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Boeke wat skrywers  
laat skryf 

OPPIRAK

16 

Ek is dankbaar die eerste geskrewe woorde wat oor 
my lippe gekom het, is nie deur my hand geïnk 
nie. Dat ek met my vinger die woorde soos miere 

op ’n wit woestyn van links na regs gevolg het, na 
wêrelde wat in my oë geklim en nooit weggeraak het 
nie. Die taal sou op my wag, as ek die dag gereed was 
om dit te lees. 

Ek weet nie wat ek voor my eerste biblioteekkaartjie 
met my lewe gedoen het nie, maar daardie dag het my 
antie (ook my sub A-onderwyser en die een wat my leer 
lees het) ons biblioteek toe geneem. Die gebou is vandag 
steeds ’n veilige hawe. 

Ek moet bieg, ek en baie ander kinders het in 1996 in 
sub A vir Boet en Saartjie gelees. Hul seisoene het 
verander van een bladsy na die volgende; met ’n Buks, 
die hond, ’n moeder en ’n vader. 

In my goue kinderdae het ek ’n Boeta en ’n Sussie 
geken. Ons het tuck shops gehad, ons het éclair-lekkers en 
wind-chips geëet, die hond se naam was óf Vlooietaxi óf 
Never Die en die klere wat Boet en Saartjie gedra het, 
het ek slegs een keer ’n week in die kerk gedra. Ek het 
sommer vir Boet en Saartjie in my gedagtes oorgeskryf. 

DEUR JOLYN PHILLIPS

Hierdie boekreeks hoort op my leespad, want dit is die 
boeke wat my leer lees het. Hierdie boeke was my eerste 
tree tot die letterkunde; wat my nuuskierig gemaak en 
elke week na die hoek van Hoof- en Kapokblomweg, 
Gansbaai (langs die munisipale kantoor), aangedryf het. 

Harry se herrie
Later was ek behep met die Harry Potter-reeks. Ek het 
die hele jaar my ouers gepes om vir my Order of the 
Phoenix vir my 13de verjaardag te kry. Hierdie boeke 
trek steeds saam met my, veral die een wat ek toe wel vir 
my verjaardag gekry het. Toe ek die pakkie oopmaak, is 
die titel Harry Potter en die Orde van die Feniks. My moed 
het in my skoene gesak en my trane was naby, want ek 
wou die oorspronklike, Engelse weergawe gehad het. 

Toe die oorspronklike in die biblioteek beskikbaar word, 
het ek die twee tale saam gelees. En daar leer ek onwetende 
die waarde van vertaling – die towerkuns van vertaling wat 
die wêreld vir my in my eie taal kom wys het.

My smaak in boeke het mettertyd verander en ek het 
Ena Murray se boeke gelees (met die rooi-
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biblioteekkaartjie-slegs-vir-grootmense) op pad huis toe. 
My ma het altyd vir my skrywers se name neergeskryf 
wie se boeke ek vir haar moes kry. As dit nie Murray, Dot 
Serfontein of Pirow Bekker was nie, het sy Eleanor Baker 
gelees. Teen die tyd dat ek groot genoeg was daarvoor, 
het ek in my pa se boeke belang gestel. My pa het hom 
opgehou met woorde oor die regte wêreld, die woorde 
van die nou. Hy was lief vir biografieë en nie-fiksie en 
digkuns. Ek kon nie verstaan hoe ’n mens so lank aan so 
’n dun boekie kon lees nie. 

Boeke wat karring
In 2016 tel ek Valda Jansen se digroman Hy kom met die 
skoenlappers in ’n boekwinkel op. Die verteller se woorde 
is gemaak van lig en nag – ’n eklips. Ek weet nie waar 
die skrywer die woorde gaan haal het nie, maar dit is ’n 
boek wat ek op my bedkassie hou. Daar word na die 
boek verwys as grotendeels romanties en dat daar 
outobiografiese elemente voorkom. Ek het geglimlag toe 
ek hierdie opinies lees. Die verteller se woorde is 
digterlik in die sin dat die woorde in akkoorde praat; 
hulle praat melodie, ritme en harmonie. Net soos die 
verteller gryp die woorde na lig, breek by punktuasie. 

En dan is daar een oomblik in die boek waar die 
skrywer die romankuns op sy kop keer. Valda loop iets 
in my hart storm wanneer die verteller haarself onthul as 
“Valda Jansen – die metafisika”! In daardie oomblik het 
Valda my geleer die waarheid is ’n feeks, ’n inkantasie; 
onbetroubaar en transendentaal. Ja, die verteller verwar 
jou met waarhede wat aan jou outobiografie karring. Die 
woorde stap lig, maar die lewe karring.  

Boeke het my ook waaksaam gemaak, my op my plek 
gesit, my ego se wekker stilgemaak. In die 
veelbekroonde Viëtnamees-Amerikaanse skrywer Viet 
Thanh Nguyen se kortverhaalbundel The Refugees pronk 
een veral, “The Black-Eyed Woman”. Die onbekende 
verteller is ’n spookskrywer, iemand wat ander se boeke 
vir hulle skryf. Die verteller kla by haar ma dat sy so ’n 
bietjie erkenning sou waardeer. Haar ma reageer deur vir 
haar ’n storie te vertel van haar tuisland; oor ’n 
verslaggewer wat geskryf het oor die haglike 
omstandighede in die tronke daar. Toe word aan die 
joernalis gedoen presies dít waaroor hy geskryf het ...

Die verteller se ma waarsku ook: “Dit is wat gebeur 
met skrywers wat hul naam op goed sit.” Dié woorde sal 
vir ’n paar skryfewighede by my spook. Dis ’n illusie dat 
boeke ophou praat wanneer ’n mens die boek se bek 
toemaak. Die afrekening is dat ’n boek nie bek of stem 
nodig het om te kan praat nie; dit hou aan praat, al hou 
jy op lees. Of skryf.

Gebundel tussen digbundels
Partykeer, in jou leesland, kom karakters en vertellers 
aangestap omdat jy hulle gekoop of gekies het, maar ek 
wil glo dat die karakter met dié boek agter my 
aangehol het. Elke jaar vind ek myself hierdie boek 
lees. Die omslag het na my geroep. Ek het dit uitgehaal 
toe ek my rooi biblioteekkaartjies ontvang het. 

Die hoofkarakter se lewe het ’n hoofstroom in my 
bors kom oopbreek. Die roman wat in my uitspoel 
soos die titel suggereer. Hoe kon woorde soos dryfhout 
kabbel? Die boek het ’n nêrens in my oopgekrap, die 
(h)erkenning dat die niks ook kan vertel. Ek verwys na 
Dalene Matthee se Die uitgespoeldes – haar woorde wat 
altoos in my uitspoel en oor my spoel. 

Op die oomblik sit ek gebundel tussen digbundels. 
Hulle is my veilige hawe, my anker, die plek waar ek 
stilhou. Dis S.V. Petersen se spreker se “Bede” vir “die 
vloek straf van ’n donker huid”, voorgeskryf vir my 
eerstejaars in die departement Afrikaans en Nederlands 
aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Ek sit langs 
P.J. Philander se “Konka” en wil vir sy spreker sê ons 
noem dit ’n “ghellieblik” waar ek bly. Ek doseer 
digkuns en behandel onder meer die swart Afrikaanse 
skrywers. In memoriam loop ons saam met Petersen, 
Philander, Adam Small en nou die “Sondagdigter”, 
Patrick Petersen. 

Hul woorde woed, kom in verset; hul woorde “sing 
met gebalde vuiste”, soos Patrick Petersen se spreker in 
“O stroomop geliefde ma” (ter nagedagtenis aan Lilian 
Ngoyi). Ek lees hul werk voor vir my studente (al 170 
van hulle). Ek lig dié digters se woorde, hul brawe 
woorde wat vir ’n gelyke Afrika geskryf en gedroom 
het, soos ’n kers. Ek leer saam met my studente en elke 
week draai hierdie studente my na Small se 
kompasnaaldwoorde: “Ek twyfel nie aan die toekoms 
van Afrikaans nie, solank daar mense is wat Afrikaans 
praat, sal die taal bestaan.”  

My leeslandskap het groter geword. Om te trek raak 
al hoe moeiliker. Ek, wat al hoe meer boeke in my 
wêreld indra; ’n boeknomade, ’n woordboemelaar. As 
ek vir my ’n ander lewe kon kies, sou ek vir ’n lewe 
wou lees. 

PEN Afrikaans bestaan ter wille van uitdrukkingsvryheid en 
die bevordering van die Afrikaanse woordkuns. Met die 
Boeke wat skrywers laat skryf-rubriekreeks nooi ons 
vooraanstaande 
skrywers om te vertel 
watter boeke hulle 
geïnspireer en as 
skrywer gevorm het.
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