Riefka het vroeg gelee
dattie way na ’n man se hart
dee haa mag is.
Sy wasse druggie op dêtien
enne prossie op vyftien.
Riefka wasse mooi meisie.
Ammel was mal oo haa oë
wat somtyds blou was
en somtyds groen. (16)

In Swatland word die belangrike tema van toxic masculinity aangeroer in die gedig “Ndodas” (13). Die stereotipe wat glo mans mag nie huil nie, kom hier na vore.
Die spreker gaan op ’n kamp met sy vriend, die vriend
se pa en ander ouer mans. Die vriend se pa deel ’n kwesbare storie met sy vriende:
Fokkol te doen met fokkol,
Begin hy ytpak oo sy failed suicide attempt
vie jaa geliede.
Daa val ’n doodse stilte soortgelyk
anne moment of silence virrie mense
wattie mee saam ôs issie.
Terwyl Marco se pa tġy beslyt of hy
moet claim it wasse joke,
bas alle anne daddies yt vannie lag
en call hom ’n toetie. (15)

Dit herinner aan die gedig “pienk ceramic hondjies”
(53) van Ryan Pedro waar die mans ook so lag en lag
bo-oor die getjank van die hond, Rex, en die “sobs” van
die spreker.
Die deurlopende tema van ongelykheid, rassisme
(in veral klein dorpies), klassisme en wit voordeel kom
sterk na vore in Swatland in gedigte soos “Blou ġobot”
(10), “Kassieman” (17), “Boerentwinnag” (19), “Swatland” (29), “ Wicked keeper” (33) ,”Oubaas se honne”
(40) “Dennis the Menace” (50) en “Is altyd lente in
Stellenbosch” (51). Verder is daar vele meer om te ontgin in hierdie opwindende debuutbundel. Die lees van
die bundel was soos om geld in ’n baadjie se sak te kry
waarvan jy vergeet het. Dit was heeltyd daar, jy moes
net jou hand in die sak steek.
Swatland is eerlik, snaaks en roerend geskryf. Dit
trek die leser in die leefwêreld van die spreker in en laat
jou regop sit. Ashwin Arendse se stem is so vars soos
sy bry-klank in die Afrikaanse letterkunde en daar kan
met opgewondenheid uitgesien word na sy bydrae in
die toekoms.

Geraadpleegde bronne
Trantraal, Nathan. Chokers en survivors. Kwela, 2014.
Pedro, Ryan. pienk ceramic hondjies. Kwela, 2020.
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kosmos en komete.
kaalwoorde/Ané Kotzé.
Pretoria: LAPA, 2020. 104 pp.
ISBN 9780639606286.
kosmos en komete is die debuutbundel van Instagramdigter, Ané Kotzé, wat onder haar Instagramnaam,
@kaalwoorde, publiseer. Volgens die bundel se agterblad word haar sukses “toegeskryf aan haar toeganklikheid” en dit is myns insiens dieselfde toeganklikheid wat sorg vir haar groot getal volgelinge op
sosiale media.
Met haar debuutbundel het sy haar poësie vanaf
die skerm na die bladsy verskuif en sodoende deel geword van ’n internasionale groep digters wat op sosiale
media beroemdheid verwerf en daar deur uitgewers
raakgesien word, soos Rupi Kaur en Atticus.
Die omslag van die digbundel komplementeer
die inhoud daarvan. Die beelde op die voorblad wys ’n
halwe gesig en ’n halwe maan wat die kop van ’n mens
vorm. Bo-op die maan staan ’n ruimtevaarder wat met
sterre omring is. Hierdie beeld beklemtoon die deurlopende temas van reis, insluitende figuurlike reise
soos die soeke na self, die soeke na liefde, en ook fisiese
reise waarin landskappe beskryf word. Dit beklemtoon
ook romantiese fantasieë en “drome wat soos komete
die ruimte ingestuur word” (104).
Die bundel is in twee gedeel. Die eerste deel van
die bundel bevat oorspronklike gedigte, terwyl die
tweede deel uit gewilde gedigte bestaan wat Kotzé
reeds op Instagram geplaas het. Dit gee aanhangers van
haar poësie dus die kans om iets nuuts en opwindends
te lees, maar ook gemaklik te voel met dit wat sy reeds
met hulle gedeel het.
Die gedigte in die bundel skram nie weg van die
Instagrampoësie-kultuur nie, alhoewel dit nou op
papier verskyn. Dera en Van Der Starre (5) beskryf
Instagrampoësie as toeganklik en kort genoeg om in
die blokkie van die Instagramplasing te pas. Die gevolg
is dat Instagrampoësie gewoonlik kort en visueel baie
aanloklik is. Kotzé vergestalt hierdie kenmerk in baie
van die bekende gedigte wat sy op Instagram geplaas
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het en weer in die bundel opgeneem het, asook in die
oorspronklike gedigte wat die leser vir die eerste keer
in die bundel lees. Die openingsgedig is byvoorbeeld
slegs ses reëls lank:
jy teken kosmosse in my
oop spasies asof jy
steeds glo dat daar iets
in my oor is wat
weer kan groei
of kan liefhê. (5)

Die lettertipe en tipografie in die bundel is tipies van
Instagramgedigte. Daar word veral gebruik gemaak
van die tikmasjienlettertipe wat gereeld in Instagramgedigte gesien word (Dera & Van Der Starre, 5). Dit
verleen ook ’n ouwêreldse, romantiese atmosfeer aan
Kotzé se gedigte.
Verder maak sy gebruik van sketse om die visuele
effek van Instagram te behou. Dit is interessant dat sy
op haar Instagramprofiel nie van sketse of visuele beelde gebruik maak nie. Hierdie toevoeging bied dus vir
die getroue @kaalwoorde-volgeling ’n nuwe ervaring
met die lees van die boek.
Daar word ook verwysing gemaak na romanse en
verliefdheid. Die alledaagse word verromantiseer om in
te pas by die eenvoud wat die digter wil uitbeeld. “jy
het die manier verander wat ek na die wolke kyk” (17)
wys dat iets so gewoon soos wolke as metafoor gebruik
word om te beskryf hoe liefde die spreker se perspektief verander het. Die spreker se taalgebruik reflekteer
veral jong mense se spreektaal, maar ander sal “wat ek
na” bloot as anglisisme beskou.
Verskeie gedigte handel oor ’n spreker wat haarself nie van ’n slegte situasie kan losmaak nie en daar
is heelwat gedigte wat hierdie tema verken: “seer lyk
na virewig / en virewig lyk na jou” (36), “ek weet my
hart stuur nog vir jou / poskaarte van al my winters / al
het jou adres lankal verander” (60) en “deesdae hoor ek
nie meer / my asem bo syne nie / ek hoor skaars myself”
(28). Hier beklemtoon sy die feit dat die liefde ook seer
kan maak net soos wat dit verromantiseer kan word.
Dit kan selfs ’n verhouding en die betrokke individue
versmoor.
Die see is ’n belangrike motief in Kotzé se bundel
en daar is etlike gedigte wat op verskillende maniere
daarna verwys. In ’n gedig waarin die spreker probeer
om Ingrid Jonker se selfdood te verstaan, sê sy dat “die
golwe ’n lewende bewys is / dat ons gemaak is om te
hardloop / na dit wat ons breek” (59). Die gebruik van
die frase “lewende bewys” is ironies aangesien hierdie
gedig handel oor selfdood. Die kontras tussen die lewe
en dood word deur die gebruik van die see-motief in
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hierdie gedig verteenwoordig. Op soortgelyke wyse
word die kontraste wat in onvoorspelbare en gebroke
verhoudings kan plaasvind verken: ons hardloop na dit
wat ons seermaak.
In “jy is mooi” (57) word die see egter in ’n positiewer lig geplaas. Die titel van hierdie gedig is ook die
eerste reël in die gedig: “op ’n manier wat die see onrustig maak”. Deur aan die see-motief in hierdie gedig
’n positiewer konnotasie te gee, beeld Kotzé weereens
uit dat iets wat ons kan seermaak ook die krag het om
ons gelukkig te maak.
Baie van Kotzé se gedigte word as motiveringsgedigte geskryf, met selfverbetering as onderwerp.
Hierdie soort gedigte spreek die leser direk aan as “jy”
en “jou” en het die doel om die aangesprokene se selfbeeld te verbeter, deur reëls soos: “jou foute maak jou
mooi / jou trane maak jou mens / en jy is goed genoeg”
(80) en “vier jouself / jou mooi, jou lelik / jou foute en
jou sukses / vier wie jy is, wie jy word / en hoe ver jy al
gekom het / jy verdien dit” (87).
Alhoewel Kotzé se gepubliseerde gedigte soortgelyk is aan haar Instagramgedigte, neem dit die leser
-interaksie weg vanuit haar skryfwerk. Kotzé se profiel
is op só ’n manier geskep dat sy en haar skryfwerk
toeganklik is vir die leser. Sy skryf ook “custom” gedigte wat lesers en volgelinge by haar kan aanvra.
Hierdie aspek gaan verlore by die gepubliseerde digbundel. Anders as op Instagram, sluit sy in haar bundel
illustrasies in wat nie noodwendig altyd relevant is tot
die inhoud van haar gedigte nie. Dit bied ’n interessante
visuele ervaring, maar die minimalistiese effek wat sy
op Instagram skep sonder die illustrasies, het ’n impak
op die betekenis van haar gedigte wat hier verlore gaan.
Die illustrasies is ook deur ’n ander kunstenaar gedoen
waar internasionale Instagramdigters soos Rupi Kaur
hulle eie illustrasies by hul digbundels insluit wat dit
persoonliker maak in plaas daarvan om bloot illustrasies te gebruik ter wille van ’n visuele effek.
Kotzé se digbundel bevat verskeie temas waaraan
haar Instagramvolgelinge gewoond is, maar daar is tog
verskille, soos die illustrasies, wat die bundel van haar
Instagrampoësie onderskei. Die temas is universeel en
die leser behoort daarby aanklank te vind. Met die bundel nooi sy haar huidige volgelinge en nuwe lesers uit
om deel te word van die Afrikaanse literêre wêreld en
maak sy poësie vir alle lesers toeganklik.
Geraadpleegde bron
Dera, Jeroen & Kila van der Starre. “Instagram Poëzie in de
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Simoelégri: Stad van onrus.
Jaco Fouché.
Kaapstad: Human & Rousseau, 2021, 125 pp.
ISBN 9780798182447.
Jaco Fouché bewys met Simoelégri: Stad van onrus (2021)
hoekom hy ’n meesterstorieverteller is—hy bind die
ongewone en herkenbare elemente om die leser se
idees van stories op die kop te keer. Die stad Simoelégri
bestaan uit verskillende inwoners wat daarheen gevlug
het as gevolg van onrus en rampe en gerugte van onrus
wat op pad is. Fouché weef ’n storie wat die leser soms
ongemaklik maak, omdat daar uitsprake en gesprekke
is wat jy nie om die Sondagtafel hoor nie.
Simoelégri speel in die toekoms af, maar dit deel
eienskappe met die hedendaagse wêreld, soos die kwessie van voedselskaarste en stedelike verval. Oorlewing
is noodsaaklik en tog wonder die leser of dit die moeite
werd is vir die karakters om te oorleef in dié onrus. Die
aard van die onrus word nie duidelik uiteengesit nie,
maar tog is daar leidrade wat die leser moet volg: “In
Simoelégri moet jy heelwat aanneem, jy kan nie weet
nie” (9).
Die leser volg die verhale van twee hoofkarakters:
Lady Die (’n sekswerker) en Jack (’n dwelmhandelaar).
Soos die lesers albei se stories volg, word stads- en
plaasruimtes uitgebeeld. Fouché maak nie ’n onderskeid tussen plaas- en stadslewe nie, die een is nie
verhewe bo die ander nie. Die ruimte wat die meeste
uitgebeeld is, is die kerk waar Lady Die woon. Dit word
beskryf as vervalle: “dit [kan] jou miskien verras of selfs
skok dat ’n kerk so afgeskeep word soos hierdie een,
maar dan kom jy binne en dis warmer en die lig is sagter
soos dit deur die vuil vensters val” (9). Die vervalle
kerkgebou roep die tema van die verloop van tyd op.
Fouché verwys ook na dinge wat as outyds in die konteks van die roman beskou word, soos: “die musiek kom
uit ’n ou radio-CD-speler wat batterye vreet” (7). Daar
is verwysings na die agteruitgang van die ekonomie
—winkelsentrums is nie veel oop nie, en baie winkels
is gesluit. Lady Die sê, “die buurt is oud en moeg” (13).
Dit is ook waar van die buurt se inwoners.
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Verder is die geriewe soos watervoorsiening, afvalverwydering en elektrisiteit nie op standaard nie.
Die beskrywing van die leefruimte van Lady Die en haar
gevoelens daaromtrent skets ’n duidelike prentjie van
die samelewing:
Ek vra egter nie vrae nie en is net dankbaar ek het ’n
plek om te bly, al is hier dan nou geen elektrisiteit
nie en al moet ek afgaan na die donker kelderbadkamer
vir my ablusies. Dis ongerieflik daar, ek wat met ’n kers
sukkel, die vloer altyd nat. Die toilet is ’n groot bak
met ’n enorme pyp, goed so, want ek weet nie wat sou
ek doen die dag as die affêre verstop raak nie. Dit lyk
deesdae onmoontlik om ’n diens soos loodgietery van
die samelewing te verwag. Vroeër jare kon ek, maar
daardie dae onthou ’n mens skaars en dis beter so. (8)

Daar is ’n afstandelikheid in Lady Die se toon, soos
wat sy duidelik probeer om nie te dink aan die dae wat
‘beter’ was nie, omdat sy weet dit sal nie terugkom nie.
Die verhouding tussen die heteroseksuele karakter (Jack) en die queer (Lady Die) is een van skynbaar ontoereikende liefde en van ’n verhouding wat ’n
geheim moet bly vir verskeie redes. Fouché verdraai
hierdie stereotipiese narratief en beweeg binne en buite
die lyne van hierdie bekende formule van die verhaal
van onvervulde liefde. Die twee karakters se interaksies
en flirtasies is raar en laat die leser met talle vrae oor
die aard van hulle gevoelens vir mekaar, soos in hierdie
aanhaling: “Hallo Dame Dood, jy het darem klein ogies,
sal hy vir my sê en aan my skouer probeer vat. En kyk
die boobietjies. Hoe kontant in daardie korset. Kyk net.
My vrolike mensie. Ou joligie”(10).
Soos reeds genoem is die kerk die hoofruimte
waarin die gebeure van die roman afspeel, maar tipiese
konnotasies met kerke word in die roman uitgedaag.
Die ‘goddelose’ prostituut en dwelmhandelaar soek
veilige hawe in die kerk. Lady Die sê oor die kerk: “hier
bo is waar ek gewoonlik is, gelukkig in my alleenheid,
veilig in die dagdrome wat my soms selfs in die afwesigheid van musiek aanvuur om te dans” (8–9). Sy voel
dus veilig in die kerkgebou en hierdie aspek skakel
duidelik met die huidige gesprek oor wat toegelaat
word in kerke en in gelowe, veral rondom mense se seksuele oriëntasie. In die roman let Lady Die selfs op hoe
die kerk in die romanwerklikheid verskil van die kerke
van die verlede: “Ek stel my voor dit was ’n besonder
stemmige groep mense [’n groep mense wat besig was
in die kerk waarin Lady Die bly] met ’n afkeer van die
uitbeeldings van geloof wat soveel kerke in die ou dae
gekenmerk het” (8).
In die tyd van krisisse sal die tipiese mens besluit
om kos- en mediese voorraad te versamel. Vir Lady
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