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Amalia Abrieu is terug, maar dié keer is die 
vuurvreteraanklaer se kêrel, Hendrik Streicher, eintlik 
die groot antiheld in ’n verhaal van liefde, 
polisiebrutaliteit en verlies. Eie aan Dibi Breytenbach – 
self ’n regsgeleerde wat werk in ’n strafhof – se 
misdaadromans is die hoofkarakter nie ’n speurder nie. 
Heiliger is die laaste roman in ’n drieluik wat deur Saliger, 
haar debuutroman, en Vrediger voorafgegaan is.

In Saliger was die hoofkarakter die staatsaanklaer 
Amalia; in Vrediger die prokureur Willem Maarschalk. In 
Heiliger is Amalia en Hendrik terug op die voorgrond. 
Dié keer word dinge omgeswaai en die skrywer se 
voorliefde vir die antiheld ’n stappie verder geneem. 
Hendrik, Witteberg, skietbaaneienaar en voorheen lid 
van die weermag se spesmagte, se verlede haal hom in. 

Hendrik se geheimsinnigheid het van hom die dorp se 
swartskaap gemaak, en sake word vererger wanneer sy 

buurman se agtjarige seun doodgeskiet word.
Sterk sosiale kommentaar op temas soos 

polisiebrutaliteit en die invloed wat politiek op die 
hantering van vermeende misdadigers het, gee die 
verhaal diepte. Hoewel die eerste twee hoofstukke 
sukkel om aan die gang te kom is daar geen keer 
wanneer die eerste dominoblokkie eers val nie. 

Die storie is allesbehalwe soetsappig. ’n Kragtige 
katarsis sluit die roman af – iets wat skaars is in 
hedendaagse popkultuur. Breytenbach raak net beter en 
beter. – Annami Mailovich

Heiliger
DIBI BREYTENBACH (LAPA)

TERUG NA DIE 80’S
Hy is jonk, talentvol en baie besig – voor en agter die 
kameras – as akteur en rolprentvervaardiger. Roelof 
Storm het die titelrol in die bekroonde rolprent Johnny is 
nie dood nie vertolk. Hierdie fliek het ’n paar pryse op die 
Silwerskermfees verower en vat die kyker terug na die 80’s 
en die era van protesmusiek. Taalgenoot het met hom gesels. 

Vertel ons van jou rol.
Johnny, of Johan de Klerk, is ’n jong student in die laat 
1980’s. Hy werk by ’n record shop en is ’n aspirant-rocker. Hy 
is ’n dromer wat altyd op soek is na iets. Hy bly in ’n 
kommune saam met universiteitsvriende in hul storm-en-
drang-jare. Hulle probeer sin maak van die politieke bestel 
en vind aanklank by ’n nuwe vlaag van Afrikaanse 
protesmusiek. Johnny is eintlik agter die poetry aan en 
bevind hom amper per ongeluk in die middel van ’n 
revolusie. Uiteindelik is sy gees net te sensitief om sy 
drome te oorleef. 
Hoe het jy voorberei?
Ek het grootgeword met die enigmatiese figure van die 
beweging. My pa het die musiek in die huis geluister; 
Kerkorrel en [Koos] Kombuis het ’n groot invloed op my 
gehad. Toe die rol oor my pad kom, het ek geweet die 
geleentheid is baie spesiaal en dat dit reeds deel is van 
my. Dokumentêre navorsing van dié era was ook ’n baie 
waardevolle pasaangeër. 
Die fliek het beslis ’n dieper betekenis. Wat het jy 

daaruit geleer?
Ek kon worstel met die nalatenskap van die Voëlvry-
beweging en vrae oor ons kulturele erfenis vra. Die 
menslike verhoudings van die minder bekende 
volgelinge van dié beweging kom onder die loep. Hul 
omwenteling van toe tot nou is dalk ’n waardevoller 
toevoeging tot die debatte oor identiteit en 
samehorigheid. Die rolprent hou nie Voëlvry voor as die 
alternatiewe Afrikaner se bydrae tot die struggle nie. Ek 
dink dit is nogal gebalanseerd in die ondersoek na die 
impak en gevolge van die Reënboog-ideaal, of dan 
-illusie. As ek iets daaruit sou wou leer, sou dit ’n 
pleidooi wees teen Afrikaner-isolasie in ’n tyd van erge 
disconnect met ons mede-Suid-Afrikaners. Die 
belangrikste: Dit is nie sonder hoop nie.
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Vlerke vir almal is Marion Erskine se derde 
Afrikaanse boek. Vorige boeke sluit in Oos, 
waarmee hy ’n naaswenner in die Ek is ’n 
skrywer-kompetisie by Human & Rousseau 
was, en Donatello en Volksie, ’n chick-lit-roman 
wat deur verskeie humoristiese situasies 
gekenmerk is.

Vlerke vir almal is ’n jeugroman gemik op 
tieners, maar baie ouers sal ook daarby aanklank 
vind. Die storie handel oor Dewald se lewe, wat 
omvergegooi word op Oukersaand (die 
openbaring van die treurspel moes dalk ’n bietjie 
vroeër in die boek gewees het); met traumatiese gevolge. As 
gevolg van hierdie tragiese gebeurtenis besluit Dewald en sy 
ouers dat hy van skool moet verander. 

Terwyl hy die stukke van sy lewe probeer optel, maak hy 
sommer op die eerste dag al vyande met die grootste boelie 
in die nuwe skool wat sy lewe vir hom baie onaangenaam 
maak. Dewald moet ook nuwe vriende maak, en benewens 
die daaglikse uitdagings waarmee elke tiener te doen het, 
het hy ’n spraakgebrek weens die trauma van Oukersaand 
ontwikkel. Dit word op ’n realistiese manier in die dialoog 
verwoord. Dit dra by tot die gravitas van die verhaal en is 
waardevol vir karakterisering. 

Daar is ook die vraag waarmee Dewald 
konstant worstel: Wat kon hy anders gedoen 
het om die noodlottige gebeure van daardie 
aand te keer?

Dewald maak gelukkig gou maats en hulle 
stig ’n ondersteuningsnetwerk vir 
boelieslagoffers. Die skrywer wend 
deurlopend ’n grafiese en simboliese 
skoenlappermotief aan om hoop aan tieners 
te bied wat onder boelies ly. 

Vlerke vir almal is opgedra aan Amanda 
Todd. Amanda was ’n 15-jarige Kanadese 

tiener wat in 2012 selfmoord gepleeg het nadat sy lank 
aanlyn geboelie is. Talle volwasse lesers en tieners sal 
sekerlik met hierdie verhaal kan identifiseer. 

Erskine gee in die storie ook praktiese wenke; sonder 
dat dit prekerig voorkom. Sy skryfstyl is gemaklik en die 
verhaal lees vinnig. Een van die boodskappe wat sterk na 
vore kom is dat jy moet besef jy is nie alleen nie. Met 
hierdie boek hoop die skrywer om afvlerk-mense, veral 
tieners, krag te gee om weer op te staan – en te vlieg. 
– Martie Swart
WEN! Ons gee 3 kopieë van Vlerke vir almal weg.  
SMS TG + VLERKE en jou naam, van en posadres na 44131.

Vlerke vir almal
MARION ERSKINE (HUMAN & ROUSSEAU)

“Domestic noir” is ’n literêre genre wat die 
laaste paar jaar al hoe gewilder geword het. 
Ook in Afrikaans is daar toenemend skrywers 
wat dié genre begin verken, soos in Elsa 
Hamersma se Die mense langsaan. 

Dié genre is in 2013 ’n naam gegee deur die 
skrywer Julia Crouch, met verwysing na haar 
eie werk. Op haar blog beskryf sy domestic 
noir só: “Dit vind hoofsaaklik plaas by huise 
en werkplekke en is grootliks (maar nie 
uitsluitlik nie) gefokus op die ervaring van 
vroue. Dit het te doen met verhoudings en is 
gegrond op die breë feministiese oogpunt dat die 
huissfeer uitdagend en soms gevaarlik kan wees.”   

In Die mense langsaan volg Hamersma dié voorskrif met 
twee sentrale vrouekarakters, Christine en Zebith. Hulle 
is kollegas wat elkeen hul eie probleme het. Christine se 
man, Frikkie, is ’n skynvrome diaken wat dobbel en in 
kroeë rondhang en boonop ’n groot rassis is. Zebith se 
verhouding met Coert is gekompliseerd en verbrokkel 
uiteindelik. Sy beskryf dit later in ’n brief aan hom as 

volg: “Dit is moeilik om vriende te bly met 
iemand saam met wie jy ’n toekoms wou bou 
en wat jou toe in die rug gesteek het.” 

Die twee kollegas is nie bewus van mekaar 
se probleme nie. Benewens hul 
liefdesverhoudings veroorsaak geld probleme 
– Lottogeld en erfgeld. Teen die tyd dat 
Christine en Zebith bure word, is albei se 
lewe op traumatiese wyse ontwrig en wag 
daar selfs verdere teëspoed. 

Die mense langsaan is ’n sterk roman met 
afsonderlike narratiewe wat toenemend met 

mekaar verweef word. Dit vertel nie net twee vroue se 
verhale nie, maar toon met kliniese presisie hoe skadelik 
ongelukkigheid tuis, geld en geweld kan wees. 

Met die spanningsroman wat teen dié tyd al uitgeput 
is, is dit verblydend om vernuwing te sien in die temas 
wat gewilde Afrikaanse skrywers aanpak. As elke 
Afrikaanse boek in dié genre so sterk kan wees soos 
Hamersma se poging, voorsien ek net goeie dinge.   
– Riaan Grobler

Die mense langsaan
ELSA HAMERSMA (LAPA)


