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DR FRANCOIS VERSTER
Korrespondent

Huis en haard
Lina Spies oor dig en dinge van die hart

Digter en akademikus Lina Spies het laas jaar stil-stil 70 geword.  

Spies het skynbaar nie erg gehad aan die bohaai oor die Post-

Sewentigers nie (met permissie: die gros kunstenaars wat die laaste 

jaar of drie 70 geword het) en het toe na Holland vertrek.  Dit in 

ag genome besluit ek toe om liefs nie die dame te gaan pla om ’n 

onderhoud te kry nie en eerder die bekendstelling van haar nuutste 

bundel, Die skyn van die tuiskoms, by te woon - jammer, Grizéll!

Op 3 Maart sluip ek toe Erfurthuis binne en gaan sit heel 

agter met my pen en notaboek.  Professor Louise Viljoen van 

die Stellenbosch Universiteit, gesprekleier, en digter Johann de 

Lange, wat die bundel saamgestel het, sit weerskante van Spies 

en verdwerg haar fi sies.  Maar toe Spies eers aan die praat gaan, 

is dit asof sy rysig raak; haar persoonlikheid vul die vertrek, maar 

op ’n plat-op-die aarde manier, niks hoog-akademiaans aan haar 

nie.  Viljoen het afgeskop deur De Lange te vra hoe hy die gedigte 

gekies het; was dit net gedigte wat hy van hou of voel hy ’n 

verantwoordelikheid teenoor Spies se oeuvre?  Hy antwoord dat 

dit iets van albei was en dat hy as skoolkind al aangetrokke gevoel 

het jeens Spies se werk, veral haar liefdesgedigte.  Soos hy deur haar 

werk gegaan het, het sekere temas begin uitkom: reis, kunstenaars, 

gesinsfi gure, kinders, liefde.  Spies het wel versoek dat een of twee 

werke uit hierdie ‘distillaat van gedigte’ weggelaat word, maar verder 

was daar nie juis wisselwerking tussen haar en De Lange nie.  Spies 

sê sy het baie dinge herleef toe sy die titels van die gedigte gesien 

het en dat haar eerste gedigte asof deur iemand anders, ’n jong en 

onervare kind geskryf is.  En die onvermydelike vraag: waar kry sy 

inspirasie?  Sy kyk nie 

te analities na haar 

werk nie - bang die 

muse gaan weg - 

maar sy is ‘gevoelig 

tot haar omgewing’, 

en Stellenbosch en 

Amsterdam is haar 

gunstelingplekke.  

Harrismith, haar 

geboorteplek, het 

sy ook al in haar 

werk beskryf, ‘maar 

nie met besondere 

heimweë nie’.  Spies 

sê sy dink nie mense 

kan altyd gelukkig 

wees nie en mens 

moenie te veel 

verwag nie; dan word 

jy erg teleurgestel.  

So kom sy altyd by Amsterdam, háár stad, aan met die vrees dat dit 

nie soos die vorige keer sal voel nie.  Sover is sy nie teleurgestel nie, 

maar ‘tuiskoms is nooit heeltemal tuiskoms nie, want jy voel nooit 

volkome tuis nie’. 

Die gesprek keer terug na Spies se beginjare as digter en sy vertel 

met smaak hoe sy in 1961 in DJ Opperman se klas begin dig het.  

Opperman was vir haar ‘te groot om teen te rebelleer’ - al moet 

elke protégé sy/haar mentor een of ander tyd ‘verloën’ (darem 

nie vermoor nie) en sy het wel gesukkel om los te kom van haar 

rolmodelle, soos Elisabeth Eybers.  Opperman het haar, nes Sheila 
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Cussons, lank teruggehou - in Spies se geval het sy eers in 1971, toe 

sy al 32 jaar oud was, gedebuteer.  Sy was nie oormatig bewus 

van ander Afrikaanse vrouedigters in haar vroeë ontwikkelingstadium 

nie, want mense soos Antjie Krog, Ina Roussouw en Cussons 

was toe nog nie só bekend nie.  Spies vertel dat sy ’n stuk oor 

Opperman deur professor Elize Botha gelees het en toe aan 

haarself gesê het: ‘Kan ek ooit 

weer gedigte skryf?’ en toe sê 

Botha, ‘In die huis van die Vader 

is daar baie wonings.’  Dus: sy 

wat Spies is het haar eie stem en 

skryf baie anders as Opperman 

- ’n handige gedagte vir enige 

kunstenaar om aan vas te hou 

wanneer hy/sy deur genialiteit 

geïntimideer word!  

Spies erken dat sy diep 

gekrenk was omdat daar van 

haar gedigte uit die nuwe Groot 
verseboek gelaat is, maar dat 

De Lange hierdie gedigte erken 

het deur hulle in Die skyn 
van tuiskoms in te sluit.  Spies 

sê daar loop gedurige spanning deur haar werk - ’n tweespalt, 

veroorsaak deur haar religieuse kant en die aardse menslikheid in 

haar persoonlikheid.  Sy sien haarself as ’n ‘ondogmatiese Christen’, 

maar sou nooit ’n ateïs kon wees nie - sy is te sterk spiritueel.  Hier 

herinner sy aan die onlangse uitspraak deur Riana Scheepers; dat 

sy wat Scheepers is ’n panteïs is.  Dit lyk asof baie kunssinniges ’n 

spirituele kant het, maar dat hulle individualisme juis indruis teen 

ortodoksheid.  Spies het groot bewondering vir kunstenaars soos 

Vermeer (omdat ons te min oor hom weet), Van Gogh, Emily 

Dickinson en Mozart (omdat hulle fi nansieel swaar gekry het maar 

steeds aanhou skep het), en ook Schumann (saam met Mozart is 

hy haar gunsteling-komponis).  Spies empatiseer met hierdie stryd 

van kunstenaars, al dink sy nie sy bevind haar op hulle vlak nie en 

‘daarom tree sy dikwels in haar gedigte met hulle in gesprek’.  

Spies is ’n groot diereliefhebber en dit ontstel haar baie dat 

mense nie besef dat alle lewe gekoppel is (‘interconnected’) op 

hierdie ‘weergalose aarde van God’ nie.  Hieroor is haar poësie vir 

haar ’n troos.  Verder het sy ’n hekel aan uiterlike vertoon - gods-

diens is vir haar dáárom baie persoonlik.  Die titel van die bundel is 

deur Spies gekies.  Sy sê sy het kos gemaak (iets wat sy baie geniet, 

maar sy wil nie nou, soos almal, ’n kookboek skryf nie) en ‘skielik 

soos ’n bliksem uit die hemel’ het dit na haar gekom.  Spies se werk 

word beskryf as ‘’n persoonlike liriek met sterk biografi ese inslag’.  

Inderdaad.  Sy skryf al 40 jaar só: met gevoel, háár gevoel, maar soos 

met alle groot kunstenaars só dat ander mense daarmee kan iden-

tifi seer.  Sedert haar bekroonde debuut (was Opperman dus reg?) 

Digby Vergenoeg lewer sy steeds ’n enorme bydrae tot haar en ons 

geliefde Afrikaans.  

En oor haar 70-wording: Lank lewe Lina; hierdie oud-student van 

jou dink jy’s steeds so pragtig as in die dae toe jou generasie van 

meisies as ‘asters’ gepraat het!

Na so ’n mooi vertelling is jy vergewe.  RED

In die Tuin van Goed na Beter
nuwe stemme word gelees en gehoor

Soos die dame in die tuin gesê het: die weer is koel en dis koel om 
hier te wees.  Inderdaad; stel jou voor: die stemming is rustig in die 
voortuin van Erfurthuis, omring deur groot bome en mooi ou ge-
boue, miskien omdat die Woordfees 2010 aan die afl oop is en almal 
effe moeg van luister en vergaap is.  Stoele is rondom die groot, 
toringhoë fontein gepak en duiwe maak mekaar die hof hier in die 
‘binnehof ’ - want dis die gevoel wat mens kry weens die afgeslo-

tenheid van die kampus.  Jy is nie 
eens bewus van die massiewe 
Sasol Museum (ou Bloemhof 
Meisieskool) oorkant die pad, 
óf die Studentekerk ’n slap ket-
tieskiet verder noord nie. 

Selfs die gebrrr-rrr van hi-
droliese bore, waar die munisi-
paliteit aan die sypaadjies werk 
steur nie die stille afwagting van 
die beskeie skare wat vinnig 
vermeerder tot substantiewe 
respektabiliteit nie - daar is 
maklik ’n honderd digters, uitge-
wers, familielede, vriende en ook 
onbetrokke poësieliefhebbers 
byeen.  En waarom?  Om een 
van die belangrikste geleenthede 
van die Woordfees te ervaar : 

die bekendstelling van Nuwe stemme 4, die nuwe baba van Danie 
Marais en Ronel de Goede. 

Die Wes-Kaapse Departement van Kultuursake en Sport het 
vanjaar ’n verteenwoordiger as debutant, naamlik die nimlike 
Pieter Hugo, met vroutjie Santie in die veelvuldige rol van eg-
genote, ondersteuner en kollega.  En by elkeen van hierdie titels 
kan mens ‘trotse’ byvoeg, met reg.  Dis nie enige jan rap wat by 
Nuwe stemme betrek word nie.  Jy word geslyp, gelooi en getooi: 
as vaandeldraer van ’n nuwe bataljon digters wat ons moedertaal 
in sy mees gekonsentreerde vorm vorentoe sal dra.  Daar lê ’n 
verpligting op dié nuwe stemme; ’n eerbare, eervolle, maar sware 
een: daar word verwag dat dié konglomeraat van geslypte diamante 
wat skaars vars uit die volksbodem ontgin is mettertyd die kroon sal 
span op wat André P Brink en sy opvolgers by Opperman, Van Wyk 
Louw, Eybers, Spies en kompanie gaan voeg.  

Met styl en hart en serebrale swier moet hierdie gesalfdes ook 
eendag aan ons literêre uitspansel skitter om ons skynbaar uitge-
dunde geletterdes toekomstig te belig en beletter.  Maar op hierdie 
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aand dink mens nie 
aan plig nie; eerder 
aan plesier.  Om die 
boek in die hand te hê 
(sy omslag is, soos die 
keuse van agtergrond-
musiek vir die aand, 
effe diskordant - is dit 
’n eier, sunnyside up 
op die voorblad?) is 
steeds die lekkerste 
lekker wat ’n skrywer 
kan smaak.  Sommige 
van die digters is na 
die mikrofoon geroep 
sonder dat hulle die 
bundel onder oë 
gehad het, maar hulle 
het gou eksemplare 
ontvang.  Pieter het 
met sy rommelende 

bas ’n virtuose vertoning gelewer en die tannie voor my het eintlik 
gewriemel van bewondering.  Ook nie lank nie of sy tree Pieter aan 
oor hoe sy háár poësie aan die honger menigtes kan bied (gee hulle 
koek, nie brood nie), en toe is die koeël-deur-die-kerk.  Gelukkig is 
Pieter lankal nie meer ’n pastoriekind nie, anders moes hy koes.  En 
teen sononder verlaat ek die toneel, met haar steeds aan die voete 
van Geduldige Gamaliël.  Die woord ‘mentor’ word kort-kort ge-
hoor so tussen die tannie se slurp-sippies rooiwyn deur en ek dink: 
duidelik het roem sy prys!  Praat van the agony and the ecstacy . . .

Op pad huis toe voel ek uiteindelik tog ’n gloed van tevredenheid.  
Daar ís nog stemme in ons gelamenteerde literêre woestyn.  En 
met van die heel bestes wat uit die blykbaar viriele Karoo kom, is 
dit duidelik nie net wynwingerd wat in ’n droë klimaat gedy nie.  
Ook het van ons digters uit die uithoeke van ons land (Gauteng!  
Port Elizabeth!  Beaufort-Wes!) en die wêreld (Nieu Seeland) na 
Stellenbosch gekom, en gekom om te bly ook, soos Bibi Slippers, 
terug van die Land van die Lang Wit Wolk om hulle stemme te laat 
hoor.  

Ek sien reeds uit na die volgende uitgawe van Nuwe stemme.  
Maar selfs nog meer na Groot verseboek.  Noem dit maar ons blik 

op môre.

ERICH BUCHHAUS
Book Selector

A world without music is unimaginable.  It is a fundamental 

form of human expression and its infl uence is felt in 

our daily life, carrying the energy of our deepest human 

experience.  In this latest journey into musical instruments (I 

previously discussed the guitar, piano and the violin), I will specifi cally 

look at drums and mention some other sounding instruments that 

together make up what is commonly referred to as percussion 

instruments.  In my research for this article a wealth of information 

has been revealed to me that I will convey to the reader, mostly in 

the form of original quotes.  Never in my experience was I aware 

that so many instruments fell in this grouping of instruments.  In more 

recent popular music culture, it is almost impossible to name three or 

four rock, hip-hop, rap, funk or even soul charts or songs that do not 

have some sort of percussive beat keeping the tune in time. 

‘A percussion instrument is any object which produces a sound 

by being hit with an implement, shaken, rubbed, scraped, or by 

any other action which sets the object into vibration.  The term 

usually applies to an object used in a rhythmic context or with 

musical intent.  The word “percussion” has evolved from Latin terms: 
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