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is onder meer China, die VSA, 
Brasilië, Saoedi-Arabië en Rus-
land.

Booyens is as argitek “ ’n one 
man band” en bly in Robertson. 
Hy beskou homself nou nie juis 

oor die jare baie aanplaksels, 
die vloer was krom en skeef, ’n 
sinkplaatdak het deel van ’n 
dekrietdak verberg.

“Die verkeerde materiaal is 
gebruik, die chemie van die ge-
boue was heeltemal verkeerd,” 
sê Booyens.

Dit het die argitek Jaco Booyens en die SAOTA-argiteksfirma vier jaar 
geneem om die erfenisgeboue op die plaas Buffelsdrift, naby Ladismith 
in die Klein-Karoo, te restoureer. Die projek is nou met ’n gesogte 
internasionale bewaringsprys vereer. Suid-Afrika het een van net twee 
medaljes gewen waarvoor meer as 70 internasionale projekte in 
aanmerking gekom het. Foto: Adam Letch

Jaco Booyens

Laetitia Pople

Die noukeurige restourasie van 
’n paar 19de-eeuse erfenisge-
boue op die plaas Buffelsdrift 
naby Ladismith het in Italië 
aan Jaco Booyens, ’n argitek 
van Robertson, en die Kaapse 
argiteksfirma SAOTA ’n goue 
medalje besorg.

Slegs twee goue medaljes is 
vroeër vandeesmaand op dié ge-
sogte internasionale Domus-res-
tourasie-en-bewarings-prysaand 
uitgedeel. Die geleentheid is 
weens die Covid-19-pandemie 
gestroom.

Die tweede goue medalje was 
vir die langsame herstelproses 
van die Barokfasade van die 
Katolieke kerk Santa Maria di 

Nazareth in Venesië, wat uit 
1680 dateer. Dié opknappings-
projek het 11 jaar geduur.

Volgens Booyens, wie se pro-
jek vier jaar geduur het, is dit 
’n geweldige eer “om op gelyke 
voet met dié Italiaanse projek 
geag te word – dit voel amper 
nie reg nie, dis ligte musiek 
teenoor daardie kerk”.

Die Domus-pryse, wat vanjaar 
die sewende keer toegeken is, 
vereer voortreflikheid in die 
veld van restourasie van geboue 
asook die herstel van argitek-
tuur en landskap. Die pryse 
word deur die Universiteit van 
Ferrara en die maatskappy Fas-
sa Srl. toegeken.

Onder die 73 lande wat van-
jaar voorleggings ingestuur het, 

as ’n “restourasie-argitek” nie, 
sê hy.

Die argitek Greg Truen van 
SAOTA, wat die eienaar van 
Buffelsdrift is, het hom genader 
om die geboue tot hul eertydse 
Karoo-eenvoud te herstel en om 
hul 19de-eeuse integriteit weer 
vas te lê.

“Greg het my gevra omdat ek 
modder ken en ook die boupro-
ses met modder, wat eie aan die 
omgewing is.”

Die restourasieprojek het uit 
’n klompie ou Kaapse geboue 
bestaan: die Buffelsdrift-opstal, 
twee skure en ’n winkel. Deur 
die jare het die oorspronklike 
geboue, wat van modder gebou 
was, verskeie veranderings on-
dergaan soos herhaalde pleister-
werk en aanbouings, wat nie in 
ooreenstemming met die histo-
riese agtergrond van die geboue 
was nie.

“Eers wanneer jy ’n gebou be-
gin regmaak, ontdek jy die ge-
skiedenis daarvan. Daar was 

Hy het ’n steen gemaak uit 
die gronddam op die plaas en 
gesien dit kom ooreen met die 
oorspronklike muur. Van toe af 
het hulle plaaslike materiale in 
die restourasie gebruik en tra-
disionele boutegnieke gevolg. 
Kalk is vir pleisterwerk ge-
bruik, staalvensters is deur 
houtvensters vervang en dek-
rietdakke is weer opgesit. Die 
geelhoutdakbalke is geskuur en 
die vloere is met populierhout 
vervang. Die erf is met Karoo-
klip geplavei, daar is tradisione-
le perskepitbeddings en ’n lei-
voor kabbel nou om die huis na 
die dam om lafenis teen die hit-
te te bied.

Hy sal graag weer so ’n pro-
jek wil aanpak, antwoord hy da-
delik.

Op die oomblik voel dit steeds 
soos ’n gelukskoot dat hul 
bloedsweet ’n goue medalje ve-
rower het.

“Dit voel ’n bietjie soos om 
die Olimpiese Spele te wen.”

INTERNASIONALE EER

Buffelsdrift se erfenis herstel
Booyens wen een van 
twee goue medaljes

Hoewel Celeste Ng se roman 
Little Fires Everywhere nie ’n 
noemenswaardige literêre prys 
losgeslaan het nadat dit in 2017 
verskyn het nie, het ma’s oor die 
wêreld heen die boek verslind. 

Reese Witherspoon was een 
van hulle en het so baie daarvan 
gehou dat sy besluit het om dit 
as ’n reeks van agt episodes vir 
televisie aan te pas. 

Witherspoon is nie net ’n ver-
vaardiger van die televisiereeks 
nie, maar sy vertolk ook die 
hoofrol, wat deels herinner aan 
haar rol as Madeline in Big Little 
Lies. Sy is hierdie keer in die 
1990’s waar haar karakter, Elena, 
die dekade van musiekkassette 
en die pêrelhalssnoere verteen-
woordig. Om in Elena se klere-
kas te kyk is soos om Maryna in 
Sonkring weer voor jou te sien 
staan. 

Op familiefoto’s langs haar 
man, Bill (vertolk deur Joshua 
Jackson van Dawson’s Creek-
faam), lyk sy soos ’n tipiese ge-

Wat die reeks interessant hou 
is nie net hoe geheime die ver-
moë het om ’n gesin uitmekaar 
te skeur nie, maar eerder hoe 
een familielid se geheime drie 
gesinne tegelykertyd kan opfoe-
ter. 

Die eerste episode begin met ’n 
luukse huis wat afbrand. Daarna 
word die horlosie teruggedraai 
en ná elke episode probeer jy 
vergeefs raai wie in daardie fa-
milie vir die brandstigting ver-
antwoordelik is. Was dit die 
huishulp (vertolk deur Washing-
ton) wat haar vir Elena vererg 
het? Dié twee ma’s ding mee om 
hul kinders se liefde en geheime. 

Uiteindelik kom dit neer op ’n 
kompetisie tussen twee sterk 
vroue wat meer aan mekaar as 
enigiemand anders probeer be-
wys wie die beste ma is. 

As vervaardiger was dit be-
langrik vir Witherspoon om met 
Little Fires Everywhere die spek-
trum van moederskap ten toon te 
stel. Die reeks bevraagteken die 

eienskappe wat ons veels te mak-
lik aan dié van ’n goeie moeder 
toedig. Volgens Witherspoon is 
daar “verskillende soorte ma’s, 
maar ons sien hulle nie dikwels 
genoeg op die skerm nie”. 

Witherspoon hoop kykers 
identifiseer met skoonma’s en 
hul eie en ander families se ma’s 
deur die loop van die program. 

“Dis die ideale program vir 
mense wat saam na iets wil kyk 
en daaroor gesels,” sê sy.

Ná elke episode het ek bykans 
’n uur op die foon deurgebring 
juis om met ’n vriendin oor die 
program te gesels. 

Moederskap, rasverhoudings 
en vertroue tussen gesinslede is 
die oorhoofse temas wat van  Lit-
tle Fires Everywhere een van die 
boeiendste programme  maak 
wat ek tot nog toe gesien het. 

Wat dit egter bittersoet maak, 
is dat die regisseur van hierdie 
meesterlike televisiereeks, Lynn 
Shelton, onverwags in Mei dood 
is.

lukkige ma wat met vier kinders 
min tyd vir haar eie aspirasies 
het. Sy probeer wel om haar 
droom van ’n loopbaan in die 
joernalistiek by ’n klein, plaasli-
ke koerant na te jaag, ondanks 
vele ander verantwoordelikhede 
wat onder meer dié van ’n eien-
domsagent insluit.

Wat sy egter nie besef nie, is 

dat haar jongste huurders, Mia 
en Pearl (Kerry Washington en 
Lexi Underwood), haar en haar 
gesin se lewe gaan verander. 

Hoewel Mia nie eintlik genoeg 
geld verdien om die huur te kan 
betaal nie, glo Elena dit sal ’n 
goeie daad wees om haar ver-
troue in ’n swart enkelma te 
plaas vir wie sy ook later ’n werk 

in haar huis aanbied.
Ná die eerste episode voel Lit-

tle Fires Everywhere (beskikbaar 
op Showmax) soos enige ander 
dramareeks. Maar gee die reeks 
net nog één episode kans en jy 
besef presies hoe diep geheime 
verweef word. Ma’s jok vir pa’s, 
dogters jok vir ma’s en meisies 
jok vir broers. 

Reese Witherspoon (links) en Kerry Washington gaan kykers in Little Fires Everywhere aan die raai hou.  
Foto: SHOWMAX

Saaleha Idrees Bamjee

Die digter Saaleha Idrees Bamjee 
is die wenner van die gesogte In-
grid Jonker-debuutprys vir poë-
sie. Bamjee het dit met haar bun-
del Zikr losgeslaan, waarmee sy 
R10 000 ontvang.

Die Ingrid Jonker-prys – ge-
noem na dié digter wat in 1965 
dood is – word jaarliks beurte-
lings aan ’n Afrikaanse en ’n En-
gelse debuutdigbundel toegeken.

Elf inskrywings is vanjaar ont-
vang. Die ander bundels op die 
kortlys was All the Places deur 
Musawenkosi Khanyile; Every-

thing Is a Death-
ly Flower deur 
Maneo Mohale 
en Skeptical 
Erections deur 
Mxolisi Dolla 
Sapeta.

Bamjee, ’n fo-
tograaf en skry-
wer van Johan-
nesburg, was in 

2014 die wenner van die Wri-
tivism-kortverhaalkompetisie. Sy 
het ’n MA in kreatiewe skryfwerk 
aan die Rhodes-Universiteit in 
Makhanda verwerf.

Volgens ’n beoordelaarsverslag 
dig Bamjee op aangrypende wyse 
oor hunkering en verlies. Die 
vroulike liggaam – haar eie en dié 
van ander – word beskryf, terwyl 
sy die problematiek van Moslem-
wees verken, met ’n viering en 
verering van haar geloof en die 
Arabiese taal.

Nick Mulgrew van uHlanga 
Press, Bamjee se uitgewer, was 
onmiddellik beïndruk deur die 
tekstuur van Bamjee se gedigte, 
haar fotografiese instink vir beel-
de en haar bedaarde ingesteldheid 
by die beskrywing van hartver-
skeurende ondervindings.

Die prysgeld word deur die Pi-
rogue Collective geborg.

Volgens die reglement moet die 
beoordelaars almal gepubliseerde 
digters wees, aangesien dit ’n 
prys van digters aan digters is. 
Vanjaar was die beoordelaars Vo-
nani Bila, Sindiswa Busuku en 
Wendy Woodward. Ronel de Goe-
de is die sameroeper van die In-
grid Jonker-pryskomitee. Finuala 
Dowling is die sameroeper van 
die Engelse prys. Die ander komi-
teelede is Marius Crous, Kobus 
Moolman en Vincent Oliphant. ’n 
Voormalige voorsitter, Danie Ma-
rais, tree as raadgewer vir die ko-
mitee op.

’n Viering 
van geloof 
en taal

Moederskap, rasverhoudings en vertroue tussen gesinslede is die oorhoofse temas wat die TV-reeks Little Fires 
Everywhere een van die boeiendste programme maak wat hy tot nog toe gesien het, skryf André-Pierre du Plessis.

Ma’s se mededinging, geheime skeur dié gesinne

Christiaan Boonzaier

The Old Guard
Aksie
,,,

Hoewel Charlize Theron haar 
die afgelope 25 jaar as een van 
Hollywood se veelsydigste ak-
trises gevestig het, is dit onbe-
twisbaar dat sy ’n nis in aksie-
rolprente gevind en – as ver-
vaardiger – ook deels vir 
haarself geskep het.

Benewens haar Oscar-be-
kroonde én -benoemde rolle in 
die dramas Monster (2003), 
North Country (2005) en die 
meer onlangse Bombshell (2019) 
raak dié Suid-Afrikaner van ge-
boorte al hoe meer bekend vir 
rolle waarin sy booswigte ’n 
goeie drag slae gee.

Dink maar aan Aeon Flux 
(2005), Hancock (2008), Mad 
Max: Fury Road (2015) en daar-
die steeds ikoniese bakleitoneel 
van by die agt minute lank in 
Atomic Blonde (2017), wat sy 
ook vervaardig het.

In The Old Guard, wat sedert 
Vrydag die gewildste rolprent 
op Netflix in Suid-Afrika is, bou 
Theron op dié rolle voort – dié 
keer as Andy, die leier van ’n 
geheime groepie huursoldate 
wat, nes Duncan MacLeod in 
Highlander, onsterflik is.

Kort voordat die groep ’n nu-
we lid, Nile (KiKi Layne), by-

kry, vang die soldate se buiten-
gewone eienskap die oog van ’n 
wetenskaplike wat hoop om 
toetse op hulle uit te voer en 
groot geld uit hul onsterflikheid 
te verdien.

Dít lei tot talle botsings en 
werklik indrukwekkende ge-
vegstonele wat Theron na berig 
word weer tot die uiterste be-
proef het. Sy het selfs (natuur-
lik per ongeluk) in die proses ’n 
ligament in haar hand geskeur.

Eina!
Hoewel dié toewyding pry-

senswaardig is, kan ’n mens dit 
nie ignoreer dat gevegskuns 
hier gebruik is om ’n onoor-
spronklike storielyn te ver-
bloem nie – een wat oor die de-
kades heen in talle superheld-
rolprente opgeduik het en 
sedertdien in ’n nuwe gedaante 
slaafs herhaal is.

Daarby is die choreografie 
van die rolprent se grootste uit-
klophou – die gevegstonele – on-
natuurlik perfek uitgevoer. ’n 
Mens sou dink dat ’n vuisgeveg, 
byvoorbeeld, meer ontspoor as 
wat dit in dié eindproduk die 
geval is – en nie dat elke skop 
en hou op sy plek is nie.

Die rolprent bied in die ge-
heel tog goeie laataand-ver-
maak.

Die hoed moet ook gelig word 
vir ’n diverse rolverdeling, wat 
onder die huursoldate ’n swart 
heldin én ’n gay egpaar insluit 

– iets wat fliekgangers nie al-
dag in dié genre sien nie.

Dié soort insluiting is wel-

kom en moes lankal gebeur het.
) Met o.a. Charlize Theron, Chi-
wetel Ejiofor, Harry Melling, KiKi 

Layne, Luca Marinelli, Marwan 
Kenzari, Matthias Schoenaerts en 
Van Veronica Ngo. Regie: Gina 

Prince-Bythewood. Ouderdoms-
beperking: 16. Tydsduur: 125 min. 
Op Netflix.

Charlize se hou 
maar bra flou

Charlize Theron skop, skiet en donder weer in ’n aksiefliek, dié keer in The Old Guard op Netflix.  Foto: NETFLIX/HOLLYWOODREPORTER.COM


