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in Potchefstroom op ’n Nederlan-
distiek-kongres gehoor het.

“Toe ek die eerste referate hoor, 
is ek dadelik afgelei deur die dub-
bele ontkenning (die dubbele 
‘nie’) en die woord ‘het’, wat na-
tuurlik ’n lidwoord in Nederlands 
is. Dit het my waarneming van 
Afrikaans aanvanklik totaal ver-
steur. Daar was iets wat ek her-
ken het, maar ook nie. ’n Pendu-
lumbeweging eintlik – van aan-
trek na die taal, maar ook afstoot 
weg van die taal af.”

Later, toe hy saam met die let-
terkundiges prof. John Kanne-
meyer en dr. Etienne Britz na 
Warmbad gereis het, het hy be-
sluit om sy jare lange bekoring 
met Afrikaans in ’n ernstige ver-
houding te omskep.

“Ons het op ’n dag in ’n borrel-
bad gesit. John en Etienne het 
met mekaar in Afrikaans gepraat 
en ek het nie alles mooi verstaan 
nie. Later het ons gaan stap en ek 
vra toe waaroor hulle gepraat het, 
en hulle sê toe oor een van die 
eerste Afrikaanse gedigte, ‘Lied 
ter ere van de Swellendamsche en 
diverse andere helden bij de bloe-
dige actie van Muisenberg in dato 
7 Aug. 1795’.

“Ek het toe gedink: Sjoe, ek wil 
nie hê iemand moet weer in my 
aanwesigheid praat oor iets in die 
Afrikaanse letterkunde waarvan 
ek totaal niks weet nie. John het 
toe vir my sy eie literatuurgeskie-
denis gegee – ook dié deur Rob 
Antonissen en Gerrit Dekker – en 
dit is toe dat ek eintlik vir die eer-
ste keer die basiese literatuurge-
skiedenis van die taal leer ken 
het.”

Sy enigste oorblywende hekkie: 
Om die taal te leer práát.

“Daar was nie toe werklik taal-

kursusse in Afrikaans vir buite-
landers nie. Daar was wel een 
boek, Teach Yourself Afrikaans 
deur Helena van Schalkwyk, 
maar dit het nie opnames gehad 
nie.

“In 1996 het vriende vir my 
bandopnames van boeke begin 
stuur, ook opnames van tydskrif-
te soos Huisgenoot en Rooi rose, 
en dit is toe dat ek eers werklik 
vrylik na Afrikaans kon luister. 
Ek sê altyd vir mense ek kon toe 
Afrikaans ‘al strykende’ leer 
praat: Ons het nooit ’n huiswer-

ker gehad nie, so ek het graag 
strykwerk gedoen terwyl ek die 
opnames speel. Dit het my gehelp 
om in Afrikaans en die uitspraak 
van woorde te fokus.

“Later het RSG ook aanlyn be-
gin uitsaai, wat ek ook graag ge-
luister het, veral die boekepro-
gramme, en sedert 2000 was ek 
feitlik elke liewe jaar in Suid-Afri-
ka, ook omdat ek sedert 2001 ’n 
navorsingsgenoot aan die Univer-
siteit van die Vrystaat is.

“Dít alles saam het my eindelik 
gehelp om die taal te praat, maar 

in dié verband was die bandopna-
mes eintlik baie belangrik.”

‘Pleks van plaas’
Hoewel Koch as tienerdigter Pool-
se gedigte in ’n plaaslike tydskrif 
gepubliseer het en sedertdien ook 
sy hand aan ’n paar kortverhale 
gewaag het – ook ’n roman, waar-
van die reste êrens op ’n onbeken-
de plek in sy studeerkamer begra-
we lê – is hy weens die Poolse po-
litieke bestel én sensuur in die 
land in die 1980’s “ontmoedig” om 
in sy moedertaal te publiseer. 

Sedert die 1990’s het hy al sy 
energie op die vertaling van be-
staande Nederlandse literêre wer-
ke na Pools en op akademiese na-
vorsing in onder meer Pools gefo-
kus, wat sy “behoefte bevredig 
het” om kreatief in sy moedertaal 
te wees. “Daar was nie ’n verlan-
ge of ’n drang daarna nie,” sê hy. 
Gevolglik het hy sy kreatiewe 
energie in sy jongste hartstaal in-
gestoot.

“Ek was eintlik al enkele jare 
besig met die skryf aan die gedig-
te in Pleks van plaas, en ek het 
ook ’n paar daarvan met vriende 
bespreek. Sowat ’n jaar gelede het 
Daniel Hugo, een van die eerste 
Afrikaanse digters wat ek in 1992 
ontmoet het, vir my gesê ek moet 
’n digbundel saamstel. Hy het ook 
aangebied om dit te proeflees.

“En toe het ek gedink: Oukei. 
Hy’s nie sommer net enigiemand 
wat ’n mens vra om iets te lees nie 
– hy is iemand wat my veilig laat 
voel, wat ek weet my krities dog 
regverdig sal behandel, wat dit 
nie net sal afmaak as werk wat 
‘oulik vir ’n buitelander’ is nie. 
En dít het my laat besluit om die 
kans te waag om aan ’n bundel in 
Afrikaans te werk.” 

die vis in die hemel
vir N.P. van Wyk Louw

die water waak
die sprong is silwer
die vis verwater
in die kolskyf van gegolfde hori-
sonne

die vis was nougeset
die water was sekuur
en die sprong self het gespring
buite die meer se soom

die lig raak nou die golwe baas
verower die oewer
die oppervlak weerkaats in die he-
mel
wat modderbruin lyne kry

troebelrig deurmekaar
sit ek op die kaai en verskuif
deur die silwer sprong

my fokus van die gesigseinder na 
die mikpunt

anderkant die onsigbare bodem
is daar talle afrikas
wêrelde en hemele van vorme en 
kleure
wat maak ek hier

’n Gedig uit 
‘Pleks van 
plaas’

Hy sê die bundel is ook eindelik 
deur die joernalis Marlene Malan 
geproeflees.

Op die oog af, sê Koch, is hy nie 
eintlik seker of die bundel in sy 
geheel ’n spesifieke onderwerp of 
idee onder die loep neem nie om-
dat die gedigte, wat oor ’n tydperk 
van sowat sewe of agt jaar geskryf 
is, los gedagtes saamsnoer.

“Nou kan ek wel daarop terug-
kyk en sien dat daar heelwat plek-
ke – Europa, Pole, Suid-Afrika – is 
wat by wyse van spreke saamval. 
Plek, gebondenheid, ’n gebonden-
heid aan iets, ’n geografiese ruim-
te – en taal kan ook ’n ruimte 
wees – is opvallend in die bun-
del.”

Die bundel begin met die enig-
ste gedig wat oorspronklik in 
Pools ontstaan het, “my pa as 
seun”, en word gevolg deur 
“swem in glas”, oor sy ma se laas-
te vakansie voor die uitbreek van 
die Tweede Wêreldoorlog, wat hy 
tegelykertyd in Pools en Afri-
kaans geskryf het. 

Daarna volg werk wat oor-
spronklik in Afrikaans ontstaan 
het en Koch sê “gaan oor plekke, 
oor situasies, oor my” – ook dig-
kuns wat hy aan onder andere 
C. Louis Leipoldt, Totius, N.P. 
van Wyk Louw, Elisabeth Eybers 
en Olga Kirsch opgedra het, maar 
nie eintlik oor hulle spesifiek 
gaan of vir hulle spesifiek geskryf 
is nie. Dit is eerder “raakpunte” 
met dié outeurs, hul lewe en hul 
werk waarmee hy ook identifi-
seer.

“Die gedigte gaan deur ’n pris-
ma van my. Dit is ek. Dit is mý 
Afrikaans, my aanvoeling van die 
taal, ook aanvoeling van plek. 
Daar is ’n paar gedigte waar men-
se vir my gevra het: Waar presies 
is jy in die gedig? My antwoord 
was dat ek in Pole is – maar ook 
in Suid-Afrika.”

Plek is ook in die titelgedig ter 
sprake, waar hy sy ervaring van 
somervakansies op sy ouma en 
oupa se plaas verken.

“Hoe ouer ek word, hoe belang-
riker ag ek dié ervaring nou – toe 
ek, my broer en my twee nefies op 
die plaas gewerk en agter koeie 
aangestap het; die vreugde van 
visvang, die ervaring van vry-
heid, digby die natuur wees, dig-
by diere. Toe ek eens vir (die let-
terkundige prof.) Hennie van Col-
ler hiervan vertel, het hy my juis 
gesê hy het gewonder hoekom ek 
’n aanvoeling vir die Afrikaanse 
plaas het. Hoewel ek eintlik ’n 
stadsmens is, het my ervaring op 
die plaas (in Pole) met ’n deel van 
my ervaringswêreld in Suid-Afri-
ka ooreengestem.

“En ’n groot deel van daai erva-
ringswêreld (in albei lande) is ook 
die letterkunde. Ek het danksy 
die letterkunde vir die eerste keer 
na Suid-Afrika gekom en danksy 
dít het ek lief geword vir Afri-
kaans. Dít sal ’n mens dalk in die 
digbundel raaklees.”
) Pleks van plaas word deur Naledi 
uitgegee en kos R240. Dit is weens 
die staat van inperking net by som-
mige boekwinkels landwyd beskik-
baar, maar kan ook by www.nale-
di.online bestel word of as e-boek 
by Takealot en Amazon gekoop en 
afgelaai word.

‘PLEKS VAN PLAAS’

Hy’s Pools, maar dig in Afrikaans
Hy praat oor lang en 
buitengewone taalreis
Sowat 40 jaar ná die Poolse 
akademikus, vertaler en digter prof. 
Jerzy Koch ’n Afrikaanse boek in ’n 
Poolse biblioteek ontdek het, stel hy sy 
eie Afrikaanse digkuns in sy 
debuutbundel, Pleks van plaas, bekend. 
In ’n Zoom-gesprek van by die drie uur 
vertel hy vir Christiaan Boonzaier meer 
oor sy lewensreis met Afrikaans wat 
tot die bundel gelei het.

Prof. Jerzy Koch tydens ’n besoek aan Hermanus. Foto: VERSKAF

’n Hanetreetjie van sy huis in 
Wroclaw, in die weste van Pole, lê 
’n klein meer waarlangs Jerzy 
Koch dikwels gaan stap.

Een vroegoggend, toe die ys-
koue die water “so glad soos ’n 
spieël” platgestryk het, het Koch 
stil-stil in die oggendson saam 
met sy seun se Alaska-malemoet 
’n vissie se wriemelende water-
dans in die meer aanskou.

Dit is dié vertoning, sê hy, wat 
daartoe gelei het dat woorde in 
Afrikaans – sy vierde hartstaal 
naas Pools, Duits 
en Nederlands – 
in hom opgebor-
rel het, soos ’n 
golf oor hom ge-
spoel het, en hy 
eindelik gedigte 
in Afrikaans ge-
skryf het. Dié en 
ander gedigte is 
onlangs deur Na-
ledi in sy debuut-
digbundel, Pleks 
van plaas, gepu-
bliseer.

“Dit is eintlik ’n snaakse proses 
en moeilik om te ontleed,” sê 
Koch. Hy is sedert 2003 hoof van 
Nederlandse en Suid-Afrikaanse 
studies in die fakulteit Engels aan 
die Adam Mickiewicz-Universi-
teit in Poznan, sowat 170 km 
noord van Wroclaw.

“Die taal (Afrikaans) is in my 
kop geaktiveer, en beskrywings 
van die oomblik (met die vis) het 
net vinniger in Afrikaans by my 
opgekom as in Pools. Aanvanklik 
het ek gedink: Joe, oukei, nee, dit 
is vreemd. Maar toe kom daar op 
die ingewing van die oomblik nog 
en nog Afrikaanse woorde by my 
op, en dit is toe dat ek in my kop 
iets daarvan probeer maak.

“Later, toe ek besef ek begin 
van my mooi, Afrikaanse vondste 
vergeet, het ek besluit om dit vin-
nig op my selfoon op te neem en 
by die huis as gedigte te bewerk, 
te slyp en te skaaf, maar daar was 
oorspronklik nooit ’n doelbewuste 
besluit om ’n Afrikaanse digbun-
del daarvan te maak nie.”

Die pad na Afrikaans
Die bundel is eintlik ’n besonder-
se bestemming in ’n lang en bui-
tengewone taalreis wat die 62-jari-
ge Koch die afgelope sowat 40 jaar 

reeds met Afrikaans onderneem.
Hoewel hy aanvanklik ’n me-

diese dokter wou word, het ’n 
vriend op die nipper sy arm ge-
draai om liefs vreemde tale – toe 
reeds ’n voorliefde – te studeer en 
’n loopbaan as vertaler en akade-
mikus in Pole na te jaag.

“Ek dink ek het eintlik nog al-
tyd ’n ontvanklikheid vir tale ge-
had – maar ook vir klanke. Toe ek 
baie jonk was, ek dink so in stan-
derd vyf, het ek liedjies op my ki-
taar begin skryf. Ek was vir sewe 

jaar violis in ’n mu-
siekskool (in Wro-
claw) – ons het ook 
’n klavier by die 
huis gehad – en ek 
wou iets kompo-
neer, my eie musiek 
met woorde maak. 
In 1980 is van my 
liedjies selfs in ’n 
radioprogram uitge-
saai.”

As tweedejaarstu-
dent in Germanis-

tiek en Nederlandistiek aan die 
Universiteit van Wroclaw, het 
Koch in 1979 in ’n biblioteek op 
die boek Zuidafrikaanse letterkun-
de deur dr. F.E.J. Malherbe afge-
kom. “Die bloemlesing is in 1968 
deur die toenmalige (Suid-Afri-
kaanse) regering se departement 
kultuursake saamgestel om as’t 
ware Afrikaans as taal in die bui-
teland te bemark,” sê Koch.

“Dit was my eerste kennisma-
king met Afrikaans, sonder dat ek 
daarna kon luister. Aad Nuis, die 
voormalige minister van onder-
wys, kultuur en wetenskap in Ne-
derland, het eens op ’n kongres in 
Brussel gesê dat hy as kind ’n 
Afrikaanse boek op sy pa se lesse-
naar ontdek het en gedink het dit 
is ‘Nederlands wat te lank in die 
son gelê het’.

“Dit was vir my die mooiste 
beeld, want dit was 100% ook mý 
eerste ervaring: Iets is wegge-
neem, dit het bleker geword, dit 
was nie meer leesbaar nie – maar 
tog herkenbaar.”

Die bloemlesing het as lokaas 
eintlik sy taak verrig: Vir die 
daaropvolgende sowat 15 jaar het 
Koch sy pad slegs in woord deur 
die Afrikaanse letterkunde ge-
vind tot hy Suid-Afrika in 1992 be-
soek en die taal vir die eerste keer 

‘‘Ek dink ek het 
eintlik nog altyd 
’n ontvanklikheid 
vir tale gehad – 
maar ook vir 
klanke.

Reeds in die oudisierondes vir die 
jongste Britain’s Got Talent het 
die Suid-Afrikaanse sangeres 
Belinda Davids so beïndruk dat 
die gehoor haar staande 
toegejuig het en die be-
oordelaar Alesha Dixon 
gesê het sy wil haar 
naam groot buite op te-
aters sien.

Davids het aan die 
beoordelaar Simon Co-
well gesê sy het vir Bri-
tain’s Got Talent inge-
skryf om haar loopbaan 
as sangeres ’n hupstoot te gee. Sy 
kommentaar ná Davids se indruk-
wekkende oudisie was dat dit die 
optrede is waarvoor hulle al die 
hele seisoen wag. Dié episode is 
Saterdagaand in Brittanje uitge-
saai.

Davids se keuse om “One Mo-
ment in Time” van Whitney 
Houston te sing, was deurslagge-
wend. Dié 43-jarige sangeres van 
Port Elizabeth en deesdae Kaap-
stad het ’n lewenslange bewonde-
ring vir Houston en het al menige 

konsert gehou waarin sy Whitney 
se treffers sing. Onlangs het Da-
vids ’n internasionale konserttoer 
onderneem as die verpersoonli-

king van die Ameri-
kaanse sangeres in The 
Greatest Love of All, ’n 
rol waarvoor sy 15 000 
kandidate uitgestof het. 
Showtime Australia het 
die huldeblyktoer met 
’n simfonieorkes, ’n he-
le span dansers en ’n 
garderobe vol kostuums 
aangebied.

As regulasies in Suid-Afrika dit 
toelaat, sal Davids van 6 tot 22 Au-
gustus in die Joburg-teater in The 
Greatest Love of All te sien wees.

Weens die Covid-19-pandemie is 
die vervaardigers van Britain’s 
Got Talent genoodsaak om die 
produksie op te skort en is dit ge-
volglik ook nog nie bekend of Da-
vids deur is na die volgende ronde 
nie.

Hier is die YouTube-skakel na 
Davids se oudisieoptrede: 
bit.ly/BelindaBGT.

Belinda Davids

SA se ‘Whitney’ beïndruk
AJ Opperman

“Oh my word, die tweede reeks 
was ’n jol van die begin tot die 
einde.”

So sê Emo Adams nadat die 
tweede reeks van die gewilde 
SABC 2-musiekspeletjiespro-
gram Noot vir noot met hom as 
aanbieder Donderdag begin 
het.

Adams kan nie uitgepraat 
raak oor dié rol nie.

Johan Stemmet was voor-
heen die aanbieder en hy is 
deesdae die regisseur.

“Net op die eerste episode 
(van die huidige reeks) was die 
terugvoering fantasties,” sê 
Adams.

“Ek kan nou al sê dit word 
net beter, so jy gaan nie net 
jou eie kennis toets nie, jy 
gaan ook fun hê, jy gaan lek-
ker lag en boonop is ons gas-
kunstenaars se optredes uit 
die boonste rak. Daar is regtig 

ietsie vir almal.”
Rochelle du Bruyn, ook be-

kend as DJ Shelly, maak mu-
siek sedert Adams die aanbie-
der is.

“Almal – van die crew tot die 
deelnemers – het ’n goeie tyd 
gehad,” sê Adams.

“Ek dink dit het gehelp om 
te weet die ergste is verby en 
ons het nou die formule onder 
die knie. Ek en Johan en die 
produksiespan het ’n lekker 
ete ná elke opname, so hy is 
nog baie involved en ek love 
dit, coz he is a very good leader 
en met dit laat hy my toe om 
ook te explore.”

Adams glo die veranderinge 
in die nuwe reeks is so gering 
dat kykers dit kwalik sal op-
merk.

“Maar daar is klein tweaks 
hier en daar, wat die kyker net 
’n sense of comfort gee. Ek dink 
noudat ons weet wat die ritme 
van die show moet wees, sal 

die kyker kan sien daar is ’n 
sterk fokus op die speletjies, 
maar ons het ook oomblikke 
waar ons net die moment en-
joy,” het hy gesê.

“Ek is ’n ou siel, so ek het 
baie groot waardering vir ol’ 
school classics. Ek love die nu-
we musiek en my kennis het 
bietjie verbeter, maar daar is 
iets aan die ou musiek that 
will always be timeless.”
) Noot vir noot word Donderdae 
om 19:30 op SABC2 (DStv-ka-
naal 192) uitgesaai.

Emo Adams en Rochelle de 
Bruyn. Foto: STEMMBURG TV

‘Noot vir noot’ groot jol

AJ Opperman

Ismail Mahomed, wat onlangs as 
bestuurshoof van die Markteater 
in Johannesburg bedank het, dien 
nou op die raad van Kaapstad Bal-
let (CTCB).

Hy kondig boonop vandeesweek 
nóg loopbaanplanne aan.

“Ek beplan beslis om steeds in 
die kunste te werk en daarom het 
dit vir my reg gevoel toe CTCB 
my genader het,” sê Mahomed.

“Ek is tyd gegun om oor die 
aanbod te dink. Ek glo in CTCB se 
reputasie en wat hulle vermag. 
Dit het alles vir my reg gevoel, 
want ek het voorheen saam met 
die bestuurshoof, Debbie Turner 
(tóé by ’n ander geselskap), en die 
voorsitter, Suzette Raymond, ge-
werk toe ek die artistieke direk-
teur van die Nasionale Kunstefees 
(in Makhanda) was.

“Ek wil my ervaring en net-

werk aanwend om die werk te be-
vorder wat die geselskap doen.”

Mahomed dien ook op die rade 
van onder meer die KKNK en die 
Teaterbystandsfonds (TBF).

“Al hierdie werke is wel nie 
voltyds nie. Daarom kondig ek 
binnekort nog loopbaanplanne 
aan.”

Hy is in 2016 as bestuurshoof 
van die Markteater aangestel na-
dat hy agt jaar lank die artistieke 
direkteur van die Nasionale 
Kunstefees was.

Hy werk nog tot 30 Junie vir die 
Markteater.

Ismail Mahomed
Foto: SUZY BERNSTEIN

Ismail is nou 
op Kaapstad 
Ballet se raad


