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GROOT SKRYWERS  
Van Provence tot  
die Karoo – Bl. 8, 9

80! 

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!  

VANDAG, 4 MAART, SE PROGRAM IN DIE ATKV-BOEKTENT:

09:00
DIE KRIEGLER-GESPREK – Johan Kriegler gesels met Rafael Marques de 
Morais en Adriaan Basson. 

10:30
GERAAMTES VAN ’N OU REGIME – Liza Smit, Raquel Lewis en Evelyn 
Groenink in gesprek met Anneliese Burgess.

12:00
RAINBOW NATION – BY CAR – Dana Snyman en Sihle Khumalo in gesprek met 
Erns Grundling. Aangebied deur Penguin Random House.

14:00
KICK-ASS HEROINES – Joanna Trollope, Carina Diedericks-Hugo en Sophia 
Kapp in gesprek met Hannelie Booyens.

15:30
AMORE BEKKER: TOE-VAL-LIG – Met Izak du Plessis. Aangebied deur Human 
& Rousseau.

17:00
DIE BRAAMBOS BLY BRAND – Met Chris Jones, Pieter Malan, Julian Jansen, 
Rachelle Greeff en Valiant Swart. Aangebied deur Naledi.

19:00
DEON EN YRSA VAN YSLAND – Deon Meyer gesels met Yrsa Sigurdardóttír. 
Aangebied deur Jonathan Ball Uitgewers en Human & Rousseau.

WOW se BIBLIOTEEKDAG in samewerking met Vriende van Afrikaans en LAPA Uitgewers
Vir die eerste keer is daar ’n geleentheid vir biblioteekpersoneel van laerskole, hoërskole en 
openbare biblioteke om by deskundiges te leer en die US Biblioteek saam met ’n toergids te verken.
6 Maart: 15:00 - 18:30, US Biblioteek, R80
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. 4 en 8 Maart om 15:30 vanaf die US Konservatorium

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

saam met die ATKV
BY VANJAAR SE US WOORDFEES!

www.atkv.org.za@ATKVSA ATKVSA

Jaargang 5   Uitgawe 1

– Bl. 14

INK en  
Saartjie vier 

vyf jaar!  
– Bl. 10, 11

CAREL TRICHARDT  
in ‘Kleedkamer-blues’

Voluit op 
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Toneel | Musiek

’n Proses van genesing

‘Ek het baie gehuil, baie min 
geslaap en baiekeer óór 
begin.” Antoni Schonken 

beskryf sy reis met Antjie Krog 
se teks as uiters uitdagend, maar 
lewensveranderend. Hy lyk jonger 
as wat ek hom voorgestel het. As 
jy hom in Stellenbosch se strate 
raakloop, sou jy dink hy is ’n stu-
dent. Maar Antoni doseer in der 
waarheid komposisie aan die Uni-
versiteit van Stellenbosch én skryf 
musiek vir internasionale �ieks 
en plaaslike produksies. Hy het sy 
PhD in komposisie behaal. 

Antjie se woordryke mis, wat 
die naweek op die US Woordfees 
geopen het, is geskryf vir MI(SA), 
wat uit drie dele bestaan: dié nuwe 
mis, die Missa Luba deur Guido 
Haazen en die Misa Criolla Ariel 
Ramírez). Saam met Antjie het 
die A-lys vir dié projek aangetree: 
Daar’s onder andere Marthinus 
Basson (regisseur), Amanda Stry-
dom (solis), Pieter Bezuidenhout 
(dirigent en musikale regisseur). 

Maar dit is Antjie se teks wat 
Antoni laat klippe kou het. 

“Ek het die teks ’n duisend 
keer gelees,” sê hy. “Waar begin 
’n mens? Net baie lank sit en die 
teks lees… en lees en lees en lees. 
Tot ek begin voel het hoe Antjie 
miskien self oor die teks voel. 
Waar wil sy hê moet iemand rus, 
en waar val die aksente eintlik? 
Baiekeer is Antjie se gebruik van 

Die bekroonde komponis Antoni Schonken het Antjie Krog se teks Die nuwe verbond – ’n Misorde  
vir die universum vir die produksie MI(SA) getoonset. Dié nuwe Suid-Afrikaanse mis word  

as “monumentaal” beskryf en het die naweek by die Woordfees gedebuteer. Wie is die jong man agter  
die musiek en hoe pak ’n mens so ’n enorme taak aan? Marchelle van Zyl het met hom gesels. 

enjambement – hoe die reëls 
ineenvloei – uitdagend vir die 
komponis, want hoe oorvleuel jy 
dit in musiek sodat die dubbel-
sinnighede behoue bly?”

Die teks was vir hom moelik. 
Soos die lang lys woorde in die 
“Gloria”-gedeelte:

Aardonyx celestae, Alikreu-
kel, AkkedisBantu, Bradysaurus, 
Boegoe, Blaasopvis

Chloro�l, Chromista, Cactoblas-
tis, Codlingmot

Damara Dik-Dik, Diederikie, 
Dikkop...

“Die grootste werk was om uit 
te werk hoe die woorde inmekaar-
vloei en om op ’n manier ook die 
speelsheid daarvan vas te vang. Jy 
het van A tot Z net lie�ike woorde 
en dan moet ek dink: Hoekom 
het Antjie dáái woord gekies? 
Wat maak dit spesiaal? Hoe kan 
’n mens daardie idee van bewon-
dering vir die natuur, maar ook 
bewondering vir die taal – vir die 
klanke van die taal – behou, en 
hoe kan jy dit op ’n manier aan die 
koor voorstel sodat hulle dit ook 
kan geniet? Daar is ook iets vir-
tuoos daaraan om die hele aarde 
met 26 letters te benaam.” 

Antoni is deur Marthinus 
genader om die nuwe mis te toon-
set. “Toe Antjie die eerste dra� 
stuur en dis ’n Mis vir die Univer-
sum… ek dink Marthinus was so 
half uit die veld geslaan. Die oor-

spronklike gedagte was nooit 
’n ‘groen mis’ of ’n natuurgedrewe 
mis nie.”

Die nuwe verbond verskuif die 
fokus weg van die mens as die 
middelpunt van God se skepping 
en fokus op die skepping – die 
heelal – as die middelpunt. God 
word uitgebeeld soos Hy in die 
natuur vergestalt word. En dit het 
groot byval gevind by Antoni. 
“Persoonlik is ek behép met die 
klanke van die natuur. Vir my 
is die stilte van die natuur soos 

musiek. Toe ek ’n teks van Antjie 
kry wat presies dáároor gaan, oor 
die natuur... was vir my dit soos 
a-ha, yes!”

Maar Marthinus wou tóg die 
menslike element deel maak van 
die mis. 

“Toe kom die idee van Marthi-
nus af: Kan Antjie nie met die 
operakoor praat en onderhoude 
voer en hulle leer ken en van hulle 
stories by die teks insluit nie?”

Die koorlede se stories vorm 
inderdaad nou deel van die mis. 
Hulle stel hulle voor en sing oor 
hulle eie lewensverhaal. Antoni 
en Antjie wou van die begin af 
seker maak die gehoor weet dis 
die koorlede se eie stories wat in 
daardie deel van die mis vertel 
word. En dis hier waar Antoni 
gekies het om te begin met sy 
skeppingsproses, die toonsetting. 
Die mis is letterlik musikaal gebou 
op die name van die koorlede. 

I am Simphiwe Kevin Vuyo 
Myeki, 

born in the dusty streets of 
Guguletu...

(Uittreksel uit “I am”)
“Dis amper kinderlik een-

voudig. Dít was my vertrekpunt 
– om die letters in die name en 
woorde te vat en dit in note te 
omskep. Om te kyk of ’n mens 
musiek kan laat ontstaan uit die 
name self.”

Die tegniek bepaal dus dat 

elke letter ’n noot is, byvoorbeeld: 
Antoni: Die letter “A” is die noot 
A (of fa of la), “N” bestaan nie en 
daarom kan dit ’n rus wees, “T” 
is ti, “O” is do of sol, “N” is weer 
’n rus en “I” is mi of ti. 

“Ek kan letterlik iemand se 
naam vat en die note vinnig-vin-
nig uitwerk en daarmee sit en dit 
deurdink. Hoe kan ek dit saam 
groepeer sodat dit vir my sin 
maak; hoe kan ek akkoorde insit? 
Gewoonlik is daar meer as een 
opsie, wat beteken ek kan kies wat 
ek daar wil doen. Eerder as wat ek 
noodwendig komponeer, voel dit 
vir my of ek verwerk; ek vat be -
staan de materiaal en herrangskik 
dit. En veral in hierdie werk is dít 
vir my belangrik, want die koor 
is nie net ’n instrument nie; elke 
koorlid moet integraal déél word 
van die musiek.”

Die Rooms-Katolieke ritueel 
van belydenis (van die mens se eie 
seer en skuld) is ’n sterk tema van 
dié mis. Die mens dra skuld en 
moet bely dat ons die aarde en die 
skepping nie oppas nie en mekaar 
en die aarde leed aandoen. Maar 
die belydenis as helingsproses kom 
sterk na vore waar die koor hulle 
eie én mekaar se stories sing. 

Ah Lacrimosa – Part of me is 
already taken away. 

My daughter was so calm and 
peaceful in her co�n. 

I thanked God for giving me a 

Conway October, een van die dansers, reik na die son in Die nuwe verbond. Hy word omring deur lede van Kaapstad Opera se koor. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

Antoni Schonken
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Ramírez se Misa Criolla is die 
middelste van die drie misse 
wat deel uitmaak van die ambi-
sieuse MI(SA)-projek. Amanda 
Strydom is die solis in die Misa 
Criolla, asook die voordraer in 
Die nuwe verbond – ’n Misorde 
vir die universum.

Sy het die Misa Criolla al by 
’n paar geleenthede gesing en is 
besonder lief daarvoor.

“Die musiek is beeldskoon,” 
sê sy. “Toe ek dit die eerste keer 
in 2005 hoor, het ek gevoel 
dit is die musiek van my siel. 
Dis passievol en om die een of 
ander rede is dit vir my maklik 
om te sing; asof ek dit instink-
tief ken.”

Die kans om wéér die Misa 
Criolla te sing was deels waar-
om sy ingestem het om aan die 
MI(SA)-projek deel te neem.

Antjie Krog is bekend vir haar 
uitdagende skryfwerk. Sy het 
die teks geskryf vir Die nuwe 
verbond – ’n Misorde vir die 
universum. Met dié grensver-
skuiwende werk kyk sy ver-
nu wend na die mis en ons 
Godsbeskouing. Sy gesels uit 
Nederland met ons.  

“My eerste reaksie toe ek die 
opdrag kry, was om dit van die 
hand te wys – ’n mis is ’n daad 
van geloof, maar nie regtig iets 
waarmee ek grootgeword het 
in die NG Kerk nie. Tog kon 
’n mens dadelik aan allerlei 
ander wêreldlike misse dink 
en voor ek my kom kry, besef 
ek hoe geweldig ’n mens die 
outydse Afrikaans mis (!) in tye 
waar mense praat van witness 
en blessings.”

Antjie het eers die teks 
geskryf, sonder enige musiek, 
net met “poëtiese ritme” in 
gedagte, en daarna het Antoni 
Schonken die teks getoonset. 

“Vir my is gedigte skryf 
om musiek te skryf. Daarby is 
lieder my gunstelingvorm van 
musiek, en daarom loop gedigte 
en musiek vir my nog altyd die-
selfde pad.”

Die mis – die styl, die woor-
de, die tradisie – as vorm is 
’n religieuse stuk musiek wat 
uit ’n ou liturgiese geskiedenis 
kom. En hier gebruik Antjie die 
styl om nie oor God te skryf 
nie, maar wel oor die skepping. 

“Die liturgiese taal van die 
mis (en ek het ’n wonderlike 
Afrikaanse vertaling gekry 
uit die Klein-Karoo) is vir my 
pragtig en dit anker onmid-
dellik my innerlike in iets diep 
spiritueels. Dus word die hel�e 
van die transformasie reeds 
gedoen deur die binneruimte 
waaruit die taal kom. As ek dit 
verbind met die dinge waarvoor 

‘Mense nié die middelpunt van die skepping’
Antjie Krog

chance to be her guardian. 
I lost my son on Christmas day 

and a few months later his mother. 
My parents died a month apart 

while I was still a child. 
I have seen many deaths, I can’t 

even count any more...”
(Uittreksel uit “Dies Irae”)
“Jy het 28 mense wat elke dag 

vir repetisies opdaag en elke liewe 
dag is hulle besig om hulle eie sto-
ries te sing. Hulle praat oor hulle 
kinderdae – soms haglike dinge – 
maar hulle is ook besig om mekáár 
se stories te sing. Hulle doen dit 
elke dag en hulle is dapper daar-
oor... Dis ’n confessional op ’n baie 
hoë vlak.”

Die mis as vorm sluit ’n klomp 
geskiedenis en konteks in wat 
bydra tot die kompleksiteit  en 
oorweldigende verantwoorde-
likheid om dit aan te pak. 

“Daardie heel eenvoudige teks, 
kyrie eleison – ‘Here, ontferm 
U oor ons’. Jy ken die vertaling, 
jy weet dit is Grieks. Maar dan, 
as jy die mis begin verstaan en 
besef hoe oud dit is, en dat mense 
daardie presiese woorde al ’n duis-
dend jaar sing... dán begin jy besef 
hoe moeilik dit is. Jy kan nie net 
op ’n dag dink ‘vandag gaan ek 
’n mis skryf ’ nie. Ek het dit gedoen 
met ’n intieme begrip dat die mis 
nié ’n eenvoudige proses is nie.” 

Die mis het Antoni se eie Gods-
beskouing versterk. “Ek sukkel al 
’n lang tyd met die kerk. Ek het 
grootgeword in die NG Kerk en 
die musiek van die kerk. Deur 
musiek het ek my eie idee van 
geloof ontwikkel, want musiek-
skryf is vir my ’n intens godsdien-
stige ervaring. Maar ek het in die 
jare wat ek by die bediening van 
die liturgie betrokke was, ’n tipe 
ontnugtering beleef van kerklike 
geloof. Dus het ek dié proses aan-
gepak met ’n heel ander idee van 
God. Vir my was God nog altyd in 
die klein dingetjies: as jy langs die 
see sit of in die doodse stilte van 
die veld sit…”

Vir Antoni was die reis met die 
mis ’n persoonlike helingsproses. 

“Om met twee legendes soos 
Marthinus en Antjie te werk is 
’n ongeloo�ike voorreg. Ek het in 
die laaste 16 maande só baie geleer 
– nie net van musiek nie, maar ook 
van kuns. En van menswees. 

“Ongeveer drie jaar gelede het 
ek musiek geskryf oor kinder-
moord in Suid-Afrika en dit het 
my op kreatiewe vlak leed aange-
doen. Eers toe ek dié projek begin, 
het ek besef ek het drie jaar lank 
amper nie musiek geskryf nie. Ek 
kón nie musiek uitdink nie, nie 
temas uitdink nie.

“In daardie opsig was hierdie 
mis, en die stories wat ek gelees 
het... Jy skryf musiek oor die 
koorlede, jy werk elke dag met 
hulle, hulle sing daai musiek. Hulle 
is ongeloo�ik dapper. 

“Daardie proses van gene-
sing was lank, maar ’n paar weke 
terug het ek vir die eerste keer die 
oggend wakker geword en besef: 
Ek wíl wakker word. Ek wíl musiek 
skryf. Ek wíl aangaan.” 

lig, lig moet ons op die aarde  
leef

en sag omgaan met mekaars 
horingsvlies mekaars oerstof en 
asem…

(Uit “Helie Eleison”)

“Ek was nogal oorweldig,” ver-
duidelik sy. “Die vooruitsig van 
Antjie se teks in Die nuwe verbond 
en om weer die Misa Criolla te sing 
was egter onweerstaanbaar.”

Boonop het sy nog nooit saam 
met die regisseur Marthinus 
Basson gewerk nie en dít was die 
kersie op die kolwyntjie. Die nuwe 
verbond is ’n werk van ontsagwek-

kende omvang en Amanda was 
aanvanklik lugtig daarvoor.

“In Die nuwe verbond is ek 
die stem van die digter Ant-
jie Krog. Ek was aanvanklik 
vreesbevange, maar die enigste 
ma nier om jou vrees te besweer 
is om die bul vreesloos by die 
horings te pak. Danksy baie 
repetisies het ek geleidelik ge-
makliker geraak met die teks. En 
natuurlik herhaling en herhaling 
van die dialoog.”

Amanda vier vanjaar haar 
40ste jaar in die musiekbedryf. 
Sy noem haar belewenis van 
dié projek as een van die vele 
hoogtepunte van haar loop-
baan. “Absoluut,” beaam sy. “Dit 
is ’n geweldige uitdaging vir 
my as sangeres, wat nie aldag 
’n geleent heid soos dié gegun 
word nie.” – Marina Griebenow

Amanda Strydom
‘Dis asof ek die musiek instinktief ken’

Amanda Strydom sing ook in dié driedelige werk die Misa Criolla 
van Ariel Ramírez. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

alle aardse lewe diep dankbaar 
behoort te wees (die son, water, die 
maan wat die water gestabiliseer 
het sodat daar grond kon ont staan, 
alge wat soortvan begin het met 
suurstof, ensomeer), dan bring dit 
kerngedagtes van my bymekaar.”     

Die koorlede se eie stories is 
in die mis geïnkorporeer en bring 
’n ander dimensie tot die teks. 

“Dit was deel van die opdrag – 
’n mis waarin die koor se verhale 
gebruik word. Ek het dit uitgebrei 
tot ’n breër verweefdheid. Om die 
proses beheerbaar te maak het die 
koorlede ’n klompie vrae ontvang 
en hulle antwoorde is verwerk en 
ook ineengeweef. Die ideaal is dat 
die hele mis ’n intense ervaring 
van verweefdheid bied.” 

Die koor se storie word in die 
“Dies Irae”-deel vertel, wat ’n kern-
beweging van die requiem is en 
tradisioneel nie in die mis voor-
kom nie. 

“Ek het afgekom op misse 
waar by ander bewe gings ingevoer 
is en die woede, die wraak van die 

‘Dies Irae’ het my vreeslik aange-
trek: Mense is woedend vir me-
kaar, maar ek dink ook die aarde is 
uitermate woedend vir ons almal 
– uit die koorlede se reaksie het die 
woede maklik ingepas...” 

Antjie se teks daag die tradisio-
nele idee van die mens as die mid-
delpunt van God se skepping uit. 
Waar is die mens se “plek” in die 
wêreld van vandag dus?

“Baie navorsing het hierin 
gegaan. Een rigting was die spe-
si�eke volgorde van die ontstaan 
van die planeet. Gelukkig kan ’n 
mens in Utrecht, Nederland, by die 
sterre wag ongeloo�ike boeke kry 
wat ver al ’n mens se taal kan in-
formeer. Ander navorsing het my 

ook op ’n sogenaamde ‘groen’ 
mis laat a�om, waar ’n paar 
bekende gedigte van verskillen-
de digters gebruik is. En nou 
weet ons dat om ‘groen’ te wees 
’n heerlike ontsnapping is uit 
die dilemma wat mense bring: 
Get rid of people, we care about 
the environment. Dit is die 
luiste vorm van moraliteit. Ons 
kan nie na behore na die aarde 
omsien as ons nie na behore 
na mekaar kan omsien nie, en 
andersom. Dit was dus ’n obses-
sie by my om die mens nie die 
hoogtepunt van die skepping te 
maak nie, maar nou te verweef – 
ons is met alles verweef en alles 
met ons.” – Marchelle van Zyl

Tonele uit Die nuwe verbond – 
die foto regs is die slottoneel. 
FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
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MI(SA). Musiekteater.  
Adam Small-ouditorium.  
1 tot 3 Maart.

Die teaterskepper Marthi-
nus Basson sê die 
MI(SA)-projek trek 

“ ’n geskiedenis van volkse aan-
bidding bymekaar”, van die Missa 
Criolla en Missa Luba, bekende 
gewyde werke in die volksidioom, 
tot ’n splinternuwe skepping, Die 
nuwe verbond – ’n Misorde vir die 
universum deur Antjie Krog (teks) 
en Antoni Schonken (musiek). 

Saam met Marthinus, Antjie 
en Antoni is die naamkunstenaars 
’n indrukwekkende inventaris van 
erkende en opkomende plaas-
like verhoogtalent: onder andere 
Pieter Bezuidenhout (dirigent en 
musiekregisseur), Si�so Kweyama 
en Ina Wichterich (choreograwe), 
Michael Mitchell (stel-en-kos-
tuum ontwerper) en Chris Pienaar 
(beligting), die soliste Amanda 
Strydom, Ané Pretorius, Brittany 
Smith, Ernestine Stuurman en 
Makudupanyane Senaoana, die 
orkesleier, Erik Dippe naar, en die 
koor van Kaap stad Opera. 

Die produksie is, in een woord, 
monumentaal. Dié uitspraak 
is egter een van omvang en nie 
’n waarde-oordeel nie. Die proble-
matiek rondom monumentbou en 
kontekstualisering word in vandag 
se debatte groot en rooi geskryf 
– en in ’n kunswerk, anders as 
in ’n akademiese verhandeling, 
kan ’n mens sekerlik nie verwag 
dat alles, veral met die eerste 
oogopslag, maklik verteerbaar 
uitgespel word nie. Dit laat vrae 
– drie kwessies, een �loso�es en 
twee meer prakties en uitvoe rend: 
Eerstens wonder ’n mens oor hoe 
om die keuse van werke te vertolk, 
dan oor die ontwerp en, laastens, 
oor die nuwe musiek. 

Filoso�es wil ’n mens weet: 
Is die Missa Luba, deels gekom-
poneer en later opgeteken deur 
vader Guido Haazen in die des-
tydse Belgiese Kongo, nie ’n tipiese 
instrument van kolonisering, 
’n middel om Europese geloofsoor-
tuiginge te setel in gekoloniseerdes 
se kultuur nie? Hoe kontekstuali-
seer en “lees” ’n mens dit teenoor 
die werk van die Argentynse kom-
ponis Ariel Ramírez, wat sy loop-
baan aan Argentynse volksvorme 
gewy het en wat met die Missa 
 Criolla groot sukses bereik het... 
nadat die Tweede Vatikaanse 
Konsilie amptelik Katolieke aan-
bidding in spreektaal toegelaat 
het? Dan volg die teks van Antjie. 
Hoe strook haar humanistiese en 
ondermynende hervertolking met 
die meer tradisionele tekste? 

Marthinus begin sy program-
notas so: “Ritueel. Wegkruipplek. 
Harnas vir die gees. Balsem teen 
die pyn. Om deel te neem, deel 
te wees van iets groter, iets ewig, 
iets stigtend. Iets ontstigtend...” 
’n Mens lei af dat dit gaan oor 
die universele temas, eerder as 
’n nouer blik op eietydse kwes-
sies. Maar kuns bestaan nie in 
’n vakuum nie. In Afrikaans 
het die woord “volk” heilige en 
onheilige konnotasies. Wanneer 
volksmusiek dan opgedis word, 
kan ’n mens nie wegskram van die 
moeilike vrae oor en moontlike 
interpretasies van wat op die ver-

hoog plaasvind nie. 
In die Missa Criolla was daar 

’n redelik prominente tafereel waar 
dit gelyk het of een van die dansers 
’n heilige toeval kry of kortston-
dig in ’n beswyming verval – wat 
versinnebeeld dit? 

Het die dansers se bewegings 
in die Missa Luba iets spesi�eks in 

die teks of agtergrond geïllustreer, 
of is dit bloot ’n intuïtiewe respons 
op die verloop van die musiek? 

Wanneer ’n danser sy ledemate 
knoop terwyl hy ’n Bybel vashou, 
of Amanda oor Bybels loop soos 
op klippe in ’n stroom, waag dit 
’n mening oor die universaliteit 
of aanpasbare strekking van die 

Christelike geloof? Dit is immers 
nie die Teater van die Absurde nie 
en ’n mens soek betekenis. 

Antjie skryf dat die liturgiese 
taal van die tradisionele mis 
’n mens “onmiddellik aan iets 
diep spiri tueels” anker. ’n Mens 
gee sonder bedrog toe – haar teks 
is subliem. Sy bely die primaliteit 

van �siese stowwe en prosesse in 
’n nuwe credo: “Ek glo aan die 
heilige sianobakterieë, fotosintese 
en die gemeenskap van bome, die 
almag van Water, die seëviering 
van die Son, die wederopstand-
ing van die planeet, en ’n lewe 
van Ewige Omgee.” Sy besing die 
natuur en vermaan ons oor wat 
ons ons medemens en die omge-
wing aandoen. Die moontlikheid 
bestaan dat Die nuwe verbond 
gehoorlede met meer behoudende 
geloofsoortuigings kan ontstel. 
Antjie maak geen verskonings nie. 
Dit is duidelik dat haar oorweging 
van die godheid strek tot die god-
delike in die skepping en dat die 
lot van die mensdom nie van  
sosiopolitieke omstandighede 
geskei kan word nie. 

Hierteenoor was Antoni se 
musiek vir Die nuwe verbond meer 
problematies. Dit het gevoel soos 
’n klankbaan wat vanuit die agter-
grond tot in die kollig gestoot is, 
en uiteindelik nóg vis nóg vlees is. 
In die programnotas noem hy dat 
daar betekenis in die keuse van die 
toonaarde is – en moontlik sou 
iemand met die volmaakte abso-
lute toonhoogtesin kon sin maak 
uit wat dikwels soos ’n amorfe, 
ongedi�erensieerde klankmassa 
voorgekom het. Toegegee, die 
skeppende kunstenaar hoef hom 
nie tot in jota en tittel te verklaar 
nie, maar selfs vir iemand goed 
bekend met misse stokoud en 
splinternuut, was dit moeilik om 
die inspirasie uit die tradisionele 
misvorm en canti te identi�seer 
en te volg. ’n Mens moet dit egter 
duidelik stel: Die musiek was nooit 
onaangenaam nie. Dit was, vir my, 
bloot vervelend en niksseggend 
met verwysing na die teks, wat ook 
te dikwels in kontrapuntale seksies 
of uit wanbalans met die orkes 
verdwyn het. 

Dit is ook te bevraagteken of 
’n operakoor die geskikte instru-
ment vir Antoni se komposisie styl 
is. Hy beroep hom dikwels op die 
soort dissonansies en harmoniese 
progressies wat hoog mode by 
sekere kontemporêre koorkom-
poniste is en berus op ’n slanker 
klankideaal as in die post-Barok 
operawêreld. Hoewel die intonasie 
nooit heeltemal die pad byster 
geraak het nie, het pro minente en 
donker vibrato e�ens dwarsgesit 
met wat, vermoedelik, Antoni se 
intensie was. 

In die geheel gesien, het 
die sangers wel goed gevaar in 
’n veeleisende produksie. Ouder-
gewoonte moet ’n mens egter 
uitwys dat die gemiddelde opera-
koorsanger kan doen met beter 
opleiding in die bewegingskuns, 
veral wanneer hulle die verhoog 
met professionele dansers deel. In 
die Missa Criolla was dit jammer 
dat Amanda se stem nie heeltemal 
gesond geklink het nie. ’n Mens het 
juis uitgesien na die rou vertolking 
waarvoor sy bekend is, maar sy 
moes soms terugval op asemhaal 
ná elke sillabe, en die intonasie het 
veral daaronder gely. 

As MI(SA) dit ten doel had om 
jou met vrae te laat, dan slaag dit 
dalk in daardie opsig. Maar die 
uiteindelike beeld is van iets met 
’n enorme begroting wat te veel 
probeer wees, en daarom te min 
sê. – Willem Bester 

Monumentaal, 
maar daar’s vrae

HEEL BO: Koorlede wat nie Afrikaans kan praat nie, het Krog se teks foneties aangeleer.
BO: Dansers en koorlede Vrydagaand op die verhoog in die Adam Small-ouditorium vir die 
 uitvoering van Die nuwe verbond – ’n Misorde vir die universum. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT
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Uitstalling

Tussen die rakke van 
Landbouweekblad se 
beknopte argief, waar al 

5 000 uitgawes van 1919 tot nou 
gebêre word, kan ’n mens 
net-net kruisbeen sit. 

Dis ses maande voor dié 
tydskrif se eeufeesuitstalling op 
die Woordfees. Ons merk elke 
voorblad wat ’n mens twee keer 
laat kyk: ’n Bosveldpionier met 
’n weglêsnor, ’n Stellenbosse boer 
met arms vol eiervrugte, Swakara-
jasse uit Namibië (hoogmode 
in die jare sestig), oorstromings 
op Calvinia – altesame 800 tref-
fende voor blaaie van reg oor 
Suider-Afrika. 

Toe begin ons uitdun. Voor-
blaaie met deeglike byskri� e kry 
voorkeur, want name en plekke 
is belangrik: ’n Kaalvoet Paddy 
Rossouw van Robertson dra 
’n melkemmer op haar skouer 
(1955); André le Roux van 
Wellington trippel die saalperd-
hings Brutus (1963); Daan Smith 
van De Rust kerf ’n stukkie 
pruimtwak vir sy pyp (1965). 

Die ou byskri� e is meer liries 
as vandag s’n. Op Rustenburg ken 
almal die Dalmatiese hond met 
sy “swart kolle soos rosyntjies in 
’n roompoeding”. Op Volksrust 
boer Jeanetta Uys met South 
Devons, die “stie� ind van ons 
beeste”. ’n “Suikertapyt rol oop” 
by Malelane danksy die Krokodil-
rivierskema. 

En Landbouweekblad is seker 
die enigste tydskrif wat sonder 
’n sweempie ironie ’n Charolaisbul 
beskryf as ’n “Franse vleisblok wat 
spog met yslike agterkwarte.”

Uit die nate uit
Vyf maande voor die Woordfees, 
en die oefening skuif uit die argief 
na Landbouweekblad se hoo� an-
toor in Kaapstad. 

Ou tydskri� e, bokse vol argief-
foto’s en koeverte met uitknipsels 
staan op, onder en rondom my 
lessenaar. Die projek bars uit sy 
nate. Toe die derde joernalis oor 
’n bundel boorgatstories struikel, 
kry ons ’n tweede lessenaar, en 
kort daarna ’n derde een en ’n rak 
bo die spaaryskas. 

Ons plak honderde bank-
kaart-grootte voorblaaie teen die 
sentrale raadsaal se glasmuur op 
– almal op kantoor moet vir hulle 
gunstelinge stem. ’n Stoere boer-
vrou van Clarens met haar beste 
breëborskalkoen (1958) vaar goed, 
asook ’n pa en seun wat in plasse 
water dans ná broodnodige reën 
by Marble Hall (2016). 

Uiteindelik is net 200 voor-
blaaie op die kortlys. Die must-
haves skuif na ’n tweede muur, 
soos volbladtekeninge deur die 
kunstenaars T.O. Honiball en Flip 
(o� ewel Horace Coaton van 
Wellington, self ’n vrugteboer), 
Katinka Heyns wat op ’n perd 
galop (1970), John Deere-trekkers 
wat die Melkweg verlig (2016) en 

’n Hele eeu se voorblaaie
Landbouweekblad is vanjaar ’n eeu oud. Heléne Booyens vertel hoe 100 voorblaaie – 

van muilspanne tot hommeltuie – uit die argief tot op die Woordfees gereis het. 

“ ’n skroeiende son wat plant en 
dier verteer” in die 1965-droogte. 

Toe begin die groot skommel 
en kies, want elke streek, bedryf 
en landboutradisie moet ’n plekkie 
kry: dadels van Kakamas, spog-
varke van Aliwal-Noord, ploeg-
perde op Elsenburg, koring van 
Loskop, pomelo’s uit Swaziland, 
boerbokke van die Bo-Gamtoos, 
mielies van Hopetown, heu ning 
van Christiana, emoes van 
Pot chefstroom en nog en nog. 

Net een boer verskyn twee 
keer: Flip Visagie van die plaas 
Sandkraal. Eers staan hy op die 
manshoogte duine wat die Riet-
Rhenosterrivier amper oornag 
op sy saailande uitgespoeg het. 
Vier jaar later werskaf hy tussen 
welige rolbosse, wat beter as ooit 
groei nadat hy vrugbare slik met 
’n yslike skaarploeg (vier voet ses 
duim diep) na bo gebring het.

’n Kunstige oog
Die US Woordfees was gaaf genoeg 
om vir ons die Adam Small-foyer 

as venue beskikbaar te stel. 
Eliza beth Miller-Vermeulen kom 
as kurator aan boord. 

Ons groepeer van die voor-
blaaie volgens tema – soos oestyd, 
water en werktuie. Ander word in 
’n chronologiese rits aangebied: 
Eers die advertensie-voorblaaie 
oor melksalf, Springbok-tabak en 

SA Spoorweë, dan die groot swart-
en-wit opstalfoto’s, en uiteindelik 
vandag se reuse-stropers, hommel-
tuie en skaars wild. 

Die � nale voorblad-seleksie 
gaan na die retoesjeerspan, wat 
dekades se vlekke skoonmaak en 
kreukels uitstryk voor die voor-
blaaie drukkers toe gaan.

Meet en pas 
’n Week voor die US Woordfees 
word sewe yslike uitstalborde uit 
Kaapstad afgelewer. Nes jy na een 
kyk, vlek en kraak hy en minstens 
een van sy wiele val af. Ek verneem 
van die kunsgemeenskap dat uit-
stalborde hulle altyd so gedra. 

Ons bereken presies waar om 
die gaatjies te boor deur ’n skaal-
model te skep op InDesign, die 
bladuitlegprogram wat Landbou-
weekblad gebruik. (Dit is nie waar-
voor die sagteware bedoel is nie, 
maar ’n boer maak ’n plan.) 

Dit is ’n interessante storie om 
te installeer in ’n venue waar ook 
teaterproduksies aangebied word. 
Sekere tye moet alles tjoepstil 
wees, want Katvoet repeteer. Soms 
is die beligtingspan op die pik-
donker verhoog, en jy mag nie dié 
deur oopmaak nie, want dit laat 
sonlig in. Toe ek my dagboek in 
die werkswinkel vergeet, navigeer 
ek net op gehoor soontoe.

Ons verdwaal gereeld in die 
smal, donker gangetjies rondom 
die verhoog. In ’n stadium maak 
iemand ’n verkeerde deur oop en 
soos die poorte van die hel borrel 
die rook daaruit – die rookmas-
jien wat vir die aand se vertoning 
opwarm. Gelukkig is daar gewoon-
lik iewers ’n dramastudent met 
’n papier-mâché-swaan onder die 
arm wat vir jou die pad sal beduie.

Ten spyte van ’n paar verkeers-
knope, wondergom wat vir oulaas 
nie wil saamwerk nie, ’n pap 
wiel en die feit dat al die pienk 
Steri-Stumpies op Stellenbosch 
uitverkoop is, is die voorblad-
uitstalling betyds gereed.  

Heléne Booyens is ’n 
oud-redaksielid van INK. 

’n Smorgasbord vol voorblaaie in Landbouweekblad se kantoor. Redaksielede kon hier hulle gunstelinge kies.  FOTO’S: HELÉNE BOOYENS

die verhoog. In ’n stadium maak 
iemand ’n verkeerde deur oop en 
soos die poorte van die hel borrel 
die rook daaruit – die rookmas-
jien wat vir die aand se vertoning 
opwarm. Gelukkig is daar gewoon-
lik iewers ’n dramastudent met 
’n papier-mâché-swaan onder die 
arm wat vir jou die pad sal beduie.

knope, wondergom wat vir oulaas 
nie wil saamwerk nie, ’n pap 
wiel en die feit dat al die pienk 
Steri-Stumpies op Stellenbosch 
uitverkoop is, is die voorblad-
uitstalling betyds gereed.  

Heléne Booyens is ’n 
oud-redaksielid van INK. 

In 1970 verskyn Katinka Heyns as jong aktrise op 
Landbouweekblad se voorblad. Sy het toe die rol van Linda 
in Jans Rautenbach se rolprent Jannie Totsiens vertolk. 
Sy het destyds vertel:  “Ek is mal oor perde. Ek het ’n perd 
op ’n plaas in Oos-Transvaal (nou Mpumalanga) en haar 
naam is Tosca. Tosca was die eerste opera wat ek gesien 
het. “Ek was in ekstase toe ek hoor daar gaan ’n perd in 
Jannie Totsiens wees. Ek het elke week ryskool toe gegaan 
om my perdry op te knap. Maar toe kom die ontnugtering: 
Dis mooitjies ’n houtperd en nie ’n rêrige perd nie.
“As ek perdry, is ek vry. Dis soos Linda – sy wil ook ’n perd 
hê waarmee sy kan wegry van alles af. Dit was heerlik om 
Linda te speel.”

Katinka op ’n galop!

Hélene se werkstasie was ’n chaotiese argief in die kleine.  
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Skrywers en boeke

Wat is impak van dié beleid op ons skole?

‘Ná Zuma  
is ek weer 
hoopvol  
oor ons land’

Jansen oor opvoeding. Met 
Jonathan Jansen. Biblioteek-
ouditorium. 1 Maart.

 
Watter maniere vind die spog-
skole van die Kaapse suidelike 
voorstede om kinders toegang te 
ontsê aan hul bevoorregte gange, 
en watter invloed het dit op die-
gene wat nie daar toegelaat word 
nie? Wat is die impak op Afri-
kaanse skole?

Dit is wat die onrustige 
navorsersbrein van prof. Jona-
than Jansen – een van ons land 
se leidende opvoedkundiges en 
tans buitengewone professor in 
opvoedkunde aan die Universiteit 
van Stellenbosch – besig hou, as 
begronding vir sy nuutste boek, 
Who gets in and why?, wat teen 
die einde van die jaar verskyn.

Jonathan het as deel van die 
Woordfees Vrydag die tiende 
dokumentesentrum-lesing aange-

bied, en dit was só interessant. Sy 
navorsing handel oor 30 uiteen-
lopende laerskole in die suidelike 
voorstede, van Reddam met 
basiese skoolgeld van R130 000 
per jaar tot die laerskole vir die 
werkersklas van Lansdowne.

Ras speel ’n rol in die same-
stelling van daardie skole. Klas 
ook, en hy verken dit oopkop. 
Van die skole het vreemde 
gewoontes. Spring�eld College is 
byvoorbeeld sekerlik die enigste 
skool ter wêreld wat sy oudon-
derwysers in die skool se vierkant 
begrawe. Die nonne lê al drie diep 
en die begrafnisse traumatiseer 
die graadeens vreeslik, maar hei, 
dis tradisie, so dit duur voort.

Maar eers het hy stilgestaan 
by wat goeie navorsing is: Dit wil 
’n komplekse probleem verstaan-
baar maak aan die hand van die 
stel van ’n goeie vraag (die eerste 
jaar van ’n PhD-studie moet 

daaraan gewy word om die vraag 
te formuleer, meen Jonathan) 
en die be vordering van kennis. 
Navor sing handel dus meer oor 
vrae as oplossings, en dis waarom 
die lot van Afrikaanse skole in die 
suidelike voorstede hom so inter-
eseer – hierdie Matieprofessor 
wat beweer hy het ’n Kovsiehart.

Waarom, vra Jonathan, �oreer 
’n laerskool soos Jan van Riebeeck 
in die stadskom só dat kinders 
weggewys word, terwyl Simon 
van der Stel in Wynberg en Paul 
Greyling in Vishoek verklein?  

Hy wys eerstens daarop dat 
skole sowat agt maniere het om 
kinders te keur (en dus toe te 
laat, maar ook uit te hou, en hul 
leerlingbasis nie te transformeer 
nie): sibbes kry voorkeur, skool-
geld, toelatingstoetse (wat eintlik 
onwettig is) en onderhoude met 
die ouers (maatskaplike seleksie, 
hoewel versluier), toetse oor 

kennis van die skool (uiteraard 
onregverdig teenoor die buite-
stander), statuspersepsies, die 
daarstel van gr. R-klasse (wetlike 
vryskelding van skoolgeld vir 
armes geld nie vir gr. R nie, so 
siedaar, jy het ryker ouers) en die 
erfenisbeleid (as oupa, ouma, pa 
of ma daar was, is jy in).

Skole trek hul voedingsgebied 
se radius ook maar lukraak en 
gemaklik – die skole in Pinelands 
neig eerder wes na die kant van 
Observatory en die stad as oos na 
Langa, reg langsaan.

Wat skole in die suidelike 
voorstede ná 1994 betref, het 
nabyheid aan spoorlyne asook 
veranderende demogra�e ’n 
rol gespeel. Die Laerskool 
Paul  Greyling in Vishoek se 
hoof-voedingsgebied was die 
vloot en spoorwegwerkers, wat 
nou nie meer soveel Afrikaners in 
diens het nie, en in Simon van der 

Stel se geval was dit die weermag 
en die spoorweg, met dieselfde 
gevolg. 

Boonop, meen Jonathan, het 
die invloei van die swart en bruin 
werkersklas ná 1994 die res van 
die wit Afrikaanse werkersklas 
só laat skrik, dat hulle sak en pak 
Bothasig toe is. Hy verwag dus 
dat die Afrikaanse laerskole in 
Vishoek en Wynberg sal  
verengels.

Jan van Riebeeck se situasie is 
anders, veral omdat dit te ver is 
om ’n laerskoolkind van die stasie 
af berg-op en berg-af te laat stap 
skool toe deur die stadskern, elke 
dag. Vir  hoërskoolkinders is dit 
makliker, so die Hoërskool Jan 
van Riebeeck is meer geïntegreer.

Dit was maar enkele insigte 
van ons land se lewendigste en 
onnutsigste onderwysbrein.  
Wat ’n  heerlik leersame lesing!  
– Jan-Jan Joubert

Deon Deon: Prooi. Skrywers-
fees. ATKV-Boeketent. 2 Maart.

Ná 25 jaar in die bedryf en 
boeke wat jaar-op-jaar 
soos soetkoek verkoop, 

is Deon Meyer behoorlik tuis in 
sy vel. Dít gesê… dit sou ’n helse 
pluimpie vir soetkoek wees as dié 
gebak soos ’n Deon Meyer ver-
koop.

Nét in Suid-Afrika en dit net 
in Afrikaans, is dit nie vir Deon se 
uitgewer vreemd om in die omtrek 
van 50 000 eksemplare van ’n nuwe 
Bennie Griessel-dossier te druk 
nie. Dan praat ons nie eens van 
hoe Deon in Engels verkoop, of die 
30 plus tale waarin van sy boeke 
deesdae vertaal word nie.

Jy kan van ou Bennie en 
Vaughn Cupido se anvonture in 
Frans tot in Mandaryns lees. In 
Mandaryns! Ek wonder hoeveel 
skrywers van Afrika en Suid-Af-
rika is in Mandaryns te lees. 
Marita van der Vyver dalk?

In elk geval, feesgangers wat 
Saterdag se praatjie tussen Deon 
en die ewe gesoute misdaad�k-
sie-hand Irma Venter gemis het, 
kan maar hul ou skoene agterna 
gooi. Julle het gewoon iets gemis.

Venter het op haar rustige, 
innemende manier vir Deon 
uitgevra oor onder meer hoe hy 
karakters begin of ontwikkel, die 
eenwoordtitels van sy boeke, die 
skryfproses, en hoe hy deesdae oor 

die land, Suid-Afrika, voel.
“Ek moet eerlikwaar sê, in  die 

Zuma-jare was ek baie pessimis-
ties. Wat vir my baie moeilik is, is 
dat ek so verskriklik hard gewerk 
het om ons land in die buiteland te 
bemark.

“Ek het dit gedoen omdat ek 
wou… omdat ek hierdie land so 
passievol lie�et.”

Deon het vertel hoe hy in die 
tyd van die Wêreldbekersokker in 
Suid-Afrika met onderhoude in 
Europa nie ’n kans laat verbygaan 
het om te sê hóé hy in die land glo 
nie. “Dit nadat joernaliste druk op 
my geplaas het om te erken dat dit 
’n totale mislukking gaan wees… 
hoe kán Suid-Afrika hierdie aan-
bied?”

Deon het gesê onder kwetsende 
vrae het hy bly antwoord dat 
Suid-Afrika ’n wonderlike land is, 
dat die regering werk en dat dit 
goed gaan aan huis.

“Ook toe Zuma aan bewind 
gekom het, is ek skerp, neerha-
lende vrae gevrae… maar ek het 
vir hom opgekom en gesê hulle 
kan nie met só ’n Eurosentriese 
blik na ons kyk nie.”

Na dít als, het Deon gesê, was 
die teleurstelling soveel groter toe 
Zuma “so ’n skurk uitgedraai het” 
en oor die skade wat hy aangerig 
het.

“Ons het almal so hard gewerk 
aan hierdie land, om te bou. Die 
skade van die staatskaping… my 

kwaad was verskriklik.”
Maar vandag, sê Deon, is hy 

weer optimisties. “Ek dink die taak 
wat voor ons lê is baie groot en die 
skade wat gedoen is, is geweldig 
groot – ek dink nie ons besef al 
heeltemal presies hóé groot nie. 
Maar, ek is weer optimisties.”

Oor sy boek Prooi spesi�ek 
waarvan ’n groot deel in Bordeaux 
in Frankryk afspeel, het Deon gesê 
dié streek is vir hom en sy geliefde, 
naas die Karoo, ’n gunstelingplek.

“Maar ’n mens skryf agter jou 
passies aan… jy skryf agter jou 
kwaad aan, agter jou liefde aan en 
agter jou frustrasie aan.

“Want ek dink hoe meer emosie 
jy voel wanneer jy skryf, hoe meer 
emosie sal die leser voel. Daar was 
net ’n stadium wat ek gedink het 
ek wil my liefde vir Bordeaux deel 
as die regte storie hom voordoen.”

Oor die sterk politieke aanslag 
van Prooi het Deon gesê daar was 
nie juis reaksie nie, behalwe een 

naamlose e-pos.
“ ’n Ou het vir my gesê hy is 

siek en sat vir my politiek in al my 
boeke en hy het nou net vir Prooi 
op die braaivleisvuur gegooi en as 
hy hier opstaan, gaan hy my ander 
boeke ook op die braaivleisvuur 
gooi.”

Deon sê toe skryf hy terug en 
sê vir die man: “Baie dankie vir jou 
eerlikheid, maar weet jy, jy het vir 
die boeke betaal. Jy kan met hulle 
doen nét wat jy wil.” – Jo Prins

Deon Meyer: ‘Ek werk hard om ons land in die buiteland te bemark.’ FOTO: NARDUS ENGELBRECHT
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Skrywers en boeke

Provence retoer. Skrywersfees. 
ATKV-Boeketent. 1 Maart.

Wat ’n vreugde om 
Vrydag oor die mid-
daguur in ’n groter, 

koeler Boektent-op-sy-nuwe- 
staanplek na ’n gesprek tussen twee 
formidabele vroue te kon luister: 
die immergewilde Marita van der 
Vyver, al die pad uit Frankryk, 
en Ingrid Jones, voorvatter by 
Mikateko Media in Kaapstad.

Die kollig het geval op Retoer: 
Pretoria – Provence (LAPA), 
’n keur uit Marita se beste 
rubrieke, sketse en essays wat nog 
nie voorheen in bundelformaat 
uitgegee is nie. Ingrid val sommer 
met die deur in die huis deur 
kaalkop te vra: Hoekom skryf 
jy? En Marita slaan die bal terug 
met: Hoekom nie? “Ná 30 jaar van 
heeltyds skryf, kry ek nog ’n kick 
daaruit!”

Sy lees uit haar jongste boek: 
“Om ’n heeltydse skrywer te word 
is nie ’n beroep wat enige verant-
woordelike ma haar kind sal aan-
raai om te volg nie. Dis � nansieel 
so onseker, en so wreed vir die 
brose ego soos enige ander beroep 
in die kunste – akteur, baskitaar-
speler, beeldhouer, noem maar 
 op – met geen vaste inkomste of 
betaal de vakansies of siektever lof 
nie. En dan is dit boonop, anders 
as die ander kunsteberoepe, so 
’n verdomp eensame a� êre dat 
jy soms soos die arme lonesome 
cowboy in die liedjie voel, behalwe 
dat hy darem ’n perd gehad het om 
sy werk saam met hom te doen.”

Volgens haar is die uitdaging 
nie om ’n storie te begin skryf nie, 
maar om dit kláár te skryf.

“Is daar nog ’n storie oor om te 
vertel, en hoe kom jy by daai storie 
uit?” wil Ingrid weet.

“Ek het nog baie stories om te 
vertel! Ek dink nie ek gaan lank 
genoeg lewe om al die stories te 
vertel nie. Ek sal moet begin kort-
verhale skryf.

“Hierdie boek bestaan nou uit 
rubrieke en essays. Dis ’n manier 
om die heeltyd aan die gang te bly 
– die uitdaging is nie daai jare en 
maande nie, so dis oefening vir die 
romans. Wat hierdie rubriekboek 
vir my besonder lekker maak, en 
hopelik vir die leser ook, is dat dit 
nie rubrieke is wat vir een spesi-
� eke publikasie geskryf is nie… 
Niemand hier kan dus sê maar ek 
het al alles gelees nie. Dis ’n huts-
pot – ’n mooi Afrikaanse woord.”

Sy gesels entoesiasties oor haar 
gunsteling kleur. “Ek het ’n ding vir 
blou – my kombuis is so ’n Frida 
Kahlo-blou geverf.”

En oor die groot geskenk om 
by ’n boek     te ken sessie haar Sub 
A- onderwyseres, die statige ju� rou 
Hanekom wat haar “letterlik geleer 
skryf het”, jare later te kon raak-

Marita praat oor ‘alleen 
roei om die wêreld’

loop. Ook oor haar lewenslange 
outsiderskap – “daai weglêhoen-
ders” – al wou sy op skool “die 
cool kid wees”.  “Ek dink ek het 
myself soms verraai om een van 
die cool girls te probeer wees.” 
En hoe sy haar tienerkamer later 
diepdonkerblou geverf het en “so 
eindeloos” na Pink Floyd se “Dark 
Side of the Moon” geluister het. 

Daar’s ’n storie oor hoe sy op 
Stellenbosch in Minerva beland 
het – “Min-ervare, het ons dit daai 
tyd genoem” – en dat sy nie uit 
’n roemryke familie met geleerdes 
kom nie. Hoewel dit “ongelóó� ik 
streng was”, het sy lewenslange 
vriende daar in die “dameskoshuis” 
gemaak. Maar ook: “Daar’s nou 
nog mense wat praat van hulle stu-

dentejare op Stellenbosch asof dit 
die hoogtepunt van hulle lewe was. 
Dis sad vir my, want dan beteken 
dit: Wat het jy daarna gedoen?

“Nostalgie is ’n wonderlike 
ding, want dis ’n lekker sagte 
kus sing, maar nostalgie kan ook 
’n ding wees waarmee jy jouself 
versmoor, dat jy nie sien wat 
om jou aangaan nie, dat jy nie 
waardeer wat jy nou het nie. Dat 
jy net terughunker die heeltyd.”

Sy’t ’n waitress by die Spur 
geword net om van hulle kaas-
koek te eet – dit was “love at � rst 
sight”, en is trots op die jaar wat 
sy ’n honneurs in joernalistiek 
gedoen het. Om die waarheid te 
sê, daardie klas het Saterdag hul 40 
jaar-reünie in Crozierstraat gehou.

David Bowie het sy eie hoof-
stuk in die boek, “want ons is 
terug by daai outsiders”. In haar 
st. 7-jaar het sy Bowie se Ziggy 
Stardust-plaat met die oranje hare 
en die zap-sign op sy gesig gekoop, 
en dit het haar brein oopgeblaas. 
“Dis oukei om anders te wees.” 
En hy’t homself vernuwe en nooit 
vasgehaak nie. Die aand ná sy 
dood kon Marita en haar dogter 
“Ground Control to Major Tom” 
vir mekaar sing, “en toe dag ek 
ja, ’n ma is mos maar ’n kind se 
Ground Control, en sy is Major 
Tom, sy gaan nou die wye wêreld 
in…”

Die langste hoofstuk gaan oor 
die karre van haar jong dae, en dit 
lei tot ’n skitterende disseksie van 

waarom sy so sentimenteel voel 
oor daardie tyd se rygoed. 

“Ek het grootgeword in die 
gloriejare van karre. Ons het álles 
gedoen in karre. Ons het geëet, 
ons het ge� iek, ons het gevry…”

Maar die huishulp en die hond 
kon nie in die hotelkamer slaap op 
die reis af Kaap toe nie, en dit het 
by haar ’n bewussyn van die poli-
tiek laat ontkiem.

Oor haar aangenome tuiste 
erken sy: “Kyk, die Franse kan kla, 
en die Franse kan staak.” En sy ver-
duidelik met groot humor waar die 
huidige geelbaadjiestaking sy oor-
sprong het. “Maar ek weet, ’n mens 
kla nie met die witbrood onder die 
arm nie.”

Oor terreurdade erken Marita 
dat jy dalk in Suid-Afrika onveilig 
voel in jou eie huis, maar in Frank-
ryk begin jy al hoe meer onveilig 
voel in ’n skare. “But we mustn’t 
compare miseries.”

Om ’n kosboek te skryf is 
“ ’n spansport” wat sy geweldig 
geniet, en Marita beplan eersdaags 
’n kos-podcast saam met twee 
mede-Suid-Afrikaanse uitskieters 
in Frankryk, Kobus “Braai” Botha 
van Parys en die bedrywige Jan 
Hendrik van der Westhuizen van 
JAN in Nice as gaskunstenaar.

“Ek sê dit aspris hierso dat 
Kobus sy gat in rat kan kry dat 
ons die ding doen!”

Maar haar hart sal maar altyd 
lê by soloskryf, “daai alleenroei om 
die wêreld”. – Susan Booyens

Marita van der Vyver Vrydag buite die ATKV-Boeketent. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Daar is altyd ‘n lang ry lesers wat graag met Marita wil gesels en 
hul leeservarings deel.
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Pro�el

Dít is Saartjie...
Saartjie Botha is soos ’n bries 

wat die Bolandse bedompig-
heid en benepenheid laat wyk 

soos mis voor die son. Hier in haar 
kantoor in Erfurthuis sit die lang 
vrou enkele dae voor die aanvang 
van die fees koel en kalm terwyl 
die warm lug deur die groot ven-
ster agter haar beur.

Sy lyk allermins na die groot-
baas van een van die suksesvolste 
feeste in die land: Daar’s geen 
sweem van vernaamheid nie.  
Geen horlosiedophouery nie.  
Van die ek-beheptheid wat deesdae 
van dese en gene besit neem, is 
by Saartjie niks te bespeur nie. Sy 
skram weg van haar eie prestasies 
– as dramaturg, as teater-entrepre-
neur, as feesdirekteur – én van die 
rits pryse agter haar naam. Sy gee 
graag krediet aan ánder: dié regis-
seur, daardie lid van die publiek, 
haar span van 22 wat rondom haar 
aan die werskaf is en 16 uur per 
dag onverpoos swoeg en sweet.

Jip, dinge gaan rof, maar in 
die Woordfees se enjinkamer is 
geen geskreeu en ’n geween en 
’n gekners van tande nie. Saartjie 
sê, sag soos sy altyd praat: “Ons 
het vanoggend ons voorlegging 
aan die munisipaliteit gedoen en 
dit het goed gegaan, al was daar 
’n kolonel wat weggetrek het deur 
te sê hy is hier om ons vas te vra!” 
Sy glimlag, die verligting sigbaar 
agter haar bril. “En ons het vroeg 
vanoggend die eerste tente begin 
opslaan. Die lorries móét voor 
sesuur die toerusting kom a�aai, 
want hulle is te groot om te draai 
in die verkeer.” ’n Paar oomblikke 
stilte. “So…” Senuagtige laggie. 
“Dit is hier, dit is op ons!”

Saartjie sit iewers tussen die 
duiwel en die diepblou see: As 
kreatiewe gees is dit haar taak om 
die fees ook �nansieel te laat werk. 
Kreatiwiteit versus besigheid, iets 
wat net een ding spel: kon�ik.

“Kyk, die wêreld gaan oor geld, 
en ons fees is gebaseer op besig-
heidsbeginsels. Ons moet báie 
kaartjies – 130 000 – verkoop om 
hierdie bootjie te laat vaar. Álles 
van ’n fees is kreatief, want jy hét 
te min geld. Daarom begin jy werk 
in verskillende currencies – gunste 
word byvoorbeeld ’n currency. Ons 
het omtrent R6 miljoen se produk-
borgskappe – enigiets van petrol 
tot penne. Enigiets wat ons nie 
hoef te betaal nie, vat ons, want dit 
spaar op ons bottom line ’n klomp 
geld. En die bietjie wat ons het, 
moet ons so vindingryk as moont-
lik aanwend.”

Maar sy is ferm as sy sê elke 
sent wat hulle uitgee, word aan 
kunstenaars bestee. “Sonder kuns-
tenaars hét ons nie ’n fees nie. 
Maar as ons nie borge en gehore 

het nie, het ons óók nie ’n fees nie. 
Ek het ’n unieke perspektief op wat 
hier gebeur, op wat die universiteit, 
borge, kunstenaars, feesgangers 
én die gemeenskap verwag. Maar 
wat ’n kunstenaar verwag, kan nie 
in isolasie wees van wat ’n gehoor 
verwag nie. Êrens moet daar 
’n bruggie gebou word wat daar-
die gehoor by daardie kunstenaar 
uitbring. Kuns hoef nie met álmal 
te praat nie, maar dit moet darem 
met iemand praat. As honderd 
mense na iets kom kyk, moet jy 
mooi dink of dit die moeite werd is 

om dit te doen. Daar’s rêrig mak-
liker maniere om geld te verloor as 
om ’n show te maak wat niemand 
wil gaan kyk nie.”

Saartjie het al baie dinge in haar 
lewe gedoen. Hulle noem haar nie 
verniet ’n teater-entrepreneur nie: 
Skryf toneelstukke, vertaal werke 
van die groot meesters, mede-
stigter van die teatermaatskappy 
Rys, Vleis en Aartappels, én sy was 
eens die eienaar van die ko�e-
winkel Dada hier op Stellenbosch. 
’n Mens wonder wat het haar die 

beste voorberei op haar werk as 
feesdirekteur.

“Oe�f… dis moeilik! Ek dink 
om ’n co�ee shop te bestuur is 
báie moeilik. Dit het my de�nitief 
stamina gegee. Maar om teater te 
maak, om �sies met niks te begin 
nie, om ’n teks te skryf en dan te 
sê oukei, ons moet oor ses weke 
’n show hê – en ook in ’n omge-
wing wat rêrig nie baie geld het 
nie… Jy raak vindingryk.

“Eintlik het alles wat ek al 
gedoen het, my gehelp. Ook die feit 
dat ek op ’n plaas in die Vrystaat 
grootgeword het. Dis seisoenaal 
en die ritme van die natuur bepaal 
hoe jy werk…”

Die Woordfees, sê sy sonder 
enige huiwering, het Stellenbosch 
’n beter plek gemaak. 

“ ’n Fees bring energie. Daarom 
kan ’n klomp goed wat stuck 
is, met ’n fees opgelos word of 
ten minste momentum kry. Dit 
is omdat daar ander reëls geld. 
’n Fees neem oor. En dit kweek by 
mense ’n vorm van trots. En dít 
maak die dorp ’n beter plek om te 
bly, want hier’s verbeelding. Ewe 
skielik is hier verbéélding…”

Die fees het dit óók reggekry 
om Stellenbossers aan die beweeg 
te kry: Paradys klowers gaan kyk 
shows in Cloe tes ville, en uit Idas-
vallei ruk mense op om iets in 
Jonkershoek te gaan kyk.

“Ek onthou so goed Marthinus 

Basson wat in 2017 Hotel Malaria 
van die Vlaamse dramaturg Peter 
Verhelst gedoen het. Hulle wou 
’n klein, intieme ruimte hê, en die 
Hoërskool Cloetesville was perfek. 
Maar ons het nie besef hoeveel 
lawaai van die straat af gaan 
deurkom as die vensters uitkom 
en die airconpype deurgesit word 
nie. Ek sit die dag saam met Peter 
in die show en ek hoor honde blaf 
en mense wat geroep word om te 
kom eet en kinders en parkeer-
aanwysers en goed, en ek dink… 
og, hy gaan wóédend wees, hierdie 
Europeër hier in Cloetesville se 
lawaaierige straat. Toe sê hy vir my 
ná die tyd dit was vir hom wónder-
lik. ‘�e soundtrack of life!’ ”

’n Mens hoor dikwels mense sê 
die Woordfees sou nié gewees het 
waar hy vandag is sonder Saartjie 
se leiding en visie nie. Een nalaten-
skap is ’n behoorlike feeskoerant 
met gerespekteerde joernaliste.  
Dit moet ’n enorme uitgawe 
wees… hoekom is dit so belangrik?

“Want dit is die enigste ordent-
like dokumentering van die fees. 
Ek dink dit skep ongeloo�ike 
waarde vir ons én die universiteit. 
Ons is ’n opleidingsinstansie. Ons 
móét goeie materiaal lewer. Ons 
het dus nodig dat panele en joer-
naliste vir ons sê: Dít is goed, dít is 
wat gebeur het. Ons kan nie alles 
kyk nie – as ek gelukkig is, kan ek 

Laasjaar was die Universiteit van Stellenbosch 100 jaar oud en vanjaar is dit sy 
Woordfees wat by ’n mylpaal is: 20 jaar jonk. Maar dit is ook die vyfde jaar dat die bekroonde  

dramaturg Saartjie Botha die leisels hier vashou en die fees van krag tot krag laat gaan.  
Peter van Noord gesels met haar oor die pad tot hier… en die pad vorentoe.

Saartjie Botha op die boonste verdieping van Erfurthuis, die enjinkamer van die US Woordfees. “Ek kon nie eens my hare kam nie,  
want my kar is in vir ’n diens en ek het ’n sak met allerhande goed, ook my borsel, daarin vergeet!” FOTO: PETER VAN NOORD

Woordfees in syfers
23 mense in die Woordfees-span

64 venues

483 enkellynaanbiedings, waaronder

90 boekgesprekke

80 diskoersgesprekke

8 vertonings van een stuk is die optimale benutting  
van die sakemodel

1 000+ totale getal shows by die US Woordfees



REDAKSIE
Redakteur
Jacolette Kloppers
(jacolettekloppers@gmail.com)

Assistentredakteur  
en hoo�otograaf
Nardus Engelbrecht

Uitleg en produksie
Johnn-Grant Munro

Teksredakteurs
Susan Booyens
Peter van Noord

Fotograaf
Natalie Gabriels

Skrywers
Willem Bester
Jo-Ann Floris 
Marina Griebenow
Jan-Jan Joubert
Wayne Muller
Jo Prins
Johan van Zyl
Marchelle van Zyl

Produksie-assistent
Janneke van Zyl

WOORDFEES-KANTOOR
Adres Erfurthuis,  
Ryneveldstraat 37, Stellenbosch.
Navrae Bel die feeskantoor  
by 021 886 5036 of besoek  
www.woordfees.co.za
Aanlyn Besoek die Woordfees  
se Facebookblad by  
facebook.com/woordfees/

Adverteer NOU in 

ink
Bel 083 303 6117

DANKIE OP ’N PLANKIE
Met dank aan Jan en Pippa Louw  
en Humarga vir tegniese dienste, 
toerusting en infrastruktuur.
Ook baie dankie aan:
Die Laan 40
Caledon Villa
Coronata 20

ink

LEES LANDWYD SAAM
’n Elektroniese weergawe  
van INK is elke dag ná 15:00  
beskikbaar op Litnet  
www.litnet.co.za

Ink                                                                                                                                                         4 Maart 2019                                                                     Bl. 11

miskien drie shows in ’n fees sien. 
Dis maar net hoe dit is.”

Oor haar eie bydrae is sy 
beskeie. “Nee, dit het niks met 
my te doen nie. Van ons beste 
idees het gekom van random 
mense wat hier instap. Die Bly 
Vrydag-inisiatief, byvoorbeeld, 
was die idee van ’n bruin vrou wat 
hier ingekom en gesê het sy wil 
baie graag na die fees toe kom, 
maar sy kán dit nie bekostig nie. 
Toe vra ek wat kan sy bekostig, 
toe sê sy R30. Dit is ’n waarheid 
van die dorp: Sekere mense kan 
nét R30 betaal. En ons wil daardie 
mark ook dien.”

Op 46 verken Saartjie, wat 
pas weer met twee Fiësta-pryse 
vereer is, steeds nuwe weivelde. 
Haar en Christiaan Olwagen se 
verwerking van Anton Tsjechof se 
Die seemeeu première op vanjaar 
se fees.

“Flieks maak my opgewonde! 

Dis ’n ander wêreld. En ek werk 
lekker saam met Christiaan – hy 
is só ’n freak in terme van sy 
ongeloo�ike talent. En sy instink 
so spot-on! As hy sê doen dit só, 
dan kom jy drie weke later agter: 
A, dís hoekom! Wat wel vir my 
’n e�ense verlies is, is dat ek as 
gevolg van my werk hier nie die 
hele proses kon meemaak nie.”

Sy wil méér betrokke raak 
by �ieks. “Ek het baie lank nie 
geweet wat ek wil word nie. Toe 
besluit ek ek wil ’n veelsydige 
skrywer word.” Sy lag. “So, ek 
dink êrens… jy weet, ’n mens kan 
nie vir altyd hierdie werk doen 
nie; dis nie goed vir die omgewing 
nie. Daar móét van tyd tot tyd 
nuwe bloed kom. Ek dink ek sal 
dus êrens weer ’n veelsydige skry-
wer wil wees. Flieks en televisie 
is fassinerende mediums. Daar’s 
baie stories wat nog vertel moet 
word. Jy weet, té lank was dit te 
maklik om te sê ons het nie geld 

nie, ons kan niks doen nie.  
Dan doen jy iets met wat jy het.”

Daar’s glo ’n roman in haar 
laai.

Saartjie lag. “Ek wil dit nog 
baie graag doen… maar ek weet 
nie meer of dit ’n roman moet 
wees nie; ek vermoed dit moet 
dalk ’n �iek wees. Dis vir my ’n te 
spesiale verhaal en ek het dit op 
’n te spesiale manier gekry…

“My pa is in 1999 dood, en ek 
was die vorige Desember by die 
huis, op die plaas by Bethlehem, 
en hy het my Johannesburg toe 
gevat, lughawe toe. Toe vertel hy 
vir my hierdie hair-raising storie 
wat in 1964 afgespeel het in ons 
plaasgemeenskap. Maar dráma, 
hoor, soos wat ’n soap nie kan 
uitdink nie. En dit was die laaste 
keer dat ek my pa gesien het.”

Wanneer sy nié 16 uur per dag 
werk nie, hou Saartjie daarvan om 
niks te doen nie. “Ek hou nogal 
daarvan om net daarop te fokus 

om niks te doen nie.” 
Sy lag. “Dan doen ek rêrig níks 

nie. Dit gebeur nie baie nie, maar 
wel van tyd tot tyd.”

Saartjie is ’n vrygewige mens. 
Op universiteit al het sy vriende 
wat te veel rinkink het en dan 
weens armoede van aartappels 
moes leef, met luukse verras-
singspakkies bederf. Dink sy dié 
eienskap word in die Woordfees 
weerspieël?

“Jissie, ek dink… nee, ek gló 
generosity generates. Ek dink 
oor die algemeen is dit vir Suid-
Afri kaners moeilik om te deel. 
Want deel beteken verlies, soos 
wat verandering verlies beteken. 
Maar nog elke keer as ek moes 
besluit of ek iets moet gee – tyd, 
’n geleentheid, geld, wát ook al 
– was die opbrengs baie meer… 
werp jou brood op die water!”

Vrygewig. Onpretensieus. 
Sag. Plat op die aarde. Ook maar 
mens. Dít is Saartjie Botha.

INK, amptelike koerant van die Woordfees, is vanjaar vyf jaar oud. Dit is ook Saartjie 
Botha se vyfde jaar as feesdirekteur. Die huidige redaksie, oudredaksielede en 
Woordfees-personeel het dié geleentheid gisteroggend in jolige luim gevier.

Jacolette Kloppers, Johan van Zyl, Danie Marais en Saartjie Botha. FOTO’S: NATALIE GABRIELS

BO: Willem Bester, Jo-Ann Floris en Jo Prins.
REGS BO: Susan Booyens en Marina Griebenow.
REGS: Heléne Booyens, Marietjie Booyens en  
Janneke van Zyl.

HEEL BO: Johnn-Grant 
Munro en Nardus Engel-
brecht, twee van die 
stigtersredaksielede.
BO: Die verjaardagkoek!
ONDER: Peter van Noord.
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2 MAART 2019 10:00
3 MAART 2019 17:30
4 MAART 2019 18:00
7 MAART 2019 18:00HS CLOETESVILLE, STELLENBOSCH

Pure Coenie met Coenie de Villiers. 
Stadsaal. Vandag om 11:00.

 “Ek het darem al die Huisgenoot se 
blokkiesraaisel gehaal,” spot die man 
met tydlose tre� ers soos “Karoonag”, 
“Namakwaland” en “Daar’s ’n plek”. Sy 
vertoning Pure Coenie word hoofsaak-
lik aan die liedjies op sy gelyknamige 
nuwe CD gewy. Hy beskryf die musiek 
op die CD as “stiller”, maar dit is steeds 
in die tipiese Coenie de Villiers-styl. 
Sy musiek vertel altyd ’n storie en as jy 
daarna luister, sien jy die verhaal voor 
jou geestesoog afspeel soos ’n rolprent. 
Dit is jammer dat die CD, wat verlede 
jaar al uitgereik is, nie in die handel 
beskikbaar is nie weens die likwidasie 
van die musiekverspreider Wow.

“Namakwaland” en “Daar’s ’n plek” 
is vir die volgepakte stadsaal in ’n nuwe 
baadjie geklee. “Namakwaland” is min-
der uitbundig sonder klavierbegeleiding 
en “Daar’s ’n plek” is ook rustiger, met 
slegs die ervare Mauritz Lotz se sensi-
tiewe gitaarbegeleiding. En ’n Coenie 
de Villiers-vertoning is natuurlik nie 
volledig sonder “Karoonag”, wat hy 
op 17-jarige ouderdom ná ’n groot 
teleurstelling geskryf het nie.

Die nuwe liedjies “Plaas” en “Walls” 
roer twee aktuele onderwerpe aan – 
droogte en die oprigting van mure om 
mense te skei. “Plaas” het hy ná ’n ete op 
die Stellenbosse wynplaas Rust en Vrede 
geskryf nadat ’n boer vertel het hoe hy 
dag ná dag vir ’n wolkie op die horison 
uitkyk en probeer om die reën raak te 

ruik. Dit raak ook die grondkwessie 
aan. “Walls” het De Villiers op versoek 
van die sanger Vicky Sampson geskryf 
ná ’n gesprek oor Donald Trump en die 
mensdom wat vir honderde jare probeer 
om mure af te breek, “maar dat ons nou 
weer groot op mure is”.

Met “ Vir oulaas” vertel Coenie die 
verhaal van ’n oubaas van in die 80 
wat deur sy kinders op die Huis Herfs-
blaar-syspoor gerangeer is. Sy bestaan 
in die ouetehuis is eentonig met elke 
dag se eiers, tee, brood en sagopoeding. 
Saans neem hy egter ’n serpie van sy 
oorlede vrou en gooi dit oor die bed-
lamp, draai ’n 78 spoed-plaat en vra 
weer vir sy vrou of sy met hom sal dans. 

“Mooi,” � uister iemand agter my.
“Die laaste maal” handel óók oor die 

verganklikheid en die groterwordende 
twyfel soos ’n mens ouer word, terwyl 
“Liedjie vir Luca” ’n roerende wiege-
liedjie is wat hy vir sy groot vriend wyle 
Lucas Maree se kleindogter geskryf het. 

Coenie de Villiers het die laaste paar 
jaar met heelparty ander kunstenaars 
saamgewerk en só grense oorgesteek, 
en dit is op dié gebied dat hy van sy 
beste werk lewer. As toegif ná ’n staande 
toejuiging sing hy “Tatoe”, ’n rockliedjie 
oor tatoeëermerke. Woorde soos “en 
die man wat my beskilder sê: jou rug is 
amper op” laat ’n glimlag om die mond. 
Hy het dit saam met Francois van 
Coke opgeneem vir die CD, maar 
sy eie poging van die koorgedeelte is 
ook nogal – om sy woorde te gebruik 
– “dope”. – Johan van Tiddens

Daar’s net een Coenie

Die talentvolle rolverdeling van Met of sonder woorde. Foto: NATALIE GABRIELS

Met of sonder woorde. Kinder-
teater. Stadsaal. 3 Maart.

Hoe sou ’n wêreld lyk waar 
jy elke woord wat oor jou 
lippe kom, moes koop? 

Wat sou jy kies om te sê? Hoeveel 
meer noukeurig en nadenkend sou 
’n mens met woorde omgaan?

Dís die land wat geskets word 
in Met of sonder woorde. Die 
produksie is gegrond op die boek 
Die land van die groot woordfabriek 
deur Agnès de Lestrade en Valeria 
Docamp. In dié verhaal woon die 
mense in ’n land waar daar min 
gepraat word, want woorde is 
regtig duur.

Woorde moet gekoop word 

en daarom kan net die rykes dit 
bekostig. Die armes moet tevrede 
wees met weggooiwoorde.

Nie net is die arm grootmense 
en kinders spraakloos en sonder 

woorde nie, maar hulle is ook 
hartseer en terneergedruk, want 
daar is geen manier om hulle 
gevoelens te verwoord of te sê 
hoe hulle voel nie.

Wat as 
woorde
duur was...

Die rykes, aan die ander kant, 
koop hulle woorde onoordeelkun-
dig en spoeg dit onnadenkend uit.

Winnie Rust Nel is die skry-
wer, regisseur en het ook die 

stelontwerp behartig. Sy is bekend 
vir haar besielende teaterwerk 
onder jong mense op Stellenbosch. 
En hier kry sy dit weer reg om 
’n afgeronde, tre� ende en ver-
maaklike produksie te bring wat 
ook opvoedkundig is.

Die akteurs is almal kinders uit 
verskillende Stellenbosse skole met 
’n heerlike diverse rolverdeling. 

Die kinders is goed afgerond, 
maar nie oorafgerig nie en vertolk 
elk hulle rol op ’n unieke manier. 
Aan die kant van die verhoog is 
’n kinderorkes en sangers wat sorg 
vir ’n besielende klankbaan – dit 
verleen net daardie ekstraspesiale 
dimensie aan die produksie.

Die produksie is slim, ver-
maaklik en fyn afgerond. Dis 
’n inspirerende verhaal wat jou 
met ’n dik tong daar laat uistap en 
inspireer om jou woorde beter te 
kies.  Dit laat jou met die vraag: 
As jy net één woord gehad het, 
wat sou jy sê en wanneer sou jy dit 
gebruik? – Marchelle van Zyl

Mia Brand (8) 
Ek het gehou daarvan toe 
hulle geveg het en toe die 
meisie hom soen.

Adam Gainsford (8) 
Ek het gedink dit was 
lekker, veral toe daai twee 
outjies ge� ght het. En toe 
hulle die games gespeel 
het… dít was lekker.

Benjamin Fourie (10) 
Dit was baie lekker. 
Veral so op die einde, 
toe hulle so sing.

Kylo Februarie (12) 
Ek het die show baie 
ge niet, want ek het eintlik 
vier maats wat daarin speel. 
Ek hou van die parte waar 
hy vee op die verhoog. 
Dit was baie lekker.

Ashley-Jade Februarie 
(10) 
Ek het baie gehou 
van die woordeskat 
en hoe hulle perform het. 
En hulle het baie mooi 
gesing.

Dylan Februarie (13) 
Ek het die show baie 
 geniet. Dit het my ’n goeie 
idee gegee oor woorde 
en hoe om die woorde te 
gebruik. En die show was 
vir my baie educational.
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Endgame. Drama. 
Rhenish Girls’ High. 
Vandag om 14:00.

Duister. ’n Vertrek, dalk 
’n bunker, soos ’n stoor-
plek op ’n skip. Twee klein 

vensters hoog op teen die muur. 
Twee groot dromme met deksels 
voor links. In die middel van die 
vertrek ’n bedekte � guur op wat 
’n troon of ’n podium kan wees. 
En langsaan ’n afgematte man, 
Clov: staande, bewegingloos, 
soos ’n toestel waarvan die batterye 
afgeloop het.

Dan, die versugting: “Finished, 
it’s � nished, nearly � nished, it must 
be � nished.”

Die gesete � guur, Hamm, is 
blind en kan ook nie staan nie. 
Clov, sy aangenome seun en die-
naar, kan nie sit nie. Nagg en Nell, 
Hamm se ouers, blyk net bolywe te 
wees en woon in die twee dromme. 
Miskien het die een of ander apo-
kalips buite afgespeel; miskien is 
hulle die laaste vier mense wat oor 
is. Want, soos wat Clov keer op 
keer aan Hamm rapporteer, buite 
is daar niks, buite is dit grys.

Samuel Beckett se eenakter 
Endgame is berug daarvoor dat dit 
’n toneelstuk oor niks, oor sinne-
loosheid is. Die teks is meedoën-
loos, hipnotiserend, verruklik. Die 
humor is pikswart en die dialoog 
soos ’n lastige muskiet… al om 
dieselfde punt. Die karakters is 
ingeperk, vasgevang in die vertrek 
(met die uitsondering van Clov), 
maar ook psigies vasgeketting in 
’n soort desperate lewensverveling. 
In so ’n wêreld is verlossing 
onwaarskynlik. “Ah, the old ques-
tions,” sê Hamm, “the old answers, 
there’s nothing like them!”

Onder die spelleiding van 
Sylvaine Strike is die Baxter se 
produksie van dié strak dog for-
midabele stuk werklik teater uit 

die boonste rak. Die handelinge 
van hoop – byvoorbeeld deur die 
venster kyk na buite – is mega-
nies, vooraf gedoem tot eindelose 
herhaling. Selfs Clov, die enigste 
karakter wat tot ’n mate vrylik kan 
beweeg, is onwillig om dit uit eie 
keuse te doen.

Andrew Buckland vergestalt die 
hopeloosheid en misantropie in 
Hamm, kennelik met sardoniese 
plesier in sy gemeenheid teenoor 
Clov, maar ’n mens kan hom nie 
as heeltemal gewetenloos sien 
nie. Jy glo maklik dat hy hoop op 
ontsnapping, maar eintlik heel 

gerie� ik is met die status quo. In 
die ondersteunende karakters van 
Nagg en Nell is Soli Philander en 
Antoinette Kellermann nommer-
pas – bedremmeld, ja, maar met 
uitdrukkingsvolle gesigspel en heel 
dikwels skreeusnaaks in hulle afge-
leefdheid. Die patos in Rob van 
Vuuren se Clov is hipnotiserend, 
selfs met sy vasgeroeste stappie. Jy 
bly hoop dat hy sal vort wees, al 
weet jy die kanse is skraal.

Dit is in Nell se mond dat 
Beckett miskien die kern van sy 
absur diteit lê – wanneer Nell sê: 
“Nothing is funnier than unhap-
piness.” Indien dit getref het toe 
Beckett Endgame geskryf het, 
tref dit nou dubbel en dwars in 
’n samelewing waar soveel mense 
bykans 24/7 elektronies met 

mekaar verbind is, maar sonder 
medemenslikheid, wat in die slag 
bly met elke bevestigende, veroor-
delende klik op ’n nimmereindige, 
eenselwige stroom van krisisse 
en vergrepe. Enige sosiale kon-
trak klink soos ’n kinderstorie 
en selfs die binne kring kan nie 
meer tussen waarheid en versinsel 
onderskei nie. Wat oorbly, is om 
die humor in die absurditeit te 
vind, maar selfs dít is ydele hoop.

Die toneel eindig waar ons 
begin het: dromme met deksels 
en Hamm toegegooi in sy stoel. 
En langsaan is ’n afgematte man, 
Clov – staande, beweging loos, 
soos  ’n toestel waarvan die batterye 
 afgeloop het… of ’n mens, � naal 
ontneem van sy sinne. 
– Willem Bester

Teater oor ‘niks’ werklik puik

Andrew Buck -
land (Hamm)
en Rob van 
Vuuren 
(Clov). Regs 
is Antoinette 
Kellermann as 
Nell. FOTO’S: 
NARDUS 
ENGELBRECHT
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Dié krummels het darem net te min voedingswaarde

Teaterstuk oor teater raak lank
Van links is Greta Pietersen, Carel Trichardt en Wessel Pretorius – nie een van die karakters is stereotipies nie, maar doodgewone mense. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Swartskaap. Toneel. Drostdy- 
teater. Vandag om 18:00.

Kan ’n mens die heelal vra om 
tyd by jou lewe te las as kompen-
sasie vir meer as ’n uur se poverty 
porn, aangepas, geregisseer en 
vertolk deur liggewig-TV-en-�lm-
glans akteurs sonder die gravitas, 
deurleefdheid of stemkrag vir die 
taak wat hulle op en agter die ver-
hoog aanpak?

Ja, die gegewe van die een-
vrou karakter Claudie �ompson 
(ver tolk deur Christel van den 
Bergh) se disfunksionele, gruwe-
lik verwaarloosde en verkragte 
kinderlewe is beslis skokkend, 
maar die aanbieding, vertolking 

en verwer king-en-regie deur Sean 
van Noord wyk laat ’n mens voel 
of jy na ’n eindelose drama skool-
oudisie kyk.

Die Drostdy-teater se swak 
akoestiek en siglyne maak dit 
boonop moeilik om elke woord te 
hoor of die soms melodramatiese 
rondrollery te sien. ’n Mens wens 
naderhand die wegraping wil om 
hemelsnaam net kom. Vat daai tas 
en potplant en verkas…

Volle onthulling: Ek het nie 
Odette Schoeman se gelyknamige 
roman gelees wat Jeanne Goosen 
met sy verskyning in 2009 luidens 
die boek se voorblad “aan ’t 
huil had” en my redakteur soos 
’n vuishou in die maag getref en 

haar geweldig geïnspireer het nie. 
Maar iewers in die verwerking het 
die kragtige kos van die engele wat 
oor Claudie se pad gekom het,  
op die vloer geval.

Die skokkende krummels wat 
hier aanmekaargelas en gelys 
word, het te min voedingswaarde 
vir jou siel.

Die aktrise is beslis aantreklik 
en talentvol, hoewel met ’n té sagte 
stem en nog nie heeltemal woord-
vas nie. Die tragiese verhaal van 
armoede en ’n kind se swaarkry en 
oorlewing roer by tye wel. Tog voel 
dit na ’n strategiese keuse van tema 
om die maksimum trane te trek. 
Soos Oscar bait, Woord-TROfee-
styl. – Susan Booyens

Christel van den Bergh speel die rol van Claudie Thompson in  
die eenvroustuk Swartskaap. FOTO: NARDUS ENGELBRECHT

Kleedkamer-blues. Toneel. 
Hoërskool Stellenbosch. 
Vandag en môre om 10:00.

Televisiereekse en toneel-
stukke wat �ktiewe stories 
vertel oor wat agter die 

skerms van sekere bedrywe gebeur, 
maak my lugtig. Omdat ek self 
’n joernalis is, kon ek nooit die 
Amerikaanse reeks �e Newsroom 
uitstaan nie – alles voel net so 
aangeplak. En dikwels raak dit 
e�ens self-indulgent.

’n Feitelike dokumentêre reeks 
is anders; dit kan nogal interessant 
wees om na die binnewerkinge van 
byvoorbeeld ’n parlement, bendes 
of selfs ’n bakkery te kyk. Maar ek 
het my bedenkinge of ’n teater-
stuk oor wat in teaterkleedkamers 
gebeur, regtig insiggewend is. 
Dis nie ’n slegte idee nie en is al 
dikwels geslaagd gedoen, want 
die kunste vra tog dikwels vrae 
oor haarself.

Hoe ook al, Kleedkamer-blues 

speel af in ’n kleedkamer waar 
akteurs regmaak om ’n Afrikaanse 
vertaling van Samuel Beckett se 
Waiting for Godot – ’n slim keuse, 
want kleedkamers is soos wag-
kamers – by ’n Afrikaanse kunste-
fees op die planke te bring.

Die akteurs kibbel, leef binne 
mekaar se spasies, murmureer 
oor hulle bedryf, maar gee ook 
om vir mekaar. Generasiegapings 

(hoofsaaklik daar vir ’n mymering 
oor die ou bestel van die pre-1994-
kunsterade en Afrikaanse teater-
legendes) skep spanning. 

En dan is resensente(!) en 
toe ken ningsbeoordelaars ook 
afwesige karakters (soos Godot) 
oor wie bespiegel word.

Oom Paul (Carel Trichardt) 
se verstand is besig om te gaan 
en hy vergeet dikwels sy woorde, 

maar hy probeer byhou by die 
jongspan, Johan (Ludwig Binge), 
Hendrik (De Klerk Oelofse), 
André (Wessel Pretorius) en 
Wena (Greta Pietersen).

Hulle produksie vlot nie juis 
nie, maar hulle volhard, want dít 
is wat ’n mens doen.

Ludwig Binge het die teks 
geskryf en raak vele aspekte van 
die teaterlewe en feeslewe aan: 

die verlede, die huidige stand van 
Afrikaanse teater en of daar ’n toe-
koms vir jong akteurs in ons land 
is. Intertekstualiteit gedy.

Die karakters is geensins stereo-
tipes nie, maar doodgewone mense 
wat bloot hulle brood en botter op 
die verhoog wil verdien – hulle kyk 
ook maar rugby en raak verlief.

Marthinus Basson se regie, 
stelontwerp en kostuums help 
om die karakters mens te maak 
vir die gehoor. En aan die gehoor 
se reaksie Vrydagoggend kon 
’n mens sien die karakters is vir 
hulle innemend.

Die stuk is egter te lank, want 
dit maak reeds binne ’n uur sy 
punt, maar duur dan nog sowat 
40 minute. Dit is dan dat ’n mens 
voel so ’n teaterstuk oor teater 
begin self-indulgent raak.

Ek wonder of enigiemand 
hoegenaamd ’n toneelstuk oor 
die binnewer kinge van ’n fees-
koerant sou wou kyk. Dalk. 
Eerder nie. – Wayne Muller

Carel Trichardt is op 4 
Maart 1939 in Linden, 
Johannesburg, gebore. Hy 
is al meer as vyf dekades 
deel van die Suid-Afrikaanse 
vermaaklikheidsbedryf – as 
akteur, regisseur en hoof van 
die dramadepartement by die 
Universiteit van Pretoria.  

Carel het aanvanklik 
bekendheid verwerf as akteur 

by die streekrade, onder meer 
in Die nag van legio deur PG 
du Plessis. In 2011 ontvang hy 
die Erepenning vir Toneel- en 
Verhoogkuns asook die Gerhard 
Beukes-prys van die Suid-
Afrikaanse Akademie vir 
Wetenskap en Kuns.

Carel is ’n sterk voorstander 
vir akteursregte. Hy was 
’n aktiewe lid en later ook 

voorsitter van die Suid-
Afrikaanse Rolprent-en-
teaterunie (Saftu).

Trichardt en sy vrou, die 
aktrise Petru Wessels, het 
jare in Pretoria gewoon, waar 
hulle saam Die Teaterhuisie, 
’n intieme teater in Sunnyside, 
Pretoria, gevestig het.

Hulle het ook as egpaar in 
Londen en Vlaandere opgetree. 

Carel Trichardt vier sy 80ste op Woordfees



Ink                                                                                                                                                        4 Maart 2019                                                                     Bl. 15

Toneel

Die kaartjies vir Katvoet, ’n nuwe verwerking deur Nico Scheepers van Tennessee  
Williams se Cat on a Hot Tin Roof, is reeds uitverkoop. Lees die resensie in môre se INK.

Laudo Liebenberg vertolk die rol van Boelas, die Afrikaanse eweknie van Brick, die alkoholis, in Tennessee Williams se stuk.  
Wanneer hy nie op die verhoog is nie, is Laudo hoofsanger van die rockgroep aKING. FOTO’S: NARDUS ENGELBRECHT

Tinarie Van Wyk Loots is Boelas se vrou, Maggie – sy probeer vergeefs ’n vonk  
in hulle verhouding blaas. Hier trek sy haar uitlokkende uitrusting aan.

Geon Nel vertolk die rol van die dominee. In die agtergrond is Marius Weyers 
(Piet Mouton, die patriarg), wat nie veel ooghare het vir die dominee nie.

Marius Weyers is die patriarg wat sy 65ste verjaardag vier. Hier vat Marius  
’n blaaskans in die kleedkamer van die Adam Small-teater. 

Die regisseur van die stuk, Nico Scheepers, gesels in die kleedkamer met die akteurs 
Geon Nel (die dominee) en Albert Pretorius (Bu�el). 



Bl. 16                                                                                                                                                         4 Maart 2019                                                                          Ink

Klassieke musiek

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

Orrelweek. Klassieke musiek. 
Moederkerk. Vandag tot 8 Maart 
om 13:15.

Die reeks is deur die Stellenbosse 
orrelis van die Moederkerk, Zorada 
Temmingh, begin en saam met 
Winand Grundling van die Welge-
legen-gemeente is hulle die anker- 
orreliste wat elke jaar ’n uitvoering 
lewer. Drie genooide orreliste tree 
saam met hulle op. Van Maandag tot 
Vrydag word vyf orreluitvoerings in 
die Moederkerk aangebied.

Benewens Zorada en Winand 
tree Christiaan Carstens van die 
Oos-Kaap, Diederick Basson van 
Stellenbosch en die Matiestudent 
Christopher Petrie op. Hulle speel 
standaardrepertorium asook impro-
visasies wat rondom die tema “Suite” 
gekies is.

Vandag is Christiaan aan die beurt 
met suites van die 20ste eeuse kom-
poniste Jean Françaix, Peter Hurford 
en Denis Bédard.

Winand sal Dinsdag sy uitvoe-
ring open met G.F. Handel se Suite 
uit die Watermusiek, gevolg deur 
“Mariale Suite” van Paul de Male-
ingreau (1887-1956). Woensdag 
speel Christopher ’n suite van die 
Franse barokkomponis Louis-Nico-
las Clérambault, asook ’n werk deur 
Louis Vierne (1870-1937).

Diederick is Donderdag voor die 
orrel met die Suite Modale Op. 43 
van Flor Peeters (1903-1986) en 
Léon Boëllmann (1862-1897) se 
Suite  Gothique Op. 25

Die Orrelweek word Vrydag 
afgesluit met ’n uitvoering deur 
Zorada waarin sy “�e Hunchback 
Suite” sal speel.

Orreliste heelweek in 
Moederkerk te hoor

Charl du Plessis Trio: Speel 
Beethoven. Klassieke musiek. 
Endlersaal. 1 Maart.

Musieklie�ebbers weet 
al as die Charl du Ples-
sis Trio op die dorp 

is, is hulle in vir ’n opgejazzde 
konsert met hope energie en slim 
musiekverwerkings.

Daaraan hoef niemand ooit  
te twyfel nie – ook nie aan die 
standaard van die spel óf die 
verwer kings nie.

Vrydagaand was Charl du 
 Plessis (klavier), Werner Spies 
(baskitaar) en Peter Auret 
(tromme) op die Endlersaal se 
verhoog met van Beethoven se 
bekendste musiekstukke wat fyn 
verwerk is vir die trio in allerlei 
gedaantes – van jazz tot swing.

Oor meer as ’n dekade het 
hierdie trio al bewys hulle kan 
enige komponis se musiek 
’n byderwetse baadjie gee.

Waar daar ’n klavier is en  
Beethoven op die program is,  
kan jy maar seker wees die  
Maanlig-sonate sal gespeel word. 
En voorwaar, die trio open 
sommer hulle konsert daarmee.

Reeds met hierdie sonate gee 
hulle die gehoor ’n goeie proesel 
van die aard en styl van hul ver-
werkings. Jy hoor die bekende 
wysie aan die begin, maar dan 

beweeg die musiek al hoe meer 
weg van die oorspronklike werk 
totdat net die tema iewers versteek 
lê tussen kloppende rimtes,  
glissando’s en virtuose truuks.

Die Endler se gewone Bösen-
dorfer-klavier het plek gemaak 
vir ’n Steinway, aangesien Charl 
’n Steinway-kunstenaar is. Hy is 
uiteraard bedrewe voor die klavier 
en imponeer telkens met sy  
musikaliteit en tegniek.

Werner verskaf ’n rustige 
stemming aan die musiek met sy 
baskitaar, terwyl Peter in sy trom-
spel altyd met iets vernuwends 
vorendag kom.

So beweeg die trio dan deur 
Beethoven se tre�ers. Gewilde 
temas uit die komponis se vyfde, 
sewende en negende simfonieë kry 
’n anderse mondering, terwyl kla-
vierwerke soos die “Pathetique”- 
en “Waldstein”-sonates, asook die 

“Keiser”-concerto opgetert word 
met tegniese vertoon. En dan    sluit 
hulle die konsert af met die baie 
beken de “Für Elise”.

’n Program soos hierdie kan 
maklik faal as die spelers nie uiters 
goed op mekaar ingestel is nie, 
maar hierdie drie speel soos een 
mens.

Dis egter nie net hulle spel wat 
’n hegte eenheid vorm nie, maar 
die manier waarop die musiek ver-

werk is, spreek van fyn be planning 
wat nooit die musiek in ’n uiter-
mate �ambojante spektakel laat 
ontaard nie.

Die gehoor in die vol En dler-
saal was op hulle voete ná die 
konsert, en ’n mens het nogal lus 
gevoel vir nog ’n toegif.

Maar aanhangers van die trio 
sal maar moet wag om te sien 
wat hulle volgende jaar aanpak.            
– Wayne Muller

Op die voete vir byderwetse Beethoven 
Charl du 

Plessis op die 
verhoog in 

die Endlersaal 
tydens ’n 

kleedrepe-
tisie. FOTO: 

NARDUS 
ENGELBRECHT 
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Klassieke musiek | Toneel

Op pad na die onderhoud 
met die klarinet speler 
Visser Liebenberg kruis 

my pad met twee straatmusikante 
wat voor ’n restaurant in Ryneveld-
straat optree. Hulle is in blink geel 
en rooi uitrustings geklee; die een 
begelei hulle albei op die kitaar, 
terwyl sy vennoot al singend met 
’n hoed in die hand geld by restau-
rantgaste insamel.

Op Stellenbosch is dít nie 
’n vreemde gesig nie: straatkunste-
naars, van musikante tot akrobate, 
maak daagliks die sypaadjie hulle 
verhoog. Maar selde sien jy klas-
sieke musici op straat; hulle vind 
jy gewoonlik binne die mure van 
die Endlersaal.

Vir die meeste mense is die 
eerste gedagte by die aanhoor van 
die woorde “klassieke musiek” 
dat hulle netjies moet aantrek en 
tjoepstil en stug in ’n konsertsaal 
moet gaan sit. Dis natuurlik 
’n beeld wat nie ver van die waar-
heid is nie, maar dis ook ’n beeld 
wat die twee musici van die Gusha 
Duo, Visser (27) en die perkussie-
speler Dylan Tabisher (30), op sy 
kop wil keer.

Op vanjaar se Woordfees neem 
hulle as die Gusha Duo die klari-
net en vibrafoon na Stellenbosch 
se strate. Soos visse uit die water 
sal die twee kyk hoe hulle die 
grense van klassieke musiek – en 
hulle eie praktyk van musiekmaak 
– kan beproef. 

Visser vertel die idee het begin 
as “Pop-up Piazzolla”, ’n konsert 
wat soos ’n �ashmob mense op 

straat sou verras. En met dié dat 
hulle die klarinet en vibrafoon ge-
maklik heen en weer oor die dorp 
kan rondbeweeg, was dit ’n heel 
realistiese en blink plan.

“Ek en Dylan wou al lank  
saamwerk,” sê Visser. 

“Aanvanklik wou ons musiek 
maak in nuwe, ongewone ruimtes 
soos museums en galerye, maar 
van dié ruimtes op Stellenbosch 
was nie gedurende die Woordfees 
beskikbaar nie. Ons het toe besluit 
om soos straatmusikante in die 
buitelug musiek te maak.”

Sover het Visser en Dylan se 
loopbaan in klassieke musiek 
’n  tradisionele pad geloop – albei 
het op skool hulle instrumente be-
gin speel en toe musiek aan die US 
kom studeer. Visser se klarinetspel 
is al in dramas en �ieks gehoor, én 
hy het in die Kaapstadse én Kwa-
Zulu-Natalse Filharmoniese Orkes 
gespeel. Verlede jaar het hy as deel 
van die eeufeesviering van Nelson 
Mandela se geboorte as solis saam 
met die MIAGI-orkes opgetree op 
’n Europese toer.

As perkussiespeler het Dylan 
ook met die voorste orkeste in 
Suid-Afrika opgetree en hy is in 
heelwat nasionale musiekkom-
petisies vir sy spel beloon. Hy 
was boonop ’n semi�nalis in die 
Wêreld-marimbakompetisie in 
Duitsland én ’n internasionale 
marimbakompetisie in België. 
Onlangs was hy vir meesterklassie 
by Keiko Abe in Tokio, Japan.

Vir albei musici was dit ’n ont-
dekking om die ongewone kombi-

nasie van ’n klarinet en vibrafoon 
saam te hoor, veral met musiek 
van Astor Piazzolla, wat Visser as 
“freakishly moeilik” beskryf.

“Dele van die Piazzolla-stuk 
wat ons sal speel, moes ek laer 
transponeer sodat die klarinet en 
vibrafoon se klank goed kan  
blend. Dis ’n stuk waarin ’n mens  
deurgaans die energie moet  
behou, anders verloor jy jou  
gehoor,” vertel Visser.

Hy meen dít gaan juis hulle 
grootste uitdaging wees: om die 
energie in die stuk te behou omdat 
hulle in ’n ongewone omgewing 
in die buitelug is. In ’n konsertsaal 
het jy ’n gevange gehoor, maar 
op straat kan mense kom en gaan 
soos hulle wil. As die duo hulle 
gehoor wil behou, sal hulle inder-
daad ’n boeiende 25 minute van 
musiek moet aanbied, anders kies 
die luisteraars koers.

“Dit plaas baie druk op ons as 
uitvoerders. Al sou ons gemak-
liker wees in ’n akoestiese ruimte, 
maak die eksperimentering dit 
baie opwindend. Ons sal buigsaam 
moet wees in dieé omgewing, 
want ons ding letterlik mee met 
die elemente en straatgeluide. Ons 
is albei ongemaklik daar en ons 
maak ons oop vir wat ook al kan 
gebeur,” sê Visser.

Stellenbosch is egter vir hom 
’n ideale plek vir so ’n straat-
musiekkonsert. 

“Die dorp is mooi en hier is 
reeds straatmusikante wat elke  
dag optree; vir inwoners is dit dus 
nie ’n vreemde verskynsel nie.” 

Al verskil is dat hulle nie soos 
straatmusikante met ’n hoedjie 
hulle fooi sal insamel nie.

Die duo pak nie net Piazzolla 
se musiek aan nie, maar ook jazz, 
onder meer musiek van Dylan se 
pa, Keith, en die jazzpianis Ramon 
Alexander. Dié jazzkomposisies 
sal hulle wel in hulle eie klassieke-
musiekstyl interpreteer.

Hieroor sê Dylan (op ’n Whats-
App-stemnota, want hy kon nie die 
onderhoud bywoon nie): “Ons wil 
ook Suid-Afrikaanse komponiste 
vier en hulle musiek na ’n groter 
gehoor neem. Ons as klassiek-op-
geleide musici gaan die stukke op 
’n nuwe en interessante manier 
speel en ook improvisasie van 
die musiek verken. Hierdie is dus 
’n uitdrukking van my liefde vir 
plaaslike jazzmusiek, maar geïnter-
preteer op die vibrafoon in ’n styl 
waarin ek opgelei is.”

Visser stem saam dat hulle  
nie hulle opleiding in klassieke 
musiek kan ontvlug nie. Vir  
hom staan hulle tegniek wat in  
klassieke musiek gevestig is,  
steeds sentraal tot hulle inter-
pretasie van die jazzmusiek.

As feesgangers in die Woord-
fees-programboek kyk, sal hulle 
oplet dat daar eenvoudig na “ver-
skeie venues” verwys word en geen 
tye gegee word nie. Dít is deel van 
die konsep – feesgangers moet juis 
nie weet waar hulle gaan speel nie, 
sodat hulle gehoor toevallig en 
lukraak by hulle kan aansluit vir 
mooi musiek.

“Ons sal dalk op sosiale media 
kort voor ’n optrede sê waar ons 
is,” gee Visser wel toe.

Dat hulle gehoor verras sal 
wees, is seker. Enersyds sal lie�eb-
bers van klassieke musiek verbaas 
wees om die klarinet en vibrafoon 
buite die konsertsaal te hoor – en 
in daardie kombinasie – en ander-
syds, vir dié wat jazz verkies, sal 
die “klassieke” interpretasies iets 
nuuts op die oor wees.

“Ek dink veral die vibrafoon 
sal mense se aandag trek, want dis 
’n instrument wat nie juis bekend 
is nie. Maar ek dink die gehoor sal 
ook klanke uit die klarinet hoor 
wat hulle nog nie voorheen gehoor 
het nie. Ons probeer nie berge 
versit of enigiets opsy skuif nie; ek 
was eintlik maar ’n bietjie verveeld 

en wou iets nuuts probeer,” voeg 
Visser skalks by.

Maar op ’n ernstige noot: Hier-
die optrede beteken vir hom veel 
meer. Dit maak die veld oop – iets 
wat hy in sy huidige doktorsgraad-
studie deur die Africa Open-in-
stituut vir Musiek, Navorsing en 
Innovasie aan die US wil takel.

In hulle voorbereiding vir dié 
optrede het Visser en Dylan self 
ontdekkings oor hulle instrumente 
gemaak.

“Dis verbasend hoe goed die 
twee instrumente kan blend, maar 
dan ook clash; die klanke is sowel 
mooi as lelik; klanke wat uitsta-
an. Ek dink mense sal wonder 
oor al hierdie ‘vreemde’ klanke, 
wat die optrede sal oopmaak vir 
vele  opinies en idees oor klank,” 
sê Visser, en skerts dan dat mense 
ná dese dalk nie weer na die 
klarinet as ’n “liquorice stick” sal 
verwys nie.

Hierdie optrede op die Woord-
fees is die Gusha Duo se eerste 
projek, maar Visser en Dylan voel 
seker dat dié ’n vertrekpunt vir 
kreatiewe klankontdekking is.

Hulle sal beslis wil aanhou om 
nuwe klanke en style te ontdek en 
deur improvisasie te verken.

Dan is daar ook nog die onge-
wone naam – Gusha Duo. Waar 
kom dit vandaan? 

“Gusha is ’n woord wat som-
mer net in my kop was, maar 
toe Google ek dit en vind uit dit 
beteken ‘really good weed’. En 
dit was ook in dieselfde tyd dat 
dagga in Suid-Afrika gewettig is. 
So, toe besluit ons op Gusha Duo,” 
vertel Visser.

As ’n mens so luister na hierdie 
musici en hulle entoesiasme beleef, 
besef jy dat hulle beslis die pyp kan 
rook in die musiekbedryf.

Gusha Duo. Klassieke musiek. 
Verskeie venues. Tot 8 Maart  
op verskillende tye.

Strate toe met klassieke musiek
Die Gusha Duo – Visser Liebenberg  

en Dylan Tabisher – wil met hulle 
uitvoerings op die Woordfees klassieke 

musiek uit die konsertsaal na mense 
in Stellenbosch se strate neem.  

Wayne Muller het meer gaan uitvind.

POTTE EN 
DEKSELS

Die tragikome-
die Kansel, 
met Marichje 
de Necker as 
San-Marie en 
Wynand Kotzé 
as Tiaan, is nog 
vandag om 
18:00 by Hoër-
skool Lückho� 
te sien. Dié twee 
akteurs het ook 
die teks geskryf. 
Carla Smith is 
die regisseur.
FOTO: NARDUS 
ENGELBRECHT
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Juan Barnard, Anri Engelbrecht, Riëtte Barnard, Quin Barnard 
en Yvonne Kirsten (wat van Johannesburg af hier kuier)  
het spesiaal van Durbanville af deurgery vir die pretdraf  
by Coetzenburg, wat toe nie by Coetzenburg was nie.  
FOTO: SUSAN BOOYENS

Shiraz en wildsvleis. Leefstyl. 
Die Kaya. 2 Maart om 12:00  
en 9 Maart om 12:00.

As jy sukkel om te kies watter kos 
met watter wyn voorgesit moet 
word, los dan die kos.

Hierdie was een van verskeie 
kwinkslae waarop feesgangers 
Saterdag getrakteer is diep uit die 
kies van Edmund Terblanche, die 
voorsitter van Shiraz Suid-Afrika.

Edmund, gewoon nié heel 
toevallig ook die keldermeester 
en bekroonde wynmaker van La 
Motte-wynlandgoed nie, het saam 
met die topsjef Bertus Basson die 

wondere van die kombinasie shiraz 
en wildsvleis vir mense ontsluit.

Bertus sit verskillende 
wildsnit-happies “sonder tierlan-
tyntjies” vir feesgangers voor soos 
koedoe, eland, gemsbok en spring-
bok, en dié word dan in ’n soort 
“paring” saam met vier verskil-
lende soorte shiraz geproe.

Telkens, deur die hande op te 
steek, moet feesgangers besluit 
watter wyn die beste saam met 
watter wild gaan. Die konsep is 
werklik lie�ik  en die eenvoud lê 
gewoon in die tweemanskap wat 
sommerso in tandem aan’t praat 
’n mondvol inligting oordra.

“Wild is vir my ’n baie groot 
deel van die Suid-Afrikaanse 
 kookkuns. Wild is vir my ons 
kaviaar, dis ons lobster… uit 
Afrika uit,” het Bertus in ’n ver-
stommende – ek weet nie hoeveel 
woorde per minuut nie – tempo 
weggespring.

Nadat die stof gaan lê het en  
die ergste vlinders in die maag 
onder beheer was (en ’n lid van  
die gehoor die mense van die 
hotelskool getoets het deur ’n glas 
wyn van die tafel af te stamp),  
het Bertus bedaar.

Hy ís toe a�er all net ’n gewone 
mens… hoewel iemand wat met 

kos, maar blyk dit, veral met wild, 
kan toor.

“Baie mense sê dikwels wild is 
te wild; of wild is te taai; wild is te 
moeilik om gaar te maak… wat 
seker tot ’n mate waar is. Maar die 
groot ding van wildsvleis is die 
ouderdom van die dier.”

Bertus het gesê iets anders wat 
’n mens in gedagte moet hou wat 
’n impak op die kwaliteit en smaak 
van die vleis het, is hoe die wild 
geskiet is.

“As die vleis sleg geskiet is… as 
die dier gekwes is, is dit werklik 
’n groot probleem vir ons.”

Wat die wyne betref, was dit 

interessant dat Edmund wyne van 
verskillende breedtegrade gekies 
het, maar “om appels met appels 
te vergelyk”, van presies dieselfde 
oesjaar, 2013.

Tussen happies wild deur kon 
feesgangers proe-proe aan Drie-
hoek Shiraz, Allesverloren Shiraz, 
Zandvliet Shiraz en La Motte se 
Pierneef Syrah Viognier.

Hoewel al vier dié wyne telkens 
heerlik in die mond gespeel het   
om die wild mee af te sluk, is dit 
dié feesganger se nederige opinie 
dat jy netsowel ’n tiet oor die 
Pierneef Syrah Viognier kan trek.
Dié is moedersmelk. – Jo Prins

Wildsvleis en shiraz hier ’n gelukkige huwelik

Merino-lamsboudproe.  
Leefstyl. Die Khaya. 1 Maart.

Bewaar die een wat durf sê 
Suid-Afrika het nie ’n koskultuur 
nie. Daardie een sal met die gram-
skap van Bertus Basson, befaamde 
en bekroonde sjef agter die res-
taurante Overture en Spice Route, 
kennis maak.

“Kyk maar hoe vindingryk is 
ons met ’n eenvoudige ding soos 
mielies, wat uit Suid-Amerika sy 
opwagting hier gemaak het!” 

Sy frons verslap. “Binne 500 
jaar het ons uitge�gure hoe om 
bier te maak daarvan én hoe om 
dit fyn te maak vir pap!” 

Vandag is pap natuurlik ’n  
stapelvoedsel in Suid-Afrika.

Lamsvleis is ’n ander storie. 
Min dinge is so Suid-Afrikááns 
soos lamsvleis. Soos Bertus sê: Dit 
smaak nou maar net eenmaal nie 
dieselfde in enige ander land nie. 
(By laasjaar se aanbieding het hy 
tot groot vermaak van die gehoor 
gesê hy het een slag in Frankryk 
lamsvleis geëet… en nee wat, dit 
het soos vis gesmaak!)

Saam met jou lamsvleis móét 

jy natuurlik ’n glasie wyn geniet. 
“Een happie vleis, een slukkie 
wyn,” sê Bennie Howard, Kaapse 
Wynmeester en ondervoorsitter 
van Veritas, wat saam met Bertus 
die sessie aangebied het.

Soos verlede jaar het Bertus 
opgedaag met vier verskillende 
lamsboude uit vier verskillende 
streke (ja, dit is belangrik om te 
weet waar jou kos vandaan kom): 
die Riemland (Oos-Vrystaat), 
Hantam (Calvinia se wêreld), 
Overberg (Caledon en Swellendam 
se koers) en die Kamdeboo (doer 
by Graa�-Reinet). Almal langsaam 
op die sous-vide-manier gaarge-
maak (in plastiek verseël en vir 
etlike ure in water met ’n lae tem-
peratuur gedompel). Die vleis het 
geen kruie, geurmiddels of selfs 
sout gekry nie. Dit gaan dus suiwer 
oor die smaak en tekstuur.

Bennie het op sy beurt vier 
wyne uit vier verskillende streke 
saamgebring: Allée Bleu Pinotage 
2016 (Franschhoek), KWV �e 
Mentors Cabernet Sauvignon  
Darling 2014 (Paarl), Bon  
Courage Inkará Shiraz Limited 
Release 2015 (Robertson) en 

Lovane Isikhati Red Blend 2015 
(Stellenbosch). (Waar’s die Swart-
land dan, Bennie?)

Hoe werk die ding? 
Jy neem saam met elke slukkie 

wyn ’n happie van elke boudvleis 
en besluit dan watter kombinasie 
die beste werk vir jou. Dit is  
in teressant om te proe hoe die 
vleis uit die verskillende dele van 
die land verskil: Die Overberg se 
boudjie het byvoorbeeld ’n veel 
fyner tekstuur as die een wat in 
die Hantam se bossies rondg-
eswaai het (glo omdat dié skapie 
minder gestap het en daarvoor met 
meer kos beloon is). Maar daai 
Hantamvleis bly maar ’n wenner. 
Die Karoobossies… mmm, soos 
Bennie sê: njammies!

Hierdie aanbieding was regtig 
prettig en ontspanne. Daar is geen 
regte of verkeerde antwoord nie. 
Wat vir jou lekker is, is reg. Amper 
soos die lekkerste wyn wat die een 
in jou glas is.

Dit is jammer hierdie proeses-
sie, aangebied deur Agri-ekspo, is 
vanjaar net een keer gehou. Hou 
jou oë oop vir volgende jaar. Tot 
dan: Tjorts! – Peter van Noord

SA en lamsvleis soos 
vinkel en koljander

Daar staan ek en die parate Bar-
nard-gesin van Durbanville toe 
Saterdag douvoordag net ander-
kant die brug na Coetzenburg 
voor dooiemansdeur. Ons is hier 
vir die jaarlikse Maties Alumni- 
pretdraf as deel van Tuiskoms 
2019, maar van ander drawwers 
is daar g’n teken nie. Net gespier-
d e berg�etsryers wat verbysuis.

Toe hulle hoor ek skryf vir 
INK, stel Riëtte Barnard voor ek 
speel speurder en vind uit waar 
die aksie rêrig is. Hoewel die 
Woordfees se aanlyn program 
en die tweede druk van die gids 
steeds die plek soos vorige jare 
as Coetzenburg aandui, blyk 
dit ná ’n naarstige foonsoektog 
op sosiale media dis geskuif na 
Root44: “Ready to #Move4food 
at our #MatiesHomecoming 
#Parkrun!”

Ha. Het jou, Katvis. Dis 
’n slim skuif om die bestaande 
organisasie van die Parkrun-

span te gebruik; net jammer ons 
verlore troppie het niks daar-
van raakgesien nie… ’n Mens 
aanvaar al die besoekende en 
plaaslike alumni het seker die 
kommunikasie ontvang, maar 
wat van dra�ustige feesgangers 
wat nie op matiesalumni.com 
(’n webwerf wat nie werk nie!) en 
matiesconnect.com soos die gids 
aanbeveel kan registreer omdat 
hulle nie oudstudente is nie?

Toe groet ons maar soos ou 
vrinne, die Barnards mik Root44 
se kant toe om ten minste die 
stertkant van die parkdra�e te 
geniet, en ek volg my neus al 
langs die Eersterivier op met 
die lie�ike Koloniesland-roete, 
waar twee geelbekeende tevrede 
dobber en ek toe maar vir hulle 
waai en vredig en alleen voort-
drawwe. Volgende jaar, as die 
fees mondig is, probeer ons weer. 
Laat weet ’n mens net, demmit! 
 – Susan Booyens

O vet, waar’s 
die pret(draf)?

Bennie Howard en Bertus Basson. FOTO: NATALIE GABRIELS
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Die Woordfees-kantoor het kaartjies vir die produksies Oulap se rooi en Katrina: Die dansende taal 
aan die gaste present gegee.

Lenie Nel van Port Elizabeth.  
Sy woon vanjaar vir die eerste 
keer die Woordfees by.

Die wêreldbekende pianis Charl du Plessis, die gaskunstenaar  
op die teegeleentheid, saam met Rowena Glaser. Sy het op 
Donderdag 28 Februarie haar 80ste verjaardag gevier. 

Die Woordfees bied elke jaar ’n spesiale 
high tea aan vir feesgangers wat voor 
1955 gebore is. Vanjaar se geleentheid 
was op 1 Maart. Natalie Gabriels was daar.

Kô laat ons tee drink!

Simon Arendse en Charles Hector van Stellenbosch.
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Sondag 3 Maart

Donderdag 7 Maart

Maandag 4 Maart

Vrydag 8 Maart

Dinsdag 5 Maart

Saterdag 9 Maart

Woordfees 
Weekprogram
kykNET Leefverhoog
Buite die Endler h.v. Victoria & Neethlingstraat

Gratis ingang

Woensdag 6 Maart

Saterdag 2 Maart

Sondag 10 Maart

09:30 Afrikaanse fi lms in die 
internasionale speelvak

11:00 Open mic

12:00  Feesjuweel

13:00
 Rian van Heerden      
onderhoud deur             

Ingrid Jones

13:30  Open mic

14:00  Mike Bolhuis onderhoud 
deur Rian van Heerden

14:30  Open mic

16:00  Open mic

18:30  Klassieke uitvoering

09:30 Hannes op die Kwêla 
bank met Karen Meiring

11:00 Open mic

12:00  Feesjuweel

13:00  Open mic

13:30  Herman Kleinhans

14:00 Churchil Naudé

14:30  Open mic

16:00  Open mic

18:30  Klassieke uitvoering

09:30 Grapkas komedie van 
teater tot TV

11:00 Open mic

12:00  Feesjuweel

13:00  Open mic

13:30  Open mic

14:00 Early B

14:30  Open mic

16:00 Teatergesprekke: 
Rokkie + Rooilug

18:30  Klassieke uitvoering

09:30 Tussen Ons kom gesels

11:00 Feesterugvoering

12:00  Feesjuweel

13:00  Open mic

13:30  Open mic

14:00 Die Ware Naarheid

14:30  Open mic

16:00 Teatergesprek: 
SAMSON

18:30  Klassieke uitvoering

09:30 Klop! met 
Heindrich Wyngaard

11:00 Open mic

12:00  Feesjuweel

13:00  Open mic

13:30  Open mic

14:00 Open mic

14:30  Open mic

16:00  Teatergesprekke: 
Endgame

18:30  Klassieke uitvoering

09:30 kN verslag met 
Waldimar Pelser

11:00 Open mic

12:00  Feesjuweel

13:00  Open mic

13:30  Open mic

14:00 Leah

14:30  Open mic

16:00  Teatergesprekke: 
Katvoet

18:30  Klassieke uitvoering

09:30 Prontuit met 
Kabous Meiring

11:00 Teatergesprekke: 
Afrikaan

12:00  Feesjuweel

13:00 Van Coke Show

13:30  Open mic

14:00 Toorbos & Fiela fi lm 
gesprek

16:00  Open mic

18:30 Klassieke uitvoering

09:30 Befondsing vir 
TV en Film

11:00 Open mic

12:00  Feesjuweel

09:30 Verslag met 
Lourensa Eckard

11:00 Teatergesprekke: Katrina 
die dansende taal

12:00  Feesjuweel

13:00 Bibi op die boekrak

14:00 Jitsvinger

14:30 Open mic

16:00  Open mic

18:30 Klassieke uitvoering




