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GERRIT BRAND
Joernalis, Die Burger

Die skrywer André P Brink se jongste 
roman, Bidsprinkaan - ’n ware sto-
rie, het pas by Human & Rousseau 

verskyn.  Gerrit Brand het met Brink gepraat.
André P Brink het onlangs 70 geword.  Waar 
sommige sy vorige roman, Voor ek vergeet, 
as ’n stuk ironiese selfspot op dié leeftyd 
vertolk, is sy jongste werk, Bidsprinkaan - ’n 
ware storie, genoegsame bewys dat daar van 
vergeet nog nie sprake is nie.  By alles wat uit 
die argiewe en historiese bronne opgediep is, 
word ook nog ‘bygelieg’.

‘Ek is nog altyd begeester deur 
die geskiedenis,’ verduidelik Brink.  ‘In 
standerd sewe het ek ’n uitstekende 
geskiedenisonderwyser gehad, en dit was 
ook die jaar toe ons vir die eerste keer nie 
net Suid-Afrikaanse nie, maar ook antieke en 
wêreldgeskiedenis leer ken het.  Dit was vir 
my ’n opwindende ontdekking: soveel ander 
en anderster stories.’

Wil hy met die inkorporering van mitiese 
materiaal die grens tussen wetenskaplike 
geskiedskrywing en mondelinge oorlewering 
problematiseer?

‘Beslis.  Dié vermenging is iets wat ’n mens 
by antieke historici soos Herodotus teëkom.  
In die hedendaagse geskiedskrywing, soos 
by die Nederlander 
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Geert Mak, vervaag die grens ook.  
Geskiedskrywing gaan nie meer oor ‘groot 
manne’ nie, maar oor gewone mense.  
Persoonlike herinnerings en subjektiewe 
interpretasies word dus weer belangrik, 
ook die mitiese.  Die 
Colombiaanse skrywer 
Gabriel García Márquez 
is natuurlik die groot 
meester hiervan.  As ek uit 
die 20ste eeu één skrywer 
moet kies wat die bakens 
van skryf in die moderne 
tyd verskuif het, dan is 
dit hy.’

Is die mitiese materiaal 
op egte oorlewerings 
gebaseer?  

‘Nee, daartoe het ’n 
mens nie toegang nie.  Ek 
moes dit opmaak, maar 
het my wel laat lei deur 
die Boesmankosmologie, 
wat ek so goed moontlik 
nagevors het.’

Bidsprinkaan 
handel oor Kupido Kakkerlak, die 
eerste Khoi-sendeling van die Londense 
Sendinggenootskap.  

‘Hy is ’n fassinerende figuur - en met ’n 
wonderlike naam!  ’n Mens móét net oor 
hom skryf.  Maar daar is relatief min oor 
hom bekend; dus moes ek my verbeelding 
gebruik, asook bestaande stories, en grepe 
uit my eie herinnering en ervaring.’

Die boek begin met verhale oor Kupido 
se oorsprong, wat herinner aan die 
oorsprongsverhale oor Jesus of Mohammed.  
‘Dit onderstreep die belangrikheid van 
iemand; sê iets oor die misterie van waar 

iemand vandaan kom.  Ons gedagtes en 
optredes het baie bronne.  Deur dit só te 
vertel, wil ek Kupido deel maak van die 
geskiedenis.  In hom kom alle kollektiewe 
herinnerings as‘t ware weer terug.’

Brink het Bidsprinkaan in Afrikaans én 
Engels geskryf.  

‘Die eerste gedeelte, uit 
Kupido en sy Boesman-
vrou, Anna Vigilant, se 
perspektief, kan eintlik net 
in Afrikaans wees; dit was 
moeilik om dit in Engels 
oor te vertel.  By die 
tweede gedeelte, waar die 
sendeling James Read aan 
die woord is, lê dit weer 
net mooi andersom.’

Boonop weerspreek die 
stories mekaar.  Vir Brink 
is dié botsende stories, en 
die moontlikheid om hulle 
saam te dink, van sentrale 
belang.  As voorbeeld 
verwys hy terug na 
Inteendeel, die roman 
waarin Etienne Barbier 

se eie teenstrydige stories oor homself 
oorvertel word.  

Tog meen hy dat sy prominente hantering 
van botsende vertelperspektiewe in 
Bidsprinkaan ’n nuwe element in sy oeuvre 
is.  Dit is in dié lig dat die dubbelsinnige 
ondertitel, ’n ware storie, verstaan moet 
word.

‘A true story’ in Engels?  
‘Nee, die Engelse titel is net Praying 

mantis.  Ek wou die ondertitel ook hê, maar 
die uitgewer het my aangeraai om dit weg 
te laat.  Hulle vrees dat die komitee wat die 
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ontleed  
pryswenner- 
bundel

Booker Prys toeken, my boek nie as fiksie sal 
aanvaar nie!’  

En die Christelike lyn in die boek?  ‘Ek is 
versot op die Bybel.  Ek kan, as ek wil, seker 
elke paragraaf in die roman met ’n Bybelvers 
toelig...en doen dit amper ook!  Ek het lankal, 
veral ná Parys, van die Christendom afskeid 
geneem, maar kon my nooit heeltemal 
daarvan losdink nie.  Ons Afrikaners het nie 
’n mitologiese raamwerk nie, behalwe hul 
geloof.  Daardeur kan mense die vergesogte 
in die alledaagse inkorporeer.  Ek wil graag 
glo dat dit moontlik is om plek te vind 
daarvoor.’

Of Kupido ’n Christusfiguur is?  ‘Ek weet 
nie.  Ek dink eerder aan Dostojewski se 
idioot, of Don Quixote.  Die Katolieke 
heilige Theresa van Avila het my ook 
geïnspireer.  Sy het eers nie geglo nie, 
maar tóg besluit om haar lewe aan God 
te wy.  Sulke mense fassineer my.  Ook die 
sendeling JT van der Kemp (nog ’n karakter 
in Bidsprinkaan), ’n briljante man wat gekies 
het om sy lewe aan verstotenes te wy.’

Vir Read het hy ’n sagte plekkie.  ‘Ek wou 
hom aan die woord stel as ’n figuur uit 

eie reg.  Sy beeld in die geskiedskrywing is 
skeefgetrek, asof hy maar in Van der Kemp se 
skadu was.’

Professor Hennie van Coller het Brink 
se werk in fases verdeel: tradisioneel, 
eksperimenteel en betrokke.  Sy jongste 
werke word weer as mities-realisties 
bestempel.  Kan hy hom hierin vind?  ‘Ek was 
my sterk bewus dat ek met Lobola vir die 
lewe iets anders as voorheen aan die doen 
was, en toe weer met Kennis van die aand, 
maar ek probeer om nie analities te wees as 
ek skryf nie.’  Merkwaardig vir iemand wat so 
goed vertroud is met die wêreldletterkunde 
en die literêre teorie.  

Hy bly steeds ’n akademikus, en geniet 
veral klasgee.

Tog wil hy dit nou begin afskaal.  Hy 
verklap dat sy jare in die toneelwêreld, veral 
as regisseur, van sy bestes was en dat hy dit 
nog altyd weer wou doen.  As ‘akteur’ het hy 
in elk geval al in Sewende Laan verskyn en is 
hy binnekort in Madam and Eve te sien.

’n Mens wil amper sê: Die lewe begin op 
70.

MARIÉ HEESE
Stilbaai Leeskring

Die aandag van jou oë
Ek kyk nooit na jou nie.  Ek weet:
die aandag van jou oë, op ’n ander horison 
gerig,
het my vergeet.

Ek kyk nou na die grond,  Kyk stip -
want ’n bekendheid daag my
uit die naaste gras en klip.

Die aandag van jou oë, toe dit my verlaat,
het my die groen en bruin gevlekte skoon-
heid
van die aarde nagelaat.

Petra Müller het so pas die Herzog 
Prys vir Poësie verower vir haar 
bundel Die aandag van jou oë.  Baie 

lesers vermy poësie omdat hulle dit on-
toeganklik vind, dus word hierdie riglyne vir 
ontleding, verskaf deur Stilbaai Leeskring, ge-
plaas.  Dit kan moontlik as inspirasie dien om 
Die aandag van jou oë te bestudeer en die 
besondere bydrae wat dit tot die Afrikaanse 
letterkunde maak, te ontdek en waardeer.

Daar is geen twyfel nie dat poësie, 
teenoor prosa, op die een of ander manier 
’n uitsonderlike wyse van kommunikasie is.  
Watter kenmerke maak dit uitsonderlik?  Een 
belangrike verskil lê moontlik in die doel van 
die kommunikasie.

 Die Latynse digter Longinus het gesê 
dat die doel van poësie ‘enthralment’ 
(betowering) is, terwyl die doel van 
prosa ‘clarity’ (helderheid) is.

 Hiermee hang saam die feit dat poësie 
hoofsaaklik te doen het met emo-
sies, met die doel om betekenisvolle 
ervarings te deel, terwyl prosa primêr 
intellektueel is en met begrippe werk

Omdat die doel verskil, verskil die kommuni-
kasiewyse gevolglik ook.
 Oor die algemeen is prosa vir die 

meeste lesers meer onmiddellik 
toeganklik as poësie.  Tensy die onder-
werp hoogs tegnies of besonder 
gespesialiseerd is, kan ’n mens gewoonlik 
met die eerste lees van ’n stuk prosa 
verstaan waarom dit gaan.  Daarenteen 
is ’n gedig dikwels nie met die eerste 
oogopslag verstaanbaar nie, en soms 
verg dit herhaalde lees en moeitevolle 
ontleding om die mededeling van ’n 
gedig te verstaan.

 Poësie word gekenmerk deur skerp 
waarneming van besonderhede wat 
versigtig geselekteer en gerangskik 
word.  Sulke besonderhede is gewoonlik 
sintuiglik ryk.  Digters help ons om die 
wêreld weer vars waar te neem.  Tog is 
die besonderhede in ’n gedig nie bloot 
dekoratief nie.

 By poësie is dit nodig om Nijhoff se 
waarskuwing in gedagte te hou: ‘Er staat 
niet wat er staat.’  Met ander woorde, 
die digter kommunikeer primêr indirek.  
Indirekte mededelings gebeur, byvoor-
beeld, deur suggestie, verwysings na 
ander tekste, of deur die gebruik van 
beeldspraak (vergelykings, metafore, 
simbole).

 Poësie gebruik beknopte taal en is dus 
ook meer intens as prosa.  Die digter 
gebruik verskeie metodes om hierdie 
beknoptheid te bereik, maar veral beeld-
spraak is ’n belangrike element.  Verder is 
digterlike segging dikwels dubbelsinnig of 
meerduidig - meer as een betekenis kan 
gelyktydig bedoel word.

 Poësie is hoogs georganiseer, dit word 
met presisie gestruktureer.  In terme 
van struktuur, is die basiese eenheid 
(woordgroep wat nie verander mag 
word nie) in poësie die versreël, terwyl 
die basiese eenheid van ’n stuk prosa 
die sin is.  Belangrike struktuurelemente 
is die groepering van versreëls, waarby 
ook breuke en spasies tussen woorde, 
versreëls of strofes aandag moet kry.  
Ander struktuurelemente is die gebruik 
van patroonmatige herhaling en kontras.
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