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Wanneer ’n mens niks 
het nie, kan iets een-
voudigs soos ’n gra-
tis verjaardagkoek 

jou laat voel jy het die nasiona-
le lotery gewen.

Dít was Jessica Lingenfelder 
(21) se gewaarwording toe sy ty-
dens die grendeltyd gesien het 
hoe mense wat hul werk ver-
loor het, op só ’n geskenk rea-
geer.

“My ma (Jolandie Kockott) 
het ’n bakkery in Brits (Noord-
wes). Sy het mense wat hul 
werk weens die inperking ver-
loor het, op hul verjaardae of 
ander vieringsgeleenthede met 
gratis koeke verras. Van hier-
die mense was voormalige klan-
te wat dit nie meer kon bekos-
tig nie.”

Lingenfelder was verbaas oor 
die groot uitwerking van so ’n 
oënskynlik klein welwillend-
heidsgebaar. Dié derdejaarstu-
dent aan die Noordwes-Univer-
siteit (NWU) het hierdie verhaal 
daarom aangebied as een van 
50 omgee-stories wat sy vir ’n 
kursus in sosiale antropologie 
moes versamel.

Vyf van haar stories gaan la-
ter vanjaar in ’n boek getiteld 
Archive of Kindness: Stories 
from the other side of the South 
African Pandemic verskyn. 45 
soortgelyke stories van ander 
studente is ook in die boek ver-
vat. “Ek is opgewonde, maar 
baie verras en kan steeds nie 
glo vyf van my stories is gekies 
nie,” sê Lingenfelder.

Almal worstel met iets
Dr. Jess Auerbach, senior do-
sent en navorser in antropolo-
gie aan die NWU, is die inspira-
sie agter dié boek. Auerbach, ’n 
boorling van Durban in KwaZu-
lu-Natal, vertel sy het in Desem-
ber 2019 na Suid-Afrika terugge-
keer nadat sy tien jaar in die 
buiteland was, onder meer om 
haar doktorsgraad aan die  
Stanford-Universiteit in die 
VSA te verwerf. Haar PhD-
proefskrif is in 2017 as die beste 
in antropologie by dié universi-
teit aangewys.

“Ek en my man (Aarvin Jaha-
jeeah) kon weens die streng in-
perkingsregulasies nie einde 
Maart 2020 in ons nuwe huis in-
trek nie. ’n Tydelike, klein 
woonplek was nie ’n opsie nie 
omdat ek ’n hoë funksionerende 
Asperger-lyer is. Asperger-sin-
droom is ’n toestand op die ou-
tisme-spektrum waar lyers 
meestal hoog funksionerend is. 
Hulle mag sosiaal ongemaklik 
wees en ’n intense belangstel-
ling in sekere onderwerpe hê.

“Toe loop ons toevallig ons 
nuwe buurvrou raak in die 
woonkompleks waar ons sou in-
trek. Sy het aangebied dat ons 
tydelik in haar huis woon om-

dat sy die grendeltyd by familie-
lede elders sou deurbring.”

Auerbach sê haar gemoed het 
binne dae in so ’n mate gekal-
meer dat sy weer op haar na-
vorsing kon begin fokus.

“Ek het besef almal gaan in 
die grendeltyd deur hul eie wor-
stelinge. Ek het begin aanteken 
hoe mense in Suid-Afrika me-
kaar op verskillende maniere 
ondersteun met onder meer kos, 
skenkings en selfs bystand met 
tegnologie.”

Die NWU het Auerbach juis 
in dié tyd gewerf om antropolo-
gie vir voorgraadse en nagraad-
se studente daar te doseer. In 
een van haar kursusse, “Antro-
pologie van media”, het sy stu-
dente in grafiese ontwerp opge-
lei oor hoe verskillende media 
en grafika bewussyn en persep-
sies in gemeenskappe vorm.

“Ek moes nuwe evaluerings-
tegnieke skep omdat die kon-
vensionele eksamineringsmeto-
des nie altyd toepaslik geduren-
de die grendeltyd was nie.

“Eintlik was dit ’n bedekte 
seën, want hierdie soort veran-
deringe moes lankal gebeur het. 
Die insluit van tegnologie in on-
derrig is noodsaaklik vir die 
nuwe generasie studente wat 
met tegnologie grootword.

“Hulle lees nie noodwendig 
minder nie, net anders – by-

voorbeeld op hul selfone. Hulle 
behoort eerder geleer te word 
om sin te maak van hoe inlig-
ting werk en hoe om dit te kry, 
pleks van inhoud te memoriseer 
wat hulle maklik op die inter-
net kan opsoek.”

Dis toe dat Auerbach die idee 
kry om haar studente opdrag te 
gee om ’n “argief van goedheid” 
saam te stel. Hulle moes positie-
we stories versamel oor hoe 
mense mekaar tydens die pan-
demie ondersteun.

“Ek wou hul aandag vestig op 
die ander kant van die pande-
mie, naas swaarkry, korrupsie 
en die dood. Die standaard van 
die kursus is baie hoog, want 
ek moet die studente vir die wê-
reldmark voorberei.”

Soek die goeie
Elke student moes 50 omgee-
stories versamel – van enige 
denkbare bron soos sosiale me-
dia, kerknetwerke en hul fami-
lies. “Ons het eindelik sowat 
2 000 stories versamel. Die te-
rugvoering van die studente het 
my diep getref. Een het van 
emigrasieplanne afgesien. Die 
kursus het as’t ware in hul le-
wens ingegryp en hul siening 
van Suid-Afrika verander om-
dat hulle gedwing is om die 
goeie te soek.”

Een van Auerbach se vriende 
het voorgestel dat die beste 
50 tot 100 stories in boekvorm 
uitgegee word.

“Ek het tien prominente Suid-
Afrikaners se hulp gevra om 

die stories te help kies.”
Onder andere die akademikus 

prof. Jonathan Jansen en dr. 
Lucille Blumberg van die Nasio-
nale Instituut vir Oordraagbare 
Siektes (Nios), het elk 20 stories 
gekry waaruit hulle die vyf bes-
tes moes kies.

Jethro Longwe, wat onlangs 
sy kunsstudie in Kaapstad vol-
tooi het, se portefeulje het so 
beïndruk uit voorleggings va-
noor die hele land, dat hy ge-
kies is om elkeen van die 50 sto-
ries in die boek in kleur te illu-
streer.

Auerbach het self al wyd ge-
reis. Nadat sy haar voorgraadse 
studie met onderskeiding aan 
die Universiteit van Kaapstad 
(UK) geslaag het, het sy haar 
meestersgraad aan die Universi-
teit van Oxford in Brittanje en 
haar doktorsgraad in die VSA 
verwerf.

Daarna het sy navorsing in 
Angola en Brasilië gedoen, 
voordat sy as dosent en navor-
ser by die Open University van 
Mauritius aangestel is. Haar 
man het argitektuur aan die UK 
studeer. Ná hul terugkeer na 
Suid-Afrika in 2019 het Auer-
bach postdoktorale navorsing 
aan die Universiteit Stellen-
bosch gedoen, voordat sy by die 
NWU aangestel is.

Haar werk is wyd gepubliseer 

‘Argief van goedheid’ 
keersy van pandemie

Tientalle 
gebare van 
guns in die 
streng 
grendeltyd verlede 
jaar word binnekort in 
’n kleurvolle boek 
vervat, skryf Susan 
Cilliers.

Dr. Jess Auerbach in haar tuiskantoor. Foto: JACO MARAIS

Ek het be-
sef almal 
gaan in die 
grendeltyd 
deur hul eie 
worste-
linge.
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Johannes Hendrik Agenbach 
Koegelenberg is in Oktober 1929 
gebore aan die voet van sy ge-
liefde Kamieskroon-berge.

Natuurlik was dit dieselfde 
tyd wat die Groot Depressie be-
gin het en die Tweede Wêreld-
oorlog het om die draai geloer.

My liewe pa het op Garies 
(wat kweekgras in die Khoi-
Khoi-taal beteken) skoolgegaan. 
Hy was hoofseun en kaptein van 
die rugbyspan. Alhoewel hy by 
kerslig studeer het, is hy gekeur 
om vir ’n BSc-graad aan die 
Universiteit Stellenbosch (US) 
te gaan studeer.

Net voor sy dood in 1996 ver-
tel hy my dié storie  . . .

Hy speel vir Maties se laer 
spanne rugby en uiteindelik vir 
die Thirds of Turds soos hulle 
met hulself gespot het.

Eendag word die WP-spelers 
uit die spanne opgetrek en die 

magiese Dok Craven seg vir sy 
kaptein: “Gaan haal daai klip-
harde flank van Namakwa-
land.”

Daarna speel Pa drie wedstry-
de vir die Maroentruie. Teen 
Valsbaai, die Villagers Rugby-
klub en laastens teen Hamiltons 
op Groenpunt. Die laaste wed-
stryd is sopnat en die glibberige 
leerbal help nie. Halftyd is dit 
gelykop. Bulkrag teen bulkrag.

My pa druk twee drieë en sit 
heel tevrede in die kleedkamer.

Totdat die ikoon instap.
Dr. Daniël Hartman Craven 

(gebore in Linden, Johannes-
burg) het nie net ’n ongelooflike 
loopbaan as ’n rugbyspeler nie, 
maar ook as ’n akademikus ge-
had. Hy was ’n professor in lig-
gaamlike opvoeding en het ’n 
graad in sosiale antropologie ge-
had.

Later was hy die afrigter van 

die Springbokke en die presi-
dent van die Suid-Afrikaanse 
Rugbyraad. Hy het Maties afge-
rig tot hy 80 was.

Hy sê toe daar in die kleedka-
mer vir my selfvoldane Pa: “Jy 
speel soos ’n blerrie Ikey en ’n 
Ikey-flank was nog nooit Bok-
materiaal nie want hulle speel 
te los.”

Sê die man wat ’n duik-aangee 
bekend gemaak het en deel was 
van die Bokspan in 1937 – ’n 
span wat deur baie beskou word 
as die beste ooit.

My pa is afgehaal, maar hy 
het ander dinge wat hy moes 
doen. Soos om die beeldskone 
Miems (my ma) te ontmoet.

En sy meestersgraad (summa 
cum laude) by Tukkies te kry 
(iets waaroor hy nie eintlik ge-
praat het nie).

Baie jare later doen hy by El-
senburg die onderverdeling van 

Coetzenburg-sportveld, wat die 
Danie Craven-stadion en die 
koshuisvelde insluit. Nou is hy 
weer in Dok se goeie boekies.

Soms het ek en Pa vir Maties 
gaan kyk wanneer hulle voor 
Intervarsities teen Ikeys en 
Tukkies geoefen het.

Dan neem Dok die Maties 
deur hul passies met net Blik-
sem wat harder woef as sy baas.

My pa gaan staan op so ’n dag 
langs Dok en vra vermakerig: 
“So Dok, Dennis Fry (1949), Du-
gald McDonald (1974) en nou 
Nic Mallett (1984) is almal los-
voorspelers van die Ikeys wat 
vir die Bokke gespeel het? Hoe 
nou?”

Dok sê in daai brystem: “Jan, 
met respek gesê: Jy was geen 
blêrrie Dennis Fry nie!”
) Koegelenberg is gebore en ge-
toë in Stellenbosch, is van Pniël 
en werk in die wynbedryf.

As Dok Craven jou die leviete voorlees

Francois Koegelenberg
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MET 
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in akademiese boeke en joerna-
le. Auerbach het al referate by 
tientalle konferensies aange-
bied. Sy praat Engels, Portu-
gees, Frans, Mauritiaanse Kre-
ools, Afrikaans en Xhosa.

Sy verduidelik haar studie-
veld, sosiale antropologie, be-
kyk mense se gedrag binne die 
konteks van onder meer kul-
tuur, mag en verhoudings.

“Ons kyk na simbole, beteke-
nis, hoe ons verskille in die wê-
reld verstaan en wat die mens-
dom verenig. My mikpunt by 
die NWU is om uitnemende na-
graadse en voorgraadse kursus-
se te vestig en om die studente 
ook ’n nie-Suid-Afrikaanse per-
spektief te gee.”

Om sin te maak
Auerbach spog met verskeie 
eerbewyse, onder meer die een 
vir haar doktorsgraad. Sy is in 
2008 aangewys as Suid-Afrika se 
beste student in geestes- en sosi-
ale wetenskappe.

Haar boek From Water to 
Wine: Becoming Middle Class in 
Angola, is benoem vir die Nati-
onal Institute for the Humani-
ties and Social Sciences 
(HSS)-boekprys. Die vereniging 

Dié illustrasie verskyn by Jessica Lingenfelder se storie oor die koeke wat haar ma gratis 
weggegee het. Foto: JETHRO LONGWE

Hierdie illustrasie verskyn by ’n storie oor ’n vrou wat gedurende die grendeltyd stories vir 
haar bure se dogter gelees het. Foto: JETHRO LONGWE

vir antropologie in Brasilië is 
besig om die boek in Brasiliaan-
se Portugees te vertaal sodat dit 
later vanjaar ook in dié taal ge-
publiseer kan word. Die boek is 
die produk van Auerbach se er-
varing toe sy twee jaar in Ango-
la gewoon en gewerk het.

“Dit fokus op skoonheid en al-
ledaagse geluk in die naoorlog-
se Angola. Ek wou ’n ander-
soortige storie oor ’n naoorlogse 
land skryf. Ja, daar was oorlog 
en dis ’n moeilike land om in te 
woon, maar mense raak verlief, 
hou verjaardagpartytjies en 
gaan aan met hul daaglikse le-
we.”

Auerbach het weens ’n same-
loop van omstandighede en be-
langstellings in die veld van an-
tropologie beland.

“Ek kon altyd goed skryf en 
het daarom beurse gekry, maar 
ek was ook nuuskierig oor hoe 
die land verander. Ek wou sin 
maak van die politiek en alles 
wat gebeur het omdat ek in die 
1990’s in Suid-Afrika grootge-
word het.

“My belangstelling is verder 
geprikkel omdat my pa betrok-
ke was by die stryd teen apart-
heid en ek gevolglik polities 

baie bewus groot geword het. 
My oupa was ’n Duitse Jood. Hy 
het geglo apartheid is vergelyk-
baar met die Joodse menseslag-
ting (gedurende die Tweede Wê-
reldoorlog).”

Sosiale antropologie bied vir 
Auerbach die geleentheid om 
mense te lei om sin te maak 
van die werklikheid deur onder 
meer taal en stories.

“Ek kan studente help ontdek 
wie hulle regtig is, pleks van 
hoe hul ouers en gemeenskappe 
hulle definieer.

“Sosiale wetenskappe speel ’n 
noodsaaklike rol in die heden-
daagse wêreld omdat dit mense 
toerus om te kan aanpas in ’n 
ingewikkelde wêreld met baie 
verskillende elemente.

“Studente in enige studieveld 
kan daarom baat vind by ’n 
kursus in sosiale antropologie. 

Dis baie vormend.”
Auerbach meen die verande-

ringe wat die pandemie in uni-
versiteitsopleiding veroorsaak 
het, het ’n positiewe nadraai.

“Die struikelblokke het inge-
sluit dat almal nie gelyke toe-
gang tot data en tegnologie het 
nie, maar studente is ook ge-
dwing om studiemateriaal toe te 
pas eerder as om net daaroor te 
lees.”

’n Nuwe geletterdheid
Auerbach glo ’n denkskuif is 
nodig in die onderrig van ’n teg-
nologies-gedrewe generasie en 
die benadering tot geletterd-
heid.

“Ons moet hulle op ’n manier 
ontmoet wat vir hulle sin maak. 
Dinge kan nie teruggaan na hoe 
dit was vóór die pandemie nie. 
Meer aandag behoort gegee te 
word aan die digitale wêreld en 
sosiale media.

“Ons moet erken dis die reali-
teit en vaardighede daarvoor 
ontwikkel.”

Een van die kernvaardighede 
is om fopnuus te leer identifi-
seer, sê Auerbach.

“Dit verdeel die samelewing, 
terwyl ons juis moet leer hoe 

om te integreer en saam te 
werk. Pleks van byvoorbeeld 
net ’n artikel op Wikipedia te 
lees, kan studente aktief betrok-
ke raak deur dit met inligting 
te verryk oor (argumentsonthal-
we) die dorp of stad waar hulle 
woon. Só leer hulle verstaan 
hoe om by te dra tot die skep 
van inhoud.”

Auerbach hoop die verhoogde 
bewustheid van ongelykhede 
tussen studente en die uiteenlo-
pende omstandighede waarbin-
ne hulle leef, duur ná die pan-
demie voort.

“Ons moet die insig oor waar 
ons studente vandaan kom, be-
hou.”

Auerbach werk reeds aan 
twee ander boekprojekte. Die 
een is ’n geredigeerde weergawe 
van die boek Transformation in 
the South African Medical Cur-
riculum, waarvan Jansen die 
medeskrywer is. Die ander boek 
handel oor onder meer digitale 
verbintenisse in Afrika.
) Bestel Archive of Kindness: 
Stories from the other side of 
the South African Pandemic by 
sales@bkpublishing.co.za.
) Cilliers is ’n redaksielid van 
Netwerk24.

Ek kan studente help 
ontdek wie hulle reg-
tig is, pleks van hoe 
hul ouers en gemeen-
skappe hulle definieer.




