
103 lente 2017 | taalgenoot 



104 TaalgenooT | lenTe 2017

LAPA

BOEKKARAKTERS, NOU OOK IN AFRIKAANSE FIKSIE, KRY AL  
HOE MEER ’N REALISTIESE LYF ...

Koebaai, kuisheid! 

’N Stewige antie op ’n 
motorfiets gaan jy nie 
sommer in ’n 

modetydskrif kry nie. Kyk maar 
mooi, die lente is op ons en die 
modebase glo ons wêreld bestaan uit 
dingetjies met tuitmondjies; dogters 
het plat borste en seuns is androgien. 
Selfs passie ontbreek. Die 
meisiekinders se oë staar en die 
seunspoppe bestudeer mekaar se 
handsakke.

Hoe verfrissend anders is dit nie 
om “gewone” mense te ontmoet in 
talle lekkerleesboeke wat die laaste 
ruk verskyn het nie. Vandag se helde 
en heldinne lééf. Hulle het lywe. 
Hulle het reeds kinders gehad. Tog, 

ten spyte van alles, soek hulle 
skaamteloos na die soort passie wat 
in toentertyd se boeke skynbaar net 
jongmense beskore was. Die ouer 
garde moes mos getroud en dus kuis 
wees. 

Sanet Smit, een van Alta Cloete se 
hoofkarakters, vind op haar 50ste 
verjaardag uit haar man, Willem, 
het ’n buite-egtelike verhouding. 
Wanneer hy selfmoord pleeg, begin 
sy die gebrek aan passie in hul 
huwelik verstaan: hy was gay. Sanet 
is eers hartseer, dan woedend en 
uiteindelik weer soekende. Lees 
gerus Net ’n mens en kyk wat gebeur 
wanneer sy ’n ou vlam raakvry.

Santie van der Merwe se verkope 

styg met elke roman wat sy die lig 
laat sien. Haar stories lees lekker, 
maar sy bou dit om karakters wat 
soos gewone mense klink. Neem die 
hoofkarakter in haar nuutste roman, 
Ver in die wêreld Kittie. Kittie is 
middeljarig en het pas ’n erge 
liefdesteleurstelling gehad. Dit keer 
haar nie om weer ’n mens met ’n 
hartklop te word nie.

Fiksie word groot
Hierdie minder subtiele skuif is ook 
in die VSA te bespeur. 
Topverkoperskrywers soos Kathryn 
Stockett (The Help) en Sue Monk 
Kidd (The Secret Life of Bees) het ’n 
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hele generasie lesers genoop om oor 
meer aktuele onderwerpe te lees.

Dit is al of ontsnapfiksie 
“volwasse” geword het. Die gewone 
leser pas nie meer in die klere van 
die androgiene poppe in die 
lentekatalogus nie en lesers haal al 
hoe meer hul beursies uit vir 
karakters wat soos hulle lyk en 
optree.

Vandag se leser is akuut bewus van 
gebeure in die samelewing vanweë 
die sosiale media. Jy hoef nie meer 
koerant te lees om te weet wat 
aangaan nie; Facebook gee jou die 
hooftrekke. Ons skrywers volg die 
tydsgees. Hulle skryf wat hul lesers 
lees.

Die generasiegaping krimp ook. 
Skoolkinders lees hul onnies se 
inskrywings. Die onnies hou kontak 
met hul ouddosente. Hulle kan dit 
nie meer wegsteek wanneer hulle ’n 
nuwe verhouding begin nie. Oupas 
en oumas loer gretig na wat in hul 
kleinkinders se lewe aangaan. Hulle 
neem selfies wanneer hulle spesiale 

dae in die restaurant vier.
Katalaya, die hoofkarakter in 

Kristel Loots se Foxtrot van die liefde, 
is ouer as 60 en basta. Die einste 
Katalaya, met ’n effens seniele ma in 
die ouetehuis en ’n omgesukkelde 
kind by die huis, kan steeds die 
sitvlak van ’n man in ’n leerbroek 
geniet. Wanneer sy boonop agter 
daardie sitvlak op ’n motorfiets 
klim, nou ja. Sestig is helaas nog net 
’n grens waaroor spietkops 
bekommerd moet wees.

Deurwinterde debute
Ja, selfs ons skrywers kan nie eens 
meer hul verjaardae wegsteek nie; 
Google vertel jou alles.

Jeanette Stals debuteer met haar 
eerste krimi nadat sy al 70 geword 
het. Lien Roux-de Jager en Peet 
Venter skryf nog soos jongmense, al 
sê die Wiki anders. Irma Joubert en 
Hans du Plessis verkoop deesdae 
meer boeke oorsee as in Suid-Afrika, 
al spog hul CV van baie dekades se 

kennis. Die punt is, daardie 
drommels wat die lenteklere probeer 
adverteer, kan baie leer by die 
hedendaagse skrywer. Vergeet van 
androgien. Vergeet selfs van die 
bytjies en die blommetjies; ons 
skrywers en lesers is al daar verby. 
Ontmoet die lovers wat nie skrik vir 
plooie nie. 

Sophia Kapp se Oorlewingsgids vir 
’n bedonnerde diva het meer as 40 
weke in die top-100 vir fiksie 
gekuier. 

Simoné, die hoofkarakter, is nie 
ryk nie. Sy is nie jonk nie. Sy het ’n 
kind en is reeds twee keer geskei. Sy 
baklei met haar ma en sukkel om die 
huis af te betaal. Tog laat hierdie 
vrou ’n jonger man weerlig sien.

Vergeet van Huis Aandskemering 
se stoep. LAPA se skrywers hou die 
drukpers besig en hul doodgewone, 
deurleefde karakters maak dat 
bladsye fluks geblaai en e-tablette 
dikwels herlaai word. 

DEUR IZAK DE VRIES

“DIE GEWONE LESER PAS NIE MEER IN DIE KLERE VAN DIE 
ANDROGENE POPPE IN DIE LENTEKATALOGUS NIE.”


