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HAAR GEDIGTE TREF JOU IN DIE MAAG; HAAR ENERGIE  
VERSTOM JOU, MAAR WIE IS SY? 

Bibi, net een kopie
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B ibi Slippers en ek werk in dieselfde kantoor. Die 
kantoor het twee fotostaatmasjiene. Een aan die 
“nuuskant”, waar die aand se regstreekse kykNET 

Verslag-uitsendings voorberei word. Een aan die 
“aktueelkant”, waar die programme Prontuit, Winslyn en 
Flits voorberei word. 

Dit is agtuur op ’n Donderdagoggend en ek en Bibi sit 
oorkant die “aktueel”-fotostaatmasjien. Ons sit op ’n 
groot, bruin rusbank, in ’n sitkamerarea duskant die 
ingang na die kombuis.

Bibi is die inhoudsregisseur van Flits, die regstreekse 
kuns-mode-en-vermaakprogram op kykNET. Sy is ook 
die aanbieder van die kanaal Via se In die bed met Bibi, die 
boekprogram wat bibliofiele aan die praat het. Daarby 
behartig sy dele van die televisieplatform Showmax se 
bemarking. Sy werk haar dood. Sy het drie jobs in die 
televisiebedryf en besit nie ’n televisie nie, wys sy my 
uit.   

Dikwels, wanneer Bibi werklik moeg gewerk is, slaap 
sy op hierdie einste leerbank, helder oordag, met die 
kantoorgeraas en kollega-gemaal wat om haar 
voortduur. “Dis net soms ’n goeie idee om ’n slapie te vat 
én ’n mens voel beter ná die tyd,” sê sy. 

AFWISSELING, ASSEBLIEF!
Maar behalwe dat sy ’n werkslaaf is, is sy ook ’n 
bekroonde digter. Haar bundel Fotostaatmasjien het 
resensente gaande gehad en is onlangs met die UJ-
debuutprys en die Eugène Marais-prys bekroon.

Sy maak daarin kuns uit fotostate, popliedjies, grepe 
uit Breytenbach-gedigte, skerp internetwaarnemings, 
Thamsanqa Jantjie se handgebare... Sy is heel 
waarskynlik die enigste digter wat ewe veel inspirasie uit 
C.M. van den Heever as uit Taylor Swift put. Sy stel 
belang in diep filosofiese vrae soos “Is daar iets soos 
oorspronklikheid?” én “Wat maak Beyoncé se haarstyl 
so striking?”.  

“Daai bundel sou seker net drie maande gevat het om 
te skryf en nie ses jaar nie, as ek nie heeltyd besig was 
met ander goed gelyk nie,” spot sy. “Ek dink nie dis ’n 
goeie ding om so besig te wees nie. Die krisis is eintlik 
maar dat ’n mens nie altyd tyd het om die kreatiewe 
goed te doen wat jy voel jy nou moet doen nie.”

Maar sy geniet televisiewerk tog. “Ek hou van die 
afwisseling; dat die program ’n formaat het wat elke 
week anders ingevul word. Elke week iets vars en 
aktueel. Dis amper presies die teenoorgestelde van 
poësie, waar jy iets probeer skep wat, jy weet, nie net vir 

’n oomblik relevant en amazing is nie, maar iemand kan 
oor twee of drie jaar teruggaan en weer ’n gedig lees en 
dit punch jou steeds net so hard.” 

Bibi se gedigte het inderdaad skop. Dis min dat ’n 
mens soveel speelsheid én insig saamgebondel in die 
Afrikaanse poësie teëkom.

GUNSTELING-KOMBINASIE
Maar wie lees vandag nog gedigte?

“Ek is altyd verbaas om te sien wie dit is,” antwoord 
sy. “Omdat my boek ’n hashtag op Instagram het, sien ek 
wie die boek koop. Wie is hierdie mense? Dis nie wie ek 
gedink het nie. Dis jong, professionele mense – tandartse 
en oogkundiges, mense met régte werke. 

“In my kop is mense wat gedigte lees BA-studente wat 
verskriklik vurig raak oor taal. Maar dis interessant om te 
sien dat dit nie waar is nie, dat daar die een of ander 
behoefte aan poësie is onder mense wat jou soms sal 
verbaas.”

Bibi volg dalk haar boek op Instagram, maar 2 500 
mense volg háár op dié sosialemedia-platform waar 
mense hul foto’s deel. In Fotostaatmasjien is daar ook ’n 
reeks gedigte geïnspireer deur die Instagram-filters wat 
jy oor jou kiekies kan gooi om hulle mooier te laat lyk. 

Sy is klaar met Facebook, sê sy. Twitter en ander sosiale 
klankversterkers is nie vir haar nie. Instagram is haar 
tuiste. “Vir my is dit twee van my gunstelinggoed in 
kombinasie: Dis beeld en teks en die interaksie tussen die 
twee. Die visuele stimulasie is vir my fantasties. Maar ek 
hou van die spel tussen die woord en die beeld. Dis hoe jy 
die wêreld sien, en hoe jy dit met mense wil deel.”

Een voorbeeld: Op haar Instagram-profiel is daar ’n 
foto van ’n bakkie hawermout met frambose in. Langs 
die bakkie is los dokumente waarop staan “Float” en 
“Pronoun Envy”. Bibi se teks langs die foto lui “Porridge 
/ procrastination. Work / woes. Vrydagaand / anti-
vreugde”.

Dis hierdie soort oomblikke, sulke glimpe van die 
alledaagse wat met emosie gelaai word, wat ook 
kenmerkend van Bibi se gedigte is.

OOR BOEKE EN SKAPE
As ek soms verby haar werkrekenaar stap, word ek altyd 
geskok deur die yslike klomp tabs wat in haar browser oop 
is. Of, om woorde te gebruik wat jy nóóit uit Bibi se 
mond sal hoor nie: hoeveel “oortjies” daar in haar 
“webblaaier” oop is. 
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“IN MY KOP IS MENSE WAT GEDIGTE LEES 
BA-STUDENTE WAT VERSKRIKLIK VURIG RAAK OOR 
TAAL. MAAR DIS INTERESSANT OM TE SIEN DAT DIT 

NIE WAAR IS NIE, DAT DAAR DIE EEN OF ANDER 
BEHOEFTE AAN POËSIE IS ONDER MENSE WAT JOU 

SOMS SAL VERBAAS.”
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“Ek lewe my lewe so met baie tabs oop. Ek is ook besig 
om vrede te maak dat dit deel is van my persoonlikheid 
dat ek daarvan hou om baie goed gelyk te doen. En dat 
dit maak dat ek nie verveeld raak met een ding nie, want 
ek raak nogal vinnig verveeld,” en sy kyk rond in die 
kantoor. Ek word bewus van die ligte suisgeluid wat nog 
heeltyd van die fotostaatmasjien kom.

Waar boer iemand wat so wild rondblaai op die 
internet, wil ek weet, en vra haar of daar sekere 
webblaaie is wat sy gereeld besoek. “New York Magazine 
se The Cut. En ook Vulture. Ek hou van think pieces wat 
vlietende kulturele verskynsels regtig ernstig opvat en 
kyk hoekom, soos, byvoorbeeld die kleur Millennial Pink, 
’n ding is en hoekom dit belangrik is en wat sê dit van 
die oomblik waarin ons leef? Ek dink mense kan dink 
dis belaglik, dis net ’n kleur, maar hoekom is almal so 
into dit, en wat beteken dit?” 

Ek knik. Bibi skuif rond op die leerbank, die kleur 
daarvan ’n beslisse pre-millenniale bruin, dink ek.

Daar word in die media die laaste tyd nogal baie oor 
sterk vrouedebute geskryf. Dit het ook gesprekke oor 
die rol van geslag in letterkunde en in die 
uitgewersbedryf aangewakker. Vind geslag noodwendig 
neerslag in skryfwerk? Is daar werklik iets soos ’n 
vrouestem? 

“Ek dink tog so, ja,” antwoord Bibi. “Suid-Afrika is 
maar nog ’n patriargie op baie vlakke. Die kortlys vir 
die UJ-debuutprys bestaan uit drie vroue, die kortlys vir 
die groot UJ-prys bestaan uit ses mans. Ek weet nie of 
dit iets beteken nie, maar dis interessant.”

Ek het die seremonie waartydens Bibi die UJ-
debuutprys ontvang het, bygewoon. Wat my nogal in 
die akademiese beoordelaars se commendatio getref het, 
was die waarskuwing dat ’n mens nie Bibi se werk op 
haar kleurvolle baadjie moet takseer nie. Die borrelende 
energie, die humor, die fassinasie met gewilde kultuur en 
die banale – dit alles mag dalk ligsinnig voorkom, maar 
onder die oppervlak is daar besinnings en emosies wat 
die aandagtige leser met elke gedig oorrompel.

Bibi is opgewonde oor onlangse debuutwerke deur 
plaaslike vroueskrywers: Anneli Groenewald se Die 
skaalmodel; Jolyn Phillips se Tjieng Tjang Tjerries & other 
stories; Valda Jansen se Hy kom met die skoenlappers.

“Ek is ook nou maar net ’n die-hard Antjie Krog fan. Sy 
hou aan om vernuwende werk te skryf. En sy het ’n 
soort gesag. Dis iets om na te streef. En haar 
teenwoordigheid wanneer sy voorlees. Dit klink naff om 
te sê dis inspirerend, maar dis wat dit is.” In 

Fotostaatmasjien is daar ook ’n gedig met die titel “Antjie 
Krog wat wag om te gebeur” waarin Bibi haarself 
verbeel as Krog in verskeie kwesbare gedaantes.

Sy lees geweldig baie boeke vir In die bed met Bibi. “In 
die eerste 12 weke van die jaar moes ek 17 boeke lees. 
Dis uitsonderlik baie as dit nie net jou enigste taak in die 
dag is nie.” Sy lees op die trapmeul in die gimnasium. Sy 
lees in die bed en die bad. Sy lees agter sonkolle aan in 
haar woonstel, “soos ’n kat”.

Bibi hou van katte. Ook van alpakkas. En skape, veral 
lammers. Ook honde. “Kreature. Goedjies wat jy teen 
jou wil vasdruk.” So styf vasdruk teen haar, skynbaar, 
dat sy besluit het om diertatoes te kry. Daar is ’n reeks 
van sewe skaaptatoes op haar linkerarm. “Hulle is 
kunswerke. Almal deur een kunstenaar, Nina Torr.” Dis 
Laurika Rauch se dogter en ’n vriendin van Bibi. 

“Ek hou van die idee om iets aan my lyf te doen wat 
baie permanent is. Om ’n besluit te maak wat basies nie 
teruggedraai kan word nie, is vir my ’n massiewe kick;  
toe het ek baie vinnig nóg gekry. En skape is tropdiere; 
’n mens kan nie net één hê nie.” 

Al haar tatoeëerskape is hartseer. “Ietsie melancholies 
aan hulle. Maar terselfdertyd ook speels. Ek wil eintlik 
nie die tatoes te veel interpreteer nie; op die ou einde is 
dit net nog iets spelerigs. Ek dink dis vir mense moeilik 
om te aanvaar dat iets wat so permanent is nie ’n dieper 
betekenis het nie. Dit het nie. Dis iets waarvan ek hou 
en wat vir my mooi is.” 
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“MAAR EK HOU VAN DIE SPEL 
TUSSEN DIE WOORD EN DIE 
BEELD. DIS HOE JY DIE 
WÊRELD SIEN, EN HOE JY DIT 
MET MENSE WIL DEEL.”
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