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Lien, die skrywer

’n Visuele kunstenaar maak haar skrywersdebuut

32 

’n Foto is dalk ’n duisend woorde werd, maar 
woorde het nie grense nie.

In die kunswêreld is Lien Botha, ’n 
kunstenaar-fotograaf, nasionaal en internasionaal 
gevestig. Sy ken die visuele – van dít wat iets moet 
suggereer tot harde nuus. Die visuele was as ’t ware haar 
kreatiewe slypskool en op 54-jarige ouderdom het sy die 
oorgang gemaak en die woordwêreld met haar 
debuutroman, Wonderboom, betree.

Die roman is die produk van ’n MA-graad in 
kreatiewe skryfwerk aan die Universiteit van Kaapstad 
onder leiding van Etienne van Heerden. Wonderboom 
speel af in ’n post-apokaliptiese Suid-Afrika met geen 
sentrale regering nie en vigilantes aan die stuur van sake.

Een resensent beskryf haar skryfstyl as ’n 
“samevoeging van Ingrid Winterbach, Karel Schoeman 

en Marlene van Niekerk”. Lien se reaksie hierop is: “Ai, 
weet jy ... ek dink nie ek moet dit te ernstig opneem nie. 
Aan die een kant is ek oorweldig hierdeur en aan die 
ander kant dink ek ek moet dit met ’n knippie sout vat. 
Ons skryf uit dieselfde grond. Ons ken dieselfde 
ideologieë, idiome. Natuurlik sal style oorvleuel.

“Dit is nog early days ... hopelik is daar nog ’n tweede 
of ’n derde roman.”

Sy is maar skrikkerig vir wat mense van haar werk sal 
dink. “Dalk sê iemand: ‘Sy moet liewer net aanhou 
foto’s neem.’ ”

Soos ’n oorlewingskursus
Lien het in 2007 begin om dagboekinskrywings oor 
Bettysbaai te doen. “Daar is baie interessante karakters,” 
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sê sy. “Stropers, 
tree-huggers. Goed 
gebeur.” Die 
meestersgraad-kursus 
het haar “gedwing” om 
te skryf én daaroor te 
praat. “Alles wat jy 
vergader, moet op ’n 
dag iewers heen gaan,” 
sê sy. “Om ’n vorm van 
jouself te maak is amper 
’n oorlewingskursus.

 “Etienne was 
bemoedigend, empaties; 
wat vir jou sê jy kán die 
ding doen. Ons het baie 
lekker gesels oor boeke, 
die lewe ensovoorts. 
Om in te skryf vir die 
kursus is een van die 
slimste goed wat ek nog 
ooit gedoen het.”

Oorgang
Sy het ligvoets die 
oorgang van foto’s, en die visuele in die algemeen, na 
woorde gemaak.

“Die oorgang was nie so woes nie. En nou hét ’n mens 
dit gedoen. Dit was nie so moeilik as wat ek gedink het 
nie. Die (skryf-) proses is totaal meevoerend. Niks anders 
maak saak nie. Teks is in jou kop en alles is moontlik. 
Dit is ’n opwindende medium − los van alle grense.

“Alles wat jy doen, besluite wat jy neem, niks is 
tevergeefs nie. Absoluut alles oor die laaste drie dekades 
het ek ingespan (in die roman). 

“Ek sal enigiemand wat vermoed hulle kan skryf, 
aanmoedig om ’n boek te skryf. Elkeen het ’n storie.”

Mooi Afrikaans
Lien glo daar is diepte in die Afrikaanse letterkunde. 
“Daar is fantastiese skrywers in Afrikaans. Hulle red 
Afrikaans; probeer ons losskryf uit die verlede.” 

Van Heerden se naam duik dikwels op. Maar Van 

“Ek sal EnigiEmand wat ’n 
vErmoEdE hEt dat hullE kan 
skryf, aanmoEdig om ’n boEk 
tE skryf. ElkEEn hEt ’n storiE.”

Niekerk en Winterbach 
en Eben Venter en S.J. 
Naudé is ook skrywers 
wat sy hoog aanslaan. 
“Ek is gebyt deur iets 
wat my oorrompel 
het.”

Lien is skrywer én 
kunstenaar. “Dit sal 
great wees om so 
50/50-bestaan te voer.” 
Dit is egter of die 
skryfgogga haar denke 
oorheers. Sy is 
opgewonde oor die 
nuwe veld wat sy kan 
ontgin en oor kan leer. 
“Maar ek sal nooit 
ophou om visuele werk 
te doen nie. ’n Mens 
kan die goed parallel 
doen.”

Afrikaans rol lekker 
oor haar lippe. “Dis 
maar hoe die mense 
gepraat het,” sê sy, of 

dit alles verklaar. “Ons is biblioteek toe, elke Donderdag 
in Pretoria-Noord. Elkeen het vier boeke uitgeneem.”

Lien het baie gelees. Haar geskenke was boeke. Maar 
eintlik wou sy boer. Die wit pluim van katoen het haar 
van kleins af bekoor. Sy het ’n groot waardering vir “die 
aarde, die grond en die seisoenale”. “Ek het ’n groot 
ontsag vir boere.”

Die skrywer in haar is losgewoel en 
reeds besig met ’n tweede roman. 

“As jy wag, gaan die lewe verby, 
daarom het ek so gou moontlik 
aangegaan.” 

Sy begewe haar weer in fiksie, maar 
met ’n aweregse, visuele inslag: Een van 
haar karakters in die nuwe boek is ’n 
begrafnisfotograaf. 
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