as sy vader se trots en die mitiese Goue Appel as bron
van onmin tussen Hera, Athena en Afrodite (en natuurlik ook die oorsaak van die Trojaanse oorlog). Teen
soortgelyke lesersverwagtinge geweeg, slaag die daaropvolgende en veelstemmige “Drie weeklae vir Hektor”
wel. Op die beurt is die spreker Andromache, Hektor
se weduwee, Hekabe, sy moeder, en Helena, sy skoonsuster en die minnares van Paris. Die vroue van Die Illias
kry hier ’n spreekbeurt, met Andromache wat wys op
die magteloosheid van vroue uitgelewer aan die manhaftigheid van hul mans:
ek het getreur
[…]
bitter oor jy nie kon sterf oud soos priamos
in my arms in ons bed
met die reuk van kamp harslag perdesweet
aan jou harde lyf
oorlog is vir mans sê jy
weef en lyke afwas vir ons
trotse hektor
jou bruid is nou ’n slavin
in die huis van jou kind se moordenaar

Op haar beurt bekla Hekabe die onreg van haar seun
se dood deur die toedoen van Achilles, “daai verwyfde
smyter van die verbronsde speer”, en hoe sy as vrou
sonder gesag aangewese is op haar seun Paris om haar
vir Hektor se dood op Achilles te wreek. Helena laat
haar weer uit oor haar eensaamheid in Ilios, “stad van
my jagse saggesigbeminde” (Paris). In al drie weeklae,
en veral in dié van Andromache en Hekabe, tree die
figuur van die vrou (as eggenote, moeder, en minnares)
na vore as roudraer, maar ook as aardse bemiddelaar
van die rou (“weef en lyke afwas vir ons”).
Daar word verderaan in die bundel in twee
treffende lykdigte mooi voortborduur op die bemiddelaarsrol van die digter in verband met die dood,
afskeid en rou, naamlik “Lykdig vir Wisława Szymborska” (114) en “Bardo” (119) oor die afsterwe van ’n
moeder. Hier is dit duidelik dat die digter weer die
verantwoordelikheid op sigself neem om op te tree as ’n
uitlêer van die oorgang na die dood.
Talle ander temas word in Tussenganger aangetref—helaas te veel om in hierdie kort resensie ruimte
aan hulle almal af te staan. Daar moet nietemin kortliks ook melding gemaak word van uitdagende gedigte
soos “Elagabalus” (26) en “The Pozzing of Pete Crest”
(28), sowel as ’n aantal gedigte met ’n ekopoëtiese inslag (byvoorbeeld “Kyrie” 51) en oor aktuele kwessies
soos die #FeesMustFall-beweging (“#FMF” 84). Wat
duidelik is, is dat hierdie bundel nie net van ’n digterlike
selfvertroue spreek nie, maar ook dat dit onbeskaamd
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hoë eise aan die leser stel. Crous se verse is dig verweef
en put uit ’n ryke erfenis van verwysings uit verskeie
tale, kulture en identiteite. Dit is daarom nie ’n bundel
wat sonder inspanning en moeite gepak kan word nie,
en dit sal om dié rede waarskynlik sekere lesers afsit.
Soos egter die geval is met ander lywige bundels van die
afgelope dekade, is Tussenganger ’n bundel wat die leser
wat volhou sal uitdaag en met diepgaande verskeidenheid sal beloon.
Reinhardt Fourie
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Duimnaelsketse.
Johann de Lange.
Gansbaai: Naledi, 2020. 111 pp.
ISBN 9781928518679.
In 2020 laat Johann de Lange twee bundels die lig sien,
naamlik Die meeste sterre is lankal dood en Duimnaelsketse.
Laasgenoemde is sy veertiende bundel (of vyftiende,
afhangende watter een van die twee bundels ’n mens
eerste tel) en die tweede bundel waar die digter slegs
van die kwatryn as digvorm gebruik maak. Duimnaelsketse kan beskou word as ’n opvolg van sy eerste
kwatrynbundel, Weerlig van die ongeloof (2011), vanweë
die gedeelde temas in die twee bundels, en die verwysings na gedigtitels in die 2011 bundel.
Die voorblad is ’n afdruk van Christiaan
Diedericks se kunswerk “Play with me”. Soos
met die ander twee De Lange-bundels wat met ’n
Diedericks-werk op die voorblad pronk, is dit hier die
eerste sleutel tot die lees van die bundel. Bekende temas in De Lange se oeuvre word met die voorblad geaktiveer, te wete die visuele, voyeurisme, liggaamlikheid
en (gay) seksualiteit. Die visuele, en veral die blik op
die manlike liggaam, word in die kunswerk beklemtoon: die blik van die figuur op die ontkledende se
geslag (met behulp van rooi pyle) en laasgenoemde se
blik op die leser. Die frase “play with me” versier die
voorste figuur se hemp en benadruk die objektivering
van die manlike liggaam.
Die titel, Duimnaelsketse, is die tweede sleutel wat
die leser in ag moet neem. ’n Duimnaelskets is ’n vinnige, kort, impromptu skets, maar kan ook in die teg-
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nologiese jargon verwys na ’n kleiner weergawe van ’n
groter grafiese afbeelding (in Engels ‘thumbnail’). Die
titel word tweeledig en ironies aangewend. Dit verwys
indirek na die kwatryn as kort digvorm wat inhoudelik
net soveel gewig dra as ander digvorme; en tweedens
skakel dit hierdie bundel met De Lange se vorige bundels. (In Die algebra van nood [2009] tref ons ’n gedigsiklus aan met die titel “Duimsketse” [21] en in Stil punt
van die aarde [2014] “Duimsketse by die vier seisoene in
Kaapstad” [44–5]). Die titel is ironies omdat De Lange
se kwatryne inderdaad nie vinnige, impromptu sketse
is nie, maar eerder getuig van uitnemende digterlike
tegniek en woordspeling. Dit is verder ook interessant
dat ’n meerderheid van die kwartyne die rymskema
abcb het. Dit wil voorkom asof De Lange besig is om
hier sy eie stempel op dié digvorm af te druk.
Tematies word die bundel weldeurdag uiteengesit
deur die kwatryne in ses afdelings te verdeel, elk met
’n oorhoofse tema wat aansluit by die hooftema wat
regdeur die afdelings waargeneem kan word, naamlik die digter se besinning oor ’n leeftyd wat aan die
verbygaan is en die naderende dood. Die openingskwatryn, “Deure” (3), wat geskryf is na aanleiding van
Charles Tomlinson se gelyknamige gedig, stel die toon
vir die bundel:
Daar is twee deure in een raam:
Een aansig na lamplig gekeer,
& die ander een na die maan.
Ons gaan deur deure heen, & weer.

Die deur word hier simbolies vir die sikliese aard van
die lewe, en word veral in ooreenstemming met die
Christelike tradisie beskou as ’n deurgang tot ’n openbaring en toegang tot ’n hoër wesenlikheid (Chevalier
en Gheerbrandt 423–4).
Daar is kwatryne oor die kunste, insluitende
woordkuns, beeldhouwerk, skilderkuns en die uitvoerende kunste. “Marlene Dietrich” (6) is ’n goeie
voorbeeld van die kwatryn wat ingespan word om ’n
visuele “optelvers” daar te stel:
Die blou engel sing wrang van lewe & dood.
Met die refrein, silwer kollig op die veloer,
gly die hermelyn van skouers wit & mals
soos brood, & sterf in ’n hopie op die vloer.

Die visuele word verder in die bundel verken met veral die oog op die natuur in die tweede afdeling van die
bundel, en insgelyks ook met die blik op die manlike
liggaam. Vergelyk in hierdie geval hoe die sonbaaier
-figuur uit vorige bundels weer sy verskyning maak in
“Drie baaiers” (70), “Op die rotse” (80) en “Sonbaaier”
(85). Alhoewel liggaamlikheid en die belewing van die
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seksuele bekende temas is in De Lange se werk, word
dit deur ’n nuwe lens beskou, veral waarneembaar in
die volgende kwatryn (71):
Hier aan die einde van dae,
sonder rent boys of wi-fi,
sonder ’n zol of ’n naai,
het ek net in riemruk ’n behae.

Hierdie gedig moet saam met die kwatryn op die volgende bladsy gelees word, met die titel “Fantas” (72),
waar die spreker “aan die einde van dae” slegs masturbasie en sy verbeelding het om die seksuele begeerte
na die manlike liggaam te bevredig, en slegs op gerugte
leef wat deur die seebries van Sandy Bay af gebring
word (“Prêt-à-porter” 83).
Die intertekstuele gesprek met ander digters word
in hierdie bundel ook voortgesit, waarvan Boerneef (I.
W. du Plessis) se “Die berggans het ’n veer laat val” die
prominentste is. Dit word as uitgangspunt geneem vir
die kwatryn “Brand” (13) oor die vernietigende brande
by Wupperthal in 2018, en weer vir “Spekulum” (55).
Ander figure uit die literêre wêreld word betrek: met
die “Die weduwee Viljee” (48) word Opperman en
Hambidge bygehaal omdat laasgenoemde in haar bundel Indeks (51–6) Opperman se pastiche voortsit deur
nuwe en jonger digters se styl na te boots. De Lange
maak in sy vers gebruik van die Persiese kwatryn, ’n
vorm wat Opperman in Afrikaans vervolmaak het, om
die intertekstuele verband te versterk. “WAT” (58)
bring hulde aan drie groot skrywers wat onlangs gesterf het, naamlik Aucamp, Cloete en Small.
Afgesien van die intertekstuele spel met ander
digters se werk, tree De Lange ook in gesprek met sy eie
werk. “Selfportret op 60” (104) kan as opvolg van die
kwatryn “Digter op 50” (68) uit Weerlig van die ongeloof
beskou word. Dit is bykans 10 jaar sedert die laasgenoemde verskyn het, en in dié vers reflekteer die digter
op die verouderende liggaam en digterskap. Lees ook
die vers “Arme ou lyf” (29) wat hierby aansluit.
Die besinning oor die dood en verganklikheid
neem ’n baie persoonlike en donker draai in die laaste afdeling van die bundel, ironies getiteld “Dood is ’n
werkwoord”. Hier verwoord die digter die bewuswording van sy eie verganklikheid, en die naderende dood of
stilwording van die skryfdaad. Die kwatryn “Dusketyd”
(95) beklemtoon dit met ’n sombere en dringende toon:
Nou gaan dié grys digter rus,
voorlopig nog ongekis.
Ek trek tot onder my ken
die vóórlaken van die mis.
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Met hierdie bundel bevestig De Lange sy plek as een
van die voorste kwatrynskrywers in Afrikaans en maak
hy ten volle gebruik van die kwatryn as “gedig in sy eie
reg [wat] op sy beste ’n bepaalde lewenshouding of
-aanvoeling op pakkende, pregnante, epigrammatiese
wyse tot uitdrukking bring” (Grové & Viljoen).
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Staande ovasie.
Herschelle Benjamin, Igna Botha, Veronique Jephtas en
Marcel Spaumer.
Pretoria: Protea, 2020. 128 pp.
ISBN 9781485309321.
Staande Ovasie, uitgegee deur Protea Boekhuis, bevat vier eenbedrywe vir tienertoneel geskryf deur
Herschelle Benjamin, Igna Botha, Veronique Jephtas en
Marcel Spaumer.
Benjamin se stuk, “Ek is nie meer ’n kind nie, Ma”,
handel oor die 18-jarige Adrian wat vir die naweek huis
toe kom om met sy ouers oor hul egskeiding te gesels.
Hy deel ook met hulle dat hy gay is. By die huis hoor
Adrian dinge oor sy ouers wat daartoe lei dat hy die
moed vind om oop te maak oor hoe sy huislike omstandighede hom geaffekteer het.
Wat uitstaan in hierdie teks is die natuurlike dialoog en hoe onpretensieus dit is. Benjamin weet hoe
om tot die punt te kom en skroom nie weg van swaar
tematiek nie. ’n Moeilike gesprek oor huwelike en hoe
die ouers in hierdie geval gekies het om hul seun te
beskerm, vind plaas tussen ma en seun en dit is verfrissend om te lees. Adrian praat reguit met sy ma oor hoe
hulle besluite hom laat voel en hom seermaak. Terselfdertyd laat die teks ’n mens nadink oor manlikheid. Die
ma, Brennette, maak verskoning vir haar man se slegte
gedrag deur te sê: “maar hy is ’n man. Net ’n man”. Dit
herinner my aan hoe daar in die samelewing dikwels
dubbele standaarde vir mans en vroue is. Ons hoor ge-
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reeld “boys will be boys”, terwyl meisies geleer word
hoe om hulle soos dames te gedra. Benjamin daag manlikheid uit en deur die mond van Adrian kry hy dit reg
om ’n broodnodige gesprek aan die gang te sit. Dit is ’n
sterk teks—al waaroor ek wonder is of die pa-karakter
regtig nodig is. Die pa kom teen die einde van die stuk
in en teen daardie tyd weet ons alreeds alles van hom.
Sy teenwoordigheid dryf nie die storie vorentoe nie, hy
is ’n karakter wat geen ontwikkeling toon nie. Of dalk
was dit juis nodig dat die pa daar is sodat ons kan sien
hoe Adrian teen sy pa opstaan? Hoe dit ook al sy, jong
spelers sal uitgedaag word deur die stuk en dit is nodig
om gesprekke aan die gang te sit.
Greta Thunberg praat Afrikaans in Igna Botha se
teks, “Sing oor my, ek gaan dood van die dors”. In hierdie geval is Greta ’n Sweedse uitruilstudent wat standpunt inneem teen ’n ryk familie, die Steenhoffs, nadat
sy die seun Elan Steenhoff bevriend. Elan se pa, Jeroen
Steenhoff, word daarvan beskuldig dat hy ’n oliepyplyn langs die Vaalrivier wil laat afloop. Die gevare van
“fracking”, die verwoesting van natuurlike habitat en
die misbruik van mag is van die temas wat hier aan bod
kom.
Botha se teks voel gereed vir die verhoog. Ek wil
my verstout deur te sê dat dit vir my as regisseur ’n
plesier sal wees om die regie van die stuk te behartig.
Dis buite die boks. Dis vars. Dis jong mense wat oor die
omgewing praat, sonder om te preek. Dit wys die verwoestende invloed van ’n ryk man se aksies op die natuur. Dit is min dat ek omgewingsdramas lees of sien.
Dis relevant. Dis edgy. Die ensemble voel te groot, maar
’n regisseur sal maklik daaraan kan sny. Die einde is
treffend met ’n hoofletter T. Aan die einde is die karakters by die viering van die opening van die Steenhoffs se
gholfbaan. Greta, Elan en Bano (Elan se vriend) beplan
’n tipe optog wat gaan maak dat die publiek sowel as
Jeroen Steenhoff se deftige kuiergaste (onder andere
Meneer Magashule en Mevrou Mkwebane [slim speling op sekretarisgeneraal van die ANC, Ace Magashule
en die openbare beskermer, Busisiwe Mkhwebane])
hom gaan sien vir wie hy werklik is—iemand wat ’n
veer voel vir die omgewing. Aan die einde gaan die
ligte in die ouditorium aan en skyn dit op die gehoor.
Dit is ’n slim tegniek wat daarop dui dat die gehoor
aanspreeklik gehou gaan word vir dit wat hulle sopas
op die verhoog gehoor en gesien het, sowel as vir hul eie
koolstofvoetspoor.
Ek is bevoorreg dat ek “Hoe change hulle” deur
Veronique Jephtas op die planke kon sien tydens die
Toyota U. S. Woordfees in 2020. In die stuk is die
18-jarige Sheldon (of Shelly) in die tronk vir statutêre
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