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Vryheid is
niks om te verloor
Die Worcesterse skrywer Abraham Phillips praat eersdaags by die Woordfees
op Stellenbosch. Willemien Brümmer het met hom gesels oor sy jongste
boek, Die hart van ’n ma, en oor hoe hy vir sy lewe vrees.

Die skrywer Abraham Phillips by die Riverviewflatse in Worcester waar hy 22 jaar van sy lewe gewoon het, en waar hy besluit het hy gaan iets van sy lewe maak.

GEBOORTEPLEK
Potestraat, Worcester, op 20 Mei 1945 as die vierde van 11
kinders.
BEROEP
Hy was 16 toe hy by die “klipkresser” gaan werk het; ’n ma
sjien wat klippe en grond breek. Hy het ook al by Rainbow
Chicken gewerk, maar sedert 1992 skryf hy “skrywer” agter sy
naam.
KENMERKENDSTE EIENSKAP
Pieter Vyf, ’n kennis van Worcester, het twee weke voor sy
dood aan hom gesê: “Boeta Ron, jy kan nie lieg nie, al wil jy
ook.” Dis waar; hy verpes mense wat lieg en tweegesigte.
SY EERSTE BOEK
“Daai boek (Die Verdwaalde Land) is meer relevant as ’n hor
de boeke wat in twee generasies geskryf is. As jy dit weer
lees, dan sal jy sien. Liewe Vader, elke SuidAfrikaner behoort
die boek te lees.”
SY TAAK AS SKRYWER
“Ek bring die mense nader aan die elite bruin leser en na die
wit mense dat hulle kan sien hoe dinge regtig is. Ek sê nie my
werke is die oplossing nie, maar dit gaan ver verby ’n begin.”
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ie reuk van vrees kan
hy soos gister onthou.
Abraham Phillips
was 14 – kaalvoet en
deurbrei van sukkel
en honger. Sy pa was tuis met ’n
geheimsinnige oorerflike “lamsiekte” en sy geliefde Mamma
Rosina het op hom gewag vir kos
en koffie.
Dit was koud – ’n troostelose
winter in Worcester.
As broodwinner in die gesin
het Abraham voëls gevang in ’n
vleiland aan die westekant van
die dorp, wat hy aan ’n oom,
Koos April, verkoop het.
“Jy sit die lokvoël in ’n hokkie
en dan sal hy roep en dan sal
daai voëls kom en dan slaat jy
die knip toe,” sê Abraham waar
hy op ’n swierige kunsleerbank
sit in sy huis in Victoriapark.
Dis ’n stuk grond in Worcester
wat nog deur koningin Victoria

aan die bruin mense geskenk is.
Sy hok was al vól voëls toe
hy die vyf wit seuns sien wat
oor die draad klim met hul
windbukse.
“Hei jy, hotnot,” het die grootste seun gesê. “Wie gee vir jou
die reg om hier voëls te vang?”
Die angs het hom oorweldig,
maar toe die opdrag kom om
“baas” te sê, toe wíl hy nie en hy
kán nie.
“Ek kan die woord net nie uitkry nie en hy kom nader na my
toe en hy klap my hard hier
teen my kakebeen. Hy klap my
uit die grond uit dat ek seil, en
ek gly daar tussen die riete en
dis koud.
“Die ergste is nie die hou of
so nie. Dis toe hulle die hok vat
en hulle laat al my voëltjies
wegvlieg. Toe bars ek uit van
die huil.”
Abraham – of oom Ronnie –
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laat sak sy kop.
Die seuns het hom eers laat
loop toe hy gesê het: “Ja, oukei
baas.”
By sy heldergeel huis in die
Witblokke het hy gesit en huil
omdat hy niks gebring het vir
die pot nie.
Mamma Rosina het haar hand
om sy nek gesit: “Toemaar, my
kind, daar waar dit invaar, daar
vaar dit weer uit.”
Hy glimlag. “Later jare het ek
eers agtergekom wat daai woorde beteken: Dinge sal regkom,
die Here sal regmaak.”
En dinge hét reggekom. Regs
van Abraham is ’n foto van hom
saam met die skrywers André P.
Brink en Abraham de Vries.
In die vertoonkas is die Patrick Petersen-gedenkprys uitgestal wat in 2008 aan hom toegeken is. “Hy is een van die onwaarskynlikste mense om ’n
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skrywer te word,” lui die beoordelaars se motivering.
Bo die kas die foto’s van vier
van sy kinders wat graad kry.
Hy gaan wys vir ons die Riverview-flatse net agter Victoriapark waar hy vir 22 jaar saam
met sy vrou, Klara, en hul ses
kinders in ’n tweeslaapkamerwoonstel gewoon het. Tussen die
vuilpienk geboue hang wasgoed
soos verlepte drome.
Dis hiér waar hy besluit het sy
swaarkry moet end kry. “Ek het
besef ek moet iets doen, en van
daai oomblik stap vir stap het
my lewe verander.”
In dié stadium was hy self op
die drumpel van verlamming nadat sy bene in die vroeë 1980’s op
die Villiersdorp-pad ingegee het.
“Op daardie dag het ek gebid
vir die Here ek sal doen wat hy
vra, asseblief moet net nie dat ek
lam word nie.”
Hy vee oor sy voorkop. Die
temperatuur raak aan 40.
“Glo my, Willemien, daar’s
geen verklaring nie. Logika sê
vir jou ek moet lam geword het
as jy my geskiedenis vat.
“Eers het my pa se broers lam
geword en toe hy. Van sy (elf)
kinders is dit net ek en Selula
wat nie lam geword het nie.
“Hulle kan nie eet nie, hulle
kan nie praat nie, hulle bewe
soos ’n riet. Hulle moet gevoer
word en gewas word. My ma kan
dit nie geverduur het nie, want
sy’t omtrent almal haar kinders
gebegrawe deur dieselfde siek.
“Soos ons nou hier sit, is daar
drie wat oor is – ’n broer wat by
die hospice hierbo is; hy’s op sy
laaste. En my suster, maar sy’s
ook verlam.”
In die Phillips-familie het net
Abraham en sy kinders gespaar
gebly. En Selula.
Maar Selula het gedrink om te
vergeet en toe laai die polisie
hom op en Selula is nooit weer
lewend gesien nie.
Drie jaar ná sy broer se dood,
in September 1991, het Abraham
sy jongste dogter, Rosina, vir ’n
oefeningboek en ’n blou balpuntpen gevra.
Die res is geskiedenis: Hoe hy

“Die ergste is nie
die hou of so nie. Dis
toe hulle die hok vat
en hulle laat al my
voëltjies wegvlieg.
Toe bars ek uit van
die huil.”

sy dun manuskrip, Die verdwaalde land, in ’n bruinpapierpakkie
na Brink gepos het en hoe die
boek nou al vier drukoplae beleef het.
Die afgelope 22 jaar het hy
“mense ontmoet en wêrelde gesien”, al het hy net st. 3.
Doodstil en sonder om te vra
tik Rosina steeds vir hom sy
handgeskrewe manuskripte in
die eetkamer van sy huis in Davidstraat. Sy bly stil uit respek,
want sy wéét van die kritiek wat
haar pa moet verduur.
“Dit was verskriklik gewees
wat ek deurgegaan het en dis altyd die bruin mense. Hier was
eendag ’n onderwyser by my wat
gesê het die rede hoekom die
skole my nie nooi om oor my
boeke te kom praat nie, is hulle
is vir hullesélf skaam.
“Hoe kan ’n st. 3-mens hier
kom staan wat al ’n boek geskryf
het? Húlle het nog nie, nou gaan
hulle nie vir hulle verneder nie.”
Die kritiek ten spyt, het sy agtste boek, Die hart van ’n ma, in
Augustus verlede jaar verskyn.
Dis ’n roman oor tik wat sy plattelandse gemeenskap verskeur
en “dis so na aan die werklikheid as wat jy kan kry”.
Net die name is verander. “In
’n kwessie van ’n maand is hier
vanjaar vier mense vermoor.
Twee daar by die Roodewal-flatse as jy Robertson toe ry. Tik-gebruikers, al twee in die kop geskiet deur die gangsters.”
Net meer as ’n week tevore is

twee erg ontbinde lyke op die
Villiersdorp-pad gekry. “Twee
tikgebruikers wat blykbaar die
tikbaas geskuld het.”
Hy sug. “Verlede week is daar
wéér twee geskiet hieronder.
Een dood en een hospitaal toe.
Ek sal vir jou sê, op die platteland is dit sekerlik baie erger as
op die Kaapse Vlakte.”
Die enigste manier om tik te
oorwin, is deur mense se omstandighede te verander, sê hy.
“As jy dan nie kokkerotte in
jou kas wil hê nie, maak skoon
die kas. Jy kan gif gooi, maar
hulle gaan keer op keer terugkom. Ek noem daar in die boek
die tikgebruikers is soos ’n lyk
op twee bene.”
Want al is die demokrasie al
byna net so oud soos sy skrywersloopbaan, is die flatse
stééds soos ’n buitepos van die
gevangenis.
“Die mense wat hier bly, is net
so goed soos in die tronk. En
daai gangster binne-in die tronk
weet presies wat buite aangaan
en wat sy maats doen.”
Die vrees wat hy as 14-jarige
ontdek het, het gebly.
“Ek vrees nou vir my lewe as
sodanig, vir my kinders se lewens, vir my kleinkinders se lewens. Wanneer almal nie in die
huis is nie, kan jy nie slaap nie
en jy weet daai misdadiger kom
niks oor nie, en jy kan niks sê of
niks doen nie, want netnou stap
daai selfde misdadiger weer voor
jou huis verby.”
’n Voël vlieg verby die venster
en Abraham kyk op.
“Daar’s g’n vryheid met dié
demokrasie nie. Daar was nog
nooit volkome vryheid nie.
“Daar’s ’n song van Kris Kristofferson, “Me and Bobby
McGee”, waar hy sing: ‘Freedom
is just another word for nothing
left to lose’.”
Hy vryf oor sy kakebeen, amper asof hy steeds die klap van
54 jaar gelede kan voel.
“Daarvanaf kan jy maak wat
jy wil.”
. Willemien praat Donderdag 12:00
op die Woordfees met Abraham oor
Die hart van ’n ma.

Lien Botha

Yonder, ’n nuwe solo-uitstalling van die
kunstenaar-fotograaf Lien Botha, open
eersdaags in Kaapstad.
1. Watter vraag word jy die meeste gevra?
“Mis jy nie die donkerkamer nie?” Dan sê ek : “Ja, ek mis dit oneindig.” En trek los oor die skerp gevoel van film tussen jou vingers wanneer jy dit by die staalwiel inskuif, die klank van donker, die reuke van die chemikalieë wat agter jou ooglede kom sit,
die skerp son wanneer jy uit die grot stap. By silwernitraat het
die persoon egter reeds belangstelling verloor.
2. Wat is jou mees kenmerkende eienskap?
Blykbaar lojaliteit. Nuuskierigheid, ongeduld, deursettingsvermoë – laasgenoemde is van kardinale belang indien jy die kunswêreld se politieke sisteem probeer oorleef.
3. Jou solouitstalling Yonder open op 20 Maart in die Barnardgalery
in Kaapstad. Hoe lank het jy daaraan gewerk?
Ongeveer drie jaar. Vreemd dat die tegnologiese paspoort so stadig reis. Maar ek het inderdaad vêr en wyd aan hierdie visuele
hoofstuk versamel. Vir die een “Witdraai”-foto is ’n Honda Jazz
byna afgeskryf.
4. Neem jy jou kamera oral met jou saam?
Ja, nogal. Nou is dit natuurlik veel makliker om ’n selfoon wat
honderd gram weeg of ’n Canon van 1 kg saam te dra. Om te dink
mens het die lywigheid van mediumformaat-kameras en ’n
swaar driepoot deur landskappe gesleep!
5. Jy het as persfotograaf by Beeld gewerk in die 1980’s voordat jy oor
geslaan het na die skone kunste. Mis jy dit soms?
Nee wat, die ervaring by Beeld was ’n leerskool soos min. Vandag
kan ek myself beswaarlik die eentonige ellende van byvoorbeeld
’n Oscar Pistorius-verhoor voorstel.
6. Jy, jou suster Anna en broer Piet leef julle al drie in kreatiewe rig
tings uit. In watter mate was dit die gevolg van die huis waarin julle
grootgeword het?
Grotendeels. My ouers was gelukkig nooit materialistiese mense nie. Die grasdakhuis van ons jeug was lutterig, ons motor gehawend, die tuin aan die voet van die Magaliesberg ruig en verleidelik – paradys vir ’n kind. Daar was altyd storie-vertellers:
oupas, ooms, tantes, en die huis was oop vir alger en dese sodat
dit meer soos ’n sirkus gevoel het – en dus ’n skatkis was vir
waarneming.
7. Watter vorm neem jou MA in kreatiewe skryfkuns aan?
Dit is ’n roman gebaken deur ’n bowe-werklike reis om oorlewing en dus grens dit aan die Suid-Afrikaanse realiteit. Tans is
die teks in die hande van my studieleier, Etienne van Heerden.
Skryf is waaragtig avontuur. Sweet en avontuur.
8. Is jou man, Raymond Smith, jou kritikus of steunpilaar?
Albei. Hy sal nogal ’n mawashi geri (karate-skop) oorweeg teenoor
’n skurk, en hy sal byvoorbeeld onomwonde vir my uitwys dat ek
my webtuiste op datum moet kry voor die opening van Yonder.
9. Wie se storie word deur ’n foto vertel – die fotograaf s’n of die gefo
tografeerde?
Dit is ’n gelaaide vraag wat baie tyd en teks verg, maar kortom
sou ek suggereer dat albei se verhale ter sprake is.
10. Waarom hou jy so baie van die see?
Die see is die groot gelykmaker. Hierbenewens is die waterdiere
wonderwerke.

Abraham Phillips voor die huis in Adamstraat in die Witblokke aan die westekant van Worcester waar hy grootgeword het.
Dis hier waar sy geliefde Mamma Rosina gewoon het. Sy jongste boek, Die hart van ’n ma, speel in die Witblokke af.

“Deursettingsvermoë is van kardinale belang
indien jy die kunswêreld se politieke sisteem
probeer oorleef.”
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