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Niefiksie

The Last Elephants
Saamgestel deur
Don Pinnock & Colin Bell
PENGUIN RANDOM HOUSE, R490

Hierdie omvattende dokument, 
wat met sy uitmuntende foto’s die 
voorkoms het van ’n koffietafel-
boek, is geskryf en saamgestel ná 
die onthulling van die Groot Oli-
fantsensus van 2016. Die uitslag 
van die sensus was dat daar na 
raming minder as 450 000 olifante 
in Afrika oor is. In minder as 100 
jaar het Afrika se olifantbevol-
king van tussen 3 en 4 miljoen tot 
’n handvol geval.

Die olifantsensus se bevinding 
was dat ’n olifant elke 15 tot 20 
minute iewers in Afrika doodge-
maak word: hetsy deur vergifti-
ging (soos dié by Hwange wat 
steeds met sianied vergiftig 
word), gifpyle, AK47’s van stro-
pers of deur die loop van ’n groot-
kaliber-jaggeweer. Die sensus is 
gedoen deur dr. Mike Chase en 
Kelly Landen van Elephants    
Without Borders.

Die uitslag van die sensus het 
skokgolwe deur die internasiona-
le bewaringsgemeenskap gestuur 
waarna 40 kundiges (wetenskapli-
kes, veldwagters, digters, skry-
wers, ondersoekende joernaliste, 
fotograwe, kriminoloë en bewa-
ringsbewustes) ingestem het om 
bydraes tot hierdie boek te lewer.

Dr. Don Pinnock, kriminoloog, 
historikus en omgewingsjoernalis 
en Colin Bell, omgewingsaktivis 
en deurwinterde veldgids, was die 
hoofouteurs en samestellers.

In die flapteks van die boek, 
The Last Elephants, skryf hulle: 
“Is dié titel profeties? Ons hoop 
nie so nie. Maar die tekens is 
kommerwekkend.”

Die outeurs sê hulle het drie 
oogmerke met die boek:
) Dat lesers vanoor die wêreld 
heen hierdie dokument “oor die 
kontinent se laaste olifante” en 
die diepte-inligting oor hierdie 
magiese soogdiere en die foto’s sal 
geniet;
) Dat verbruikers van ivoor – in 
China, Viëtnam, Laos en Japan –
die boodskap sal kry dat Afrika 
deurdrenk is van olifantbloed. 
“Ons hoop hierdie lande sal ná de-
se die handel en gebruik van 
ivoor verbied.”
) Derdens het hulle die boek op-
gedra aan almal wat hul lewens 
opoffer vir die welsyn en voortbe-
staan van olifante.

Maar die boek stuur veral ’n 
kragtige boodskap uit aan die 
konvensie oor die internasionale 
handel in bedreigde spesies (Ci-
tes) om olifante by sy volgende be-
raad in Sri Lanka in Mei die 
hoogste beskermingstatus te bied.

Dit beteken hulle hoop dat ’n 
verbod geplaas sal word op die 
handel in lewende olifante of eni-

ge van hul liggaamsdele. Dié 
stryd om olifante op aanhangsel 1 
van Cites te kry, duur al etlike de-
kades. Olifantkenners meen in 
een van die hoofstukke Cites moet 
verantwoordelikheid aanvaar vir 
die voortdurende stropery omdat 
daar steeds in hierdie hoogs intel-
ligente, sagmoedige en sosiale die-
re handel gedryf mag word – glo 
onder streng voorwaardes, maar 
dít is ’n teelaarde vir korrupsie.

Die boek begin met ’n aanha-
ling deur Brian Jackman, Brittan-
je se voorste skrywer oor die Afri-
ka-wildernis:

“Africa changes you forever, 
like nowhere on earth. Once you 
have been there, you will never 

be the same. But how do you be-
gin to describe its magic to some-
one who has never felt it? How 
can you explain the fascination of 
this vast, dusty continent, whose 
oldest roads are elephant paths?”

The Last Elephants bestaan uit 
42 hoofstukke. Elkeen is geskryf 
deur ’n kenner. Die foto’s is van 
die hoogste gehalte: dié van oli-
fanttroppe wat stof trap in die Na-
mib, in Mapungubwe, dié wat 
reik na die groenste blaartoppe in 
Manapoele, in die Okavango-Del-
ta, die Groot Skeurvallei in Kenia 
en van die feitlik tandlose olifante 
van Addo. Foto’s van olifantkar-
kasse waarvan die tande pas uit-
gekap is, hope draadstrikke wat 

uit die veld verwyder is en stapels 
ivoor in Kenia wat verbrand 
word, is lewensgetrou.

Iain Douglas-Hamilton, olifant-
kenner en dierkundige, skryf 
wanneer lande ivoor verbrand, is 
dit ’n simboliese maar ook prak-
tiese gebaar dat dié tande geen 
geldwaarde het nie, maar alleen 
noodsaaklik is vir die voortbe-
staan van olifante.

Die boek is propvol inligting en 
feite:

In hoofstuk 8 skryf James Cur-
rie, ’n omgewingsbestuurder, oor 
die gevaar van trofeejag. Hy sê in 
die olifantgemeenskap is die jag 
van ’n trofee-olifantbul gelyk-
staande aan die uitwis van wys-

heid wat oor jare opgebou is. Dit 
is ’n geweldige verlies vir die res 
van die trop.

Colin Bell skryf in die volgende 
hoofstuk hoe die olifantbulle met 
die groot ivoortande oor die hele 
Afrika heen uitgejag is en hoe dit 
olifantbevolkings se genepoel be-
ïnvloed, maar ook oor die sielkun-
dige uitwerking wat dit op lede 
van die oorblywende trop het.

Hierby sluit ’n hoofstuk aan oor 
die invloed van olifanthervesti-
ging op die hele ekologie.

Garth Thompson, professionele 
veldgids, skryf in hoofstuk 12 in 
die fynste besonderhede hoe oli-
fante inpas in die ekologie. Hy 
noem hulle die “argitekte” van 
die natuur. Hy beskryf hoe hulle 
watergate vorm vir ander wild, 
hoe hul mis die veld bemes en   
voëls sade daaruit kry en dit ver-
sprei. Olifante skep ook “hoof-
weë” in die veld wat dit vir ander 
diere moontlik maak om op hul 
beurt by kos en water uit te kom. 
Hy skryf hulle is as’t ware boom-
planters en nie soos baie mense 
kla: die vernietigers van groot en 
ou bome nie.

In hoofstuk 13 word die groeien-
de konflik tussen mens en olifant 
beskryf en daar word ook ’n op-
lossing daarvoor gebied deurdat 
gemeenskappe regstreeks betrek 
word by die bewaring van die die-
re. Trouens, die sensusopnemers, 
wat 300 000 km oor Afrika gevlieg 
het, het ook 1,3 miljoen beeste en 
meer as 200 tydelike vestings van 
stropers uit die lug getel.

’n Hele hoofstuk word daaraan 
gewy om te illustreer hoe olifant-
stropery gewapende konflik finan-
sier, tot terrorisme lei en hoe dit 
ineengeskakel is met die handel 
in dwelms.

Op die laaste bladsy wat in 
swart gedruk is, skryf dr. Paula 
Kahumbu van WildlifeDirect en 
stigter van die organisasie 
#HandsOffOurElephants in wit 
letters: “It’s war now. We are 
losing our national heritage; we 
are losing our elephants.We have 
to act now.”

Onder die sterrehemel op hier-
die bladsy is die vae, grys gestal-
tes van Afrika se laaste olifante 
sigbaar terwyl hulle in die donker 
wegstap.

As ’n mens hierdie boek deurge-
lees het, sal jy nooit weer na oli-
fante in isolasie kyk nie.
) Elise Tempelhoff is ’n spesia-
lis-omgewingsjoernalis.

Leefstyl

Kanker schmanker!
Madelein Rust
LAPA, R265

Opgedra aan “die gevalle helde 
in (haar) binnekring”, is hier-
die wonderlik menslike leeser-
varing ’n onverwagte juweel 
wat jou nuwe waardering vir 
die skrywer gee.

As aanhanger van haar boe-
ke, wat met reëlmaat elke jaar 
verskyn, en een wat soos die 
meeste van ons al geliefdes met kanker aan die dood af-
gestaan het, was ek vooraf ’n bietjie sku vir die titel. ’n 
Buiteblad wat net te opgeruimd voorgedoen het. Kanker 
is mos nie iets wat jy sommer so afskud nie, of hoe?

Met ’n proloog en 51 kort, spitsvondige of soms hart-
seer hoofstukke vertel Rust presies hoe haar stryd met 
borskanker haar op fisieke, emosionele en geestelike 
vlakke geraak en afgetakel het.

Sy hou die vertelling intiem, gemaklik, soos ’n lang 
gesprek met ’n beste vriendin. Sy draai nie doekies om 
soos sy boekstaaf hoe dit was dat haar liggaam moes 
baklei vir oorlewing nie.

Worsteling met vrouwees, haar identiteit, intieme ver-
houding met haar man, Jaun, en haar voorkoms word 
weergegee met verbluffende balans tussen erns, aan-
vaarding en weerstand. Wanneer ’n aar van pyn en rou 
seer raakgeboor word, is jy daar saam met haar.

Trane sit maar vlak soos jy saam die reis van eerste 
diagnose tot kankervrye blydskap en dankbaarheid mee-
maak. Ja, dit is ’n storie van oorlewing en innerlike 
krag, en daar is ’n verhouding met God wat openbaar 
word, maar sonder dat daar gepreek word.

Hoewel sake van lewe en dood hier met patos en insig 
oopgeskryf word, het ek dit beslis waardeer dat Rust so-
veel moontlik van haarself kon weergee in die manier 
waarop sy haar verhaal vertel.

Rust se verhouding met haar kinders en haar liefde 
vir diere, veral ’n aanneemkatjie, laat ’n mens glimlag. 
Daar word ruimskoots voorsiening gemaak om klein 
oomblikke en episodes weer te gee wat ’n speelse, stuiti-
ge, gemaklike vroulikheid vasvang te midde van intense 
beproewing.

Kyk uit vir ‘Fiona the fake boob’, Rust wat oopmaak 
oor haar liefde vir mooi onderklere, en ’n skreeusnaakse 
onthulling oor ’n bors wat net nie op die regte plek wil 
bly sit nie. Glo my, hierdie boek is bitter snaaks.

Die lyn tussen tragedie en komedie vervaag algaande 
soos Rust, die mens agter die naam, diep in jou hart 
kruip. Jy voel die tonele in die spreekkamer en die tea-
ter aan jou lyf. Die verhouding tussen Rust en haar 
man, en die wipwarit wat elk ervaar, word eenvoudig 
lieflik en teer geskets.

Hier is hoop, hier is houding, hier is ’n omarming van 
lewensvreugde.

Bravo, Madelein Rust, bravo!
) Jonathan Amid is ’n vryskut-taalpraktisyn en -resen-
sent van Stellenboch.

Misdaadfiksie

Prefecture D
Hideo Yokoyama
QUERCUS, R325

Vier novelles. Vier onopgeloste 
raaisels. Vier hoofkarakters.

Prefecture D is ’n versame-
ling verhale wat in 1998 afspeel 
in dieselfde wêreld as Hideo 
Yokoyama se vorige twee boe-
ke in die reeks, Six Four en 
Seventeen.

Hoewel die roman geklassifi-
seer kan word as misdaadfiksie, word die misdaad nê-
rens blatant uitgebeeld nie. Daar is nie gedetailleerde 
beskrywings van die misdade nie, geen grusame uitbeel-
dings en geen spanningsvolle oomblikke kenmerkend 
van tradisionele misdaadfiksie nie.

Yokoyama skuif die fokus na die prosedure, die inter-
persoonlike verhoudings, kantoorpolitiek en interdepar-
tementele konflikte in die polisieprefektuur. Hy gee ’n 
skermskoot van die Japannese polisiestelsel – die erns 
van bevorderingsprosedures, range en administrasie. 

Ten spyte van die potensieel sieldodende onderwerp, 
bly jy verbind tot die teks en slaag die skrywer daarin 
om, selfs sonder ’n aksiebelaaide, bloedige storielyn, jou 
aandag te hou.

In die eerste novelle, Season of Shadows, word Shinji 
Futawatari se lewe bemoeilik deur ’n kollega wat nie af-
stand wil doen van sy winsgewende, hoë pos nie. Sy teë-
sinnigheid veroorsaak eindelose administratiewe kom-
plikasies vir Futawatari, wat opgesaal sit met die pro-
bleem, maar daar skuil meer agter sy aksies as blote 
hardkoppigheid.

Hoewel Futawatari in die ander drie novelles op die 
agtergrond geskuif word, is sy toewyding aan sy beroep 
en die rompslomp in die polisiediens ’n deurlopende te-
ma.

Druk om te presteer en mee te ding en die strewe na 
perfeksie in die samelewing en ’n kultuur waar werkers 
hulle letterlik doodwerk, is so algemeen dat daar ’n spe-
siale woord daarvoor is – “karoshi”. In Cry of the Earth 
kom die negatiewe impak van hierdie werksetiek ter 
sprake wanneer Takayoshi Shindo se ambisie om tot 
kaptein bevorder te word, gekortwiek word deur ’n 
maagseer.

Yokoyama meet sy sinne ekonomies en versigtig af en 
dis in hierdie minimalistiese eenvoud waarin hy die 
spanning opsluit. Ten spyte van die soms melancholiese 
ondertoon weens die uitbeelding van uitdagings in die 
Japannese kultuur, word jy nie vervreem van die teks 
nie. Elke novelle se raaisel word noukeurig beplan en el-
ke onthulling ewe netjies uitgepak.

Hideo Yokoyama is een van Japan se gewildste mis-
daadskrywers met 17 romans op sy publikasielys. Met 
die toenemende beskikbaarheid van Engelse vertalings 
van Japannese fiksie kan verwag word dat ons meer van 
sy werk op die rakke sal sien.
) Sonja van der Westhuizen is ’n vryskutresensent van 
Stellenbosch.

‘‘Die jag van ’n trofee- 
olifantbul is gelyk-
staande aan die uitwis 
van wysheid wat oor 
jare opgebou is.

Onverwagte juweel oortref

Minimalistiese eenvoud tref

Hierdie ensiklopedie van ’n boek stuur ’n kragtige boodskap uit om olifante die hoogste 
beskermingstatus te gee, skryf Elise Tempelhoff.

Die slagting van die 
natuur se ‘argitekte’

Boekevat

Jo Prins

Yrsa Sigurdardóttir.
Sê ’n bietjie dié naam ’n paar 

keer en voel hoe dit oor die tong 
rol. So volksvreemd soos wat dit 
lyk en klink, só is dit – maar kan 
die vrou skryf!

By die afgelope Woordfees op 
Stellenbosch sit ek in die ATKV-
boektent en luister na ’n gesprek 
tussen Deon Meyer en Sigurdar-
dóttir.

“Deon en Yrsa van Ysland”, 
soos die item op die program aan-
gebied is, was ’n baie geslaagde 
poging om “Ysland se Deon Mey-
er” aan Suid-Afrikaners bekend te 
stel.

Sigurdardóttir, ’n gekwalifiseer-
de Reykjavikse siviele ingenieur, 

was aanvanklik ’n kinderboek-
skrywer omdat sy bekommerd 
was oor haar seun wat nie lees 
nie en die aanbod Yslandiese kin-
derboeke wat na haar mening 
maar bra skraps was.

Dit was eers in 2005, ná groot 
sukses met haar kinderboeke, dat 
haar uitgewer haar genader het 
om haar hand aan misdaadfiksie 
te waag.

Nou, vir die oningewydes, dié 
vrou is gewild. Haar regsgeleerde 
hoofkarakter, Thóra Gudmunds-
dóttir, wat telkens die moorde in 
haar boeke oplos, staan geensins 
terug vir die Bennie Griessels van 
die wêreld nie.

En soos met Meyer word haar 
boeke in verskeie tale (by die 30 
tot dusver) vertaal. Benewens 

haar Thóra Gudmundsdóttir-
reeks, skryf sy ook stand-alone 
gruwelboeke wat mens behoorlik 
die heebie jeebies gee.

Maar benewens Sigurdardóttir 
se slag met woorde, haar boeke en 
die ooreenkomste wat betref die 
uitdagings wat Yslandies naas 
Afrikaans in die gesig staar, het 
Meyer in sy bekendstelling heerli-
ke, interessante feite oor Ysland 
aangebied.

Een hiervan was juis om Sigur-
dardóttir te por oor naamgewing. 

Dit blyk dié “dóttir” is gewoon 
“dogter” en dat “Sigurdar” haar 
pa se naam is. Dogters se vanne is 
dus die pa se voornaam met ge-
woon “dogter” agterna. Seuns die-
selfde met net ’n “son” agterna.

Sigurdardóttir het vertel toe sy 

en haar man en kinders eenkeer 
na die VSA wou reis, was die pas-
poorte ’n geweldige probleem 
want niemand in die gesin het 
dieselfde van nie. Hulle moes 
noodgedwonge op een van besluit, 
en die visums en paspoorte só laat 
aanpas.

Dan is daar die Yslandse 
landskap . . .

Dié Noorse eilandland in die 
Noord-Atlantiese oseaan het ’n be-
volking van sowat 348 000 mense 
in ’n gebied van 103 000 km2 – ’n 
land dus omtrent twee derdes die 
grootte van die Vrystaat met ’n 
bevolking ’n derde kleiner as 
Bloemfontein.

En, met ’n misdaadsyfer wat 
iets soos 1,5 moorde per jaar is, sê 
Sigurdardóttir wanneer die poli-

sie op die toneel kom, staan die 
moordenaar heel dikwels effe ver-
dwaas nog oor die lyk.

Dis dan ook hier waar dinge vir 
my interessant geraak het: Die 
Yslandse skrywers skryf wég van 
hulle realiteit af. Skynbaar in ’n 
poging om die strakheid van die 
meestal wit landskap te breek, is 
hulle misdaadfiksie doelbewus 
meer grusaam, meer verwyderd 
van die werklikheid.

Hierteenoor skryf ons Suid-
Afrikaanse misdaadfiksieskry-
wers ágter die werklikheid aan – 
of dit nou mensehandel, moord of 
renosterstropery is. Óns fiksie 
moet behoorlik galop om by die 
werklikheid by te hou.
) Jo Franciscusson is die redak-
teur van Boeke24.

Die vreemdheid van Yrsa Sigurdardóttir


