aan die taan en goeie joernaliste is 
aan die kwyn of verlaat die beroep. 

“Dis hoekom dit gepas is om 
hier twee van die ikone van die 
joernalistieke beroep te hê.”

Adriaan is onder meer bekend 
daarvoor dat hy en kollegas vir 
jare aan die Bosasa-debakel gekrap 
het, nog lank voordat enigiemand 
snuf in die neus gekry het oor 
dié regeringsdiensverska� er. En 
natuurlik speel Bosasa vandag 
amper soos ’n sepie op ons TV’s 
soos verstommende onthullings 
oor staatsvergrype na vore kom.

Oor Rafael het die regter gesê 
hy is een van daardie mense wat 
’n mens trots maak om ’n mens te 
wees – “to be a human being”.

“Hy is iemand wat vreesloos 
teen die skurke en uitvaagsels se 
vergrype in sy land opgestaan het, 
wat in die tronk gestop is… wat 
die Dos Santos-regime oor jare 
heen aangevat het.”

Maar dit was meer spesi� ek 
Rafael se 2011-boek, Blood Dia-
monds, wat die begin was om die 
sweer in sy land oop te krap.

Ná ’n aanvanklike verduide-
liking deur Rafael oor hoekom hy 
doen wat hy doen en nie maar die 
a� og blaas en ’n bier gaan drink 
nie, het die regter skertsend gesê 

as ’n regsgeleerde is hy nie juis 
tevrede met vae antwoorde nie. 

“Wát het jou in die eerste 
instansie aan die gang gekry? 
Hoekom doen jy wat jy doen? Wat 
presies is die vuur in jou maag?”

“Dit was eers nadat ek ’n lid 
van die parlement weens korrupsie 
blootgestel het en hy my (met bier 
en vis) wou omkoop… dis toe dat 
dinge begin het,” het Rafael geant-
woord.

Ook vir Adriaan het die regter 
’n moeilike vraag gehad – dit blyk 
daar was nie ’n spesi� eke moment 
waar hy as kind gedink het hy wil 
’n joernalis word nie. 

“Ek probeer steeds uitpluis 
presies hóé ek in die beroep beland 
het. Soms wanneer mense gevra 
word hoekom jy ’n dokter of ’n 
regsgeleerde geword het, het hulle 
’n mooi storie oor hulle pa wat ’n 
dokter of regsgeleerde was. Vir my 
was daar nooit ’n keuse nie… ek 
kan nie aan ’n tyd in my lewe dink, 
selfs   as kind, toe ek nié verskriklik 
nuus kierig was nie.

“Ek wou altyd weet presies wát 
gebeur het… of dit nou in ons eie 
huis was, by die skool waar onder-
wysers vreemde dinge aangevang 
het, of later in my lewe met Bosasa 
en Jacob Zuma. Ek het ’n onver-
sadigbare aptyt om uit te vind 
wat régtig gebeur het. Wát steek 
mense vir ons weg en wát is die 
waarheid?”

Feesgangers is verder getrakteer 
op die binnewerking van Adriaan 
se nuuskierige kop, en Rafael het 
’n bekende land in teorie vir die 
meeste Suid-Afrikaners meer 
vlees-en-bloed gemaak.

Hierdie drie was ’n perfekte 
kombinasie: die jong Turk wat 
Jacob Zuma en Bosasa aangevat 
het; die vegter vir vryheid wat ’n 
president gekelder het; en die regs-
man wat ’n barshou regdeur die 
bullshit kyk. – Jo Prins

Teatervroue

Die bekroonde aktrise Antoinette Kellermann, wat in End-
game te sien was, en Mercy Kannemeyer. Mercy het die teks 
verwerk vir die verhoogproduksie van Ons is nie almal so 
nie, en ook die regie behartig.  FOTO: NATALIE GABRIELS

Die polisie en brandweer is gister kort 
ná die middaguur in die middedorp van 
Stellenbosch ontplooi toe die vermoede 
van ’n bom daartoe gelei het dat die 
boonste deel van Pleinstraat afgesper is.

Sakelui het blitsig die boodskap 
versprei: ’n Tas met ’n stuk draad wat 
daaruit hang, is by die munisipale ken-
nisgewingbord voor die dorpsbiblioteek 
gevind. Alarm is gemaak en die straat 
voor die biblioteek, reg langs die stadsaal, 
is afgesper terwyl die polisie nuuskierige 
feesgangers al verder van die potensiële 
plofslag af weggehou het deur die straat 
algaande verder af te sper.

Munisipale personeel het uit hulle 
kantore gestroom en die verkeer is selfs 
erger as gewoonlik ontwrig – sodat 

die omvang van die opdamming wyd 
bespreek is onder verwarde gehore in sale 
reg oor die dorp.

Geen opvoerings of besprekings van 
die Woordfees is ontwrig nie, en alles 
het stelselmatig na normaal teruggekeer 
nadat die bomeenheid vasgestel het 
die tas bevat inderdaad geen skadelike 
inhoud nie.

Die Stellenbosse burgemeester, Gesie 
van Deventer, het die optrede van die 
wetstoepassers geprys: “Ons verwel-
kom die onmiddellike en professionele 
optrede deur die polisiediens en ons 
munisipale wetstoepassingsbeamptes om 
die veiligheid van ons inwoners, werk-
nemers, besoekers en feesgangers 
te verseker.” – Jan-Jan Joubert 

‘Bom’ in middedorp toe 
(gelukkig) net ’n leë tas

Sommige produksies is uitver koop, 
maar ekstra vertonings is gereël:

•  Jak de Priester Vandag, 16:00 
•   Die intermissie 7 Maart, 09:30, 

en 10 Maart, 12:30
•   Argitektoniese wandeling 

7 Maart, 17:00.
•   Die reuk van appels 8 Maart, 09:30
•  RAAK 9 Maart, 16:30
•  Dylan Lewis 10 Maart, 08:30
•  3 Susters… 10 Maart, 12:30
•  Large, asseblief? 10 Maart, 13:00

•   Toutjies en Ferreira 
10 Maart, 14:30

•   Nêrens, Noord-Kaap 
10 Maart, 15:00

Die volgende produksies is uit-
verkoop: US Koor, Kat voet, My seuns, 
Filoso� ekafee, Agnus dei, Shimmy 
Isaacs & Mark Lotte ring, Mike Wang-
klavier voor drag, Illustrasieslypskool, 
US Simfonie orkes, Marlene van der 
Westhuizen, Hoe om te mediteer en 
Digters, wyn en lied.

Daar’s ekstra vertonings!
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Toneel

Rokkie. Hoërskool Cloetes-
ville. 8 Maart om 15:00 en   
9 Maart om 20:30.

Wanneer sy haar penis 
vir oulaas met afsku 
bekyk en besweer, 

haar teatrale blommerok met die 
lang sleep aantrek en die vertrek 
verlaat, weet jy ná vandag begin 
Rokkie se lewe van vooraf. En 
Rokkie sal sy nie meer wees nie, 
maar Raquel – “met ’n q”.

Daai ding in haar broek wou 
sy al kleintyd vermorsel het, want 
dit het haar identiteit bepaal, 
maar dis ’n identiteit waarmee sy 
haar nié kan vereenselwig nie.

Rokkie se lewe was besaai met 
’n dronk, slanerige ma; dié se 
boyfriend wat homself by Rok-
kie wou in-force toe sy 14 was; 
’n pa wat sy lewe weg van haar 
geleef het; en vriende wat vol gate 
gesteek is oor hulle “moffies” is. 
En al wat haar deurgedra het, is 
’n Black Label en ’n lang sigaret.

Op 48 gaan sy nou vir Ricar-
do Stuurman – met die bynaam 
Rokkie – agterlaat en ’n vrou 
word, ’n ware vrou!

Denver Breda het ’n skerp teks 
geskep met ’n karakter waarvoor 
jy binne die eerste paar minute 
nadat jy haar ontmoet, omgee. Ja, 
sy is soms kras en die suffering 
drup uit haar oë, maar sy’s ’n lady. 

Identiteit is die spil waarom 
die verhaal gespin word. Die stuk 
open waar sy sit met haar nuwe 
identiteitsboekie, en wat volg, is 
’n reis op soek na haar identiteit. 
Dis nie net die feit dat sy trans-
gender is nie, maar sy is bruin en 
van die Kaapse Vlakte, met bloed 
in haar are wat sy nie wil hê nie.

Die universaliteit van daardie 
soeke na identiteit maak Rokkie 
meer as net ’n toneelstuk oor 

’n man wat ’n vrou wil wees. 
’n Groot aantal sosiale kwessies 
– van drankmisbruik en kinder-
mishandeling tot verkragting en 
homofobie – word subtiel in Rok-
kie se woorde aangeroer, sonder 
om die gehoor te bombardeer 
met uitgerekte sad stories.

Lee-Ann van Rooi se regie 
slaag grotendeels, hoewel daar 
breke in die aksie is wat ek nie 
begryp nie. ’n Mens sou dink 
Rokkie se vertelling is een aan-

lopende stroom wat uitborrel op 
wat seker die belangrikste dag 
van haar lewe is.

Nietemin lê die teks in die 
mond en lyf van ’n aangrypende 
akteur. Charlton George bewys 
weer eens dat hy ’n akteur is wat 
binne die wese van sy karakter 
kan inklim en sy gehoor boei. 
Van die eerste oomblik wat hy 
stil in ’n lang, vloeiende japon die 
verhoog kruis, vestig Charlton sy 
karakter. En daar is nie ’n oom-

blik wat hy sy greep op Rokkie 
verloor nie. Elke maniërisme 
en elke woord het betekenis. En 
boonop het Charlton genoeg 
verhoogteenwoordigheid om jou 
’n uur lank te boei.

Rokkie baan die weg tot 
’n beter verstaan van menswees, 
van mense se soeke na hulleself, 
en van hulle vasberadenheid om 
eendag ’n mens te wees waar-
voor hulle self lief kan wees.                  
– Wayne Muller

Onder dié ‘Rokkie’ skuil 
daar ook ander kwessies

Charlton George as die titelkarakter in Rokkie. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

My seuns. Rhenish Girls’ 
High. Vandag om 20:30. 
7 Maart om 11:00 en 15:00.

Die volgehoue hoogdrama van 
dié verplaaslike verwerking van 
Arthur Miller se All My Sons 
het die gehoor van honderde 
wat die groot saal langs Rhe-
nish se hokkieveld boordensvol 
gesit het, só meegevoer dat dit 
’n  staande ovasie ontlok het.

By navraag ná die tyd het 
lede van die gehoor veral baie 
gehou van die wyse waarop hu-
mor en konflik vervloei en die 
wyse waarop die kroniek van 
familieproblematiek die tyds-
gees saamvat.

Hulle het ook die spel van 
die akteurs hoog aangeslaan, en 
die meerderheid se mening was 
dat dit ’n hoogtepunt was waar-
van die bywoning vir feesgang-
ers aanbeveel moet word.

Nou hoe gemaak as jy nie 
met die meerderheid saamstem 
nie? Jy neem eerstens kennis 
van die meerderheid, en gee 
dan tog jou inset.

Sandra Prinsloo as die ouma 
is absoluut skitterend in hierdie 
aanbieding. Haar tydsbereke-
ning en ironiese inslag ontlok 
telkens welverdiende plesier 
van die gehoor, wat nodig is 
gegewe dat dit as afleiding dien 
tot die opbouende spanning en 
gevoel van naderende tragiek.

Dit is ’n hoogtepunt in 
’n stuk wat nog werk behoef. 
Daar is tegniese tekortkominge, 
soos die gebrekkige projek-
tering wanneer die handeling 
verder terug op die verhoog 
plaasvind. Dis moeilik om te 
hoor wat aangaan.

Mens sou ook nie anders 
kon as om, ongelukkig, te voel 
dat die drama darem net te 
hoog vloei en plek-plek on-
bestuur voorkom. Daar is te 
min wisseling in die spel en 
tempo; dit raak net te dik vir 
’n daalder, en die afloop is net 
te gemaklik as die aard van die 
handeling, die verraad en die 
intrige in ag geneem word. Spe-
sifiek die mate van ver soening 
teen die einde is ongemoti-
veerd, gegewe die genadelose 
opbou van gebeure wat oor jare 
tot groot verbittering gelei het, 
en onthullings op die dag wat 
gewelddadige gevolge het.

Was daar ’n meer geska-
keerde vertolking, sou mens 
die deernis wat teen die einde 
deurskemer kon vermoed, maar 
dit gebeur nogal baie skielik.

Nietemin, as mens jou moet 
skik na die meerderheid, vind 
die produksie kennelik wyd by-
val, so vir die meeste feesgang-
ers is dit ’n genoeglike teater-
ervaring. – Jan-Jan Joubert

‘Seuns’ 
voer 
meeste 
só mee

Onweer. Toneel. Hoërskool 
Lückhoff. Vandag om 18:00  
en 9 Maart om 13:00.

Onweer sien ’n mens altyd ’n myl 
ver aankom. Wanneer Tammy 
Solomons reg aan die begin van 
hierdie stuk ’n paar keer deur die 
venster loer in afwagting, voel jy 
aan dat dit waarop sy wag, haar 
gaan ontstig.

En dit is ook so. Sommer aan 
die begin van Carlo Daniels en 
Abigail Mei se toneelstuk, wat 
heelwat fisieke teater bevat, word 
’n man oor ’n tafel gegooi, sy broek 
afgeruk en word hy verkrag. Die 
pyn wys op sy gesig.

Gou vind ons uit dit is Tammy 
se pa, Joe. Dit is hy op wie sy 
gewag het, want hierdie is die 
dag waarop hy ná tien jaar uit die 
tronk vrygelaat word. Om verder 

Mag ‘Onweer’ se pyn ons oë oopmaak

Carlo Daniels en Abigail Mei. 

die gegewe van hierdie stuk te 
gee, sal wees om te veel oor die 
ontknoping van die verhaal te sê.

Om egter hierdie refleksie op 
Onweer te laat sin maak, moet gesê 
word dat ’n verlede van seksuele 
geweld ontbloot word wanneer die 
pa weer in sy huis woon. Soos die 
beskrywing in die programboek 
sê, ondersoek die stuk “die impak 
van seksuele mishandeling op 
slagoffers en op die gemeenskap”.

Benewens dat Carlo en Abigail 
die stuk geskryf het, speel albei 
daarin: Carlo is die pa en Abigail 
is sy dogter, Tammy. Tussendeur 
speel die twee akteurs ook vir 
enkele oomblikke ander karakters 
op die dorp.

Onweer slaan hard. Geen 
doekies word omgedraai nie, maar 
die uitbeelding van die gespanne 
verhouding tussen pa en dogter 

raak nooit kras of banaal nie. 
Die skrywers sorg dat die gehoor 
nie enige van die karakters met 
weersin bejeën nie.

Hoewel die verhaal goed vlot en 
die teks ’n balans van liriese frases 

en growwe dialoog handhaaf,  
kan dit selfs nog skerper wees.

Die regie, wat Carlo behartig 
het, vul die gate in wat nie deur 
woorde gespreek kan word nie. 
Twee dinge pla egter: die insluiting 
van abstrakte dansbewegings voel 
lukraak, asof dit bloot gedoen 
word omdat hulle kan. Dan, die 
deurraam wat telkens geskuif word 
voel half in die pad, al word dit as 
objek in die bewegings gebruik en 
as die letterlike deur tot die huis.

Hoewel daar hier en daar nog 
aan Onweer geskaaf kan word om 
dit ’n selfs beter teaterstuk te maak, 
is dit ’n nodige verhaal wat hard 
praat met sy gehoor.

Dit is ’n storie wat jou dwing 
om jou oogskille af te krap sodat 
jy kan besef hierdie is dalk jou 
vriende of jou bure se werklikheid. 
– Wayne Muller
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Toneel

Dié water 
is goud 
werd

Huishou. Toneel. Hoërskool 
Lückhoff. 7 Maart om 15:00.

Reeds vroeg in sy loopbaan 
as teaterpraktisyn – en 
spesifiek as dramaturg 

– is die werk van Philip Rade-
meyer en sy destydse spanmaat 
in hulle produksiemaatskappy 
Rust Cooperative, Penelope 
Youngleson, gekenmerk deur die 
sosiaal-maatskaplike kwessies wat 
hulle feitlik deurgaans as temas 
gekies het.

Youngleson se dramas was 
sterk feministies, terwyl Rade-
meyer se werk die problematiek 
rondom homofobie, diskrimi-
nasie op grond van seksuele 
oriëntering en “othering” met 
groot omsigtigheid en sterk 
emosionele inhoud ondersoek 
het. Die be kendste van sy werk 
was waarskynlik The View, wat 
tot in Ierland die trane laat spat 
het, terwyl sy roerende drama 
As uitstekend gevaar het by die 
Afrikaanse feeste. Met elke nuwe 
drama kan ’n mens sien hoe hy 
met rasse skrede groei. Sy drama 
Wild, met Tinarie van Wyk Loots, 
Albert Pretorius en Joanie Com-
brink, was so twee jaar gelede 
’n hoogtepunt by die Woordfees.

Philip ondersoek en bevraagte-
ken ook voortdurend die dwinge-
landy van die heteronormatiewe 
samelewing, maar hy spits hom 
toe op die dinge wat bind eerder 
as skei. Die jongste drama uit sy 
pen, Huishou, handel juis oor 
’n egpaar wat moet besluit of hulle 
’n swart kind wil aanneem of nie, 
die potensiële uitwerking van die 
aanneming op hulle huwelik, en 
dies meer.

Die stres van aanneming 
hier puik uitgebeeld

Dirkie (Nadia Valvekens), 
’n sosiologiedosent, is oënskyn-
lik die verantwoordelike een 
in die verhouding, terwyl die 
jonger Hester (Cintaine Schutte) 
aan vanklik oorkom as ’n warm-
bloedige kuiergat wat graag 
laat uitbly saam met vriende en 
ge reeld te veel drink. Dirkie is die 
een in die verhouding wat met 
haar hele hart ’n kind begeer. Sy 
wil die familie bou wat sy self nie 
gehad het nie en verkeer onder 
die indruk dat Hester dieselfde 
voel. Hester is ’n predikantskind 
wie se pastorie-agtergrond haar 
beklemd laat voel het, en aan-
gesien sy jonger is en nie so self-
versekerd nie, is sy nie so seker 
dat aanneming ’n goeie stap is nie.

Die foutlyne in die verhouding 
is vroeg-vroeg duidelik as die 
twee stry kry op die vooraand 
van ’n kritieke besoek aan die 
owerhede wat die aanneming 
moet goedkeur sodat hulle name 

op die waglys kan kom. Dieselfde 
aand ontvang Hester ’n oproep 
wat aan haar die nuus meedeel dat 
haar ma oorlede is, die vrou wat 
uiteindelik in die dood net so stil 
is as in die lewe. Hester eis afstand 
tussen haar en Dirkie, en van 
daardie oomblik af weet ’n mens 
nie of die verhouding die druk sal 
oorleef nie. Dit is ook hier waar 
die aard van die vraag verander.

Die gehoor sou aanvanklik 
gereken het die drama handel oor 
twee vroue wat getroud is en wat 
saam ’n swart kind wil aanneem. 
Weens die gewone vooroordele in 
ons samelewing was dit in hulle 
gedagtes waarskynlik die omvang 
van die “problematiek”. Namate 
die drama vorder, verander jou 
sienswyse egter geleidelik tot 
jy uiteindelik met die klimaks 
besef dat die drama kyk na 
watter uitwerking die stressor 
van aanneming of die besluit om 
’n kind te hê op ’n verhouding 

kan hê. Dit geld in gelyke mate 
vir gay en straight verhoudings. 
Baie subtiel en sonder dat jy dit 
agterkom, het jou betrokkenheid 
by die drama verskuif van die 
aanneming na die mate waarin 
elke individu in die verhouding 
asook hulle as ’n egpaar deur die 
besluit beïnvloed word.

Die vreugde van die opvoering 
wat ek bygewoon het, was die 
belewenis van die gehoor. Reg aan 
die begin was daar een of twee 
bakvissies wat gegiggel het, maar 
dit was nie lank nie of die gehoor 
was algeheel ingesleep by wat op 
die verhoog aan ’t gebeur was. 
Hulle is saam met elke karakter 
deur elke krisis. Met die onge-
looflike realistiese spel van sowel 
Nadia as Cintaine kon ’n mens nie 
anders as om betrokke te raak nie. 
Hulle meelewing met mekaar en 
die gehoor was uitsonderlik.

Die regisseur Nico Schee-
pers se ontwerp vir Huishou is 
eenvoudig en pragmaties, maar 
natuurlik is niks argeloos nie. Met 
Nico word alles altyd omsigtig 
gekies en dien ’n spesifieke doel. 
Sy benadering tot die spel is ook 
ongekompliseerd en hy laat die 
ervaring van die spelers en die 
doelmatige teks hulle werk doen. 
Die resultaat is ’n drama wat 
elkeen wat al ooit ’n kind begeer 
het – en elkeen wat nog altyd 
moes verduidelik waarom hulle 
nie een wil hê nie – aan die hart 
gryp en hulle wind sag dog ferm 
uitslaan. Die staande applous aan 
die einde was ’n gepaste eerbetoon 
aan twee akteurs (en ’n skrywer en 
regisseur) wat hulle vaardigheid 
gebruik het om oë en harte oop te 
maak. – Marina Griebenow

HEEL BO EN BO: Cintaine Schutte (met lang hare)  
en Nadia Valvekens. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Swerfgoed. Rhenish Girls’ High 
School. Vandag om 16:00.

Die toneelstuk open by die Motel 
Stillewater, waar water skaars is. 
Esta (Anna-Mart van der Merwe) 
probeer om Aegistha (Nicole 
Holm) te verlos uit ’n tuinstoel 
waarin sy vassit. Die gedweë Esta 
se verlede is duister, en dan duik 
die raaisel van ’n kissie op: Wat is 
binne-in en, nog belangriker, wie 
steek dit weg? Een ding is egter 
vinnig seker: Bloed mog dikker 
as water wees, maar wanneer daar 
droogte is, is water meer werd as 
goud… en selfs familiebande.

Swerfgoed, Tinarie van Wyk 
Loots se debuut as regisseur en wat 
ook aan Bauke Snyman die KKNK 
Kanna-prys vir beste nuutgeskrewe 
teks besorg het, is ’n lawwe deur-
mekaarspul. ’n Mens wil jou 
verstout en na die Teater van die 
Absurde verwys, want die kron-
kelende, nie-storielyn neuk al om 
die punt, sodat jy later lus het om 
al die vars water in die Baikalmeer 
te verruil vir die antwoord. En 
hierin lê juis die pret.

Veral vir die platvloerse 
 Aegistha, is Bauke se teks vol 
helder beeldspraak. Om te sê 
sy swets soos ’n matroos, is om 
stief te wees met matrose. Tog, in 
Nicole se bekwame vertolking, 
wat aan haar ook ’n Kanna besorg 
het, is daar veel meer diepte aan 
Aegistha as wat ’n mens aanvank-
lik dink. Net so lewer Anna-Mart 
veelvlakkige spel in wat maklik na 
’n liggewigrol kan lyk. Tinarie het 
haar geselskap, wat ook Richard 
September en Andrew Laubscher 
in verskeie rolle insluit, kennelik 
die vryheid gegee om hulle amper 
letterlik in die komedie te ver-
drink, maar dan betyds wal gegooi 
voor dit heeltemal handuit ruk.

Jemma Kahn se stel, toiing-
rig in 1970’s trant, is in die kol 
en ook aanpasbaar wanneer die 
chronologie skielik spring. Die 
geïnspireerde keuse van rekwi-
siete was gevaarlik naby aan die 
distopiese waarheid, byvoorbeeld, 
waar waterbottels as skietgoed 
diensdoen. 

Daar is talle tonele wat uit-
staan: Anna-Mart en Nicole se 
manjifieke fisieke spel in die 
stoelverlossing en ook die hele 
tafereel waar hulle, voëlhokke op 
die kop, as slawearbeid opgesluit 
is, met Andrew in ’n absurde 
Barney-kostuum. Een beeld wat 
’n mens sal bybly, is Richard – wat 
Swerfgoed se derde Kanna inge-
palm het – se martelings toneel. Dit 
was kreeusnaaks én vreesaanjaend.

Hoewel ’n mens deurentyd lag 
in Swerfgoed, is die onderliggende 
tema vir geen Wes-Kapenaar ligte 
vermaak nie. Tensy iets radikaal 
gebeur, gaan ons waarskynlik 
in die toekoms tot geweld kom 
oor water. ’n Mens kan maar net 
hoop iets radikaal gebeur wel.                  
– Willem Bester
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