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VOORWOORD
Temple Hauptfleisch en Marisa Keuris

Tydens die eerste opvoering van Diepe grond (1985) by Kampustoneel 
in Pretoria is Reza de Wet aan die einde van die aand publiek deur die 
hoogs kritiese Francois Swart in sy welluidende stem verwel kom as 
“een van die beste vrouedramaturge in die wêreld”. As haar kol lega aan 
Rhodes was hy dalk effe bevooroordeeld en in sy entoesiasme was sy 
uit spraak gewis hiperbolies, maar min van die aanwesiges daar die aand 
het enigsins getwyfel dat hulle daar, in die historiese ou Masker teater 
op die Tukkies-kampus, iets werklik uitsonderliks en ver nu wends be-
leef het – en dat ’n nuwe en opwindende stem haar onbe twis baar aan-
ge meld het om ons teater te verryk met dramas wat aan gry pende temas 
op interessante en hoogs opvoerbare wyses sou ondersoek.

Dié oomblik was die beginpunt van ’n merkwaardige loopbaan in 
die openbare oog, een wat onder meer sou lei tot die toekenning van 
twee opeenvolgende Hertzogpryse vir drama1 deur die Suid-Afrikaanse 
Akademie vir Wetenskap en Kuns: die eerste een in 1993 vir Trits: Mis, 
Mirakel, Drif en die tweede een in 1997 vir Drie susters twee, asook steeds 
toenemende internasionale erkenning vir hierdie begaafde aktrise, do-
sent en skrywer.

Die bundel word aan haar opgedra deur die redakteurs en die mede-
skry wers, as ook die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 
vir haar bydrae tot die Suid-Afri kaanse toneelwêreld. Die bun del is 
breed weg in twee afdelings ver deel: In Deel I verskyn per soon like her-
in neringe aan Reza en haar werk deur mense uit die teater be dryf, as-
ook haar Afrikaanse uitgewer, ter wyl in Deel II meer formeel aka de-
miese bydraes opgeneem is, spe si fiek vir hierdie publi kasie ge skryf. 
Dié materiaal word aangevul deur ’n in lei dende bio grafiese skets deur 
Erika Terblanche, en af ge sluit met ’n bib lio grafie oor die skrywer en 
haar oeuvre deur Miriam Ter blanche, so wel as ’n siste ma tiese lys ge-
pu bliseerde tekste, vertalings en sleu tel op voe rings van die onder skeie 
werke deur Temple Hauptfleisch. 

  1 De Wet was die eerste dramaturg, en slegs die tweede skrywer, aan wie die Hertzogprys twee keer ná me
kaar toegeken is. 
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VOORWOORD8

Oor Deel I
Van jongs af was die meisie van Senekal iemand uitsonderliks, haar 
enig matiese persoonlikheid in sekere opsigte haas onpeilbaar, veral 
wan neer tydgenote hul herinneringe deel. So onthou die inter na sio nale 
aktrise en filmmaker Angelique Rockas, ’n klasmaat van Reza aan die 
Uni ver siteit van Kaapstad, haar byvoorbeeld uit haar studente dae as ’n 
prag tige en eksotiese wese, “a young woman/girl who not only created 
poetry in her acting but who sought to create poetic moments in real life”, 
en “totally unbourgeois, probably Nietzschean, and a little shocking too 
for someone from a prim conservative Orthodox back ground like me”.2 
Maar dis ’n eiesoortige tipe boheemsheid wat verweef was met ’n per-
soon likheid wat Marthinus Basson in later jare sou be skryf as “skug ter, 
enig maties en privaat”.3 Onder die ander anekdotes wat in die bundel 
op ge neem is, is daar die belewenis van die internasionale agent Gordon 
Dickerson van haar as eteries, een van die pragtigste en ver lei de likste 
vroue wat hy al teëgekom het, asook Marietjie Coet zee se be skry wing 
van Reza as ’n esoteriese, Chagall-agtige figuur, mis kien ge reed om in 
’n seker lig, in die regte omstandighede, moeiteloos die lug in te sweef.

Dit is egter ook heel duidelik uit die menigte populêre en aka de miese 
geskrifte asook onderhoude wat sedertdien verskyn het dat Reza, soos 
so vele ander mense in ons aangrypend-komplekse land, agter daar-
die byna anderwêreldse uiterlike, ook maar deurlopend met haar eie 
demone geworstel het. Haar betrokkenheid by die teater was veel meer 
as ’n estetiese oefening of beroep; dit was klaarblyklik ook deel van ’n 
ernstige verkenning van die self en die wêreld waar in sy haar bevind 
het. 

Soos Reza dit eenkeer gestel het: “As ek skryf, soek ek na ’n ver los sing 
van my enkelvoudigheid – om gehoor te word en geken te word.”4

In háár geval was die skryfproses natuurlik van ’n baie spesifieke aard: 
ge kon sipieer in drie dimensies en beliggaam deur lewende wesens in 

  2 In ’n e-pos aan Temple Hauptfleisch op 20 Februarie 2019. Rockas het in die sestigerjare in ’n 
Grieks-Ortodokse huis grootgeword en sou in 1980 die beroemde en invloedryke Inter na tion-
al ist Theatre in Londen stig en bestuur, die eerste volwaardig geïntegreerde, multi kultu rele 
toneel groep in Engeland. 

  3 Sien Paul Boekkooi se bydrae in hierdie bundel.
  4 Aangehaal uit ’n handgeskrewe nota aan Temple Hauptfleisch om hom te bedank vir sy voor-

woord tot die eerste uitgawe van Trits: Mis, Mirakel, Drif (HAUM-Literêr, 1993).
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VOORWOORD 9

inter aksie met mekaar binne ’n magiese ruimte waar enigiets moontlik 
word, deur iemand wat self hoogs begaafd was as veelsydige aktrise en 
ver tolker.5 

Hierdie siening van die skryfproses sluit interessant aan by iets wat 
die Amerikaanse skrywer en kritikus John Gardner in sy boek On moral 
fiction (1978)6 bespreek. Hy praat daarin onderskeidelik van “moral fic-
tion” en “moral criticism”, waarmee hy, onder die invloed van onder 
andere Leo Tolstoi en George Steiner,7 bedoel ’n spesifieke tipe be na-
de ring tot kuns waarin die skrywer die storie nie manipuleer om ’n 
voor op gestelde uitkoms te bereik of ’n eie ideologiese punt te maak nie, 
maar die proses van skryf self eerder as ’n morele onderneming be na der. 
So word die skepping van kuns, volgens hom, iets soos ’n bede tog of 
ont dek kings reis waarin die skrywer poog om menslike waardes te toets 
en te verstaan, nie om te preek of om die een of ander ideo lo giese punt 
te probeer maak nie. Soos hy dit op aangrypende wyse stel: 

Art begins in a wound, an imperfection – a wound inherent in the 
nature of life itself – and is an attempt either to learn to live with 
the wound or to heal it. It is the pain of the wound which impels 
the artist to do his work, and it is the universality of woundedness 
in the human condition which makes the work of art significant 
as medicine or distraction. (Gardner 1978:182)

In vele opsigte kan Gardner se woorde net so as ’n uiters raak sie ning 
op De Wet se oeuvre van toepassing gemaak word. Uit haar per soon-
like soeke na verlossing vloei van die sterkste deurlopende temas in 
De Wet se werk. Die toneelwerke weerspieël ’n wêreld van eng heid en 

  5 Byvoorbeeld, Robert Mohr het glo destyds Reza se studentevertolking van Cleopatra (uit An-
thony and Cleopatra) aangeprys as synde op “die hoogste vlak wat dit moontlik is vir enige ak trise 
van 20/21 jaar om te bereik”, en Angelique Rockas – van wie die anekdote kom – sê self: “[…] it 
was a privilege to see this performance, the volatility, the infinite variety.” Dié wat in 1985 haar 
charismatiese en geskakeerde vertolking van Sussie in die oorspronklike Diepe grond be leef het, 
sal goed verstaan wat Rockas bedoel. Sien ook die bydraes van Marthinus Basson, Paul Boek-
kooi, Juanita Finestone-Praeg en Temple Hauptfleisch in die bundel. 

  6 Gardner, J. 1978. On moral fiction. New York: Basic Books.
  7 Steiner, G. 1959. Tolstoy or Dostoevsky: An essay in the old criticism. New York: Knopf. Steiner 

(1959:3) sê in dié bekende werk: “Great works of art pass through us like storm-winds, flinging 
open the doors of perception, pressing upon the architecture of our beliefs with their trans form-
ing powers.” ’n Mens vermoed iewers in Gardner se agterkop het Jung se sieninge oor kuns en 
op voe ding ook geskuil … nes blykbaar by Reza de Wet.
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VOORWOORD10

bevangenheid, waaruit die karakters – belas met ambi valen sie en on-
seker heid – deurgaans op soek is na die een of ander vorm van ver los-
sing. Dit alles skep ’n interessante tematiese kom pleksi teit wat onder 
die skynbare eenvoud van die magies-realistiese opper vlak van elke 
teks skuil. 

Soos die regisseur Shirley Johnston in haar bydrae aandui, is die ver-
loop van die intrige vir elke karakter deel van ’n besonderse lewens reis 
op soek na verlossing: 

Terwyl De Wet nie daarvan wegskram om die gehoor te kon fron-
teer met die naakte, onromantiese realiteite van oorlog, ar moede, 
swaarkry en dood nie, is die ongenaakbare wêreld wat sy voor-
stel, altyd deurtrek met ’n donker, wrang sin vir humor en die be-
lofte van iets magies wat die hoofkarakters sal help om aan hulle 
on houd bare bestaan te ontsnap.8 

Marthinus Basson roer die meeste van hierdie kwessies reeds vroeg in 
die bundel aan, en dui dan op die enorme uitdagings wat haar ver wik-
kelde dramaturgie aan regisseurs en spelers stel: 

Haar werk is so delikaat gestruktureer en net so veeleisend in uit-
voering as wat enige goeie kamermusiek is. Dit verg akteurs wat 
fyn ingestel is op mekaar, kan belê in uitsonderlike ensemble spel, 
maar steeds die vryheid en vaardigheid van die solospeler be hou. 

Soos reeds genoem, is dié uitvoeringgesentreerde siening van haar 
skryf werk natuurlik diep gesetel in haar besonderse talent as ’n uit mun-
tende aktrise in eie reg, sowel as haar deeglike histories-filo so fiese agter-
grond en haar diepgewortelde en byna klassieke siening van die drama 
as kunsvorm per se. 

Verwysings na en voorbeelde van Reza se uitsonderlike tegniese ver-
nuf as dramaturg kom sterk na vore in al die praktykgebaseerde by-
draes in die eerste afdeling van die bundel, geskryf hoofsaaklik deur 
teater praktisyns wat met die jare nou met Reza en haar werk ge moeid 
was. Die enorme vereistes wat sy aan spelers gestel het word by voor-

  8 Die humor in haar werk word spesifiek uitgelig in Gaerin Hauptfleisch se bydrae oor opvoerings 
van Mis. 
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VOORWOORD 11

beeld uitdruklik beaam en geïllustreer deur die akteur André Rooth-
man. ’n Hele aantal aspekte daarvan word opgevolg en verder uit ver-
skeie uiteenlopende praktykgerigte invalshoeke belig deur die lite rêre 
bio graaf Erika Terblanche in haar bioskets, sowel as in die by draes van 
figure soos die resensent Paul Boekkooi, die regisseurs Shirley John ston, 
Gaerin Hauptfleisch en Juanita Finestone-Praeg, asook die uit gewer 
Marietjie Coetzee. 

Oor Deel II
Gegewe die sterk intellektuele inhoud van haar werk en die sub stan-
tiewe bydrae wat sy tot die teorie en praktyk van Afrikaanse (en Suid-
Afri kaanse) dramaturgie gelewer het, is daar – benewens die vele kom-
men tare, populêre artikels, resensies en huldigingstukke wat daar oor 
ver skyn het – ook al heelwat akademiese studies (verhandelinge, proef-
skrifte, artikels) gelewer oor Reza de Wet se oeuvre (sien “Biblio gra fie”). 
In Deel II van hierdie huldigingsbundel verskyn ses nuwe aka de miese 
by draes in Afrikaans oor haar werk wat hierdie korpus uit brei en nuwe 
per spektiewe bied op sowel haar ouer dramas as op meer re sente teater-
stukke.

In ’n soort oorgang tussen die afdelings van die bundel bespreek 
Juanita Finestone-Praeg in die hoofstuk “Drifting: Reminiscing. Re mem-
bering. Reinventing. Reza” (vertaal uit Engels deur Tom McLachlan) die 
hulde blyk wat die dramadepartement van Rhodes-Univer si teit in April 
2013 onder dié Engelse titel opgevoer het. Die be spre king van Fine-
stone-Praeg is ’n unieke bydrae tot die boek. Die “pro duksie” was, soos 
ge noem in die bespreking, “’n kaleidoskopiese ver tolking van nos tal-
giese herinneringe aan Reza”, waarin syself herbedink – selfs her skep 
word! 

Een van die sentrale bronne vir die Drifting-projek was ’n teks 
wat Reza vir die First Physical Theatre Company (FPTC) geskryf het, 
naamlik Dialogue. Reza het altesaam ses werke vir Gary Gordon se so -
ge naamde danceplays geskep (’n speelse term wat hy gemunt het om 
sy Physical Theatre-werke te beskryf). Terwyl daar al heelwat oor Reza 
de Wet se gepubliseerde dramas geskryf is, is baie min ge skre we pu-
bli ka sies beskikbaar oor die bydrae wat sy gelewer het tot die FPTC se 
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VOORWOORD12

korpus werke en lewer dié hoofstuk dus ’n unieke bydrae om ook hier-
die kreatiewe insette van haar ten opsigte van die dans dra mas te be lig.

In Mariëtte van Graan se hoofstuk, “Trits as tematiese limi nale ri tueel”, 
be spreek sy die drie dramas (Mis, Mirakel en Drif) wat as Trits ge bun-
del is vanuit die invalshoek van die sogenaamde limi nali teits teorie. Dié 
teo rie wat sy oorsprong het in die veld van antro polo gie (met be kende 
teo re tici soos Arnold van Gennep en Victor Turner), het ook in vloed 
uit ge oefen op kontemporêre teaterstudies. Van Graan stel dit dat haar 
toe pas sing van hierdie invalshoek op De Wet se dramas nie alle as pekte 
van die teorie volledig dek nie, en dat sy in haar be spre king slegs fokus 
op ’n meer tematiese ondersoek na ’n verskeidenheid van limi nale as-
pekte soos aangedui in elke afsonderlike drama. Op insig ge wende wyse 
dui sy ook aan hoe daar by elk van die drie dramas limens, li mi nale 
ruim tes, liminale figure en gedeeltes van liminale ruimtes geïden ti fi seer 
kan word. In opvolging van die individuele besprekings wys sy ten slot-
te daar op dat die onderskeie besprekings van Mis, Mirakel en Drif binne 
dié teo re tiese raamwerk ook breër gesien kan word as ver wysend na die 
vrou se dikwels versmorende plek in die ou Afri kaner kultuur en haar 
ver sug ting na bevryding uit dié onhoudbare situa sie.

In Marisa Keuris se hoofstuk, “Ouer spore in Drif”, fokus sy groot liks 
op die invloed van werke en skrywers wat Reza de Wet self voor af in 
’n be dankingswoord in die gepubliseerde teks van Drif noem. In Keuris 
se be spreking word hoofsaaklik gekyk na die in vloed van drie van die 
name in die bedanking genoem. Die drie figure word in chrono logiese 
volg orde bespreek: (1) Eugène Marais (1871–1936), (2) H.A. Fagan (1889– 
1963) en (3) Uys Krige (1910–1987). Daar word ook ’n uit ge breide ver-
ge lyking getref tussen De Wet se Drif en H.A. Fagan se Op drif sels – ’n 
inter teks waarna ander kritici ook verwys. Reza de Wet het ’n duidelike 
be lang stelling in die magiese en die bo natuur like ge had, soos blyk uit 
bio gra fiese inligting oor haar en uit onderhoude wat met haar ge voer is. 
In talle van haar dramas vind ’n mens ook karakters en ge beure wat die 
vreemde vergestalt en voorstel. 

Interessant genoeg is dit juis die vreemde/magiese/bonatuurlike wat 
soos ’n goue draad loop deur al drie hierdie figure se verbintenis met en 
invloed op Reza de Wet. Ter inleiding tot die drie skrywers se in vloed 
op Reza de Wet – en spesifiek op haar drama Drif – word ’n kort be spre-
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VOORWOORD 13

king gewy aan die rol van die sogenaamde bonatuurlike in die vroeë 
Afrikaanse drama en ander werke. Reza de Wet het, soos vele kom-
men ta tors al aangedui het, ’n intense belangstelling gehad in die neo- 
Gotiese en die neo-Victoriaanse bewegings (oorwegend 19de-eeuse 
Euro pese bewegings). Met dié studie toon Keuris aan dat sy ook sterk 
beïn vloed is deur vroeë Afrikaanse dramaturge en skrywers, asook deur 
hulle eiesoortige uitbeelding van die vreemde en die bo na tuur like in 
hulle dramas en werke. 

In Lida Krüger se hoofstuk, “Die perspekssluier tussen toe en nou”, 
fokus sy op Marthinus Basson se produksie in 2008 van Reza de Wet 
se Blou uur. In hierdie drama verken De Wet die skynbare on der skeid 
tussen die werklikheid en die sogenaamde Ander Wêreld, die hede en 
die verlede, sowel as herinnering en verbeelding, sonder om ’n be paal-
de interpretasie daarvan op die gehoor af te dwing. 

In De Wet se teks sowel as Marthinus Basson se scenografie word 
die konvensies van die teater op ’n besonderse manier ontgin om die 
oën skyn like onderskeid te ondersoek. In dié hoofstuk bespreek Krüger 
die in vloed van Basson se gebruik van verhoogruimte op De Wet se 
voor stel ling van herinnering. Die besonderse verhouding tussen Reza 
de Wet as dramaturg en Marthinus Basson as regisseur het ’n krea tiewe 
span poging geword wat tot ’n uitsonderlike produksie gelei het. Krüger 
toon oortuigend aan hoe Basson se eiesoortige aanslag (ver al sy ge bruik 
van per spekspanele) die verhoogruimte in Blou uur be nut het om op 
oor spronklike wyse die verwikkelde temas van ver beel ding, herin ne-
ring, verlede en hede voor te stel.

In Danie Stander se hoofstuk, “’n Biokritiese analise van Ver lei ding”, 
be spreek hy dié ongepubliseerde werk van De Wet, ’n op  drag werk van 
die Universiteit Stellenbosch vir die Woordfees van 2005. Stan der be skou 
Verleiding as “een van haar vreemdste en mins ge re ken de teater ekspe-
ri mente”, ’n sogenaamde “ruimtespesifieke multi media-lesings drama”.

In dié werk verskyn Reza de Wet as haarself in ’n videogreep en word 
haar familieverwantskap met die bekende digter en skrywer Eugène 
Marais belig. Die werk handel oor ’n fiktiewe navorsingsprojek oor 
Marais se lewe wat aangevoer word deur twee fiktiewe biokritiese aka-
de mici. Volgens Stander belig De Wet haar eie ambivalensie rakende die 
etiek verbonde aan die biografiese onderneming, terwyl haar ver sky-
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VOORWOORD14

ning as ’n marginale karakter, in ’n teks waarin die twee pro ta go niste 
eks pli siet fiktief is, die gehoor moontlik ook kan verwar. Hierdie ge gewe 
be klem toon reeds, soos uitvoerig deur Stander bespreek, som mige van 
Ver lei ding se kerntemas, naamlik dat dit in wese gemoeid is met bio gra-
fie, ver al literêre biografie, en ook kan dien as ’n leidraad tot De Wet se 
be skou ing van die etiese en empiriese perke van biografiese kritiek. 

Stander se bespreking van ’n werk van Reza de Wet wat in dié sta-
dium nog nie gepubliseer is nie is ’n oorspronklike studie wat die leser 
op vele vlakke sal interesseer (onder meer die besonderse wyse waarop 
sy haar eie verbintenis met en belangstelling in Eugène Marais beskou 
en uit ge beeld het).

In Temple Hauptfleisch se hoofstuk, “Wêreld sonder einde …”, be-
spreek hy Reza de Wet se laaste toneelwerk, die kort tragedie Die see 
(2011). Haar werk roep by hom op John Millington Synge se be roem de 
Riders to the sea (1904) – ook ’n eenbedryftragedie – en in die ver ge ly-
ken de lees wat volg, wys Hauptfleisch op interessante oor een kom ste 
en ver skille tussen die twee werke. In sy lesing van die werke fokus 
hy op wat hy sikliese herhaling noem, naamlik “die tragiese rol wat […] 
on ver mydelik herhalende gebeure in die menslike bestaan, en der-
halwe in die lewens van die individuele karakters, kan speel”. In te res-
sant, soos Hauptfleisch uitwys, glo die karakters in albei dramas aan die 
“natuurlike orde van dinge”, maar terselfdertyd rebelleer hulle juis ook 
teen die “tirannie van die sirkelgang”. Terwyl die noodlot (ver ge stalt 
deur die see) die uiteinde van die karakters in Synge se drama be paal, 
is dit eerder, volgens Hauptfleisch, “die mensgemaakte en ge ma ni pu-
leerde orde van die sosiale bestel” (naamlik die “wêreld van sla wer ny 
en kolo niale oorheersing”) wat in De Wet se drama die lot ge valle van 
haar karak ters bepaal. 

Die redakteurs bedank die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten skap 
en Kuns wat dié publikasie gefinansier het.
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1
Reza de Wet: ’n Biografiese skets (1952–2012)1

Erika Terblanche2

Gebore en getoë
Elizabeth Frederica (Reza) de Wet is op 11 Mei 1952 op Senekal in die 
Oos-Vrystaat gebore, die enigste kind van regter H.F. de Wet en Eliza-
beth Mary (née Marais). Sy is ’n agterkleindogter van Charlie Marais, 
wat die ouer broer van Eugène Marais was. Generaal Christiaan de Wet 
was haar oupagrootjie se neef. Haar pa was later hoofregter van die 
Vry staat.

Reza vertel: 

[My ouma was] ’n begaafde mezzosopraan wat by La Scala in 
Italië ’n kontrak aangebied is. Maar toe gaan haar ouers in die 
Groot Griep dood en die ouma kry ’n helse nervous breakdown. 
Nervous breakdown was elke tweede woord in ons familie […] 
My ma weer, het ’n wonderlike sin vir die bisarre en die makabere 
ge had – ’n gebore aktrise.3

Haar ma, algemeen bekend as Tawtie, was betrokke in plaaslike ama-
teur opvoerings van operettes en dramas op Senekal: 

[Sy het] ’n intuïtiewe begrip en liefde gehad vir alle kunsvorme 
en daar was altyd kuns- en musiekmense by ons […] Sy was ’n al-
ge hele nonkonformis met ’n absolute afsku van enigiets wat bloot 

  1 Hierdie biografiese skets is ’n verkorte en geredigeerde weergawe van die meer omvang ryke 
be spreking deur Erika Terblanche wat in LitNet se ATKV|LitNet-Skrywersalbum opgeneem is op 
10 Oktober 2018. Die redakteurs van dié bundel bedank LitNet Akademies vir toestemming om 
die mate riaal op hierdie aangepaste wyse te kan gebruik. 

  2 Die skrywer wil graag haar innige dank uitspreek aan Lacia Viljoen, hoof van die Nasionale Afri-
kaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) se navraagafdeling, vir haar hulp 
met die skryf van die biografiese skets.

  3 Onderhoud met Willemien Brümmer, Die Burger, 26 Maart 2011.
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die norm was omdat my ouma [ook] so was. My pa weer, [was] 
’n wets mens, ’n logiese mens. Sy stille krag en bestendigheid het 
my ewewig gegee.4

Sy beweer dat sy nie eintlik hiper-Afrikaans grootgeword het nie: 

Ek het ’n eienaardige familie. Dit is meer die mense wat om ons 
ge bly het en met wie ek in aanraking gekom het, wat my die Afri-
kaanse onderbou gegee het […] Ek is nooit kerk toe gesleep nie. 
Daar’s nooit met sulke dinge gedweep nie […] My ma-hulle se 
boeke was alles Engels. Ook wat ek gelees het toe ek klein was, 
was dikwels Engels. Ek dink dit vorm insig.5

Reza lees dus byvoorbeeld Saartjie en Trompie saam met Richmal Cromp-
ton se William-stories, Enid Blyton se avontuurverhale en Louisa May 
Alcott se Little women, maar lees eersgenoemde met een deel van haar 
erfe nis en laasgenoemde met die ander deel.

Op Senekal het sy aanvanklik ’n private tutor gehad. Vir haar was die 
Vry staatse dorpie soos die hemel: 

Die dorp was ’n plek met kante. ’n Kind dink mos groter as die 
lewe. Op die dorp was sulke mense. En my ouma-hulle was glad 
nie eng nie. My ouma was nogal eksoties! Op Senekal was die 
mense eenvoudig nader aan jou, alles was soveel meer on mid-
del lik. Daar was mense op die platteland wat miskien glad nie in 
die stad sou kon oorleef nie. Soos die hoer van die dorp, wat deur 
die kerk versorg is. Haar uitstal van haar organe, haar uit da gende 
klap op haar buik en gespog: “Kyk, ek is hol!” In ver ge ly king was 
die stad maar grys. Die bisarre, die makabere het deel geword van 
my ervaring.6

Sy gaan vir twee jaar (op agt- en negejarige ouderdom) na ’n ge meng de 
middel klasskool in Kimberley en volg daarna die res van haar skool-
loop baan aan die Hoër Meisieskool Oranje in Bloemfontein, waar sy in 

  4 Onderhoud met Madeleen Welman, Rooi Rose, 30 Desember 1992.
  5 Onderhoud met Barrie Hough, Rapport, 9 Augustus 1998.
  6 Onderhoud met Johann Botha, Die Burger, 13 Maart 1993.
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1970 matrikuleer.7 Daar, in die hartland van die Afrikanerdom, het sy, 
vol gens haar, tot sekere ander gewaarwordinge gekom:

Tydens my skooljare in Meisieskool Oranje is die Anglo-Boere-
oorlog deurentyd beklemtoon. Daar was ’n standbeeld van die 
vrou met die kappie en ’n heilige ontsag is daagliks vir dié beeld 
in ge prent. Ek het intens bewus geword van die atmosfeer van die 
oorlog, en in my stuk Nag, Generaal kom dit sterk na vore.8

Ná skool sit Reza haar studie voort aan die Universiteit van die Oranje-
Vry staat (1971–1973), waar sy haar BA-graad behaal met drama en Engels 
as hoof vakke. Onder andere word sy deur Henk Hugo onderrig in die 
teg nieke van Konstantin Stanislawski. Van die rolle wat sy vir die de par-
te ment ver tolk, sluit in Nina in Die seemeeu en Cassandra in Euri pides se 
Vroue van Troje.

Ná die BA volg sy ’n nagraadse Performers’ Diploma aan die Uni ver-
si teit van Kaapstad onder die invloedryke Robert Mohr en Mavis Tay-
lor. Mohr beskou haar as ’n natuurlike Tsjechofiaanse aktrise en ge bruik 
haar in vier van sy produksies. In hierdie tyd verwerf sy ook ’n BAHons 
in Engels aan die Universiteit van Kaapstad. 

Haar formele studie voltooi sy toe sy in 1978 ’n MA in Engelse let ter-
kunde, onder die leiding van Ian Ferguson, aan UNISA verwerf met ’n 
ver han de ling getitel “The predicament of contemporary man as exem-
pli fied in six modern dramas”. Sy het glo ’n doktorale studie oor Henry 
James oorweeg.

Haar formele loopbaan as aktrise begin reeds terwyl sy nog in Bloem-
fontein studeer, en daarna speel sy gereeld toneel. Ná die vol tooi ing van 
die diploma in Kaapstad word sy by die Transvaalse Raad vir die Uit-
voerende Kunste (TRUK) aangestel, waar sy onder lei ding van mense 
soos Mannie Manim en Francois Swart vir TRUK se jeug toneel en die 
ek spe rimentele Arena-geselskap onder Ken Leach werk, soms selfs vir 
die hoof geselskap. 

In hierdie tyd ontmoet sy die akteur Lindsay Reardon, wat haar eg ge-
noot sou word. Toe die termyn van hulle kontrak by TRUK tot ’n ein de 
kom, word Lindsay lid van die stigterspan wat die beroemde Mark teater 

  7 “Reza de Wet” in Wikipedia. https://af.wikipedia.org/wiki/Reza_de_Wet.
  8 Onderhoud met Rachelle Greeff, De Kat, Junie 1988. 
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in Johannesburg open. Reza speel soms vir dié geselskap – onder meer 
in John Fowles se The collector en Ibsen se Doll’s house.9

In 1982, kort ná die voltooiing van haar meestersgraad, trek sy en 
Lind say met hul dogter, Nina, na Grahamstad, waar sy as dosent in 
die departement Engels van Rhodes-Universiteit aangestel is. Ná die 
suk ses van haar Vrystaat-trilogie word sy in die dramade parte ment as 
spe siale professor aangestel en doseer sy dramaliteratuur, toneel spel en 
krea tiewe skryfkuns. In hierdie hoedanigheid doen sy ook regie, onder 
meer van stukke soos Arthur Miller se The crucible, August Strind berg se 
The ghost sonata, Anton Tsjechof se Die kersieboord, Die beer en Die ver lo-
wing, asook Federico García Lorca se Die huis van Bernarda Alba.10 Deur 
die jare heen werk sy saam met Gary Gordon en die beroemde First 
Phys i cal Theatre Company (FPTC) as speler en skrywer, en help hulle 
só skep aan van hulle belangrikste werke van die 1990’s.11 

In 2007 tree sy uit om haar te wy aan skryf en haar gastehuis, en in 
2012 sterf sy aan leukemie.

Vroeë invloede as speler, skrywer en dramaturg
Volgens Reza was sy vroeg reeds verlore in haar eie wêreld en het sy as 
enigste kind baie gelees en maatjies opgetower wat niemand kon ge-
sien het nie. Sy het grootgeword met Eugène Marais se gedigte en die 
donker verbeeldingswêreld van sy kortverhale en spookstories en het 
begin skryf toe sy vyf jaar oud was. In sub A (graad een) het sy reeds ’n 
bloem lesing van ongeveer twintig gedigte of versies gehad.12

In haar ouerhuis is Reza van jongs af aan die kunste blootgestel en 
was sy maar drie toe sy die eerste keer teater toe is om te kyk hoe haar 
ma in ’n operette sing.13 Sy het byvoorbeeld ook elke jaar saam met 
haar ma in die voorste ry by die sirkus gesit: “My ma wou hê ek moes 
skrik as die narre so vreeslik raas. En die sweefkunstenaars! Oeee, en 

  9 Danie Stander. “’n Wêreld wat sy tot lewe bemin het”. ’n Ongepubliseerde intieme refleksie op 
die lewensinvloede op Reza de Wet se werk.

10 Ibid.
11 Sien Juanita Finestone-Praeg se bydrae in die bundel.
12 Onderhoud met Wilhelm du Plessis, De Kat, Julie 1997.
13 Onderhoud met Una Nieuwoudt, Die Burger, 16 Maart 1994.
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die tente was so hoog!”14 Op vyfjarige ouderdom woon Reza saam met 
haar ma haar eerste toneelstuk by, ’n aanbieding van Uys Krige se Die 
goue kring. Haar ma was die toneelbestuurder van die opvoering en dit 
het ’n baie diep indruk op die jong Reza gemaak – die eenvoud en die 
be to werende kwaliteit daarvan.15

In sub A sou Reza in haar eerste toneelstuk gespeel het: 

Elke toneelstuk waarin ek ooit was, was vir my ontsettend belang-
rik. Ek onthou dit asof ek wérklik daar was. Ek moes as ’n muis 
op en af van ’n stoel klim en die kinderrympie “Hickory dickory 
dock” sing. Ek het so ’n groen geruite rok gehad, en ’n dik stert. 
En toe word ek siek – ek was báie siek as kind. Ek kon nie meer 
in die konsert wees nie, en ek het so aan die stert vasgehou en 
ge húil. Dit is tóé dat ek aan myself belowe het dat as ek ge sond 
word, ek áltyd in konserte gaan wees.16

In die twee jaar wat sy in Kimberley op skool was, het sy byvoor beeld 
stukkies geskryf en opgevoer en die kindertjies van Dutoitspan ge lok 
met koekies en koeldrank om daarna te kom kyk, maar haar ware loop-
baan as toneelspeler het eers begin met ’n skoleproduksie van Quality 
Street op Hoër Meisieskool Oranje in Bloemfontein, waar daar ’n baie 
goeie dramavereniging was, asook ’n uitmuntende Engelsonder wy se-
res, ene Miss Ligget, vir wie Reza beskou het as die een per soon wat 
haar op ’n besonderse manier geraak het. Sy tree in ’n reeks ander 
op voe rings onder die onderwyseres se leiding op, insluitend George 
Ber nard Shaw se Arms and the man en William Shakespeare se Twelfth 
night.17 Al hulle opvoerings was in Engels omdat dit natuurlik die werke 
was waarin sy belanggestel het. 

Ons het dit saam met die seuns van St Andrew’s gedoen. Dit was 
nogal ’n snaakse kombinasie vir daardie jare. Oranje en die Engel-
se seunskool. Ek dink nie dit is ooit weer daarná gedoen nie. Die 
invloed van dié soort ervaring bly by ’n mens.18

14 Onderhoud met Willemien Brümmer, Die Burger, 26 Maart 2011.
15 Onderhoud met Johann Botha, Die Burger, 13 Maart 1993.
16 Onderhoud met Una Nieuwoudt, Die Burger, 16 Maart 1994.
17 Danie Stander. “’n Wêreld wat sy tot lewe bemin het”. ’n Ongepubliseerde intieme refleksie op 

die lewens in vloede op Reza de Wet se werk.
18 Onderhoud met Andreij Horn, Die Bult, September 1998.
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’n Belangrike eerste kennismaking met die werk van die Russiese dra-
ma turg Anton Tsjechof het plaasgevind toe Reza so vyftien, sestien jaar 
oud was, want volgens haar het dit haar hele uitkyk op die idee van 
drama ver ander: 

Dit was vir my tegelyk baie bekend, maar ook misterieus en be-
towerend. En die mistiek is vir my baie belangrik. Die werk wat 
SUKOVS in die laat jare sestig in Bloemfontein gedoen het, het vir 
soveel teateropwinding gesorg dat dit my beïnvloed het. Ek was 
nog op skool, maar kon na eksperimentele teateraanbiedings soos 
Beckett se Waiting for Godot gaan kyk.19 

Reza erken ruiterlik dat haar literêre wortels onbeskaamd in die eerste 
vyf tig jaar van die 20ste eeu lê en dat sy nooit regtig ’n aan voe ling vir 
die moderne Afrikaanse letterkunde ge had het nie. Soos sy dit al ge stel 
het: 

Ek is dol oor Totius en Boerneef en hulle werk is vir my prag tig. 
Ek is ook beïnvloed deur ander literêre tradisies en lees baie, maar 
meestal Engels. Ek het geweldige ontsag vir Henry James en die 
manier waarop hy met menseverhoudings en die ongesegde tus-
sen mense omgaan. En dan is daar ook Beckett en Arrabal en na-
tuur lik Strindberg, Ibsen en Tsjechof.20 

Dramaturg en skrywer21

Benewens die kort toneeltjies, aanbiedings en studenteoefeninge waar-
na soms verwys word in onderhoude en ander geskrifte, bestempel 
Reza die ongepubliseerde Heathcliff and the dancing bear as haar eerste 
ware toneelteks. Daar was glo ’n poging om dié stuk in haar fi nale jaar 
as dramastudent aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat op die 

19 Onderhoud met Johann Botha, Die Burger, 13 Maart 1993.
20 Onderhoud met Anja Huismans en Juanita Finestone. 1995. South African Theatre Journal, 9(1):89–

95.
21 In hierdie afdeling word enkele Suid-Afrikaanse hoogtepunte uit ’n lang skrywersloopbaan be-

spreek. Vir ’n samevattende oorsig van al Reza de Wet se dramas, vertalings uit Engels en eerste 
produk sies/opvoeringslys sien die laaste bydrae in die bundel: “Reza de Wet se teatertekste, ver-
talings en sleutelopvoerings”.
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planke te bring, maar dit het glo op ’n ramp afgestuur nadat die vrou like 
hoof speler swanger geword het met die manlike hoofspeler se kind (en 
beide moes onttrek); twee mansakteurs rugbybeserings op ge doen het; 
en nog ’n meisie geskors is weens dwelmmisbruik. Die teks het hier na 
vir jare verdwyn, tot dit in 1996 deur Reza heront dek is en deur Shirley 
Johnston in die studenteproduksie Drifte op ge neem is.22 In 2007 het dit 
weer ’n verskyning gemaak, nou in aangepaste ge daante as musiek spel 
en getitel Heathcliff goes home. Dit was in die jaar van haar aftrede Reza 
se laaste regie projek vir die departement.23 

In 1984 begin Reza skryf aan Diepe grond, maar vertel dat sy baie “dis-
gusted” met die stuk was en dit tersyde laat lê het. In 1985 word sy egter 
deur ’n vriend by die dramadepartement van Rhodes genader om te 
help soek na ’n stuk om na die ATKV se Kampustoneelfees te neem. 
Die versoek laat belangstelling in haar stuk herlewe, en sy skryf weer 
daar aan: “En toe ons begin werk daaraan het ek éérs baie en toe sias ties 
ge raak. Want ek kon elke dag gaan, self speel en die ding in die prak-
tyk sien. Só het ek hom eindelik klaar geskryf, in die loop van hier die 
proses.”24

Met die skryf van Diepe grond gebruik sy Alba Bouwer se Stories van 
Rivierplaas as literêre verwysingspunt. Die name stem ooreen met dié 
in Rivierplaas, maar daar is ’n hemelsbreë verskil tussen haar en Alba 
Bouwer se werk: 

Alba Bouwer het ’n mitiese en idilliese Suid-Afrikaanse kleintyd 
ge skep. […] In Diepe grond beeld ek die vernietiging van ’n der ge-
like paradys uit. Veral die rol van die swart vrou, Melitie, is vir my 
baie belangrik. Ek sien haar as ’n soort beginpunt vir die “kinders” 
in Diepe grond. […] Melitie […] is vir my ’n karakter wat diep in 
Afrika gewortel is, ’n soort Moeder Afrika.25

Die stuk, met Reza self in die hoofrol, word toegejuig deur die aan we-
siges by Kampustoneel en die wye reaksie daarop daar ná was vir Reza 

22 Heathcliff and the dancing bear in ESAT. http://esat.sun.ac.za/index.php?title=Heathcliff_Goes_
Home.

23 Danie Stander. “’n Wêreld wat sy tot lewe bemin het”. ’n Ongepubliseerde intieme refleksie op 
die lewensinvloede op Reza de Wet se werk.

24 Onderhoud met Riaan de Villiers, Die Suid-Afrikaan, 31 Mei 1987.
25 Onderhoud met Barrie Hough, Rapport, 9 Augustus 1998.
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’n skok. Sy het nooit verwag dat wat “vir my ’n pri vate spel was, ooit 
so ’n reaksie sou ontlok en wyer implikasies kon hê nie”.26 Mense het 
na haar toe gekom met trane in hulle oë en gesê dat sy die Afri kaner se 
psige blootgelê het en dit met deernis gedoen het.

Die Markteater koop daarna die regte vir die stuk, maar kon ’n jaar 
en ’n half niks daarmee doen nie, want Tafelberg Uitgewers het ’n hof-
saak begin omdat die karakters na Alba Bouwer se karakters ge noem 
is. Die uiteinde was dat Reza die name van die karakters ver ander het, 
en die stuk uiteindelik in 1986 in die Markteater opgevoer is onder die 
regie van Lucille Gillwald. Die opvoering wen sewe Vita-toe ken nings, 
maar Reza vertel dat dit ’n ontstellende ervaring was om niks met die 
pro duk sie te doen te hê nie:

Ek onthou, ek het by iemand gebly met ’n houttrap waar ek so ge-
sit en huil het. Die son was nog nie op nie en ek het gesit en wag 
dat ek vir Lucille kon bel, want sy wou die helfte van die hoen-
der hok-toneel uitsny. Sy het dit toe nie gedoen nie, maar dit was 
nog tans ’n traumatiese gesprek.27

Diepe grond word met die AA Mutual-prys bekroon en in 1986 deur 
HAUM-Literêr gepubliseer. 

Nou volg nog twee suksesvolle dramas oor die Afrikaneretos: Op 
dees aarde met sy sterk magies-realistiese aanslag, en Nag, Generaal, wat 
onder die gesamentlike titel Vrystaat-trilogie uitgegee word. Die bun del 
word in 1991 met die Rapportprys vir drama bekroon en in 1992 met die 
CNA-prys. 

In 1989 word Reza se Engelse stuk In a different light in die Mark teater 
in Johannesburg op die planke gebring, en in 1991 word A worm in the 
bud op die Grahamstadse Nasionale Kunstefees opgevoer en be sorg dit 
aan Reza ’n Vita-nominasie as dramaturg van die jaar.28

In hierdie tyd begin sy die drie geskakelde Afrikaanse tekste skryf, 
metateatrale stukke waarin sy vorme van misleiding, voorstel ling en 
ver tolking gebruik om haar karakters se geesteslewe te open baar. Hulle 

26 Ibid.
27 Onderhoud met Willemien Brümmer, Die Burger, 26 Maart 2011.
28 A worm in the bud is in 2011 weer op die planke gebring met Karolien van Zyl en Stephanie 

Hough in die rolle van die twee susters Emma en Katy Bennett.
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word gesamentlik in 1993 as die trilogie Trits: Mis, Mirakel, Drif ge pu-
bliseer, en in 1994 ontvang Reza haar eerste Hertzogprys vir beide bun-
dels – Vrystaat-trilogie en Trits.29

In 1995 pak Reza ’n nuwe genre aan en word haar roman, Stil Ma-
thilda, gepubliseer. Ses maande lank het sy met die storie in haar kop 
rond ge loop voor sy so tussen die klasgee deur daaraan begin skryf 
het. Dit het haar byna twee jaar geneem om te voltooi: “Die res van my 
wêreld het niks hiervan geweet nie. Maar ek het aanhoudend ge voel 
dat ek die skryfproses geniet – elke dag was ’n ervaring. Ek het besef dat 
as dit vir my lekker was, dit lekker kan wees vir elkeen wat dit lees.”30

Met haar volgende drama, Drie susters twee, betree Reza ’n era waar-
na ver wys sou kon word as haar Tsjechof-periode. Dié drama het sy 
ont staan te danke aan talle faktore, onder meer haar eie familie – sy 
het ge glo dat sy in ’n familie grootgeword het wat eerder soos Tsjechof 
se ka rak ters “tekere gaan” as dié wat sy in haar Afrikaanse stukke ge-
bruik31 – en haar inherente en lewenslange belangstelling in Tsjechof. 
Die di rekte sti mu lus was klaarblyklik ’n opmerking van Marthinus Bas-
son toe hy genoem het dat daar ’n opvolg van Tsjechof se Drie susters 
moet wees. Oor die skryf van die stuk self sê sy op ’n keer: 

Ek het drie jaar daaraan gewerk en gewag om te sien wat gebeur 
met die karakters. Dit is iets wat ek moes doen en het my nie ang-
stig gemaak nie. Dit het natuurlik tot my deurgedring. Soos die 
tyd verloop het, het dit duidelik by my opgekom. Ek het dit ge-
niet, en daar was geen wroeging soos met ander dramas nie. […] 
Dit is seker omdat Tsjechof se werk so goed aan my bekend is. Dit 
het my onderskraag. Ek het baie geleer van hom.32

Die teks van Drie susters twee word gepubliseer nog voordat dit vir die 
eerste keer opgevoer is, en die uitgewers se vertroue in haar word be-
loon toe die teks in 1997 met die Hertzogprys bekroon word. 

29 Mis was met die jare ’n besonderse sukses. Dit is sedertdien landswyd vir matriek voor ge skryf. 
Opvoerings daarvan word gereeld vir skole gehou, o.a. deur die regisseurs André Stolz en 
Gaerin Hauptfleisch. 

30 Onderhoud in Rooi Rose, 1 November 1995.
31 Onderhoud met Paul Boekkooi, Beeld, 29 Augustus 1998.
32 Onderhoud met Gabriël Botma, Die Burger, 10 April 1997.
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Marthinus Basson se opvoering daarvan oes ook vele pryse in.
Dié teks word opgevolg deur nog drie werke deur Tsjechof geïn spi-

reer, maar nou in Engels: vir die Nasionale Kunstefees in Graham stad 
in 1998 span Reza en Marthinus Basson vir die sewende keer saam vir 
die opvoering van Yelena, wat deur die Staatsteater aangebied word. Dit 
was Reza se eerste Engelse stuk sedert 1990. Dit kan beskou word as 
’n werk wat Tsjechof se Oom Wanja opvolg, terwyl haar drama On the 
lake, wat in 2001 in Grahamstad opgevoer is, aansluit by van haar vo-
rige belangstellings, naamlik bemoeienis met die teater me dium en in 
die besonder ’n gesprek met Tsjechof. In 2006 word die vier de stuk, The 
brothers, ’n teks oor ’n nag in die lewe van Tsjechof en sy broer Alek san-
der, deur Oberon in Engeland uitgegee, en word dit op Aard klop in 
Potchefstroom in Marthinus Basson se verwerking as Broers op ge voer. 

In 2004 herbesoek Reza Nag, Generaal toe sy die nuwe Engelse teks 
Breath ing in skryf as opdrag vir Rhodes-Universiteit se eeufees. Dit de-
bu teer in samewerking met die Grahamstad-stigting tydens die Na sio-
nale Kunstefees.

Nou delf Reza weer in haar eie familiegeskiedenis vir ’n stuk oor die 
onpeilbare Eugène Marais. Verleiding word die eerste keer in 2005 op die 
Woordfees op Stellenbosch opgevoer onder regie van Marthinus Bas-
son, met Antoinette Kellerman en Heike Gehring as spelers. In die self de 
jaar skryf sy ook die teks van Gary Gordon en die FPTC se in druk wek-
kende dansdrama The unspeakable story.

In 2008 is Reza terug by Aardklop met haar drama Blou uur en in 2011 – 
die 25ste herdenking van Reza se loopbaan as dramaturg – ver skyn 
Reza vir die eerste keer in twintig jaar op die verhoog in haar laaste 
drama, Die see. 

Haar man, Lindsay Reardon, neem die regie waar en die stuk de bu-
teer op die Klein Karoo Nasionale Kunstefees. 

Nadat sy Die see klaar geskryf het, het Reza besef dit is haar laaste 
stuk; sy het klaar geskryf: 

Dit is heeltemal onverklaarbaar. Ek kán nog skryf en ek wíl nog 
skryf; daar is dinge wat my interesseer. Daar’s ’n stuk waar mee 
ek môre kan begin – maar jy weet, daar’s ’n diep intuïtiewe deel 
van my, en dit het al ’n hele paar keer met my gebeur, wat vir my 
sê iets is klaar, ek moet dit los. 
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Daar was egter nog ander teatervorme waarmee sy sou wou geëk spe-
ri menteer het, maar baie vlugtig. Soos sy dit stel: “[…] as jy nou hard 
perdgery het – en vir my voel dit of ek hard toneel geskryf het – dan 
stop jy nie sommer skielik nie. Jy moet jou perd koudlei en afborsel en 
so aan.”33

Op 28 Januarie 2012 is Reza in haar slaap in haar huis in Graham stad 
aan leukemie oorlede nadat dit in Oktober 2011 by haar gediag no seer is. 
Die laaste paar maande het sy nie meer haar telefoon beant woord nie. 
Twee niggies het haar help versorg. Haar man, Lindsay Reardon, haar 
dogter, Nina van Schoor, en twee kleinkinders het haar oor leef.

Ná haar heeltemal te vroeë afsterwe het Reza en haar werk nie in die 
vergetelheid verval nie. Haar werke is in verskeie tale vertaal en op ge-
voer, en amper jaarliks word een van haar dramas in die een of ander 
vorm hier en in die buiteland op die planke ge bring. 

OOR DIE SKRYWER
Erika Terblanche was 20 jaar lank bibliotekaris by die Nasionale Afrikaanse 
Letter kundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) in Bloemfontein. Van-
af Augustus 2007 is sy verantwoordelik vir die skrywersprofiele wat op die 
ATKV|LitNet-Skry wers album op LitNet verskyn.

33 Onderhoud met Willemien Brümmer, Die Burger, 26 Maart 2011.
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Reza

Marthinus Basson

Dit was ’n heel normale dag in 1985, so normaal as enige dag in Suid-
Afrika ooit normaal genoem kan word. Ek was maar besig met die 
goed wat ’n nuutaangestelde resident-regisseur doen, naamlik om die 
op skrifte van Die Burger en die Cape Times te lees, om te probeer om 
die nuwe tegnologie van ’n komper te leer baasraak, om die tekste in 
hopies na die uithoeke van die lessenaar te skuif en so aan. Buite my 
kan toortjie aan die einde van die gang, die een langs die toilette in die 
drama vleuel van KRUIK, was die politieke spanning egter aan’t oplaai 
in die strate van Kaapstad. 

Dit was juis op só ’n dag in 1985 dat Reza de Wet haar kreatiewe 
visie – eiesoortig, volrond en perfek gekalibreer – op ’n niksver moe den-
de en byna volledig gekastreerde Suid-Afrikaanse teatertoneel los ge laat 
het. Natuurlik was daar oombliklik gerugte vanuit die Noorde wat ná 
die ATKV se Kampustoneel die ronde gedoen het van iemand en iets 
spe siaals – ook van iets omtrent ’n skandaal en naamskending wat soos 
iet wat goor winde na die Suide gewaai het, maar daardie dae was ons so 
geïsoleerd dat wat in die Noorde gebeur het, meestal maar net ge rugte 
ge bly het.

Dis 1985 en die wêreld is aan’t kantel 
Miskien is dit goed om te onthou dat Suid-Afrika in daardie stadium ’n 
heel ander plek was as die land wat ons vandag ken.

Wat onluste betref, het ek reeds my vuurdoop in 1976 in Bloemfontein 
gehad, waar die stad snags doodstil gelê het in sy suiwer wit lakens, ná 
die aandklok wat almal wat anderskleurig was die stad verbied het, ter-
wyl die vure daar vér gebrand en die naglug verkleur het tot ’n siek, 
vuil oranje. Tien jaar later het dié geweld egter baie nader gevoel en jou 
meer direk geraak. 
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Swaar was die baksteen op die kombivloer, die glasskerwe skerp en 
die sny diep teen die voorkop van my geliefde, byvoorbeeld, ná ’n aan-
val op ’n hoofweg. So ook was dit vir my veral vroeg in die oggend 
tas baar op die treine en onrusbarend genoeg sodat die toonaard van 
die voor-werk-koppie-koffie in die KRUIK-kantien ’n nuwe trant aan ge-
neem het tussen klets en inhaal ná gisteraand se stuk of opera of ballet. 
Dit het algemeen geword om die skoonmakers en werkers daag liks te 
pols, want hulle het veel, veel meer geweet van wat regtig in die town-
ships aangegaan het as wat die koerante ons kon vertel. 

Selfs iemand soos ek, wat gekies het om sy hele dag in ’n donker 
ruimte aan ’n beheerbare wêreld te werk waarin jy akteurs in veilig heid 
kon laat oorlog voer, of uit die gemak van ’n sitplek agter ’n tafel die 
ge vaar liker uithoeke van die mens se gees kon verken sonder die ge-
paard gaande skade, kon in sy waters voel dat die wêreld wat ons ge ken 
het nou aan’t kantel was.

Sensuur was aan die orde van die dag.
Teen 1985 was een van ons groot dramaturge Bartho Smit reeds deeg-

lik gemuilband. ’n Rits van sy werke het nooit hulle openingsaande be-
leef nie. By die nuwe staatsgesubsidieerde teater waar ek gewerk het, is 
sy opdragwerk Christine vir die opening van die Nico Malan-teater, en 
later ook sy Bacchus in die Boland verbied voor dit die verhoog kon haal. 
Die werk van ’n ander belangrike dramaturg Pieter Fourie, hoof van die 
drama geselskap by KRUIK en later resident-skrywer by TRUK, is op 
soort gelyke wyse gereeld ontman sodat hy hom tydelik moes toelê op 
klugte.

En hoewel daar ’n baie aktiewe en robuuste weerstandsbeweging op 
die Suid-Afrikaanse verhoë te sien was, veral in onafhanklike teaters 
soos Die Ruimte in Kaapstad en die Markteater in Johannesburg, het die 
meeste van die waardige ouer garde Afrikaanse dramaturge wat lank 
reeds, sedert die vroeë dae van apartheid, die status quo be vraag teken 
het, bloot te moeg geword van die aanslae van die sensors om nog vir 
die verhoog te skryf of het talle migreer na die kospotte van tele visie. 

Die noodsaaklike stem van weerstand van binne Afrikaner gele de re 
was toe grotendeels afwesig. As jong regisseur in die vroeë 1980’s binne 
’n staat struktuur, waar sensuur deur die raad gedoen is voor stukke re-
pe ti sies kon haal om sodoende die kabaal van die Sen suur raad en die 
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ge paard gaande mediareaksie vry te spring, moes ek my tot die werk 
van die Duitser Botho Strauss en die Oos-Duitser Heiner Müller wend, 
soos Pieter Fourie in die 1960’s–1970’s na dié van die Tsjeg Pavel Kohout 
en die Rus Nikolai Erdman gedoen het – alles net om die meta fore te 
vind waarmee die verrotting binne ons gemeen skap be sweer kon word.

Deels om hierdie droogte af te weer wat die Afrikaanse drama ge tref 
het, het die ATKV se Kampustoneel-projek ’n inisiatief begin om nuwe 
stem me te ontlok. Dit is by dié geleentheid dat die enigste dogter van 
regter H.F. de Wet en sy vrou, ’n nooi Marais, nasaat van generaal Chris-
tiaan de Wet en Eugène Marais, boorling van die platte landse dorpie 
Sene kal in die Vrystaat, later aktrise by TRUK, en toe assistent-pro fes sor 
ver bonde aan Rhodes-Universiteit, Grahamstad, haar eerste toneel stuk 
met die publiek sou deel.

’n Skrywer meld aan
Met die teks van Diepe grond het Reza de Wet haarself by Kampus to-
neel beide aangekondig en gou gevestig as ’n leidende stem in tea ter. Sy 
sou ’n subtiele maar radikale alternatief bied vir die agitasie- en pro pa-
ganda stukke, en die gemaklike vermaak wat toe algemeen op ons ver-
hoë te sien was. Van meet af aan het sy, in wat ’n volgehoue en vrug bare 
loop baan sou word, stukke geskep wat net soveel kon ontstel as wat dit 
ver maak, deur ’n ryk, donker, ondermynende aar raak te boor waar uit 
sy goud sowel as etter uit die swerende Afrikanerpsige kon put.

Hoewel ek nie self hierdie besonderse gebeurtenis by Kampus toneel 
be leef het nie, was ek gelukkig genoeg om die stuk te siene te kry in die 
Mark teater-produksie wat in die Baxter-teater in Kaapstad aan ge bied is. 
Die opvoering het gestaan onder die spelleiding van Lucille Gill wald, 
iemand wat ek in Bloemfontein geken het as publisiteitsbeampte by 
SUKOVS en nooit eens geweet het regie kon behartig nie. 

Oombliklik was dit vir die aanwesiges duidelik, en landwyd alge-
meen aan vaar, dat ’n resonerende nuwe stem haarself aangekondig het. 
Dit was dubbel opwindend dat haar werk nie net ’n nuwe dimensie aan 
die stem van binnekritiek gegee het nie, maar dat daar vir die eerste 
keer in Suid-Afrikaanse teater ’n vrouestem was wat so sterk en on om-
won de met ons kon praat.
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Diepe grond het, heel verstaanbaar in die konteks van die tyd, in ten-
se debat ontlok, en dit is verbysterend hoe volledig haar visie reeds in 
haar eerste teks teenwoordig was. Haar gebruik van ’n literêre model, 
of verwysing, as vertrekpunt vir haar tekste is ’n goudmyn vir ont ra fe-
laars, speurders en studente wat die onderstrominge van feë ver ha le, 
spook stories, Christen-mites, verwysings na Edgar Allan Poe, die Brönte-
susters en natuurlik Anton Tsjechof en Carl Jung sou wou na speur. Dit is 
’n taktiek wat haar deur die jare heen uitstekend sou dien. 

Voorts is haar werk gewortel in ’n herkenbare volksteater tra di sie en 
kan sy binne daardie veilige raam, daardie plattelandse her ken baar heid, 
daardie aardse warmte, humor en eenvoud, in byna kin der like ver won-
dering met baie ontstellende materiaal omgaan. 

Die stuk was ’n berekende ondergrawing van Alba Bouwer se Sto-
ries van Rivierplaas (1955), ’n gewilde werk wat natuurlik ’n plaas idille 
voor ge hou het, ’n Suid-Afrikaanse Eden, waar die ouers goed en ver-
ant woor delik is, die kinders veilig en geborge, die swart vrou ’n vrien-
din en tweede ma, die werkers vrolik en gelukkig, en God die al siende 
be skermer wat uit die hoë hemel welwillend oor alles waak.

In een meesterlike en perverse gebaar vermoor De Wet in haar dra-
ma die ouers wat die wêreld geskep het waarin ons ons toe bevind het. 
En sy laat die broer en suster oortreders word van daardie aarts taboe, 
bloed skande, bemindes wat verdoem is om kernmomente van hulle 
kin der jare te herspeel om die tyd te verwyl, terwyl die stil swart be-
diende – beide moeder en God – met groot liefde waak oor en wag op 
haar kleinnooi en kleinbaas se selfvernietiging. 

Reza verwissel die orde van nag en dag. Soekie en Frikkie gaan slaap 
teen sonop en herrys uit hulle wrak van ’n ouerbed wat nou in die 
voorhuis staan om te begin arbei. Buite lê die land braak waar die geel-
rype graan eens uit netjies geploegde vore gespruit het. Nou is die vloer 
van die voorhuis omgedolwe omdat hulle vergeefs grawe in die hoop 
om ’n aar van lewende water te tref.

Hier was ’n stuk wat die stutte van elke reël en morele norm van ons 
samelewing omvergewerp het – en heel moontlik ook van die men se 
wat Kampustoneel georganiseer het. 

Ek vind dit ironies dat ’n behoefte aan nuwe dramaturge op vele ma-
niere die voorloper was van die geboorte van ’n nuwe soort Afri ka ner. 
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Net ’n jaar of wat later sou ’n kabaret met die naam Piekniek by Dingaan 
die spiespunt word van die rockbeweging Voëlvry, wat luid stem sou gee 
aan ’n populistiese en baie effektiewe protesvorm en ’n rebelse groep 
Soe kies en Frikkies wat weer deur middel van musiek baldadig ge poog 
het om hulle ouers, en alles wat hulle verteenwoordig het, af te maai.

Die volgende jaar kon Reza haar reputasie konsolideer met die min-
der sny dende maar so, so sjarmante Op dees aarde. Hierdie ver haal tjie, 
be volk deur kleindorpse karakters en ’n puberspook, was nie minder 
onder mynend as Diepe grond nie en het baie van die stand hou den de 
temas van haar latere werk gevestig. Sekere patrone hier vas ge lê, word 
met vlymskerp fokus en vreeslike woede tot ’n plofbare ont knoping ge-
dryf in haar ontstellende Boereoorlogverhaal, Nag, Generaal, wat in 1988 
op ge voer word en saam met die vorige twee stukke in Vrystaat-trilogie 
(1991) ge pu bliseer word. 

Dié stuk sou later op ’n interessante wyse in Engels herbewerk word 
as die verstommende Breathing in (opgevoer in 2004), wat in 2017 in Afri-
kaans ver taal word as Asem.1 

’n Kreatiewe vennootskap
My eie werksverhouding met Reza de Wet begin in 1993 toe ek as resi-
dent-regisseur vir ’n kort termyn – ná die soveelste bestuursom wen te-
ling – waarnemende hoof van die KRUIK-geselskap was. Die land was 
dui de lik aan’t beweeg na ’n verandering in heersersorde en die rotte 
was besig om van die skip af te klim. 

Kampustoneel het intussen gesneuwel en weer was daar ’n skrei en de 
droogte in die Afrikaanse toneel.

Eendag sit ek in die kantoortjie aan die einde van die gang, die een 
langs die toilette, en dag dat dit goed sou wees om vyf skrywers te vra 
of hulle werk in die nuwe tydsgees vir ’n jaarprogram sou wou skep. Ek 
nader André Brink, Adam Small, P.G. du Plessis, Chris Barnard en Reza 
de Wet. Die een antwoord nie terug nie, die ander wil eers ’n vorige stuk 
laat opvoer, nog een wil ’n plaas se geld as voorskot hê, een laat weet 
dat geen storie die afgelope een-en-twintig jaar aan sy deur ge klop het 

  1 Daar word verder in hierdie bydrae na die stuk Breathing in verwys met sy finale Afrikaanse titel, 
Asem.
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nie. Net Reza bel en sê: “Aangename kennis en waaraan dink jy, want ek 
is besig met my tweede trilogie, Mis, Mirakel en Drif, en sou jy dit wou 
doen?”

Ek wou en ek het. 
En uit daardie gesprek volg haar meesterlike Drie susters twee, wat 

heer lik voortborduur op die lewens van Tsjechof se onsterflike ka rak-
ters, nou verplaas na die laaste dae van die Russiese Revolusie. Heel 
ge pas, maar totaal onverwags, word dit die laaste Afrikaanse pro duk sie 
van die eens gevierde KRUIK-toneelgeselskap voor dit vroeg in 1997 
sink.

Dit was my voorreg en plesier om die meeste van Reza se werk op te 
voer ná die afsterwe van Lucille Gillwald, wat haar reputasie so deeg lik 
en briljant gevestig het. 

Die uniekheid van ’n aweregse gees
Uit ervaring weet ek dat dit voorkom of Reza de Wet se stukke maklik 
en eenvoudig is en dat dit gerieflik is om haar werk te ressorteer onder 
feë verhaal, magiese realisme of postmodernisme, maar dis uniek op 
vele maniere en baie, baie verleidelik. Sy gebruik dieselfde tipes of stan-
daard poppe as karakters, maar elke keer word hulle nuut begees. Haar 
karakters is soms beperk in terme van omvang, en toon dikwels nie 
nood wendig enige insig nie of gaan mank aan selfondersoek. Hulle is 
egter herkenbaar, al kon hulle netsowel uit ’n feëverhaal gekom het, of 
’n fabel, of uit ’n Noh-stuk. 

Hierdie aspek laat die gehoor baie gemaklik voel met haar karakters 
en maak haar stukke besonder toeganklik. Nog een van haar tower-
truuks as dramaturg. 

Sy maak die werk egter ook uiters moeilik vir die spelers en die re gis-
seur weens die ambivalensie van haar karakters. Ingebou in haar stuk ke 
is vreemde subtekstuele patrone en toevallighede wat die oën skyn like 
eenvoud van die karakters weerlê. Ek kan haar werk slegs om skryf as 
soortgelyk aan die weerkaatsings op die oppervlak van ’n kuil wat ’n 
lug vol helder wolke met drywende blare versmelt om ’n aan ge name 
il lu sie te skep. Tog vermoed mens dat die bodem onbereikbaar diep kan 
wees. Die ene onderstrominge. Donker, gevaarlik en onheil spel lend. 
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Selfs eroties. ’n Glimmende spieëlbeeld wat ’n ryk, gevaarlike sop van 
ver rot ting, of nog erger, verbloem. Glo my, daar skuil heel moontlik ge-
vaar like klein larwes wat in jou vel in kan boor, of dit bied tuiste aan 
ge dier tes wat op loer lê, jou kan beetkry en na benede sleur.

Dit was altyd opwindend om die klein ritueeltjies van haar ver tel-
tegniek te ontrafel en die versteekte betekenisse oop te krap. Mis se titel 
het by voor beeld vyf betekenisse, almal van toepassing: mis wat ver doe-
sel en jou kan mislei; mis wat stink en bemes; mis, want jy verlang na iets 
of iemand wat vermis word, en mis as godsdienstige ritueel. 

In die skuldbekentenisse van Miss Gertie, ’n oujongnooi-onder wy se-
res, oor haar oortreding om tog na die sondige sirkus te gegaan het om 
die misvormde mense te besigtig, is die reis verby die ge stal tes ’n ont-
bloting van haar diepste vrese en som hulle haar psige haar fyn op: die 
oorweldigende groot man wat hulle innooi en oor haar troon en haar 
as vrou minder maak. Dan die vet vrou se benoude voue waarin sy kan 
ver swelg en wanneer ’n mens in ag neem dat sy ’n gim nas tiek on der-
wyseres is, te meer so. Dan die karbonkelman oortrek van knoppe en 
met die horing tussen sy oë. Dus word daar na die vrou gestaar, maar 
reg by die oë is ’n ongemaklike falliese simbool. Die fraai klein man-
netjie wat be leef sy keil lig, laat haar glimlag, want hy is geen be drei-
ging nie en so wel man as kind, dus behou sy beheer. Dan die bebaarde 
vrou, seker lik vrees aan jaend en simbool van haar ambivalensie oor haar 
sek sua li teit. Mis kien roep dit selfs skaamhare om ’n mond op. En dan 
laas tens die me lan choliese meermin in die watertenk waar die water 
net so wel die trane kon gewees het van ’n vrou wat nooit haar bene vir 
’n man sou kon sprei nie.

In Drif, met sy dubbeldoelige titel, sit die oujongnooisusters Her mien 
en Sussie en vermaak hulself deur te praat oor die lyke wat hulle uit 
die water vis, oor die kleinode van die ongeëiende lyke nou agter die 
huis begrawe, en wat die susters in ’n skatkissie bewaar. Weer eens is 
die toneel met erotiek gelaai. Elke beskrywing van die aan denkings wat 
om die beurt uitgevis word, verteenwoordig ’n ver skei den heid van tipe 
mans, en die objekte self is gelaai met die intimiteit van ’n knoop, ’n 
sak horlosie en twee klippies uit ’n broeksak gevis. Elke objek im pli seer 
oor tre ding, oopknoop, stroop en die vashou van verplaaste testes, want 
ja, die klippies is inderdaad in ’n klein sakkie. 
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Sy het ’n verstommende tegniek ontwikkel waarmee sy verskeie feë-
verhale in één teks kon verweef saam met Christen- en Griekse mites, 
sonder om dit ooit aan te kondig, te voor die hand liggend te maak 
of haar gehoor te intimideer. Mis byvoorbeeld, is beide Aspoestertjie en 
Die drie varkies en die wolf tegelyk. Gooi daarby nog die afwesige vader 
wat bo in die solder woon, soos ’n God wat al die dankoffers ont vang, 
maar net reste in ’n slopemmer terugstuur; en die polisieman se ver-
tel ling van hoe hy blind geword het – ’n storie wat herinner aan die 
Icarus-legende – en jy kry ’n verweefde nuwe fabel wat die ge hoor ’n 
vreemde familiariteit met die materiaal gee, terwyl die ware be te ke nis 
of im plikasies van die stuk stadig maar deeglik insink deur die vel, soos 
gif wat eers oor dae sy uitwerking laat voel.

Reza gebruik ook dieselfde van-koers-af-gooi-taktiek met die pla sing 
van haar stukke. Hulle vind altyd plaas in die verlede tyd, ’n tyd perk 
wat die gehoor op hulle gemak stel omdat dit aansluit by ’n herin ne-
rings wêreld of die vae historiese realiteit wanneer dinge altyd beter lyk 
en dit wat sleg is, gestroop word van die vrees en gevaar van die on mid-
del like. Sy sus die gehoor tot ’n valse stemming van sekuriteit, baiekeer 
deur ritmiese en herhalende spraakpatrone en gesegdes wat maak dat 
sy ’n byna hipnotiese houvas op die gehoor kry. 

’n Goeie voorbeeld hiervan is Anna in Asem. 
Haar gebruik van gesegdes, metafore en amper vergete woorde, aan-

ge wend met slinkse humor, skud die kollektiewe geheue van die ge-
hoor weer ’n bietjie wakker en verskerp so hulle waarnemings ver moë. 
Dié spesifieke gebruik van taal, gekombineer met argetipes en soms 
selfs karikature wat eenvoudige verhale om vaag herkenbare literêre 
modelle weef, verskans ’n ongenaakbaar giftige aanslag op wie en wat 
ons is, was of sal wees. Dit resoneer in ons onderbewussyn. Dit laat die 
ge hoor glimlag met ’n sekere mate van opwinding, maar onder lig gend 
loop ’n donker stroom wat ontstig en ontsenu.

Die karakters in die stukke is goed ontwikkelde, ryk en volronde 
oefe ninge in stereotipes of argetipes wat soms aan karikature grens: die 
ou jong nooi, gesagsfigure soos ’n generaal of polisieman, die ver neuker, 
die min naar, die onskuldige jong meisie, ensovoorts. En hulle is baie-
keer uit son derlik goeie leuenaars. Hulle gebruik gereeld die akteurs-
truuk van transformasie of die intellektueel se taktiek van metateater. 

Reza de Wet.indd   35 12/9/2019   12:39:37 PM



REZA36

Sy wend dit aan om ’n leuen te fabriseer wat die waarheid waarder as 
waar maak; so skep sy ’n oorlewingstrategie vir van haar karakters wat 
hulle in staat stel om fisieke of geestelike bedreiging te oorleef wan neer 
alle ander metodes uitgeput is.

In Asem is ’n mens nooit seker of die porseleinfyn Annie regtig so 
breek baar is en of sy hulpeloos is omdat haar ma dit so verkies, of in-
der daad dat dit vir haar nodig is, dat dit so móét wees nie. En die ma se 
fan tas tiese ver haal van haar dogter se geboorte en dood en wederop-
stan ding in haar buik – is dit regtig waar, soos in ’n fabel? Of is dit bloot 
’n breed voerig uit ge werkte verskoning vir ’n reeksmoordenaar om haar 
woede en haat teen oor mans te besweer?

In Mis daag ’n blinde polisieman op om die drie vroue te beskerm 
teen die gevaar van ’n man wat elke jaar op dié spesifieke datum jong 
meisies ontvoer. Hy vertel ’n aangrypende verhaal oor hoe hy sy sig 
ver loor het deur as kind gedurende ’n sonsverduistering reguit in die 
son te staar. Die verhaal is vol sensuele detail, wat ander vorme van sen-
so riese ervaring as sig belig. Dit speel skalks met die breek van taboes en 
die verskriklike nagevolge van daardie soort oortreding. En na tuur lik is 
hy nie blind nie, maar die verlosser van die onskuldige en onder drukte 
meisie genaamd Meisie. Hy is ’n narre-Christus in kontras met die vader 
as vreesaanjaende “God bo in die dak”. 

Maar haar wegvoering, of ontvoering, is ook tweeledig. 
Ons leer uit die arme Ezmerelda in Drif en uit Lenie in Mirakel wat 

die nagevolge is van jou huis verlaat om ’n man te volg. Die ver hou ding 
van die swendelaar-hipnotiseur in Drif met sy meisie is vernederend, 
ge vaar lik en bitter ontstellend. Lenie sterf halfpad deur die stuk om dat 
haar lief de volle man ’n gevaarlike vrou op ’n plattelandse dorp het en 
bring die hele tweede bedryf in ’n rottangmandjie tussen ver lep te ou 
teater kostuums deur. 

Daaruit kan ’n mens aflei dat die liefde vir Reza ’n bed van dorings 
is en as jy jou bed opgemaak het, moet jy maar daarop lê, want mans is 
mans en nie te vertrou nie.

As jy ooit met Reza daaroor sou wou gepraat het, sou sy dit natuur lik 
bloot ontwyk het, want vir haar was die proses magies. Sy het haar be-
roep op dooie skrywers wat by haar kom woon het en haar lewe soms 
bitter moeilik gemaak het, op ou geeste wat dwaal en op ruimte wesens 
wat hulle in haar agtertuin kom aanmeld het. Maar ek vermoed dit was 
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maar net nog ’n taktiek wat my as haar gehoor van koers af moes gooi, 
soos sy verwag het haar stukke aan ’n groter groep mense moes doen. 
Dit was asof sy kon geput het uit ’n gedeelde onder be wus syn, ’n ge-
deelde ervaringswêreld of gedeelde kennis en daaruit ma giese werk 
kon weef, die ene misterie en assosiasies, alles in diens van ’n be gees-
terde verbeelding.

Suid-Afrika is steeds, ondanks al die wette ingestel deur die nuwe 
regering wat vroueregte beskerm, diep, diep, diep patriargaal. Ek sou 
my verstout om te sê dat Reza se volledige oeuvre ’n aanslag op pa triar-
gale strukture is. Maar hoewel daar gereeld na haar as ’n fe mi nis tiese 
skry wer verwys word, vind ek tog dat sy die temas van manlik teen-
oor vrou lik op ’n veel meer simboliese en ryklik genuanseerde manier 
han teer as wat die geval is met deursnee feministiese literatuur. In die 
af wesig heid van ’n man transformeer haar vroue, soos sommige vis-
soorte, in ’n sur ro gaat man en wanneer dit gebeur, neem hulle al die 
ne ga tiewe kwa li teite aan wat gewoonlik aan mans toegedig word. 

Dit blyk dat sy aanvaar het dat die manlike en die vroulike ’n so lie-
de mandala vorm, verdoem tot ’n ewigdurend simbiotiese verhouding, 
en dat wanneer hierdie verhouding versteur word deur be hoefte, oor-
lewing, of obsessiewe of vernietigende romantiese liefde, dit epiese en 
soms komiese oorloë van die wil kan ontketen.

In beide Op dees aarde en Asem ontgin sy byvoorbeeld die inter af hank-
lik heid, weerspannige en plofbare aard van manlike en vroulike inter-
aksie en vind sy werklik oorspronklike oplossings om manlikheid te 
onder myn.

Op dees aarde is ’n stuk vasgevang tussen die kerk en die begraaf plaas, 
en die enigste man op die verhoog is Tokkie, die begrafnisonder ne mer 
se assistent. Sy oudste suster vervul die tradisionele rol van die man 
in die huis, terwyl Tokkie in die kombuis moet help. Die huis hou ding 
se hoof inkomste word voorsien deur die rokke wat die oudste suster 
vir spe sia le geleenthede soos troues, dope en begrafnisse maak. Tokkie 
moet diens doen as paspop vir die rokke wat sy suster maak, en in die 
stuk is dit ’n trourok vir die dominee se dogter. Nie net belig dit die twee 
susters se gebrek aan ’n man nie wat, soos dit destyds die geval was, 
hulle onder geskiktes in die gemeenskap maak. So word Tokkie ook ef-
fek tief vir en voor die gehoor ontman. 
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Sy enigste ander intieme fisieke kontak met mense in die buite wêreld 
is per slot van rekening die was van lyke. Dit ondermyn na tuur lik enige 
moontlikheid van ’n normale verhouding of voortsetting van die bloed-
lyn. 

In Asem is die naamlose, gewonde generaal die potente man, pa triar-
gaal en patrioties, neergevel deur ’n Kakie-koeël, en nou plat op sy rug. 
Anna, ’n kruiedokter, hou hierdie leier van ’n beleërde en uit ge putte 
groepie stryders wat binnekort die stryd teen die Engelse sal ver loor, in 
’n bedwelmde staat. Hy word ’n tabula rasa waarop sy haar be hoef tes 
en haat kan projekteer, en sy gebruik hom as lokaas om die jong adju-
dant Brand, vurig, maar ’n afkophoender sonder die opdragte van sy 
ge ne raal, in ’n valstrik te lei. 

Sonder eie wil en mank aan romantiese aard kom hy tot ’n gruwe like 
einde in ’n ongenaakbare eindspel, georkestreer deur Anna om haar 
bloed lose dogter, Annie, te red. 

Brand sterf soos ’n Christus wat sy lewe moet opoffer sodat Annie 
kan leef. Maar sy wederopstanding bly agterweë, want hy kort die gawe 
om homself volledig en sonder voorbehoud aan ’n vrou te wy. Die stuk 
ein dig met net die twee mans op die verhoog nadat Anna hulle ge stroop 
het van alles waardevols, een vermoor en een agtergelaat om alleen aan 
sy wonde te sterf. ’n Geval van die bruidegom naakgestroop. 

Tekste geskep vir akteurs
Reza se werk, selfs van haar groter Tsjechof-voortborduursels – wat haar 
hooftemas verplaas na ’n verbeelde Russiese realiteit, maar steeds deur-
drenk is van Suid-Afrikaanse politiek in ’n tyd van stormagtige om wen-
te ling – is klein, intieme werke vir ’n groepie karakters totaal op mekaar 
aan ge wese. Haar werk is so delikaat gestruktureer en net so veel eisend 
in uit voe ring as wat enige goeie kamermusiek is. Dit verg ak teurs wat 
fyn ingestel is op mekaar, kan belê in uitsonderlike en sem ble spel, maar 
steeds die vryheid en vaardigheid van die solospeler behou. 

Uit pynlike ervaring weet ek dat jy nooit haar subteks moet speel nie. 
Speel die oppervlak veerlig en eerlik, maar diep deurleef, anders eindig 
jy met iets taais soos tameletjie, voorspelbaar soos koshuistee en swaar 
soos ’n platgevalde koek. 

Haar stukke verg akteurs wat die poëtiese aard van die werk ver staan 
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en weet hoe om ’n monoloog te struktureer, en wat dan ’n goeie balans 
kan vind tussen dít en die realiteit van die stuk wat plek en ruimte 
betref. Haar werk is spesifiek, maar juis omdat dit so spe si fiek is, word 
dit universeel. Die akteur en regisseur moet behendig en met ’n ferm 
hand die verraderlike kronkeldraaie van humor, tragedie en selfs melo-
drama beheer, anders raak dit histeries of belaglik, en sneu wel die uit-
son der lik heid van ’n moment wat opwindend behoort te wees. 

Haar karakters, selfs die aangenaamstes, verg ’n skerp in sny punt om 
hulle tot wasdom te laat kom, en hulle ontbloot hulle self deur ver tel-
lings – of deur arias as jy sou wou – wat die pad uitstip en die aksie 
voort stu. Met groot oortuiging kan hulle ’n storie vertel, maar dit kon 
dalk net nooit plaasgevind het nie. Of hulle kan voortborduur op ’n 
stuk kie in for masie en wonderbaarlike en absoluut oortuigende leuens 
uit dink om ander karakters te manipuleer. 

In Drif plaas sy byvoorbeeld al die herkenbare merkers van ’n tra di-
sionele psigiater se kantoor in haar stel – die mat, die chaise longue, die 
leun stoel, die hipnotiseur met die sakhorlosie aan ’n ketting. Daar is die 
tera peutiese stuk-binne-in-die-stuk en die stryd om oppergesag tus sen 
die ego en die id, alles om verlos te word van die verlede, rus te vind, 
ook van die lewe self. 

Uit die perspektief  van die ontwerper
Haar kostuum- en stelbehoeftes is altyd uiters gedetailleerd uitgestip en 
vervul belangrike funksies vir die betekenis van die drama. Daar is altyd 
on verwagte elemente soos die bed en die gat in die voorhuisvloer van 
Diepe grond, die boomtak wat deur die venster gebreek het in Drif, die 
val deur na die solder waardeur die pa sy kontak met die vroue onder 
be hou deur die vervoer van die mandjie kos na bo en die slop emmer 
na onder. 

So kon sy jou lewe as ontwerper baie moeilik maak, want hierdie 
ruim tes was duidelik driedimensioneel in haar kop aanwesig terwyl sy 
ge skryf het. Dit is soms hel om alles in te pas met een muur afwesig. 

Maar dan het sy ook weer strukturele tegnieke gehad waarmee die 
vier bedryfstruktuur van Tsjechof briljant in een ruimte opgelos word. In 
Drie susters twee word die vier bedrywe op verskillende tye van die dag 
ge plaas, terwyl die intrige afspeel in ’n tydsbestek van vier-en-twintig 
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uur. In Yelena gee die venster agter ’n blik op die vier seisoene, van bloei-
ende bome tot kaal takke wat swaar aan sneeu dra. Een bied ’n Wal pur-
gis nag vir die karakters; een ’n uitsiglose einde. Maar wan neer die ou 
man in sy skaap veljas teen die einde uit die sneeustorm in tree, bring 
hy nie die koue in nie, maar klein bietjie menslikheid, insig, warmte en 
selfs ver los sing vir die geskende karakters.

Reza en die politiek
Reza de Wet het nooit ’n voor die hand liggende politieke stuk ge skryf 
nie. Nooit het sy ons hedendaagse wêreld met sy spanninge en tra ge-
dies van dag tot dag ontgin nie; tog is haar werk deurdrenk van kom-
men taar op wie en wat ons is. 

Die beste voorbeeld uit haar latere werk is beslis Drie susters twee, waar 
sy so klokhelder die laaste dae van die Russiese Revolusie vergelyk met 
’n veranderende Suid-Afrika, met al sy omwenteling, vrese, kort sig tig-
heid, selfobsessie, hoop en verlies. Hier word die boonste ver die ping 
van die familiehuis, die kinderkamer spesifiek, ’n ark waarin die karak-
ters, in al hul waan, hoop op oorlewing en deur transformasie ge dwonge 
moet oorleef. En terwyl Tsjechof se susters droom van ’n geïdea li seerde 
Mos kou wat hulle nooit bereik nie, word Reza se susters ge dwing om 
die ark te verlaat. 

Maar daar is genoeg aanduidings in die stuk, en dit wat ons weet uit 
die geskiedenis, om te vrees dat dit ’n nuwe Moskou sal wees wat nie 
almal sal haal of oorleef nie.

Die feit is, Reza se stukke is soos psigodrama vir haar gehoor: Dit krap 
met ligte hand swere oop. Haar werk strewe na ’n vorm van ver los sing, 
maar selfs dan kan daardie vryheid weer ’n gevaarlike vangnet word, 
soos die onseker einde van Meisie in Mis. ’n Mens is nooit seker of die 
so ge naamde verlossers goed of kwaad op die hart het nie. Dit geld selfs 
vir haar meer pertinent politieke stukke: Wees bedag en moet nooit net 
glo nie …

Toe kantel die wêreld vir ons weer …
En so was dit weer ’n gewone dag soos enige gewone dag in die Nuwe 
Suid-Afrika. Intussen het ek my werk by KRUIK verloor – om die waar-
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heid te sê, bestaan KRUIK nie eens meer nie – en vir my het die jare van 
omswerwinge in die wildernis begin en my na Stellenbosch gelei. 

Op dié dag sit ek vroegoggend in my kantoor by die universiteit, die 
kantoor aan die einde van die gang net langs die trap, waar ek tog weer 
’n holte vir my voet kon vind, en dink oor die dag wat voorlê en skuif 
die antwoordstelle en boeke na die uithoeke van die lessenaar en loop af 
na die personeelkamer, want dit is Donderdag en daar is per so neel ver-
ga de ring en ek hou van vroeg wees en die telefoon lui en ek ant woord. 

Weereens verander alles eensklaps – want ’n medewerker is deur 
Reza gebel om te sê sy wil nie met my praat nie, maar sy het leukemie 
en dit is terminaal en sy gaan nie behandeling kry nie. 

Kort daarna, en ’n paar briewe tussenin waarop sy antwoord deur 
bood skappe na ’n kollega te stuur, want sy wou nie meer e-pos nie, ver-
laat sy ons, en haar ryk, ryk stem is stil. 

En ek sal nooit weer die opwinding en plesier proe van haar won der-
like fantasie en haar giftige angels en bommetjies geplant op versteekte 
plek ke nie, of my kan verkneukel in haar woorde en haar humor en 
haar awe regse omgang met ons.

Maar die nalatenskap bly …
Wat sou die toekoms vir haar werk hier inhou? En wat was haar waar-
de? Sy was ’n suiwer en opwindende vrouestem. Sy het uiters opvoer-
bare dramas geskep. Postmodernisme kon sy op ’n unieke en baie eie-
tydse manier as volksteater verdoesel. 

Sy het wonderlike rolle geskryf – veral vir vroue, wat nuut vir ons 
was. 

Ek hoor stories uit universiteite in die Suide en die Noorde waar die 
swart studente totaal met haar werk kan identifiseer. Ek het pro duk sies 
ge sien van haar werk wat die aanslag van dekonstruksie met vlieën de 
vaan dels oorleef het. 

Van Gordon Dickerson, haar agent in Brittanje, hoor ek dat haar werk 
ál meer in die Anglo-Saksiese lande opgevoer word, noudat dit nie meer 
sonde is om Tsjechof aan te pas nie, want hare is ten minste uiters oor-
spronk like herdigsels en uitbouings van Tsjechof se mate riaal son der om 
iden ti teit prys te gee. Hy vertel dat in die Oosblok- en Medi ter reen se 
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lande, en veral in die Ooste, haar fabelstukke enorme af trek kry en dat 
hulle agent skap haar reken onder hulle sewe top skrywers, van wie Tom 
Stoppard ook een is.

Die Afrikaner is in wese vol teenstrydighede. Ons het ’n komplekse 
ge skie denis van misbruik en misbruik word, en dit het aan ons vas-
ge groei soos ’n boggel wat ons moet dra. Onder die ou bedeling wat 
ons geskep het, moes ons geleer het om om hoeke te dink, terwyl ons 
pro beer om reguit vanuit die heup te skiet. Daarin was Reza de Wet ’n 
meester. Ek kan haar net dankbaar bly vir die ongelooflike leerskool en 
ein de lose plesier wat haar werk my gebied het met die jare. 

Dit is en bly vir my uitsonderlik. 
Soos handgemaakte kloskant wat veel skoonheid wys, terwyl dit die 

stank van angssweet en skuld laat deursypel, maar skaars die tril lende 
op win ding van krag en van sening en van spier kan bedek. 

OOR DIE SKRYWER
Marthinus Basson is een van die mees begaafde teaterregisseurs en -ontwer-
pers van sy generasie, en ’n gewilde en inspirerende dosent, iemand wat diep 
spore by die streeksrade, die feeste en die bedryf in die algemeen ge trap het. 
Hy was ’n intieme vertroueling van Reza de Wet en het met die jare ’n grens-
ver skui wende rol gespeel in die ontwikkeling en aanbieding van haar werk. 
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Gesprekke met Reza

Marietjie Coetzee

In die teater is daar talle voorbeelde van spesiale verhoudings, en in die 
meeste gevalle moet die balans tussen hulle fyn bestuur en gekoester 
word, want dit bly ’n sosiale kunsvorm, afhanklik van kamera de rie, 
stru weling, samewerking en passie, van geloof in die uitein de like won-
der van die toneel. Dit is op ’n baie meer gefokusde wyse ook so in die 
ver houding tussen skrywer en uitgewer. Aan die een kant is dit na tuur-
lik ’n hoogs professionele verhouding van kunstenaar en vak kun dige, 
maar soms spoel dit onwillekeurig en aangrypend oor in ’n per soon-
like verhouding wat oor jare en kontinente kan strek. In die vier stukke 
wat volg, bied Reza de Wet se Afrikaanse uitgewer (HAUM-Literêr en 
Human & Rousseau), Marietjie Coetzee, ons vanuit haar beson der in-
tieme perspektief merkwaardige insig in die uitsonderlike ver hou ding 
wat tussen haar en Reza ontwikkel en gebloei het, en die be son derse 
kwa li teite wat Reza se kunstenaarskap gedryf het. (Reds.)

GESPREK
Kitsch en prestige-kultuur kry voorkeur1

Marietjie Coetzee vra Reza de Wet uit oor haar verhouding met die to-
neel en Afrikaans. De Wet het twee keer die Akademie se Hertzog prys 
vir drama ontvang.

MC: Hoe voel jy oor die feit dat Drie susters twee die laaste Afrikaanse 
drama is wat in die Nico Malan-teater opgevoer is?

RdW: ’n Mens kan dié vraag nie op ’n eenvoudige manier be ant woord 
nie. Die Afrikaanse toneel gaan ’n baie onsekere en donker toe koms in. 

  1 Hierdie gesprek verskyn in 1997 in Afrikaans vandag, 4(4):13. 
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Die staatsubsidie bestaan nie meer nie, máár dit is die feit dat daar nie 
ge hore is nie, wat vir my kommerwekkend is. Ek koppel die krisis in die 
toneel wêreld direk aan die feit dat Afrikaanse gehore skyn baar/klaar-
blyk lik liewer is vir hulle televisieskerms as vir die lewende ver hoog. Dít 
het iets baie negatiefs te sê oor Afrikanerkultuur.

’n Engelse akademikus, wat baie geïnteresseerd is in die Afrikaner-
psige, het vir my gesê (en ek was nogal ewe vies daaroor) hy dink Afri-
ka ner kultuur is baie bolangs – net onder die oppervlak lê daar ’n diep, 
donker streep kitsch. Vir my is die verknogtheid van Afrikaners aan 
hulle televisiestelle ’n aaklige simptoom hiervan.

My kop sê dus vir my net ’n bobbejaan skryf nog Afrikaanse dra mas 
wan neer mense nie daarna kom kyk nie – al het ons goeie gehore in 
die Nico Malan gehad. Maar ek praat oor die algemeen. Daar is weinig 
onder steuning van die gehoor óf finansiële hulp van private in stan sies 
vir die Afrikaanse toneel. Tog gaan mense na operas en musiek kon serte, 
want daar is prestige aan verbonde. Soos om met ’n Mercedes te ry of 
in Kloof te bly.

MC: Jy verwag dus nie veel reaksie van teatergangers wanneer organi-
sa sies soos KRUIK en TRUK ophou bestaan nie?

RdW: Absoluut nie. Ek meen, hulle het geld ingesamel om die sim fo nie-
orkes in die Kaap aan die gang te hou, maar geen mens sê iets oor die 
toneel nie. Dit breek ’n mens se moed as toneelkunstenaars soos Mar thi-
nus Basson, ’n regisseur van wêreldgehalte, sonder werk sit. Ont set tend 
baie vaardigheid en kundigheid gaan so verlore. Geen opleiding kan 
verder gedoen word en hoë standaarde kan nie volgehou word nie. Dit 
is of daar nie doelwitte is nie. Nie net vir die Afrikaanse toneel nie, maar 
toneel as deel van die Afrikanerkultuur. In die Tsjeggiese Republiek is 
die president ’n dramaturg. Dit laat ’n mens dink …

MC: Is daar vir jou in dié omstandighede nog stimulus om in Afrikaans 
te skryf?

RdW: Dit is ongelukkig nie so maklik om te sê in watter taal ek my dra-
mas wil skryf nie: ’n Spesifieke taal het spesifieke karakters en hulle 
praat ’n spesifieke taal. Daarom is dit moeilik om nou te besluit dat om 
in Afrikaans te skryf nie prakties moontlik is nie. Dit hang van die stuk 
af, of die karakters inderdaad Afrikaans wil praat.
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MC: Praat jou karakters die taal waarin hulle hulself by jou kom aan-
meld?

RdW: Ja, ek word om die beurt elke karakter wat ek skryf. ’n Mens ver-
een selwig jou tog met jou karakters.

MC: En as Afrikaans- en Engelssprekendes in dieselfde stuk beland?

RdW: Dan verstaan hulle mekaar ewe goed, veral as hulle dink hulle 
praat eintlik Russies.

MC: Die vertaling van Diepe grond is met groot sukses in Amerika op ge-
voer. Wat gebeur met jou werk oorsee?

RdW: Verlede jaar is ek as een van drie Suid-Afrikaanse dramaturge na 
’n internasionale dramakongres genooi om van my werk voor te lees. 
Dit moes uiteraard protesteater gewees het, en my werk het nie daarby 
aan ge sluit nie, maar die kongresgangers was nogtans gefassineer deur 
die eie soor tigheid daarvan.

MC: Waaruit het jy voorgelees?

RdW: Uit al my gepubliseerde dramas, maar veral uit Nag, Generaal. (Die 
Anglo-Boereoorlog het my baie daar [by die kongres] in Engeland ge-
pla!) Daar was besonder baie belangstelling in my werk. Ek kry aan-
hou dend briewe van toneelgroepe uit Engeland wat belangstel om my 
werk op te voer. Máár ek het die eienaardige gevoel dat ek nie daar van 
werk wil maak nie. Ek is baie bang dat hulle die Afrikanerpsige onder 
’n mikro skoop wil plaas en my werk gebruik om die Afrikaner as frats 
te be skou. 

Miskien is ek paranoïes. Ek wil wegbly van mense wat opportunis-
ties raak oor hierdie land en sy politiek. Ek verfoei opportunisme. Vir 
my gaan dit oor suiwer toneel; ek wil nie as Afrikaner skielik opgang 
maak om dat ek ’n eienaardige skepsel is nie. As Drie susters twee, wat 
met die Afrikaner niks te doen het nie, internasionaal opgevoer word, 
dán kan hulle my ander stukke, ás hulle belangstel, opvoer as die werk 
van ’n dra ma turg in eie reg. Ek dink nie ons moet gebruik maak van ons 
eie el lende nie. Mense het al skatryk geword uit die ellende in hierdie 
land.
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MC: Hoe voel jy oor die feit dat dramakenners soos Temple Haupt-
fleisch meen jy verdien nie net die Hertzogprys vir die tweede keer nie, 
maar dat jy jou met Drie susters twee by die beste dramaturge van hier die 
eeu in die wêreld aansluit? Inhibeer dit jou?

RdW: Ek het baie geleer by Tsjechof, en omdat ek verbind voel aan sy 
tekste, weet ek nie of ek in eie reg sulke lof verdien nie. Dit in hi beer 
my nie, nee. Dit is vir my so lekker om te skryf. Dit is asof ek ver skrik lik 
honger is of baie dors; en ek hou uit en ek hou uit en dan vergryp ek my 
heel te mal. Dit is vir my soos ’n soort aptyt, amper fisiek. Ek sal my dit 
nooit om die een of ander rede kan ontneem nie. Al wat kan gebeur, is 
dat die impuls om te skryf nooit weer by my sal opkom nie.

MC: Dink jy Afrikaans sal hom in die nuwe politieke bedeling as taal bly 
onderskei, of sal dit al hoe meer ’n ondergeskikte rol speel en uit ein delik 
eendag sterwe?

RdW: Dit is vir my baie moeilik om aan Afrikaans te dink as iets on af-
hank lik van my self. Dit is soos om my te vra wat dink ek van my eie 
bloeds omloop. Ek kan my nie indink dat iets wat so deel van my is, nie 
meer sal bestaan nie – dit is of ek aan my eie sterflikheid moet dink, my 
eie ver ganklikheid. Dit is vreeslik moeilik om objektief te wees oor iets 
wat ab so luut, byna biologies, fisiologies wesenlik deel van my is. Dit 
ont stel my eintlik.

Eenkeer het ek, terwyl ek aan Drie susters twee gewerk het, op ’n 
party tjie ’n bietjie wyn gedrink, dan raak ek mos so effens besope, en 
skie lik begin ek ween, met trane in my oë, oor arme ou Pannevis – tot 
al mal se verbasing, want daar was net Engelse mense op die partytjie. 
Ek het skie lik besef my identiteit word bedreig … daarom wil ek liewer 
nie daar aan dink nie.

ONDERHOUD
Die onderstaande onderhoud is gevoer en die teks verskaf deur Ma rie-
tjie Coetzee. Sy noem dat sy die gesprek moontlik op band op ge neem 
het: Hierdie weergawe is getranskribeer vanaf die oorspronklike hand-
skrifweergawe van haar destydse sekretaresse, Mara van Wyk.

Mara is intussen oorlede. (Reds.) 
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Reza de Wet oor haar verwantskap met Tsjechof en die  
skryf-“konsepsie” van Drie susters twee

Toe ek op vyftien-, sestienjarige ouderdom vir die eerste keer met Tsje-
chof se dramas kennisgemaak het, was dit vir my ’n diep, ont roe rende 
be le we nis. Hierdie dramas was vir my vreemd en betowerend, en tog 
het hulle my – soos ’n vae herinnering – met ’n onbeskryflike heim wee 
ver vul.

My eerste ervaring van dié tekste was so betekenisvol, en ek het met 
die jare ’n ál groter waardering vir hierdie meesterwerke ontwikkel, en 
my keer op keer verlustig in die musikale, simfoniese komplek si teit, die 
naat lose vervlegting van patos en komedie, en veral in die miste rieu se 
be ko ring wat hierdie tekste inhou. 

Toe regisseur Marthinus Basson ongeveer vier jaar gelede, tydens die 
openingsaand van my stuk Mirakel, byna terloops voorstel dat ek ’n op-
volg op Tsjechof se Drie susters behoort te skryf, was ek onmiddellik be-
gees terd. Dit was nie soseer die “idee” wat my besiel het nie, maar die 
sterk gevoel dat ek “teruggeroep” word en dat ek ’n belangrike bood-
skap ontvang het.

Met groot opgewondenheid het ek allerhande stories begin opmaak. 
Sommige was sensasioneel, ander grotesk of uiters dramaties. Groot 
was my teleurstelling en frustrasie toe ek besef dat al hierdie stories net 
be te kenislose versinsels was en dat ek maar geduldig sou moes wag om 
meer te wete te kom van Tsjechof se mense. 

Intussen het ek navorsing gedoen oor die Russiese geskiedenis, outo-
bio grafieë gelees van dié wat die revolusie beleef en oorleef het, en my 
ver gryp aan die Russiese letterkunde. 

Jare het so verbygegaan, en ek het nog niks wys geword nie. Ek was 
net op die punt om moed te verloor toe ek skielik eendag net gewéét het 
wat verder gebeur het.

Die verhaal was verbasend eenvoudig, byna vanselfsprekend – en 
ab soluut waar. Nog lank voor ek begin skryf het, was dit al vir my baie 
dui delik dat ek geensins vir Tsjechof wou naboots nie. Daar word in elk 
ge val algemeen aanvaar dat Tsjechof die dramaturg is wat nooit na ge-
boots kán word nie. Die rede hiervoor is – volgens my – dat Tsjechof se 
waar heid absoluut en onmiskenbaar sy eie is. Daarom het ek besef dat 
as ek aan Drie susters twee ’n eie outentieke lewe wou gee, ek my éie 
diep tes moes ontgin en na my eie musiek moes luister.
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En so, terwyl ek deurgaans in dialoog gebly het met Tsjechof se speel-
tekste, het die skryfproses algaande meer subjektief en persoonlik ge-
word, en het ek so ’n sterk empatie ontwikkel met die karakters en met 
die situasie dat dit soms vir my uiters moeilik was om terug te keer na 
die “werklikheid”. 

Tog het iets onverwags gebeur. Terwyl ek dag na dag met uiterste 
kon sentrasie aan my eie stuk gewerk het, het ek terselfdertyd ’n toe ne-
mende en diep bewuswording van die essensiële misterie in Tsjechof se 
werk er vaar.

Hierdie aspek van die skryfproses was vir my ’n seldsame en be vry-
dende belewenis en het my sterk laat terugdink aan my eerste ken nis-
making met Tsjechof se wêreld – ’n wêreld, enersyds geheimsinnig en 
ver lei delik, en andersyds so absoluut bekend.

KORRESPONDENSIE
In die jaar 2000 het dinge vreemd verloop vir Reza de Wet, en e-pos sy 
aan Marietjie Coetzee die volgende hartroerende “briefie van ver la ten-
heid” (in Marietjie se woorde). (Reds.) 

From: R.deWet@ru.ac.za <R.deWet@ru.ac.za>
To: coetze@iafrica.com <coetze@iafrica.com>
Date: Wednesday, August 02, 2000 7:00PM

Subject: eindelik

Liewe Marietjie,

Ek het gister vir jou ’n lang brief geskryf, maar dié het toe sommer skielik ver-
dwyn. Ek probeer weer. Hoe baie wou ek nie al vir jou skryf nie. Soveel dinge 
om te vertel. Maar dan verander alles weer en ek moet wag tot ek seker heid kry. 
Jy het seker gewonder waar ek soos ’n groot speld verdwyn het. Die waar heid is 
dat ek eintlik moed verloor het. Nie net het al die strukture “collapse” nie, maar 
ek was baie ontsteld toe ons destyds in Pretoria vol sale gekry het vir Yelena en 
ons Susters moes met baie klein gehore tevrede wees. Ten spyte van won der like 
resen sies, ’n groot prys, ’n verruklike produksie – die feit dat dit ’n baie meer 
toe gank like stuk is en natuurlik in Afrikaans – het Engelssprekendes van Johan-
nes burg gery om Yelena te sien, terwyl die Afrikaanse gehore in Pretoria nie 
“ge bodder” het nie. Dit was vir my regtig ’n skok! En dan die feit dat my werk 
nooit voor geskryf word vir skole nie en uit druk is. En dan is daar natuurlik 
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Mar thinus wat so swartgallig is soos die nag. Ek is seker, liewe Marietjie, dat jy 
nou sal ver staan hoekom ek so stil was.

Maar daar is darem goeie nuus ook. ’n Suid-Afrikaanse akteur in Londen het 
my so drie jaar gelede gevra of hy Mis, Drif en Mirakel in Engels kon ver taal. 
Hy het maar baie lig in die broek gelyk en ek het my nie veel daaraan ge steur 
nie. So ’n paar maande gelede bel hy in groot opgewondenheid. Nie alleen het 
hy die stukke vertaal nie, maar ’n baie belangrike literêre agent (in die drama-
wêreld) was gaande oor die stukke. Dit is toe Gordon Dickerson wat onder meer 
wyle John Osborne se agent is en dit is tog een van die grootste drama turge van 
die vorige eeu. In elk geval, hy [Dickerson] kom toe na SA en ek ont moet hom. 
Bring briewe van Susannah York, Paul Scofield, The National Theatre wat hulle 
en toe sias me uitspreek oor ons stukke. Daar is toe baie planne, maar net wan neer 
ek jou wil laat weet, dan verdwyn als weer soos mis voor die son. ’n Pro duksie 
is baie duur en alles is so gekompliseerd. In elk geval, hy sê toe ’n pres tigious 
drama-uitgewery wil die boeke publiseer. Ek het aan die vertalings ge werk en 
ook laat weet dat ek my eie vertaling van Drif (destyds opgevoer deur KRUIK) 
ver kies.

Ek het ook heelwat gewerk en verbeter aan Mirakel. Hy vra toe vir ’n kort 
voor woord en dit is die laaste wat ek daarvan hoor. Ek het gedink dit sou nie 
regtig gebeur nie. Dit was so ses weke gelede. Laas week bel hy en sê die boek is 
al uitgegee! Ek het nogal geskrik, maar ek voel al hoe dit my nuwe lewe gee. Ek 
wou niks sê nie en net vir jou ’n boek pos, maar ek kan nie wag nie! Die boeke is 
nou al ’n week in die pos en het nog nie by my uitgekom nie. So gou ek die boeke 
kry, dan stuur ek vir jou. Sonder jou was daar niks in enige taal nie.

Ek moet nou gaan, want Lindsay staan en wag al ’n uur in die gang.
Baie Liefde aan jou en Loekie. Reza
PS: Ek het so ’n week voor die fees gebel en jou stem op die antwoordmasjien het 
my baie hartseer gemaak. Ek verlang na jou.

HULDEBLYK
Skryf was ‘soos ’n soort aptyt, amper fisiek’2

Ek het ’n skatkis vol herinneringe aan Reza, nie net van haar gepu bli-
seerde oeuvre wat ek as uitgewer behartig het nie, maar van die notas 
wat ek jare lank tydens ons talle gesprekke gemaak het.

  2 Hierdie huldeblyk aan Reza de Wet deur Marietjie Coetzee verskyn op 3 Februarie 2012 in Beeld, 
bl. 10.
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Diepe grond is tydens die ATKV-Kampustoneel in 1985 opgevoer, en 
dit was van die begin af duidelik hier was skitterende skryf- en toneel-
talent. Dit was ’n vermenging van die sprokiesagtige en die makabere 
wat toneel ganger en leser begogel het. Ek kon tóé al die vele bekronings 
voor sien. Dit was hier die magiese en dikwels byna groteske kwaliteit 
van haar werk wat my as uit gewer en mens van die begin af aan ge gryp 
het. En ek kon nooit weer loskom nie. Keer op keer het sy die stryd van 
die menslike gees om bevryding op ’n ander, donker manier uit ge beeld. 

Reza het haar karakters liefgehad en hulle begin mis nog voordat sy 
hulle klaar ge skryf het. Sy was bang hulle kom iets oor. Sy het hulle as 
snaaks, amusant, treurig, skrikwekkend, pateties, tragies en eien aar dig 
beleef, hierdie mense wat deur die kamers, gange en deure van haar 
werk beweeg het.

Sy het met haar alles in ’n boek inbeweeg. 
Haar werk het ’n eie musiek gehad, variasies op temas. Soms was dit 

een vou dig, soms kompleks, maar altyd meesleurend. 
Haar toneelaanwysings het ’n lewe van hul eie gehad. Dít verdien op 

sig self navorsing. Ons het oor die toneelaanwysings net soveel besin as 
oor die res van die teks. Jy kon die twee nie skei nie.

Ons het nou saamgewerk. Daar was innigheid tussen ons. Sy het my 
baie laat lag en dikwels geskok met haar pikswart humor. 

Maar soms het sy gesê: “Wees my oë. Ek is asof ek blind is.”
Ek onthou dat ons een laatnag ná een van haar bekronings ver dwaal 

en naby die Kaapse hawe beland het. Ons het na ’n eetplek ge soek, 
want ons was te senu wee agtig om voor die tyd te eet. 

Reza het ’n lang purper fluweelgewaad aangehad en sy het in die 
half lig soos een van haar sprokiesagtige karakters gegloei. 

Ek was betower en het gewonder of sy dalk soos ’n Chagall-wese op 
die punt was om in die lugruim in te sweef, toe sy sê: “Ja, ou Marietjie, 
en hier staan ons op die hawe opgedress soos twee high class hoere en 
vrek van die honger …”

Reza is vir al sewe haar dramas met ’n dubbele Hertzogprys bekroon; 
vir Diepe grond het sy onder meer die Vita-toekenning as dramaturg van 
die jaar ontvang; en vir haar Vrystaat-trilogie die Rapportprys so wel as 
die CNA-prys vir debuutwerk. 
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My persoonlike gunsteling was haar novelle met die sterk Gotiese 
onder tone, Stil Mathilda. 

Ek wou tydens ’n onderhoud oor haar verhouding met die toneel en 
Afrikaans weet of haar karakters die taal praat waarin hulle hulself by 
haar kom aan meld, en wat sou gebeur as Afrikaans- en Engelssprekendes 
in dieselfde stuk be land. 

Glad nie van stryk nie, het sy geantwoord: “Dan verstaan hulle mekaar 
ewe goed, veral as hulle dink hulle praat eintlik Russies …” 

Of sy geïnhibeer gevoel het nadat Temple Hauptfleisch ná die tweede 
Hertzog prys vir Drie susters twee gemeen het sy sluit haar aan by die 
wêreld se beste dramaturge van die eeu, het sy geantwoord: “Dit is vir 
my so lekker om te skryf. Dit is asof ek verskriklik honger is of baie dors; 
en ek hou uit en hou uit en dan ver gryp ek my heeltemal. Dit is vir my 
soos ’n soort aptyt, amper fisiek. Ek sal my dit nooit om die een of ander 
rede kan ontneem nie. Al wat kan gebeur, is dat die impuls om te skryf 
nooit weer by my sal opkom nie.”

En nou is Reza weg. Die impuls het sy hier – vir ons – gelaat. 

OOR MARIETJIE COETZEE
Marietjie Coetzee was bykans dertig jaar lank uitgewer by HAUM-Literêr en 
Human & Rousseau. Sy was vanaf 1985, toe Diepe grond tydens die ATKV-
Kampus toneel in die Maskerteater opgevoer is, Reza de Wet se uitgewer, men-
tor en vriendin. Hulle het ’n besonder noue, simbiotiese verbintenis ge had.
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Drifte: Die geheime van Reza se hart1

Shirley Johnston

In fyn besonderhede onthou ek die betowerende atmosfeer wat in April 
1996 op die klein verhogie van die Kellerteater geskep is toe ons drama-
studente in hul finale jaar aan die Universiteit Stellenbosch tonele uit 
Reza de Wet se stukke in een toneelwerk saamgeweef het om eer te be-
toon aan haar unieke talent.

In daardie stadium was ek ’n dosent aan die dramadepartement en 
het ek besluit dat ek die regie van ’n stuk deur Reza de Wet met die stu-
den te wou onderneem, maar kon nie besluit watter een ek wou opvoer 
nie. Ons het sewe hoogs talentvolle vierdejaarstudente in die klas ge-
had, en ek wou vir elkeen ’n uitdagende rol gee. In ’n gesprek met die 
studente het ons besluit dat ons ’n program sou skep wat be staan uit 
uit trek sels uit verskeie De Wet-stukke, wat ons studente dus elkeen 
’n kans sou gee om onder die vel van ’n paar van haar idio sin kra tiese 
karak ters te kom, pleks van om elk net ’n enkele rol te ver tolk. 

Terwyl ek deur die tekste gewerk het op soek na geskikte uittreksels, 
het ’n kollega by die departement my ’n klankband gegee van ’n on der-
houd wat deur Juanita Finestone-Praeg met die dramaturg ge voer is.2 
Ek het nog die kasset en, terwyl ek nou – twee-en-twintig jaar later – 
weer daarna luister, is ek opnuut meegevoer deur De Wet se be koor like 
stem wanneer sy haar temas bespreek, haar beskouings ten op sig te van 
geslag/gender, haar liefde vir woorde, die belangrikheid van naam ge-
wing, en die magiese wêreld wat sy op ’n vroeë ouderdom reeds in die 
teater ontdek het. 

  1 Hierdie artikel bevat Shirley Johnston se herinneringe aan ’n huldigingsprogram vir Reza de Wet 
wat sy in 1996 met studente saamgestel het. Dit is vir hierdie bundel deur Temple Hauptfleisch 
uit die oorspronklike Engels vertaal.

  2 ’n Gedrukte weergawe van die oorspronklike Engelse onderhoud deur Anja Huismans en Jua-
nita Finestone-Praeg is in 1995 gepubliseer as “Anja Huismans and Juanita Finestone talk to Reza 
de Wet” in South African Theatre Journal, 9(1):89–95, en in 1999 opgeneem in Contemporary Theatre 
Review, 9(1):57–63, onder die titel “Interview: Exploring the masculine within”.
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Ek besluit toe om gedeeltes uit die opname op te neem in ons hulde-
blyk (ondanks die swak kwaliteit van die opname, met selfs ’n hond wat 
af en toe op die agtergrond blaf) … en so is Drifte gebore.

Hoewel ons besluit het om die teks van haar destyds nuutste dra ma, 
Drif, nie te gebruik nie, het ek gevoel dat die titel dalk reg is vir ons stuk, 
want ons het haar stem op die opname gebruik as ’n tipe “drif” tus sen 
die tonele uit die onderskeie stukke. Die woord “drif” het ook kon no ta-
sies met “passie”, en namate ons produksie vorm begin kry het, het dit 
ge lei de lik ontwikkel tot ’n illustrasie van die kwessies wat die skry wer 
se pas sie aangevuur het. Reza de Wet was dus alom teen woor dig in die 
pro duksie, terwyl haar stem van agter die verhoog byna soos ’n pop-
pe mees ter ingetree het, vaardig besig om die toutjies te trek so dat die 
ka rak ters in en uit die tonele beweeg wat sy vir hulle ge skep het. Ons 
spe lers het die geleentheid aangegryp om die diepte en om vang te ver-
ken van die dramaturg se digterlike visie en die ander wêreldse mi lieus 
wat sy geskep het. 

Terwyl De Wet nie daarvan wegskram om die gehoor te kon fron teer 
met die naakte, onromantiese realiteite van oorlog, armoede, swaar kry 
en dood nie, is die ongenaakbare wêreld wat sy voorstel, altyd deur trek 
met ’n donker, wrang sin vir humor en die belofte van iets magies wat 
die hoofkarakters sal help om aan hulle onhoudbare bestaan te ont snap. 
Haar stukke is dikwels gefokus op die geheimenisse van die lewe wat 
bo en onder die gewone werklikheid te ontdek is. Baie van haar karak-
ters vind hul bevryding van die alledaagse of van ’n onder druk ker deur 
uit die bekende terrein te tree, die donkerte in te gaan of te reis na ’n 
on ge siene wêreld, swanger van verskuilde gevaar. 

Die onbekende, hoe skrikwekkend ook al, blyk altyd meer op-
winding, meer vervulling te bied as die veilige, beperkende wêreld wat 
ag ter gelaat is. 

Dit is byna soos teater. Vir die akteur is daar altyd daardie eerste 
sprong die donkerte in, die beklemmende onsekerheid van hoe die ge-
hoor jou gaan ontvang wanneer die ligte aangaan … en die aan lok lik-
heid van die risiko wat daarby betrokke is. Sal die speler gekruisig word 
of aan ge gryp word deur wat vir hom/haar in die skadu’s wag? 

Die opwinding van hierdie onsekerheid is deels wat die toneel speler 
daartoe dryf om aand na aand weer die donkerte aan te durf. 
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Baie van die finalejaarstudente wat in Drifte opgetree het, is van dag 
ge vestigde en hoogs aangeskrewe toneelspelers, terwyl ander weer 
ge res pekteerde akademici geword het en enkeles ’n naam in tele vi sie-
pro duk sies gemaak het. Sonder uitsondering het elke lid van daar die 
groep vir hulself ’n suksesvolle beroep in die Suid-Afrikaanse teater- 
en televisie land skap uitgekerf. Maar destyds was almal van ons – die 
spelers, teg nici en regisseur – tydens ons openingsaand maar bra senu-
wee agtig. Om dat die groep jong spelers soveel toneeltalent geopenbaar 
het, was ek vasbeslote om soveel blootstelling moontlik vir hulle te be-
werk stellig en het ek enigeen wat iemand was onder my teaterkennisse 
oor reed om as ’n geëerde “Baie Belangrike Gas” by die openingsaand 
te wees. 

Die teatertjie was tot oorlopens toe vol van professionele akteurs, 
vervaardigers, regisseurs, skrywers en kritici – ingedruk tussen lojale 
fa mi lie lede en vriende wat almal opdrag gekry het om luidrugtig ap-
plous te gee. 

Geen oorreding was werklik nodig nie. Aan die einde van die stuk 
het die hele gehoor soos een mens opgestaan … ontroer, bekoor, be to-
wer deur die talentvolle ensemble en De Wet se magiese teater poësie. 

Die akteur Paul du Toit het later gebieg dat hy nog nooit so angs-
be vange was om voor ’n gehoor op te tree nie as daardie aand toe hy 
die ver hoog moes bestyg om die stuk te open met ’n gedig uit De Wet 
se eerste toneelwerk, Heathcliff and the dancing bear. As die titel karak ter 
moes hy ’n Britse North Country-aksent aanwend, maar hy het die uit-
da ging prag tig aangegryp, en daarna gemaklik teruggeglip in Afri kaans 
vir die res van sy rolle. 

Angerie van Wyk, ’n talentvolle musikant en toe reeds ’n ervare mu-
si kale verwerker, het musiek vir die stuk uitgesoek en opgeneem, wat 
telke male die handeling sou ondersteun en aanvul. Toe die eerste mu-
siek note van die instrumentale begeleiding die ouditorium vul en ’n 
enkele lig stadig aangaan om die donker figuur van ’n mantelgeklede 
Heath cliff in die dwarreling van mis te laat verskyn, was die gretige af-
wag ting van die gehoor iets byna tasbaars … 

En, tot ons groot verligting, het hulle deurgaans só vasgenael bly sit.
Op ’n soortgelyke wyse het Kobus Rossouw, in daardie stadium pas 

af ge studeer aan die universiteit en werksaam as die tegniese be stuur-
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der van die H.B. Thom-teater, ons bygestaan met sy kundigheid en sy 
slim, mini ma listiese stel en stemmingsvolle beligting wat won dere vir 
die be skeie produksie verrig het. Daarna het hy ontluik in een van die 
top-beligtingontwerpers in Suid-Afrika, wat ontwerpe sou doen vir 
groot skaalse produksies in vooraanstaande operahuise en teaters in 
Suid-Afrika sowel as in Europa. 

Vir Drifte in die Kellerteater het hy uit baie basiese gegewens ’n fan-
ta siewêreld getoor. 

Hoewel die stuk nie op ’n enkele narratief gebaseer was nie, het 
die tonele wat ons uitgesoek het, tog ’n verhaal vertel, gebind deur ’n 
ge meen skaplike tema. Ons het uittreksels gekies wat De Wet se leit-
motiewe vertoon het, onder meer seksuele onder druk king, as ook die 
ver lange van haar hoofkarakters om te ontsnap aan die be klem mende 
bande van die Calvinistiese wit Afrikaner ge meen skap wat die eerste 
helfte van die 20ste eeu gekenmerk het. Die karak ters ver lang na sek-
suele en geestelike bevryding. Dié temas het sterk ge re so neer by ons 
jong toneel geselskap – van wie baie self ook uit so da nige kon ser wa-
tiewe agtergrond gekom het. 

Onderdrukking en ’n obsessiewe begeerte om bevry te word van die 
on derdrukking is waarneembaar in baie van De Wet se werke. En in 
1996, kort nadat die nuutbevryde Suid-Afrika tot stand gekom het, kon 
ge hore hulle ook sterk hiermee vereenselwig. 

In Mis leef Meisie, onderdruk deur haar ma sowel as vasgevang 
midde-in ’n benoude dampkring, gekenmerk deur die reuk van mis en 
die slopemmer van haar kwynende pa. Die aankoms van die ge heim-
sin nige polisieman, Konstabel, bied haar egter ’n moontlike uit koms. Dit 
is hoogs bevredigend vir die gehoor wanneer sy toegee aan die aan-
trek kings krag van die swierige, blinde konstabel, wat later blyk om die 
siende ring meester van die “verbode” sirkus te wees wat die dorpie be-
soek. 

Selfs die respektabele oujongnooi, Ant Gertie, ’n plaaslike onder-
wyse res, kan nie sy sjarme ontsnap nie, en word verlei om te ontklee, 
ter wyl die kamma blinde offisier hom in sy mag oor haar verlustig. 

Meisie verset haar teen haar ma deur die knellende kettings van haar 
vaal, eng bestaan van haar af te werp om sodoende ’n wêreld te betree 
van wonderwerke en betowering, maar ook moontlike gevaar. 
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Die brose kwaliteit van die “bleek meisie met die lang hare” is won-
der lik vasgevang in Leanna Dreyer se vertolking van Meisie, met ’n 
sjar mante Paul du Toit as die enigmatiese konstabel en Martelize Kolver 
as Ant Gertie – ’n rol wat sy met uitmuntend komiese tydsberekening 
ver tolk het. 

Om dit alles af te rond is die atmosfeer van hierdie hele gedeelte deur 
Kobus Rossouw omskep tot ’n magiese sirkus deur die blote gebruik 
van honderde feetjieligte. 

In Nag, Generaal is Magda omring deur die bittere oorblyfsels van die 
Britte se verskroeideaardebeleid wat die Boereplase tydens die Anglo-
Boere oorlog in puin gelê het. Sy is alleen en verarm, ge bind aan haar 
sterwende man, wat sy vir die dood van haar seun bla meer. So kom 
daar vir haar ontsnapping deur Naas, die charismatiese jong Boere-
kryger en slangbesweerder, wat seksuele en geestelike af lei ding ver skaf, 
en haar van haar walglike en onderdrukkende be staan be vry. Weer eens 
broei gevaar selfs onder die aangetrokkenheid tot Naas. Magda is met 
merk waar dige volwassenheid en statuur deur die twin tig jarige Nicole 
Holm gespeel, terwyl die veelsydige Paul du Toit hom self omskep het in 
die grof manlike Naas en ’n lewende slang soos ’n ervare slang vanger 
hanteer het.

Ontsnapping uit onderdrukking kom in Op dees aarde voor in die 
vorm van ’n besoekende “spook”. Die Calvinistiese wêreldjie van die 
on ge troude susters Minnie en Sophie en hulle beswaarde broer, Tok kie, 
word jaarliks omgekeer deur ‘n besoek van hulle gestorwe suster, Baby, 
wat blykbaar ewigdurend jonk en verwagtend bly. 

Dié spookfiguur van die ongetroude, jong, swanger ma is ’n deur-
lopende herinnering aan die familie se skande. In die oë van die sus ters 
(en die eng gemeenskap waarin hulle woon) is vleeslikheid ’n sonde 
wat selfs die dood nie kan suiwer nie. Beangs oor “wat die bure gaan 
dink”, is Sophie vasbeslote om vir goed van Baby se gees ont slae te raak. 
Sy beraam dus ’n plan om Baby se spook van kant te maak. 

Ironies genoeg is Baby, die “besmette” suster, die enigste van die kin-
ders wat sonder skuld of skaamte is. 

Amelda Brand het ’n formidabele ouer suster Sophie geskep wat be-
son der skokkend voorgekom het in haar diaboliese poging om die fa-
milie met ’n groot naaldwerkskêr van hul “geheime skande” te verlos. 
Nico Dreyer het Tokkie met aandoenlike naïwiteit gespeel. Leanna 
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Dreyer het met stywe lippe en afkeurende blik die hardvogtige ou-
jong nooi Min nie geïnkarneer, terwyl Nicole Holm met onheilspellende 
grasie as die anderwêreldse Baby oor die verhoog gesweef het.

A worm in the bud, wat oorspronklik in Engels geskryf is, speel ge deel-
te lik in Londen af, en verder in die “wild, untamed colonial out post” van 
Suid-Afrika in die vroeë 1900’s. Soos soveel van Reza se ander werke be-
hels dit ook ’n ondersoek na die onderdrukking van sek sue le be geer tes 
in ’n patriargale gemeenskap. Die stuk handel oor twee wel op ge voede 
Vic to riaanse susters wat daarop ingestel is om hulle goeie re pu tasie ge-
stand te doen en hulle te weerhou van “sondes van die vlees”.

In ’n dwase poging om kulturele opheffing na die plattelandse Boere-
ge meen skap te bring, bevind Emma haar in die Karoo as onder wy se res 
vir die kinders van ’n wewenaar, die enigmatiese Afrikaans spre kende 
boer ene meneer Brand. Alhoewel hy nooit op die verhoog verskyn nie, 
is hy ’n kragtige teenwoordigheid. 

Emma ontwikkel ’n obsessie met hom en deur toe te gee aan haar be-
geertes, doen sy ’n onvermelde siekte op wat, glo sy, aan haar vlees like 
sonde te wyte is. Oortuig dat Brand ’n okkultiese houvas op haar het 
en magteloos om haar wellustige begeertes te onderdruk, kies sy self-
moord as uitweg. 

Haar suster, Katie, veilig in beskaafde Engeland, is oënskynlik woe-
dend, maar die stuk laat blyk dat sy ook fantasieë oor die “verag te like” 
me neer Brand koester. In die uittreksels wat ons gekies het, het Lean-
na Dreyer ’n delikate, misleide, simpatieke Emma weergegee, teen oor 
Mar te lize Kolver se sjarmante, baie Britse, baie preutse Katie – wie se 
ge lei delike en skokkende versinking in onbeteuelde wellus Kolver met 
on nut sige en ironiese humor vertolk het. 

Amelda Brand en Nico Dreyer het verkies om die twee gedwars-
boom de vryers Abel en Lenie in Mirakel te vertolk, ’n stuk wat agter die 
skerms van ’n sukkelende reisende toneelgeselskap in die dertiger jare 
af speel. In ’n hartverskeurende toneel, waarin Abel en Lenie die doop-
rokkie van hulle gestorwe babadogter aan die brand steek, vind die ge-
broke paartjie vertroosting deur hulle volle name op rituele wyse voor 
te dra. 

Doopname het De Wet altyd gefassineer, soos sy in haar ge sprek oor 
die stuk aandui wanneer sy daarna verwys as “incantations that can 
draw out your true being”. 
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As inspirasie vir dié tere moment in die stuk haal sy ’n reël uit ’n Bel-
giese gedig aan: “Noemt mij, noemt mij, op mij diepste naam.” 

Terwyl ons dus die dooprok van hulle geliefde kind in rook sien op-
gaan, skep die rituele inkantering van Lenie se doopname – “Magda-
lena, Johanna, Susara” – ’n besonder skrynende smartgevoel wat in 
skerp re liëf geplaas word deur die komiese oomblik wat dit voor af ge-
gaan het, toe die gehoor gelag het vir Abel wat ’n “muggie vormige” 
ge boorte merk agter Lenie se oor ontdek het. 

De Wet se vermoë om een oomblik ’n lagrespons uit te lok, en die vol-
gende oomblik diepe emosies op te roep, is ’n teken van haar bril jante 
vak man skap. Haar lig is veels te gou uitgedoof, maar haar genia li teit sal 
aan hou skyn. 

Toe ek die skrywer destyds nader om te hoor of sy nie vir my ’n af skrif 
het van haar studentestuk Heathcliff and the dancing bear nie, het sy my 
beleefd laat weet dat sy die enigste manuskrip verloor het. ’n Week later 
bel sy my egter om te sê dat sy ’n soort visioen gehad het wat haar daar-
toe gelei het om onder die bed te kyk, waar sy dit in ’n ver gete karton-
boks gekry het. Die laaste bladsye was weg, maar sy het onder neem 
om ’n kopie te laat maak en dit so gou moontlik vir my te stuur. Ek het 
vandag nog my afskrif van daardie byna volledige ma nu skrip, uit ge tik 
op ’n outydse tikmasjien in ’n vreemde tipe gekur si veerde font. 

Op die voorblad is ’n handgeskrewe boodskap: Dear Shirley – I hope 
this is enough. Best regards, Reza.3 Die vergeelde blaaie sal ek altyd koester 
as herinneringe aan haar talent, haar eiesoortige an der wêrelds heid … 
en haar vrygewigheid. 

Hierdie vroeë werk wat stukke soos Mirakel, A worm in the bud en 
Mis voorafgaan, bied ’n pragtige demonstrasie van haar onbeperkte 
ver beel ding, haar meesterlike taalvaardigheid en haar vermoë om on-
ver geet like karakters te skep wat hulle pad tot binne-in ’n mens se hart 
skroei. Haar aan sienlike oeuvre bevat werke waarin die karakters hul-
self on mid dellik en eerlik aan ons openbaar, asof elkeen die mees in ner-
like en private versugtinge en begeertes van hul bestaan met ons wil 
deel. Heath cliff kondig in die openingversreëls van die vroeë stuk aan: 

  3 Dié besonderse stuk is nog nooit gepubliseer nie, maar in 2007 is ’n verwerkte musikale weergawe 
daarvan, met die titel Heathcliff goes home, deur studente van die dramadepartement van Rhodes 
opgevoer onder die regie van Reza de Wet. Dit was haar laaste regie vir die departement. 
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But I must speak this once, 
Before they end my part; 
I must reveal the truth, 
The secrets of my heart.

Soos ek nou die toneelstukke, gedigte en uittreksels herlees wat ons vir 
Drifte uitgesoek het, en weer luister na die verleidelike stem op band 
wat Reza se eie geskiedenis, begeertes en passies oproep, is ek mate loos 
ont roer. Ek sal altyd dankbaar wees dat ons, deur haar woorde en haar 
karak ters, haar seën verkry het om in 1996 op daardie verhogie van die 
Keller teater iets van die geheime van haar hart te kon openbaar. 

OOR DIE SKRYWER
Shirley Johnston is ’n verhoog-, film- en TV-aktrise, regisseur, dosent en skry-
wer. Sy het by verskeie streeksrade asook die SAUK gewerk. As ak trise het sy 
al verskeie Fleur du Cap- en Vita-toekennings verwerf, terwyl haar toneel stuk 
Plastics in 1993 die SAKRUK-toekenning vir beste to neel stuk ver werf het. As 
dosent het sy aan verskeie instansies insluitend die Uni ver si teit van Kaap-
stad en die Universiteit Stellenbosch klas gegee, en dit is by laas ge noemde se 
drama departement waar sy die produksie Drifte saamgestel en af ge rig het. 
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Om die donker komedie te vertolk

Gaerin Hauptfleisch

Humour may be defined as the kindly contemplation of the incongruities 
of life, and the artistic expression thereof. 

(Stephen Leacock in Fitzhenry 1991:181) 

My eerste blootstelling aan die werk van Reza de Wet was Marthinus 
Basson se beroemde aanbieding in 1994 van Drif in die Nico Malan (nou 
Kunstekaap se Arena), met André Roothman, Mary Dreyer, Michelle 
Scott en Wilna Sny man. Dit was toevallig ook my eerste jaar as drama-
student aan die Uni ver siteit Stellenbosch, en ek sou daar na nie net die 
tekste in diepte moes bestudeer nie, maar self twee jaar later (1996) 
betrokke raak by ’n stu dente produksie van dieselfde stuk, hier die keer 
onder regie van Johan Esterhuizen. In Esterhuizen se eiesoortige, effe 
tong-in-die-kies-be na de ring tot die teks tree ek op as ’n addisio nele 
karakter, ’n tipe gees of spook wat die speelarea beset en die nodige 
agter grond ge luide maak. 

Hierna het ek eers weer direk met haar werk te doen gekry toe ek in 
2010 tot 2011 die regie van ’n produksie van die ontstellende A worm in 
the bud behartig het, met Stephanie Hough en Karolien Dreyer in die 
rol verdeling. Dié produksie is op die Nasionale Kunstefees in Graham-
stad, die US Woordfees en Aardklop opgevoer.

My volgende diepgaande kennismaking met De Wet se werk het ge-
volg toe ek tussen 2013 en 2018 vir Stercus Produksies ’n reeks skole aan-
bie dings van Mis sou regisseer. Die teks was toe al reeds ’n geruime tyd 
’n voorgeskrewe teks vir matriekleerders, en ons het die Wes-Kaapse 
regte vir dié produksies bekom.1 In hierdie geval het ek nie net die regie 

  1 Die ander provinsies se regte het Reza de Wet aan haar vriend André Stoltz toevertrou. Sien 
Stoltz se sieninge oor die teks in Paul Boekkooi se bydrae. (Reds.)
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waar ge neem nie, maar boonop ook as ontwerper en verhoog be stuur-
der op ge tree. Gevolglik het ek die meeste van die betrokke toneel stuk 
se nuanses leer ken, soos ek dit herhaaldelik in alle gedaantes ge sien, 
ge lees en ontleed het, en aand na aand die teks moes volg ty dens op-
voe rings waar ek die verhoogbestuur behartig het.

In die lig van die voorafgaande agtergrondinligting konsentreer ek 
in hierdie bydrae spesifiek op die skoleaanbiedings van Mis, aan ge sien 
dit die werk is waarmee ek die afgelope paar jaar die meeste te doen 
ge had het. 

Die humor tussen die reëls
’n Mens leer baie van die ware aard en eiesoortige kenmerke van ’n 
toneel teks wanneer jy lank daarmee werk. So het ek juis uit my lang-
durige en intieme ervaring van De Wet se werk as speelstuk geleidelik 
’n be son derse waardering ontwikkel vir die unieke en byna awe regse 
aan wen ding van (onverwagte en ondeunde) humor in haar dia loog en 
veral ook in die gesuggereerde handelinge wat in die verhoog aan wy-
sings ingebed is.

Dié belangstelling is waarskynlik oorspronklik geprikkel deur my des-
tydse rol as “gees op die werf” in Johan Esterhuizen se produk sie, maar 
dit is sedertdien keer op keer pragmaties en artistiek ver sterk deur die 
reak sies van akteurs en gehore op sleuteloomblikke in die stukke waar-
mee ek met die jare sou werk – insluitend verskeie aan bie dings van Mis. 
Al hoe meer het dit my begin fassineer hoe Reza by voor beeld in haar 
Trits-trilogie ’n spektrum komiese tegnieke – ge neem uit sprokies, mis-
terie spele en narrespel – gebruik om die storie lyn en span ning vlakke 
van die stuk te plooi en sinvol in reliëf te stel so dat die melo drama en/of 
tra giek daarvan benadruk word en haar hooftema uit ein delik ver sterk 
word.

Dié belangstelling in haar werk sluit toevallig nou aan by my eie ne-
ring in die teater – beide as skrywer en regisseur – wat nog altyd ge neig 
het tot die komiese, eerder as die swaarmoedige of tragiese. Der halwe 
is ek terdeë bewus daarvan dat die skrywer met die toneel teks sy humor 
situeer in wat karakters sê, sowel as in wat hulle voorstel, en in wat hulle 
doen, om so doende die gehoor te laat lag. 
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Daarteenoor sal die regisseur van ’n opvoering weer die humoris tiese 
in ’n teks kan beklemtoon deur gebruik te maak van die manier waar op 
dinge gesê word en/of (tot ’n mate) die voorkoms en optrede van die 
karakters. Hoe die akteurs lyk, die lyftaal wat hulle projekteer wan neer 
hulle iets sê en hul reaksie op wat ander karakters sê, en selfs as pekte 
van die inkleding van die stel, word in baie gevalle ’n uitbreiding hier-
van. 

Menige skrywer het al probeer om laasgenoemde aktiwiteite te be-
heer deur in die teks- en verhoogaanwysings spesifieke leiding aan re-
gis seur en akteurs te verskaf oor hoe hulle die dialoog moet ver tolk en 
han de linge moet uitvoer. Dit is egter nie altyd ’n maklike onder ne ming 
nie, want dis ook ’n algemeen erkende feit van die teater dat so da nige 
aan wy sings meestal niks meer as blote aanduidings is nie, ten minste 
vol gens die siening van die meeste regisseurs. Werklik betrokke regis-
seurs sal altyd, binne die konteks van hul visie, ’n mate van vry heid hê 
om ook ’n stel eie visuele beelde te skep wat kan bydra tot ’n spesi fieke 
ko miese reaksie op die stuk deur die betrokke gehoor.2

Dit is egter in die geval van Reza de Wet ’n komedie van ’n spesiale 
aard. 

Reza en die donker komedie 
Daar is vanaf die Grieke tot by hedendaagse skerpskertsers al heelwat 
geskryf oor die aard, doel en tegnieke van humor in die al ge meen, in-
sluitend indringende argumente vir die erkenning van die in herente 
erns daarvan in die teater. 

Aristoteles, oerbron van die meeste van ons idees oor tragedie en ko-
me die, het onder meer die volgende daaroor te sê gehad: 

Humour is the only test of gravity, and gravity of humour, for a 
subject which will not bear raillery is suspicious, and a jest which 
will not bear serious examination is false wit. (Aristoteles in Fitz-
henry 1991:181)

  2 Die verhouding tussen skrywer en regisseur was nog altyd ’n komplekse saak, en daar is bekende 
ge valle van skrywers wat poog om in hulle tekste regie te wil voorskryf. George Bernard Shaw en 
Eugene O’Neill is twee berugte gevalle. Daarteenoor is daar is regisseurs wat hulle glad nie steur 
aan verhoogaanwysings nie – of selfs die gebruik daarvan afkeur en verwens. (Hulle verwys 
graag na Shakespeare se “verhoogaanwysings”, meestal beskou as ingebed in die dialoog.)
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Van weë vele pogings daarna om die twee begrippe “komedie” en 
“tra ge die” te definieer, en veral die talle pogings om hulle onderlinge 
ver hou ding te peil, kom daar deur die eeue heen interessante nuut-
skeppings na vore, waaronder begrippe soos tragikomedie (tragicomedy), 
melo drama, klug tige komedie (farcical tragedy), tragiese klug (tragic farce), 
pathetic comedy, selfs die Franse drame comique, pseudo-drame, en dies meer, 
maar in al hierdie gevalle oorheers die een of die ander van die basis-
vorme ge woon lik die komiese. 

Met die opkoms van die realisme en naturalisme in die 19de eeu be-
gin sake egter verander, en met Anton Tsjechof se werk verander alles 
ra di kaal – die geniale Kersieboord word ’n enigmatiese oproep tot ver nu-
wing, soos J.L. Styan in sy invloedryk boek The dark comedy uitwys. In 
sy in dringende oorsig waarna hy verwys as die “nuwe rigting” in die 
drama van die eerste helfte van die 20ste eeu, skryf hy:

[…] we shall recognise that a play may legitimately refuse to be a 
failed tragedy or a failed comedy – because the response it wants 
may be of neither kind, and the forms and conventions it uses 
may bear no relation to either. (Styan 1962:2)

In die boek gaan hy voort om te kyk na die wyse waarop integrasie van 
die komiese/absurde met die ernstige/tragiese in van die belang rik ste 
toneel werke in die Westerse kanon gebruik word om nuwe insigte oor 
die mensdom op vindingryke en ontroerende wyses te belig. Waar van 
hy praat, is nie waarna dikwels verwys word as tragikomedie nie, maar 
iets totaal anders, eiesoortig, met ’n spesifieke “donker” en ironiese per-
spek tief op die lewensloop van die mens. 

Hoewel Styan sterk steun op die werke van die Grieke en Shake-
speare in sy aanvanklike beredenering van die saak, is waarna hy in 
hier die studie verwys eintlik iets heel anders as die “komiese ver lig ting” 
(comic relief) waarmee ons goed bekend is, of selfs baie van die soort 
werke waarna gewoonlik verwys word as tragikomedie. 

Sy punt is iets veel meer spesifieks en betekenisvols – dit verwys na 
die geïntegreerde gebruik van kontrasterende gemoedstoestande (soos 
donker en lig, vermaak en erns, die komiese en die tragiese) om sin volle 
in skerping en vernouing van die fokus en die impak van die be trok-
ke werk te bewerkstellig. In sy ondersoek oorweeg Styan ver vol gens 
’n hele reeks tematiese en dramatiese tegnieke wat in hierdie ver band 
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deur verskeie dramaturge gebruik word, onder wie invloedrykes soos 
Tsjechof, Shaw, Pirandello, Anouilh, Brecht, Williams en Pinter.3 

Wat my betref, kon hy netsowel gepraat het oor die werk van Reza 
de Wet, want wat sy geskryf het, sou eweneens as donker komedie ge ti-
peer kon word.4 ’n Aantal Suid-Afrikaanse kommentators, teater prak ti-
syns en kritici het per geleentheid na verskeie aspekte van die komiese 
ele ment in De Wet se werk verwys, maar wat my as regisseur spe si fiek 
op ge val het in die loop van my werk aan Mis is die reaksies van ver skil-
lende ge hore op haar stukke, sowel as die komiese aanduidings wat sy 
as skry wer in die verhoogaanwysings gee.5 

Dit alles is natuurlik ’n uitnodiging tot ondeunde spel – uiteraard ’n 
ris kante stra tegie, een waarin die delikate balans van die donker ko me-
die en die onderliggende menslike tragedie in elke stuk nie te kwaai 
ver steur mag word nie.6

Mis op die verhoog
Ek vind die aweregse humor wat kort-kort, soms so onverwags, in Mis 
opduik, juis interessant omdat daar aan die kern van die stuk ’n be son-
der donker – selfs wrange – siening van die lewe aanwesig is, en fun-
da men tele kwessies van menswees aangeroer word ondanks die ver-
maaklike en aardse karakters, die fabelagtige en karnavalagtige milieu. 

  3 Styan (1962:279–280) is nie altyd oortuig daarvan dat dié verandering net goed was nie, al be-
wonder hy die werke van Tsjechof en die ander genoemde skrywers van donker komedie ge-
weldig. Hy wys ook op negatiewe effekte, soos die uitwissing van kernverskille tussen kome die 
en tragedie, die ver dwyning van die tragiese siening en die seldsame voorkoms van suiwer en 
ver hewe komedie (in teen stel ling met klug). 

  4 Onder die ander Suid-Afrikaanse skrywers wat dalk in hierdie kategorie genoem sou kon word, 
val Bartho Smit, André P. Brink, P.G. du Plessis, Pieter-Dirk Uys en Paul Slabolepszy. Inte res sant 
ge noeg het Styan Suid-Afrika twee keer besoek om lesings te gee, en is sy boeke met die jare aan 
byna alle dramadepartemente voorgeskryf, maar hy het natuurlik nooit self met die werke van 
ons Afrikaanse skrywers kennisgemaak nie.

  5 Die bydraes van o.a. Marthinus Basson, Shirley Johnston, Lida Krüger en Juanita Finestone-
Praeg in hierdie bundel bevat pertinent ook besprekings van of verwysings na die komiese en 
die ge bruik van (donker) humor in haar werk. 

  6 In my eie ervaring vind ek dat die meeste (seker maar eintlik alle) akteurs enige reaksie van die 
ge hoor geniet en dat dit ook in hul aard is om wat “werk” elke keer te wil herhaal. Sulke op trede 
kan ongelukkig lei tot oordrewe handelinge wat later min met die toneelstuk self te doen het, 
en gedoen word bloot omdat dit snaaks is en derhalwe reaksie van die gehoor sal ontlok. Dit is 
daar om dat mens gewoonlik waarsku dat die komiese slegs binne die konteks en die gees van 
die stuk self gebruik kan word, en nie die skrywer se bedoeling moet ondermyn nie.
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(Dit word byvoorbeeld gesuggereer deur elemente soos die sirkus ge-
luide op die agtergrond wat kort-kort gehoor word wanneer ’n deur of 
’n venster oopgaan, asook die harlekynagtige voorkoms van die poli-
sie man ná sy transformasie.) Dit sou dus nie normaalweg as ’n kome die 
beskryf word nie, maar daar is tog heelwat elemente by die stuk be-
trokke wat, nieteenstaande die erns waarmee jy die werk dalk aan pak, 
’n on wil le keurige gelag – of ten minste ’n bietjie ongemak – by gehore 
sal ont lok. 

Ten minste is dit so in my ervaring, en ek dink dié humor kom nie toe-
val lig of lukraak voor nie, maar is slim beplan om ’n inherente deel van 
De Wet se spelergedrewe werk uit te maak, want dit dra beslis by tot die 
aan klank wat teatergangers by opvoering van die stuk vind.

Die reaksie kom veral by skoolleerders voor, vir wie die stuk dees dae 
oor wegend aangebied word – ook in ons geval.

In die bespreking wat volg, wil ek met die voorafgaande caveat in ge-
dagte dus – vanuit my persoonlike ervaring van en my benadering tot 
die stuk – kortliks stilstaan by juis die ironiese en/of komiese oom blik ke 
wat in Mis voorkom en die impak wat dit op gehore het. 

Mis, Missing en verskeie nuanses tussenin
Van meet af aan word die titel ’n belangrike deel van die boodskap en 
word dit veelsinnig aangewend, soos verskeie kritici ook al uit ge wys 
het. Die woord mis sluit ’n verskeidenheid komiese moontlik hede in, 
veral wanneer ’n mens dink aan die platvloerse gebruik van die woord, 
dit wil sê in die sin van menslike of dierlike mis of af val. Laas ge noemde 
sorg natuurlik vir heelwat aweregse humor in die stuk, soos by voor-
beeld in die beeld van die vol slopemmer wat afsak uit die dak en deur 
Meisie uitgedra moet word, asook in ’n ontstelde Meisie se be skry wing 
van die stinkende mis wat die hele werf vol lê en poten siële vryers af-
skrik. De Wet se keuse van “Meisie” as die jonger ka rak ter se naam be vat 
ook reeds ’n ironiese verwysing daarna, want elke jaar raak ’n meisie 
op die dorp weg, en dié jaar is dit juis Meisie wat aan die einde van 
die toneelstuk “vermis” word. (Die sinspeling op die ver dwy ning van 
meisies is natuurlik veel sterker in die Engelse titel vir die stuk: Missing.7)

  7 Die Engelse titel vir die stuk skiet egter tekort wat die meer skatologiese aspekte van die situasie 
in die huis en op die werf betref.
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Pa in die dak
Mis begin heel gewoon, in opset en in ’n styl wat herinner aan die bur-
ger like realisme van die sogenaamde Afrikaanse maatskaplike pro-
bleem dramas van die eerste helfte van die 20ste eeu. Twee vroue, Miem 
en Meisie, sit aan ’n tafel in die voorkamer en naaldwerk doen. Ge lei de-
lik word ’n mens bewus van ’n vreemde, byna sprokiesagtige ele ment 
in die tema tiese aanslag van hierdie toneel vanweë verskeie ab sur di teite 
wat in die situasie opduik en die handeling dryf, naamlik die vroue se 
naald werk behels die naai van missakke, en die pa van die huis woon 
in die dak en word gevoer en andersins bedien deur middel van ’n tou 
en ’n val deur.

Dié gegewe word fisiek op die verhoog benadruk wanneer daar on-
ver wags ’n tou uit die dak neerdaal – ’n verrassingselement wat ge-
woon lik sorg vir ’n effe onsekere gegiggel in die gehoor. Die humor in 
dié visuele grap word verskerp deur die optrede van die twee karak ters 
op die verhoog aangesien hulle die hele insident hanteer asof ’n tou wat 
uit die dak afsak ’n normale, alledaagse gebeurtenis is en een wat vir 
hulle natuurlik is. 

Later in die stuk reageer hulle weer so op die teenwoordigheid in die 
dak, wanneer ’n angsbevange Miem en Gertie met die konstabel sit en 
spe ku leer oor die verdwynings, en daar skielik ’n angswekkende kreet 
ge hoor word. Die gehoor skrik gewoonlik en gaan senuagtig aan die 
lag. Dis egter bloot Miem se man in die dak wat skree, terwyl Miem en 
die res van die huismense dit ignoreer. Die gehoor kan natuurlik nie; 
daarom die reaksie van die teatergangers se kant om hiervoor te lag. 

Soos die gewilde komediant Rowan Atkinson (1992) dit stel: Ge beure 
is juis snaaks wanneer ’n gewone mens op ’n ongewone manier op tree. 
Daar om seker die feit dat elke keer dat die handeling van die man in die 
dak as “gewone optrede” hanteer word, die effek suksesvol op die han-
de ling inwerk, byna as ’n soort deurlopende lagwekker (a running gag) 
wat deur die teks loop. 

In die eerste geval hierbo genoem, is De Wet se voorskrif be lang rik vir 
die wyse waarop die tou beheer moet word, want dit help om die humor 
nog ’n entjie verder te voer. Dit dra ook by tot die intrige, by voor beeld: 
Wan neer Miem die tou laat opgaan, dit stop en weer laat sak, en dit dan 
weer laat opgaan, met nog ’n vermaning agterna, gee dit fisieke mani-
fes ta sie van Pa se karakter en humeur. 
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Tesame met die valdeur wat oop- en toeklap, die angstighede van die 
mense in die vertrek onder, en so meer, het ek dus altyd gevoel dat ons 
hier op ernstiger vlak te make het met ’n soort dialoog tussen Pa bo in 
die dak en die huismense onder hom, ofskoon dit natuurlik som tyds 
ook die gehoor tot giggel of lag kan bring. 

Vanuit ’n tegniese oogpunt vind ek, om die waarheid te sê, dat dié 
soort voorskrif deur die skrywer ’n uitdaging sowel as ’n geleent heid 
aan die regisseur en spelers bied. Byvoorbeeld, die spesifieke kwes sie 
van die hantering van die tou het al in ons opvoerings gesorg vir aller lei 
vorme van geskarrel agter die verhoog – soms nogal angswekkend ver-
maak lik vir die spelers, al is die gehoor meestal onbewus daar van. En 
dit het dikwels ’n definitiewe invloed op die vlak van energie wat van af 
die verhoog na die gehoor uitgaan. 

Wat die geleenthede tot verdieping betref, moet mens natuurlik in 
ge dagte hou dat venues verskil en dat dit nie altyd moontlik is om ’n 
stel met ’n valdeur vir die spesifieke tonele tot jou beskikking te hê nie. 
Sóú daar egter die moontlikheid bestaan om wel met ’n valdeur te werk 
vir hierdie toneel, open dit moontlikhede om byvoorbeeld die klap ge-
luid te gebruik van die valdeur wat oopgeslaan word as ek stra ver ras-
singselement, ’n skok wat dien om die aandag van die ge hoor daar op 
te fokus en die uitsonderlikheid en humor van die si tua sie te ver skerp. 

Om Miem en Gertie in toom te hou
Die karakter Miem word in die teks beskryf as “[…] ’n vet, middel jarige 
vrou met ’n vlegsel van oor tot oor bo-op haar kop vas ge maak” (26), ’n 
potsierlike beeld. Haar persoonlikheid word ook deur De Wet as iet-
wat deur die blare en impulsief geskets. Onder meer het sy ’n ko mie se 
ge neigd heid om by tye absurde spronge in haar dialoog te maak, by-
voor beeld soos gebeur wanneer Miem vir Meisie probeer gerus stel deur 
haar te verseker dat sy die hele nag by haar sal waak – net om haar die 
vol gende oomblik heftig te berispe sy moet regop sit, anders sal sy nooit 
’n man kry nie! 

Hierna bedaar Miem en keer kalm terug na die werk waarmee hulle 
besig is. 

Dié soort irrasionele koersveranderings en uitlatings kom meer as 
een keer uit haar mond, terwyl sy ook knaend oor ’n saak kan wees en 
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op die selfde punt bly hamer. Sy maan Meisie byvoorbeeld (weer eens) 
om nié deur die venster na die liggies van die sirkus te staar nie om dat 
sy haar dit reeds verbied het en die sirkus alles simboliseer wat sleg is. 
Maar dan dui die verhoogaanwysing aan dat daar, ná ’n stilte wat al mal 
laat dink nou is alles verby, weer ’n harde uitroep van Miem moet kom: 
“Dit is ’n euwel!!” (30)

Maar nou vind ons later uit (30, 47) dat Meisie die sirkus wél een aand 
skelmpies besoek het. Dit het haar ma soveel gegrief dat sy siek geword 
het en toe twee weke lank net gortsop kon eet (30)! Hier die uiting word 
altyd deur lagbuie van die gehoor begroet. Asof om gort sop te moet 
eet die ergste ding is wat ’n mens kan oorkom – ver al in die drei gende 
atmos feer wat soos versmorende dampe om die wo ning, die dorp en 
die mense hang. 

Ek dink dis teen dié tyd in die toneelstuk (binne die eerste sewe 
blad sye van die teks) al vir die gehoor heeltemal duidelik dat Miem ’n 
komiese kant het, wat sy lekker kan oordryf en dat sy van ’n bietjie 
“drama” hou. ’n Oomblik later (31) daag Gertie in haar motor by Miem 
en Meisie op. Sy word op haar beurt in die lys van karakters beskryf 
as “[…] ’n klein, middeljarige vroutjie met dun, vaal haartjies wat in 
’n bolla tjie op haar kop vasgesteek is” (26). Weereens word daar dus ’n 
prentjie ge skets van ’n karakter wat met haar senuagtige en emosionele 
per soon lik heid ’n gulde geleentheid skep vir komiese uitbeelding 
(beide in kle ding en be we ging). Sy is maklik herkenbaar as die tipiese 
praatsieke skinder tan nie en oujongnooi van die dorp, een wat lede van 
die gehoor wel goed sal herken, al is dit net uit TV-komedies.

Een van die gewildste komiese oomblikke, ten minste wat gehore be-
tref, behoort aan Gertie, naamlik die toneel waarin sy oefeninge doen 
(58). Hierdie toneel ontlok gewoonlik ’n onmiddellike en openlike reak-
sie van die gehoor se kant. Miem se sigbare en hoorbare irri ta sie met die 
oefe ning dra daartoe by om die uitbundige humor van die oom blik by 
die toe skouers nog verder aan te vuur. 

Die gevaar is natuurlik dat dié soort gestereotipeerde (of selfs óór ge-
ste reo tipeerde) karakterisering in die vertolking daarvan oordryf kan 
word, ten koste van die donker, onderliggende versugtinge na be vry-
ding by die meeste van die karakters. 

Die interaksie tussen Miem en Gertie word ’n dryfveer om – in teen-
stelling met Meisie se geldige versugting na bevryding – die onder lig-
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gende tra giese toon van die teks voor te hou as histeriese melo drama 
en die si tua sie in dié sin tot besonderse hoogtes van absurditeit te dryf. 
Hulle word nou deur hulle beangste verbeeldings gedryf om te glo dat 
dit ’n moor de naar of ’n verkragter moet wees wat die dorp teis ter. 

In ’n sekere sin is dit natuurlik ’n redelik gewone menslike reaksie op 
’n onsigbare bedreiging. 

Die faset wat egter vir Miem veral onhoudbaar is, is die on seker heid: 
“Waar sal hy toeslaan? Wie sal dit wees?” (33). Daar skuil ’n sweem pie 
ver lange in die vrae, amper of sy nie kan wag dat dit moet ge beur en sy 
haar daar in kan verlustig nie. 

Hierna volg vir my een van die snaaksste reëls in die toneelstuk. 
Gertie protesteer teenoor Miem dat sy na die fratse gaan kyk het “… so-
dat [sy haar] seëninge kan tel”, want “om ander se ongeluk te aan skou 
… maak ’n mens so innig dankbaar …”; waarop Miem haar ver gewe, 
want sy “[…] het gedink [sy] het gaan kyk uit blote nuus kierig heid” (34). 

Die komiese van die uitinge lê natuurlik ook in die waarheid wat 
hulle bevat. 

Die twee vroue ontwikkel hierna amper ’n komiese tweespel soos 
hulle mekaar se paranoia en onrus help opbou totdat die pa se mandjie 
uit die dak sak en hul aandag weer aftrek. Miem is vies omdat hy nie 
sy kos geëet het nie, maar ondermyn haarself deur toe te gee dat hy nie 
van skaap kop en -pootjies hou nie. Hoekom dit dan vir hom gee?

Toe Gertie vra hoe dit daar bo gaan, is Miem se kostelike antwoord: 
“Dit gaan, Gertie. Dit gaan” (36). (Wat dit ook al mag beteken.) Kort 
daar na keer hulle terug na hul praatjies oor die onheil op die dorp. 

In die loop van die res van die stuk ontwikkel Gertie en Miem se 
ver houding ’n eie energie, byna soos dié van die komiese duo’s uit die 
vaude ville-dae. Hulle val mekaar in die rede, voltooi mekaar se sinne, 
kén mekaar se voorkeure en afkeure – byna soos ’n ou getroude paar tjie. 

Dit is ’n tegniek wat al met vrug in vele komiese toneelstukke ge bruik 
is, seker omdat dit vir die meeste mense ook herkenbare tipes is. 

Met al die geleenthede wat die teks bied, verskaf die oorwegend tong- 
in-die-kies-uitbeelding van Miem en Gertie uiteraard aan die be trok ke 
aktrises gulde geleenthede om rondom dié tipe absurditeite heer like 
ko miese vertolkings te ontwikkel – sou dit natuurlik die gekose regie-
aanslag wees. 
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Die kontradiksies van ’n blinde konstabel
Met die verskyning van die konstabel speel De Wet nog ’n mees ter lik 
komiese kaart, terwyl sy die intrige van en spanning in die stuk verder 
verdiep en kompliseer. Die eerste reaksie van die ge hoor is natuurlik 
ongeloof. Die konstabel betree die kamer met ’n donker bril en ’n wit 
kierie – klaarblyklik is hy blind. Nie net is dit ’n totaal on waar skynlike 
situasie (selfs in ’n sekere sin, onmoontlike si tua sie) nie, en maak dit 
die oomblik in eie reg vanselfsprekend uiters bisar. Dit open wel ook ’n 
nuwe ruimte vir ironiese kommentaar en komiese in si den te. 

Die konstabel gee menigmale in die stuk uiters dubbelsinnige ant-
woorde wanneer hy oor sy werk uitgevra word. Hy noem byvoor beeld 
dat hy gebruik word “as daar niks is om te sien nie. As iemand uit die 
oog verloor is,” en gebruik frases soos “al kan jy iemand nie met die 
blote oog sien nie” en “sien is glo” (52). 

Miem se ongepoetstheid wanneer sy die konstabel later na sy blind-
heid uit vra, sorg gewoonlik ook vir vermaak, veral as die aktrise wat 
Miem speel die vrae so ontaktvol moontlik uiter. 

Veral opvallend vanaf die eerste oomblikke van sy verskyning is die 
twee ouer vroue se fladderende reaksie op die man in hulle midde. 
Gertie, die gimnastiekonderwyseres, suggereer sonder enige logika dat 
’n mens hom kan vertrou omdat hy so ’n goeie houding het, ter wyl 
Miem weer glo dat die hond nie geblaf het nie omdat hy kon ruik dit is 
’n poli sie man. Die ironie van laasgenoemde stelling word duidelik toe 
die kon stabel, soos die hond, voortgaan om te ruik wie is wie, en Meisie 
later vra of hy dan die maan kan ruik wanneer hy sê hy het ge weet dis 
vol maan (36–37). Nie net dié toneel word gewoonlik baie ver maak lik 
deur die gehoor gevind nie, maar ook die res van die dia loog wat verder 
be saai is met dubbelsinnighede oor “sig”, “blind heid” en “on kunde” – 
deur die konstabel sowel as die ander karakters. 

Byvoorbeeld, “hulle sê altyd hoe minder ek weet hoe beter” (40); 
“almal het hulle blind gehou!” (41), hulle staar hul blind “teen die feite” 
(41); die feite is “ooglopend” (42); en daar is gegewens “wat u miskien 
mis gekyk het” (42). 

’n Ander toneel wat in dié konteks suggestief en seker onthutsend 
voor kom, is die oomblik wanneer die konstabel self spontaan (en on ver-
klaar baar) begin lag waar hy aan tafel sit. In samehang met die ander 
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ka rak ters se reaksies lok dit gewoonlik ’n spontane gelag by ge hore uit. 
Teen die einde van die stuk word die rede vir die gelag terug skouend 
dui de lik. Op daardie oomblik is dit egter bloot deel van die enigma van 
die blinde konstabel en die sogenaamde onheil wat die land deur kruis.

Die angstige Miem is uiteraard alte gretig om die konstabel in te lig 
oor gebeure die afgelope twee jaar op die dorp, maar wil nie hê Meisie 
moet dit hoor nie. Sy stuur haar dogter – juis die een wat seker lik in die 
grootste gevaar verkeer – dus argeloos uit met die opdrag: “Meisie, los 
die deur oop as jy uitgaan. Dan kan ons hoor as jy gil” (40). Dui de lik nie 
die beste plan waaraan mens kan dink as jy bekommerd is oor die ver-
dwy nings nie! 

Die konstabel dra self heelwat by om die spanning te verhoog deur 
terselfdertyd te bespiegel dat Miem en Gertie dalk sélf die teiken is van 
een of selfs meer persone wat ’n wrok teen hulle koester. Kort voor lank 
lei Miem daaruit af dat hulle miskien deur iemand be loer en be luister 
word, wat ’n kortpad is na ’n klein paniekaanval wat haar uit die kamer 
laat gaan. 

Die dramaturg gebruik Miem se aftog om Gertie uiteindelik geleent-
heid te gee vir die kort, vermaaklike en tog ontroerende toneel (43–44) 
waarin sy openlik (maar helaas vrugteloos) met die konstabel flankeer – 
tot sy op haar beurt uit die vertrek geboender word deur Miem, wat 
Kon stabel en Meisie nou alleen wil laat.

Die verleiding van Meisie
Toe Miem ná die voorafgaande toneel terugkeer en uitvind Kon sta bel 
is ongetroud (en dus beskikbaar), begin sy self skaamteloos en met oor-
gawe by hom aanlê – maar in háár geval om die arme Meisie aan hom te 
“verkoop” (44–45). In teenstelling met die preutsheid wat sy tot dus ver 
voorgehou het, stel sy nou selfs voor dat Meisie kinders goed sal baar: 
“[…] haar heupe is tog breed ge noeg” (45). 

Dié stelling sorg gewoonlik vir ’n duidelike reaksie by die gehoor – ’n 
mengsel van vermaak en ongemak. 

Die intrige ontwikkel nou ál meer in die rigting van ’n verleidings-
toneel waarin die konstabel vertel hoe hy blind geraak het, en hy dan 
fisiek na Meisie “kyk” deur haar gesig versigtig met sy vinger te onder-
soek. Die delikate en sensuele atmosfeer wat hier geskep word, word 
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egter meteens kru onderbreek deur die toiletemmer wat weer uit die 
dak daal. 

Nadat die onvermydelike gelag van die gehoor bedaar het, bied die 
kon stabel aan om te help om die slopemmer op die werf leeg te maak en 
die twee jong mense dra die byna oorvol emmer saam uit (46). 

Hierdie toneel is weereens ’n goeie voorbeeld van Reza se be dre wen-
heid op die verhoog as ’n driedimensionele fisieke ruimte. Haar vi sua-
li sering van ’n beoogde opvoering bied interessante uitdagings aan die 
teg nici, maar sorg ook vir heelwat vermaak onder die geselskap. Die 
voor be reiding van die emmer en sy inhoud voor die vertoning en die 
nou keu rige hantering van die tou – sodat daar ’n bietjie gestort word, 
soos in die verhoogaanwysings aanbeveel – verg vaardigheid en ver-
beel ding rykheid. Dis natuurlik nie regtig nodig dat iets stort nie; die 
emmer self sê al genoeg, maar die rilling wat deur die gehoor gaan 
wanneer daar ’n bietjie van die vloeistof op die verhoog beland, is kos-
te lik – en in die kon teks van die stuk – eintlik veelseggend.

Hiervandaan ontwikkel ’n hoogs ambivalente (werklik donker ko-
miese) gesprek tussen Konstabel en Meisie, met herkenbaar humo ris-
tiese elemente waaraan ons as geselskap al gewoond geraak het en wéét 
dat gehore daarvoor sal lag. Een daarvan is seker een van die mees ont-
roerende en subtiele tonele in die hele stuk, wanneer die kon st abel met 
belangstelling vra waarom niemand kom kuier nie. Meisie se ant woord 
is eenvoudig: “Ek dink dis oor die mis” (46). Sy wéét nie dis die mis nie, 
maar sy vermóéd wel so. 

Om die waarheid te sê, die slim woordspel met begrippe soos “mis” 
en “ruik” kom natuurlik deurgaans voor, en die sonderlinge gesprek 
gaan voort wanneer Meisie uitbrei op haar antwoord met ’n ver wy sing 
na die keer toe Danie Venter kom kuier het en dan byvoeg: “Die wind 
het reg gewaai. Die wind het die vlieë weggewaai en die huis het ge ruik 
na rose.” Wanneer die konstabel vra wat toe gebeur het, ant woord sy 
by na naïef: “Toe … draai die wind” (46).

Daardie enkele paar woorde roep ’n omvangryke en aangrypende 
beeld van hoop, hulpeloosheid en hartseer op. Dit is ware Tsjechofiaan-
se donker humor, terwyl die trane vlak onder die lag lê. Tog, ondanks 
die emosie wat dit opwek, bly die toneel vir baie mense in die gehoor 
oorwegend snaaks. 
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’n Ander komiese tegniek het sy wortels in Reza se welbekende ge-
bruik om name en benaming op ’n byna seremoniële of selfs rituele 
manier op sleuteloomblikke in haar stukke aan te wend.8 ’n Mooi voor-
beeld uit dieselfde toneel kom die oomblik toe Meisie aan die kon stabel 
erken wat haar volle name is (47). Om die een of ander by na on ver klaar-
bare rede vind die meeste gehore haar erkenning snaaks – mis kien nie 
soseer “Margareta”, haar eerste naam nie, maar spe si fiek haar tweede 
naam, “Johanna”. 

In ons geselskap het ons al heelwat bespiegel daaroor, maar – he laas – 
die weë van gehore is soms maar baie duister … 

Die onvervulde verlangens van Gertie
Terwyl die konstabel en Meisie uitloop met die slopemmer en waar-
skynlik hulle onderbroke gesprek voortsit, word die verhouding tus sen 
die twee druk deur Gertie en Miem bespreek. Hieruit volg nog een van 
daardie skynbaar humoristiese spreekbeurte waaronder daar ’n donker, 
me lan koliese subteks loop, een wat kort-kort en onverwags deur ske-
mer. 

In hierdie geval gis Miem oor die konstabel se ouderdom – sy skat 
hom so in sy twintigs – en antwoord Gertie vinnig: “Ek is jam mer, 
Miem, maar daar maak jy ’n fout. ’n Blinde mens lyk altyd jonger” (58). 
’n Ver maaklike stelling, ongegrond natuurlik, maar die feit is dat Gertie 
jaloers is en haar hele optrede gedryf word deur ’n versugting na ’n lief-
des ver houding tussen haar en die konstabel. Dit is na tuur lik on waar-
skyn lik, maar dis wensdenkery wat haar uitinge in hierdie sta dium juis 
so snaaks vir die gehoor maak.

Dié jaloesie en ’n gevoel van uitsluiting maak dat Gertie kort daar na 
on ge maklik raak oor die romantiese ondertone van Miem se beskry-
wing van die konstabel en Meisie se interaksie buite, en sy volgens die 
ver hoog aanwysings “skielik skel en hard” uitroep: “Kom in, julle twee! 
Julle wil nie koue vat nie!” (58).

Indien dié woorde geuiter word volgens die verhoogaanwysings, is 
daar altyd ’n reaksie vanuit die gehoor. En daar laat die dramaturg dit 

  8 Dis nogal iets wat sy met Athol Fugard gemeen het. 
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nie: Sy dwing die gehoor om die vernedering van die oujongnooi te 
kon fronteer. 

Meisie en Miem gaan ook kort hierna slaap ná aansporing van Gertie, 
wat alleen met die konstabel wil wees. In die volgende toneel is daar 
heel wat humor wanneer Konstabel verduidelik hoe sy tante gelyk het 
en Gertie haar met die karakter vereenselwig. Die kontras tussen die 
be skry wing deur die konstabel en Gertie se voorkoms sorg vir nog ver-
maak. Konstabel beskryf sy tante se hare as “lang, goue, golwende hare” 
(61).

“Merkwaardig! Dit is presies hoe my hare lyk,” is Gertie se ant woord, 
hoewel dit allesbehalwe die geval is (61). Die toneelaanwysing lui im-
mers: “Gertie se dun haartjies is nou los en staan yl en reguit om haar 
kop” (63). 

Die gelag word by tye redelik ongemaklik toe die konstabel Gertie 
laat ontklee totdat Miem terugkom en Gertie buitentoe hard loop. 

Die dans van die paljas 
Vir ’n oomblik is Miem oorstelp en begin sy huil. Sy vertel aan die kon-
stabel hoe bitterlik sy ’n man in die huis mis. Toe Gertie terug kom in die 
huis, gaan albei slaap. 

In die donker wat volg, begin die finale transformasietoneel, waar in 
die konstabel in ’n skemertoneel stadig sy ware voorkoms as ’n siende 
en verleidelike paljasfiguur aanneem, waarna Meisie die kamer skug ter 
binne kom, geklee in haar aannemingsrok, soos ooreengekom (65–66). 
En so loop die stuk af tot ’n uiters treffende laaste beeld voor die ligte 
uit doof: Die twee jong mense dans saam weg, die huis uit, agter die 
musiek en ligte aan, na die sirkus en – uiteindelik dalk – Meisie se be-
vry ding van die mis … 

Slotgedagte
Reza de Wet het deur haar loopbaan meestal goed daarin geslaag om 
op ’n geïntegreerde wyse gebruik te maak van allerlei dinge wat mense 
in hul alledaagse bestaan sal ontroer en amuseer. Selfs deur die ge bruik 
van die mees absurde beelde in gesprekke en situasies soos hier bo be-
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spreek, slaag sy daarin om idiosinkratiese maar tog ook ge loof waar dige 
en herkenbare karakters te skep, met wie gehore kan iden ti fi seer en 
sim pa tiseer. 

Merkwaardig genoeg vind ons in ons teaterpraktyk dat die meeste 
ge hore redelik gou gewoond raak aan die magies-realistiese aanslag met 
sy vreemde gebeure, onvoorspelbare wendinge en eksentrieke ka rak-
ters, om mettertyd die wêreld wat deur die skrywer geskets word, bloot 
te aanvaar en dit te geniet, selfs emosioneel te belééf. 

In hierdie kort oorsig wou ek graag iets demonstreer van die unieke 
wyse waarop ’n besonderse soort komies-ironiese aanslag ’n sentrale 
deel uit maak van die proses waarmee Reza haar gehore van meet af aan 
kan ver baas, betower en tot nuwe insigte bring. Soos aangetoon, is dit 
’n be son derse soort geïntegreerde aanslag wat sy het, een waarin daar 
wel ge noeg vermaaklike, komiese elemente en gewilde verhoog truuks 
voor kom om gehore te bekoor, maar sonder om die belangrike onder lig-
gende drama tiese spanning en emosionele gang van die betrokke stuk 
enig sins te ver water, of die diepe en donkere erns van haar temas te 
onder myn. 

Ek dink om dit te vermag is ’n baie spesiale gawe, en een waaroor nie 
elke dramaturg beskik nie. 

BRONNELYS
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OOR DIE SKRYWER
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akteur, verhoogbestuurder, ontwerper en stelbouer. Hy het ’n MDram in regie 
van die Universiteit Stellenbosch en is die besturende direkteur van twee 
teater maat skappye: Stercus Produksies en Spektrum Produksies. Be ne wens 
sy eie sati riese en komiese toneelwerke neem hy die afgelope aantal jare in die 
Wes-Kaap die regie waar van Mis-produksies, gemik op skolegehore. 
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Verleidelike dimensies vir die akteur

Temple Hauptfleisch in gesprek met André Roothman1

TH: Om hierdie gesprek oor Reza de Wet en haar werk in te lei, kan 
ons dalk eers begin met iets oor die akteur André Roothman self. Soos 
ver skeie persone in die bedryf, het jy ook nie aanvanklik jou oog op ’n 
toneelloopbaan gehad nie, maar het jy duidelik ’n sukses daarvan ge-
maak. Wat het daartoe aanleiding gegee? 

AR: Vir my het dit alles seker eintlik begin met doktor Ben Dehaeck. Ek 
het in die sewentigerjare ’n BA op Stellenbosch gevolg, met staats filo so-
fie as ’n hoofvak, en sou seker ’n onderwyser geword en gebly het, maar 
toe is ek deur ’n paar innoverende denkers (Robin Hawkins en William 
Currie) genooi om in hulle klug Die lucky dip aan die koshuis se drama-
kom petisie deel te neem. 

Ons het die toekenning gekry vir die “Beste oorspronklike stuk”, en 
op grond daarvan het die charismatiese doktor Ben van die depar te-
ment drama die geselskap en ander staatsfilosofiestudente genooi om 
’n nuwe toneelgeselskap – bestaande uit studente – op die been te bring 
om nog werke aan te pak. Doktor Ben het my gevra om dit saam met 
hom te help stig, en so het ons die Eksperimentele Teater Stellenbosch in 
die lewe geroep, met die historiese Klein Libertas-teater as hoof kwar tier. 

TH: Ben Dehaeck was werklik enig in sy soort, was hy nie? ’n Hiper-
entoesiastiese en invloedryke mens met ’n verfrissende siening van die 
toneel. Die lys mense wat deur hom beïnvloed en geïnspireer is, strek 
wyd en sluit van ons voorste teaterlui in. Dis waarskynlik juis om dat sy 
idees en projekte so uiters verbeeldingryk, waaghalsig en skou spel agtig 

  1 Hierdie onderhoud met Roothman het voortgespruit uit ’n versoek om ’n bydrae oor Reza de 
Wet se dramas uit die oogpunt van die akteur te gee, en steun sterk op die aanvanklike ge skre-
we dokument wat hy vir ons voorberei het na aanleiding van sy sleutelbetrokkenheid as die 
ge heim sinnige besoeker in die eerste opvoerings van Mis sowel as Drif. Die onderhoud is op 
Vry dag 19 Oktober 2018 op Stellenbosch gevoer. 
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tea traal was – en hy self so energiek in die uitvoering daarvan – dat so-
veel jong voornemende teatermense tot hom aangetrokke ge voel het. 
Maar dit alles is ook sterk onderlê deur sy enorme teoretiese kennis, sy 
humanisme en sy intense belangstelling in die filosofie, die mis tieke en 
die destydse politiek, natuurlik. Ek vermoed dat laas ge noemde be lang-
stel lings veral ook by jou aanklank gevind het. 

AR: Ja, beslis, ons het daardie soort belangstellings gedeel, maar meer 
nog: Ons almal het onder doktor Ben se leiding teoreties sowel as op ’n 
prak tiese en toegepaste wyse geleer van die aard van die toneel. Kwes-
sies soos die diepte en impak van die wêreld se toneelliteratuur, die vele 
ge sigte en wondere van vertolking, die karaktergedrewe aard van die 
teater as menslike uitdrukking, en nogal vroeg in die Afrikaanse milieu, 
die waarde van improvisasie as skeppingsproses, asook die sosiale en 
poli tieke rol van die teater in die samelewing. Kan jy glo, ons het as nie-
drama studente met sy hulp die wonderlikste geïmproviseerde weer-
ga wes van klassieke en ander meer kontemporêre stukke aan ge pak en 
re le vant vir die tydsgewrig probeer maak. Dit was by voor beeld Kontiki 
van doktor Ben self, Thyestes van Seneca, The blacks van Genet, Raka 
van N.P. van Wyk Louw, Embers en Krapp’s last tape van Beckett, Ubu 
roi van Ionesco, en andere. Toe was dit natuurlik on ver my de lik: Ek sou 
toneelspeler word, en my werk vorentoe sou deur daar die jeug ervaring 
gekleur en gelei word. So, ja, ’n mens sou seker selfs kon sê dat die pad 
na die werke van Reza de Wet reeds dáár begin het.

TH: Jy het, soos ons weet, daarna ’n lang en gevarieerde loop baan in 
die uitvoerende kunste gehad, ’n groot deel daarvan by KRUIK. Naas ’n 
aantal sleutelrolle in TV en film, dink ek dat jy – ten minste wat die ver-
hoog betref – vir my, en sekerlik vir menige ander teaterganger steeds 
sterk geassosieer word met die “lang man met donker hare en vu rige, 
donker oë”2 in Reza se werk, veral die transformasiefigure van die poli-
sie man/nar, Konstabel, in Mis en die towenaar/hipnotiseur, Maes tro, in 
Drif – rolle waaraan jy nie net die eerste gestalte gegee het nie, maar 
meermale weer sou vertolk. 

  2 In Trits (1993) beskryf De Wet self vir Maestro in die teks as: “’n Lang man met donker hare en 
vurige, donker oë” (28). In “Die dramaturg as towenaar”, die 1993-inleiding tot dié trilogie, be-
spreek Temple Hauptfleisch die “lang donker man” (18) as ’n deurlopende tematiese element in 
die bundel. 
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AR: Jy weet, dis nogal interessant. Die rol van die polisieman in Mis is 
oor spronklik vir Dawid Minnaar geskryf, want hy het destyds onder 
Stephan Bouwer se regie Abel gespeel in die eerste opvoering van Mi ra-
kel. Dawid was egter nie in daardie stadium beskikbaar vir die rol in Mis 
nie, toe is ek gevra om dit oor te neem. En daaruit kom toe, seker by na 
natuurlikerwys, ook die geleentheid om Maestro in Drif te speel, en so -
doende ’n kans te kry om Reza se ontwikkeling van die karakter deur 
die loop van die trilogie te help verwesenlik.

TH: Sien jy dus die polisieman en die maestro as verskillende stadiums 
van ontwikkeling van dieselfde karakter? 

AR: O ja, vir my lê albei se oorsprong eintlik by die jong Abel in Mirakel. 
In terme van die ontwikkelingsgang van die drieledige narratief wat 
Reza aan die bou was, is die aanbieding van Elkeman deur Du Pré se 
rond reisende geselskap die beginpunt van alles, die eerste stuk in die 
be oogde trilogie. In die tradisie van die Middeleeuse misteriespele staan 
Mirakel nie net chronologies aan die hoof nie, maar ook sentraal in die 
tri lo gie omdat die “oerkwessie” rondom die menslike bestaan op di-
rekte, klas sieke wyse gekonfronteer word. Dit is ook die geleentheid 
vir die ware speler, die mitiese Abel, om homself deur sy lyding en toe-
nemende toe wy ding te ontdek – as mens sowel as kunstenaar – en om 
van daar af met ter tyd te ontwikkel, via die sekulêre polisieman/sirkus-
nar in Mis, tot die wel willende despoot en reisende towenaar/hip noti-
seur in Drif. 

TH: Die ontwikkelingsgang wat jy beskryf, strook vir my nogal met Reza 
se intense belangstelling in – en vindingryke benutting van – rolspel, 
trans formasie en die transendentale in haar werk. 

AR: Presies. Sy het hierdie besondere trilogie juis gebruik om die om-
strede rol van die kuns, en veral die verhoogkuns, in die same le wing 
direk aan te roer deur die problematiek van werklikheid en illusie op 
die voorgrond te plaas en sodoende die kunstenaar se status as per soon 
te verstewig. Omdat die kwessies wat sy aanpak groots en klas siek is, 
en geensins wegskram van die allergrootste nie – die uit dagende vraag 
om trent die betekenis van die noodlot – bring sy haar diskoers oor beide 
kul tuur en die mens in sy maatskaplike realiteit nader aan mekaar om 
die somtotaal van die menslike bestaan in sy geheel te begryp, met die 
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fokus op vryheid van optrede, al dan nie, en die kollig op die akteur as 
agent. 

Om die reële te transformeer en sodoende die mens uit die absur di-
teit van sy gebondenheid aan tyd en ruimte na versoening te lei, het ons 
die verwekkingsdaad nodig, dit wil sê ’n towenaar. Omdat net ’n mens 
van vlees en bloed van mens tot heilige en weer terug na her vormde 
mens kan beweeg, moet die agent feilbaar en sterflik wees. Daar om is 
die “agent” die akteur, een wat hom ook buiten die vervorming van die 
ma te riële as kulkunstenaar, kan transformeer tot iets transen den taals. 

TH: Om vir ’n oomblik terug te keer na Drif. Daar word algemeen aan-
vaar dat die stuk sy ontstaan deels te danke gehad het aan Reza se bloot-
stel ling aan Fagan se stuk Opdrifsels, maar jy het op ’n keer aan my ge-
noem dat jy, benewens jou vertolking daarvan, in ’n mate ook voor af ’n 
aan deel in die ontstaan van Maestro in die stuk gehad het. 

AR: Soos ek genoem het, was Reza van die begin af besiel met ’n mees-
terplan vir ’n beoogde trilogie, ’n soort mirakelspel waarvan Mirakel 
en Mis deel sou vorm. Ons was almal bewus daarvan, en ’n ruk na dat 
ons Mis deur KRUIK in Kaapstad geopen het, loop ek Reza tydens ’n 
kunste feesgeleentheid in Grahamstad by die bioskoop raak en ek vertel 
haar van my reaksie op Roman Polanski se rolprent Bitter moon. Wat my 
ver al bygebly het van daardie film oor ’n man se sinistere obsessie met 
iemand wat hom tot sy dood dryf, was hoe ontstellend donker die film 
in sy geheel was. 

Dit het my laat dink aan Possession van Andrzej Żuławski, albei werke 
wat in ’n sin teruggryp na die sadomasochistiese zeitgeist wat in me-
nige Europese film van die 1970’s weerspieël word (byvoorbeeld The 
night porter, The tenant, en andere). Dié idee van donkerte en obsessie 
het blykbaar sterk aanklank gevind by Reza se eie aange trokken heid 
tot Eugène Marais en sy “donker stroom”, asook haar reeds be staande 
be lang stelling in die Gotiek en die Victoriaanse era – en veral die roman 
Wuthering Heights. So, ja, ek dink daardie gesprek het aanklank ge vind 
en haar selfs dalk beïnvloed in die skep van Maestro. Die ro man tiese 
figuur van die formidabele, getreiterde en sielsongelukkige Heath cliff is 
son der twyfel ’n belangrike voorganger van Maestro. 

TH: In my eie lesing van die teks, en veral van die maestro se karakter, 
het ek van meet af aan ook enkele ander moontlike invloede en mo delle 
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by De Wet bespeur: George du Maurier se Svengali, byvoorbeeld, en 
Ing mar Bergman se film The magician van 1959. Maar ek dink jou inter-
pre ta sie dui net weer op die geweldige kompleksiteit en omvang van 
Reza se lees werk, denke en kreatiewe uitsette. Dit het seker enorme im-
pli ka sies vir die akteur? 

AR: Sonder twyfel. Kompleksiteit is vir my een van die hoofken merke 
van Reza se werk: Hoe sy elke stuk op meervoudige vlakke kon strueer 
en laat voortbeweeg – sodat spelers uitgedaag word om dit nou ge set, 
laag op laag, te interpreteer en in spel te vergestalt – en gehore die in-
trige kan ervaar op die vlak wat by hulle aanklank vind. Daarom is Reza 
se werke nie net altyd relevant nie, maar bied hulle soveel opwin den de 
uit dagings aan enige akteur. Geen rol is maklik of tweedimen sio neel 
nie – soos met Tsjechof of Shakespeare het haar skep pings elkeen ’n 
veel voud van fasette te openbaar.

Byvoorbeeld, soos ek al gesuggereer het, roer Reza met die karakter-
ontwik ke ling van Abel tot Maestro ’n sentrale vraagstuk in haar to tale 
kul tu rele beskouing aan, naamlik die rol van die kunstenaar as meta-
foor vir Jan Alleman, en bring sy dit in Trits tot ’n uitdagende slot som. 
Daar om moet die speler in sy vertolking verstaan dat Maestro by voor-
beeld nie ’n blote kulkunstenaar of kwaksalwer is nie, maar iets véél 
kom plek sers en interessanters. 

Terselfdertyd is hy ook ’n byna mitologiese figuur, met ’n ryk en kom-
plekse psige, en móét hy so gespeel word, want dis slegs vanuit daar die 
donkertes van sy geskiedenis en die dieptes van sy eie getreiterde gees 
dat hy Sussie werklik kan laat sprankel.

Nes met die toneelwerke van die twee genoemde grotes is Reza se 
kuns ’n ware geskenk vir elke akteur, eintlik vir die speler in ons almal. 
Haar karakters betrek jou by die rituele en misterie wat onder die op-
per vlak van haar stukke verskuil lê; en vra om opgediep te word. Ek glo 
nie enige speler kan daardie uitdaging maklik vermy of ignoreer nie. 

OOR ANDRÉ ROOTHMAN
André Roothman is ’n Kaapse akteur met ’n roemryke loopbaan wat strek oor 
die jare vanaf sy aanvanklike betrokkenheid by Benoni Dehaeck en studente-
teater op Stellenbosch, deur sy tydperk by KRUIK en uiteindelike aandeel aan 
die hedendaagse vryskut toneel-, TV- en filmbedryf. Hy is veral van belang vir 
hier die projek danksy sy jare lange noue verbintenis met die werk van Reza 
de Wet en Marthinus Basson.
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Deur ’n resensent se bril1

Paul Boekkooi

Reza de Wet was ’n sonderlinge mens, begenadig met ’n vlymskerp in tel-
lek en deurgaans totaal in voeling met presies dít wat haar innerlik, maar 
soms in meer uitsonderlike gevalle ook uiterlik, gedryf het. Bykomend 
daar toe was dit haar hoogs ontwikkelde waarnemingsvermoë wat spe-
si fiek tydens interpersoonlike ontmoetings sterk deurgeskemer het, as-
ook haar belangstelling in die mistieke.

Reza die skugtere
Konsensieuse joernaliste het gou besef dat hulle tot die tande voor be-
reid en stiptelik betyds moes wees wanneer ’n afspraak vir ’n onder-
houd met Reza de Wet nagekom word. Sy het bepaald geen vaag om-
lynde vrae geduld nie, maar wanneer ’n gesprek wel goed aan die gang 
ge kom het, was sy tegemoetkomend en vrygewig met haar tyd. Sy het 
die in druk gewek en bevestig dat sy van nature minder uitbundig tea-
traal as die meeste van haar vakgenote was. Marthinus Basson het dit 
in sy huldeblyk aan Reza wat hy in 2012 vir die KKNK geskryf het, soos 
volg opgesom: “Sy was skugter, enigmaties en privaat en, alhoewel sy ’n 
klink helder insig in haar werk gehad het, het sy verkies dat haar werk 
na mens haar praat.”

In ’n onlangse onderhoud wat ek vir hierdie bydrae met die akteur 
en re gis seur André Stolz gevoer het,2 het hy byvoorbeeld ook in dié 
ver band oor Reza gesê: “Opvallend was haar skugterheid. Sy was be-

  1 Die skrywer wil graag ’n aantal persone bedank wat hom rojaal bygestaan het in sy navor sing 
deur moeilik bekombare bronne op te spoor: Leonie Klootwyk van Media24 se biblioteek in 
Auck land Park, Johannesburg, asook Lacia Viljoen en ander personeellede van die Nasionale 
Afri kaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) in Bloemfontein.

  2 Die onderhoud met André Stolz is op 9 Junie 2018 deur die skrywer gevoer, spesifiek vir hierdie 
by drae.
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paald nog al wars of afkerig van die tipiese ekstroverte teaterper soon lik-
heid. Ook nooit ’n opgetooide tipe openingsaandmens wat aan stel lerig 
vriende en ken nisse omhels en vasdruk nie.”

Aanvanklik het sy geruime tyd daarin geslaag om uit die oog van 
die massamedia te bly en was sy uiters kieskeurig by die toe staan van 
onder houde. Dit was vir heelparty van my kollegas frus tre rend dat 
hulle geduld beproef word wat gesprekke onder vier oë be tref. Sy het 
die lang bestaande protokol geken en aanvaar wat nog des tyds ge-
hand haaf is tussen die verteenwoordigers van die media en die per-
soon waaroor hulle wil skryf – óf dan, in die geval van die elek tro niese 
media, waarmee hulle ’n gesprek sou wou voer. 

Teenoor dié ingetoënheid en unieke lewensuitkyk staan die on ver-
geet like dramatiese impak van haar teaterwerke op die publiek, die spe-
lers en die kritici. In hierdie bydrae wil ek graag, vanuit my per spek tief 
as teater resensent en joernalis, enkele gewaarwordinge van my self en 
my medejoernaliste oor die werke deel. 

Diepe grond
Die invloed wat haar kinderjare op die ontstaan van Reza se kragtige 
debuutdrama, Diepe grond, gehad het, is omvattend.3 Enkele dae ná die 
pre mière daarvan op Kampustoneel se derde fees in Pretoria is daar 
baie rond om dié feite op 18 April 1985 geopenbaar in ’n onder houd 
wat die be kende joernalis en jeugboekskrywer Barrie Hough met haar 
gevoer het. Dit het onder die opskrif “Uit my kleintyd” in die dag blad 
Beeld ver skyn. ’n Aantal van die belangrikste grepe uit dié onder houd 
ver dui de lik ver skeie aspekte van haar kindertyd, asook die skryf proses 
en pre sies hoe sy dit ervaar het: 

Ek en ’n nefie van my het saam grootgeword. Ons het ’n baie nou 
band met ons “ousie” gehad. Hy en sy is onafskeidbaar deel van 
Diepe grond. Ek het dit vir hom gegee om te lees. Hy vind totaal 
daar by aansluiting. Hy verstaan dit asof hy dit self geskryf het.

  3 Vir besonderhede oor haar jeug, vormingsjare en algemene loopbaan lees die biografiese skets 
wat in hierdie bundel opgeneem is, asook die vele ander profiele wat met die jare oor haar ge-
skryf is. 
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Reza verwys ook na die bekende Stories van Rivierplaas (1955) deur Alba 
Bouwer, wat sy as ’n interteks gebruik het by die skryf van Diepe grond: 
“Haar verhale is vir my ’n wonderwerk. Sy beskryf ’n soort para dys 
waar in daar harmonie is. In Diepe grond beeld ek die vernie ti ging van ’n 
der ge like paradys uit.” Sy noem ook die belang van Ou Alina, die swart 
vrou in die stuk wat sy beskou as ’n tipe beginpunt vir die “kinders” 
in haar drama. Soos wat sy altyd graag op Betty se rug wou sit, so is 
“Ou Alina vir [haar] ’n karakter wat diep in Afrika gewortel is, ’n soort 
Moeder Afrika”. 

Hierdie gesprek ontluik nog dieper en wyer wanneer Reza haar sie-
ning en opvattings oor die matriargale en patriargale as teen oor ge stelde 
pole karakteriseer: 

My ouma en Betty was die kiem en oorsprong van die matriargale 
krag wat so sterk spreek in my drama. Ek verbind die nag, die 
lewe gewende water en die maan aan die reddende invloed en 
heil saamheid van die reddende krag […] Ek kontrasteer dit met 
die on verbiddelike en harde patriargale son wat alles verdor en 
ver skroei.

Later, wanneer sy uitwei oor hoe Diepe grond in ’n enkele stuwing as of 
uit ’n groot golf in haar onderbewussyn opgewel het, wys sy op ander, 
ewe krag tige uitgangspunte wat haar temas betref: 

Iets het verkeerd geloop met die Afrikaner. In sy streng Calvinis-
me (wat vir my die dryfkrag is van die vernietigende patriargale 
in vloed) glo hy in ontbering. Genot van enige aard, maar veral 
sen suele genot, word as sonde beskou. Dit spreek sterk in die to-
neel met die lakenspeletjie, waarin Sussie en haar broer ’n greep 
uit die ver lede herlewe.

Mis
In die aanloop tot die tweede speelvak van Mis, die openingstuk van 
die trilogie wat in 1993 as Trits gepubliseer is, skryf Reza die vol gende 
krip tiese aantekeninge daaroor in TRUK se tydskrif Info nommer 10 
(Februa rie tot April 1994): 
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As drama ’n doel moet dien, moet dit wees om te bewys dat daar 
iets is wat géén doel hoef te dien nie, ’n feesviering van pure 
droom en pure spel. Die drama speel af op ’n Vrystaatse plaas, 
kort ná die Depressie van die 1930’s. Miem en haar dogter, Meisie, 
oor leef ná die pa se bankrotskap deur mis vir boere in die distrik 
te ver pak. Dit is ’n baie spesiale aand, want die vorige twee jaar, 
op pre sies dieselfde datum, het twee jong meisies op on ver klaar-
bare wyse verdwyn. Allerlei gerugte doen die rondte en die vroue 
is senu wee agtig. Om hulle te beskerm, daag ’n jong poli sie kon-
sta bel op, maar iets is nie pluis met hierdie geregs die naar nie […]

Dié produksie is geregisseer deur Marthinus Basson met ’n rol be set-
ting wat uit Wilna Snyman, Elma van Wijk, André Roothman en Mary 
Dreyer bestaan het. 

Reaksies op die Kaapstadse en Grahamstadse opvoerings van Basson 
se produksie het reeds voor die destydse Transvaalse opvoerings wyd 
ge re soneer. In sy terugblik op die Nasionale Kunstefees in Graham stad 
wat op 6 Julie 1993 in die feeskoerant, Cue, verskyn het, meld die skry-
wer en des tydse kunsredakteur van The Star Tonight, Darryl Accone, dat 
dit daar die jaar se musiekaanbod by die fees was wat hom die meeste 
geïm po neer het. Nadat hy die spoglys van veral jazzmusici ge noem en 
hul by drae tereg in onbeteuelde lofuitinge besing het, begin hy sy daar-
op vol gende paragraaf soos volg:

So much for music: what about theatre? Here, what’s not is rather 
easier to divine than what’s hot. Inverse to the weather, drama 
has generally left me cold. 

A striking exception is Reza de Wet’s Mis, directed by Marthi-
nus Basson for CAPAB. This is a wonderfully subtle work, mix-
ing the scatological with the simple to achieve the sublime. Very 
much a modern miracle play, like her Mirakel from last year’s fes-
tival, Mis has to do with fertiliser (mis) and frustrations, with the 
crush ing rural poverty of the Depression of the ’30s and a mari-
onette-like transformation. Through disparate elements like the 
circus, tall dark strangers, a slop bucket and a sense of brooding 
danger, alchemist De Wet works her metamorphosis.

Elma van Wijk is the ingenue Meisie, Wilna Snyman her over-
bearing, overweening mother, Mary Dreyer the middle-aged spin-
ster family friend and André Roothman the police interloper.
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Hannes van Zyl, voormalige film- en teaterresensent en onder meer 
des tyds bekend as uitgewer by Tafelberg, het in Kaapstad ’n vroeëre 
speel vak van Mis bygewoon toe Trix Pienaar nog die rol van Miem vol 
ge staan het. Hy skryf in Insig (April 1993) daaroor onder die opskrif 
“Reza skryf ’n ‘sprokie’’’. Hy onderwerp merendeels ook sélf sy wyd 
be skouen de arti kel baie subtiel aan ’n sprokiestyl. Hy vra hom af:

Maar al geniet ’n mens die opvoering juis vir die eenvoud en 
speel se suggestie van die wonderbaarlike, is daar tog vrae wat 
nuus  kierige mense oor die sielkundige en sosiale seine uit die stuk 
gaan vra. 

Dit begin by die vinnige slot, wat in sowel opvoering en teks 
kortaf is, as ’n mens byvoorbeeld aan Mis se Meisie dink as ’n As-
poester wat vanuit as of mis tot sosiale en geestelike afronding 
groei. 

Van hier tot aan die einde filosofeer Van Zyl wyd en kom by ’n baie 
per tinente vraag uit: “Is hierdie dalk ’n sprokie met ’n angel?” Wat Van 
Zyl veral bereik, is dat sy stuk ’n beredeneerde essay word pleks van ’n 
konvensionele resensie. Tog kom hy slegs tot ’n soort by na teen strydige 
ge volg trekking wanneer hy in die voorlaaste pa ra graaf skryf: “Die 
waar heid is moontlik dat Reza de Wet wil hê ons moet sowel die eng 
lewens ruimte van haar vroue verstaan, en tege lyk die moont lik heid 
van mis terieuse verlossing vir sommige van hulle aan vaar.”

Ek het dié aanbieding in 1994 vir ’n tweede maal in die Momen tum- 
Atel jee van die Staatsteater gesien en in my Beeld-resensie van 16 Maart 
tot die slotsom gekom dat “Mis […] heel eenvoudig ’n essensiële tea ter-
ervaring [is]”.

Ek het voorts die volgende algemene gedagtes oor Reza, die drama-
turg, en haar teks daarin opgeneem:

Reza de Wet het die allegorie in die moderne Afrikaanse drama 
ver hef tot ’n wesenlike spel- en woordelement. En hoe meer los-
lit tig daardie spel binne die ruimtes van haar gehore se be wus-
syn kan beweeg, hoe sterker vibreer dit die duistere netwerke en 
knope van hul onderbewussyn los.
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Die dramaturg weet ook intuïtief waaraan die Afrikaner die 
swaar ste dra: sy buitengewoon standvastige en volhardende ver-
moë om sy gevoel te onderdruk. Om nie jou sê te sê nie en liefs 
ter neer geboë nederig te bly, was ’n deug van Calvinistiese oor-
sprong. Dat dit parallel hiermee by hom ook die skyn van morele 
su pe rio riteit ontwikkel het, was ’n verdere uitvloeisel van hier die 
“edele” proses.

Nou kom Reza de Wet met ’n spieël in haar hand en wys vir 
ons: “Só lyk jy!” Daarbinne herken ons visueel genoeg sosiale rea-
lisme om heeltemal daarin tuis te voel, maar dán begin die spel in 
die klein ruimte op die verhoog. Binne 80 minute lê die ge hoor 
egter ’n reis af waarin hulle onwillekeurig meegesleur word deur 
woorde, skouspel, beweging en klank.

In daardie stadium het ek ook geskryf dat ek Mis beskou as een van haar 
mees ekonomiese en sterk gefokusde verhoogwerke. “’n [D]ans van die 
sin tuie” het ek dit genoem, met ’n teks wat “gelaai is met verwysings na 
klank, om te sien (al dan nie), na reuk, na aanraking (pyn), na spel en 
sang wat na sintuiglike aktivering verwys en dán … die magiese wer-
king van die sesde sintuig”.

Interessant genoeg het ek gevoel dat dit ’n bonus was dat Trans vaal 
tóé eers Mis te siene kon kry, want die pro duksie “ver toon nou ’n nog 
meer verfynde intuïsie vir die meervlakkigheid van die teks – iets wat 
veral na vore kom in die bykans speelse maar slegs sub tiel waar neem-
bare stemmingsoorgange wat hulle hier voltrek”: “Dit kom as synde 
naat loos voor.”

Wilna Snyman het as Miem ’n emosionele spektrum geopenbaar wat 
deur gaans ontroer het, terwyl Elma van Wijk die geestelik en lig gaam lik 
ter neergedrukte Meisie laag vir laag ontsluit het. Vergeleke met die op-
voe ring die vorige jaar in Grahamstad het ook Mary Dreyer vir my aan-
sien lik in haar rol gegroei, terwyl André Roothman daarin ge slaag het 
om die spanning wat rondom dié misterieuse konstabel karak ter broei, 
selfs sterker suggestief uit te dra.

Omdat hy vir my die gemoedstoonaard en teatrale omvangryk heid 
van De Wet se verhoogstukke so volledig kon deurgrond, het ek Mar-
thinus Basson van meet af aan beskou as die natuurlike opvolger van 
wyle Lucille Gillwald as regisseur van Reza de Wet se werke. 
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Gesprekke met Tsjechof
Die ander faset van Reza de Wet wat telkemale deur kommentators, 
vriende, kennisse en kollegas genoem word, is natuurlik wat ’n mens 
dalk die “anderwêreldse” sou kon noem, en haar blykbaar noue gees-
te like ver bin tenis of “gesprekke” met skrywers en teatermakers. Soos 
André Stoltz in 2018 opmerk: 

Reza was die één mens wat ek ooit geken het wat altyd tydens 
’n gesprek op ’n sekere vlak haar gedagtes ernstig begin infokus 
en dit gehandhaaf het. Sonder om esoteries te wil klink, kan ek 
sê dat sy op ’n geestelike vlak gefunksioneer het. Dit is iets wat 
ek op geen tydstip by ander mense ervaar het nie. Dit was nooit 
“la-di-da” nie, maar by haar eerder totaal en soms selfs verskriklik 
werk lik.

Om dié standpunt te illustreer, verwys hy byvoorbeeld na die ge sprek-
ke wat hy in 1988 met Sandra Prinsloo gehad het, toe hy saam met 
haar in Reza se première van Nag, Generaal gespeel het onder regie van 
Lucille Gillwald. Hy noem dat hy meer as een keer dít wat met hom 
ge beur en wat hy ervaar het, met Sandra bespreek het: “Sy stem met 
my saam dat Reza en Lucille nog steeds ’n konneksie het met ons werk 
en die kreatiewe prosesse waardeur ons gaan. Ek glo dit een hon derd 
per sent.”

Hierdie aspek van Reza se psige kom in ’n hele aantal van haar tekste 
na vore, en veral natuurlik in die geval van haar Tsjechof-werke. 

Oor die noue verbintenis tussen die Afrikanerpsige in die algemeen 
en die werke en wêreld van Tsjechof het die vroeg gestorwe Suid-Afri-
kaanse akteur Richard Haines (The Star Tonight, 4 Junie 1985) in 1985 
reeds gesê: 

Afrikaanse akteurs het nog altyd ’n reputasie gehad dat hulle 
beter is met Tsjechof as Engelse akteurs […] Hul kulturele agter-
grond bied hulle ’n skerper begrip […] In temperament en taal is 
Tsjechof se karakters baie nader aan die boere van die platteland. 
Hulle het dieselfde soort houding oor Moskou as wat die Boere 
oor Pretoria gehad het.

Dié aspek geld natuurlik in ’n mate vir verskeie ander skrywers – maar 
figureer by min so sterk soos by Reza de Wet.
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André Stoltz noem byvoorbeeld dat hy en Reza met die jare ’n spe-
siale werksverhouding gehad het, een wat veral versterk is deur albei se 
be lang stelling in en aangetrokkenheid tot Anton Tsjechof as drama turg 
en skrywer. 

André vertel dat sy kollegiale verhouding met Reza hom dikwels tot 
ander insigte oor Tsjechof gelei het. Hy het byvoorbeeld tot die ge volg-
trekking gekom dat dit by dié Rus vernaamlik gaan oor kleiner in triges 
of ge beurlikhede wat ’n invloed gehad het op die loop of karakter ont-
wik kelinge binne die verhale.

In hierdie verband deel hy ’n spesifieke herinnering met my van ’n 
be soek aan Grahamstad in 2010 toe hy en Reza in die Madhatters-koffie -
huis gesels het oor een van haar ander passies, Don Quichot, ’n karak ter 
oor wie sy beplan het om ’n stuk te skryf:

Ons het daar en dan besluit sy gaan ’n stuk oor hom aanpak waar-
in ook sy alter ego sterk sou figureer.

Met my rug in die rigting van die voordeur onderbreek sy my 
toe abrup, leun vorentoe en sê: “Jy moenie nou omkyk nie, maar 
Anton het nou net by die deur ingestap.” 

“Anton, watter Anton?” vra ek vir haar, want ek het toe gedink 
aan Anton Krueger. 

Sy sê toe: “Nie hy nie, maar Tsjechof. Sy gees het nou net hier 
in ge kom.” Sy gee toe vir my ’n aanduiding aan watter tafel hy 
gaan sit het en voeg by: “Hy kyk net vir jou. Hy het nou op jou 
ge fik seer.” Die teenwoordigheid van ’n energie was voelbaar. 

Ek wil Reza nie bomenslik maak, nog minder suggereer dat 
daar enige tekens van ’n gesplete persoonlikheid of skisofrenie 
teen woordig was nie. Sy het duidelik op ’n ander vlak ge funk sio-
neer as “normale” mense. Dit is soos ek haar ervaar het.

Aansluitend hierby sluit hy af met ’n gesprek wat hy vroeg in 2018 met 
die jong skrywer van Onderwêreld, Fanie Viljoen, in Bloemfontein ge had 
het: 

Ons begin praat oor skrywers en Reza kom ter sprake. Viljoen ver-
tel op daardie tydstip dat hy haar graag sou wou ontmoet het. 
Ons is nog oor haar aan’t gesels toe ’n oomblik daarna die vol gen-
de gebeur: Daar kom ’n WhatsApp deur van die aktrise Karin van 
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der Laag terwyl ek met Fanie begin praat het oor Drie susters twee. 
Dit is ’n repetisiefoto van die destydse produksie van dié stuk.

Ek kyk na die foto en dink: Reza het dit georkestreer. Sonder 
dat ek enigsins pretensieus wil klink, dink ek: Sy het op ’n manier 
kon tak gemaak met Karin en vir haar gesê: “Stuur ’n foto wat jy 
het.” Dit is nie toevallig nie. Hierdie sinchronisering is so ’n sterk 
fe no meen. Ek het dit reeds meermalig ervaar en veral so wanneer 
’n mens met ’n probleem sit. Jy dink daaroor na en ná ’n tyd ver-
kry jy insig. My afleiding oor dié ervaring was dat ek op daar die 
oom blik die foto móés ontvang het.

Die seminale invloed van Jung 
Dis ’n bekende feit dat die sieninge van Carl Gustav Jung (1875–1961) 
oor wat hy die kollektiewe of rasseonbewuste noem, sowel as kon septe 
soos argetipes, introversie, ekstraversie, en dies meer wat in sy psi go-
logie voorkom, ’n sterk invloed op die wêreldletterkunde in die 20ste eeu 
gehad het. Uiteraard het hierdie idees ook in die Suid-Afrikaanse kon-
teks ’n sterk aanwysbare teenwoordigheid. Onder die Suid-Afrikaanse 
dramaturge wat Jungiaanse tendense toon, was drie ver al goed onderlê 
in die beginsels wat hy voorstaan: die dramaturg-re gis seur Mario Schiess 
(1933–1998), die joernalis en skrywer Cas van Rens burg (1942–2018) en 
Reza de Wet. 

Reza het haarself byvoorbeeld vyf jaar aan Jungiaanse terapie on-
der werp, en dié terapie het duidelik neerslag gevind in aspekte soos 
haar siening van die psigiese kompleksiteit van haar karakters, die uit-
beel ding van haar verwikkelde verhooggemeenskap en die sentra li teit 
van die konsep van manlikheid en vroulikheid in haar skryf proses. 
Oor laasgenoemde aspek noem sy byvoorbeeld aan Johann Botha (Die 
Burger, 12 Maart 1993): 

[Vir my] is die teater daarvan ’n versinnebeelding […] Dis ’n me-
dium met ’n manlike raam, met harde beperkings. Beperkings op 
be weging, plek, tyd. Jy kan nie hoor wat die karakters dink nie, 
net wat hulle sê. Daar is ’n omskrewe ruimte, daar is ’n ge hoor. 
Maar as iets in teenstelling met daardie grense gebeur, as die vry-
heid binne daardie raamwerk vlerke kry, is dit des te tref fender. 
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Reza de Wet se nadoodse internasionale roem
Daar is ’n mate van ironiese hartseer rondom Reza de Wet se relatief 
vroeë dood in die feit dat haar reputasie en roem die afgelope ses jaar, 
veral internasionaal, so buitengewoon en opvallend toegeneem het. 
Aan die grondslag hiervan lê sekerlik die feit dat ’n hoë persentasie van 
haar drama-oeuvre in die mees uiteenlopende tale vertaal is, asook die 
wyse waarop haar Tsjechofiaanse werke, wat sy met so ’n hoë mate van 
ge loofwaardigheid, vindingrykheid en vernuf afgerond het, tot in ter-
na sio nale gehore bly spreek. 

Slotgedagte
In ’n onderhoud met Willemien Brümmer (Die Burger, 26 Maart 2011), 
een van die laaste onderhoude wat met Reza gevoer is, word sy ge vra: 
“Wat sal jy doen as jy nie meer dramas skryf nie?”

En die reaksie is: 

Sy glimlag geheimsinnig. Amper asof sy in haar binneoor iets soos 
sirkusmusiek hoor. Sy kyk lank deur die vensterraam. Toe staan 
sy op, regtervoet voor die linker, iets soos smagting in haar stem.

“O, ek wil die onbekende ingaan!” 

Is dit nie juis die soort antwoord wat mens sou kon verwag van iemand 
wat so ’n opwindende teenwoordigheid in ons kulturele lewe was nie? 
’n Vrou wat, asof met ’n towerstaf, gevestigde teaterkonvensies spon-
taan losgewikkel het, om hulle fantasmagories in te ent en daar mee ’n 
ver nuwende koers in te slaan.

OOR DIE SKRYWER
Paul Boekkooi is ’n vooraanstaande kunstejoernalis en teater-, rolprent- en 
musiek resensent wat met die jare vir verskeie Afrikaanse en Engelse koerante 
ge werk het, en sewe jaar die kunsteblad van Insig hanteer het. 
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Drifting: Reminiscing. Remembering. Reinventing. Reza1

Juanita Finestone-Praeg

(Ligte aan) Voor die blou fluweelgordyn van die Rhodes-teater staan die 
akteur Andrew Buckland in die rol van openbare redenaar, ge klee in 
volle akademiese drag – toga, hooftooisel en al. Hy skuif die kateder 
reg, staan halfbeteuterd met sy toespraak onder sy linkerarm vas ge-
knyp en maak gereed vir ’n afskeidsrede. Sy voorbereidings is die pa-
ro die van ’n aka de mikus op die kruin van sy loopbaan, ’n prins in die 
pe da gogiek, ’n kolos van die vakwetenskap, ’n reus in die akademie 
wat na sy woorde soek en verbouereerd raak. Hy laat val sy toe spraak 
wat oor die vloer spat soos ’n see papierwoorde, steek sy oog amper uit 
met die armpie van sy bril, laat die kateder inmekaarsak, laat val die 
stapel papiere van sy toe spraak wéér. Sy handelinge word begelei deur 
musiek (seremoniële praal musiek wat ’n mens met imperiale am bisie 
as so sieer, soos “Rule Britannia”) wat humoristies harder en sagter speel 
in ver hou ding tot die graad van sy blapse. 

Hierdie akademiese nar bou, deur sy klomp katastrofale pogings om 
hom self bekend te stel (met die nodige mate van verwaandheid), ten 
slotte ’n skulptuur van die stapel papiere wat al sy pogings in die wiele 
ge ry het om professor Frederica (Reza de Wet se doopnaam) te ver wel-
kom.

Tussen sy sukkelende sinne deur hoor ’n mens die geprewelde woor-
de: 

fantastical … Gothic … Gothic … macabre… um … er … fantas-
tical Gothic … [kug] … the context of the poor rural Afrikaans … 
um … [kyk op, dan weer af] … a bucket of excrement … she would 
never write again … never … never … it only remains for me to 
bring to the ineffable presence of the unequalled Frederica [kyk 
na die syverhoog, maar sy kom nie te voorskyn nie] … she, with an 

  1 Hierdie hoofstuk is uit Engels vertaal deur Tom McLachlan.
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un quenchable appetite for the dramatic pause and anti-climax … 
and the resultant bathos … please welcome the unquestionable 
presence of FREDERICA … Where is she? Where is she?

Omgekrap en verleë vlug hy van die verhoog af en gaan soek haar agter 
die skerms. Sy gesoek na Frederica se teenwoordigheid word ’n deur-
lopende tema in die produksie, asof hy en sy wegkruipertjie speel. 

Volgens Buckland (in Cilliers 2013:onderhoud [d]) het sy narre ka rak-
ter in die soektog deur die ruimte van die Rhodes-teatergebou na “Fre-
de rica!” gegroei, en is hierdie harlekyn geïnspireer deur sy eie sowel as 
Reza se “shared antipathy for academia”. Wanneer hy agter die skerms 
in hard loop, hoor ’n mens die aanhoudende getik van ’n horlosie of 
metro noom, soos ’n hartklop, wat die ure klinkend aftik – ure van ver-
lies, van soek, van tevergeefs wag. 

Dan hoor jy uit die donkerte, dramaties, Reza se eie stem helder 
weer klink terwyl sy haar eerste kennismaking met die mistieke aard 
van teater beskryf: 

Ek was heeltemal oorstelp en het gewonder wat agter die gordyn 
is: Is dit ’n duiwel of is dit ’n engel? Maar dit is iets onbeskryfliks en 
misterieus, en ek dink van daai oomblik is ek vasgevang in hier die 
ander wêreld wat die teater kan skep. (Luyt 2012, getranskri beer 
uit ’n radioprogram op RSG) 

In April 2013 het die dramadepartement van Rhodes-Universiteit be-
sluit dat ’n gepaste eerbetoon aan Reza sou wees om ’n huldeblyk op 
te voer, en dit het gelei tot die aanbieding getitel Drifting: Reminiscing. 
Remembering. Reinventing. Reza.

In oorleg met familie en ou vriende, en onder leiding van verskil len-
de per soneel lede en studente in die departement daardie jaar, het die 
hul di ging tussen episodiese fragmente of “nostalgiese dialoë” met Reza 
“ge dryf” (Cilliers 2013:1). Die opbou van die gevoel wat deur die pro-
duk sie ge stalte gekry het, was inderwaarheid ’n kaleidoskopiese ver-
tol king van nostalgiese herinneringe aan Reza, en in dié proses is sy 
mis kien her bedink, herskep. 

Uit die staanspoor is besef dat die blote samestelling van ’n aantal uit-
trek sels uit Reza se werke nie reg sou laat geskied aan die alchemie van 
haar verbeelding nie.

Reza de Wet.indd   94 12/9/2019   12:39:39 PM



JUANITA FINESTONE-PRAEG 95

Hoe, het ons bly wonder, kon ons die drade in die skering van haar 
nu mi neuse voorkoms en die inslag van haar kwiksilweragtige gees 
na trek? En so het die titel Drifting geleidelik ontwikkel tot ’n meto ni-
miese kode vir Reza se enigmatiese, misterieuse teenwoordig heid in 
die drama departement, in die Rhodes-teater self, en in die destydse 
Graham stad. 

Een van die sentrale bronne van Drifting was Dialogue (1994), die 
eerste teks wat Reza vir die First Physical Theatre Company (FPTC) ge-
skryf het. Hoewel Reza se oeuvre van gepubliseerde dramatekste wel-
be kend is, is die produkte van haar samewerking met die drama de par-
tement van Rhodes, en by name met die FPTC, minder bekend, al word 
hulle nou in die FPTC-argief van die New English Literary Museum 
(NELM) ge huis ves. 

Reza het nie net ses werke vir Gary Gordon se danceplay (die speelse 
term wat Gordon geskep het om sy Physical Theatre-vorme en die skep-
pings-deur-samewerking te beskryf) geskryf nie, maar ook saam met 
die geselskap getoer en in sekere opvoerings van hulle kenmerkende 
werk, The unspeakable story (1995), saam met hulle opgetree. 

Hierdie informele en anekdotiese beskouing het materiaal benut uit 
re sen sies, beelde, herinneringe aan werke saam met die FPTC, aan-
halings uit tekste en die gedagtenis aan Drifting. Ek ken dié tekste goed, 
want ek het aanvanklik gespeel in elke danceplay waarvoor hulle ge  skep 
is. Dit sluit in Dialogue (1994), The unspeakable story (1995), Dead: A slight 
history of one called Ivan (1996), Lilith (1998), Bessie’s head (2000),2 On the 
lake (2001), Gordon en Finestone-Praeg se Lake – Beneath the surface (2001) 
en Drifting (2013). 

Hierdie bydrae kan kenners dalk attent maak op die minder bekende 
tekste en skeppings-deur-samewerking waaraan Reza deel gehad het. 

Ek het Dialogue gekies as bron van my bydrae tot Drifting omdat ek 
die teks assosieer met die verkennende gees van samewerking wat ken-
mer kend was in die vroeë jare van Rhodes se drama departement en 
van die FPTC (1993–2001). Soos ’n hedendaagse Djagilef het Gordon 

  2 De Wet se Dialogue (1994), The unspeakable story (1995), Dead: A slight history of one called Ivan 
(1996), Lilith (1998) en Bessie’s head (2000) word gepubliseer in: Stevenson, C. (red.). 2002. The art 
of physical intelligence, Volume 1: Experiments in physical theatre. Grahamstad: First Physical Theatre 
Company/Rhodes University Press.
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die uitsonderlike slag om met buitengewone persoonlikhede en idees 
in ge sprek te tree – Suid-Afrikaanse teaterskeppers, skrywers, ont wer-
pers, kom po niste en spelers soos Andrew Buckland, Reza de Wet, Lindy 
Roberts, Leonhard Praeg en Lindsay Reardon, asook dramastudente aan 
Rhodes-Universiteit en die FPTC-spelers. 

Dialogue het my herinner aan Reza se kwiksilweragtige en eksentrieke 
aard. Ek en Gary dink nog terug aan hoe hy die oorspronklike teks ge-
kry het. ’n Ongetekende stuk skryfwerk het in sy posbus opgeduik. In 
die reën het die ink begin vloei, en party woorde het gesmeer en deels 
on lees baar geword. Omdat dit oor die geografie van ’n verhouding ge-
han del het, het Gary aanvanklik gedink iemand het hom en sy lewens-
maat deur hulle huis se vensters dopgehou. Eers later het hy besef dat 
dit in werk lik heid Reza se teks vir Dialogue was wat sy in sy posbus 
ge plaas het. 

In 2017 het die oorspronklike teks in Gary Gordon se persoonlike 
argief weer aan die lig gekom – Reza se spigtige handskrif, ink plek-plek 
ge klad, op delikate blou uievliespapier, lig en effens deurskynend. 

Ilana Cilliers (2013:onderhoud [i]), wat in 2013 ’n meestersgraad stu-
dent aan Rhodes was, merk op dat die ontwerper Illka Louw hier die 
nos talgiese her in nering aan die teks van Dialogue beskryf het as een van 
die estetiese en metaforiese “hake” waaraan dit wat Drifting uit ein de lik 
geword het, ge hang is:

[…] the image of water washing ink from a page, and especially 
when linked to someone who has passed away, can be viewed 
as an intensely nostalgic image, as what remains on the page is 
faded, in the same way that many of our memories fade, and be-
comes as irretrievable as any moment in our past, however much 
we may wish to recover it. In the same way, the physical presence 
of Reza de Wet is irretrievable and remains only in what she has 
left behind, namely her writing and in the memories of those who 
knew her. 

Cilliers omvorm dié nostalgiese beeld tot die skering en inslag van haar 
eie navorsing oor Drifting. In ’n ongepubliseerde navorsingstuk (Cilliers 
2013) verwys sy na Davis (1979:1) om die etimologie van die woord 
“nos tal gie” (nostalgia) aan te dui: “[…] from the Greek nostos, to return 
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home, and algia, a painful condition – thus a painful yearning to return 
home.” Cilliers wys op Roth (2012:xiv) se navorsing, wat toon dat die 
vroeg ste ge bruik van die woord nostalgie met ’n mediese toestand in 
ver band ge bring is en in 19de-eeuse Frankryk een van die maladies de la 
mémoire was, oftewel siektes of kwale van die geheue. In hedendaagse 
ge bruik, voer Cilliers (2013:4) aan, het die woord alle verband met pa to-
lo gie en die geneeskunde verloor en word dit eerder verbind met tyd as 
met ruimte, wat geïmpliseer word deur die letterlike betekenis van die 
woord “heimwee” of dan homesickness, naamlik ’n skrynende ver lange 
na ’n ver gange tyd. 

Hierdie heimwee blyk uit Drifting, want ons almal het gesukkel om ’n 
tuiste, ’n huis vir ons verlange, ons gemis, ons verbeelde en gebor duur-
de her in neringe aan Reza te vind. 

Cilliers (2013:7) wys ook daarop dat die idee van tuiste of woning wat 
ten nouste verbind word aan ’n plek hê of met grondbesit, by name ’n 
plaas, ’n sentiment is “that permeates the consciousness of the Afri ka-
ner, to the extent that there are entire literary genres in Afrikaans dedi-
cated to the farm, in the form of the plaasroman and the plaasdrama”. 

In Drifting word die plaas as tuiste ’n uitbreiding van die papier-
motief en word dit verteenwoordig deur ’n bar landskap wat uit sluitlik 
be staan uit groot, leë velle bruinpapier wat die vloer bedek en later ge-
transformeer word tot die wapperende rok vir Cilliers se ver tol king in 
Mis. 

In ’n vroeëre beskrywing van die oorspronklike opvoering van Dia-
logue in 1994 noem ek die stuk ’n gesprek met geheue – die nostalgiese 
na trek van ’n verbygegane verhouding: Die geografie van ’n huis word 
op ge roep deur die teks, wat tegelykertyd die fisiologie van daardie ver-
hou ding word:

They live in this house
Two heads, four arms, two legs and what comes in  
between. (De Wet 2002a:47)

My geredigeerde beskrywing lui so:

Three different texts collude to draw up a small history of the 
rhythms and ruptures of this relationship. The ambiguities of the 
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relationship are danced out in the volatile but lyrical duet between 
two men. A male narrator (played by Andrew Buckland) weaves 
between the two dancers (Gary Gordon and P.J. Sabbagha) and 
reanimates the memory of this intimate dialogue. He recalls the 
images and nostalgic recollections through thousands of “mirror-
ing planes” (De Wet 1994). Jackets are used as visual signs to illu-
minate emotional states: they become the extensions of the char-
acters’ dialogue, their sharing and their entrapment […] the slow 
and ineffable demise of their dialogue is captured by the text as a 
geography of displacement.

 “Things were all at a slant so they seemed to be sliding further 
apart” (De Wet 1994). (Finestone-Praeg 2002:45)

Veertien jaar later is Andrew Buckland in Drifting weer die verteller van 
die geografie van hierdie Dialogue. Dié keer het ek die rol van die maat 
in die verhouding vertolk, terwyl die oorspronklike musiek gekom po-
neer vir “The House”-toneel in The unspeakable story deur die kom po nis 
Leon hard Praeg op ’n klavier gespeel is. Deur die verkenning, met uit-
ge soekte dele van die teks, van visuele trajekte as donkerte en lig het 
hier die rekonstruksie ’n diepsinnige nostalgie in lae na die verlede-as-
hede, of die hede-as-verlede, opgeroep: 

But – at other times – 
All day
The sun moved around the house […]
“At the very height of summer, I would feel that the house was 
flying away with us.”
“Yes, yes … it must be the light. It must be. A paralyzing excess of 
light” […]
And on this feeling the whole room hung
As on a faintly trembling axis.
All planes assume arches
And Crystal forms
Two people looking at each other […] (De Wet 2002a:47)

Cilliers bespreek die nostalgie wat in die magiese realisme as genre en 
in die magiese elemente van Reza se werk voorkom, en hoe ons dié ele-
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mente van verwondering en kinderlike magie in Drifting na die teater 
ver plaas het. Voorbeelde sluit in Cilliers se wapperende papierrok – ’n 
land skap wat getransformeer word tot ’n towerrok, wat later weer die 
grond word vir haar vertolking van ’n monoloog uit Mis. 

In nog ’n toneel word ’n jong meisie in ’n kis borrels ingesuig – die 
fan tasie en naïewe spel word verder versterk deur musiekdoosmusiek 
wat enigsins onheilspellend uit die kis klingel. Hierdie mengsel van 
kin der lik naïewe spel, die magiese en die fantastiese wek ’n sinis tere 
voor ge voel en laat iets makabers, iets toweragtigs deurskemer – en dan, 
waar lik, uit die geheimsinnige kis kom ledemate te voorskyn: eers arms 
en bene en later ’n hele lyf. 

Soos in so baie van Reza se tekste word die elemente van wrange ko-
medie en magiese realisme gejukstaponeer met die erotiese sensua li teit 
van sprokies. In ’n ander toneel kry sakke mis by ’n stoel vlerke en word 
hulle lewend in ’n gesimuleerde fantasievlug. 

In ’n onderhoud met Mostert (2016) voer Gary Gordon aan dat die 
tekste wat Reza vir die FPTC geskryf het, meestal nie juis wysiging no-
dig gehad nie: Hy skryf dit toe aan die hegte verhouding wat daar in 
daar die stadium van hul loopbane tussen hulle was: “She knew how 
I moved, she knew how I worked […] the collaboration wasn’t some-
thing new, it had a history.” In hierdie opsig kan Reza se werk met die 
FPTC nie beskou word as ’n voorbeeld van wat tans met die uit ge dink te 
dans  dra ma turgie van talle hedendaagse postdramatiese choreo grafieë 
ge as sosieer word nie. Gordon beskryf haar bydrae eerder as “a poetic 
land scape of words, and signifiers and meanings that fed the move-
ment land scape”.

Gordon (in Mostert 2016) merk op dat, wat Reza se betrokkenheid 
by die danceplays betref, haar tekste dikwels die dans of fisieke teater-
werk sentraal geplaas het: “I called a lot of our works danceplays – it was 
about playing with form, playing with dance, playing with drama.” In 
’n onder houd met Finestone-Praeg (2017), “Early roots and routes”, wei 
Gordon uit oor die oorsprong van hierdie term: 

I used danceplay because I was collaborating with people like 
Reza at that time. She was writing text as a playwright and so it 
was a play – but her works for us went into the interior of these 
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people, or characters – so rather than realist dialogues it went into 
interior monologues and so it really pushed the dreamscape and 
the at mos phere and the mood of the piece. I think that’s where 
I got the idea – it had words, and it had movement […] And the 
documentary came from a naughty way of wanting to tease his-
tory and objectivity and facts. The unspeakable story was based on 
a fact but so little was known – how she (Magritte’s mother) was 
found, there was lots of conjecture – nobody knows why she 
drowned, was it an accident? And all those maddening possibili-
ties made for excitement. That was the mystery. And that was my 
other great love – the mysteries – they are part of the ambiguities 
of life and so that was the Documentary Danceplay – the words 
are ironic I think. 

In ’n bespreking van die oorsprong van die teks van The unspeakable 
story sê De Wet: 

We spoke about possibilities and then he [Gordon] said: “Let’s 
watch this thing [documentary] about Magritte – he interests me.” 
So we watched it, and then someone said that Magritte’s mother 
had drowned herself when he was a child and that he had always 
said that when they found his mother her nightgown was over her 
face like a shroud and then someone else said this wasn’t true – 
that she had been in a polluted river and that she had no face 
whatsoever and that Magritte never wanted to face up to that – 
literally [De Wet lag] – then we turned to each other and I’m afraid 
I don’t know what it says about us, but a look of glee is what we 
shared [asem skerp in] because we, suddenly [pouse] that! […] abso-
lutely, there was a spark! (Van Hemert & Fox 1996, getranskribeer 
uit TV-dokumentêr) 

Daardie vonk het hom uiteindelik gemanifesteer in ’n dokumentêre 
dance play in ses tonele: “The Mirror”, “The House”, “The River”, “The 
Funeral”, “The Dream” en “The Cycle”. 

Adrienne Sichel (1996), die gesaghebbende danskritikus in Suid-
Afrika, het oor dié werk geskryf: “[…] it is rare to see a South African 
full-length collaboration of such sustained creativity and cohesive con-
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cep tual brilliance” en het die werk “a choreographic splicing of fact and 
magic” genoem, terwyl die werk in die dagblad Ouest-France (Anon. 
1996) in Nantes, Frankryk, ’n tydruimtelike skok met ’n droomkwaliteit 
en dis krete erotiek genoem is.

In die oorspronklike opvoering van The unspeakable story het Reza die 
rolle vertolk van Magritte se moeder, Regina, ’n hoede maak ster, sowel 
as die verdrinkte moeder/vrou in die toneel in “The Funeral”. Die toneel 
in “The House” vergestalt ’n droomomgewing: 

WOMAN’S VOICE (announcing) The House
From then on my narrow house became a dream. It did. Yes, it 
really did. A house where everything would shift and change – a 
house where the rooms could be rearranged, an attic added, a 
window discovered and a staircase spiral endlessly upwards. 

(laughs)

I can simply walk through the walls. While everyone comes and 
goes, returns to rooms and closed doors, I stand where the drafty 
hall way should have been, immersed in a transparent grand-
father clock.

(very formal – announcing) 

The house. Verticals. And silences. And a complete absence of 
dust. Reeking of damp and of black soil. The thick walls as smooth 
as ice. (De Wet 2002b:76)

Later, in ’n stilistiese ommekeer, word “The Funeral” ’n groteske en ma-
ka bere begrafnisritueel, met twee vaudeville-“grafgrawers” wat ’n vrou 
se lyk op ’n stoel indra en ’n vulgêre, grinterige dans al om die lyk uit-
voer. Hulle sing van “a bloated, a belly-up floater […] spare us from 
maggoty floaters, the terrible strong, smell-stink pong of bloated belly-
up floaters”. Hulle vertel ook ’n klomp vulgêre grappe oor stinkende, 
ont bin dende lyke – “ugly on the table […] one time pretty in the cradle” 
(De Wet 2002b:78).

 Reza se emosionele landskappe wat vir die FPTC-opvoerings ge skryf 
is, vloei tussen die makabere, die Gotiese, die magiese en die droom-
agtige. In die uitstip van sommige van die geografieë van hierdie tekste 
vir die FPTC blyk duidelike parallelle met stilistiese en tematiese stra te-
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gieë wat sy in haar eie dramas gebruik. In ’n onderhoud met Reza be-
spreek Ilse van Hemert, die regisseur van The liberated body, ’n SAUK-TV-
dokumentêr van 1996 oor die FPTC, die teks van Dead: A slight his tory of 
one called Ivan (1996) met haar. Reza merk op: 

Well, Gary said, why don’t we write a life of One Ivan? And then 
we laughed for about ten minutes and I don’t know, we just im-
mediately became fond of One Ivan. Of course, I’d been working 
on a Russian play and so I was very happy about Ivan and Saint 
Petersburg, and that’s how it happened. (Van Hemert & Fox 1996, 
getranskribeer uit TV-dokumentêr)

Hierdie Russiese milieu en die karakters resoneer deur die hele op voe-
ring in die vorm van oorspronklike geleentheidsmusiek deur Leon hard 
Praeg (wat self die akkordeon tydens die opvoerings gespeel het) en ’n 
keuse van bykomstige musiek verkry van die CD Zhalejka – Folklore aus 
St. Petersburg. 

Soos Gordon dit stel, handel Dead oor – 

[…] that sense of the absurdity, the grotesqueness of the moment 
of dying […] Ivan is Russian, but I mean he’s anywhere really, 
and I think it is a story a lot of us know. It’s about the people that 
are close to us […] mother, father […] church, community […] all 
those institutions that surround us and envelop us […] and this 
poor man is consumed by them. (Van Hemert & Fox 1996, getran-
skribeer uit TV-dokumentêr) 

Hierdie “slight history” van Ivan is ’n ekspressionistiese en surrea lis tie se 
reis deur sy geskende lewe van die wieg tot die graf. Die eerste karak ters 
wat ons in Reza se narratief ontmoet, is die besope en verslonste bio-
graaf wat Ivan se droewige verhaal opteken: ene meneer Horace Balls, 
wie se eie “hopeless life is manifest in and by his useless attempts to 
sell the story of One Ivan”, en die immer teenwoordige Singer, wat met 
sy “wist ful, nostalgic accordion becomes the Brechtian alienation tech-
nique of dis tancing the action” ten einde kritiese kommen taar daarop te 
lewer (Fine stone-Praeg 2002:86). Albei hierdie karakters word vertellers 
van Ivan se storie. 
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In aansluiting by die toon wat Reza in die onderhoud ingeslaan het, is 
die teks ’n groteske wrang komedie wat die donker, Gotiese, makabere 
maar ook humoristiese wyse van storievertel aanwend wat in talle van 
Reza se vollengtewerke aanwesig is, soos Diepe grond (1986) en Trits: 
Mis, Mirakel, Drif (1993). 

Reza se voorliefde vir die groteske blyk in Dead: A slight history of one 
called Ivan uit haar gebruik van die ongure liedjie en die onheil spel lende 
wiege liedjie cum kleuterrympie wat die versteurde Mother vir Ivan sing. 
Wanneer ons Ivan vir die eerste maal teëkom, is hy halfversmoor in die 
donker op sy sterfbed. ’n Koor van dansers sing vir hom in Grego riaanse 
cantusstyl “Oranges and Lemons” (Reza se verhoogaanwysings): 

What is all the fuss?
About a little pus?
Why not let it rot?
Throbbing and hot.
Let it squelch and squirt.
And out comes all the dirt.
Let it run and ooze.
What have you got to lose? (De Wet 2002c:89)

Die cantus parodieer die religieuse rites en rituele wat so dikwels die 
sterwende begelei en bieg oor die liggaam: “[…] its concealed and con-
gealed matter” (Finestone-Praeg 2002:86). Terwyl die gemartelde, ver-
binde en hallusinerende Ivan op sy sterfbed lê, braak hy sy skrynende 
seksuele fantasieë uit en hyg hy sidderend na asem, terwyl Nursie na 
al sy behoeftes omsien. Sy gee ’n inventaris van sy simptome (die ver-
hoog aan wy sing lui “excited”): Sy teken sy bloeddruk aan en sê dat hy 
geen stoel gang meer het nie, dat sy koors uitermate hoog is en sy hart-
klop “almost-not-at-all” is. Sy merk ook op sy “male member is very, 
very small (with a terrible, sarcastic laugh)”, en gevoelloos noem sy hom 
“Wee Willie Winkie” (De Wet 2002c:89). 

Net soos Nursie word Mother voorgestel as ’n oordrewe en ge de-
mo niseerde seksuele predator van die een of ander aard. Mother is ’n 
skepsel uit ’n nagmerrie – onversadigbaar, versmorend, veeleisend. Sy 
word geskets as ’n afstootlike, absurde parodie – enorme, versmorende 
borste wat sy in Ivan se mond druk en hom voed op haar eie ver dor we 
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gul sig heid. Die biograaf Horace Balls gee uit sy Big book ’n beskrywing 
van Mother:

Barely confined in taut, cheap cotton, her stomach protruded with 
monstrous abruptness. Her person expressed with over-power-
ing force every kind of physical process I remember, when she 
spoke to me, she seemed to swallow me down into her womanly 
amplitudes. Even her voice, gassy, ruminative, seemed a kind of 
alimentary canal and everything she said sounded like the slow 
release of noxious gas. (De Wet 2002c:90)

Wanneer sy haar wiegelied vir Ivan sing, hou sy hom krampagtig in 
haar kloue vas. Albei Ivan se ouers het hom geslaan wanneer hulle met 
hul eie, afwykende magspeletjies besig was, en die arme Ivan is on her-
roep lik in hulle geweld vasgevang: 

Lullaby
Baby, baby, naughty baby
Hush, you squealing thing, I say.
Peace this moment, peace or maybe,
Daddykins will pass this way.

Baby, baby, if he hears you
As he comes into the house, 
Limb from limb at once he’ll tear you, 
just as pussy tears a mouse.

And he’ll beat you, beat you, beat you,
And he’ll beat you to pap,
And he’ll eat you, eat you, eat you, 
Every morsel, snap, snap, snap. (De Wet 2002c:87–88)

Soos ek in my vroeëre beskrywing van Dead aangedui het, het die si nis-
tere en groteske inhoud van die werk, al is dit in ’n Russiese kon teks ge-
plaas, in 1996 diep geresoneer met die kwesbaarste deel van talle Suid-
Afrikaanse instansies. Ons eie geskiedenis van koloniale men ta li teit, 
Cal vinisme, beperkende religieë, patriargale vooroordele en mo ra li teite, 
as ook maatskaplike en politieke wandade was merkbaar na aan die 
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been: “Ivan’s repressed emotional body in his final hours, releases his 
torrent of pent up and pathologized anger” (Finestone-Praeg 2002:86). 

In haar resensie van Nasionale Kunstefees-werk in The Star lewer Pa-
tricia Handley (1996) die volgende kommentaar: 

This work, scripted by Reza de Wet for First Physical Theatre 
Company, is based on quotes from Jean Genet and Marquis de 
Sade […] Narrated by Lindsay Reardon, this grotesque portrait 
of a dying man and his abusive priest rips into hypocrisy, corrup-
tion and facets of sexuality with a relentless, sadistic physicality. 
Lindy Robert’s design and Leonhard Praeg’s score (which he also 
performs as part of the action) put the seal on a disturbing theatre 
piece which taps into a pervading masochism, that snarling bru-
tality, infecting South African lives. 

Soos De Wet was Gordon nog nooit lief vir openlike politieke kom men-
taar nie; albei het verkies dat hulle werk kritiek lewer deur middel van 
verbeeldingryke skeppings en parmantig onhebbelike humor.

In die slottoneel van Drifting lyk dit amper of die verhoog op hom self 
invou na gelang die ensemble van spelers die kasdeure van die ver-
hoog-binne-’n-verhoog saggies toemaak. Dan staan hulle stil by me kaar, 
en ten laaste knal die skoot van ’n vuurwapen. In hierdie slot han de ling 
is Andrew Buckland se kommentaar: “In the sadness of saying good-
bye, you can’t help but shoot off the glitter gun to celebrate the fact that 
[Reza] was here” (Buckland in Cilliers 2013:onderhoud [d]). 
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Trits as tematiese liminale ritueel

Mariëtte van Graan

Inleiding
Die liminale is inherent deel van teateropvoering en, by implikasie, van 
die dramateks. In wese het liminaliteit te make met ambivalensie, trans-
formasie, die gepaardgaande ritueel van afsondering, trans for masie en 
integrasie of herintegrasie, en die tusseninruimtes waarin hier die trans-
for masies plaasvind. Die karakter(s) of persone wat deur die trans for-
masie rituele en ruimtes beweeg, word as liminale figure be skou. Breed-
weg is byna enige dramaopvoering op sigself ’n li mi nale ritueel waar in 
akteurs van die gehoor en hul outentieke self af ge son der word, trans-
formeer tot die karakters wat hulle vertolk in die ver hoog ruimte (wat 
ter self dertyd ’n werklike, fisieke plek is en ’n meta fisiese ver beel dings-
ruimte tot stand bring) en aan die einde van die op voe ring her in te greer 
in die reële wêreld en hul werklike self. 

Fischer-Lichte (2008:88–89) bespreek hierdie tipe skuiwe tussen ak-
teurs en karakter(s) breedvoerig, en noem dit “perceptive multistability” 
wat die waarnemende subjek (die toeskouer) in ’n liminale toestand 
plaas.

Dit is egter nie dié opvoeringsverwante aspekte van die liminale wat 
hier ondersoek word nie, maar die tematiese liminale aspekte van Trits 
(1993). Hierdie hoofstuk is ’n verkenning van ruimtes en karakters in 
Mis, Mirakel en Drif, en die trilogie as ’n tematiese vergestalting van die 
li mi nale ritueel. Die Gotiek word sterk aan die liminale verbind – na-
vor sers soos Manuel Aguirre se werke is veral hier belangrik – en De 
Wet se oeuvre word ook sterk met Suid-Afrikaanse Gotiek verbind (vgl. 
o.a. Buys 2002, Van Zyl 2015, Hugo 2016, Stander 2016, Taljaard-Gilson 
2017). Gegewe dat die Gotiese aspekte van De Wet se werk reeds in-
dringend en vanuit verskeie perspektiewe nagevors is, word daar ook 
nie in hierdie artikel uitgebrei op Gotiese elemente wat skakel met die 
li mi nale nie.
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Reza de Wet se oeuvre is deurspek van ruimtes, storielyne en karak-
ters wat verband hou met die liminale. Die dramas in die Trits-trilogie 
is van die sterkste voorbeelde hiervan. Die verhoog ruimte word telkens 
as tusseninruimte gemarkeer deur die daarstel ling en oor tre ding van 
drum pels (limens) en/of die gebruik van die ruimte as ’n plek tussen 
plekke. Die stories wat tydens die opvoerings ont vou, beeld telkens ’n 
karakter (of karakters) uit wat transformeer tot ’n ander ka rak ter, en 
karakters wat aan hul lewens wil ontsnap en hulleself en hul plek in die 
same lewing wil transformeer. 

Hauptfleisch (1993:16) wys op toneelspelers en hul transformasie-
moont likhede as betekenisvolle instrumente in De Wet se dramas, en 
spe sifiek in Trits na die transformasies wat karakters soos die kon sta bel 
(Mis), Anna en Abel (Mirakel), asook Hermien en Sussie (Drif) tydens die 
op voe ring ondergaan. 

Tesame hiermee is die onderbou en invloed van religieuse rituele ook 
’n welbekende aspek van De Wet se werk. Hauptfleisch (1993:11) en Van 
Zyl (2015:657) spesifiseer dat Mis en Mirakel onder meer geïnspireer is 
deur Katolieke en Middeleeuse seremonies en rituele. 

Verder toon Barnard (1997:opsomming) aan dat daar ’n voortdu ren-
de rituele bevrydingspatroon in De Wet se werk te vinde is, dat hier die 
patroon van innerlike bevryding ’n rituele proses is waarin spel as ’n 
uit drukking van ritueel funksioneer, en ’n hoogtepunt in Trits be reik. 
Smuts (2001:228) wys uit dat die bundeling van dié dramas as ’n tri lo-
gie die simboliese waarde van die syfer drie aktiveer en die moont lik-
heid skep van “aansluiting by oerpatrone wat dikwels in gods diens tige 
rituele en sprokies aangetref word”. Hy noem ook dat die titels van die 
drie tekste die ritualistiese elemente van die tekste onderstreep (Smuts 
2001:228). 

Dus is dit nie vergesog om Trits as ’n tematiese vergestalting van 
die drie fases in die liminale ritueel te lees nie. Dit is nie die religieuse 
rituele of aspekte van (toneel)spel wat hier ondersoek word nie, maar 
die meer universele liminale ritueel wat terugdateer tot die ar gaïese, 
stam ge bonde verlede en nie aan die spesifieke geloofs oor tui ging of kul-
tu rele kon teks gebonde is nie. Aangesien die tema van trans for masie 
(ook in die vorm van ontsnapping en be vry ding) en die onder bou van 
spel en rituele met reëlmaat as kerneienskappe van De Wet se oeuvre 
uit ge wys word (vgl. o.a. Hauptfleisch 1993, Barnard 1997, Smuts 2001, 
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Gouws 2008 en Van Zyl 2015), is dit verbasend dat daar tot op hede geen 
na vorsing gedoen is wat pertinent fokus op aspekte van li mi na li teit in 
De Wet se oeuvre nie.1 In dié hoofstuk sal ek poog om hier die leemte te 
vul deur aan te toon hoe die dramas in die Trits-trilo gie elk afsonderlik 
be skou kan word as tematies verteenwoor digend van ’n fase in die 
limi nale ritueel. In die bespreking van elke dra ma sal daar nou gefokus 
word op relevante aspekte van liminaliteit in die ter saak like teks.

Liminaliteitsteorie, letterkunde en teater
Die liminaliteitsteorie het sy oorsprong in die veld van antropologie. 
Arnold van Gennep se seminale werk The rites of passage (1909) het ge -
dien as inspirasie vir die werk van Victor Turner, wat steeds be skou 
word as die kernwerke in die liminaliteitsteorie. Konsepte uit die li mi-
na li teits teorie word lank reeds met reëlmaat in die domein van li te rêre 
studies toe ge pas.2

Turner betrek karakters en situasies uit literêre werke van skrywers 
soos Tolstoi en Shakespeare as voorbeelde in The ritual process (1969), wat 
hoofsaaklik handel oor communitas, rituele en tradisies van die Ndembu.

In Dramas, fields and metaphors (1974) trek Turner ’n besliste ver band 
tus sen Westerse kuns (insluitende die letterkunde) en hierdie liminale 
pro sesse. Hy stel dit dat die ongewone, die paradoksale, die on logiese 
en die per verse die kunstenaar se denke stimuleer, en dat die uit beel-
ding van monsters en onnatuurlike situasies (onnatuurlik binne die 
kon teks van die betrokke kultuur, byvoorbeeld bloedskande) die kyker 
of aan hoorder dwing om wat hulle in húl eie kultuur as van self spre-
kend aan vaar te heroorweeg (Turner 1974:256). 

  1 Daar is wel enkele verwysings daarna, byvoorbeeld: “karakters in ’n liminale situasie” (Van Zyl 
2015:673).

  2 Enkele Suid-Afrikaanse voorbeelde sluit in die boek Beyond the threshold: Explorations of liminality 
in literature (2007), saamgestel deur H. Viljoen en C.N. van der Merwe, artikels soos Foster se 
“Marginale en liminale karakters in die werk van Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach: Sosiale kom-
men taar en die ondermyning van grense” (2004); Grobler, De Lange en Wenzel se “Liminality 
in J.M. Coetzee’s later experimental texts” (2015); en nagraadse studies soos Van Heerden se 
“Liminality, transformation and communitas: Afrikaans identities as viewed through the lens of 
South African art festivals: 1995–2006” (2009); en Van Graan 2008 & 2015, waarin ek self aspekte 
van die liminaliteitsteorie betrek het in my ondersoeke na spookstories en spookkarakters. Soos 
uit hier die voorbeelde gesien kan word, word die liminaliteitsteorie in ’n uiteenlopende variëteit 
stu dies op Suid-Afrikaanse letterkunde (en kultuurstudies) toegepas. Dit is ook die geval met die 
inter nasionale literêre wetenskap.
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Turner (1974:256) argumenteer verder dat die stelling van ’n pro ble-
matiese konsep (die ongewone of onnatuurlike situasie wat die kuns-
tenaar noop om ondersoek in te stel) in die vorm van ’n fisieke objek 
(boek, beeld, skildery) ’n pedagogiese funksie vervul, en dat die “pro-
bleem” uit die wêreld geneem word, in ’n kunsvorm vergestalt word 
(wat dan ’n liminale objek word), en dan weer so in die wêreld terug-
geplaas word (vgl. Donahue 2012:116 en Van Graan 2008:117). Hier die 
argument sluit aan by die stelling dat die teateropvoering op sig self 
’n liminale proses is, die akteurs en karakters liminale figure is en die 
verhoog ’n liminale ruimte is. 

In From ritual to theatre: The human seriousness of play (1982) skryf Tur-
ner (1982:7): “The essays in this book chart my personal voyage of dis-
covery from traditional anthropological studies of ritual performance to 
a lively interest in modern theatre, particularly experimental theatre.” 
Hy bespreek dan breedvoerig hoe drama, sosiale drama en ritueel met 
mekaar verband hou, en voer aan dat kuns – insluitende, en dalk veral, 
teater kuns – stelselmatig die plek van belangrike rituele oor neem en 
ver vul:

Theatre is, indeed, a hypertrophy, an exaggeration, of jural and 
ritual process; it is not a simple replication of the “natural” total 
processual pattern of the social drama. There is, therefore, in the-
atre something of the investigative, judgemental, and even pu-
nitive character of law-in-action, and something of the sacred, 
mythic, numinous, even “supernatural” character of religious ac-
tion – sometimes to the point of sacrifice […] In societies before 
the Industrial Revolution, ritual could always have a “flow” quali-
ty for total communities (tribes, moieties, clans, lineages, families, 
etc.); in post-industrial societies, when ritual gave way to individ-
ualism and rationalism, the flow experience was pushed mainly 
into the leisure genres of art, sport, games, pastimes, etc. […] The 
point here is that ritual (including its liminal phase) in archaic, 
theocratico-charismatic, patriarchal, and feudal societies (even a 
little in city-states becoming empires) and certain ancillary insti-
tutions such as religious drama provided the main cultural-flow 
mechanisms and patterns. (Turner 1982:12, 58–59)
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Turner beweer dat vermaakaktiwiteite soos teateropvoerings die ar gaïe-
se rituele van ’n vroeëre, meer stamgebonde bestaan ver vang. In hier die 
aktiwiteite word die rol van vroeë rituele, soos inisiasie rites, tri bu nale 
en selfs die karnavaleske ommekeer van die sosiale orde in min dere 
of meerdere mate van erns steeds vervul (vgl. Turner 1982). Hier kan 
reeds parallelle getrek word met De Wet se oeuvre, waar in daar veral 
kwes sies van Afrikanerskap, versweë werk lik hede van Afrikaner kul-
tuur, transformasie (veral in vroulike karak ters wat die oor gang tussen 
“meisie” en “vrou” betref, manlike karakters wat trans formeer om uit-
een lopende rolle te vervul), die oorgang van lewe na die dood en/of 
die oor treding van die grense tussen die lewendes en die dooies, en 
ver wronge of uitgestelde geregtigheid voorkom (vgl. o.a. Haupt fleisch 
1993, Smuts 2001, Gouws 2008 en Van Zyl 2015).

’n Diepgaande studie na aspekte van die liminale in spesifiek De Wet 
se werk en selfs die Suid-Afrikaanse teater in die liminaal historiese tyd-
perk van die vroeë 1990’s sou heelwat insae kon bied in die Suid-Afri-
kaanse en veral die Afrikanerkultuur wat nie hier ter tafel ge bring kan 
word nie. In dié hoofstuk moet volstaan word hiermee: dat li mi naliteit 
in verskeie vorme ’n integrale aspek van kuns is, dat dit in die besonder 
aan spel en teater verbind kan word; dat die rituele aspek daar van ’n 
kulturele leemte kan vul; en dat dié kwessies on ge twyfeld ter sprake is 
in De Wet se oeuvre. Vervolgens word die kern be grippe “li mi na liteit”, 
“liminale figuur”, “liminale ruimte” en “liminale ritueel” bon dig be-
spreek voor daar na die dramas in Trits in hierdie konteks gekyk word.

Liminaliteit
Liminaliteit is, in wese, ’n stand van “tussenin” – “betwixt and be tween”, 
of “neither here nor there”, soos Turner dit herhaaldelik noem. Dit is 
die “midpoint of transition in a status-sequence between two posi tions” 
(Turner 1974:237) wat Donahue (2012:118) beskryf as nie ’n sta tiese on-
to logie nie, maar ’n toestand van oorgang of trans for ma sie. Hier die 
tussen instand is die gevolg van ’n proses of ritueel waar in trans for masie 
van die individu(e) bewerkstellig word. 

In die antropologie word sulke liminale rituele spesifiek verbind aan 
ge boorte, puberteit, intrede in die huwelik, inisiasie in die priester dom, 
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en die dood. Turner (1969:95) verbind liminaliteit ook aan individue wat 
am bivalent (ambiguous) is binne die raamwerk van hul kulturele be stel. 
Die individu is “tussenin” omdat hy besig is om van stand of status in 
die gemeenskap te verander en dus nie op die normale binêre manier 
ge ka te goriseer kan word nie (Donahue 2012:116), of omdat hy/sy val 
tus sen die posisies wat deur gebruike, konvensies en seremonies toe-
ge ken word, deur byvoorbeeld as biseksueel te identifiseer in ’n he te ro-
nor ma tiewe gemeenskap (Turner 1969:95). 

Vir die individu is liminaliteit ’n toestand en in die liminale ritueel is 
li mi na liteit ’n fase waartydens die individu (ook die neofiet genoem) in 
dié toestand is, en die ruimte waarin die transformasie geskied, kan as 
li mi naal beskou word.

’n Figuur in die reële wêreld en ’n letterkundige werk (insluitende 
drama tekste) kan breedweg as liminaal beskou word wanneer die status 
van die figuur (persoon of karakter) ambivalent is. Aan die een kant is 
die figuur kwesbaar, magteloos, passief en “vry van die struk tu rele be-
gren singe van die samelewing én van die voordele wat lid maat skap van 
’n sekere groep meebring”. Aan die ander kant is die figuur “be mag tig 
en ’n gevaar vir bestaande strukture aangesien mense (of ka rak ters) in 
’n liminale toestand die normale gang van sake bedreig deur wat ‘nor-
maal’ is, in twyfel te trek” (Foster 2004:11). Breedweg be te ken dit dat ’n 
figuur wat as buitestander geteken word, as liminaal be skou kan word 
om dat hy/sy nie in die samelewing is waarvan die ander deel is nie.

’n Liminale figuur kan ook geken word aan ’n situasie of storielyn 
waar in die figuur ’n liminale ritueel (fisiek óf metafisies) onder gaan 
waar tydens ’n duidelik herkenbare verandering in die karakter se stand 
of posisie in die samelewing plaasvind (vgl. Turner 1969, Foster 2004 en 
Van Graan 2015). 

Die liminale ritueel of proses word soos volg deur Turner (1974:231–
232) uiteengesit: 

Liminality is a term borrowed from Arnold van Gennep’s formu-
lation of rites de passage, “transition rites” – which accompany 
every change of state or social position, or certain points in age. 
These are marked by three phases: separation, margin (or limen – 
the Latin for threshold, signifying the great importance of real 

Reza de Wet.indd   112 12/9/2019   12:39:39 PM



MARIËTTE VAN GRAAN 113

symbolic thresholds at this middle period of the rites, though cu-
nicular, “being in a tunnel”, would better describe the duality of 
this phase in many cases, its hidden nature, its sometimes myste-
rious darkness), and reaggregation. 

Turner (1974:232) verduidelik dat die eerste fase – die afsonderingsfase – 
bestaan uit simboliese gedrag wat die verwydering van die individu uit 
die groep of sosiale struktuur beklemtoon; dat die individu tydens die 
tweede fase – die liminale fase – tussen vaste punte van klassifikasie be-
weeg en dus ambivalent is; en dat die individu in die derde fase – die 
her integrasiefase – die bestaande sosiale struktuur herbetree (of, soms, 
’n nuwe struktuur betree), gewoonlik (maar nie altyd nie) met ’n hoër 
status. 

Turner (1982:25) wys verder daarop dat die oorgang tussen sosiale 
po sisies gereeld gepaardgaan met ’n fisieke reis. Die neofiet word ge-
woon lik fisiek van die samelewing afgesonder – een Suid-Afrikaanse 
voor beeld hiervan is ulwaluko, die Xhosa-tradisie waartydens seuns (die 
neo fiete, wat abakwetha genoem word) weke lank in isolasie in die berge 
bly, waar rituele transformatiewe handelinge (onder meer be sny de nis) 
uit ge voer word. Wanneer hierdie rituele afgehandel is, keer hulle na hul 
ge meen skap terug as volwasse mans. Relevant tot die latere be spre king 
van li mi nale rituele in De Wet se oeuvre is daar nie juis merk bare voor-
beelde van dié tipe inisiasierituele in die Afrikanerkultuur nie. 

Viljoen en Van der Merwe (2004:18) beskryf die liminale ruimte as ’n 
plek van speelse transformasie waarin verhoogde semiotiese aktiwiteite 
plaas vind. Die liminale ruimte word voorts beskou as ’n ruimte wat tus-
sen verskillende – en gewoonlik opponerende – ruimtes vas ge vang is, 
“being neither one nor the other, but rather borrowing use ful char ac ter-
istics from both” (Viljoen & Van der Merwe 2004:18). 

’n Limen word deur Aguirre (2006:15–16) beskryf as die grens of 
drum pel wat die liminale ruimte van die opponerende ruimtes skei: 
“The threshold is often embodied in such symbols as veil, door or win-
dow […] sometimes the threshold ‘expands’ and, in place of just a line, 
be comes a two dimensional space, a territory […] characters are apt 
to enter rather than cross it.” Algemene voorbeelde van limens is deur-
gange, ven sters, hekke, tonnels, riviere en bergpasse. 
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Die verhoog as liminale ruimte is voor die hand liggend, en spesifiek 
in De Wet se oeuvre kan gesien word dat die dramaturg die tussen in-
stand van die verhoogruimte besef en doel bewus só gebruik:

Onder daardie “realistiese” oppervlak is elkeen van haar dramas 
in der waarheid ’n verkennende verbeeldingsvlug, ’n spel met 
idees en beelde waarin die gehoor gevra word om hulle te ver-
diep. Sy is ’n dramaturg wat die konvensies, moontlikhede en 
be per kings van die medium terdeë besef. So bied die stel en die 
realis tiese aan slag van die teks vir die gehoor aanvanklik ’n gerus-
stel lende vas trap plek in die alledaagse en bekende – net so dat 
hulle ge lei de lik weg ge voer kan word op ’n ontdekkingsreis na ’n 
wêreld van be vryde spekulasie en verbeelding […] waar trans-
for masie na tuur lik en aanvaarbaar word. (Hauptfleisch 1993:13)

De Wet is duidelik bewus van die reële en terselfdertyd irreële aard 
van die verhoogruimte, en sy gebruik hierdie ruimtes effektief. In elke 
drama in Trits is daar karakters wat vasgevang is in iets waar uit hulle 
wil ontsnap, ’n ruimte wat as ’n tusseninwêreld beskou kan word met 
duidelik gemarkeerde limens, ’n begeleier vir die rituele oor gang na be-
vryding in die vorm van ’n misterieuse, selfs mistieke man3 en, aan die 
einde, tekens van ’n oorgang van een sfeer of stand na ’n vol gende. 

Vervolgens bespreek ek elk van die dramas in Trits as ’n tema tiese 
uit beelding van ’n fase in die liminale ritueel. Ter wille van bon dig heid 
sal hierdie besprekings oorsigtelik wees, en sal daar slegs ge fokus word 
op die identifisering van limens, li mi nale ruimtes, neofiete of liminale 
figure, asook aspekte van die teks wat die tersaaklike fase van die limi-
nale ritueel beklemtoon.

  3 ’n Interessante studie sou gemaak kon word van die manlike karakters (die konstabel in Mis, 
Dante du Pré in Mirakel en Maestro in Drif) as sjamanistiese figure wat die vroulike neofiete 
(Meisie in Mis, en Sussie en Ezmerelda in Drif) deur die liminale ritueel begelei. Daar is reeds 
hier na verwys in bestaande navorsing. Smuts (2001:227), byvoorbeeld, verwys spesifiek na “die 
binne trede van hierdie figure wat skynbaar hierdie isolasie kan ophef en vir die personasies be-
vry ding bring” as kenmerkend van De Wet se werk. Taljaard-Gilson (2017) noem hulle “ver teen-
woor diger[s] van die dood” wat die “vroulike personasie van haar benepe toestand bevry”. De 
Wet (in Hauptfleisch, Huismans & Finestone 1999:61) self beskryf hulle as “the presiding artistic 
con scious ness, they understand things like ritual. They could be seen as a shaman, they know 
the shape the play has to take”.
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Mis: Afsondering
Om aan te toon dat Mis as ’n tematiese vergestalting van die af son-
deringsfase van die liminale ritueel gelees word, fokus ek in my be-
spre king daar van op die limens wat op die verhoogruimte gestel word, 
en die ka rak ters (Miem en die konstabel) wat die bewegings van die 
neofiet (Meisie) rondom die limens beïnvloed. Hoewel Gertie ook ’n rol 
hier in speel,4 moet sy hier buite rekening gelaat word. Vader Gabriël op 
die solder, wie se totale afsondering wel hierdie tema beklemtoon, word 
ook hier weggelaat.

Fisieke en metafisiese limens word reeds in die verhoogaanwysings 
daar ge stel. Die stuk speel af op die “laaste aand van Augustus” (4),5 die 
oorgang tussen een afgebakende tydsperiode (maand) en die vol gende, 
en ook die oorgang tussen winter en lente (1 September is lente dag). Die 
simboliek hiervan hou ongetwyfeld verband met Meisie se karak ter ont-
wikkeling, veral wanneer die konstabel die tyd afbaken: “Na twaalf is 
ek vort” (42). 

Die plasing van die armoedige huisie “op ’n kleinhoewe net buite ’n 
platte landse dorpie” (3) suggereer dat die inwoners van hul ge meen-
skap af gesonderd is. Die konstabel beklemtoon dit ook aan hulle: “Julle 
bly so afgesonderd. Dit kan gevaarlik wees” (15). In die stel be skry wing 
word klem geplaas op die plasing van deure – “’n agterdeur agter regs 
wat na binne oopmaak, met ’n gaasdeur wat na buite oopmaak en ’n 
gang deur heel voor links,” sowel as die valdeur in die plafon (3). In 
die aan wysings vir effekte (4) word daarop aangedring dat die sirkus-
musiek altyd gehoor word wanneer die agterdeur oop ge maak word, 
wat die agterdeur as ’n limen tussen twee opponerende ruimtes mar-
keer. Dít op sigself is nie betekenisdraend nie, gegewe dat die hele stel 
op ge detail leerde wyse beskryf word, maar die relevansie hier van word 
gaan de weg duideliker. 

Dit is veral die kombuisvenster en agterdeur wat as limens ge mar-
keer word wat die neerdrukkende leefwêreld van Miem en Meisie skei 
van die buitewêreld en, veral, van die magiese, bevrydende, gevaarlike 

  4 Gertie kan self ook as ’n liminale figuur gelees word wanneer sy vir die konstabel dans en “twee 
mense” word (47).

  5 Alle bladsyverwysings na die dramatekste verwys na die 2008-uitgawe van Trits deur Maskew 
Miller Longman.
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wêreld wat deur die sirkus opgeroep word. Telkemale in die drama, 
wan neer Meisie naby die venster of deur kom of betrap word dat sy 
daar deur loer, word sy kwaai deur Miem betig en herinner dat dit ver-
bode is of dat daar iets boos en gevaarliks buite is (vgl. 7, 9, 19–21, 23–24, 
40–42). 

Wanneer Meisie haar regte name aan die konstabel openbaar, be weeg 
sy na die venster om deur die gordyne te loer (28), en in haar ver tel ling 
van die nag toe sy “ongehoorsaam” was en die sirkus besoek het, be-
skryf sy in detail hoe sy deur die venster geklim en deur die tuin hek-
kie ge hard loop het (29). Hieruit blyk ’n drang in Meisie om grense (of 
limens) te oortree en aan haar leefwêreld te ontsnap. 

Miem word geskets as ’n outoritêre, oorbeskermende ouerfiguur wat 
haar dogter se groei (ontwikkeling) striem deur haar afgesonderd van 
die wêreld te hou. Haar byna obsessiewe pogings om Meisie weg te hou 
van die deur en venster en alles wat daarbuite bestaan, is in skreiende 
kontras met haar ander doelwit: om Meisie getroud te kry. 

Gedurende die drama probeer Miem ooglopend om Meisie aan die 
jong konstabel as ’n potensiële bruid voor te hou (vgl. 24–25, 37–38, 48). 
Dit is hier relevant omdat ’n huwelikseremonie ’n liminale ritueel is, 
waar in die meisie (dus Meisie) die nuwe sosiale rol van “vrou” en “eg-
ge note” be tree.6 Dit plaas Miem in direkte opposisie met die kon sta bel 
wat, soos dit in die slot van die drama onthul word, juis daar is om Mei-
sie uit haar af ge sonderde bestaan te verwyder, maar nie om met haar te 
trou nie. Li mi nale spanning (’n onoplosbare situasie) word dus ge skep 
deur ’n gesagsfiguur wat die neofiet se oorgang tot vol was sen heid en 
’n nuwe stand in die samelewing terselfdertyd wil aanhelp en ver hoed. 

Miem se gesag word daadwerklik verwerp wanneer Meisie agent-
skap toon en haar lot in eie hande neem deur haar oor te gee aan die 
kon stabel/nar. 

Dit is in die slottoneel van Mis dat die direkte verband met die af-
sonderingsfase van die liminale ritueel werklik na vore kom. Die neofiet 
in die liminale toestand word gewoonlik gestroop van haar besittings 
en alle daagse kleredrag, en sy word ’n tabula rasa (Turner 1969:103 en 

  6 Dit is ook ’n poging om haar eie eggenoot se selfopgelegde afsondering op die solder tot ’n einde 
te bring. Miem glo dat Gabriël sal afkom vir die bruilof om Meisie na die kansel te vergesel (48).
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Dona hue 2012:118). Dit is ’n vorm van verstandelike afsondering wat 
Turner (1969:95) soos volg beskryf:

Liminal entities, such as neophytes in initiation or puberty rites, 
may be represented as possessing nothing. They may be disguised 
as monsters, wear only a strip of clothing, or even go naked, to 
demonstrate that as liminal beings they have no status, property, 
in signia, secular clothing indicating rank or role, position in a kin-
ship system – in short, nothing may distinguish them from their 
fellow neophytes or initiates. Their behaviour is normally passive 
or humble; they must obey their instructors implicitly, and accept 
arbitrary punishment without complaint.

Wanneer Meisie aan die einde kaalvoet in haar aannemingsrok (wat 
’n religieuse ritueel oproep) verskyn (50–52), meld sy haarself – binne 
hier die teoretiese raamwerk – aan as neofiet om die liminale ritueel se 
vol gende fase te betree. Sy kom gewillig, maar veg aanvanklik teen die 
konstabel deur haar hande oor haar ore te druk om nie die musiek te 
hoor wanneer hy die venster en deur doelbewus oopmaak nie, en haar 
fisiek teë te sit wanneer hy haar aanvanklik uitlei (51). Hoe wel sy ge-
willig verklee en aangemeld het, is haar oorgawe geleidelik en, in ’n 
mate, visueel ritualisties wanneer sy “fyn danspassies uitvoer wat her-
inner aan dié van ’n marionet” en “oor die drumpel dans” (51). Die 
kon stabel beweeg agter haar uit en sluit haar laaste oortreding van die 
limen beslis af deur die deur agter hom toe te klap (52).

Mirakel: Transformasie
Hauptfleisch (1993:11) skryf dat toneelspel en die transformasie van die 
speler aan De Wet sentrale metafore in haar ondersoek na die mens en 
sy versugtinge verskaf. Dít kom voor in al drie dramas in Trits, maar 
staan sentraal in Mirakel waarin al die karakters, op een na, akteurs van 
be roep is, en selfs die nie-akteur gedurende die opvoering tot ak teur 
ge maak word. Transformasie, as een van die mees eksplisiete temas 
van hier die drama, kan dus kwalik misgekyk word. In my bespreking 
fokus ek op die akteurkarakters as liminale figure wat dié tema deur lo-
pend ver ge stalt. Ander kwessies van liminaliteit, insluitende geboorte 
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en dood as liminale oorgange (Lenie se swangerskap en afsterwe) en 
die dubbel vlakkige verhoogruimte as ’n uitkringende limen wat betree 
eer der as oor tree word (vgl. Aguirre 2006 en Van Graan 2007:128–135), 
moet hier oorgesien word. 

Terwyl in Mis ’n duidelike neofiet geïdentifiseer kan word, is daar in 
Mirakel ’n groep liminale figure wat letterlik ’n bestaan voer uit trans-
formasie. Vroeër in hierdie hoofstuk is die verband tussen limi nale 
rituele en teater, sowel as die akteur as liminale figuur, aangeraak. In die 
be spre king van transformasie as ’n tema wat deur die akteur karak ters 
in Mirakel vergestalt word, moet verder hierop uitgebrei word:

The same person, in different situations, in a single day, can “put 
on” an act, or “act divinely”. Yet these opposites coincide in our 
common parlance; we speak of “playing a role”, when we intend 
a reference to some civically serious activity, such as an advisory 
role to a president. On the other hand, we talk of “great acting” 
on the stage as the source of some of our deepest “truest” under-
standing of the human condition. Acting is therefore both work 
and play, solemn and ludic, pretence or earnest, our mundane 
trafficking and commerce and what we do or behold in ritual the-
atre. (Turner 1982:102) 

Turner konstateer dat akteurs nie net ’n rol in ’n opvoering vertolk nie, 
maar ook ’n tipe ritualistiese rol in die samelewing deur hier die han de-
linge vervul. Die akteurkarakters in Mirakel kan duidelik aan dié stel-
ling verbind word. Dit kom veral sterk na vore in Du Pré, die leier van 
die reisende toneelgeselskap, Salomé en Abel (wat later tot Du Pré se 
op volger verklaar word). Hulle beskou hul beroep as ’n heilige doel of 
lewens rede (vgl. 97–98, 106, 114–116, 131, 138) en probeer selfs om Lenie 
se dood te versteek om ’n skandaal te voorkom wat die voort be staan 
van die geselskap in gedrang kan bring (132–135). 

Die transformasie van die akteurkarakters is tydelik en siklies – die 
akteur keer telkens terug na die karakter(s) vir elke opvoering, en ná 
die opvoering terug na hom- of haarself. In Mirakel vertolk die akteurs 
veel vuldige rolle omdat die geselskap te klein is om al die karakters in 
Elke man te speel. In die liminale ritueel gaan sulke transformasies ge-
woon lik gepaard met ’n simboliese kostuum, maar wanneer Du Pré sy 
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akteurs uittrap oor hul ontsteltenis oor die verflenterde kos tuums en 
rekwi siete, word dit duidelik dat hulle transformasie in ’n ander lig be-
skou moet word: “Julle dwase! Die vere maak die voël. Is dit wat julle 
dink? ’n Kunstenaar, ’n ware kunstenaar kan … betower met ’n veer, 
’n kar ton swaard, ’n paar stukkende skoene. Transformasie. Ek pro beer 
julle wys! Maar julle verstaan niks!” (97). Du Pré beskou hulle trans for-
ma sie vermoëns as inherent, nie uitsluitlik of spesifiek “ritua lis ties” nie. 
Hier vol gens is die akteurkarakters nie neofiete wat telkens ’n trans for-
ma sieritueel ondergaan nie, maar liminale figure wat in ’n voort du-
rende am bi valente toestand leef.

Anna se transformasie is die opvallendste. Sy is nie ’n akteur nie, maar 
wanneer sy Lenie se rol van die Dood in Elkeman lees, verander haar 
voor koms en persona drasties en lewer sy ’n onverwags oortuigende 
ver tol king (140–143).7 Dit is egter Abel se transformasie wat die sterkste 
aan die liminale ritueel van die trilogie verbind kan word omdat sy trans-
for ma sie van akteur tot kunstenaar as permanent voorgehou word. 

Die kentering van die naïewe Abel/Elkeman kom in die vorm van 
trans formasie deur lyding tot kunstenaarskap (Hauptfleisch 1993:16). 
On danks die feit dat die geselskap instem om hom aan Anna te “ver-
koop” in ruil vir haar stilte oor Lenie se dood (144–146), oortuig Du Pré 
hom om weer Elkeman te speel. Wanneer Abel instem om te speel en 
begin verklee vir sy rol, is Du Pré duidelik aangedaan, en wanneer Abel 
in sy kostuum by die repetisie inval, verander Du Pré van voor neme. 
Hy stuur Anna weg, en dan:

DU PRÉ: Mense. (Stilte. Bewoë) Hier het nou net iets groots 
ge beur […] Kyk na hom. Hy is deur diep waters. Sy geliefde het 
ge sterf! Hy het ’n kind verloor! Ons het hom verloën, verwerp 
en aan ’n slinkse vrou verkoop. Hy is … gebroke. Maar tog trek 
hy Elke man se jurk aan, gespe Elkeman se swaard aan en sê: “Ja. 
Ek is gereed.” Abel was ’n man. En ’n akteur. Maar op daar die 

  7 Daar is besliste ritualistiese ondertone aan Anna se transformasie waarop hier nie ingegaan kan 
word nie, soos haar verandering van kostuum en haar plasing voor die altaar in die tweede ver-
hoog ruimte. Hierdie opmerklike verskil tussen haar en die ander akteurkarakters is moont lik toe 
te skryf aan haar oorgang van karakter na akteurkarakter. Daar kan ook ’n konneksie ge maak 
word tussen haar en Lenie – Anna, wat moontlik vir Lenie se dood verantwoordelik is, neem 
Lenie se rol as die Dood oor in die opvoering en trek selfs Lenie se kostuum aan. Die limi nale 
ritueel van die dood sou tersaaklik wees in ’n verdere bespreking hiervan.
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oom blik het hy … ’n kunstenaar geword! ’n Kunstenaar! (Gaan 
na Abel en staan voor hom. Sag) Bravo. (Omhels vir Abel) Ver gewe 
my, ek het byna ’n groot fout begaan […] (Opgewonde) Ver staan 
julle nie wat dit beteken nie? Ek wag al so lank. Want ek word 
moeg en ek word oud! […] Nou weet ek! Hierdie gesel skap sal 
voort be staan! Ek benoem Abel hier teenwoordig (dra ma ties en 
ma jes tueus) as my opvolger! […]

ABEL (opgewonde): Ja, ek aanvaar, Meneer. Ek aanvaar! (151–152)

Hiervolgens kan Abel as ’n neofiet gelees word wat, soos Meisie in Mis, 
aan die einde van die toneelstuk van kleredrag en houding verander 
en in ’n veranderde toestand ’n nuwe lewensfase betree. Die kar di nale 
verskil is dat Meisie dié roete self gekies het, terwyl Abel deur on voor-
siene gebeure daartoe gedwing is. Sy uiteindelike transformasie tot 
kuns te naar en toekomstige verhoogde status as leier van die gesel skap 
word toegeskryf aan die belewing van trauma, nie aan ’n bewus te like 
keuse nie. 

Die finale transformasie bevestig die tema van transformasie in Mi-
ra kel, veral gegewe die ander transformasies en liminale as pekte in die 
teks. Daarvolgens lees ek die teks as ’n vergestalting van die transfor ma-
sie fase van die liminale ritueel. 

Drif: Herintegrasie 
Drif is, onder meer, ’n spookstorie waarin die susters Hermien en Sus-
sie met die gees van die gestorwe Ezmerelda kommunikeer. Die titel 
hou verband met oorgang, “eerstens oor die rivier en tweedens, soos 
oor die Styx, vanaf die lewe na die dood” (Van Zyl 2015:659). Dit begin 
as ’n séance waartydens Hermien as medium optree en die gees van 
Ezmerelda deur Hermien haar doodsnag verhaal (wat op die ver hoog 
as ’n terugflits opgevoer word). Die doel hiervan is om Ezmerelda se 
doop naam te leer ken sodat die susters dit op haar graf kan skryf en 
haar dwalende gees tot rus kan bring.

Tesame met die verband tussen die liminale en die Gotiese waar na 
vroeër vlugtig verwys is, is daar ook ’n sterk verband tussen spook sto-
ries (wat deels hul oorsprong in die Gotiek het), liminaliteit en limi na le 
ri tuele wat breedvoerig bespreek is in Van Graan (2008:14–18, 116–138; 
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2015:61–65, 166–227). ’n Volledige uiteensetting van hierdie ver band 
soos dit in die storielyn, karakters en ruimte van Drif mani fes teer, kan 
nie hier aan ge pak word nie; daarom fokus ek slegs op die limi nale toe-
stand van die (spook)karakters en die tematiese kwessie van (her)in te-
gra sie soos dit in die teks na vore kom. Ek lees Drif as ’n spook storie; 
daar om is die liminale proses van die dood en die ver on der stel ling dat 
ge stor wenes nie in ’n metafisiese “volgende wêreld” geïn te greer kan 
word as die begrafnisritueel nie voltooi word nie, spe si fiek hier ter sake.

Die onderskeid tussen “seremonie” en “ritueel” is belangrik aangesien 
die susters nie begrafnisseremonies vir die dooies hou nie, maar ritua-
lis tiese handeling saam met simbole (soos ’n grafsteen met ’n doop-
naam) gebruik om die dooies tot rus te bring. Turner (1982:80) skryf: 
“Ceremony indicates, ritual transforms, and transformation occurs most 
radically in the ritual ‘pupation’ of liminal seclusion – at least in life-
crisis rituals.” Turner (1969:169) gebruik Lloyd Warner se omskrywing 
(1959) van hierdie tipe rituele:

Life-crisis rites are those in which the ritual subject or subjects 
move […] from “a fixed placental placement within his mother’s 
womb, to his death and ultimate fixed point of his tombstone and 
final containment in his grave as a dead organism – punctuated 
by a number of critical moments of transition which all societies 
ritualize and publicly mark with suitable observances to impress 
the significance of the individual and the group on living mem-
bers of the community. These are the important times of birth, 
puberty, marriage and death.”

Die sterwensproses word reeds aanvaar as ’n liminale ritueel (vgl. Do-
nahue 2012) en die spookkarakter as ’n liminale figuur (vgl. Van Graan 
2008; 2015). Die transformasie wat deur die begrafnisritueel tot stand 
ge bring word, is transformasie tot die oorlede persona. Kort om, die oor-
ledene het fisiek ’n lyk en terselfdertyd ’n metafisiese per sona (spook) 
ge word. Hierdie ambivalente (en dus liminale) toe stand van be staan 
word beëindig wanneer die spook tot rus ge bring word. Daar in lê ’n 
sug ges tie dat die oorledenes finaal geskei word van die fisieke wêreld 
waar hul spook dwaal, en geïntegreer word in ’n meta fisiese wêreld, die 
hier na maals. Dit op sigself kan as ’n li mi nale ritueel ge lees word waar in 
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af son de ring, transformasie en (her)inte grasie plaas vind. Hierin lê die 
ver band tussen die liminale ritueel van die dood en die susters in Drif 
se “heilige roeping”: 

SUSSIE (draai haar rug op HERMIEN en loop ’n entjie weg. Nors): Ek 
is moeg om die swaar, nat lywe uit die water te haal! Ek is moeg 
om hulle die hele ent pad by die bult op te sleep! Ek is moeg om 
grafte te grawe! Elke keer vat dit ’n hele dag […] Nou vir wat los 
ons hulle nie net nie?

HERMIEN (vinnig na SUSSIE. Draai haar om, skud haar effens en druk 
haar gesig byna teen dié van SUSSIE): Want dit is ons heilige plig! 
So het Moeder ons grootgemaak […] Jy weet tog wat gebeur 
met die ellendelinge wat ’n waterdood sterf en nooit gevind 
word nie. Wat vir altyd in die diep en donker water lê tussen 
slyk en krappe. Niemand weet van hulle nie. Hulle word nie 
or dent lik begrawe (wys by die venster uit) met hulle doop name 
op ’n kruis nie. Nee, hulle ken geen rus nie! Hulle dwaal rond 
tot die laaste dag. Is dit wat jy wil hê? (184)

Hiervolgens is dit Hermien en Sussie se “heilige plig” om die doods ri tue-
le vir hierdie gestorwenes te voltooi sodat hulle rus kan vind of, an ders 
ge stel, finaal afgesonder kan word van die wêreld van die lewendes en 
ten volle geïntegreer kan word in die wêreld van die dooies. So doen-
de word die oorledenes as’t ware – soos die antropologiese limi na li-
teits teorie dit wil hê – uit een samelewing afgesonder, en in ’n ander 
same le wing ge ïn te greer in ’n getransformeerde of veranderde staat. Die 
susters se “heilige roeping” is dus ’n doelbewuste rituele han de ling en 
’n morele verpligting om die dooies van ’n toestand van eindelose li mi-
na liteit te verlos. 

In Drif is daar nie ’n karakter wat duidelik as ’n neofiet gelees kan 
word nie, maar wel liminale figure wat in ’n staat van ambivalensie be-
staan. Hermien, as ’n medium, transformeer telkens wanneer sy ’n gees 
toe laat om tydelik besit van haar liggaam te neem. Die toneelaanwysings 
vir die séance stel dit onomwonde dat dit ’n “wesenlike transformasie” 
is – Hermien “speel nie Ezmerelda nie, [sy] ís Ezmerelda” (188). 

Sussie word weens haar boggel deur haar familie van die buitewêreld 
af gesonder. Daar kan parallelle getrek word tussen Sussie en Meisie in 
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Mis: Albei is jong vroue wie se ontwikkeling deur ’n ander vrou ge stuit 
word, wat aan hul lewens wil ontsnap en in die slottoneel onder die 
in vloed van ’n mistieke mansfiguur die nag in verdwyn. Dit is egter 
nie ge noeg om Sussie onomwonde as ’n gewillige of bewuste neofiet te 
be skou nie. 

Die spookkarakter Ezmerelda is die sentrale liminale figuur in hier die 
teks, al verskyn haar spook nooit op die verhoog nie. Haar teen woor dig-
heid as spook word aanvanklik slegs deur klankeffekte gesuggereer, dan 
word haar geestesverskyning deur Hermien vertolk, en wanneer Ezme-
relda wel op die verhoog verskyn, is dit in die terugflits na haar laaste 
nag as lewende. Selfs haar teenwoordigheid in die dramaopvoering kan 
as ambivalent beskou word – sy is daar, maar ook nie. 

Die susters is blykbaar suksesvol met die (her)integrasie van Ez me-
relda: Hulle leer haar volle doopname vir die kruis op haar graf, en Her-
mien verklaar: “Nou is ons verlos van haar geween en sy smaak soete, 
ewige rus” (219). Maar dit los nie die liminale spanning in die teks op 
nie. Daar is steeds lyke in die rivier, en die susters sal die begrafnis ritueel 
her haal delik vir vreemdelinge moet uitvoer. 

Hermien bly ’n medium en ambivalente figuur wat tydelik haar lig-
gaam aan onbekende geeste afstaan. 

Hoewel Sussie se uiteindelike lot onbekend is, dra die slottoneel die 
sug ges tie dat sy haarself van haar afgesonderde lewe bevry deur die 
rui sende rivier in te loop – wat impliseer dat Hermien dalk ook vir háár 
die be grafnisritueel sal moet uitvoer sodat sy nie as ’n spook rond dwaal 
nie. 

Samevatting en gevolgtrekking
In elke drama in Trits kan limens, liminale ruimtes, liminale figure (am-
bivalente figure en/of neofiete), asook gedeeltes van liminale rituele 
ge ïdentifiseer word. Binne die bestek van hierdie hoofstuk kon al die 
as pekte van liminaliteit nie volledig bespreek word nie, maar die teen-
woor dig heid daarvan is duidelik aangetoon. Wanneer daar na die tema-
tiek van elke drama gekyk word, is dit ook duidelik dat elkeen op hier-
die wyse aan ’n fase in die liminale ritueel verbind kan word, en dat die 
teks as ’n gefragmenteerde uitbeelding van die liminale ritueel ge lees 
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kan word. Daar is nie ’n deurlopende storielyn wat die dramas in die 
tri logie aan mekaar verbind nie; daar is nie ’n spesifieke tipe limi nale 
ritueel wat van een drama na die volgende vervolg en voltooi word nie; 
dit is nie eens dieselfde aspekte van liminaliteit wat in elke drama na 
vore kom nie. Daarom is in die aanvang van die hoof stuk dui de lik aan-
ge toon dat die dramas as tematies verteenwoor di gend van die limi nale 
ritueel beskou kan word, met Mis se tematiese uit beel ding van af son de-
ring, Mirakel se tematiese vergestalting van trans for ma sie in die akteur-
karak ters, en Drif as ’n teks wat tematies fokus op die limi nale rituele 
van die dood en, daardeur, integrasie.

Elke drama in Trits eindig met akteurs wat die verhoog op ’n byna 
ri tua listiese wyse verlaat soos die karakters hul eie (tydelike) leefwêreld 
verlaat. 

In Mis dans Meisie kaalvoet in haar aannemingsrok in ’n tipe be swy-
ming op die maat van sirkusmusiek die huis uit. Die akteurs in Mirakel 
verlaat die dorp in hul kostuums onder die musikale bege lei ding van 
Antoine se fluit, terwyl Salomé met haar engelvlerke heel agter loop en 
’n tref fende visuele beeld skep. In Drif skeur Sussie ’n knoop van haar 
nag rok af en bêre dit sorgvuldig in die aandenkings blik kie voor dat sy 
deur die portaalopening in die rigting van die ruisende rivier ver dwyn. 

Hierdie ritualistiese gedrag van die laaste karakter op die verhoog 
sug gereer telkens dat een fase afgehandel is en ’n volgende begin, want 
elke slottoneel is oop vir ambivalente interpretasies vanweë die donker 
onder tone en ander tekens in die tekste: Meisie word bevry of dalk 
ver moor; die akteurs sal voortspeel in die veld of dalk in die tronk be-
land oor Lenie se dood; Sussie sal sterf of dalk ’n nuwe lewe saam met 
Maestro begin. 

Hierdie ambivalente slottonele versterk die beskouing van die trilo-
gie as ’n liminale ritueel omdat die gehoor telkens gelaat word met die 
gevoel dat ’n proses onvoltooid is. 

De Wet het vroeër in haar loopbaan onder die kritiek deurgeloop dat 
haar werk nie pertinent polities van aard was in ’n tyd toe die kul tu-
rele struggle en politieke rebellie vooropgestel is in die landskap van 
Afri kaanse letterkunde nie. Maar Hauptfleisch, Huismans en Fine stone 
(1999:56) beklemtoon dat De Wet se oeuvre ’n analise bied van die fa-
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sette wat die moderne Afrikaner uitmaak, en daardeur uiters rele vant 
was in terme van die stryd vir die siel van die nasie. Haupt fleisch het 
haar selfs as ’n kulturele aktivis beskryf, en Huismans en Fine stone meld 
dat sy die Afrikanermentaliteit, mites en morele waardes onder soek 
(Hauptfleisch, Huismans & Finestone 1999:56). Daarvandaan is dit nie 
’n groot sprong om De Wet se werke binne sosiologiese of antro po lo-
giese raamwerke te lees nie.

Binne die raamwerk van die liminaliteitsteorie kan Trits beskou word 
as ’n versugting na bevryding uit ’n onhoudbare kulturele situasie, veral 
ten opsigte van die rol van die vrou in die Afrikanerkultuur en die streng 
op set van die sosiale hiërargie en verwagtinge. Die afwesigheid van die 
oer rituele wat, in ’n meer stamgebonde bestaan, die oorgang tussen 
vrou en meisie bewerkstellig het, is nie meer teen woordig nie. Der halwe 
word vroue soos Meisie en Sussie vasgevang in hul rol of si tua sie, en 
meta fisiese of emosionele bevryding word ’n psigologiese stryd eerder 
as die verwagte, normale lewensverloop. 

Ander figure (soos die oujongnooi Gertie in Mis, die swerwende 
ak teurs in Mirakel, die immer eensame Maestro in Drif) word ook ver-
strengel in ’n kulturele bestel wat nie veel ruimte gun vir “anders wees” 
of liefde buite huweliksverband nie. Hierdie temas uit tekste wat in die 
1990’s opgevoer en gepubliseer is en afspeel in die vroeë lente van 1910 
en 1930 (Drif), en Augustus 1936 (Mirakel en Mis) is steeds rele vant in 
ge sprekke rakende Afrikaner kul tuur en -identiteit. 

Daar kan nog heelwat geskryf word oor die spel van liminale rituele 
in dramatekste en die kulturele en sosiohistoriese raamwerk van De 
Wet se werke; die liminaliteit van die akteur en die ritueel van teater; 
die verband tussen die Gotiese en liminale; die vroulike neofiete en 
die sjamanistiese, mistieke mans; die spookkarakters en rituele van die 
dood; die liminale verhoogruimte; en die spel met die toeskouer in die 
oeuvre van Reza de Wet. 

Hierdie temas en liminale aspekte strek verder as Trits, en ek sou my 
ver stout om te sê dat aspekte van liminaliteit dalk ’n tot dusver on ont-
ginde kernaspek van De Wet se oeuvre is. My bespreking van die dramas 
in Trits binne die raamwerk van die liminaliteitsteorie is, soos telkens 
aan ge toon, oorsigtelik en onvolledig, en lei dalk tot meer vrae as wat dit 
klink klare antwoorde bied. Juis hierin lê my huldiging van Reza de Wet 
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as drama turg: dat haar werk, vanuit ’n navorsingsperspektief, nog lank 
nie uit ge put is nie, en dat nuwe benaderings steeds nuwe insigte bied 
in haar be spreking van, ondersoek na en kritiek op Afrikaner kultuur en 
die manlike en vroulike identiteite wat daarin vas ge vang is. 
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Ouer spore in Drif

Marisa Keuris

Inleiding
In hierdie hoofstuk fokus ek grootliks op die invloed van werke en per-
sone wat Reza de Wet self voor in die gepubliseerde teks van Drif noem, 
terwyl ek ook in die bespreking vergelykings tref tussen haar drama en 
H.A. Fagan se Opdrifsels – ’n interteks waarna sommige kritici ook ver-
wys. In haar bedanking vooraf in die dramateks skryf sy: “Ek bedank 
my ma wat my in aanraking gebring het met die donker stroom, die 
broers Grimm, Die goue kring en die Noh-drama.”

Haar ma, Elizabeth Mary (née Marais), noemnaam Tawtie, neem Reza 
graag na die sirkus en kweek ’n passie vir die verhoog reeds op vier-
jarige ouderdom by haar wanneer sy haar neem na ’n op voe ring van 
Uys Krige se Die goue kring, Reza se eerste volwaardige ken nis making 
met die teater. Haar ma se liefde vir sprokies sorg ook dat die “ver hale 
van die Grimm-broers en die gedigte en spookstories van Eugène Marais 
dien as literêre moedersmelk” (Stander 2017).

Die frase “donker stroom” is ’n bekende verwysing na Eugène Marais, 
iemand aan wie sy verwant was en vir wie sy uitgesproke bewon de ring 
ge had het. Die Grimm-broers is natuurlik ’n verwysing na die be kende 
Duitse broers (Jacob en Wilhelm) wat sprokies en volks ver hale in die 
19de eeu opgeteken en gepubliseer het – vertel lings wat wêreld wyd en 
ook in Suid-Afrika bekend is. Die Grimm-sprokies het dikwels donker en 
ge weld dadige temas (o.a. bespreek deur Rowan Jones). Die Japan nese 
Noh-teater is ’n ou teatervorm (reeds van af die 14de eeu) en is bekend 
vir sy gestileerde aard, sy gebruik van sang en dans, terwyl die plot 
dikwels steun op legendes, geskiedenis, letter kunde en hedendaagse 
ge beure. Die temas put ook dikwels diep uit drome, bonatuurlike 
wêrelde, spoke en geeste. 

In dié bespreking sal hoofsaaklik gekyk word na die invloed van drie 
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van die skrywers genoem by Reza de Wet se drama Drif. Die drie figure 
word in chronologiese volgorde bespreek: (1) Eugène Marais (1871–
1936), (2) H.A. Fagan (1889–1963) en (3) Uys Krige (1910–1987). Reza de 
Wet het ’n duidelike belangstelling in die magiese en die bo na tuur like 
ge had, soos blyk uit biografiese inligting oor haar en uit on der houde 
wat met haar gevoer is. In talle van haar dramas vind mens karak ters en 
ge beure wat die vreemde vergestalt en voorstel. In te res sant genoeg is 
dit juis die vreemde/magiese/bonatuurlike wat soos ’n goue draad loop 
deur al drie se verbintenis met, en invloed op, De Wet. Ter inleiding tot 
hul invloed op haar – en spe si fiek op haar drama Drif – word ’n kort 
be spreking gewy aan die rol van die so ge naamde bonatuurlike in die 
vroeë Afrikaanse drama en ander werke. 

Vreemd en bekend
Die invloed van die neo-Gotiese en die neo-Victoriaanse op De Wet se 
werke is reeds in verskeie studies uitgewys en ondersoek (o.a. Stander se 
MA-verhandeling [2016]). Elemente van die bonatuurlike/magiese, die 
voor koms van vreemde karakters, opvallende sprokies agtige ge beure, 
en dies meer is bekend. Die invalshoek in hierdie stu dies is meest al die 
laat 19de-eeuse Europese invloed op haar werke. Tog vind mens ook by 
sommige van haar dramas ’n sterk plaaslike gesi tueerd heid, naam lik in 
die dramas wat in die 1930’s afspeel en ken mer kend van ver al die Afri-
kaanse gemeenskappe van daardie era is. 

In Trits (1993), waarin Drif saam met Mis en Mirakel uitgegee is deur 
HAUM-Literêr, word die dramatiese gebeure se tyd vir elk van die dra-
mas soos volg aangedui: Mis – “Agtuur, die laaste aand in Augustus 1936” 
(27); Mirakel – “Die derde week in Augustus 1936” (75); en Drif – “Laat nag in 
die vroeë lente van 1910 en 1930” (129). 

Die plasing van haar werke in dié tydvak is natuurlik belangrik: Vir 
die huidige leser of toeskouer van die dramas roep dit so ’n vervloë tyd-
perk op (so lank gelede) dat dit eintlik ’n vreemde, anderste wêreld is. 
Die outydse taalgebruik, dikwels eienaardige karakters en on ver klaar-
bare gebeure werk meestal ook vervreemdend in op die mo derne leser/
toe skouer. Dit is asof ons ’n blik kry op ’n herkenbare wêreld, wat tog 
ook vreemd en sprokiesagtig voorkom. 
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By die (her)lees van ou Afrikaanse dramas van die 1930’s (’n tyd vak 
waar in H.A. Fagan se werke ook val) wek die dramatiese ruimtes, ge-
beure en karakters se plasing in hierdie periode ook by die heden daag-
se leser ’n mengsel van nostalgiese bekendheid en vreemdheid. Dit 
is op val lend dat die tema van die bonatuurlike ook voorkom in ver-
skeie vroeë Afri kaanse dramas, onder meer in die dramas van Fagan en 
Marais. 

Die belangstelling in die bonatuurlike onder die Afrikaner is deur Jo-
han nes Bertus de Villiers opgeteken en bespreek in sy boek ge titel Agter 
die somber gordyn (2011). In sy “Voorwoord” gee hy die bloei tyd perk van 
hier die belangstelling soos volg weer: 

In die jare vanaf die 1870’s tot die 1970’s was daar onder Afrika-
ners ’n lewendige subkultuur bekend as die spiritisme. Spiri tis-
te het landwyd in klein groepies bymekaargekom om met die 
dooies te kommunikeer. Soms het hulle rondom tafels gesit, met 
hulle hande op die tafelblad, en die geeste gevra om die tafels te 
skud; by ander tye het hulle tegnieke soos glasie-glasie ge bruik 
om bood skappe uit die doderyk uit te spel. (De Villiers 2011:7)

Volgens De Villiers (2011:23) was: 

Die spiritisme […] ’n uitheemse vorm van geestekommunikasie 
wat in die VSA ontstaan en via Europa na Suid-Afrika ingevoer 
is. In Suid-Afrika, en spesifiek onder Afrikaners […], het dit egter 
merk waar dig vinnig en wyd versprei. Afrikaners was al geslagte 
ge woond aan die idee dat die afgestorwenes in die vorm van 
spoke tussen hulle wandel […] In die jare toe Afrikaners meestal 
platte lands en semigeletterd was, het hul volksgeloof in ’n groot 
mate uit spookgelowe bestaan. 

De Villiers (2011:39) noem dat vanaf die begin van die 20ste eeu, toe die 
Afrikaners verstedelik en kinders baie beter opvoeding gekry het, hier-
die volksgeloof met iets “meer modern[s], amper wetenskaplik[s]” ver-
vang [is] en [dat] “die spiritisme […] die meer moderne alternatief vir 
die spookgeloof [geword het] vir opgevoede, stedelike Afrikaners”. Hy 
stel ook dat dit nie net gewone Afrikaners was wat deur die spiri tis tiese 
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be we ging van die 18de en 19de eeue meegevoer is nie, maar dat ver al 
die Afrikaner intelligentsia daardeur beïn vloed is: 

Die spiritisme was deel van die lewe van figure wat die Afrikaner-
identiteit help formuleer het. Hulle was deel van die literêre 
kringe wat later ’n impak op die Dertiger- en Sestigerbewegings 
sou hê. Hulle was gesiene Afrikaanse wetenskaplikes. Hulle was 
daar in die heiligdomme van die Afrikaanse media en aka de mie. 
Die spiritisme het ’n rol in die lewe van argetipiese volks figure 
soos genl. Koos de la Rey en Johanna Brandt gespeel. Dit was hoe-
ge naamd nie net ’n tydverdryf vir volksvreemdes nie. (De Villiers 
2011:10–11)

In die eerste dekades van die 20ste eeu was dit veral die “maatskaplike 
elite” (magistrate, dokters, sakelui) wat daarby betrokke was. Verskeie 
ar ti kels oor die spiritisme het gereeld sedert 1912 in Die Brand wag en van-
af die 1920’s in Die Huisgenoot verskyn, en is dus deur ’n groot deel van 
die Afrikaanse leserspubliek van destyds gelees.

In die bespreking oor Marais, Fagan en Krige se onderskeie invloede 
op Reza de Wet se drama Drif val dit op in hoe ’n mate dit juis hier die 
be lang stelling in die bonatuurlike by elk van dié skry wers is, wat as ’n 
ge mene deler uitgelig kan word. Terwyl Marais en Krige se in vloed blyk 
uit enkele en bepaalde aspekte van die drama, vind ’n mens dat wan-
neer Fagan se Opdrifsels en Reza De Wet se Drif in ver ge lykende lees 
teen oor me kaar ge plaas word, groter en dieperliggende oor een koms te 
tus sen die twee werke na vore tree.

Eugène Marais (1871–1936)
Eugène Marais was die broerskind van Reza de Wet se oupagrootjie, en 
haar intense belangstelling in hom blyk duidelik uit die semi-outo bio-
gra fiese drama, Verleiding, wat sy oor hom geskryf het. In ’n onder houd 
wat Brand (2005:14) met haar gevoer het oor Verleiding noem sy die vol-
gende oor sy verbintenis met hulle familie en hoe sy hom beskou:

Marais het vir alle praktiese doeleindes by my oupagrootjie se 
broer, Charles Marais, op Boshof grootgeword. Dit was amper sy 
ouer huis. […] My oupa het dus ook saam met hom groot ge word. 
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Ge volg lik het ek baie van hom gehoor – daar was ’n atmos feer 
van baie oor hom praat. Maar ook sy skryfwerk trek my aan; sy 
ge digte. En sy Dwaalstories – dis vir my die mooiste prosa in Afri-
kaans. […] Marais se spookstories is vir my baie interes sant, ’n 
in spi rasie. Spookstories is eintlik inherent aan die Afrikaanse kul-
tuur. 

Rousseau (2005:131) noem in sy bekende biografie oor Marais, Die groot 
ver lange: Die verhaal van Eugène N. Marais, hoe Marais tydens ’n reis 
saam met ’n groep Duitse studente (in ongeveer 1898) “nou kom by drie 
van sy grootste studierigtings in Europa – skynbaar teenstrydig, maar 
vir Marais nou verwant en aanvullend – nl. die geneeskunde, die siel-
kunde en die bonatuurlike”. Volgens Rousseau kan die verband tussen 
hier die drie vakgebiede teruggevoer word na die invloed wat ’n Oos-
ten ryk se dokter naamlik Franz Anton Mesmer aan die einde van die 
18de eeu in Parys uitgeoefen het. Hy kon glo deur “diere mag ne tis me” 
siekes ge nees: “In werklikheid was dit niks anders as hipnose – ‘mes me-
risme’ – nie, waarin Mesmer ’n meester was” (Rousseau 2005:131). Toe 
sy metodes ondersoek word deur ’n Franse koninklike kom mis sie en 
hulle die metodes gevaarlik bevind, verdwyn Mesmer. Sy “werk” word 
egter voortgesit – soms wel deur ernstige ondersoekers, maar dik wels 
ook deur bedrieërs en charlatans. 

Volgens Rousseau is mesmerisme vir die eerste keer in die 1880’s deur 
’n neuroloog, dokter Jean-Martin Charcot, wetenskaplik toe ge pas in die 
Salpêtrière (’n Paryse hospitaal vir geesteskwale), waar pa siënte wie se 
fisieke gebreke (soos verlamming) deur psigiese fak tore ver oor saak is, 
deur hipnose genees is.

Marais was bewus van hierdie ontwikkelinge en was self ’n uit ste-
kende hipnotiseur. Katinka Heyns se film Die wonderwerker (2012), wat 
handel oor Marais se laaste jare, beeld in verskeie tonele sy be dre wen-
heid as hipnotiseur uit. Rousseau (2005:134) verwys na Marais se ver-
haal Laramie die wonderwerker, waarin die Salpêtrière-hospitaal ge noem 
word en ander “insiggewende biografiese” inligting in hier die ver band 
oor hom verskaf word. 

Naas hierdie invloed, noem Rousseau (2005:31) dat daar in die mid-
del van die 19de eeu “’n nuwe modeverskynsel, die spiritisme, uit die 
Verenigde State na Brittanje en die Vasteland (oor)waai”. Hoe wel hy 
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Marais se belangstelling ook in hierdie veld beskryf, onder meer dat hy 
’n séance van ’n Italiaanse medium, Eusapia Palladino, by ge woon het, 
en noem dat Marais sy vernuf en handvaardigheid ook in meer fi sieke 
vorme (goëlkunsies, kaartspel en die gooi van messe) kon toon (Rous-
seau 2005:34, 135), maak hy geen verwysing na enige spi ri tis tiese groep 
waar aan Marais behoort het nie. In die lig van De Villiers se studie oor 
hierdie beweging in Suid-Afrika wat hierbo bespreek is, kan ’n mens 
aan neem dat hy – indien hy nie lid van so ’n groep was nie – wel van 
so da nige groepe bewus was. 

In ’n meer onlangse werk oor Eugène Marais, Donker stroom: Eugène 
Marais en die Anglo-Boereoorlog (2015), verwys Van der Merwe (2015:95–
103) ook uitvoerig in sy bespreking van Marais se jare in Londen en 
reise in Europa (veral Duitsland) na sy belangstelling in die spiritisme 
en die teosofie. 

Reza de Wet was duidelik bewus van die genoemde biografiese ge-
gewens (hipnose, teosofie en séance-ervaring) waarmee Marais hom 
be sig ge hou het. In die Brand-onderhoud noem sy ook “dat hy diep 
be trok ke [was] in die Vrymesselary, die okkulte en so” (Brand 2005:14). 
In Drif is dit veral die figuur van die hipnotiseur Maestro wat Marais 
op roep: Self stel sy dat “Marais ’n verleidelike figuur [was] – veral met 
vroue” (Brand 2005:14). Ook die inbedding van die lang séance toneel 
binne Drif kan se ker lik op grond van bogenoemde biografiese kennis 
as ’n be paalde aan dui ding van Marais se invloed op De Wet se drama 
uit ge wys word.

Maestro, die hipnotis
Maestro se voorkoms word soos volg beskryf:

HERMIEN: Hy is lank. Ek moet opkyk na hom. Hy dra ’n mantel 
en swart stewels. Sy hare is donker. Sy oë is … diep … en swart. 
(140)

Hy stel hom soos volg aan die twee susters (Hermien en Sussie) voor:

MAESTRO: […] Ag, liewe dames, dit het my skoon ontgaan. 
(Staan op) Laat ek my voorstel. Ek is Maestro, die befaamde hip-
no tis. (Maak ’n formele buiginkie en gaan sit weer) Ek beoefen die 
kuns van hipnose. (148) 
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Die dramatiese gebeure van Drif wys duidelik dat Maestro beslis be-
sondere hipnotiese magte besit en twee van die vroue (die jong Ez me-
relda geplaas in die dramatiese verlede van 1910 en die ouer Sussie ge-
plaas in die dramatiese hede van 1930) onder sy invloed bring en hou. 
Terwyl albei hom aanvanklik interesseer en hy hulle dan sensueel ma-
ni puleer, is daar deurgaans ook ’n onder toon van geweld in sy optrede 
teen oor hulle. 

Dit is duidelik (reeds by hulle aankoms) dat Ezmerelda, hoewel dik-
wels bang vir Maestro, ook telkens min of geen weerstand bied wan-
neer hy haar sensueel manipuleer nie:

Maestro kom by die linkertrappies af. Hy gaan na die bank en buig voor-
oor asof hy vir Ezmerelda versigtig wil neerlê, maar laat haar dan die 
laas te entjie val.

EZMERELDA: Eina! Ek het seergekry. (Huilerig) Hoekom het jy 
dit gedoen? […]

EZMERELDA: Miskien is dit my rug. Miskien is my rug gebreek.
MAESTRO: […] Dan sal jy rondgedra moet word soos ’n lap pop. 

(Buig oor haar en streel haar sag en sensueel. Sag, met sy gesig naby 
hare) Ek sal jou moet aantrek … en uittrek en alles vir jou doen. 
(Sit sy hande onder haar rok in) Kan jy … dit voel?

EZMERELDA: Ja.
MAESTRO: En dit? (Skuif sy hande hoër op)
EZMERELDA: Ja.
MAESTRO (staan vinnig op): Nou dan is dit seker nie so erg nie 

[…]
EZMERELDA (sit stadig regop): Ek is oral … gekneus. (142–143) 

Uit die verdere verloop van hierdie toneel is dit duidelik dat Ezmerelda 
eint lik willoos in sy teenwoordigheid is en dat die verhouding deur-
gaans ge ken merk word deur ’n wrede spel van eers sensuele ver lei ding 
en dan ’n ab rupte en hardhandige wegstoot. Dit is duidelik dat sy haar 
doel ge dien het en dat hy verveeld is met haar. Dat hierdie optrede eint-
lik ’n pa troon is van hoe hy jong vroue verlei en dan weggooi wan neer 
hy belangstelling verloor, blyk uit die volgende opmerking van Ezme-
relda:

Reza de Wet.indd   134 12/9/2019   12:39:40 PM



MARISA KEURIS 135

EZMERELDA: Al die Ezmereldas vóór my. Húlle het eerste die 
klere gedra. Ek sien die vuil kolle op die rokke en ek ruik hulle! 
Ou sweet onder die arms en muf onderklere. En die nagrokke 
ruik na hulle lywe! (150)

Maestro spog met die mag wat hy oor Ezmerelda het:

MAESTRO: […] Ek neem haar hand en sy maak ’n klein buigin-
kie. Almal fluit en klap. Hulle word heeltemal rasend. Dan gaan 
sit sy en dit is vir my baie maklik om haar aan die slaap te maak. 
Ek hoef net my vingers te klap. (Klap sy vingers) 

 Ezmerelda se oë gaan toe, haar kop sak en sy haal diep asem.

MAESTRO: Soos u kan sien. (Klap weer sy vingers)

 Ezmerelda skrik wakker en lyk effens verdwaas. (150) 

Wanneer Maestro vir Sussie ontmoet, is dit duidelik dat sy (soos Ez me-
rel da hierbo) amper onmiddellik deur hom betower word. Hierdie ont-
moe ting word bespreek in die volgende aspek, naamlik die séance, wat 
as ’n moontlik gemeenskaplike gegewe tussen Reza de Wet en Eugène 
Marais beskou kan word.

Die séance 
Die fiksionele dramatiese tyd in Drif is verdeel in twee bepaalde tyd-
vakke (soos aangedui by die eerste toneelaanwysings onder TYD as: 
“Laat nag in die vroeë lente van 1910 en 1930” (129). Die drama begin in die 
hede (1930) wanneer die twee susters besluit om die huilende “spook” 
van Ezme relda tot ruste te bring deur haar deur middel van ’n séance te 
kon tak. Die volgende “geloof” motiveer hierdie besluit:

HERMIEN (kom staan agter Sussie): Jy weet tog wat gebeur met 
die el len delinge wat ’n waterdood sterf en nooit gevind word 
nie. Wat vir altyd in die diep en donker water lê tussen slyk en 
krappe. Nie mand weet van hulle nie. Hulle word nie ordentlik 
be gra we (wys by die venster uit) met hulle doopnaam op ’n kruis 
nie. Nee, hulle ken geen rus nie! Hulle dwaal rond tot die laaste 
dag. Is dit wat jy wil hê? (135)

Reza de Wet.indd   135 12/9/2019   12:39:40 PM



OUER SPORE IN DRIF136

Die gees van Ezmerelda (“spook”) (wat ’n waterdood gesterf het) sal 
dus eers tot ruste kom wanneer die twee susters kan uitvind wat haar 
regte naam/name was en dit op haar graf aanbring.

Die séance herroep ’n aand in 1910 toe Maestro en Ezmerelda ty dens 
swaar weer by die susters se blyplek aangekom het. Die séancetoneel is 
dus ’n ingebedde toneel binne die drama wat die gebeure van daar die 
aand weer vir die leser/toeskouer voorstel. Hierdie toneel strek van af 
blad sye 138 tot 164, en begin met die volgende toneelaanwysing:

HERMIEN (beweeg stadig na die tafel en gaan sit. Sug en laat haar kop 
vir ’n oomblik in haar hande sak. Lig haar kop en roep hard in die kom-
buis se rigting): Kom nou, ons moet begin! Sussie vinnig binne en 
gaan sit ook by die tafel. Die res van die verhoog is nou in donker gehul 
en daar is net ’n kring lig op die tafel. Gedurende die volgende toneel 
word die gehuil van die wind effens harder.

 […] Hermien kyk stip voor haar uit. Na ’n paar oomblikke maak sy 
haar oë toe. Sy strek haar arms op die tafel voor haar uit met die palms 
na bo. Sy begin stadig en reëlmatig diep asemhaal. Nadat sy ongeveer 
ses keer so asem ge haal het, maak sy haar oë stadig oop. Sy is nou Ezme-
relda al word haar naam nog as “Hermien” in die teks aangedui. (138–
139)

Hermien is dus ’n medium vir Ezmerelda en antwoord namens haar op 
Sussie se vrae. Die toneel wat aanvanklik gekenmerk is deur Sussie se 
on der vraging van Hermien/Ezmerelda, verander egter heel dra ma ties 
op bladsy 140 wanneer Ezmerelda en Maestro as hulself opdaag. Die 
ver wis seling van karakter (Hermien na Ezmerelda), sowel as die bui ten-
ge woon dramatiese binnekoms van hierdie twee karakters, versterk die 
bo na tuurlike atmosfeer van die séancetoneel:

HERMIEN: Ons klim uit. Ek sukkel deur die modder. My ste wels 
suig vas en my sleep word nat en swaar. Maestro sê vir die koet-
sier om na die perde te kyk. Hy tel … my in sy arms op en dra 
my na die deur. Hy skop teen die deur en roep: “Maak oop die 
deur!” 

HERMIEN EN DIE STEM VAN MEASTRO (saam, terwyl die ligte 
ver doof): Maak oop die deur!
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Die ligte verdoof heeltemal. In die donker kan gehoor word hoe iemand 
teen ’n swaar deur skop. (141–142) 

Die dramatiese aard van die binnekoms kort daarna van Maestro met 
Ezmerelda in sy arms, word beklemtoon deur ’n donderslag wan neer 
hulle verskyn.

Die verhouding tussen Maestro en Ezmerelda is deur sommige na-
vorsers uitgewys as geïnspireer deur die berugte Svengali-karakter in 
George du Maurier se Trilby. So beklemtoon Stander (2016:2) in sy studie 
die invloed wat 19de-eeuse letterkunde (veral die belangstelling in die 
Go tiese) op De Wet gehad het en omskryf hy die twee karakters van-
uit hier die invalshoek: “The two ghosts that are channelled in the play 
are im plicitly inspired by characters in Victorian novels: Maestro evokes 
Svengali in George du Maurier’s novel Trilby (1895) and Ezmerelda 
re sembles the street performer Esmeralda in Victor Hugo’s novel The 
hunch back of Notre Dame (1831).”

Dit is egter interessant dat Leon Rousseau (2005:109–110) hierdie ver-
wysing ook in verband bring met Marais se eie lewe:

Hy ontmoet Gerald du Maurier, eweneens ’n akteur-toneel be-
stuur der […] Gerald se pa, George du Maurier, is die skrywer van 
Trilby, een van die bekendste boeke van die jare negentig [van 
die 19de eeu], waar in die romantiese, boheemse lewe van Paryse 
kunste naars uit ge beeld word en waarin die bose manlike hoof-
figuur, Svengali, ’n jong meisie deur hipnose volkome in sy mag 
kry en in ’n wil lose outo maton verander. Opvallende eggo’s van 
hier die tema sal la ter in Marais se lewe verskyn.

’n Mens sou dus beide die Victoriaanse letterkunde en Marais kon sien 
as gegewens wat Reza de Wet beïnvloed het. 

Donker stroom
Die frase “donker stroom” waarna Reza de Wet ook verwys in haar 
be danking vooraf in die teks word met Eugène Marais geassosieer en 
sou binne hierdie drama verskillende konnotasies besit. Volgens Kan-
ne meyer (1988:94) kom die frase uit Marais se gedig “Diep rivier” waar 
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“die dood as ’n ‘Donker Stroom’ aangeroep word, feitlik soos ’n min-
naar na wie die meisie verlang”: “Daarna word dit ’n treffende uiting 
van die doods verlange, sonder dat dit noodwendig na Marais se per-
soon like pro ble ma tiek herlei kan word.”

Die “donker stroom” kan letterlik verwys na die donker water van 
die rivier wat in vloed is, met die assosiasie van gevaar daarby. Die frase 
be vat ook die betekenis van iets wat nie heeltemal verstaan kan word 
nie en, hoewel moontlik gevaarlik, tog ook vir ’n mens verleidelik en 
on weer staanbaar is. In Drif is dit juis opvallend hoe die twee vroue 
onder Maestro se hipnotiese invloed oor hulle, hulle vrees vir die rivier 
in vloed buite desondanks, amper willoos sy bevele uitvoer en on af-
wend baar na hulle dood gelei (verlei) word. Terwyl ons weet wat die 
lot van Ezmerelda (1910) is nadat sy saam met Maestro vertrek het (haar 
“spook” keer elke vyf jaar terug om “hartverskeurend” te huil om dat sy 
nie met haar eie naam ter ruste gelê is nie [135]), eindig die drama ter-
wyl Sussie soos ’n slaapwandelaar na buite gaan om Maestro te ont moet 
en met hom te vertrek – dus geïmpliseerd ook na haar dood. 

Terwyl Hermien destyds (1910-episode) hard probeer het om Ezme-
relda te keer om saam met Maestro na ’n gewisse dood te vertrek, blyk 
dit duidelik uit die hervoorstelling van daardie toneel in die hede dat 
Ezmerelda nie weerstand teen hom kon bied nie:

EZMERELDA: Dis waar. (Dromerig) Baie goed vir my.
HERMIEN: Maar die man het jou in sy mag. (Skud vir Ezmerelda) 

Jy moet wakker skrik. Jy moet jou regruk! (160)

Terwyl sy duidelik die rivier vrees:

EZMERELDA (huil): Ek is bang. Ek wil nie gaan nie. Dis so donker 
buite en hoor net hoe druis die water. Ek is bang vir water. (161) 

Gaan sy tog willoos saam met Maestro:

Ezmerelda verdwyn deur die portaalopening. Die geluid van die swaar 
voor deur wat toeklap. Vir ’n oomblik is dit stikdonker. In die donkerte 
word die geruis van die rivier nog gehoor. Die geluid van sagte, deur-
dringen de reën wat val. (163–164)
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Al weet Sussie (in die hede van 1930) dus dat Ezmerelda wel na haar 
ver trek saam met Maestro in die rivier verdrink het, en in weerwil van 
die versoek van haar suster, Hermien, dat sy eerder moet gaan slaap, 
ein dig die drama met Sussie wat ten slotte “droom” van ’n koets wat al 
hoe nader na die huis kom deur “weerlig en vlae reën” en ’n man in ’n 
mantel wat uitklim:

SUSSIE (vee haar hare uit haar oë): Hy bly in die deur staan […] Sy 
kyk nie om nie maar sy weet hy is daar … Sy voel sy oë op haar. 
(168)

Nadat die klok twaalf slae geslaan het:

Beweeg [sy] haar kop en kyk in die rigting van die portaalopening. Dan 
be weeg sy soos ’n slaapwandelaar daarheen. […] Terwyl die ligte ge lei-
de lik verdoof, word die geluid van die ruisende water al harder totdat dit 
by na oorverdowend is. (168)

Dit is duidelik uit hierdie tonele dat die “donker stroom” waarin die 
twee vroue hulle bevind, dui op sowel die fisiek gevaarlike donker 
water van ’n rivier in vloed as op die meesleuring van hul bewussyn in 
’n psigiese, willose staat deur die wil van ’n vreemde, verleidelike man 
teen oor wie hulle oënskynlik magteloos is om hul te verset. 

H.A. Fagan (1889–1963)
Opdrifsels is ’n “toneelstuk in een bedryf” wat saam met Die nuwe wêreld 
en Bo die kranse in 1947 deur Nasionale Pers Beperk (Kaapstad) ge pu-
bliseer is as Die nuwe wêreld en ander toneelstukke. Dit is (saam met Bo die 
kranse) “vir die eerste keer op die planke gebring deur die Kaap stad-
se Afrikaanse Toneelvereniging [KAT] op 26, 27 en 29 September 1946” 
(Fagan 1947: Inligting voorin dramateks). Die regisseur was Queeny 
Fagan – die vrou van H.A. Fagan. Albei was baie betrokke by KAT, en 
regter Fagan het verskeie dramas (eenbedrywe) spesifiek ge skryf vir 
hier die amateurtoneelvereniging waarvan hy ook vir ’n tydperk die 
voor sitter was.
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Hoewel ’n mens baie min inligting kry oor die opvoering(s) van hier-
die drama, word die werk in die meeste Afrikaanse literatuur geskie de-
nis se heel positief beoordeel. Dekker (1958:357) noem dit byvoor beeld: 
“[Fagan se] sterkste eenakter […] ’n noodlotstuk met sterk ro man tiese 
trek ke, uitstekend van enscenering, groeiende en volgehoue span ning 
en met ’n verrassende ontknoping. Treffend is die humor dat die een 
idea lis tussen al die goed getipeerde ‘opdrifsels’ in die platte lands hotel 
sy dood vind tussen die opdrifsels van die bruisende rivier.”

Opdrifsels en Drif
’n Vergelykende lees van Opdrifsels en Drif toon heelwat interessante 
oor eenkomste. In albei titels kom die woord “drif” voor. Hoewel die 
woord “op drif sels” van Fagan deur kritici eerstens geïnterpreteer is as 
ver wy send na die groepie karakters wat die aand in die hotel by me-
kaar ge kom het, is die verwantskap met water – (alles wat in ’n rivier-
vloed mee ge voer en uitgespoel word) natuurlik ook aanwesig. In ge bed 
in die titel is die woord drif – die gevaarlikste deel van ’n rivier in vloed. 
Terwyl De Wet se drama titel Drif laasgenoemde interpretasie voor op-
stel, hou die woord drif in Afrikaans ook ander betekenisse in. In sy 
voor woord tot Drif wys Haupt fleisch (1993:18) die volgende uit: “Drif 
is ’n fisiese oorgang oor ’n rivier, maar het ook metaforiese betekenis as 
oor gang na ’n ander lewe (met ander woorde oor die rivier Styx of selfs 
oor die Rubicon?), en drif as passie en gedrewenheid.”

In menige ouer Afrikaanse spookstorie is die drif die plek waar die 
vreemde/bonatuurlike gebeure plaasvind (byvoorbeeld in Marais se 
spook stories, wat De Wet ook gelees het). 

Albei dramas se gebeure speel af in die nabyheid van ’n drif. In Op-
drifsels “lê Silberman se hotel aan een van die kleiner spruite van die 
Groot rivier”: “Die wapad loop by sy deur verby, en sak dan af in die drif, 
waar dit met ’n spoel brug deurgaan” (117). Drif speel af in “die voor huis 
van ’n groot huis op die oewer van ’n rivier in die Noorde” (129).

’n Drif word dikwels geassosieer met gevaar – veral wanneer groot 
hoe veel hede water/reën die drif onbegaanbaar en lewens ge vaar lik kan 
maak. In albei dramas word daar deurgaans verwys (óf deur die ka rak-
ters self óf in die toneelaanwysings) na reën wat buite onop hou de lik 
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val en die water in die rivier laat styg sodat die drif on be gaan baar word 
vir reisi gers. In albei dramas besluit van die reisigers om wel die ge vaar 
te trot seer en word dramatiese spanning deurentyd gewek deur die af-
wag ting aan die kant van die leser/toeskouer (en ook van die ander ka-
rak ters) of hierdie besluite uitgevoer sal word of nie. 

Reën en rivier
Ook die verwysings na “reën” en die vol “rivier” is opvallend in albei 
dra mas. Die eerste lang toneelaanwysing by aanvang van Opdrifsels lui 
soos volg:

In soverre as ons by die ope glasdeure verby en deur die venster iets van 
die buitelug te sien kry, is dit reënerig en swaar bewolk. By die opgaan 
van die gordyn hoor ons dan ook werklik – en mag ons selfs by tye kan 
sien by die ingang en deur die venster – hoe dit buitekant reën. (118)

Dit kan geplaas word teenoor die aanvang van Drif waar daar onder 
EFFEKTE die volgende staan: 

Vir ’n paar oomblikke is slegs die sagte gedruis van ’n vol rivier hoorbaar. 
(129–130)

Veral die ingebedde séancetoneel in Drif open en sluit met toneel aan-
wysings wat na die reën en die rivier verwys:

Die sagte maar deurdringende geruis van ’n vol rivier word gehoor en 
daar na die geluid van die swaar voordeur wat oopklap. ’n Dowwe lig 
flik ker in die portaalarea. Na ’n paar oomblikke verskyn Maestro op die 
boon ste vlak met Ezmerelda in sy arms. ’n Stormlantern swaai aan sy 
hand. Die sleep van Ezmerelda se ligte rok is met modder bevlek en haar 
lang hare is klam en hang los om haar skouers. Maestro se swart mantel 
is blink nat van die reën en sy hare is ook klam. ’n Donderslag. (142)

En aan die einde van die toneel:

Ezmerelda verdwyn deur die portaalopening. Die geluid van die swaar 
voor deur wat toeklap. Vir ’n oomblik is dit stikdonker. In die donkerte 
word die geruis van die rivier nog gehoor. Die geluid van sagte deur-
dringen de reën wat val. (163–164) 
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Indeling van verhoogruimte
Die indeling van die verhoogruimte in beide dramas toon ’n ver ba sen-
de oor een koms. In albei word naamlik ’n onderskeid ge tref tus sen ’n 
groot vertrek waar die meeste van die dramatiese han de ling af speel – in 
Opdrifsels die “voorvertrek van die hotel” (117) en in Drif die “voorhuis 
van ’n groot huis” (129) – en ’n kleiner portaal op ’n hoër vlak agter wat 
die hoofvertrek met die buitewêreld verbind. 

In Opdrifsels: 

Effens links, na die agterkant, lei ’n wye, halfronde treetjie op na ’n ver-
hoogde portaal, en anderkant die portaal gaan ’n paar groot glasdeure, 
wat nou wyd ope staan, op ’n buitestoep uit. (117)

En in Drif: 

Regs agter is die deur na die slaapkamer en middel agter is die groot 
por taal opening. Die ingangsportaal is op ’n hoër vlak as die voorkamer 
en dus is daar ’n “landing” of trapportaal van ongeveer een meter breed 
en twee meter lank voor die portaalopening. Aan beide kante van die 
trappor taal verbind trappies die trapportaal met die voorhuis. Die trap-
portaal word as die “boonste vlak” in die teks aangedui. (129) 

Hierdie ruimtelike verdeling beklemtoon natuurlik die onderskeid tus-
sen die “veilige” binneruimte van die hotel/groot huis en die “gevaar-
like” buiteruimte, waar die geruis van die rivier (die “donker stroom”) 
deur gaans gehoor word. Die oorgang tussen hierdie twee ruimtes is ’n 
klein tussenruimte (’n liminale ruimte) wat die bekende binne ruimte 
ver bind met die onbekende buiteruimte. 

Kleredrag en die karakters
In Fagan sowel as De Wet se dramas word die kleredrag van die karak-
ters redelik beskrywend (en soms in besondere detail) gegee. 

In Opdrifsels dui die karakters se kleredrag duidelik die onder skeie 
karak ters se stand aan (van die armoedige voorkoms van die by woner-
boer Sampie tot die meer welvarende voorkoms van die voor uit stre-
wende boer meneer Du Toit). Die binnekoms van ’n karak ter (die non) 
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wat ongewoon voorkom in hierdie geselskap van oor we gend plaas like 
in woners word vergesel deur ’n gedetailleerde be skry wing van haar 
voor koms en kleredrag:

DIE NON: Terselfdertyd kom ’n Roomse non, in swart kloostergewaad 
[…] by die stoepdeur ingestap. Die lang, swart kralesnoer met kruis-
beeld hang aan haar sy, en sy het ’n gebedeboekie in die hand. (134)

Die verwysing na swart krale word (toevallig?) ook heel prominent in 
Drif gevind wanneer Ezmerelda se klere soos volg beskryf word:

Die rok is duidelik te groot vir haar. Aanvanklik dra sy ’n mantel oor haar 
rok. Daar is ’n string swart “jet”-krale om haar nek. (128) 

Interessant is dit dat die voorkoms van die vreemdeling in Opdrifsels, 
wat na aan die einde van die drama opdaag, nie (soos die geval by al 
die ander karakters) vir ons beskryf word nie. Dokter Van Heerden, wat 
klaar blyk lik heldersiende is, herken hom egter onmiddellik vanuit ’n 
“voor bode” wat hy gehad het:

DR. VAN HEERDEN: Ek is ernstig. Ek kry ’n gevoel, of ek sien 
iets – amper soos ’n droom, maar ek slaap nie, en dis soms so 
hel der. Ek het gisteraand hierdie spruit sien afkom net soos dit 
nou daar afkom […] Dis nie ál nie. Ek sien ’n man – ’n vreemde 
man, ek ken hom nie. Hy staan daar in die deur, hy kyk om na 
die rivier, en sê: “Skaars by die voorwiel se naaf – dan kan ’n 
motor mos ook deur.” (150)

Wanneer die vreemdeling kort ná hierdie woorde opdaag, skrik Van 
Heer den:

DR. VAN HEERDEN (wie se oë nou weer strak op die vreemdeling ge-
bly het): Willem, dis die man – die man wat ek gesien het. (153) 

Wanneer die vreemdeling ook dieselfde woorde uiter as wat Van Heer-
den in sy “droom” gehoor het, is hy daarvan oortuig dat die man ge keer 
moet word om met sy motor deur die drif te probeer ry aan ge sien dit 
hom sy dood sal kos. As dit lyk of die man, ondanks Van Heer den se 
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waar sku wing, tog wil deurry, bespreek Van Heerden en sy vriend so ’n 
han de ling as iets onafwendbaars:

COETZEE: Jy het jou bes gedoen. En hy is goed gewaarsku. As hy 
tog inry – en as daar dan iets gebeur …

DR. VAN HEERDEN: Dan was dit maar so beskik gewees.
COETZEE: Dan is dit die noodlot, en dié is mos onverbiddelik. 

(157)

Die vreemdeling besluit egter om voor die drif om te draai dorp toe, 
en met hierdie handeling skyn dit asof die “voorbode” van dokter Van 
Heerden vals was. 

Toe dokter Van Heerden egter self kort daarna besluit om die drif oor 
te steek om ’n pasiënt (Sampie se vrou wat kraam) te besoek, blyk dit 
ironies genoeg dat hy inderwaarheid self die drenkeling is wat hy in sy 
voor bode gesien het (maar nie duidelik kon uitmaak nie). De Villiers 
(2011:88) bespreek die voorkoms van voorbodes as ’n alge mene ver-
skyn sel in die vroeë 20ste eeu in Suid-Afrika en dat dit “veel meer ge-
doen [het] as enige ander tipe visioen om Afrikaners voor te be rei op 
die idee dat gewone mense oor psigiese gawes soos ekstra sen so riese 
per sep sies kon beskik”. 

In Cloete (1967:17) se bespreking van Opdrifsels wys hy op ’n be paal-
de ken merk van die drama, naamlik die vermenging van die realis tie se 
met die vreemde (“irreële”):

Dit is skerp realisties, wat ons funksionele realisme kan noem, 
want dit staan in skerp kontras met die irreële gebeur te nisse van 
later. Hierdie waarlik stilistiese kontras is veel meer waar deer lik as 
die opsetlike persoonlike teenstelling tussen die geoloog Coet zee 
(“Ek glo aan die wetenskap”) en die medikus Van Heerden, óók 
’n weten skap like, maar een wat gesigte sien en beweer die weten-
skap het sy grense.

Ten slotte stel Cloete (1967:19) die volgende:

Dit boei mens om te sien hoe onafwendbaar die dood kom, ten 
spyte van die bonatuurlike inligting wat Van Heerden gekry het. 
Dit boei mens om te sien hoe magteloos hy staan ten spyte van ’n 
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ge deel telike voorwete. Daar is ’n eienaardige spel in hierdie dra-
ma tussen die mens wat op bonatuurlike wyse gewaarsku is dat 
iets nood lottigs gaan gebeur en die onafwendbare vol trek king 
van daar die gebeurtenis.

Uit Cloete (1967:17–19) se kort maar insiggewende bespreking van Op-
drifsels beklemtoon hy die vermenging van ’n bepaalde lokale rea lisme 
(wat oorwegend naïef en plattelands voorkom) met die vreemde en 
die bonatuurlike. Hoewel Reza de Wet se drama ’n meer kom plekse en 
meer gesofistikeerde vermenging gee van die bekende en die vreem-
de in haar voorgestelde dramatiese wêreld, is dit so dat hierdie ba siese 
karak tertrek (die bekende vermeng met die vreemde) van Op drif sels tog 
ook dui delik aansluit by die wyse waarop De Wet se Drif om skryf kan 
word.

Vergelyk in hierdie verband ook die verwysings na “voorbodes” en 
“spoke” wat gegee word in Opdrifsels:

DR. VAN HEERDEN: En baie wat dit nie wil erken nie. (Met toene-
mende erns en gevoel) Het jy al hoor vertel van voorbodes? 

COETZEE (laggend): En van mense wat met die helm gebore is – 
en spoke kan sien? Weet jy, Theo, as kinders het ons dit onder 
me kaar van jou gesê. (149)

In die “droom” van die vorige aand wat hy vir Coetzee vertel, is dit 
op val lend dat hy die drenkeling daarin nie kon uitmaak nie omdat die 
figuur van die non tussenbeide getree het:

DR. VAN HEERDEN: Daar lê ’n mistigheid voor my oë. Die pren-
te is nie meer so duidelik nie. Maar ek sien die agterkant van die 
motor, soos dit die water inja – dit kantel om – om en om – ek 
sien ’n liggaam in die water – ’n man … Ek kon die gesig nie 
sien nie. Ek wou nog kyk, toe kom daar ’n donker skaduwee 
voor my. Die skaduwee – dit neem ’n vorm aan – dis die swart 
ge waad van ’n Roomse non … (150)

In Reza de Wet se drama (wat juis in 1910 en 1930 afspeel) vind mens 
talle verwysings na “drome” en “spoke” – die ouer vorme van die bo-
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na tuur like waar na De Villiers (2011:39) verwys. Reeds in die aanvangs-
toneel van Drif kry ons heelwat sulke verwysings:

HERMIEN: Goeiste, hoe laat jy my skrik. ’n Mens se hart kan gaan 
staan! Wat makeer jou? Jy lyk asof jy ’n spook gesien het.

SUSSIE (stil, byna verwonderd): Ek het gedroom en toe het ek wak-
ker geword. Nou kan ek nie weer slaap nie.

HERMIEN (skryf weer): Dit is seker maar die wind in die bome.
SUSSIE (staan nog doodstil by die tafel): Nee, dis die droom. Dis as of 

dit by my bly. So ver en tog so … naby.
HERMIEN (skryf): Jy moet jou nie soveel aan drome steur nie. Ek 

praat natuurlik nie van voorspooksels nie, dit is ’n ander saak. 
(130)

Die droomstaat waarin veral die twee jonger vroue (Ezmerelda en Sus-
sie) hulle meestal bevind, word deurgaans in Drif beklemtoon. ’n Staat 
wat altyd die belofte van ontvlugting van die nare werklikheid in hou 
(Ez merelda van ’n armoedige lewe met haar ma, en Sussie van haar 
voor koms wat haar ingeperk hou), maar wat in werklikheid ’n oor gang 
na die dood vir albei (die ewige slaap) be werk stellig.

’n Mens vind in De Wet se drama talle verwysings na droom/drome 
(op bladsye 139,145, 148, 152, 153 en 156–157). ’n Aantal kommentators 
in ter preteer hierdie droomstaat en drome vanuit ’n psigoanalitiese in-
vals hoek, wat natuurlik ook ’n belangrike perspektief bied waar vol gens 
’n mens haar dramas kan ontleed. Volgens Van Heerden (2013:3) is die 
“kern van Reza de Wet se dramas […] die droom: die droom as nag-
mer rie en bevangenheid, maar ook die droom as liriese ver sug ting en 
be vry ding”, en in die psigoanalitiese ondersoek wat sy in haar ver han-
de ling oor De Wet se dramas doen, “staan die droom sentraal”. 

Uys Krige (1910–1987)
Kannemeyer (2002:542) beskryf in sy omvattende biografie Krige as:

’n [B]esondere figuur in die Afrikaanse letterkunde. Hy was die 
eerste sogenaamde boheemse kunstenaar hier en meer kos mo-
poliet as enige van sy tydgenote. Hy was die eerste Afrikaanse 
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skry wer wat hom deur sy politieke uitsprake van die rege rings-
beleid van daardie jare gedistansieer het. Heelwat van sy werk 
het ont staan buite die grense van sy vaderland. Krige het be kend-
heid ver werf deur sy gedigte, prosaverhale, reissketse en dra ma-
tiese werk.

Hy het die Hertzogprys vir digkuns in 1974 ontvang en in 1985 ook vir 
drama (sy oeuvre). Naas Die goue kring het hy verskeie ander dramas 
(vol lengte en eenbedrywe) geskryf. Hy is ook as vertaler van dramas 
(veral Shakespeare-stukke) bekend en is ses keer deur die Akademie 
vir Weten skap en Kuns daarvoor vereer (Akademie prys vir ver taalde 
werk).

Die goue kring (1956)
Die eerste opvoering van die stuk, sowel as die publikasie van die dra-
ma (deur A.A. Balkema), was in 1956. In 1976 is dit weer gepubliseer 
deur Human & Rousseau. Die drama is baie lank (117 bladsye) en bevat 
dik wels lang en uitvoerige spreekbeurte van ’n redelike groot groep ka-
rak ters. Kannemeyer (1988:157) som die kenmerke van die drama soos 
volg op:

Naas die invoering van liedjies, wat aan Shakespeare en Lorca se 
dramas laat dink, toon die stuk ooreenkomste met die Mid del-
eeuse misteriespele, mirakelspele en veral die moraliteite, onder 
meer deur die bespiegeling oor die sin van lewe en dood en die 
wyse waarop die Vreemdeling hom aan Moeder Mart aan kon dig, 
sy identiteit openbaar en ’n lang reis in die vooruitsig stel (ver-
ge lyk Elcker lijc). Ten spyte van al die figure, motiewe en ver skei-
den heid van dramatiese tradisies bestaan daar wel ’n dui de like 
een heid deurdat die komiese figure van die eerste helfte van die 
drama voor die letterlike aanwesigheid van die dood in die vier-
de be dryf gedwing word om na te dink oor die sin van die lewe 
en die dood, ’n wending wat van Die goue kring ’n tragi kome die 
maak en ’n mooi balans tussen driflewe en besinning in die spel 
tot gevolg het.
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In ’n ander uitvoerige bespreking van die drama beklemtoon hy veral 
die motief van die legende waarop die drama gebaseer is en noem dat 
dit ook sy oorsprong het in ’n bekende Grimm-sprokie (Kanne meyer 
1970:61–76). 

In Kannemeyer (2002:455) se biografie oor Uys Krige, Die goue seun: 
Die lewe en werk van Uys Krige, maak hy net ’n enkele op mer king oor die 
eerste opvoering van hierdie werk: “Toe die stuk in 1958 in Kaapstad en 
om streke opgevoer is, was dit ’n triomf.” Ency clopaedia of South African 
Theatre, Film, Media and Performance (ESAT) noem vyf opvoeringsdatums 
(1956, 1958, 1975, 1976 en 1982) (Hauptfleisch 2011), maar ver skaf ook 
nie meer besonderhede oor dié opvoerings nie. 

Reza de Wet noem dat haar ma die verhoogbestuurder was van die 
pro duksie wat sy gesien het (dus moontlik die eerste opvoering deur 
die Johan nes burgse Afrikaanse Amateur Toneelspelers [JAATS] in 1956). 
Hoe wel geen verdere inligting oor hierdie werk se opvoerings ge skie de-
nis op ge spoor kon word nie, is dit duidelik dat dit ’n geweldige im pak 
op haar as jong kind gehad het en haar belangstelling in die teater on-
mid del lik geprikkel het. 

Ten slotte
Reza de Wet het ’n wye belangstellingsveld in die teater en die letter-
kunde gehad. Sy het, soos verskeie kommentators (o.a. Stander) noem, 
ver al aansluiting gevind by die neo-Gotiese en neo-Victoriaanse letter-
kunde. In ’n onder houd met Huismans en Finestone (1995:89) noem 
sy egter dat sy veral aanklank gevind het by die ouer Afrikaanse letter-
kunde: 

Uys Krige’s Die goue kring was the first play I ever saw. My moth-
er was stage managing. It made an enormous impression on me, 
the simplicity and the magical quality of it. I was brought up on 
Eugène Marais’ poetry and the very dark imagery of that. And his 
short stories and the old-fashioned ghost stories.

I’m rooted in turn of the century and up to about forties, fifties. 
I have never quite connected with modern Afrikaans literature. 
I find it possibly a bit cerebral. I love Totius and Boerneef. I find 
their work beautiful. It has not touched me after that.
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In hierdie hoofstuk wou ek juis nagaan wat hierdie “ouer” invloede be-
hels het en het ek gefokus op die figure van Marais, Fagan en Krige, wat 
elk op ’n eiesoortige manier ’n rol in haar lewe gespeel het en spore op 
haar oeuvre nagelaat het.

Dit is duidelik dat die persoon van Marais en sy leefwyse haar be-
sonder geïnteresseer het en dat hulle verwantskap sekerlik by ge dra 
het tot die belangstelling wat sy in sy lewe en werk gehad het. Maes tro 
ver per soonlik die ambivalensie waarmee hipnotiseurs dikwels be jeën 
word: aan die een kant ’n figuur wat verlei en onkonvensionele vry-
heid aan sy slagoffers bied, maar wat aan die ander kant ook dui de like 
ge vaar – selfs lewensgevaar – vir hierdie mense inhou. Marais se be-
kend heid as hipnotiseur en ook verhoudings met jong meisies (Van der 
Merwe 2015:100) het moontlik ’n groot rol gespeel in Reza de Wet se 
karak ter skepping van Maestro. Sy hipnotiese magte, die séancetoneel 
en na tuur lik die meerduidige betekenis van “donker stroom” kan alles 
in ge lees word in De Wet se Drif. 

In die bespreking hierbo is die drama wat as duidelike invloed op Drif 
beskou kan word, Fagan se Opdrifsels (1947), in ’n ver ge ly kende lees wyse 
by ’n analise van Drif betrek. Sodanige vergelykende lees kon be paalde 
spore van sy drama in haar drama uitwys, naam lik ten opsigte van die 
titel, die verdeling van verhoogruimte, die ge bruik van karakters met 
bo natuurlike magte, asook die algemene ver menging van die realistiese 
met die magiese in die dramagebeure.

Hoewel Krige se drama Die goue kring, ook deur De Wet as ’n invloed 
in die drama genoem is, het die werk ’n meer algemene invloed op 
haar en haar oeuvre uitgeoefen. Uit biografiese inligting blyk dit dat 
die opvoering van Krige se drama haar eerste teater ervaring was en ’n 
onmiddellike belangstelling by haar ontlok het. Die rolle wat die “le-
gende” (volgens Kannemeyer ook op ’n Grimm-sprokie ge ba seer), die 
Middel eeuse mirakelspel, sang en dans in hierdie drama speel, het haar 
klaar blyk lik onmiddellik bekoor, en spore van hierdie ele mente sien 
mens in talle van haar dramas. In die Trits-trilogie vind ons na tuur lik 
selfs dat die dramatitel – Mirakel – hierdie invloed weerspieël. (Sien ook 
die onderhoud met André Roothman in hierdie bundel.)

Reza de Wet het, soos vele kommentators al aangedui het, ’n groot 
be langstelling gehad in die neo-Gotiese en die neo-Victoriaanse bewe-
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gings (oor wegend 19de-eeuse Europese bewegings). In hierdie studie 
wou ek toon dat sy ook sterk beïnvloed is deur vroeë Afrikaanse drama-
turge en skrywers, asook deur hulle eiesoortige uitbeeldings van die 
vreemde en die bo natuurlike in hulle dramas en werke. 
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OOR DIE SKRYWER
Marisa Keuris is ’n professor in Algemene Literatuurwetenskap aan die De-
par te ment Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap (UNISA). Haar na-
vor sings werk fokus op kontemporêre drama- en teaterstudies. Sy het in Afri-
kaans sowel as Engels gepubliseer oor die werke van bekende Suid-Afrikaanse 
dra ma turge (o.a. Reza de Wet, Yaël Farber, Pieter Fourie, Athol Fugard, Harry 
Kalmer, Deon Opperman, Adam Small en Janet Suzman). Vanaf 2012 lei sy ’n 
projek SA drama- en teaterbewaring, wat ten doel het om groter be wustheid te 
skep van die argivering van die Suid-Afrikaanse uitvoerende kunste.

Reza de Wet.indd   151 12/9/2019   12:39:40 PM



11
’n Biokritiese analise van Verleiding

Danie Stander

LEATITIA: So ’n beeld, die enigste borsbeeld van Eugène Marais, mag 
nie op ’n uiters selfsugtige manier van ons weerhou word nie. Almal 
wat Eugène Marais se werk bewonder, behoort hierdie afbeelding van 
hom te sien. Lewensgroot … byna asof hy uit die dood verrys het.

(De Wet 2005)

In 2005 waag Reza de Wet haar hand aan een van haar vreemdste en 
mins gerekende teatereksperimente, Verleiding, die teks vir ’n ruimte-
spesifieke multimedia-lesingsdrama. Dit is die enigste voorbeeld van De 
Wet se poging tot semi-outobiografiese dramaturgie: Sy verskyn daar in, 
direk en onbemiddeld, as haarself in ’n videogreep. 

Verleiding is deur die teatergeselskap Vleis, Reis en Aartappels ver-
vaar dig, met regie deur Marthinus Basson, as ’n opdragwerk vir die 
Universiteit Stellenbosch se Woordfees (2005), gegewe De Wet se ver-
want skap aan die skrywer Eugène Marais. Terselfdertyd was sy ook ver-
want aan Marais se eerste biograaf, Leon Rousseau. J.C. Kanne meyer 
(2006:45), die produktiefste Afrikaanse skrywersbiograaf, ag Rousseau se 
Marais-biografie, Die groot verlange (1974), as die prototipiese Afrikaanse 
bio grafie van ’n skrywer. 

In Verleiding skep De Wet ’n narratief wat sentreer om ’n fiktiewe na-
vor sings projek oor Marais se lewe, deur twee fiktiewe biokritiese aka-
de mici. So doende belig sy haar eie ambivalensie rakende die etiek ver-
bonde aan die biografiese onderneming. De Wet se verskyning as ’n 
mar gi nale ka rak ter in ’n teks waarin die twee protagoniste eksplisiet 
fik tief is, kan die gehoor moontlik verwar in soverre hulle hierdie voor-
stel ling van De Wet kan interpreteer. Die gegewe onderstreep reeds 
som mige van Ver lei ding se kerntemas: Dit is in wese gemoeid met bio-
gra fie, veral li te rêre bio grafie, en dien as ’n leidraad tot De Wet se be-
skou ing van die etiese en empiriese perke van biografiese kritiek wat 
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ook die wyse be paal waarop haar selfuitbeelding in dié geval verstaan 
kan word. In die lig hiervan posisioneer ek my ook in verhouding tot 
die vraag stukke ge opper in De Wet se metateatrale eksperiment, as ’n 
aka de mi kus wat, ver ge lykbaar met De Wet se karakters, ’n skrywers-
loop baan (De Wet s’n) opteken en in die vorm van ’n doktorale proef-
skrif in ter pre teer. 

Verleiding se storielyn berus op die eienaardig-rampspoedige ge beure 
met be trekking tot ’n biografiese navorsingsprojek oor Eugène Marais. 
Dit word gevoer deur professor Leatitia de Swart, ’n Marais-spesialis, en 
haar student, kollega en vriendin Lizelle van Breda, wat kort te vore ’n 
bio kritiese tesis oor Marais se poësie geskryf het. 

Die reis begin in Grahamstad, waar hulle die ontwykende Reza de 
Wet op spoor wat half onwillig ’n video-onderhoud oor haar familie ver-
band met Marais toestaan: Marais was baie geheg aan De Wet se oupa-
grootjie se broer. (Om te onderskei tussen die fiktiewe weergawe van 
De Wet in die drama en die De Wet buite die teks, verwys ek ver vol gens 
na die Reza de Wet in die drama as “Reza” en na die drama turg as “De 
Wet”.) 

Die navorsers versoek toegang tot Reza se private argief oor Marais, 
en sy verwys hulle, op geheimsinnige wyse, na haar oorlede ouma se 
on be woonde huis op Senekal, waar die argief geleë is. Direk hierna 
weier sy hulle egter toegang tot die huis. 

Lizelle oorreed Leatitia nietemin om haar op haar reis na Senekal te 
ver gesel, en om die insae in die argief onwettiglik te bekom. Wanneer 
die pligsbewuste Leatitia egter haar bystand onttrek, keer Lizelle twee 
maal na Senekal terug en raak ná haar tweede pelgrimstog vermis. Voor 
haar finale vertrek vertel sy Leatitia van ’n droom wat sy oor Marais ge-
had het waarin hy beweer dat hy in die huis op Senekal ge spook het, 
maar sedert haar ontdekkings berusting gevind het en die huis ver laat 
het. 

Hy nooi haar om voor sy finale vertrek ’n geskenk daar te gaan haal. 
Wanneer Leatitia Lizelle se verdwyning ontdek, ontbied sy die po li-

sie na die Vrystaatse huis, waar hulle Lizelle se reissak en die som van 
haar na vorsing in een van die kamers vind – die een waarin Marais se 
bed staan. 

Verleiding neem dan die vorm van ’n seminaar aan wat Leatitia lewer, 
met die tweeledige doel om Lizelle se projek voort te sit, en om vrae 
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be treffende die gebeure wat oploop na Lizelle se verdwyning te be-
ant woord. Die aard van Leatitia se betrokkenheid by hierdie pro jek 
kom promitteer egter haar integriteit, as samesteller en redigeerder van 
Lizelle se navorsing, sowel as kroniekskrywer van die proses waar deur 
dit gevoer is. Merkbaar getraumatiseer deur die ge beure, kortwiek haar 
emo sionele toestand haar vertelling sodat dit ge brek ly aan sowel dui-
de like narratiewe samehang as ’n nuwe om vat tende perspektief op 
Marais, nieteenstaande haar voorneme by die aan vang van die lesing 
om dit so aan te bied.

Verleiding dramatiseer, myns insiens, satiries die wydstrekkende en 
amper fanatiese belangstelling in Marais ten tyde van die produksie, 
veral onder die Afrikaanse literêre publiek. ’n Fenomeen wat Desmond 
Painter (2006) beskryf het as ’n “Marais-seisoen”. Die drama is ge skep in 
op drag van Dorothea van Zyl, toe professor in Afrikaans en Neder lands 
aan die Universiteit Stellenbosch en direkteur van die Woordfees. 

Die jaar 2005 was die eeufeesviering van die publikasie van Marais se 
be kendste gedig, “Winternag”, ’n gedig wat dikwels as die eerste Afri-
kaanse letterkundig betekenisvolle gedig beskou word. Die her pu bli-
kasie van Marais se ganse oeuvre het ook her nieu de aandag op sy lewe 
ge vestig. Rousseau se biografie oor hom is her uit gegee en in Engels 
ver taal, terwyl die digter Johann Lodewyk Marais ’n reeks ar ti kels oor 
Eugène Marais se laaste jare gepubliseer het. Die his to ri kus Sandra 
Swart het ná die afhandeling van haar doktorale proef skrif, “A ‘ware 
Afrikaner’: an examination of the role of Eugène Marais (1871–1936) 
in the making of Afrikaner identity”, wyd oor die selfde onder werp 
ge pu bliseer (sien bv. Swart 2004). Marais was moontlik die ge wildste 
Afrikaanse (literêre) bio grafiese onderwerp ten tye van De Wet se op-
drag om hom deur ’n drama te huldig. 

In ’n literêre konteks waar hy herbesoek word as kultusfiguur en vars 
per spektiewe oor hom gedeel is, lewer ook De Wet hiermee ’n bydrae 
met haar drama deur die hoeveelheid eerstehandse inligting wat sy by 
Ver lei ding insluit. In die soektog na die “ware” Marais ondermyn sy egter 
die inisiatief deur die ontdekkings te laat geskied deur twee fiktiewe en 
onbetroubare navorsers. 

Háár Marais ontwyk dus opsetlik ’n duidelike uitbeelding en inter-
pre tasie.
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De Wet se behoefte om te toon hoe moeilik dit is om die bio grafiese 
subjek te ken, was die waarskynlike motivering vir haar aan vaar ding 
van die Woordfees-opdrag. Selfs al was Marais ’n ge vier de figuur in 
haar ouerhuis, en verteenwoordig sy werke en haar fami lie se staal tjies 
oor hom De Wet se vroegste kontak met letterkunde in die al ge meen 
(De Wet in Brand 2005:14 en De Wet in Huismans & Fine stone 1995:89), 
was sy ook van mening dat, hoewel alle mense in wese on peil baar is, 
dit selfs meer só was in die geval van Marais (De Wet in Brand 2005:14). 

Leatitia en Lizelle se beroep op Reza om ’n drama oor Marais te skryf, 
weer spieël hulle opinie dat dit juis die kennis van De Wet se familie van 
Marais is wat hiermee sal help. Die verwagting is blykbaar dat haar uit-
beelding van hom (bevestig deur hul verwantskap) ’n sekere in ti mi teit 
sal toon wat die publiek se begrip van Marais kan verryk. 

De Wet reageer gretig op die opdrag deur oorspronklike biografiese 
data by Verleiding in te sluit, maar sy belig in die teks ook sekere kern-
idees met betrekking tot literêre geskiedskrywing: die dik welse besit-
lik heid van biograwe oor hul onderwerpe, die bio gra fiese projek as ’n 
soort verraad, biografiese navorsing as privaat heid sken ding, die bio-
graaf as dief en biografie as ’n afplatting van die on der werp se veel kan-
tig heid. Deur haarself as ’n karakter in die teks te plaas, plaas sy haar 
ook op dieselfde morele vlak as die twee na vor sers wat soms die perke 
van etiese navorsing oorskry.

Leatitia en Lizelle, die enigste twee fiktiewe karakters in hierdie deels 
dokumentêre drama, beliggaam moontlik twee botsende impulse in De 
Wet se psige in reaksie op Van Zyl se opdrag en haar eie gebruik van on-
ge pu bliseerde familiebronne, naamlik (1) die navolging van sosiaal aan-
vaar bare akademiese navorsingsmetodes, soos verteen woor dig deur 
Lea titia, en (2) die meer waaghalsige, ekshibisionistiese be na de ring, 
ge per sonifieer deur Lizelle, wat die oortreding van etiese en em pi riese 
norme inhou. 

Die Britse biograaf Michael Holroyd (1991:4–5) onderskei tussen ’n 
“John soniaanse” of “akademiese” biografiese tradisie – na aanleiding 
van Samuel Johnson, die “vaderfiguur” van Westerse literêre bio gra fie 
met sy The lives of the poets (1779–81) – en ’n “Boswelliaanse” een – na 
aan lei ding van James Boswell, Johnson se dissipel en biograaf met sy The 
life of Samuel Johnson (1791). Johnsoniaanse biograwe besef dat “[i]nevi-
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tably, like a portrait painter, you put a little of yourself in the portrait”, 
terwyl hul steeds poog om “historical perspective and independence of 
judge ment” te behou (Holroyd 1991:4). In teenstelling hier mee word ’n 
Bos wel liaanse biografie juis gekenmerk deur die bio graaf se lewende 
teen woor dig heid in die teks. Die een is “rigorously academic”, die ander 
“pas sio nate and subjective” (Holroyd 1991:5). 

’n Streng en bevredigende skeidslyn is egter onmoontlik om neer te 
lê, afgesien van die biograaf se daargestelde uitgangspunt. Al beweer ek 
nie hiermee dat De Wet vertroud was met hierdie konsepte nie, voor sien 
hulle ’n bruikbare invalshoek om die onderskeie navorsings bena de rings 
van Leatitia en Lizelle te omskryf. Hulle funksioneer as inkarnasies van 
De Wet se ambivalente houding jeens haar eie betrokkenheid by die 
bloot legging van Marais se lewe en karakter, en toon ’n dubbele ge-
moeid heid met retrospeksie en introspeksie. 

De Wet het egter ’n eie formulering gevind vir hierdie kontra pun-
tale inklinasies – een wat ook wyer toepaslik is as ’n debat oor bio gra-
fiese invalshoeke. Sy rasionaliseer haar kreatiewe proses deur die lens 
van ’n verpersoonlikte omskrywing van die Jungiaanse model van die 
psige. Daarvolgens beskryf sy ’n toestand van “feeling torn between a 
dominant male side and a fragile female side” (De Wet in Paice 1988:74), 
die aanvoeling van “constant shifting energies within myself” binne ’n 
“volatile situation” wat sy noodsaaklik geag het vir die “creative pro-
cess” (De Wet in Huismans & Finestone 1995:90–91). Sy fundeer haar 
ge bruik van die begrippe “manlikheid” en “vroulikheid” in C.G. Jung 
(1988:170) se konseptualisering van die animus en die anima. Sy as-
so sieer eersgenoemde met die geneigdheid tot “imposing a particular 
order on others, things being clearly circumscribed and being very ra-
tional”, en assosieer woorde soos “linear”, “daylight” en “con scious ness” 
daar mee, terwyl sy laasgenoemde assosieer met “the intuitive, with 
night, eroticism, creativity and a much greater freedom” (De Wet in 
Huis mans & Finestone 1995:90). Sy het haar dramas as ’n uit beel ding 
van ’n stryd tussen hierdie twee elemente gesien en het teater self as “’n 
ver sin ne beel ding” daarvan beskou:

Dis ’n medium met ’n manlike raam, met harde beperkings. Be-
perkings op beweging, plek, tyd. Jy kan nie hoor wat die karak-
ters dink nie, net wat hulle sê. Daar is ’n omskrewe ruimte, daar is 
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’n gehoor. Maar as iets in teenstelling met daardie grense gebeur, 
as die vryheid binne daardie raamwerk vlerke kry, is dit des te 
treffender. (De Wet in Botha 1993:6)

Ook het sy dikwels haar karakters as beliggamings van hierdie arge tipes 
be skryf: Mis se Konstabel was byvoorbeeld vir haar ’n perso ni fi ka sie 
van die anima (De Wet in Huismans & Finestone 1995:93) en die ge ne-
raal in Nag, Generaal sowel as Breathing in (De Wet in Van Zyl 2004:4) van 
die animus. In dié opsig belig die aantrekkingskrag van teen oor ge stel-
des tussen Leatitia en Lizelle juis hierdie spanning, maar dan steeds in 
diens van De Wet se vrae oor die literêre biografie.

Wanneer, in Verleiding, die (as’t ware) verleidelike Lizelle vir Leatitia 
oor reed om haar te assisteer, is dit nie net om haar op die ver bode na-
vor singsreis na Senekal te vergesel nie. Sy vra ook haar hulp met die 
in braak, die diefstal en sluikfotografie van die Marais-bronne. 

Haar versoeke baseer Leatitia op die idee van Marais se kulturele 
waarde vir ons almal, terwyl sy Reza daarmee saam implisiet beskuldig 
van besitlikheid. Sy suggereer dat laasgenoemde se verbod op die pu-
blieke tentoonstelling van Marais se enigste borsbeeld spreek van ’n 
on reg ver dig bare sin van alleenreg – veral gegewe sy be lang rik heid as 
’n iko niese figuur in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Lizelle ver teen-
woor dig dus ’n innerlike teenstem tot De Wet se inkli na sie om hier die 
af beel ding van Marais en die res van die versameling in die pu blieke 
arena oop te stel. Leatitia se aantyging verbloem natuurlik Li zelle se 
self op gelegde aanspraak op Marais se argivale spore, we tende dat die 
pu bli siteit vir die soektog haar loopbaan sal bevorder. Lizelle ver teen-
woor dig dus De Wet se gefrustreerde behoefte om wel haar weer gawe 
van Marais openbaar te maak.

Aan Verleiding se gedramatiseerde innerlike konflik kleef die tema van 
ver raad: Indien De Wet die materiaal weerhou van die publiek, ver raai 
sy Marais se kritiese volgelinge deurdat sy ’n vollediger begrip van hom 
beperk, maar indien sy wel voortgaan om die materiaal bekend te maak, 
verraai sy weer haar eie naasbestaandes deur die blootlegging van haar 
familiebronne. 

Terwyl Reza in die teks voldoen aan die eersgenoemde posisie, skend 
die twee protagoniste haar vertroue – hoofsaaklik natuurlik onder Li-
zelle se invloed. Tog is De Wet se duplisering van haarself in die teks 

Reza de Wet.indd   157 12/9/2019   12:39:40 PM



’N BIOKRITIESE ANALISE VAN VERLEIDING158

meer as ’n blote weerspieëling van die werklikheid. Haar meta dra ma-
tiese selfportret is ’n doelbewuste herinnering vir die gehoor dat, hoe-
wel die skugter Reza in die teks lojaal aan haar familie bly, De Wet steeds 
die outeur van die karakters is waardeur Marais se wêreld binnegedring 
en open baar gemaak word. 

Die De Wet buite die fiktiewe raamwerk van die teks kommunikeer ’n 
ge voel van ontrouheid deur haar gesplete alter ego’s, die John so ni aan-
se, ani mus tiese Leatitia en die Boswelliaanse, animastiese Lizelle.

Interessant genoeg is daar biografiese getuienis van bogenoemde on-
ge mak, soos blyk uit ’n staaltjie wat Leon Rousseau vertel oor sy eie na-
vor sings proses vir Die groot verlange. Hy noem ’n reeks vreemde (soms 
bykans noodlottige) toevallighede wat sy delftog gekenmerk en hom 
amper oortuig het dat Marais se spook die optekening van sy lewe op-
setlik ondermyn het (Rousseau 1998:11–15). Een van die insi den te be-
hels De Wet. Rousseau herroep ’n tyd toe sy, as ’n student in haar vroeë 
twintigs, sy huis in sy afwesigheid besoek het. Sy het geen ken nis van 
sy Marais-projek gedra nie en was eendag skynbaar spon taan oor wel-
dig deur ’n irrasionele drif om sy studeerkamer binne te gaan en die 
do ku mente op sy lessenaar (sy Marais-bronne en die manuskrip van sy 
bio grafie) te vernietig (Rousseau 1998:114). 

Jare later het De Wet en haar Jungiaanse sielkundige tot die slotsom 
ge kom dat sy onbewustelik as ’n medium vir Marais se gees gedien het 
aan ge sien sy oortuig was van sy weersin in hierdie projek (Rousseau 
1998:115). 

Sy het self versoek dat Verleiding se teks vernietig word ná af loop van 
die produksie daarvan op die Woordfees (Howard 2017). Dit maak my 
be studering daarvan natuurlik outomaties ook ’n vorm van ver raad 
jeens haar – al het ek haar nooit ontmoet nie. 

Wat ook al die sielkundige of wetenskaplike waarheid is wat hier die 
in sidente animeer, dui dit in wese op De Wet se gevoel dat bio gra fie-
se navorsing ’n vorm van indringing is. Haar dogter, Nina van Schoor 
(2013), het my meegedeel dat De Wet kort voor haar dood in die ge-
woonte was “to throw things out when she was getting ill”. Hier die 
han de linge verklap moontlik ongemak by die gedagte aan ’n toe koms-
tige biografie van haar lewe. Met hierdie staaltjies in gedagte kom die 
Reza in Verleiding voor as empaties met die Marais-figuur. In plaas daar-
van om die argief te vernietig, soos wat familielede van ’n bio gra fiese 
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sub jek dikwels doen, pleeg De Wet ’n tipe tekstuele van da lis me deur 
doel bewus die betroubaarheid van die materiaal (wat sy self voor sien 
het), deur middel van metatekstuele truuks in twyfel te trek. 

De Wet skep ’n Droste-effek deur ’n videogreep van haarself by Ver-
leiding in te sluit waarin sy verskyn as ’n karakter (blykbaar on be wus 
van die fiksionele grense wat haar omraam). Dit is ook moeilik om te 
peil of Lizelle se bewering dat sy besoek is deur Marais se spook, so wel 
as die insinuasie dat hy haar na haar dood gewink het na dryfsand by 
die rivier naby die huis op Senekal, ’n psigoties weerlegging is of ’n feit 
binne die konteks van ’n moontlik magies-realistiese teks. Hierdie ge-
beure herroep immers motiewe uit haar dramas Mis en veral Drif. 

Maar belangriker, myns insiens, is dat metafories gesproke, Lizelle, 
on danks haar oortuiging van werklike kontak met Marais, uitein de lik 
nie in staat is om hom op te grawe nie, en daarom letterlik en fi guur lik 
in ge sluk en begrawe word in haar najaag van sy wese. 

Nieteenstaande Leatitia se professionele, Johnsoniaanse benade ring 
word ook sy meegesleur deur Lizelle se obsessie, vanweë haar eie be-
hept heid met Lizelle, en word sy amper self ingesluk deur dieself de 
dryf sand wanneer sy die dowwe spore van haar student se beweg ings 
na die rivier volg. 

Verleiding suggereer dus dat dít is wat simbolies gebeur met lesers 
van biografieë, met ander woorde die gevaar van ’n biografie is dat ons 
dik wels verlei word om onsself onder te dompel in ’n ander leser se fan-
ta sie van iemand se lewe.

Nog ’n strategie waardeur De Wet haar oortuiging van Marais se on-
peil baarheid op ’n speelse wyse demonstreer, is deur haar parodiëring 
van Marais se misdaad-, speur- en spookverhale. 

Lizelle en Leatitia se navorsing roep die onderneminge van dr. Paul 
de Roubaix op – ’n soort “gentleman detective” (’n amateurspeurder) in 
die tradisie van Edgar Allan Poe, sir Arthur Doyle en Henry James. In 
stories soos “Die huis van die vier winde”, “Die Vlieënde Hol lan der”, 
“Diep rivier” en “Klaas Slyk” bemoei ’n terugkerende prota go nis, De 
Rou baix, as ’n C. Auguste Dupin- of Sherlock Holmes-figuur hom met 
die oplos van ’n raaisel. Hierdie raaisel kan inhou die soektog na ’n ver-
lore familiefortuin (“Klaas Slyk”), die verdwyning van ’n meisie (“Die 
ver dwy ning van Sannie”), ’n moord (“Die spookbul”), die op spoor van 
’n reeks moordenaar (“Diep rivier”) of die verklaring van ’n bo na tuur like 
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ver skynsel (“Die huis van vier winde” en “Die Vlieënde Hol lan der”). De 
Roubaix word telkens vanweë sy passie vir alles wat misterieus is, deur 
iemand verlei om deel te neem aan so ’n speur avon tuur. 

Speurfiksie bevat altyd ’n element van biografie: Lewens word op-
ge teken, staaltjies en feite word versamel en georganiseer in chrono-
logiese volg orde, terwyl spraak, skryfwerk en ander uitdrukkingsvorms 
ont leed en geïnterpreteer word. Daarteenoor word biografie dikwels 
ook ver ge lyk met speurwerk (Alpers 1996:17, Kannemeyer 2006:45, Lee 
2009:1, Lewis 1996:137, Lomask 1984:29–36 en Longford 1996:147). Leon 
Edel (1984:110) noem die biograaf die “Sherlock Holmes of the library 
and attic”.

In Verleiding word al die narratiewe in ’n raamvertelling bevat in ’n 
po ging om die raaisel van Lizelle se verdwyning op te los. Die deur-
lopende lyn in hierdie reeks van raamvertellings is Lizelle se biografiese 
na vorsing oor Marais. Dus bevat die raamvertelling sowel as die pri mêr 
omraamde vertelling elemente van speurfiksie en van bio grafie. Leati-
tia en Lizelle se speurtog word ’n motief in ’n groter speur ver haal – dit 
word ’n metaspeurverhaal. Twee lewens word die onder werp van hier-
die speurwerk – Marais s’n en Lizelle s’n.

Sowel De Wet as Marais onderskryf die kernkonvensies van speur-
fiksie soos veral deur Poe en Doyle daargestel. Poe se drie Dupin-verhale 
word deur talle letterkundiges as die duidelikste voorgangers van die 
speur verhaal beskou, met Poe se held wat veral as ’n model vir Doyle 
se Holmes dien. Peter Thoms (1998:12) wys daarop dat Dupin en die 
naam lose eerstepersoonsverteller mekaar tydens hul gemeen skap like 
soek tog na ’n versteekte teks in ’n biblioteek ontmoet, en dit dien as ’n 
me ta foor vir speurwerk. 

Leatitia en Lizelle se speurtog geskied ook grootliks deur boeke – ’n 
lei draad in Die groot verlange – en natuurlik Marais se oeuvre. Liz beth 
Goodman (1996:193) wys op S.E. Sweeney se teorie dat die speur-
verhaal die vertellingsdaad dramatiseer en sodoende die lees daad self 
reflekteer. Selfs Derrida (1975:32) in “The purveyor of truth” vra reto ries 
met verwysing na Poe se “The purloined letter”:

[W]hat occurs in the […] deciphering of a text when the deci-
phered (text) […] also inscribes in itself the scene of deciphering? 
[…] What happens […] when a text, [of] […] literary fiction […] 
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stages […] analytical reading, assigns the analyst his position, 
shows him in search of truth, and even finding it, holding a dis-
course about the truth of the text and then pronouncing in gener-
al terms the discourse of truth, the truth of truth?

Dit is hierdie vraagstuk en die empiries nihilistiese deurvoering daar-
van wat Henry James bykans ’n eeu voor Derrida in sy eie speur ver hale 
uit beeld en wat De Wet, meer as ’n eeu ná James, in Verleiding sou dra-
ma tiseer. James ontgin die speurverhaal se inherente gemoeidheid met 
in ter pretasie, veral deur die verbinding van ’n misdadiger se werk met 
sy karakter. Die literêre biograaf is in hierdie opsig ’n speurder in ’n ver-
dub belde sin: as biograaf en as letterkundige. James pas die kon ven sies 
van die populêre speurverhaal toe in twee van sy novelles, The figure in 
the carpet (1896) en The Aspern papers (1888). In albei is die mis te rie wat 
opgelos moet word, die verband tussen ’n skrywer se subjek ti wi teit en 
sy skryfwerk, en as sodanig is die “speurders” dan literati. In The figure 
in the carpet beweer ’n gevierde skrywer, Hugh Vereker, teenoor die on-
ge noemde verteller, ’n letterkundige, sy kritici “missed my little point, 
… the particular thing I’ve written my books most for … the thing for 
the critic to find … my secret … like a complex figure in a Persian carpet” 
(James 1984:32). Die vasstel van hierdie patroon raak ’n ob ses sie vir die 
verteller en sy kollegas, en op ontstellend toevallige wyses sterf die 
karakters een ná die ander sodra hulle beweer dat hul agter die kap van 
die byl gekom het – wat herinner aan Lizelle se ver dwy ning die oom blik 
wanneer sy oortuig is van haar bonatuurlike kontak met Marais.

In The Aspern papers lei ’n nogmaals ongenoemde letterkundige se fa-
na tisme om briewe vas te lê van sy oorlede biografiese subjek, Jeffrey 
Aspern, hom daartoe om te loseer by Aspern se bejaarde minnares en 
selfs ’n romantiese verhouding aan te knoop met haar dogter, Miss Tita. 
Wanneer hy op die punt is om die briewe te steel (dié motief her roep 
Leatitia en Lizelle se inbraak), onthul Tita haar kennis van sy agenda 
en verbrand sy die briewe ten aanskoue van die ver plet terde ver teller-
prota gonis. James se speurverhale is in ’n sekere sin dus anti-speur ver-
hale. John G. Cawelti (1976:137) suggereer dat “the clas si cal detec tive 
formula is perhaps the most effective fictional struc ture yet devised for 
creating the illusion of rational control over the mys teries of life”. Dit is 
die illusie van rasionele beheer oor die raaisels van die lewe (en in dié 
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geval Marais se lewe) wat Verleiding met die ver ge lyk bare Jame siaanse 
oop einde in twyfel trek. James was een van De Wet se groot literêre 
helde, maar so ook Marais, en hyself het gereeld die raai sels in sy stories 
on be ant woord gelaat.

Daar is ’n interessante oomblik in die teks wanneer Leatitia tydens 
’n skyfievertoning melding maak van Lizelle se ontdekking van ’n 
meng sel okkultiese tekens en Egiptiese hiërogliewe in Marais se Bybel. 
Lizelle is vreemd genoeg onwillig om hulle te ontrafel, al dui hier die 
tekens op die voor die hand liggendste wyse op die speurder-biograaf-
letter kundige se ontsyferingstaak. Nóg Leatitia nóg Lizelle poog om die 
tekens te ontrafel, en soos soveel los drade in die storielyn, gee dit ’n 
mate van inter pre ta tiewe mag oor aan die gehoor deurdat nuus kie rig-
heid by hulle gewek word oor hierdie onopgeloste leidrade. 

Die woord “verleiding” deel immers ’n morfeem met “lei”, “lei draad”, 
“af lei”, “herlei”, en “mislei”. Net soos Leatitia (en De Roubaix in Marais 
se verhale) verlei word om deel te neem aan ’n speur onder ne ming, 
word die gehoor geaktiveer tot die rol van literêre speurder deur ’n 
soort tekstuele verleiding. 

De Wet se teikengehoorlid is intiem vertroud met Marais se oeuvre en 
die Rousseau-biografie. So iemand sou in staat wees om die gedigte wat 
Lizelle aan Marais skryf te identifiseer as pastiche van Marais s’n, as ook 
hoe dat Leatitia se vertelling van haar en Lizelle se pelgrimstog ge kleur 
is deur die eerstepersoonsvertellings van Marais se De Roubaix. 

Teenoor parodie staan pastiche as ’n literêre stylnabootsing, eer bie dig 
en huldigend van aard. Voor ek hierdie stylisties intertekstuele di men sie 
van Verleiding deeglik ondersoek, bring ek graag pastiche soos toegepas 
deur die literêre skrywer aan die een kant, en talle literêre biograwe 
se verbale nabootsing van hul subjekte aan die ander kant in verband 
met mekaar. Toevallig beklemtoon Michael Benton (2009:2, kursivering 
myne) die literêre biografie se unieke verleidelikheid as genre deurdat:

[…] its subjects offer the prospect of access, however limited or il-
lusory it may turn out to be, to the workings of the creative imagi-
nation. This prospect of gaining some insight into the mysteries of 
the artistic process is a seductive invitation to readers, one greatly 
enhanced by the intimacy between the biographer’s and subject’s 
shared medium of words, their common interest in literary forms, 
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and the particular closeness of fictional and historical narratives. 
When, as often happens, an artistic affinity between biographer 
and biographee is inscribed in their relationship, the mystery of 
imaginative writing seems even closer.

De Wet dramatiseer in Verleiding presies só ’n affiniteit tussen navorser 
en sub jek: Leatitia sowel as Lizelle is skrywers – albei as akademici, ter-
wyl Lizelle ook ’n gepubliseerde digter is. So ook beklee Marais nie net 
’n kanon posisie as digter en prosaskrywer in die Afrikaanse letter kunde 
nie, maar was hy ook joernalis en gepubliseerde vakkundige. Dit is daar-
om geen wonder nie dat die diksie, skryf- en vertelstrategieë van die 
twee navorsers so deurspek is met eggo’s van die vertellers en sprekers 
in Marais se dig- en prosakuns. Leatitia en Lizelle se persoonlike in le-
wing in Marais se werk en biografie lei tot ’n nabootsing van sy stem 
daar in. In hul obsessie met Marais se lewe en oeuvre morfeer hulle tot 
’n mate in die indrukke wat hulle deur sy werk van hom opdoen.

Hiervolgens buikspreek Leatitia die rasionele verslaggewer-vertellers 
in sy kortverhale in haar lesing en beliggaam Lizelle die begeesterde, 
ro man tiese sprekers van sy gedigte in haar eie poësie. Só vertoon De 
Wet die gespletenheid van die Marais-leser: Eerstens is daar die onder-
soe kende leser van sy wetenskaplike werk in Die siel van die mier en 
Bur gers van die berge, asook die pseudowetenskaplike skryfwerk van sy 
speur- en wetenskapfiksie. In beide gevalle tree die spreker ana li ties op – 
die weten skaplike werk moet bestudeer word, terwyl die bona tuur like 
fiksie weg ge redeneer of rasioneel verduidelik word. Tweedens is daar 
die waar deerder van sy poësie, waarin die spreker ’n wêreld be woon 
en be skryf wat gekenmerk word deur die animistiese en fabel agtige 
moont lik hede van sprokies en mites – daar is meerminne en feë, diere 
kan praat en natuurelemente soos riviere, die wind en die reën word 
ge per so ni fieer. 

Hierdie tweeledigheid strook dan weer met De Wet se Jung-beligte 
be grip van die psige soos sy dit toepas op die biografiese onderneming. 
Lea titia beliggaam dan die rasionele, akademiese biograaf, terwyl Lizelle 
die ver beeldingryke en emosioneel ongeïnhibeerde biograaf is wat haar 
oor gee aan die mitologie wat haar subjek in sy poësie-oeuvre skep. 

In geheel trek Verleiding egter meestal op Marais se verhale waarb inne – 
soos met sy Dwaalstories en “Diep rivier” – van sy bekendste gedigte ver-
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pak is (onder meer “Die dans van die reën” en “Die towenares”). “Diep 
rivier” is ’n goeie voorbeeld: In dié verhaal waarin die gelyknamige ge-
dig verskyn, word die gedig aangebied as die uiting van die seksueel 
ver lei delike antagonis, Juanita, as ’n leidraad tot haar misdade, sowel 
as ’n verdoeselde liefdesverklaring aan haar beminde. Ten einde laaste 
bring sy haarself om die lewe en word die rasionele De Roubaix die 
same vatter en verteller van die gebeure wat oploop na haar dood. 

Leatitia is wel nie ’n natuurwetenskaplike soos De Roubaix nie, maar 
as ’n professor in letterkunde verteenwoordig sy ook georganiseerde 
ken nis sisteme binne die raamwerk van die geesteswetenskappe. Sy be-
skryf Lizelle (wat in spoke glo) as “begeesterd” en “geesdriftig”. Hierdie 
idio ma tiese dubbelsinnigheid is kenmerkend van De Wet se skryf kuns. 
Mis, waarin die opdaag van ’n blinde konstabel as ’n motoriese moment 
dien, is deurspek van gesegdes wat om sig en blindheid sen treer, en 
in Drif weer word die uitdrukkings “sieldodend” (De Wet 1993:162) en 
“spoke opjaag” (De Wet 1993:147) komies-ironies aangewend om dat die 
groot ste deel van die drama rondom die beoefening van ’n séance af-
speel. Daar kan dus gesublimeerde ironie in Leatitia se amp as ’n geestes-
weten skaplike skuil – dat sy haar haar die onmoontlike rol aan matig 
om gees te like verskynsels wetenskaplik – dit wil sê deur middel van 
kon ven sionele ondersoekmetodes – te verklaar. 

Een van die vele opsigte waarin Leatitia egter haar analitiese ge breke 
te kenne gee is in haar versuim om sekere gegewens in haar ver tel ling 
uit te ken as unheimlich1 in die mate waartoe dit Marais se skryf werk 
op roep. ’n Noemenswaardige voorbeeld is haar beskrywing van ’n wit 
uil wat voor haar motor verbyvlieg die nag wanneer sy Lizelle assis teer 
in haar rooftog by die huis. Die argeloosheid van die verwysing na die 
roof voël is verstommend, gegewe die feit dat “Die wit uil” die titel is 
van ’n kortverhaal deur Marais. In hierdie verhaal word daar boon op 
klem gelê op die skaarsheid van albino-uile. Leatitia identifiseer nóg 
die merk waardig heid van die natuurverskynsel nóg die on rus ba rende 
toe val lig heid van die voël se teenwoordigheid by die huis wat die ge-

  1 Ek ontleen hier uit Duits vanweë die onvertaalbaarheid, myns insiens, van die woord “uncanny” 
as van toepassing op gegewens met ’n ontstellend toevallige ooreenkoms met iets anders, soos 
om skryf in die Engelse uitdrukking, “an uncanny resemblance”. Ek pas dit hier ook toe volgens 
Sig mund Freud se formulering daarvan in sy essay, “Das Unheimliche” (1919).
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sogte Marais-bronne bevat. Die uil word tradisioneel natuurlik ook as ’n 
nood lottige voorbode beskou, en in Mis dien die geroep van ’n uil vroeg 
in die drama (soos in Verleiding) as ’n voorafskaduwing van ’n meisie se 
ver dwyning (De Wet 1993:32). In Drif vlieg ’n uil teen ’n venster vas as 
’n voorspooksel van Maestro en Ezmerelda se uiteindelike water dood 
(De Wet 1993:145). Leatitia se onvermoë om hierdie ge ge wens te iden-
ti fi seer – wat nog te sê ontleed – spruit klaarblyklik uit haar tem pe ra-
men tele geslotenheid vir die sublieme buite die situasie van aka de miese 
teksanalise, teenoor Lizelle se oorgawe daaraan in haar argivale speur-
tog.

In Marais se verhaal “Die wit uil” verskyn die uil ook aan ’n karakter 
tydens ’n transgressiewe nagtelike tog met noodlottige gevolge: Die 
pro ta gonis verwar die wit uil met die gestalte van sy aartsvyand. Hy 
skiet die voël, en sonder dat hy ooit sy misverstand besef, is hy tot die 
dag van sy eie dood toe daarvan oortuig dat hy moord gepleeg het. 
Die ver war ring wat die uil by Leatitia veroorsaak, is minder drama ties 
en van korte duur: Hoe wel sy dit nie uitstippel nie, lyk die uil naby 
die huis (wat dor pe naars vroeër as “Die Spookhuis” beskryf het) vir ’n 
oomblik na ’n mens like ge daante – dalk ’n spook – iets waaraan sy weier 
om te glo. Vol gens haar nug tere denke is die uil se verskyning bloot ’n 
narra tiewe ge gewe om haar gemoedstoestand te illustreer en mis sy die 
waarde daar van as ’n skakel met Marais se verhale – veral na die een 
ver haal wat die ge vaar like ge volge van interpretatiewe mislukking uit-
beeld.

Leatitia se analitiese onvermoë in hierdie verband kan op sigself by die 
gehoor aan lei ding gee tot analise van haar speurvermoë. Behalwe dat 
die uil vir die ingeligte toeskouer as literêre speurder ’n inter tekstuele 
lei draad is tot Marais se verhale, verbeeld Leatitia se klaar blyk like on-
ver moë om leidrade op te volg juis die blinde kolle wat kan op duik in 
die navorsingsproses van die bewonderaar as biograaf. As ’n Marais-
spe sia lis is Leatitia se bewussyn waarskynlik deurweek van sim bole uit 
sy oeuvre in volledige register – tot so ’n mate dat haar ver beel ding selfs 
tydens emosionele hoogtepunte drogbeelde van Marais-motiewe kan 
ver sin. Deur Leatitia dramatiseer De Wet die aforisme dat die lewe self 
net soveel ’n vertolking van kuns kan wees, as andersom (“art imitates 
life, life imitates art”). 
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Teenoor Leatitia se analities-verslaggewende stem (hoewel soms met 
leemtes), stel Lizelle haar aan die gehoor voor (deur Leatitia se be mid-
de ling natuurlik) hoofsaaklik deur haar twee gedigte: “Kyk jy na my, 
Eugène?” en “Die liefde is sterker as die dood”. 

Leatitia resiteer die eerste gedig ná haar vertelling van Lizelle se 
eerste gewaarwording van Marais se borsbeeld in die studeer kamer. Die 
spreker (in beide gedigte onteenseglik Lizelle self) doen ’n beroep op 
Marais se gees om met haar te kommunikeer en haar ver een selwiging 
met hom te bevestig. Dit geskied blykbaar terwyl sy die herinnering aan 
die borsbeeld oproep, asof dit Marais se be wus syn huis ves of gelei: 

Kyk jy na my, Eugène?
Diep sien jy my
Diep in jou eie gestalte deur donker oë vasgevang
Sien jy my, Eugène?
Of kyk jy verby … 
Deur my?
Vry verby … gesigte … en beelde?
Ek wag op jou antwoord

In kontras met die kort, agt reël lange eerste vers wat eindig met die 
spreker se verklaring van haar passiewe afwagting op Marais se reak sie 
(“Ek wag op jou antwoord”), gaan die tweede beskrywende gedig van 
een-en-dertig reëls oor tot die daad (“Ek vaar [...] na jou”) – ’n aktiewe 
na jaag van Marais as haar geliefde:

Die liefde is sterker as die dood
Ek vaar op die swart rivier
My boot is dun
En bros soos ’n papirusblaar.
Geen bries roer die seile nie.
Die verstikkende lug ruik na 
Seewier en swamme
Net slange gloei in die donker
Met ’n venynige gloed.
Gevurkte tonge spoeg oor die rand van die boot.
Reusagtige anemone maak toe en oop
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Verrotting walm uit grotte en spelonke.
Ek draai vas in die spiraal
Van duister maalkolke.
Toe … soos ’n herinnering
Wat eers net vaagweg by my opkom
Voel ek die lug
Soos ’n fyngeweefde sygewaad
Wat oor my ledemate spoel
En dan … hoor ek dit ook
Soos die murmering van my diepste hart.
En eindelik die fyn bleek vingers
Wat my aanraak.
Teer, intiem
Soos ’n verlore beminde
Se fluistering.
Jy sien, my geliefde … jy sien
Die bootjie klein, fragiel en dun,
Het my tog veilig
Teruggebring
Na jou.
Na jou.

Hoewel bondig, is Lizelle se twee gedigte dig verpak met ’n rykdom 
beelde en motiewe uit Marais se poësie-oeuvre. ’n Deeglike hersiening 
van Marais se Versamelde gedigte, aan die hand van hierdie twee homages, 
open baar De Wet se skerp ingesteldheid op herhalende simbole in 
Marais se werk. Dit is asof sy die terugkerende beelde in sy dig kuns 
pas tichegewys in Lizelle se intertekstuele gedigte saamsnoer om ’n ko-
he rente mitologie te vertoon wat blykbaar daarin verborge lê. Sy maak 
die her halende liefdesverklaringmotief in sy digkuns post moder nis ties 
meta tekstueel van toepassing op Lizelle se behoefte aan vereen sel wiging 
met die lank reeds oorlede digter. 

Leatitia vertel byvoorbeeld dat Lizelle daarop aangedring het om 
Sene kal te besoek omdat sy gemeen het dat “om in hierdie huis te wees 
[…] vir haar [sou wees] asof sy deur Eugène Marais se oë kyk. Asof sy 
sien wat hy gesien het”. 
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Wanneer hulle dan die “laaste kamer […] die studeerkamer” binne-
gaan, beskryf Lizelle in haar notaboek eerstens die “weerspieël[ing]” 
van “ons gesigte” in “[g]laskasdeure”, voor sy met ’n noodkreet op haar 
knieë voor Marais se borsbeeld val wanneer sy dit onverwags ge waar. 
Die oproep na wederkerigheid in “Kyk jy na my, Eugène?” is dan ook 
dub bel sinnig: Die spreker se behoefte aan ’n romantiese vereniging met 
haar be minde word uitgedruk in Lizelle se inlewing in sy biografie deur 
haar pel grims tog en ook in haar stilistiese nabootsing van sy skryf kuns 
deur haar eie werk. 

Die weerklanke van Marais se gedigte in “Kyk jy na my, Eugène?” is 
min der en subtieler as in “Die liefde is sterker as die dood”. Die spreker 
se beskrywing van Marais se “[d]iep” en “donker oë”, roep foneties die 
“[d]iep” en “donker stroom” van “Diep rivier” op (Marais 1955:58). In 
Marais se verwerking van ’n volksliedjie “Staan, Poppie, staan!” word 
die liefde self ook beskryf as iets wat “diep […] lê” en “donker” soos 
die “nag” is (Marais 1955:33). Onheilspellender egter voorspel hier die 
klank- en woordeggo’s moontlik ook hoe Lizelle se soektog na ver eni-
ging met Marais haar in die diep en donker rivier daar naby na haar 
dood lei. 

Marais se skuilnaam was immers “Klaasvakie” – die bringer nie net 
van die tydelike slaap nie, maar ook van die ewige slaap, soos die spre-
ker in sy gedig “Klaasvakie” vrees. 

Ook roep dit die slotreëls van die meeste strofes in “Mabalêl” op 
waar in die spreker herhalend beskryf hoe Lalele, die krokodil “in sy 
diepte” op sy prooi lê en wag. Die skone prinses Mabalêl staar die water 
in soos ’n vroulike Narcissis en bewonder haar eie beeld, terwyl Lalele 
sy ooglid kamoefleer as ’n “halfverdrinkte blaar” en hy haar listig, sta-
rend bekruip (Marais 1955:20–21). Lizelle se simboliese rol beset ting as 
Mabalêl word versterk deur haar beskrywing van haar weerkaatsing in 
die studeerkamer se glasdeur as “[h]alf verdrink in die groe ne rige lig” 
(Marais 1955:7). Haar hartstog ewenaar dié van Mabalêl wat “[d]room 
[…] op die kantjie, […] [t]ot haar hart verlangend swel” en in “haar 
peinse ongedeer’, […] in die diepte neer[staar]” en sy “dro mend, self / 
[d]eel word van ’n salig’ droom” (Marais 1955:20). Terwyl in die water-
spieël “[u]it die wêreld omgekeer / haar beeldjie” “[l]okkend lag”, merk 
die spreker op: “Nooit had vyg of wilg in water / So ’n ge spieël de met-
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ge sel” (Marais 1955:20–21). Onder die weerkaatsing waar Lalele in dryf, 
word hý natuurlik die “gespieëlde metgesel”, en uit haar weer kaat sing 
kom hy uit eindelik te voorskyn en trek haar na onder. 

Om romantiese en erotiese ondertone uit “Mabalêl” te put, kan dalk 
oordrewe klink, maar die samehang van Eros en Tanatos (soos dit dik-
wels verskyn in De Wet se werk) is duideliker na te gaan in “Diep rivier”, 
waar in die spreker “lank […] gewag” en “gedroom” het voor haar 
“smart” met haar dood in haar beminde se “omhelsing” en met “die lem 
van liefde” “eindig” (Marais 1955:58). 

Lizelle se verklaring in die slotreël dat sy op Eugène se “antwoord” 
“wag”, word vergelykbaar voorafskaduwend tot haar eie dood – asof 
sy dit doelbewus aanroep deur haar intertekstuele pastichever wy sings 
na Juanita se smeekroep in “Diep rivier” en die prinsessie se fan ta sie in 
“Mabalêl”.

Die erotiese omhelsing van die dood dui weereens op ’n tweeledige 
be te kenis – ’n letterlike en ’n figuurlike. Letterlik kan Li zelle se ver-
eni ging met Marais alleenlik in die dood geskied. Leatitia merk op dat 
Lizelle “’n maand voor haar verdwyning […] soos ’n dwa lende gees” 
was. Dit eggo Rousseau se beskrywing van Marais in die uit treksel uit 
sy bio grafie wat Leatitia met die aanvang van die lesing voor lees; daar-
in meld hy dat Marais “soos die dood self” lyk. Figuur lik los Lizelle se 
eie skryf styl egter in haar pastiche van Marais s’n op, sterf sy haar eie 
stem af, en word sy metafories, soos Mabalêl, “dro mend, self / [d]eel” 
van haar “gespieëlde metgesel” se “salig’ droom” (Marais 1955:20). Haar 
be skry wing in “Die liefde is sterker as die dood” van haar vaart op “die 
swart rivier” met haar boot wat “dun” en “bros” is “soos ’n papi rus-
blaar” simboliseer haar najaging van Marais se persoon deur sy werk. 
Die papirusblaar, waarvan die woord “papier” etimologies stam, stel 
haar en Marais se gedeelde medium van die woord voor waar deur sy 
voel sy met hom versoen word. 

Die “swart rivier” weer is sinoniem met “die donker stroom” uit “Diep 
rivier”, wat ook dien as die Engelse titel van Rousseau se biografie, The 
dark stream. Lizelle se vaart daarop verbeeld dus haar nasporing van 
Marais se lewe deur middel van sy werke (as die papirusbootjie) wat 
daar op vaar. Hierdie beskouing van die donker stroom/swart rivier as 
’n sim bool van Marais se lewe self word versterk deur sy gedig “Lala-
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sini”, waar in die rivier van die gedig se titel ’n “bergstroom [is] wat in 
Machan gese sprokies […] die mens se lewe” voorstel (Marais 1955:37). 
Lala sini vloei ook soos die swart rivier in Lizelle se gedig deur “grotte 
en spe lonke” en so herinner dit aan die “rotsgebaande gange” in Marais 
se “Eonone”, waarin die titelkarakter haar verbeel sy die “lied” van haar 
ge liefde Paris “se verlange” hoor “weerklink” (Marais 1955:40). ’n Grot 
is ’n eggokamer en dien as ’n ouditiewe parallel vir die vi suele me ta-
foor van die waterspieël, en dit dui op Lizelle wat deur haar eie ge digte 
Marais se digterstem wil naboots.

Soos in “Diep rivier” stroom Lalasini ook na die dood, wat sinoniem 
word met ’n liefdesversoening: Die gepersonifieerde Lalasini “strewe” 
na “die liefde wat geen afskeid ooit kan deer” en sy “sing […] van die 
hoop en liefde / [w]at ook dood en graf trotseer” (Marais 1955:37). Die 
“see wier” en “anemone” in Lizelle se gedig suggereer dat die spreker 
die rivier op weg na die see volg. In Marais se gedigte is die oseaan teen 
sons op koms ’n geïdealiseerde watergraf, die gelukkige eind  bestem ming 
van ’n troebel lewe waar die reisiger ook met liefde be loon word. In “Die 
smid” volg die Trekker die “sonpad mee / tot waar hy op kom uit die see” 
(Marais 1955:8). Ook in “Lalasini” is die see ’n “verre lig poort” (Marais 
1955:37), en in “Diep rivier” sien die spreker in haar af wag ting van haar 
ge lief de se uiteindelike omhelsing “die glans van staal en goud” (Marais 
1955:58). 

Die spreker in “Die liefde is sterker as die dood” “draai” egter eers “vas 
in die spiraal / [v]an duister maalkolke”, wat herinner aan die “som bere 
draaikolk” in “Eonone” wat die titelkarakter aanstaar terwyl sy angs-
bevange op haar geliefde se veilige terugkoms hoop (Marais 1955:39). 
Dit kan dalk dui op Lizelle se herhaalde en aanvanklik on vrug bare 
terug togte na Senekal sonder Leatitia se bystand. Maar dan meld sy dat 
“[g]een bries [...] die seile” “roer” nie. 

Die wind verklank in Marais se gedigte meestal weemoed en ver-
lange. “Winternag” se “kou[e]”, “skraal” “ooswind” se “treurige wysie 
[…] soos die lied van ’n meisie / in haar liefde verlaat” (Marais 1955:9); 
die “sugtend’ wind” in “Mabalêl”, wat “in eensaam’ vrede […] ’n treu-
rig’ wiege lied” sing (Marais 1955:19); die wind in “Die towenares” wat 
“ver by” die ore van die “meisie wat altyd alleen bly” waai, die “stem van 
die wind” wat “treur […] om hy alleen is”; die wind in “Eonone” wat 
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“’n fluis te ring van weemoed […] treurig dra” (Marais 1955:24, 42). Die 
af wesig heid van wind in hierdie gedig suggereer dus moontlik die be-
swe ring van ver lange aangesien die spreker haar geliefde te ge moet vaar.

Lizelle beskryf Marais se verskyning as iets “soos ’n herinnering /  
[w]at eers net vaagweg by my opkom”. Só funksioneer interteks in 
Lizelle se gedigte – dit ontlok sekere beelde uit Marais se gedigte in die 
be lese toe skouer se geheue. Lizelle hoor hom, “[s]oos die mur me ring 
van my diepste hart”, net soos die visser in “Die visser” die lokstem van 
’n deern in sy “diepste hart” hoor (Marais 1955:50). Soos die water gees 
tot hom sing, “versmelt” sy “hart” en “sak hy weifelend” die water in 
en “ver dwyn in die blou gewelf” (Marais 1955:51). Dit verbeeld sy oor-
gawe tot haar belofte dat in die water en in haar omhelsing “al jou smart 
ge heel” word; vergelykbaar met die stelling van die spreker in “Diep 
rivier” dat in sy “omhelsing” “al” haar “smart” “verdwyn” (Marais 1955: 
50, 58). Die “murmering” wat Lizelle beskryf, herinner ook aan die “dof ’ 
ge mur mel van ’n waterstroom”, wat die spreker in “Sonder betaling” 
op haal as een van die “kleine dingetjies wat meeste vreugde bring” 
en die weemoedige siel uit neerslagtigheid lig (Marais 1955:38). Sy sit 
die oudi tiewe evokasies voort met die beskrywing van haar “ver lore 
be minde / [s]e fluistering” wat weer skakel met “Lalasini” waar in die 
berg stroom se lied oor “die liefde in die dag’raad van die lewe” be skryf 
word as “sagter dan ’n fluistering in drome” en in “Diep rivier” hoor 
die spreker die stem van haar geliefde ook “as fluistering in ’n droom” 
(Marais 1955:36, 58). 

Tog bly Marais se antwoord op Lizelle verdig as ’n bewering in haar 
poësie. Ná als word Marais nooit direk aangehaal nie – hetsy uit argi-
vale do ku mente (soos briewe) of uit sy kreatiewe skryfkuns. Nie eens 
’n foto van hom word vertoon nie, behalwe van sy borsbeeld. Reg deur 
Ver lei ding bly sy stem en gestalte niks meer as ’n evokasie nie. Ná Lea-
titia se voorlesing van “Die liefde is sterker as die dood”, dui De Wet in 
die verhoog aanwysing aan dat die “ligte verdoof” en die kamera “baie 
stadig be weeg deur ’n donker huis”, blykbaar die een op Senekal. Uit-
ein de lik word die lens gerig op “die gestalte van Lizelle” wat “eers ver-
skrik” is “maar dan […] ’n uitdrukking van groot blyd skap” vertoon. Die 
ka me ra “skram dan weg en beweeg by die gang af” en “by die voor deur 
uit” waar na die skerm gevul word “deur ’n flik ke rende duis ter nis”. Of 
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hier die sekwens die perspektief van Marais se spook verteen woor dig, 
bly ’n ope vraag en selfs al is dit so, ontglip hy steeds die blik van die 
ge hoor, bly hy onpeilbaar, ’n ewige enigma, en uit ein de lik niks meer as 
’n flik ke rende duisternis nie, ’n “gespieëlde met ge sel”.

Vroeër het ek, effens parenteties, opgemerk dat, in die lig van De Wet 
se hou ding jeens biografiese navorsing oor Marais, ek my, soos Leatitia 
en Lizelle, waarskynlik skuldig maak aan die einste verraad wat De Wet 
in Ver leiding dramatiseer. Al wou sy Verleiding nie pu bli seer nie en die 
op voerteks tot niet maak, roep ek die teks en gepaardgaande kon teks 
hier weer in die lewe, in die hoop om ’n vol le diger beeld van De Wet 
se oeuvre, en by implikasie, van haar poetics en haar persoon lik heid te 
her skep. Soos menige navorser wat ’n skry wers loopbaan die fokus van 
sy/haar studies maak, verbeel ook ek my soms dat sy by my spook. Sy 
ver skyn partykeer in my drome, soos Marais in Lizelle se drome ver-
skyn, soos die dooies in karak ters se drome in haar dramas ver skyn (by-
voor beeld Blou uur), en soos De Wet self ge meen het, die afge storwe-
nes (Marais inkluis) by haar in haar drome ge spook het. Soms (in my 
drome) lei sy my na huise en ver trek ke met ver steekte bronne, maar 
meer dikwels tref ek haar aan in haar eie huis, en dan spartel ek te ver-
geefs om ’n bandopnemer te laat werk. Is dit Freud wat drome be skryf 
het as pendulums van wens ver vul lings en vrese? 

Maar die navorser moet wakker bly, rasioneel, wetenskaplik, John-
so niaans. En tog (met die uitsondering van biograwe van tiranne soos 
Hitler en psigopate soos Ed Gein) het ek my onderwerp gekies uit ha-
gio grafiese bewondering en ’n minuskule dog verwaande mate van 
self identifisering. Haar dramas en enkele novelle, het ek gevoel, vertolk 
dinge wat ek gedink het net ek vermoed het. Dit is juis hierdie reaksie 
wat my biografiese aptyt gewek het. 

Jy vorm, bewustelik of onbewustelik, ’n beeld van die psige waarin 
hier die tekste hul ontstaan gevind het, en jy filtreer, bewustelik of on be-
wus te lik, alle informasie wat jy inwin omtrent die skrywer deur daar die 
beeld – die beeld wat in elk geval reeds gekleur is deur die projek sies 
van jou selfbeeld, soos Lizelle met Marais, soos Leatitia met Lizelle. Wan-
neer lewe, kuns en die kruisbestuiwing daarvan ter sprake kom, raak 
em pi riese suiwerheid ’n groter fiksie as beide.
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“Wie dink jy is jy?” word ’n inkrementeel belangrike vraag in die bio-
grafiese onderneming, binne ’n diskoers waarvolgens dit al ’n ge gewe 
is dat alle biografie ’n vorm van outobiografie is. En tog maak alle lesers 
hulle daaraan skuldig. De Wet self was ’n ywerige leser van bio gra fieë 
en haar biografiese navorsing van Anton Tsjechof, Emily Brontë en 
Bessie Head het neerslag gevind in biofiktiewe dra mas met hier die drie 
figure as die onderskeie protagoniste in The brothers, Heath cliff goes home 
en Bessie’s head. De Wet was deeglik bewus van die on ont war baar heid 
van ge skied skrywing en verdigsel. Dit is hierdie be sef wat sy be na druk 
in Ver lei ding, ’n teks wat op soveel grenslyne lê – dié van genre, van feit 
en fik sie, van biografiese sinisme teenoor ikono gra fie. Sy flankeer met 
haar ge hoor en met haar toekomstige biograwe, ont wy kend, dreigend, 
maar bowen al, soos Marais en Lizelle, verleidelik.
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Die perspekssluier tussen toe en nou

Lida Krüger

Inleiding
Reza de Wet se werk word gekenmerk deur tekste wat die konvensies 
van die teater op ’n besondere manier gebruik om dié dinge uit te beeld 
wat absolute interpretasie ontwyk. Hierdie konvensies sluit in dat tea ter, 
anders as prosa en poësie, in woord én beeld kommunikeer, en anders 
as film, vind dit binne ’n bepaalde ruimte plaas. In Marthinus Basson 
se 2008-produksie van De Wet se Blou uur (2009) stel die verhoog op ’n 
treffende dog ambivalente manier herinnering en geheue voor as on tas-
baar, en gestorwenes as teenwoordig. In hierdie hoofstuk onder soek ek 
hoe die onthulling en versluiering van die ontasbare deur middel van 
woord en beeld in Blou uur uitgebeeld word.

Herinneringe vergestalt
Die ontasbaarheid van herinnering

Herinneringe is ontwykend en bedrieglik, maar onontbeerlik. Volgens 
Norman Klein (1997:11) het ons nie toegang tot die verlede nie; die 
werk like gebeure wat verby is, is inderdaad vergete. Dít wat ons ont-
hou, is slegs ’n rooskleurige houer wat die onrus van die hede bevat. 
Ver volgens word herinneringe noodwendig deur die lens van die ver-
beel ding opgeroep. Ook Gaston Bachelard (1994:33) voer aan dat elke 
in druk wekkende beeld wat opgeroep word, onpeilbare, droomagtige 
diep tes het wat deur die persoonlike verlede getint word.

Herinnering is dus performatief. Astrid Erll en Ann Rigney (2009:2) 
stel dit dat elke herinnering ’n vertolking is van ’n verhouding tot die 
ver lede vanuit ’n bepaalde punt in die hede, eerder as die blote be wa-
ring en herwinning van vroeëre gebeure. Dit is daarom dat Liedeke 
Plate en Anneke Smelik (2013:4) herinnering nié sien as ’n weergawe 
van die ver lede nie, maar ’n uitvoering daarvan. 
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Daarom word herinnering dikwels op metaforiese vlak met geeste 
of spoke verbind. Vir Klein (1997:56) word spoke simbole van die her-
in neringe van veral bejaardes. Voorts is herinneringe gebonde aan be-
paalde ruimtes, volgens Plate en Smelik (2013:14). Net soos wat ’n be-
paalde ruimte skynbaar die geeste van afgestorwenes huisves, huis ves 
dit ook die herinneringe van die lewendes. 

Bachelard (1994:8) gebruik die metafoor van die teater om die geheue 
te beskryf: “In the theater of the past that is constituted by memory, 
the stage setting maintains the characters in their dominant rôles.” Die 
metafoor is hier van belang om twee redes. Eerstens beklemtoon dit die 
performatiewe aard, sowel as die ruimtelike gebondenheid van her in-
ne ring. Tweedens suggereer dit dat die teater ’n toepaslike medium kan 
wees om herinnering voor te stel.

Teater: ’n onstabiele ruimte 
Net soos herinnering is teater ook ontasbaar omdat dit ’n gebeurtenis is 
wat binne ’n bepaalde ruimte plaasvind. Volgens Gay McAuley (1999:16), 
is die teatergebeurtenis geweldig onstabiel deur die betekenisse wat dit 
voort bring en die interaksie wat dit uitlok. Dit is omdat teater staat maak 
op verskeie tekendraers om betekenis oor te dra. Hieronder tel onder 
meer die woorde in die teks, die ruimte op die verhoog en die akteurs, 
as ook hul plasing binne daardie ruimte (Fortier 2002:4). 

Hoe ruimte in teater gebruik word, is van kardinale belang. Vir 
McAuley (1999:8) is alles wat te make het met die speler se besetting van 
ruimte, veelseggend. Enige beweging of gebaar geskied nood wendig 
binne ’n bepaalde ruimte wat daaraan ’n bepaalde betekenis gee. Ter-
self dertyd lewer die ruimtelike organisering van die verhoog en die 
spelers se beweging daarbinne ook kommentaar op die aard van die 
ruimte. 

Hierdie ruimtelike verhoudings kan egter kompleks raak deurdat elke 
tekendraer op die verhoog verder veelvuldige betekenisse het. Enige 
teken op die verhoog kan verskeie betekenisse op verskeie vlakke hê, 
deno ta tief sowel as simbolies. ’n Tafel op die verhoog kan by voor beeld 
’n meubelstuk in ’n fiktiewe kombuis voorstel, of dit kan die familie-
band, sekuriteit en samesyn simboliseer (Elam 2002:7). Teater bevat dus 
visuele metafore: herkenbare, alledaagse voorwerpe wat op die ver hoog 
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’n simboliese betekenis kry. Verder kan die betekenis van ’n teken op die 
ver hoog in die loop van die vertoning verander (Balme 2008:80). Tanit 
Mendes en Janet Tulloch (2006:262) vergelyk die manier waarop die ver-
hoog meer as een betekenis kan voortbring met die bekende beeld wat 
’n vaas sowel as twee gesigte kan voorstel, na gelang van hoe daarna 
ge kyk word. 

Dominic Johnson (2012:4) voeg hierby dat verskeie tekens op die 
ver hoog mekaar kan beklemtoon, maar ook kan weerspreek. Johnson 
(2012:4) verwys spesifiek na die worsteling tussen die ouditiewe en 
visuele tekens op die verhoog. Christopher Balme (2008:1) lei die eti-
mo logie van die woord theatre terug na die Griekse theatron wat be te-
ken “’n plek om te kyk”, en beklemtoon daardeur die visuele aard van 
teater, met die suggestie dat die visuele miskien belangriker as die oudi-
tiewe is. Daarenteen lê Johnson (2012:3) klem op die etimologie van die 
woord audience, wat afkomstig is van die Latynse audire (“om te hoor”) 
en argumenteer dat dit weer die ondergeskikte status van die visuele 
in die teater beklemtoon. Hoewel Johnson (2012:5) benadruk dat geen 
teken stelsel voorkeur bo ’n ander behoort te geniet nie, is dit wel so dat 
die visuele besondere trefkrag het wat kan lei tot intense ervarings wat 
lede van die gehoor lank ná ’n teaterervaring bybly.

Die klem wat dus op die visuele geplaas word in teater noop Pamela 
Howard (2002:125) om eerder die term scenografie as ver hoog ont werp 
te gebruik in gevalle waar die verhooggebruik ’n kardinale rol in die 
teater ervaring speel. Anders as ’n verhoogontwerper wat bloot ’n ont-
werp aan die regisseur oorhandig, is ’n scenograaf intiem betrokke by 
die ver vaardiging van ’n teaterproduksie. Howard (2002:130) defi nieer 
sceno grafie soos volg: “[…] the seamless synthesis of space, text, re-
search, art, actors, directors and spectators that contributes to an orig-
inal creation”. Howard (2002:xix) beklemtoon ook dat sceno grafie nié 
’n self standige kunswerk kan wees nie. Daarmee sug ge reer sy nie dat 
sceno grafie nie estetiese waarde kan hê nie; trouens, die meeste sceno-
grawe het ’n agtergrond in die skone kunste. Sceno grafie is nie te min 
nood wendig onvoltooid totdat ’n speler die spelruimte be tree en be-
trokke raak by ’n gehoor.

Ook vir McAuley (1999:91) word die teaterruimte slegs geaktiveer 
wan neer ’n speler dit betree. Die gehoor is geneig om op die spelers te 
konsentreer met die gevolg dat voorwerpe en ruimtes op die agtergrond 
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bly en eers betekenis kry wanneer ’n karakter dit hanteer, daarna kyk 
of daarna verwys. McAuley (1999:91) beklemtoon ook die rol van be lig-
ting in verhouding tot die speler. Beligting kan onthul of verberg. Dit 
kan ook die stemming en atmosfeer versterk wat op ander maniere 
geskep is.

Dit is dus duidelik dat teater ’n hoogs komplekse en onstabiele me-
dium is. Tog is dit juis hierdie kompleksiteit en onstabiliteit wat dit so ’n 
ge paste medium maak om dié dinge voor te stel wat vaste inter pre ta sies 
en afgedwonge waarhede weerstaan. Dit is dus nie verbasend dat die 
teater die gekose medium van Reza de Wet was nie.

Die teater van Marthinus Basson en Reza de Wet
Soos hierbo genoem, is teater ’n spanpoging. Dit gebeur immers ge reeld 
dat bepaalde skrywers se werk met bepaalde regisseurs se spel leiding 
ge assosieer word. Hierdie verhouding tussen dramaturg en regis seur 
kan gepaardgaan met gemengde gevoelens, soos Anton Tsjechof te 
kenne gegee het in ’n brief aan ’n jong skrywer waarin hy kla dat Kon-
stan tin Stanislawski sy karakters in tjankbalies verander het (Thiko nov 
in Valency 1966:298–299). Die verhouding kan ook besonder vrug baar 
wees en tot groter kreatiwiteit lei, soos in die geval van Harold Pinter 
en Peter Hall. 

Die verhouding tussen Reza de Wet en Marthinus Basson val ge luk-
kig in laasgenoemde kategorie. Basson regisseer sedert die vroeë ne-
gen tiger jare dikwels De Wet se werk. De Wet het Basson ook as die ver-
naam ste vertolker van haar werk geag (Stander 2017). Soos die geval 
was met Drie susters twee (1996) (Stander 2017), het Blou uur ontstaan na 
aan lei ding van gesprekke tussen Basson en De Wet (Burger 2008:6). Dit 
is dus belangrik om na albei hierdie kunstenaars se werkswyse te kyk 
wanneer daar oor die opvoering van hierdie dramas besin word. 

Basson se visuele metafore
Marthinus Basson is bekend vir die klem wat hy in sy produksies op die 
teatrale plaas. In ’n artikel getitel “Shaping the metaphor: Marthinus 
Bas  son as artist/director”, ondersoek Petrus du Preez (2006) die visuele 

Reza de Wet.indd   178 12/9/2019   12:39:41 PM



LIDA KRÜGER 179

me ta fore wat Basson op die verhoog aanwend. Du Preez (2006:85) be-
na druk dat Basson werk skep wat die teaterruimte ten volle benut. Du 
Preez (2006:99–100) prys Basson ook daarvoor dat hy nie probeer mee-
ding met die elektroniese media nie, maar die moontlikhede wat slegs 
teater bied, ten volle gebruik.

Basson ontwerp gewoonlik self die stelle van die produksies wat hy 
regisseer, en Du Preez (2006:79) merk tereg op dat ’n mens Basson se 
regie nie van sy ontwerp kan skei nie. Hoewel Basson bekend is daar-
voor dat hy soms sy oë toemaak tydens repetisies om na die ritme van 
die stuk te luister, beklemtoon hy die visuele en gaan sonder enige pië-
teit met die teks om (Du Preez 2006:79). Die handeling op die ver hoog 
en die plasing van die akteurs binne die verhoogruimte is vir Basson 
van kar di nale be lang; die akteurs staan as’t ware in diens van die alge-
mene vi suele voor stel ling van die werk. Omdat Basson se ontwerpe dus 
in een ge vleg is met sy regie van die betrokke stukke, beskou ek hom as 
’n sceno graaf eerder as ’n stelontwerper.

Du Preez (2006:82) deel Basson se werk op in twee kategorieë: sy 
vroeëre, realistiese werk en sy latere metaforiese werk. Breyten Brey-
ten bach se kontroversiële Boklied (1998), waarvan Basson die regie in 
1998 be hartig het, kan gesien word as die waterskeiding tussen die twee 
be na derings. 

Nadat Basson Boklied geregisseer het, het hy vryer as tevore met die 
ge skrewe teks begin omgaan (Du Preez 2006:85). Du Preez (2006:82) be-
skryf wel Basson se samewerking met De Wet as ’n voorbeeld van die 
eerste benadering. Omdat De Wet in haar vroeë tekste duidelik aan dui 
hoe die verhoog moet lyk om ’n bepaalde atmosfeer te skep, het Basson 
by hierdie aanwysings gehou aangesien hy verantwoordelik gevoel het 
om die outeur se visie, eerder as die regisseur s’n, op die planke te bring. 

Met sy ontwerp vir De Wet se Broers in 2006 het Basson egter weg-
beweeg van ’n realistiese benadering, aangesien die tipe stel wat in die 
teks beskryf word, geskik sou wees vir ’n toegeruste teater en nie die 
skool- en kerksale waar die produksie tydens verskeie kunstefeeste op-
ge voer sou word nie (Du Preez 2006:82). Met Blou uur, soos met Broers, 
volg Basson dus sy tweede benadering tot regie en ontwerp wat die 
teater ruimte beklemtoon en wegbeweeg van realistiese uitbeeldings op 
die ver hoog. 
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Basson maak gebruik van ryk, vloeibare, visuele metafore wat by uit-
stek geskik is vir die verhoog (Du Preez 2006:85). Du Preez (2006:91) 
be skou Basson se regie en die ontwerp van Peter Verhelst se Aars! in 
2001 as ryk aan visuele metafore. Die fokuspunt in hierdie ont werp was 
’n eenvoudige tafel en stoele. Die handeling sentreer om die tafel en 
stoele, en die spelers verander hul omgewing letterlik en sodoende ook 
metafories deur byvoorbeeld die tafel om te draai. 

Dus stel die tafel en stoele ook ’n slagveld voor met teenstrydige krag-
te aan weerskante van die tafel. 

Voorts is Basson se visuele metafore nie voorskriftelik nie en ontwyk 
dit ’n finale interpretasie. Du Preez (2006:93) verduidelik dat die ver-
band tussen die visuele voorstelling en die tema van ’n toneelstuk nie 
nood wendig duidelik sal wees vir elke lid van die gehoor nie. Basson 
se metafore kan dubbelsinnig wees, maar hierdie onsekerheid daag die 
ge hoor uit deur verdere interpretasiemoontlikhede. Uiteraard kan die 
ryk visuele metafore slegs tot ’n verdienstelike teks gevoeg word; tekste 
wat hulself daartoe leen, soos Blou uur.

Blou uur binne De Wet se oeuvre
Teen die tyd dat Blou uur vir die eerste maal opgevoer is, was Reza de 
Wet reeds bekend vir haar dramas wat gemoeid is met die verlede en 
die familie as versmorend uitbeeld. Dit is duidelik uit die vier dramas 
wat De Wet na aanleiding van die lewe en werk van Tsjechof ge skryf 
het1 dat sy deur sy werk beïnvloed is. So bou sy byvoorbeeld voort op 
’n tema soos die invloed van die hede en verlede wat telkens in Tsjechof 
se werk gevind kan word. Temple Hauptfleisch (2009:xi) prys De Wet 
in der daad vir die subtiele wyse waarop sy die verlede met die hede ver-
weef in Drie susters twee. 

Ook volgens J.P. Smuts (2001:227) suggereer De Wet se werk dat erf-
lik heid ’n rol kan speel in die las van die verlede. 

Smuts (2001:229) skryf Tokkie se eensame, afgeslote leefwyse in Op 
dees aarde (1991) toe aan “die kragte van die verlede wat vernietigend 
voort werk in die hede”. Die gesin word ook gesien as ’n “geslote fisieke 

  1 Hierdie dramas sluit in Drie susters twee (1996), ook vertaal as Three sisters two en vervat in A Rus-
sian trilogy (2002) saam met Yelena en On the lake, sowel as The brothers (2006), ook vertaal as Broers. 
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en geestelike ruimte” (Smuts 2001:229). Ook in Mis (1993) werk De Wet 
vol gens Smuts (2001:231) “opnuut met die versmorende uitwerking wat 
ouers op hulle kinders kan hê”. 

Hierdie bedompige familiedinamika gaan gepaard met die on der-
druk king van sensualiteit. In Diepe grond word Frikkie byvoor beeld deur 
sy ma verneder omdat hy sy lakens “vuil gemors” het (De Wet 1991:36). 
In Op dees aarde word Bybie deur haar susters ver oor deel vir haar buite-
egtelike swangerskap. In ’n onderhoud met Anja Huismans en Juanita 
Fine stone (1995:57) verduidelik De Wet dat sy (veral vroulike) sensualiteit 
groot liks as onderdruk sien en dat die pa triar gie sensualiteit en erotisme 
met wantroue bejeën. De Wet be skou hier die onderdrukking ook as die 
mees vreesaanjaende onder druk king in ons samelewing aangesien alle 
ander vorme van onder druk king na haar mening hier uit spruit.

Verder word De Wet se werk gekenmerk deur ’n sprokiesagtige at-
mos feer en fantastiese elemente, soos die figuur van die vreemde ling 
ge tuig, wat telkens in haar werk die wêreld van die karakters betree. 
Smuts (2001:227) merk op dat die binnetrede van hierdie figuur skyn-
baar die isolasie wat deur die erflas van vorige generasies ver oor saak 
word, kan verlig en die karakters kan bevry. In Mis neem die figuur van 
die vreem de ling byvoorbeeld die gedaante aan van ’n sjarmante jong 
man wat sug ge reer dat hy “vroue kan bevry uit ’n staat van ge vangen-
heid en vir hulle ’n nuwe lewe kan open” (Smuts 2001:231). 

De Wet is al menige keer geprys vir die besondere toneel ma tig heid 
van haar tekste. Volgens Hauptfleisch (2009:viii) is haar dramas vol waar-
dige verhoogwerke en gaan sy op ’n eiesoortige manier om “met die 
‘be per kinge’ van die verhoogruimte en die grammatika van die tea ter”. 
Haupt fleisch (2009:xv) beskryf haar tekste as “kine ties ge kon sipieer”. 
Met ander woorde, De Wet het ’n fyn aanvoeling vir die be son derse 
in vloed wat die plasing en beweging van spelers in die speel ruimte op 
’n toneel stuk uitoefen. Ook Smuts (2001:226–227) vergelyk De Wet met 
Bartho Smit in die sin dat daar sterk klem in haar werk is op drama 
as teater, eerder as drama as literatuur. Tog is die literêre me riete van 
haar werk onbetwisbaar, soos Huismans en Finestone (1995:57) te reg 
op merk.

Blou uur is ’n drama wat by uitstek die toneelmatigheid van De Wet 
se werk demonstreer. Soos Op dees aarde speel die stuk in twee tyd-
vakke af. Daar is ’n raamverhaallyn waarin die protagonis terug dink 
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aan haar jeug terwyl sy wag op ’n manlike besoeker. Die grootste deel 
van die han de ling is uitgebreide terugflitse wat haar herinneringe voor-
stel. In die raam verhaal word die protagonis gelys as “Verteller”, terwyl 
haar naam “Lizzie” gebruik word tydens die terugflitse. Die Verteller 
en Lizzie word deur twee aktrises gespeel, een in haar vyftiger jare en 
die ander ’n twaalfjarige meisie (in die eerste opvoering is hier die rolle 
onder skei delik deur Aletta Bezuidenhout en Andrea Pienaar ver tolk). 

Die Verteller, ’n ongetroude vrou, is taamlik angstig oor haar na de-
rende afspraak met ’n man wat sy by die biblioteek ontmoet het. Dit 
blyk dat die Verteller romanse weens ’n ge beurtenis in haar kinderjare 
as gevaarlik en onverstandig beskou. Hierdie gebeurtenis is die koms 
van die Ver teller se groottante Celeste, wat een aand onverwags by haar 
suster (Fiona) se huis opgedaag het, waar die Verteller en haar ma, Tillie, 
ook ge woon het. 

Celeste het druipstert teruggekeer uit Italië nadat sy haar jeug liefde, 
Gino, gaan opsoek het met die idee om vir altyd by hom te bly. Celeste 
het haar hele erfporsie daaraan bestee om haar toe te rus in stylvolle, 
mo dieuse uitrustings en om ’n kaartjie op ’n stoomskip na Italië te koop. 
Mettertyd vertel sy vir Lizzie hoe sy vol verwagting in Italië aan ge kom 
het, maar dat sy glad nie die man wat homself as Gino voorgestel het, 
her ken het nie. Hoewel sy saam met hom huis toe is waar sy ’n bed met 
sy suster moes deel, het sy begin vermoed dat hy hom slegs voordoen 
as Gino in ’n set om haar te beroof en moontlik te vermoor. 

Dit is tóé dat sy in die middel van die nag uit Italië gevlug het met 
slegs haar Italiaanse leerhandsak en haar klein reistas.

Nou hulpbehoewend moet Celeste noodgedwonge in die spaar ka-
mer van haar suster, Fiona, intrek. Fiona en Tillie probeer om haar op 
te beur, maar sy bly neerslagtig. Later vertel sy vir Lizzie dat sy stelsel-
matig be gin twyfel of dit nie dalk werklik haar Gino is wat sy in Italië 
ge sien het nie. Hierdie onsekerheid maak Celeste angstig. Sy het dan ’n 
droom wat sy interpreteer as ’n teken dat Gino oorlede is, en wanneer 
hier die ver moede bevestig word deur ’n visioen van die klavier stemmer 
se seun, glo Celeste dat Gino in gees by haar is. 

Sy pamperlang haarself en hou saans piekniek in die tuin, waar sy 
be weer Gino by haar aansluit. Een van hierdie aande raak Celeste buite 
aan die slaap, en Fiona en Tillie vind haar eers die volgende oggend, 
pap nat van die dou. Celeste doen dubbelelongontsteking op en sterf. 
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Hierdie gebeure word stelselmatig aan die gehoor bekend gemaak 
deur verskeie terugflitse, soos wat die Verteller terugdink en besluit of 
sy die gebeure as waarskuwing of aansporing tot haar afspraak met die 
man van die biblioteek moet interpreteer. Op die ou end besluit sy om 
haar self tog oop te stel vir die liefde – en kom haar afspraak met die man 
na. 

Bekende temas van herinnering, familie en sensualiteit word dus ook 
in Blou uur aangetref, weliswaar op ’n subtieler manier. Waar vroeëre 
karakters, soos Sophie in Op dees aarde, amper karikatuur agtig is in hul 
on genaakbare onderdrukking van sensualiteit, is Fiona se af keer van 
haar suster se dwase reis meer realisties en genuanseerd. Hoe wel die 
familie in Blou uur ook tot ’n mate versmorend is, dink die Ver teller tog 
met nostalgie en verlange terug aan hulle, anders as Soekie en Frik kie in 
Diepe grond, wat nie net hul ouers vermoor het nie, maar ook geen berou 
daar oor toon nie. 

Selfs die figuur van die vreemdeling verskyn op ’n subtieler manier 
in Blou uur in die ongesiene karakters van Gino en die man van die bib-
lio teek. Volgens Basson (in Pienaar 2008:16) is Blou uur dus “’n stap in ’n 
ander rigting vir Reza. Hoewel dit handel oor verlies, is die drama ook 
lig en komies.”

Verder wyk De Wet af van die breedvoerige beskrywings van rea lis-
tiese dekor wat ’n mens byvoorbeeld in die tekste van haar vroeër werk 
soos Diepe grond, Op dees aarde en Nag, Generaal (1991) vind. Soos Pienaar 
(2008:16) tereg opmerk, gee dit Basson vrye teuels ten opsigte van die 
ont werp, wat vrugte afgewerp het, soos die Beeld-Aardvark-prys ge tuig 
wat hy vir die stelontwerp van Blou uur gewen het.

Ontginning van die teater
Vermenging van verbeelding, herinnering, verlede en hede

Blou uur stel dus ’n situasie op waar die hede en die verlede oënskynlik 
dui de lik geskei word: Aan die een kant van die verhoog sit die Verteller 
in die hede, en aan die ander kant van die verhoog speel die ver lede 
af. Die huis (waar die Verteller steeds woon) sowel as die Verteller self 
word dus dubbeld uitgebeeld. Die huis wat die verlede verteen woor dig, 
word voorgestel deur deursigtige perspekspanele waarop ’n ge blomde 
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muur papier patroon gesandspuit is. Hierdie irreële stel leen hom daar-
toe om die idees van Bachelard (1994:33) en Klein (1997:11) oor die in-
een ge vlegt heid van herinnering en verbeelding te illustreer. In Blou uur 
is dit uit die staanspoor duidelik dat die verlede nie op doku men têre 
wyse aan die gehoor gewys gaan word nie. 

Die verhoogaanwysing beskryf die beligtingseffekte soos volg: 

Die beligting tower die atmosfeer van herinnering op. Dit skep ’n miste-
rieuse, romantiese en intieme atmosfeer met deurentyd ’n suggestie van 
blou en pers. Selfs die kollig, soos aangedui in die teks is nie skerp nie, 
maar het ’n poeieragtige kwaliteit. Ook die buite-tonele word in hierdie 
patroon van herinnering en verlange ingeweef. 

Die byklanke skep ’n spesifieke atmosfeer en ritme, en behoort met mu-
si kale sensitiwiteit benader te word. (2) 

De Wet maak dit dus duidelik dat die lens van verbeelding waardeur 
die verlede beskou word, gesuggereer word deur sagte, poeier agtige 
be ligting en skakerings van blou en pers wat nostalgie, sowel as die 
Franse l’heure bleue, oftewel die melancholiese skemeruur, voorstel 
(Haupt fleisch 2009:xxiii).

Voorts beskou die Verteller haar herinneringe as besoeke deur haar 
ma, ouma en groottante vanaf die Ander Wêreld. Volgens Burger (2008: 
16) moet die Verteller as volwassene sekere pynlike “gebeure in die 
ro man tiese, idilliese verlede verwerk wanneer die herinneringe soos 
spoke in haar drome begin besoek”. 

So spreek die Verteller byvoorbeeld vir Celeste aan terwyl sy na aan-
leiding van ’n droom probeer onthou presies wat in die verlede ge beur 
het:

Vir drie nagte al droom ek van jou, aunt Celeste. Eers … Ek het 
jou eers nie herken nie. Ek is tog so jammer … maar ek was nog 
baie jonk. Seker elf of twaalf. […] Dis toe dat ek begin onthou wat 
ek miskien al die jare nie wóú nie. Iets … (Trek haar rok styf oor haar 
knieë) baie tragies het met jou gebeur, het dit nie, aunt Celeste? (3)

Terwyl sy met Celeste praat, verduidelik sy ook: “My ouma het my tog 
geleer dat julle op alle maniere met ons praat … veral in drome” (4). 
Inder daad beklemtoon Fiona later in die Verteller se herinnering dat die 
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Ander Wêreld met haar praat en dat sy dit as ’n gawe beskou. Dit her-
in ner aan De Wet se eie manier van werk wanneer sy skryf. Op ’n vraag 
tydens ’n onderhoud met Burger (2008:6) of spoke of geeste haar be soek 
wanneer sy skryf en of sy deur drome beïnvloed word, ant woord De 
Wet: “Die Ander Wêreld is só kompleks. Dit is drome én beelde én in-
tuï sies. In my ondervinding is dit so multidimensioneel. Net om oop te 
wees daarvoor is vir my die grootste genot!”

In Blou uur is dit egter nie slegs die Verteller en haar ouma (Fiona) nie, 
maar ook Celeste wat in aanraking is met die Ander Wêreld deur middel 
van drome. Wanneer sy begin twyfel of Gino werklik dood en die man 
in Italië ’n swendelaar is, interpreteer sy ’n droom as die moontlike ant-
woord. Sy beskryf aan Fiona die droom waarin haar oorlede moeder 
so wel as Gino gefigureer het, en vra dan: “Wat beteken dit tog, Fiona? 
Were they reaching out to me from the other world?” (6). 

Later vertel Celeste aan Lizzie dat hoewel die droom haar hoop ge gee 
het dat Gino nié die aaklige mannetjie in Italië was nie, maar in gees by 
haar is, sy eers sekerheid gekry het toe die klavierstemmer se seun ’n 
man wat ’n vreemde taal praat, in die huis gesien het: 

Hy het vir Gino gesien! Net langs my! So my darling Gino is al-
ways close to me! (Slaan haar hande saam) He is watching over me. 
He sees me at this very moment. Hy’s nou hier en hy hoor wat ek 
sê: “Caro, caro, Gino.” (Kyk op) “I know you’re here. And I know 
now that you’re waiting for me!” En ek sal weer in sy groen-groen 
oë kan kyk. Caro … caro … caro … (40)

Dus het Celeste destyds op ’n soortgelyke manier met haar herin ne ringe 
en die Ander Wêreld omgegaan as die Verteller in die hede. Celeste se 
optrede kan egter ook geïnterpreteer word as on ver moë om die werk lik-
heid te konfronteer. Volgens Smuts (2001:234) is De Wet ge neig om, soos 
Tsjechof, spanning op te bou “tussen ideaal en werk lik heid”. In Blou uur 
is soortgelyke spanning die bron van baie van die stuk se hu mor. Celeste 
se idealisering van Gino, haar “true love” (17) staan in skrille kon tras met 
dít wat sy in Italië gevind het toe sy hom ná twaalf jaar gaan opsoek het. 

Aangesien Celeste nie haar teleurstelling na aanleiding van die kon-
tras tus sen ideaal en werklikheid kon verwerk nie, begin sy haar tot die 
Ander Wêreld wend. Dit is deurentyd duidelik dat sy, op soort ge lyke 
manier as Blanche DuBois in Tennessee Williams se A streetcar named 
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desire (2009), die werklikheid ontwyk en ’n geromantiseerde weer gawe 
daar van verkies. Celeste, wat haar gordyne toegetrek hou, kyk wel in 
ver won dering uit na die tuin wanneer dit reën, en beskryf dit soos volg 
aan Lizzie: “Kyk net hoe mooi lyk die tuin in die reën. Strange and un-
known. Kom kyk. […] Al die kleure … seen through a veil” (18).

Die versoeking is dus groot om Celeste se optrede aan psigose toe te 
skryf, maar die stuk bied nooit uitsluitsel hieroor nie. Of sy werklik met 
Gino se spook omgaan, óf slegs met haar eie herinneringe en ver beel-
ding óf ’n mengsel van hierdie fasette, word nooit uitgestippel nie. Sy 
ver laat wel stelselmatig die tasbare wêreld totdat sy eindelik sterf, en só 
self deel word van die sogenaamde Ander Wêreld. 

Die spanning tussen ideaal en werklikheid word verhewig deur dat 
Celeste se ervaring in Italië nie aan die gehoor gewys word nie, maar 
slegs deur haar vertel word. Net Celeste se weergawe van die tra giese 
ge beure is dus beskikbaar aan die gehoor. 

Die gehoor moet gevolglik self besluit hoe om hierdie gegewe te in-
ter preteer.

Die aanvanklike skeiding tussen die hede en die verbeelde verlede 
en/of Ander Wêreld word verder as bedrieglik uitgebeeld. Nie alleen 
het die karakters in die stuk deurentyd kontak met die Ander Wêreld in 
die sin dat die verlede by hulle “spook” nie; dié verhou ding word ook 
as wederkerig uitgebeeld. Dit is nie alleen diegene in die Ander Wêreld 
wat bood skappe na die lewendes stuur nie. Die Ver teller spreek Celeste 
ook aan asof dit sy (die Verteller) is wat haar (Celeste) aan gebeure moet 
herin ner. So sê sy byvoorbeeld: “Ag jitte, my ouma het nooit op ge hou 
om haar plannetjies te maak nie. Jy moet tog onthou, aunt Celeste?” (20).

Die agentskap van die karakters in die Ander Wêreld word bevestig 
wanneer hulle onafhanklik van die Verteller se herinneringe aan die 
einde van die stuk besin oor die boodskappe wat hulle vir haar gebring 
het: 

Kollig op Celeste. Ouma en Ma elk in hulle eie kamer. Hulle kyk na me-
kaar terwyl hulle praat.

CELESTE: Sy’t alles onthou.
MA: Wat méér kan ons doen?
OUMA: Sy wil nóg nie hoor nie. And you’re both such an awful 

warning.
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CELESTE: Maar hy is tog so charming. And maybe this time … 
OUMA: ’n Ladiesman selfs op sy ouderdom. En soos julle weet, 

kuier hy oral op die dorp.
MA: But it will be such fun while it lasts. En die lewe is kort. (50)

Die deursigtigheid van die grens tussen die hier en nou en die Ander 
Wêreld word deur Basson se perspeksstel beklemtoon. Pienaar (2008:16) 
ver duidelik hoe die karakters deurentyd van agter die perspeksmuur 
“op doem” en hoe hulle deur die huis dwaal, hulle besig hou “met klein 
rituele, verdwyn en verskyn”. Die karakters neem dus ook in die ge bruik 
van ruimte spookagtige kenmerke aan, deur op te doem, te verdwyn en 
te verskyn. Ook De Beer (2008:6) beskou die perspeksmure nie net as 
skei ding tussen die verskillende vertrekke in die huis nie, maar ook as 
skei ding tussen onderskeie wêrelde. Basson se stel voeg dus be te kenis 
by dít wat deur die teks alleen gegee word en moedig ’n inter pre tasie 
aan wat die herinneringe wel as spoke ag. 

Onthulling en versluiering
Aangesien die perspekspanele meer as een vertrek voorstel, is die 
spelers soms deur een paneel sigbaar en ander tye deur twee. Omdat 
blom patrone op die panele gesandspuit is, verskans die panele die fi-
gure daar agter in ’n mate. Die verskansing word digter wanneer die 
figure agter twee panele staan, en minder dig wanneer hulle slegs agter 
een staan. Die stel bied die geselskap die geleentheid om in die op doe-
ming, verdwyning en verskyning van die karakters die tema van ont-
hul ling en versluiering te beklemtoon. 

Aan die begin van die drama is die gebeure uit die Verteller se verlede 
vir haar heel temal versluier, hoewel sy weet dat iets tragies met haar 
tante gebeur het. Basson (in Pienaar 2008:16) vergelyk Blou uur met ’n 
meringue teepartytjie: “Vreeslik fyn. En selfs lig, maar daaragter lê die 
on ge sêde dinge.” Die Verteller sukkel aanvanklik om haar herinneringe 
op te roep. 

Sy beskryf dit as ’n onsuksesvolle soeke na haar tante: 

Ek weet jy is hier iewers in die huis. Ek sien jou … in ’n deur 
staan … of onder die gang. En dan … skielik skuif jy by my verby. 
Maar as ek na jou soek, kry ek jou nie. En dan skrik ek wakker. (4) 
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Sy gaan voort deur te bespiegel of Celeste se tragiese einde met siekte 
te doen gehad het: 

Miskien siekte. Ja … ek onthou so iets. Wie weet ek het al so baie 
dinge vergeet. So baie dinge. Maar ek moet baie seker wees. Voor 
dit te laat is. Ag jitte, as ek net mooi kan onthou wat presies met 
jou gebeur het, aunt Celeste. (5) 

Daar is ook sleuteloomblikke in die Verteller se verlede wat sy glad nie 
kan onthou nie. Fiona het ’n steurende droom wat sy as ’n voor bode 
in ter preteer: Nie alleen is iemand in die huis in lewensgevaar nie; hier-
die gevaar het iets met Celeste se Italianer te doen. Die Ver teller kan die 
droom glad nie onthou nie. Sy onthou die om stan dig hede rondom die 
droom en die trauma wat dit ver oor saak, maar nie die droom self nie, 
soos dit uit haar besinning daaroor duide lik is:

Ek onthou nog hoe my ouma die droom vertel. Hoe ernstig en 
sag sy praat terwyl sy my hand vashou, asof sy my wil gerusstel. 
Maar die droom self … het ek heeltemal vergeet. Miskien was dit 
vir ’n kind net te ontstellend. Ja … ek dink nogal so, want vir weke 
daarna droom ek van snaakse landskappe en aaklige gevare. (14)

Ook Celeste kan die klimaks van haar eie droom oor haar ma en Gino 
nie onthou nie. Die enigste deel in die droom waar Gino met haar praat, 
en dus as ’n direkte boodskap van hom aan haar geïnterpre teer kan 
word, kan Celeste nie onthou nie. Sy vertel vir Fiona: 

Hy het iets gesê, maar ek kan nie onthou wat nie. En toe ek wak-
ker word, kon ek nog sy stem in die kamer hoor. Ek kan dit amper 
nou nog hoor! (26) 

Sekere herinneringe word dus heeltemal versluier, hoewel hul na ge-
volge onthul word. Die herinneringe wat wel onthul word, word op ’n 
ge fragmenteerde manier aan die Verteller geopenbaar. Net soos Celeste 
se foto’s van Gino onduidelik is, het die Verteller nie ’n helder beeld in 
haar geestesoog van die verlede nie. Só verskyn byvoorbeeld net die 
ge sigte en stemme van Fiona en Tillie aanvanklik aan die Verteller. Die 
ver hoog aanwysing beskryf hierdie effek soos volg:
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Kollig op Ouma waar sy op haar bed sit, en ’n kollig op Ma by haar 
spieël tafel. Net hulle gesigte word verlig. Al praat hulle ewe natuurlik, 
bly hulle roerloos sit en kyk na voor. Hierdie verhoogaanwysing sal in die 
ver volg net as “stil en na voor” aangedui word. (3)

Ook wanneer die Verteller eindelik Gino se naam onthou, is sy steeds 
ge frustreerd omdat sy nie genoeg van hom kan onthou nie. Sy sê by 
haar self: 

Gino. Ek het sy naam heeltemal vergeet. Maar alles omtrent hom 
is vir my so onduidelik. (Skud haar kop en sug) So … verwarrend. 
(11)

Ander herinneringe kom in niechronologiese volgorde na haar toe 
terug. Nadat sy teruggedink het aan die omstandighede rondom Ce-
leste se dood, onthou sy eers later van ’n aand toe sy saam met Celeste 
sjam panje gedrink het: 

Eers toe my ouma dood is, het ek die portmanteau op haar kas 
ge kry. So ’n mooi serpie, te pragtig. En ’n byna vol bottel L’heure 
Bleue. Maar ek dra eintlik net Yardley’s English Lavender. En die 
prop … van ’n champagne-bottel. (Trek skielik haar asem in en slaan 
haar hand teen haar mond) Ek het byna vergeet … champagne! Hoe 
skielik kom alles nou terug. Om dit nou te vergeet het! (48)

Hoewel herinneringe noodwendig gefragmenteerd is, word die frag-
mentering hier vererger deurdat die gebeure destyds vir die Verteller 
weg gesteek is omdat sy ’n kind was. Verskeie tonele wys hoe Lizzie se 
vrae oor Celeste onbeantwoord bly, soos byvoorbeeld wanneer sy uitvra 
na Gino se naam: 

Kollig op Lizzie.

LIZZIE: Maar wat was sy naam, Ouma?
OUMA SE STEM UIT DIE DONKER: Waarvan praat jy, darlieng-

tjie?
LIZZIE: Die man!
OUMA SE STEM UIT DIE DONKER: Watter man?
LIZZIE: Die een wat op sy knieë neergeval het.
OUMA SE STEM UIT DIE DONKER: Jy moet tog nooit weer oor 

hom uitvra nie. Jy’t alreeds te veel gehoor. (11)

Reza de Wet.indd   189 12/9/2019   12:39:41 PM



DIE PERSPEKSSLUIER TUSSEN TOE EN NOU190

Fiona verf ook boonop die geblomde muurpapier in Celeste se kamer 
toe ná haar dood in ’n poging om van haar tragiese einde te vergeet. 
Pienaar (2008:16) merk tereg op dat die versluierende perspekstonele 
in speel “op die tema van wat agter die geslote gordyne gebeur, die ge-
heime wat verdoesel word en natuurlik die weemoedige uur wanneer 
die herinneringe jou oorval”.

Dit is ook waarom dit belangrik is dat die Verteller as kind op die 
ver hoog sigbaar moet wees. Hoewel Fiona en Tillie feite vir Lizzie weg-
steek, is sy bewus van veel meer as wat die volwasse karakters mis kien 
besef. Die gehoor word bewus gemaak hiervan deur Lizzie se teen woor-
dig heid op die verhoog. Vorster (2009) wys uit dat die teenwoor dig heid 
van karak ters binne mekaar se ruimtes nog ’n belangrike funk sie van 
die per speks stel is. Vir die gehoor is die karakters duidelik sig baar deur 
die per speks muur, maar die ander karakters bly onbewus hier van. Dít 
moedig dus ’n interpretasie aan wat herinneringe as blote herin ne ringe 
ag, en nie as stemme uit die Ander Wêreld nie.

Die Verteller verduidelik hoe sy inligting ingewin het oor haar tante, 
hoe wel alles omtrent Celeste en Gino vir haar versluier is:

Fluisterstemme van Ma en Ouma in die donker.

LIZZIE SE STEM UIT DIE DONKER: Gaan aunt Celeste lank hier 
bly?

Stilte.

LIZZIE SE STEM UIT DIE DONKER: Waar is haar regte huis?

Stilte.

VERTELLER: Hulle sê vir my natuurlik niks nie, want ek is mos 
net ’n kind. Alles omtrent jou, aunt Celeste, is in duisternis ge-
hul. Ek moet maar loer en soetjies afluister. Gelukkig is die huis 
donker … gordyne toegetrek teen die hitte. (6–7)

Verder sien die gehoor ook deurentyd hoe Lizzie tydens sekere gebeure 
teenwoordig is. Daar is ’n boogvenster in Celeste se kamer wat deur ’n 
lae bankie voorgestel word (2) waar Lizzie telkens weggesteek sit en 
by voor beeld luister hoe haar ma oor haar huwelik kom huil (19); hoe 
Ce leste oor Gino praat (18); en waar sy ook wegkruip wanneer haar ma 
en Celeste ’n hewige rusie met Fiona het (34).
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Lizzie staan ook by die deur en afluister terwyl Fiona vir Celeste pro-
beer oorreed om na ’n Clark Gable-film te gaan kyk (21); wanneer Tillie 
aan haar man ’n brief skryf (7–8); wanneer Fiona vir iemand oor die 
tele foon vertel dat Celeste siek geword nadat sy in die tuin aan die slaap 
ge raak het (44); en wanneer Celeste vertel dat die klavier stem mer se 
seun ’n visioen van Gino gesien het (36–37). 

Dit is tydens hierdie tonele dat Lizzie gedeeltelik deur die perspeks-
panele versluier word. Net soos die gehoor na Lizzie kyk deur die 
per speks paneel, sien die jong Lizzie, wat die “oog” van die Verteller 
voor stel, ook die handeling deur die lens van herinnering. Die perspeks-
panele word dus ’n visuele metafoor wat uitbeeld hoe Lizzie sowel as 
die Vertel ler slegs beperkte toegang tot die gebeure het. 

Ten slotte
Teater bestaan uit veelvuldige tekens wat dit onstabiel maak, maar die 
teatermaker ook unieke geleenthede bied. Enige teaterproduksie is 
die eind produk van verskeie rolspelers, en in die geval van Blou uur 
moet die besondere verhouding tussen De Wet en Basson nie onder-
skat word nie. Basson se stel wyk af van realisme om deur middel van 
visuele metafore bepaalde aspekte van De Wet se teks te beklem toon. 
Die per speks panele wat die mure van die fiktiewe huis voorstel, stel ter-
self der tyd die grens voor tussen die hede en die verlede, die sluier wat 
die Ver teller se herinneringe verberg sowel as die hindernis wat Liz zie 
daar van weerhou om ingesluit te word in die gebeure rondom Ce leste.

So word die vervlegtheid tussen die hede en die verlede sowel as die 
werklikheid en die Ander Wêreld beklemtoon deurdat die mure in die 
huis deursigtig is. So ook word die verwikkeldheid van herin ne ring en 
verbeelding onderstreep deur die beligting wat blou en pers so wel as 
poeieragtig is, en dus ’n duidelik irreële weergawe van die fik tiewe ge-
beure voorstel. 

Aan die een kant kan die gebeure wat op die verhoog afspeel, ge ïnter-
preteer word as ’n fantastiese verhaal waarin die lewendes en ge stor-
wenes steeds betrokke is by mekaar se doen en late en mekaar beïnvloed. 
So ’n interpretasie word veral aangemoedig deur die agentskap wat 
die gestorwenes heel aan die einde van die stuk demonstreer. Aan die 
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ander kant kan die gebeure geïnterpreteer word as die Verteller en haar 
fa milie se psigotiese pogings om sin te maak van herinneringe wat hulle 
bly teister. Die insidente wat Lizzie sonder die medewete van haar ma 
en ouma afluister, moedig weer hierdie interpretasie aan.

Tog word geeneen van die interpretasies afgedwing nie. Omdat 
enige tekendraer op die verhoog besonder onstabiel is, verdra teater 
teen strydighede en onsekerhede besonder goed. De Wet sowel as Bas-
son ontgin hierdie eienskap van die teater ten volle. Só is die karakters 
uit die Verteller se verlede terselfdertyd haar herinneringe én die gees te 
van die gestorwenes; die verlede is terselfdertyd ver gete so wel as teen-
woordig; die handeling is terselfdertyd die Ver teller se verlede sowel as 
’n verbeeldingsvlug.
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Wêreld sonder einde …

Temple Hauptfleisch

A playwright’s decisions about time in his drama are decisions about form.
(Smiley 1971:65)

Inleiding
In die slottoneel van John Millington Synge se meesterlike kort trage die 
Riders to the sea (1904)1 kom ’n lang, aangrypende en liries ge or kes treerde 
spreekbeurt voor, mymerend aangebied deur die prota go nis, Maurya, 
begelei deur ’n koor van vroue wat byna ritualisties aan die ween sing 
(keening)2 is, terwyl ’n nat lyk op ’n plank by haar huis in ge dra word: 

I’ve had a husband, and a husband’s father, and six sons in this 
house – six fine men, though it was a hard birth I had with every 
one of them and they coming to the world – and some of them 
were found and some of them were not found, but they’re gone 
now the lot of them […] There were Stephen, and Shawn, were 
lost in the great wind, and found after in the Bay of Gregory of the 
Golden Mouth, and carried up the two of them on the one plank, 
and in by that door […]

There was Sheamus and his father, and his own father again, 
were lost in a dark night, and not a stick or sign was seen of them 
when the sun went up. There was Patch after was drowned out of 
a curagh that turned over. I was sitting here with Bartley, and he 
a baby, lying on my two knees, and I seen two women, and three 
women, and four women coming in, and they crossing them-

  1 Alle aanhalings uit en verwysings na Riders to the sea kom uit die weergawe wat verskyn in die 
ver sameling Collected Plays (1952). 

  2 Keening is tradisionele weensang wat gesing word vir afgestorwenes in Ierland en Skot land, 
ge woon lik deur vroue uitgevoer. Synge gebruik dit as ’n emotiewe musikale begeleiding in sy 
drama turgie, en gee voorskrifte oor hoe die volume gereguleer moet word om simbolies aan te 
sluit by die getye van die see en die ritmes van Maurya se geweeklaag oor haar lewe. 
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selves, and not saying a word. I looked out then, and there were 
men coming after them, and they holding a thing in the half of a 
red sail, and water dripping out of it – it was a dry day, Nora – and 
leaving a track to the door.

(She pauses again with her hand stretched out towards the door. It opens 
softly and old women begin to come in, crossing themselves on the thres-
hold, and kneeling down in front of the stage with red petticoats over 
their heads.)

They’re all gone now, and there isn’t anything more the sea can 
do to me … I’ll have no call now to be up crying and praying 
when the wind breaks from the south, and you can hear the surf 
is in the east, and the surf is in the west, making a great stir with 
the two noises, and they hitting one on the other. I’ll have no call 
now to be going down and getting Holy Water in the dark nights 
after Samhain, and I won’t care what way the sea is when the 
other women will be keening. (To Nora). Give me the Holy Water, 
Nora, there’s a small sup still on the dresser. (46–48)

Binne die realistiese raam van Synge se basisvorm (soos aangedui deur 
die finale verhoogaanwysing “To Nora”, en die laaste sin in haar spreek-
beurt) word Maurya se gekontekstualiseerde visioene en woorde hier-
mee ’n rituele vergestalting van die sirkelgang van geboorte tot dood, 
wat alewig herhaal word binne die afgeslote ruimte wat deur die Aran-
eilande verteenwoordig word, asook – by implikasie – die buite wêreld. 

Riders to the sea is die eerste keer op 25 Februarie 1904 in die Moles-
worth Hall, Dublin, opgevoer en, hoewel dit aanvanklik nie krities goed 
ontvang is of veel opgevoer is nie, word dit vandag deur menige skry-
wer en kritikus as een van die beste eenbedrywe beskou. Dit is dalk 
die naaste wat daar aan ’n volwaardige tragedie in Griekse styl in een-
be dryf formaat gekom is – en die kern van die tragiek word op ge niale 
wyse in die begrafnistoneel saamgevat.3

Reza de Wet se laaste toneelwerk, die kort tragedie Die see (2011), is ook 
by verskyning deur uiteenlopende reaksies en indringende resensies 

  3 Vir besprekings van die aard van Synge se stuk as tragedie en gedagtes oor die droomtoneel in 
die besonder sien byvoorbeeld Price (1961), Hauptfleisch (1972:32–48) en Collins (2015). Die stuk 
is in 1961 deur S.W. Hudson in Afrikaans vertaal as Na die see, en in dieselfde jaar gepu bli seer in 
Tyd skrif vir Letterkunde, 11(3):98–107. Sover ek bewus is, is die Afrikaanse vertaling dalk wel met 
die jare met studente opgevoer, maar geen rekord van ’n professionele opvoering bestaan nie. 
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be groet. Met my eie onlangse lees van die dramateks het hierdie spesi-
fieke oom blik uit Synge se meesterwerk egter onwillekeurig maar be-
sonder sterk by my opgekom. Die reaksie was moontlik reeds ge prikkel 
deur die feit dat albei stukke in hulle titels en temas pertinent na die see 
ver wys, of dalk omdat die tragiese beeld van De Wet se enig matiese “Ou 
Vrou”, met haar verwarde herinneringe aan vervloë dae en haar in sig in 
die toe koms, my om die een of ander rede nogal sterk aan die tra giese 
lewe van Synge se Maurya herinner het. 

Dié aanvoeling het gelei tot die herbesoek aan albei tekste en die be sef 
dat een van die sterkste aanknopingspunte tussen die twee to neel werke 
dalk iets meer substansieels is as bloot oppervlakkige oor een komste. 
On danks groot verskille in benadering, die histories-maat skap like kon-
teks en basiese gegewe het albei stukke funda men teel te make met die 
tra giese rol wat sekere onvermydelik herhalende ge beure in die mens-
like be staan, en derhalwe in die lewens van die indi vi duele karak ters, 
kan speel.

Ek verwys voortaan na dié fenomeen as “sikliese herhaling”. 

Sikliese herhaling en die strukturering van tyd
Met sikliese herhaling verwys ek na iets soortgelyks aan maar ook nie 
heel te mal beperk nie tot dit wat Mikhail Bakhtin (1895–1975) noem cyclic 
repetitiveness – in sy oë ’n burgerlike fenomeen wat verband hou met die 
sirkel gange van die natuur (son, maan, getye, seisoene, en dies meer). 
His to ries gesproke het die geloof in en aanvaarding van die sikliese orde 
sen traal gestaan in die lewens en wêreldbeskouings van pre ïndus triële – 
en veral landelike – samelewings, en is lede van sulke ge meen skap pe 
“in ge prent in alle gebeure” in mense se lewens (Bakhtin l98l:2l0). Van-
uit sy be son dere politieke siening het dié afhanklikheid van ver meende 
vaste patrone in die menslike bestaan die mensdom weerhou van be-
mag ti ging en vryheid, en dus ook die geleentheid tot ware vor de ring 
en ont wik ke ling. 

Bakhtin se idees sluit natuurlik weer aan by verskeie politieke teo rieë, 
vanaf marxisme en die sogenaamde sosiale darwinisme, tot by struk-
tu ralisme en postmodernisme, wat veral in die loop van die af ge lope 
twee eeue gepoog het om maatskaplike, ekonomiese en politieke pa-
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trone in die menslike lewe te identifiseer en hulle invloed te peil en selfs 
te voor spel. Baie van hierdie teorieë word vandag egter met heel wat 
meer skep ti sisme bejeën deur akademiese geskiedkundiges, vir wie die 
gang van die geskiedenis steeds ’n byna onvoorspelbare en kom plekse 
feno meen is, bestaande uit toevallige en unieke eenmalige ge beure, elk 
met hul eie, individuele kenmerke. Dit is derhalwe iets wat nie werk lik 
deur een of ander breed gekonsipieerde of “toegepaste” weten skap van 
ge skie denis presies in een of ander formule vasgevang kan word nie.

Dié houding van historici het egter nog nooit intuïtiewe denkers – 
onder wie Bakhtin – kunstenaars, skrywers, filmvervaar di gers en teater-
makers verhoed om idees oor die relatiwiteit en buig saam heid van tyd, 
en dus ook die moontlikheid van siklisiteit, aan lok lik en bruik baar te 
vind nie.4 

Die twee stukke wat hier bekyk word, sluit albei duidelik aan by ’n 
soort gelyke geloof by die karakters in die “natuurlike orde van dinge”, 
al stu daar in albei gevalle onder die oppervlak ’n groeiende rebellie op 
juis téén die tirannie van die sirkelgang. Al wat tussen die tekste ver skil, 
is wat ek sou noem die “magsetel”: In Riders to the sea inkarneer die see 
on om wonde die onwrikbare noodlot. In Die see is dit egter iets min der 
tran sen dentaals maar ewe misterieus, naamlik die mens ge maakte en 
ge ma ni puleerde orde van die sosiale bestel, in hierdie ge val die wêreld 
van slawerny en koloniale oorheersing, waarin die wel lus tige “Beskerm-
heer” die verteenwoordiger en onwrikbare magsetel is.5

Daar word vandag redelik algemeen aanvaar (en daar bestaan talle 
teo rieë en geskrifte hieroor) dat ’n toneelstuk nie ’n vertelling en/of 
blote dia loog is nie, maar ’n meer komplekse interaktiewe aktiwiteit in 
drie di mensies deur lewende spelers, wat georkestreerde en ge cho reo-
gra feerde woorde, klanke, gebare, bewegings, en dies meer binne ’n 

  4 In hierdie verband is Albert Einstein en sy relatiwiteitsteorie ter sake – min mense verstaan 
werk lik die detail van die konsep, maar die idee dat tyd en ruimte plooibaar is, en nie ’n on wrik-
baar vaste en omlynde konsep nie, bevry die verbeelding op ’n ongelooflike wyse. ’n Redelik on-
langse poging om wetenskaplik, deur die gebruik van wiskundige modellering, sikliese patrone 
in die geskiedenis te identifiseer en te gebruik vir die voorspelling van gebeure is by voor beeld 
cliodynamics – so gedoop deur een van die leidende figure, Peter Turchin (2003), na aan leiding 
van Clio, die muse van geskiedenis. Skynbaar is dit ’n benadering wat ’n skrywer soos Isaac 
Asimov baie gerieflik gevind het in van sy skryfwerk (waarin hy daarna verwys as psycho history).

  5 Daar word nêrens in die stuk spesifiek na die goewerneur of die bevelvoerder van die Kasteel 
ver wys nie, maar die implikasie dat die mag daarvandaan kom en dat hy die sogenaamde “Be-
skerm heer” is, is by implikasie wel daar. 

Reza de Wet.indd   197 12/9/2019   12:39:41 PM



WÊRELD SONDER EINDE …198

ont werpte ruimte uitvoer om met die gehoor te kommunikeer.6 Van uit 
daar die perspektief maak Sam Smiley (1971:65) die interessante stel ling 
wat as motto vir hierdie hoofstuk dien: Besluite oor die hantering van 
tyd is besluite oor die struktuur van die drama. 

Om uitdrukking te gee aan hul besondere visies, het die twee skry-
wers elkeen dus ’n aantal pertinente strukturele keuses gemaak waar-
deur hulle twee nou verbandhoudende probleme kon aanroer: Hoe om 
die gang van tyd en die verlede as konteks teatermatig aan te bied en 
twee dens, hoe om die gevoel en effek van siklisiteit as ’n wesenlike teen-
woor dig heid binne die beperkinge van ’n realistiese drama te wek. 

Sikliese herhaling en dramatiese struktuur in Riders to the sea
Uit ’n formele oogpunt beskou, is Riders to the sea geskryf as ’n lange rige 
maar klassieke eenbedryf van sowat 45 minute, wat in ooreen stem ming 
met die al ge mene gebruik in daardie vorm in een lokaal en sonder ’n 
onder bre king afspeel, met die aksie op die verhoog gefokus op ’n kort 
tyd perk in die lewens van die karakters. Synge se teks vertel die ver haal 
van Maurya se lewenslange verhouding met die alom teen woor dige en 
mee doën lose see, wat antropomorfies as ’n dreigende, op po ne rende 
ka rak ter aangebied word.7 Die verhoogaksie, wat in reële tyd af speel, 
wys ons net ’n uur of meer uit haar lewe, maar hierdie uiters ge kon-
sen treerde aksie verteenwoordig eintlik iets veel meer, want dit is die 
kul mi na sie punt van ’n hele reeks voorafgaande gebeure in die lewe van 
die sen trale karakter. 

Dit is ’n fundamentele vereiste van enige sinvolle toneelwerk dat alle 
nood saaklike inligting, soos kontekstuele en historiese agter grond, toe-
koms perspektiewe, die innerlike (onderdrukte, verskuilde of selfs on-
be wuste) gedagtes van karakters, ensovoorts deur middel van eks po si-
sio nele tegnieke aan ’n gehoor oorgedra word. Met die eeue is hier die 
pro ble matiek al op vele wyses aangepak, vanaf die Griekse ge bruik van 

  6 Benewens menige internasionale werk op hierdie gebied, is daar ook ’n aantal Suid-Afri kaan se 
teore tiese studies wat die aard van drama as ’n uitvoerende kunsvorm bekyk, o.m. ver skeie ar ti kels 
in Cloete, Botha en Malan (1985), in Malan (1984), asook De Villiers (1978), Haupt fleisch (1978 en 
1984), Mouton (1989), en dies meer.

  7 ’n Ander onvermydelike herinnering uit my skooldae: Uys Krige se ontroerende gedig “Ken jy 
die see, Meneer?” (1960), wat in wese ook Maurya se tema aanraak. 
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die koor en koorleier as vertellers, die Elizabethaanse pro loog of ver-
tel ler, die gebruik van die tersyde (aside) en in die realistiese drama (en 
ver al situasiekomedies) van ’n bediende of ander karakter as ’n soort 
koor figuur, tot by meer geïntegreerde tonele van herinnering, op aller-
lei wyses ingeklee as droomtonele, tonele van bedwelming, passie en 
woede, mas kers en doeblering van spelers, deur verskeie 20ste-eeuse 
skry wers.

In terme van dramatiese styl is Synge se stuk, eie aan die teater-
gebruik van die tyd waarin dit geskep is, doelbewus – ten minste wat 
die op per vlak betref – geskryf as eenvoudige realistiese drama, ’n stuk-
kie cot tage kitchen realism, soos sommige kritici in die tyd daarna ver wys 
het.8 Sy doel op daardie vlak was gewis om die skyn van die werk lik-
heid so nou ge set moontlik weer te gee en die aksie toe te spits op die 
uit werking van die dood van haar laaste seun op sy hoofkarakter. Die 
eks po si sio nele teg niek wat Synge op hierdie vlak gebruik, is ont leen 
aan die sosiaal-rea lis tiese dramas van sy tyd: Die twee susters Catherine 
en Nora tree op as besorgde informante, wat nie net haar geskiedenis 
vir ons in vul nie, maar ook deurlopend kommentaar lewer op Maurya 
se gees tes toe stand en ons inlig wat die gemeenskap se persepsies van 
haar op trede is.

Dié formele struktuur van die realistiese eenbedryf is egter vir Synge 
bloot ’n vertrekpunt vir ’n omvangryker doelwit: om nie net die oer-
moeder Maurya se hele lewensloop en haar stryd teen die see om die 
lewens van haar man en seuns te beskryf nie, maar daar deur ook ’n wyer 
lopende besinning te onderneem oor siklisiteit in die mens like be staan 
en die natuurlike lewensverloop van die individu. Dis dié ge skie de nis 
en gepaardgaande besinning wat hom tot ’n alter na tiewe model laat 
wend het, een waarmee hy by realisme verby kan be weeg en tea traal 
uit druk king gee aan sy grotere visie deur magies-realis tiese ele mente 
(ver vat in die mymerende geweeklaag en visioene van die moeder) te 
ver weef met die emotiewe gebruik van die teatrale be graf nis ritueel en 
die donker ritmes van die see. 

  8 Dit is natuurlik hoogs toepaslik wat die stelinkleding en aanslag van die meeste van Synge se 
werke betref, en volgens Collins (2015) is dit ook die neerhalende term waarmee sommige skry-
wers na die Abbey Theatre se aanbiedings in die algemeen verwys het. Die verwantskap hier van 
met die term kitchen sink realism wat die Engelse kritici later gebruik het, met verwysing veral na 
die werk van John Osborne en sy geslag skrywers, is alte duidelik.
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Hierdeur beleef die gehoor, binne die realistiese raam van die stuk, 
die emosionele ontwikkeling by die karakter Maurya soos sy be weeg 
deur fases van skok, ontkenning, weerstand, opstand en uiteinde lik 
aan vaar ding dat die see niks meer aan haar kan doen nie, en dit be rus-
ting bring.9 

Op hierdie wyse word Synge se eenvoudige stukkie “kothuis realisme” 
tot iets veel meer transendentaals verhef deur sy dramaturgie, waar in 
hy – met die asemrowende tegniese kunsgreep hierbo beskryf – die een-
vou dige verhaal van ’n vissersgemeenskap in ’n uni ver sele mite omskep 
en dié eenbedryf tot ’n volwaardige Griekse tragedie verhef.

Sikliese herhaling en dramatiese struktuur in Die see
In die skryf van Die see kon Reza de Wet steun op 25 jaar se ervaring van 
die verhoog as medium, nie net as skrywer en dosent nie, maar veral 
ook as aktrise en regisseur.10 In daardie tydperk het sy in talle ge valle 
met min of meer dieselfde probleem moes worstel en met ver ge lyk bare 
temas, vorme en voorbeelde geëksperimenteer; derhalwe kom ’n aan tal 
teg nieke (rolspel, karakterwisseling, droom/werklikheidsver vloei ing en 
ma giese realisme) redelik bekend voor. Om die waarheid te sê, was die 
tema tiese herhaling in De Wet se latere werk nogal een van die as pekte 
wat tot kritiek van sekere werke gelei het.11 

Die see is moontlik nie die enigste, of beste, voorbeeld van De Wet se 
skryf werk om so ’n vergelyking met Synge se liriese meester werk te on-
der neem nie – Diepe grond, Op dees aarde, Drif en Asem sou by voor beeld 

  9 André P. Brink, wat Synge se toneelwerk altyd hoog aangeskryf het, noem in Aspekte van die nuwe 
drama (1986:136) dat dié soort berusting ook te vinde is in Bloedbruilof van Federico García Lorca 
en Moeder Hanna van Bartho Smit (hoewel hy nie die grense van die realisme in dieselfde mate 
as Synge en Lorca oorskry nie). Nog ’n vergelykbare stuk sou natuurlik Brecht se Moeder Courage 
wees, waarin hy ons ook laat met die finale beeld van die onwrikbare vrou as Job-figuur, een wat 
ná die dood van haar laaste kind moet berus, haar wa neem en voortgaan met die lewe.

10 Vir ’n bondige oorsig van De Wet se loopbaan en werk sien Haupt fleisch (2011).
11 Van Jaarsveld (2012:174) stel dit so: “Ná die produksies van De Wet se Op dees aarde in 1986 en Nag, 

Generaal in 1988 is destyds fel kritiek gelewer op aspekte soos geforseerdheid, oordrewen heid, 
’n te swaar metaforiese lading, eenvlakkige swaarmoedigheid en herhaling in haar dramas.” Die 
see het ook eintlik nogal heelwat uiteenlopende kritiek ontvang toe dit in 2011 die eerste keer 
op ge voer en gepubliseer is, en ook daarna, met interessante response op die titel en die moont-
like tema(s). Troskie (2011), Van Jaarsveld (2012) en Coetser (2014) kyk byvoorbeeld in dringend 
na ver skeie tematiese en metaforiese aspekte van die teks.
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ook ryk stof vir ontleding en bespreking kon lewer, veral as ’n mens die 
tekste tematies wil ontleed en bespreek. 

Tog maak De Wet se spesifieke en andersoortige metaforiese aan wen-
ding van die see dié stuk by uitstek onweerstaanbaar vir die doel van 
sin volle vergelyking met Synge se tragedie. 

Omdat De Wet se teks, in teenstelling met Synge se eenbedryf, ge-
skryf is as ’n vollengte-feesstuk in twee bedrywe, is dit uiteraard iet wat 
langer in speeltyd, maar is dit andersins ook gekonsipieer as ’n kom-
pakte drama, waarin die aksie ook in een ruimte, in reële tyd, af speel.12 
Tema ties is die stuk eweneens gefokus op die lewensgang van drie nou 
ge bonde karakters, en die spesifieke sirkelgang van onver my de like ge-
beure in die lewensiklus van elk. 

Die beklemmende sirkelgang wat hier aangeroer word, gaan egter 
nie – soos in die Ierse stuk – oor ’n antropomorfiese beeld van die see as 
ewige antagonis nie, maar eerder oor die slawehandel, en veral oor wat 
van dag bekend sou staan as seksuele slawerny (van vroue, eufe mis ties 
deur De Wet beskryf as “courtisanes” in die verhoog aan wy sings). Dit is 
’n totaal ander soort vasgevangenheid natuurlik, mens ge maak en in 
teorie makliker aanvegbaar as iets so onpersoonlik en oor wel di gend 
soos die see, en tog ewe onafwendbaar in die ge val van die betrokke 
karakters en ewe genadeloos in sy siniese spel met die lewens van 
mense.13

12 Die koms van die feestekringloop in Suid-Afrika het aanleiding gegee tot wat ons nou aan dink 
as ’n “feesstuk”: bondig (tussen 50 minute en 100 minute in lengte – om by die program in te 
pas), klein rolverdeling (hoe kleiner, hoe bekostigbaarder!), eenvoudige/vervoerbare stel, ens. 
Soos Van Jaarsveld (2012:174) uitwys, het De Wet in baie van haar stukke met ’n soort een akter-
for maat gewerk en is die stukke baie kort in teksvorm. 

13 De Wet se keuse van die VOC se geskiedenis en dié besondere historiese gegewe is interes sant 
in terme van die toekoms van die karakters in die stuk, want die tydsaanduiding – 1795 – be-
trek ’n oom blik van enorme onsekerheid en potensiële verandering op persoonlike vlak vir die 
vroue, so wel as op internasionale vlak wat die politiek en die toekoms van die Kaap, die praktyk 
van slawer ny, die rol van vroue en die magsbalans in die Kasteel betref. Almal is in ’n staat van 
af wagting, angs en onsekerheid oor die veranderinge, wat hulle hoop alles vir hulle ook kan 
laat verander en verbeter. Tog is elke ingeligte gehoorlid pynlik bewus daarvan dat daardie ver-
sug ting na bevryding van hulle slawerny, uitbuiting en onderdrukking nié onmiddellik met 
die Britse besetting sal verander nie, maar eers (in teorie) met die wette van 1806 begin intree. 
Meer nog: Dié soort uitbuiting van vroue (seksueel en andersins), ook in ’n spektrum ander ge-
daan tes, be staan steeds vandag. Johan Coetser (2014) se artikel oor Die see as slawedrama is ook 
in te res sant in hierdie verband. 
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De Wet se werk is van vroeg af reeds gekenmerk deur haar beson-
dere be wussyn van die impak wat die koloniale (veral Victoriaanse) be-
stel op die lewens van die mense, veral vroue, in Suid-Afrika sowel as 
Enge land gehad het. Dit word ’n herkenbare tematiese lyn, wat ver al 
deur die Engelse werke loop en wat sy in reaksie op haar Graham stadse 
lewe ge skryf het. In hierdie geval is dit ook aangevuur deur die groei en-
de be wus syn van die VOC-tydperk en slawegeskiedenis van die land, 
iets waar aan De Wet erkenning gee deur haar opdrag van die ge drukte 
teks aan die opvoedkundige, kulturele aktivis en teaterman Peter Voges 
(1937–2019).14

De Wet se titels was nog altyd meerdoelig van aard en ryk in sug ges-
tie, soos ons uit die meeste besprekings van die stukke in Trits: Mis, Drif, 
Mirakel weet. In hierdie spesifieke geval word die see, on danks die pro-
mi nensie daarvan as die titel van die stuk, in die handeling van die stuk 
self verbasend subtiel en enigmaties aangewend egter tot so ’n mate dat 
Sandra Troskie (2011) byvoorbeeld met reg die prikkelende vraag stel: 
“Was die keuse vir die titel van die drama, Die see, ’n slordige fout of net 
on deur dag?” 

’n Goeie vraag, maar by nadere beskouing is die antwoord op albei 
vrae, wat my betref, tog nee. 

Volgens De Wet se verhoogaanwysings is die see ’n subtiele maar on-
ont beerlike teenwoordigheid in die stuk wat met die ewige ritme van 
rui sende golwe, getye en klappende seile ’n onmiskenbare agter grond 
vorm vir die handeling op die verhoog en wat soos ’n metro noom die 
narratiewe ritmes van hoop en wanhoop, droom en werk lik heid, ver-
lede, hede en toekoms in die stuk begelei. Met inagname van Troskie se 
eie antwoord op haar vraag, gebaseer op die Jungiaanse inter pre tasie 
van die rol van die drie vroue as argetipes, bring my eie lesing van die 
teks my tot die gevolgtrekking dat die see in hierdie stuk ook ge sien sou 
kon word as die ware baarmoeder waarin die drie slaaf-courtisanes – 
as ’n soort drieledige Maria-figuur – haar oorsprong, weder ge boor te 

14 Coetser (2014) maak nogal ’n interessante saak uit vir De Wet se stuk as die enigste ware Afri-
kaanse drama oor die slawetydperk in Suid-Afrika. Dit is opvallend, soos hy dit ook stel, dat De 
Wet self die stuk nooit as sodanig tipeer nie. Ek vermoed dit is so omdat haar ware tema tiese 
be lang stelling in al haar skryfwerk altyd eerder in die vasgevangenheid van die mens en sy per-
soon like bevryding, en veral dié van vroue, gelê het. (Sien byvoorbeeld Van Coller [1999], asook 
Huis mans & Finestone [1995].)
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en finale berusting vind – in teenstelling met die antagonis wat dit vir 
Mau rya in Riders to the sea is.15

Die stel wat vir die stuk voorgestel word, is – soos vele van De Wet 
s’n – duidelik realisties gekonseptualiseer deur die skrywer, maar het 
veel vlak kige praktiese en metaforiese funksies.16 Fisiek word dit bloot 
be skryf as ’n kelderkamer in die Kasteel aan die Kaap, en die tyd aan-
ge dui as 1795, aan die einde van die Nederlandse bewind, tydens die 
Britse seeaanval. In hierdie konteks word die Kasteel die pri mêre sim-
bool van die koloniale magsbestel waarin die karakters vas ge vang is, en 
die sel die setel van die drama en spil waarom die menslike aksie draai. 

Die ruimte het geen venster nie, net ’n stel trappe wat na die ge slote 
kelderdeur bo lei, en onder twee kamers. Die gebruikte speelruimte be-
hels slegs die eerste kamer en die trap, die slaapplek van die twee ouer 
vroue, terwyl ’n deur na die tweede kamer lei, gereserveer vir die nu-
we ling en opvolger as courtisane. In hierdie opsig dui die uitleg en ge-
bruik van die ruimte natuurlik sterk op ’n slawe- of bediende kwar tier, 
maar is daar ook ’n suggestie van ’n Oosterse harem sowel as ’n kerker 
of tronk sel in die beskrywing.17 

15 In haar bydrae tot hierdie bundel verwys Juanita Finestone-Praeg na Lilith, die teaterstuk wat De 
Wet en Gary Gordon reeds in 1998 met die First Physical Theatre Company aangebied het. Dit is 
opvallend dat die see daarin ook die rol van baarmoeder vervul, soos te sien is in die ope nings-
woorde van die stuk:

 Beautiful Lilith, so they say, forlorn and betrayed by her husband, Adam, went away to live 
under the sea until, on a black night, hanging hard to the dark with her hands, and pushing 
against it with her feet, Lilith gave birth to the moon. (De Wet 2002)

16 Dit is natuurlik ’n gegewe in die teater dat wat ’n skrywer voorstel in ’n teks, slegs ’n voor stel, 
’n blote vertrekpunt en rigtinggewende suggestie is, wat gebruik kan word vir die maak van ’n 
lewende opvoering deur die regisseur met behulp van die ontwerpers, tegnici en spelers. Dié 
stryd tussen skrywer en regisseur is so oud soos die teater self, en sal nooit ver dwyn nie. Maar 
by die lees van ’n teks is die verhoogaanwysings en die stel natuurlik kar di naal: Hulle is in herent 
deel van die dialoog en die totale kommunikasie waarna die skrywer mik. So, die be lang rikste in 
hier die spesifieke geval is die feit dat De Wet ’n realistiese stel be skryf. Die presiese uit leg daar van 
is nie be langrik nie, maar wat wel belangrik is, is die aan dui ding wat sy daar mee gee van die styl 
en vorm wat sy verwag van die aanbieding in die ge heel. 

17 In hierdie verband bied Die heks (1925) van C. Louis Leipoldt (spesifiek toneel twee) dalk ook ’n 
interessante intertekstuele verwysing by die lees van Die see. Daar is wel nie veel tas baars om na 
te verwys nie, behalwe ’n vae tematiese ooreenkoms (iets soos “vroue vasgevang in die hande 
van irra sionele manlike strukture”), en die voorskrif in beide gevalle van ’n byna Gotiese plek 
van aan hou ding (“’n onderaardse kerker”/“’n kelderkamer” in ’n kasteel). Albei stelle word kort-
liks beskryf, met die implisiete suggestie dat dit as realistiese ruimtes ingeklee moet word, waar-
binne die oppervlakgebeure in realistiese tyd en speelstyl uitgebeeld word, terwyl ons terug ge-
voer word na ’n betekenisvolle verlede. (Sien ook Marisa Keuris se bydrae tot hier die bun del vir 
meer oor De Wet se gebruik van ouer Afrikaanse tekste en skrywers in haar werk.) 
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Binne hierdie konteks word ons aan ses karakters voorgestel, drie op 
die verhoog, die ander drie fisiek afwesig, maar almal integraal deel van 
die aksie. Deur vyf van hulle nie name te gee nie benadruk De Wet die 
nim mer eindigende sirkelgang van die situasie wat sy skets, want die 
ka rakters word verteenwoordigers van ’n tipe optrede, eerder as in di vi-
duele persoonlikhede (die wellustige “Beskermheer”, die onder da nige 
“Hof dame” wat die meisies voorberei vir hom, en die vier “Courti sanes”, 
en dies meer). Die gehoor word as’t ware genooi om die vroue op die 
ver hoog vanuit die perspektief van die laat 18de eeu te bekyk – dit wil 
sê soos “Hy” (of die “Beskermheer”) hulle miskien sou bejeën: nie as in-
di vi due met behoeftes, verlangens, hartstogte, en so meer nie, maar as 
naam lose verbruikersitems wat altyd beskikbaar sal wees om op ge bruik 
en dan vervang te kan word, na sy wens. 

Reza de Wet gebruik hierdie integraal verbinde stel vroue van ver-
skil lende ouderdomme, wat in die woorde van Anthea van Jaarsveld 
(2012: 174) “gesamentlike manifestasies van vrouwees” verteen woor dig, 
om ge lyk tydig en in interaksie met mekaar elkeen ’n unieke fase van ’n 
enkele rol lende proses van seksuele uitbuiting en inperking aan die ge -
hoor voor te hou. Deur hulle so op die verhoog in interaksie met mekaar 
te stel, word dié sikliese patroon vir ons as ’n enkele stel aksies uit ge speel 
so  dat De Wet die hele herhalende proses van drie geslagte meta fories 
be trek om die totale sirkelgang van gebeure aan te roer wat die lewens 
van die courtisanes met die jare kenmerk. 

Vir die vroue – en deur hulle vir die gehoor – word die kelder kamer 
dus ’n belangrike metaforiese kruispunt in tyd, een waar elkeen van 
die drie vroue in limbo vasgevang is tussen die vae mengsel van herin-
ne ringe van die wondere en probleme van hulle lewe voor hulle die 
kamer betrek het en die angstige verwagtinge, hoop, teenstand en vrese 
van wat op hulle wag noudat alles aan die verander is. 

Die gesprekke tussen die vroue word aan die gang gesit deur die 
binne koms van die “Vrou”, en begin in onsekerheid, aggressie selfs, 
terwyl die drie karakters mekaar takseer en elk se status probeer bepaal. 
Die stru welinge en pogings tot toenadering tussen die “Vrou”, die “Ou 
Vrou” en die “Meisie” word so die bron van onthullings oor elkeen se 
ver lede, asook hul gesamentlike ervarings en hulle verhouding met 
mekaar in dié fase van die sirkelgang. 
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In teenstelling met Synge se gebruik van die begrafnisritueel en keen-
ing as tegnieke, wend De Wet haar tot die inherente teatermatig heid 
van vertelling en die vertolkingsvaardighede van toneelspelers om tyd 
te kondenseer en plooibaar te maak. Om oomblikke uit die verlede, die 
hede en die toekoms uit te speel binne die realistiese raam van die stuk, 
ge bruik De Wet dus ’n staatmakerstegniek wat sy al vele male in haar 
werk met sukses benut het: transformasie binne ’n gegewe rol. Dié be-
son dere soort rolspel is byvoorbeeld sentraal tot die dramatiese vorm 
van Diepe grond en is op meesterlike wyse aan ons bekend gestel deur 
Reza de Wet self met haar vertolking van Soekie in die Kampus toneel-
op voe ring daarvan.18 

Tydens ’n sleuteloomblik van openbaring in Die see verander die “Ou 
Vrou” op ’n soortgelyke wyse verskeie kere in een spreekbeurt van ka-
rak ter, en word sy eensklaps, en byna speels, die “Hofdame”:

OU VROU: (Huilerig) Moet nie so op my skree nie! […] Hou op 
huil, het sy gesê. Jy onthou tog seker die hofdame?

VROU: (Vreesbevange) Hoe weet jy van haar?
OU VROU: (Praat met die hoë, gekunstelde stem van die hofdame) 

Luis ter na my. Wat sal gebeur as hy jou nie môre wil hê nie? 
Om dat jou lyfie miskien nie klein genoeg is nie? […] Om dat jy 
nie bekoorlik en fyn genoeg is nie? [...] My arme ou meisie tjie 
… sal ek vir jou sê? ’n Deur gaan oop en iemand stoot jou uit. 
Die deur slaan toe. Weggesmyt! Jy was lanklaas daar buite in die 
wêreld. Jy probeer onthou waarheen om te gaan. Waar kom jy 
van daan? Soveel tyd is verby. 

VROU: En hoe weet jy dit? (desperaat) Het jy by die deur ge luis-
ter?

Die OU VROU skud haar kop. 

VROU: Deur die sleutelgat geloer? Sê vir my! 
OU VROU: (byna onheilspellend) O, nee. Ek was daar. (25–26)

18 Ek glo dat haar verstommende gebruik van rolspel en karakterverwisseling in haar stukke or ga-
nies gegroei het uit ’n baie spesifieke talent vir mimiek waaroor die aktrise Reza de Wet self be-
skik het. Haar blitsige en oortuigende gedaanteverwisselings as aktrise tussen haar rol as Soekie – 
een oomblik naïewe kind, die volgende sensuele verleidster, dan Ma of Pa was asem rowende 
teater – absoluut effektief en sentraal tot die drama se sukses by die publiek. Sy het dan ook die 
“Vrou” in Die see vir haarself geskryf en self vertolk. 
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Later is dit weer die “Vrou” wat self, binne een spreekbeurt, twee ander 
karakters inkarneer: 

VROU: (Sy praat soos die hofdame. Haar gesig is strak, haar spraak pa-
trone onnatuurlik en rukkerig) Jy moet jou kunsies fyn beoefen. 
Anders word hy moeg vir jou. […] Maar as jy alles doen wat hy 
wil hê … sal hy jou miskien lank hou. Op die hande dra. Soos 
goud bewaar (met soet meisiestem) En … daarna? Wat word dan 
van my? (met hofdame se stem) Jy vra te veel vrae kind. Jy moet 
jou tog nie nou daaroor bekommer nie. Dis nog jare en jare … 
en jare. Kom. Oefen nog ’n buiging. ’n Lae een. (44–45)

Aanvanklik is die drie vroue prikkelbaar; hulle interaksie konfronte-
rend, gevul met agterdog en nyd, maar geleidelik, soos hulle hulself aan 
mekaar openbaar, die een die ander inlyf by die nuwe lewe wat op elk-
een wag, sink die werklikheid van hulle vasgevange situasie by elkeen 
in. Daar mee begin ’n ander proses, een van geleidelike toenadering en 
er ken ning van mekaar, en dit word weerspieël in die verandering wat 
by die aanbieding self intree: Soos die parallelle lewens wat mekaar 
af fek teer, vleg die karakters se gesprekke ál meer inmekaar sodat die 
herin ne ringe en vertellings ál meer soos ’n droom voorkom, en die dia-
loog ’n lir iese toon aanneem – dit alles gespeel teen die agtergrond van 
die rui sende see en die klappende seile/wasgoed. 

Uiteindelik word die gesprek van die drie vroue byna een narratief 
en die vroue self ’n enkelvoudige entiteit, “Slaaf Marie”, wie se lewe 
voor ons afgespeel word. 

Op hierdie wyse beleef die gehoor, binne die realistiese raam van die 
stuk, nes in Riders to the sea, die emosionele ontwikkeling by die ge sa-
ment like karakter “Marie” op magies-realistiese wyse soos hulle/sy nou 
sáám deur fases van skok, ontkenning, herroeping van die verlede, 
droom, weerstand, opstand en uiteindelik aanvaarding beweeg. Teen 
die tyd dat die dringende oproep vir “Slaaf Marie” om die kamers te 
ver laat dan opklink, het elkeen tot ’n soort selfinsig en daarmee be rus-
ting met haar lot gekom.

Wanneer die “Meisie” uiteindelik met haar kop hoog statig uitbeweeg 
om die nuwe siklus te begin as die vertroetelde “Uitverkorene” – moont-
lik in ’n ander land, onder ’n ander bedeling, word die ander twee 
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vroue agter gelaat – stellig vergete, of oorgelaat aan die nuwe heersers. 
Tog is elkeen gelate oor haar spesifieke plek op die kontinuum van die 
ewige sirkel gang, met die herinneringe van hulle goue dae wat verby 
is en ’n moont like nuwe, bevryde toekoms, gesimboliseer deur wap-
pe rende rokke wat veelvuldig verwys na die wasgoeddrade van hulle 
jeug, moont lik seile van aanvallende skepe of selfs ’n doodskleed. 

In hierdie droom word die stem van die see vervang deur “die veraf 
ge luide van kinders wat speel en, veel nader, die geluid van was goed 
wat ritmies klap in die wind … (of miskien ’n seil of ’n vlag) …” (75).
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Reza de Wet se teatertekste, vertalings en sleutelopvoerings
Saamgestel deur Temple Hauptfleisch

In hierdie afdeling word die gepubliseerde en ongepubliseerde tea-
ter tekste van Reza de Wet gelys. Die inligting kom hoofsaaklik uit vier 
bronne: Die inskrywings oor Reza de Wet en al haar tekste in die aan lyn 
Encyclopaedia of South African Theatre, Film, Media and Performance (ESAT); 
die bemarkingslys vir haar tekste, opgestel deur haar inter nasio nale 
agent, Gordon Dickerson; die lys verskaf deur Danie Stander in sy MA-
ver han deling (2016)1 en Juanita Finestone-Praeg se bespreking van die 
werk van die First Physical Theatre Company (FPTC) in haar bydrae in 
hier die bundel. 

Die stukke word, met hul oorspronklike titels, chronologies volgens 
die datum van die eerste opvoering gelys, gevolg deur die datum en uit-
gewer van die eerste uitgawe van die gepubliseerde teks. In lig ting oor 
ver talings word in die volgende kolom gegee. In gevalle waar ’n Afri-
kaanse of Engelse weergawe ’n betekenisvolle aanpassing ver teen woor dig, 
word dit as ’n aparte teks gelys. Stukke wat slegs in bundels ge pu bli seer 
is, word met ’n sterretjie (*) aangedui. Die volle beson der hede van die 
bundels word in die tweede tabel verskaf.

’n Aantal van haar tekste is spesifiek geskryf vir en/of benut deur die 
FPTC van Grahamstad, waarvan De Wet by tye ’n lid was. Die lys bevat 
ook twee tweetalige huldigingsprogramme vir De Wet, saamgestel en 
op ge voer deur onderskeidelik die Universiteit Stellenbosch (1996) en 
Rhodes-Universiteit (2013).2 

Benewens die hoofstukke en die verskeie bronne in die bibliografie 
van dié bundel, kan die individuele inskrywing onder die titels van De 
Wet se teatertekste in ESAT (http://esat.sun.ac.za/index.php?title=Reza_

  1 Stander, D.B. 2016. Reza de Wet’s channelling of the long nineteenth century on post-1994 South 
African stages. MA-verhandeling, Universiteit Stellenbosch.

  2 Sien die bydraes van Shirley Johnston en Juanita Finestone-Praeg in hierdie bundel vir be skry-
wings en besprekings van dié besondere stukke. 
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de_Wet) geraadpleeg word vir die regisseurs, rolverdelings, die verskeie 
uit gawes en hul nasionale en internasionale opvoerings en ander be-
son der hede oor die onderskeie stukke.

Gepubliseerde en ongepubliseerde teatertekste
Titel van teks Eerste opvoering Eerste

publikasie
Vertalings

O: Opvoering
P: Publikasie

NV: Nie vertaal
V: Vertaal, geen 

verdere inligting 
beskikbaar

Aantekeninge

Heathcliff and 
the dancing bear 

Nooit opgevoer 
nie. Later opge-
neem in Drifte 

en uit eindelik in 
verwerkte vorm as 
Heathcliff goes home 

opgevoer

NVT NV Sien ook Drifte 
en Heathcliff 

goes home 

Diepe grond 1985: drama-
departement, RU, 

Kampus toneel

1986: HAUM-
Literêr

Deep ground (O: 
1990 en later as 
Run to ground & 
African Gothic; 

P: 2005, Oberon 
Books* as African 

Gothic)

Op dees aarde 1986: drama-
departement, RU, 

Kampus toneel

1991: HAUM-
Literêr*

Good heavens  
(P: 2005, Oberon 

Books*)

Nag, Generaal 1988: Mark teater 1991: HAUM-
Literêr*

NV Sien ook 
Breathing in 

In a different 
light

1989: Mark teater NVT NV

A worm in the 
bud

1990: Staats teater 
(TRUK)

1995: Kagiso* NV Sien ook Fever 

Mis 1992: Nico Malan-
teater (KRUIK); 

Nasionale Kunste-
fees, Graham stad

1993: HAUM-
Literêr*

Missing (O: 2001; 
P: 2000, Oberon 

Books*); Les 
disparues (Frans, 
V); Grieks (O: 

2006) en Tsjeggies 
(O: 2013) 

Verower die 
Hertzogprys 
vir drama in 
1994 as deel 

van Trits; 
wyd vir skole 
voorgeskryf
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Mirakel 1993: Staatsteater 
(TRUK); Nasionale 

Kunste fees, 
Grahamstad

1993: HAUM-
Literêr*

Miracle (O: 2002; 
P: 2000, Oberon 

Books*)

Verower die 
Hertzogprys vir 
drama in 1994 

as deel van Trits
Drif 1994: Nico Malan-

teater (KRUIK); 
Nasionale Kunste-
fees, Grahamstad

1993: HAUM-
Literêr*

Crossing (O: 2002; 
P: 1999, Indiana 

University Press*)

Verower die 
Hertzogprys vir 
drama in 1994 

as deel van Trits
Dialogue 1994: FPTC 2002: FPTC/

Rhodes 
University 

Press*

NV ’n Fisieke 
teaterstuk, 

beskryf as ’n 
danceplay

Drifte 1996: drama-
departement, US

NVT NV Samestelling 
van uittreksels 

uit verskeie 
stukke as 

eksamen werk
The unspeakable 

story
1995: FPTC 2002: FPTC/

Rhodes 
University 

Press*

NV Nog ’n dance-
play, ’n doku-
men têre werk, 

geskep in same-
werking met 
Gary Gordon

Dead: A slight 
history of one 

called Ivan

1996: FPTC 2002: FPTC/
Rhodes 

University 
Press*

NV

Drie susters 
twee

1997: Nico 
Malan-teater 

(KRUIK); drama-
departement, 

UOVS 

Human & 
Rousseau: 1996

Three sisters two 
(O: 2002; P: 2002, 
Oberon Books*); 
Neder lands (O: 

2000) en Tsjeggies 
(O: 2002)

Verower die 
Hertzogprys vir 
drama in 1997;

BBC-radio- 
uitsending: 

2001
Lilith 1998: FPTC 2002: FPTC/

Rhodes 
University 

Press*

NV

Yelena 1998: Staats teater 
(TRUK); Nasionale 

Kunste fees, 
Grahamstad

2002: Oberon 
Books*

NV Vita-
toekenning: 

Beste stuk van 
die jaar

Bessie’s head 2000: FPTC 2002: FPTC/
Rhodes 

University 
Press*

NV
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On the lake 2001: FPTC 2002: Oberon 
Books*

NV

Lake – Beneath 
the surface

2001: FPTC NVT NV

Notes for the 
curious

2003: drama-
departement, RU

NVT NV Teks vir ’n 
fisieke teater-

stuk in die 
Butoh-dansstyl

Breathing in 2004: FPTC; 
Baxter-teater; 

Nasionale Kunste-
fees, Grahamstad

2005: Oberon 
Books*

Τελευταίας Ανάσας 
(Grieks [“Laaste 
asem”], O: 2010); 
Asem (Afrikaans, 

O: 2017)

’n Verwerking 
van Nag, 
Generaal

Concealment 2004: drama-
departement, RU

2004: SATJ;
2007: Oberon 

Books*

NV Geskep vir 
en aangebied 
tydens RU se 

eeufeesviering
Verleiding 2005: Woord fees; 

KKNK; Aardklop
NVT NV

The brothers 2006: Actor’s 
Studio, Johannes-
burgse Stad skou-

burg

2006: Oberon 
Books 

Broers (Afrikaans, 
O: 2006);

Mes frères (Frans 
[“My broers”], O: 

2001)
Heathcliff goes 

home
2007: drama-

departement, RU
NVT NV ’n Musikale 

verwerking van 
Heathcliff and the 

dancing bear
Blou uur 2008: Aardklop 2009: Maskew 

Miller Long-
man

NV Teks verower 
die Anglo-

Gold Ashanti/
Aardklop-

Smeltkroes prys
Fever 2010: aangebied by 

verskeie een akter- 
feeste, Engeland

2007: Oberon 
Books*

NV ’n Verwerking 
van A worm in 

the bud
Die see 2011: KKNK 2011: Protea 

Boekhuis
The sea (V) Haar laaste 

verskyning op 
die verhoog 

Drifting: 
Reminiscing. 
Remembering. 
Reinventing. 

Reza

2013: drama-
departement, RU

NVT NV Gedenkstuk, 
bestaande uit 
videogrepe, 

uittreksels uit 
haar drama-

tekste en nuwe 
materiaal
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Publikasies in bundelvorm
Titel Datum & 

uitgewer
Sames teller(s) Tekste opgeneem Aantekeninge

Vrystaat-trilogie 1991: HAUM-
Literêr

R. de Wet Diepe grond, Op 
dees aarde & Nag, 

Generaal

Trits: Mis, 
Mirakel, Drif

1993: HAUM-
Literêr

R. de Wet & T. 
Hauptfleisch

Inleiding en tekste 
van Mis, Mirakel 

& Drif

Verower die 
Hertzogprys vir 

drama

Open space: Six 
con tem porary 

plays from Africa

1995: Kagiso Y. Hutchison & 
K. Omotoso

A worm in the bud

Drama for a new 
South Africa

1999: Indiana 
University Press

D. Graver Crossing 

De Wet: Plays 
one

2000: Oberon 
Books

R. de Wet &  
S. Stead

Missing, Crossing 
& Miracle

De Wet: A 
Russian trilogy 

2002: Oberon 
Books

R. de Wet Three sisters two, 
Yelena & On the 

lake

The art of 
physical 

intelligence,
Volume 1: 

Experiments in 
physical theatre

2002/opgedateer 
2018: 

FPTC/Rhodes 
University Press

C. Stevenson, 
J. Finestone & 

FPTC

Dialogue, The 
unspeakable story, 

Dead: A slight 
history of one called 

Ivan, Lilith & 
Bessie’s head

De Wet: Plays 
two

2005: Oberon 
Books

R. de Wet & M. 
Basson 

African Gothic, 
Good heavens & 

Breathing in

De Wet: Two 
plays 

2007: Oberon 
Books

R. de Wet Concealment & 
Fever
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AA Mutual-prys 24
aanbiedings sien toneelaanbiedings, 

skoleaanbiedings 
aanwysings sien verhoogaanwysings
Aardklop 26, 60
Accone, Darryl 84
Afrikaanse drama en toneel 11, 13, 29–30, 

43–45, 85, 89, 129–130, 150
Afrikaanse gehore 44, 48, 55, 61, 64–65, 68, 

71–75, 85
Afrikaanse letterkunde 22, 109, 124, 127, 

140, 146, 148, 154, 163 sien ook Nasionale 
Afrikaanse Letterkundige Museum en 
Navorsingsentrum (NALN)

Afrikaanse taal 32, 43–46, 48, 50–51, 54, 97, 
132, 140, 154, 195

Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging 
(ATKV) 17, 23, 27–28, 30, 50–51
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agitasie- en propaganda teater (agitprop) 30
Aguirre, Manuel 107, 113, 118
Akademie sien Suid-Afrikaanse Akademie vir 

Wetenskap en Kuns
akteurs 11, 19, 39, 53–54, 76, 79–81, 87, 93, 

117–118, 125, 137 sien ook De Wet, Reza, 
rolspel

allegorie 85
Ander Wêreld sien spiritisme
Arrabal, Fernando 22
Asem (2017) 32, 35–38, 200, 217 sien ook  

Breathing in (2005)
ATKV-Kampustoneel sien Kampustoneel

Bakhtin, Mikhail 196–197
Barnard, Chris 32

Basson, Marthinus 8–10, 13, 25–26, 28–42, 44, 
47–49, 60, 80, 84, 86, 152, 175, 178–180, 183, 
187, 191–192

Beckett, Samuel 22, 77
bedrywe sien eenbedrywe
beligtingsontwerp 55, 178, 184, 191
Bessie’s head (2000) 95, 173, 216, 218
Bezuidenhout, Aletta 182
biografiese 7, 12–14, 17–27, 129, 131–133, 

149–156, 158, 160–161, 163, 172–173
biografiese kritiek 13–14, 152–153, 174
biograwe 11, 102, 104, 152, 155–156, 160–163, 

165
bisarre 17–18, 70 sien ook Gotiese, makabere
Blou uur (2009) 13, 26, 172, 175, 178–185, 187, 

191, 217
Boekkooi, Paul 9, 11, 25, 60, 81–90
bonatuurlike 12–13, 128–132, 136, 140, 

144–145, 149,150, 159, 161, 163 sien ook 
magiese realisme

Botha, Johann 18, 89
Bouwer, Alba 23–24, 31, 83
Bouwer, Stephan 78
Brand, Amelda 56–57
Brecht, Bertolt 64, 102, 200
Breytenbach, Breyten 179
Breathing in (2005) 26, 32, 157, 215, 217, 218
Brink, Andre P. 32, 64, 200
Broers (2006) 26, 179–180, 217
The brothers (2006) 26, 173, 180, 217
Buckland, Andrew 93–94, 96, 98, 105

Calvinisme 55–56, 83, 86, 104
Cilliers, Ilana 96–99, 105
CNA-prys 24, 50
Coetser, Johan 200–202
Coetzee, Marietjie 8, 11, 43–51
Concealment (2007) 217, 218
Currie, William 76
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danceplays 11, 95, 98–100 sien ook First Physi-
cal Theatre Company (FPTC)

De Villiers, Johannes Bertus 130–131, 133, 
144, 146

De Wet, Elizabeth Mary (née Marais) 17–18, 
20–21, 128, 148

De Wet, Gen. Christiaan 17, 30
De Wet, H.F. 17–18, 30
De Wet, Nina 20, 27, 158
De Wet, Reza (Elizabeth Frederica) 

aktrise 7–10, 19, 30, 200, 205
dosent aan Rhodes 7, 20, 25, 30, 93–94, 200
dramaturg 7, 10, 13, 20, 22, 26, 33, 46, 

50–53, 71–75, 85, 114
enigmaties, skugter en privaat 8, 24, 81–82, 

95, 158
familie 13, 17–18, 25–26, 94, 131, 153, 155, 

157–158, 180, 183
herinneringe aan 8, 49, 52, 58, 88, 94, 97
kunstenaarskap 43, 78–80, 119–120
leukemie 20, 27, 41
loopbaan 7, 18–19, 21–22, 26, 30, 74, 82, 

124, 153
media- en gehoorreaksies 23–24, 30, 44, 

61–62, 64–66, 68, 70–73, 84, 195
oeuvre 7, 9, 11, 37, 49, 58, 90, 95, 107–109, 

111, 113–114, 124–125, 149, 172, 180–183
onderhoude 8, 12, 17–25, 27, 46, 50, 52, 

81–82, 90, 102–103, 129, 131, 133, 148, 
181, 185

pryse en toekennings 24, 26, 50, 147, 183 
sien ook Hertzogprys

rolvertolkings 19, 23, 77, 101, 200, 205
Senekal 8, 17–18, 30, 153, 157, 159, 170–171
skoolloopbaan 18–19, 21–22
skryfkuns en tegniek 8–12, 21–27, 32–34, 

39–41, 44–45, 47–51, 82, 89, 156, 184–185, 
200, 202

universiteitsopleiding 8, 19, 22–23
vrouestem 7, 30, 37, 41, 85, 89, 111

Dead: A slight history of one called Ivan (1996) 
95, 102–104, 216, 218

Dehaeck, Dr. Benoni 76–77, 80
Dialogue (1994) 11, 95–98, 216, 218
Dickerson, Gordon 8, 41, 49, 214
Diepe grond (1986) 7, 9, 23–24, 30–32, 39, 45, 

50–51, 82–83, 181, 183, 200, 205, 215, 218
donker komedie sien komedie
drama as kunsvorm 10, 22, 110, 123–124, 181, 

198

dramaturge 13, 22, 29, 45, 49, 64, 88–89, 
150–151, 194, 200, 208

dramaturgie 10–11, 99, 152, 194, 200
dramaturg-regisseur verhouding 10, 13, 

32–33, 62, 64, 178–179, 203
Dreyer, Karolien 60
Dreyer, Leanna 56, 57
Dreyer, Mary 60, 84, 86 
Dreyer, Nico 56–57
Drie susters twee (1996) 7, 25, 33, 39–40, 43, 

45–47, 51, 89, 178, 180, 216
Drif (1993) 12, 34, 36, 39, 49, 53, 60, 76–79, 108, 

114, 120–125, 128–134, 138, 140–150, 159, 
164, 165, 216, 218

Drifte (1996) 23, 52–59, 215, 216
Drifting: Reminiscing. Remembering. Reinvent-

ing. Reza (2013) 11, 93–99, 105, 217
drome 84, 128, 139, 143–146, 168–172, 

184–185, 188, 206–207
Du Maurier, George 80, 137 
Du Plessis, P.G. 32, 64
Du Preez, Petrus 178–179
Du Toit, Paul 54, 56

eenbedrywe 14, 139, 147, 150, 195, 198–201
Eksperimentele Teater Stellenbosch 76
Esterhuizen, Johan 60–61
Euripides 19

Fagan, H.A. 12, 79, 128–131, 139–140, 142, 149
fantasie en die fantastiese 36, 41, 55, 57, 90, 

93, 99, 103, 159, 169, 181, 191
feëverhale 31, 33, 35, 56, 163
feminisme 37
Ferguson, Ian 19
Fever (2007) 215, 217, 218
Finestone-Praeg, Juanita 9, 11, 52, 93–106, 

114, 124–125, 148, 155–157, 181, 203
First Physical Theatre Company (FPTC) 11, 

20, 26, 95–96, 99, 101–102, 105–106, 203 sien 
ook Gordon, Gary

Fourie, Pieter 29–30, 151
Fowles, John 20

Gardner, John 9
geheue 35, 97, 171, 175–176 sien ook herin-

neringe
gehore sien Afrikaanse gehore
Gehring, Heike 26
Gillwald, Lucille 24, 30, 33, 86–87
godsdienstige ritueel 34, 108
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129, 137, 148–149, 203 sien ook Victoriaanse

Grahamstad 20, 24, 26–27, 30, 60, 79, 84, 86, 
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Grimm-broers, Jacob en Wilhelm 128, 
148–149

groteske 47, 50,101–105

H.B. Thom-teater 55
Haines, Richard 87
Hall, Peter 178
HAUM-Literêr 24, 43, 51, 129
Hauptfleisch, Gaerin 60–75
Hauptfleisch, Temple 79, 14, 46, 51–52, 76, 

108, 117, 124–125, 140, 180–181, 194–208
Hawkins, Robin 76
Heathcliff and the dancing bear 22–23, 54, 58, 

215, 217
Heathcliff goes home (2007) 23, 58, 173, 215, 217
heimwee 47, 97
herhaling sien sikliese herhaling 
herinnering 13, 35, 47, 56, 175–178, 182–192, 

204–207
Hertzogprys 7, 25, 43, 46, 50–51, 147 sien ook 

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 
en Kuns

Holm, Nicole 56–57
Hough, Barry 18, 23, 82
Hough, Stephanie 24, 60
Hugo, Henk 19
Huismans, Anja 22, 52, 124–125, 148, 156, 181
Human & Rousseau 43, 51, 147
humor 10, 31, 35, 41, 50, 53, 57, 61–62, 64–68, 

72–74, 93, 103, 105, 140, 185 sien ook 
komedie 

Ibsen, Hendrik 20, 22
idille 23, 31, 184
In a different light (1989) 24, 215
interteks 12, 83, 128, 162, 165, 167, 169, 171, 

203

Johnston, Shirley 10–11, 23, 52–59, 64
Jung, Carl Gustav 9, 31, 89, 156, 158, 163, 202

Kaaplandse Raad vir die Uitvoerende Kunste 
(KRUIK) 28–29, 32–33, 40–41, 44, 49, 77, 
79–80

Kampustoneel 7, 23, 28, 30–32, 50–51, 82, 205

Kannemeyer, J.C. 137, 146–149, 152, 160
Kellerman, Antoinette 26
Kellerteater 52, 55, 59
Keuris, Marisa 7, 12–13, 128–151, 203
Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) 

26, 81
Klein Libertas-teater 76
Klootwyk, Leonie 81
kolonialisme 14, 104, 197, 202–203
Kolver, Martelize 56–57
komedie 47, 68, 199
donker komedie 60, 62–65, 99, 103
kostuums 36, 39, 118–119, 124
Krige, Uys 12, 21, 128–129, 131, 146–149, 198
Krueger, Anton 88
Krüger, Lida 13, 64, 175–193
Kunstekaap Arena 60 sien ook Nico Malan-

teater

Lake – Beneath the surface (2001) 95, 217
Leipoldt, C. Louis 203
Lilith (1998) 95, 203, 216, 218
limens en liminaliteit 12, 107–127, 142
literêre agente 8, 41, 49
literêre modelle 31, 35, 79–80, 156, 160, 199
Lorca, Federico García 20, 147, 200
Louw, Illka 96
Louw, N.P. van Wyk 77

magiese realisme 9–10, 12, 24, 33, 37, 50, 52, 
54, 56, 86, 98–99, 101, 115, 127, 129, 149, 
159, 199–200

makabere 17–18, 50, 99, 101, 103
Manim, Mannie 19
manlikheid 37, 89, 156, 203 sien ook patriar-

gale
Marais, Charlie 17
Marais, Eugène 12–14, 17, 20, 26, 30, 79, 

128–129, 131, 133, 135, 137, 148, 150, 
152–154, 167

Marais, Johann Lodewyk 154
Markteater 19, 24, 29–30
Maskerteater 7, 51
matriargale 83
McLachlan, Tom 11, 93
media- en gehoorreaksies sien De Wet, Reza
Mesmer, Franz Anton 132
metaforiese 30, 35, 80, 96, 117, 140, 159–160, 

169–170, 176, 178–180, 191, 200–204
Miller, Arthur 20
Minnaar, Dawid 78
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Mirakel (1993) 36, 47, 49, 57–58, 78–79, 84, 108, 
114, 117–118, 120, 124–126, 216, 218

Mis (1993) 25, 34–36, 40, 55, 60–61, 64–66, 
75–79, 83–86, 97, 99, 114–120, 123–125, 157, 
164–165, 181, 215, 218

misterieuse 22, 47, 85–86, 94–95, 114, 160, 
184, 197

mistieke 22, 77, 81, 94, 114, 123, 125
modelle sien literêre modelle
Mohr, Robert 9, 19
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