Die boek bestaan uit drie dele: “native life in the
third millennium vol 1& 2 [the poet’s]”, “teachers [the
philosopher’s]” en “quiet earth philosophy [the programmer’s]”.
Die eerste deel is ’n lang gedig van tien bladsye,
opgedeel in twee afdelings, “2009” en “2019”. In die
tweedelige gedig, soos ook in die res van die boek, word
die alledaagse (“i need rent and a healthcare plan” [4])
deurentyd geskets in die teken van ras- en geopolitiek
(“born shattered inside the nefarious laboratories of
eugenicists, to shattered progenitors, i need therapists
to restore me from the nightmare imagination of whiteness to the child it made me abandon” [4]). “2019”, die
tweede deel van die gedig, begin met die frase: “before
covid, i remember” (6). (Die boek is tydens grendeltyd
geskryf). Die res van die gedig bestaan dan ook meestal uit sinne wat begin met “i remember”; assosiatiewe
herinneringe vanaf 1992 (“i remember not thinking
about the anthroposcene in bhisho in 1992” [7]) tot en
met 2019.
Die gedig skets ’n wêreld (die jeug in die negentigs
en volwasse lewe ná die millennium) voor die pandemie. Die spreker is spesifiek met die sosiale en kulturele
merkers wat hy oplet en onthou—daarom resoneer die
gedig so wyd.
Die tweede en derde dele van Native Life is kortverhale. Ook Ntshanga se prosa is dig geskryf, dikwels poëties, elke sin getimmer tot dit pas. “teachers”
handel oor ’n vyf-en-dertigjarige lektor aan ’n universiteit. Die verhaal vertel van korrupsie aan die universiteit en in die omliggende omgewing. Dit spreek
kwessies soos ras, tuislande en die breër politiek van SuidAfrika aan. Dit voel egter soms of die verhaal in diens
van die politieke inhoude of boodskap staan. Dit is nogtans ’n interessante leeservaring met die makropolitiek
wat vermeng met die mikropolitiek van ŉ jongmansbestaan van werk, bier, dagga en verliefdheid.
“quiet earth philosophy” is ’n baie goeie kortverhaal, maar ook een met die potensiaal om iets groter te
word. Hierdie verhaal sou maklik kon dien as die voorwerk vir ’n fassinerende roman. Dit word in die verlede
tyd vertel, vanuit die toekoms; twee ou vriende ontmoet op 6 November 2026, ’n 2026 waarin Covid-19
nog steeds voortwoed:
The streets were vacant, Masked stragglers stood
marooned at different bus and taxi stops, open in their
dispair. Ever since the first cases of the coronavirus
had leaked in from the airports, mushrooming in the
population like a dye underwater, the death toll had
risen unmitigated, thinning the roads. I wondered if
he was contemplating it too. “Humankind has never
cured impairments endemic to humankind,” he said.
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“Instead it’s learned to live around them, evolving in
that matter.” (30)

Soos Ntshanga self, is beide karakters gebore in 1986,
die tyd van Tsjernobil en P. W. Botha se Noodtoestand
(“We grew up in the ashes of a thwarted revolution”
[27]). Albei werk in die gaming-industrie. Van kleins af
was dit rekenaarspeletjies, hulle “libidinal hunger for
machines” (27), wat hulle gered het van hulle daaglikse
omstandighede (sien die arkadespeletjie-masjien op
die boek se voorblad). Wanneer hulle weer jare later
as volwassenes ontmoet, vertel die “ingenieur” vir die
hoofkarakter sy teorie wat hy die “stille aarde filosofie”
noem. Die hoofkarakter word geneem na die wêreld se
eerste “Centre for Quiet Consciousness” (39).
Ntshanga skryf oor politiek en ras, oor transhumanisme, oor die millennial-bestaan in die Suid-Afrika
van nou en oor ’n moontlike toekoms. Hy skryf plaaslik,
maar sy werk sal internasionaal resoneer.
Hierdie kort boek kan gelees word as ’n intermezzo; ’n kort asemteug tussen romans, of, hopelik,
sommer ook ’n digbundel of twee. Ntshanga het homself reeds as ’n hoogs talentvolle skrywer bewys, en as
hierdie boek ’n aanduiding is van die rigting waarin
sy werk op pad is, is hierdie leser baie nuuskierig oor
waarheen hy ons volgende gaan neem.
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As die Cape Flats kon praat.
Brian Fredericks.
Kaapstad: Human & Rousseau, 2020. 228 pp.
ISBN 9780798180917.
Brian Fredericks se kortverhaalbundel, As die Cape Flats
kon praat, is ’n eerlike en aangrypende vertelling van die
daaglikse bestaan op die Cape Flats. In die nege kortverhale verken Fredericks verskillende sosiale kwessies (soos bendegeweld, armoede en verslawing) waarteen mense op die Cape Flats daagliks stry.
Die bundel se titel is ontleen aan James Baldwin se roman If Beale Street Could Talk (1974). In If Beale
Street Could Talk verken Baldwin die ingewikkelde en
intieme aard van swart romantiese liefde en swart
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gesinsliefde teen die agtergrond van sosiale ongeregtigheid (Woubshet). Op ’n soortgelyke wyse vertel
Fredericks hier van die ingewikkelde liefdes- en familieverhoudings op die Cape Flats te midde van uitdagende omstandighede. Fredericks lewer ook kommentaar op die geweld wat ons ons eie geliefdes, hetsy
romanties of bloedverwant, aandoen. Die titel van die
bundel is dus uiters funksioneel, want aan die een kant
kontekstualiseer dit die bundel as geheel en aan die ander kant “hoor” lesers hoe individue soos Galiema Simson (“Moenie mense judge nie”), families soos Christine
en haar kinders (“Die cowboy”) en gemeenskappe soos
Elsiesrivier (“Moenie mense judge nie”) “praat” oor die
maatskaplike kwessies wat hulle teister.
Die eerste kortverhaal, “Die drie musketeers”,
is ’n fiktiewe hervertelling van die Hannah Cornelius-moordsaak. Michael, ’n sukkelende vryskutjoernalis, ontvang ’n boodskap van Angelo, ’n vriend uit
sy kinderjare. Angelo vertel vir Michael dat sy jonger
broer, Emile, beskuldig word van die moord op Jessica
Leigh. Hy vra Michael om vir Emile in die tronk te besoek en uit te vind of hy werklik die moord gepleeg het.
Soos die verhaal ontvou, word die besonderhede van
die ingewikkelde verhouding tussen die broers onthul.
Die verhaal verloor egter trefkrag weens ’n onduidelike fokus—dit wissel vanaf Michael se verhoudings
met sy werk, meisies en sy familie tot die onverwagse
reünie van vervreemde broers teen die agtergrond van
’n moordsaak. Die verhouding tussen Angelo en Emile
is dig verweef met komplekse temas soos ras, klas en
proksimiteit tot witheid. ’n Ruimer verkenning van dié
verhouding sou tot ’n meer boeiende leeservaring lei.
Fredericks se vermoë om geloofwaardige karakters te skets en moeilike verhoudings raak te skryf
blink veral uit in die uitsonderlike verhale “Die cowboy” en “Die vierhoeke”.
In “Die cowboy” sien Nigel hoe sy ma, Christine,
finansieel sukkel. Hy vra sy ma uit oor waar sy pa is,
aangesien hy hom vyf jaar laas gesien het. Christine antwoord op ’n grappige wyse en sê: “Jy weet mos jou pa
dink hy’s ’n cowboy, my kind. Hy’t die bosse in gehardloop en nie weer teruggekom nie” (147). Nadat Nigel
uiteindelik sy pa opspoor, verdwyn sy pa wéér en Nigel
keer verslae terug huis toe. Fredericks dui hier op hoe
gereeld pa’s hulself van hul verantwoordelikheid teenoor hul kinders onthef. Die gesprek tussen Christine en
Nigel aan die einde van die verhaal is hartroerend en
getuig van Fredericks se vermoë om ’n realistiese stem
aan sy karakters te gee.
“Die vierhoeke” is ’n treffende karakterstudie en
ontstellende verhaal oor ’n pa wat sy seun in die tronk
moet gaan besoek. Michael ontvang ’n oproep van
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Stacy, die ma van sy kinders, waartydens sy hom laat
weet dat iets fout is met sy seun, Johnny, en dat hy
Pollsmoor toe moet gaan om vas te stel wat fout is. Met
die verloop van die verhaal kry die leser dieper insig oor
wie Michael is en oor sy lewe as ’n lid van die 26-bende.
Een van die hoogtepunte hier is die insluiting van Sabela—die taalregister wat voorheen hoofsaaklik deur
die Nommersbende in die tronk gebruik is. Dit is uitdagend om die dialoog in Sabela te volg, juis omdat
Sabela ’n anti-taal is. ’n Anti-taal word gedefinieer
as die taalgebruik van ’n anti-samelewing. Halliday
(570) omskryf ’n anti-samelewing as ’n samelewing
wat binne ’n groter samelewing gestig is. ’n Antisamelewing word geskep as ’n doelbewuste alternatief
tot die hoofstroomsamelewing en funksioneer as ’n
vorm van weerstand teen dié samelewing. Die antitaal is ’n belangrike hoeksteen van ’n anti-samelewing,
want dit word gebruik om lede tot dié samelewing te
hersosialiseer (575).
In die konteks van die verhaal verteenwoordig die
bendekultuur in die tronk die anti-samelewing en van
nuwe gevangenes word verwag om Sabela aan te leer
om in die samelewing geïnisieer te word. Aan die einde
van die verhaal volg ’n aweregse mooi gesprek tussen
Michael en Johnny. Michael gee vir Johnny (kommerwekkende) advies oor hoe om by die tronksamelewing
in te pas. Uit die gesprek is dit duidelik dat Michael
omgee oor die welstand van sy seun, maar uiteindelik
getuig dit van ’n pa wat diep vasgevang is in ’n kultuur van geweld en wie se ambisies binne die vierhoeke
gesterf het en weer gebore is.
Ondanks die verskeie uitdagings wat die mense
op die Cape Flats in die gesig staar, durf hulle steeds
om te droom; om hoop te hê. In die verhaal “Moenie
mense judge nie” lewer Galiema Simson ’n roerende getuienis aan die gemeenskap van hoe sy deur ’n groep
bendes verkrag is (103–7). Ná die voorval het sy haar
skoolloopbaan voltooi en ’n nuwe werk gekry, waar sy
met gemeenskappe werk wat met kwessies soos bendegeweld sukkel. In “Baksteen vir baksteen” word die
hoofkarakter uit die tronk vrygelaat en hy keer terug
huis toe. Nadat die karakter vomeer, as gevolg van sy
angsversteuring, troos sy ma hom. Die ma is opgewonde dat hy tuis is en sê dat hy nou haar probleme gaan
uitsorteer. Dit lyk asof sy ma se verligting vanweë sy
tuiskoms hom laat voel asof hy iewers nodig is. Daarop
antwoord hy: “Ek sal alles nou uitsort” (227).
As die Cape Flats kon praat is nie maklik om te lees
nie, maar dit is nodig dat dit gelees word. Soms hou
jy jou asem op; ander tye moet jy net eers die kortverhaalbundel toemaak om asem te skep. Dit is ’n oorweldigende leeservaring wat waarskynlik ’n aantal
138

lesers ongemaklik sal laat. Maar dit is juis wat As die
Cape Flats kon praat so treffend maak—Fredericks skryf
hier oor ’n amper distopiese of vervalle samelewing. Dit
is ’n wêreld wat jou vriende, kollegas, leerders of huishulp daagliks ervaar. Om dit te erken, beteken jy moet
jou eie gemak ontwrig. So, ons kyk weg. Of ons maak
die kortverhaalbundel toe. Nietemin praat die Cape
Flats voort.
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Soe rond ommie bos.
Veronique Jephtas.
Pretoria: Protea, 2021. 62 pp.
ISBN 978-1-4853-1224-6.
Die dramaturg, regisseur en akteur Veronique
Jephtas se digdebuut, Soe rond ommie bos, het ’n opvallende, aantreklike voorblad wat reeds baie aan die leser
kommunikeer. Die skelpienk agtergrond met die illustrasie van bruin vroulike figure met helder turkoois
hare, drywend in die buitenste ruimte, is gebaseer op ’n
ontwerp van die Malawiese, Kaaps-gebaseerde kunstenaar Lambi Chibambo en trek dadelik die leser se
aandag. In die verse in hierdie digbundel word daar
dan ook nie om die bos gelei of in kringe gepraat nie,
maar emosies soos woede en trauma word eksplisiet en
sonder voorbehoud verwoord. Kwessies van vrouwees
en liggaamlikheid word onmiddellik deur die omslag
sowel as die gedigte geaktiveer. Ras en velkleur is ook
duidelik ter sprake op die omslag soos in die verse—die
een drywende vrouefiguur het byvoorbeeld die velsiekte vitiligo wat veral op bruin of swart velle wit vlekke
veroorsaak. Voorts verskyn twee sterrekonstellasies op
die omslag wat die sterretekens Leeu en Kreef verteenwoordig. Binne die astrologie word die Leeu geassosieer
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met vuur, wilskrag en helder, deurdringende lig, terwyl
die Kreef verbind word met mediasie tussen verskillende wêrelde (Cirlot 181 en 37). Hierdie assosiasies skakel
dus met die tematiek gesuggereer deur die bundeltitel:
In Soe rond ommie bos word griewe sonder omhaal gelug
en uiting aan emosie gegee as ’n vorm van mediasie wat
probleme kan uitwys en só kan aanspreek.
Die aktivistiese toon van die bundel blyk ook uit
die gebruik van ’n aanhaling uit die roman If Beale Street
Could Talk (1974) deur James Baldwin, as motto. Die
aanhaling uit die roman van Baldwin, bekend vir tekste
wat al in die vyftigerjare in die VSA kwessies soos ras,
klas en seksualiteit aangeroer het, sentreer spesifiek
gender en genderverhoudinge en stel dat genderstereotipering nadelig is vir vroue maar óók vir mans. Hierdie
uitgangspunt is sterk feministies en talle temas in die
roman skakel met die feministiese motiewe wat in ’n
aantal onlangse Afrikaanse digbundels aan bod kom.
Die vermelde illustrasie op die voorblad herinner reeds
aan dié van Lynthia Julius se digbundel Kroes (2020),
terwyl Jephtas in die bedankings noem dat die digter
Ronelda Kamfer ’n mentor vir haar was. Kamfer se digbundels, en veral haar nuutste, Chinatown (2019), roer
ook soortgelyke onderwerpe as Soe rond ommie bos aan
met dieselfde onverskrokkenheid as Jephtas én Julius.
Van die vestiging van ’n postkoloniale feministiese
tradisie in Afrikaans, is daar myns insiens dus al duideliker sprake.
Die kwessie van gendergeweld, een van die sterkste temas in die bundel, word reeds aangeroer met
die eerste gedig waarvan die titel die naam “uyinene
mrwetyana” (8) is. Mrwetyana is in 2019 op brutale wyse
deur ’n poskantoorwerker in ’n poskantoor in Kaapstad verkrag en vermoor toe sy ’n posstuk gaan haal
het. Dit, en ’n aantal ander opspraakwekkende misdade
teen vroue in dieselfde tyd, het in 2019 aanleiding gegee tot optogte teen geslagsgebaseerde geweld regoor
Suid-Afrika. Jephtas kombineer op onthutsende wyse
die gendergeweld-gegewe en ’n volksliedjie “die man
wat die koeie melk” in die eerste twee gedigte in die
bundel. Volgens die kultuurhistorikus Burden (141) is
hierdie lied een wat in verskeie variante in verskillende gemeenskappe bestaan. Sy teken onder andere die
volgende variasie aan:
Die man wat die koeie melk
hy melk die balies vol
die balie loop al oor
tot binne-in die poskantoor
perdjie perdjie roer jou stertjie
op en af op en af
perdjie perdjie roer jou stertjie
op en af op en af
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