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“Nog ’n paar jaar  
om te gaan”

PG se Siener in die SuburbS word ná 44 jaar steeds oPGevoer. dié 
skrywer kyk teruG én vorentoe...

D it is ’n Vrydagoggend, net soos vyf jaar terug, 
wat ek die pad Rysmierbult toe aanpak. En soos 
vyf jaar gelede raak ek weer die pad byster. Iets 

wat eintlik nie moeilik hoef te wees nie, geoordeel aan 
PG se aanwysing: “Ry voor winkel verby, ’n ent verder 
is my hek.” Nogal kripties, vir ’n skrywer.

Die probleem met die “ent verder” is dat daar ’n 
kruispad by die winkel is. Moi kies toe die verkeerde 
rigting.

Gelukkig ken almal aan dié kant van die Mooirivier 
vir PG. ’n Vrou met moeë oë leun op ’n besem terwyl sy 
die pad na Sémoér verduidelik.

Aan die eindpunt van die kweper-en-granaatlaning 
wag PG my in. Sy vrou, Marie, kom ook uit die huis toe 
sy die kar hoor. Vertel trots van haar een kleinseun wat 
nou ’n ouditeur op die Maagde-eilande is.

“Hallo, my kind,” groet hulle en ek verlang sommer 
na my ooms en tannies in die ou Wes-Transvaal. Sout 
van die aarde, dink ek, noem jy mense wat jou laat voel 
of jy by die huis is sodra jy jou voete op hul werf sit.

“As jy dink jy kom voer die laaste onderhoud met my, 
maak jy ’n fout,” verklaar PG. “Ek is van plan om nog ’n 
paar jaar hier rond te wees.”

Hy lyk inderdaad goed, ten spyte van sy stryd teen 
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prostaatkanker die laaste paar jaar. ’n Bietjie skraler, die 
hare effe yler, maar daardie stoute vonkel in die oë en 
vlymskerp, unieke brein is steeds daar.

Die nag toe N.P. dood is
“Verlede jaar Julie met my 80ste verjaardag het ek nie só 
gelyk nie,” sê hy. “Die kanker was in my hele lyf. Ek 
was seker dis die einde en toe ek in Pretoria is, besluit ek 
om my uroloog te gaan groet. Hy was by ’n kongres in 
Amerika en sy vlug was met ’n dag vertraag, anders sou 
ek hom nie daardie dag raakgeloop het nie. Hulle druk 
my toe sommer in om hom te sien.

“En toe ek nou vir hom sê ek is daar om te groet, kry 
hy so ’n kyk in sy oë en haal ’n papier uit sy kongreslêer 
uit. ‘Daar is ’n nuwe behandeling waarvan ek by die 
kongres gehoor het. Laat ons nog net dit probeer.’

“Die metode was nog nie voorheen in Suid-Afrika 
gebruik nie en die mediese fonds het dit nie goedgekeur 
nie. R38 000 per maand. Onmoontlik, maar toe praat sy 
vrou met ons: ‘Oom PG, ons het nie kinders nie. Ons 
wil graag die eerste drie maande se behandeling betaal.’”

Met ’n blinkigheid in die oë vertel hy verder. “En só 
word ek toe die eerste pasiënt in Suid-Afrika wat met 
dié middel behandel word. Dit was nie twee weke nie, 
toe is my telling af. Met my laaste toets was die telling 
weer op, maar weet jy, ek het ’n goeie lewe gehad. As ek 
nou moet gaan, moet ek gaan. Ten minste het ek nege 
maande se kwaliteit-lewe bygekry.”

Dis hierdie soort toeval wat dit vir PG onmoontlik 
maak om ’n ateïs te wees. Dít, en ’n mistieke ervaring 
toe hy in st. 9 (gr. 11) was. Vir die eerste keer vertel hy... 

“Ek was 17. Op pad huis toe. Dit was pikdonker. Ná 
21:00, want die klok het al gelui vir die swart mense om 

uit die dorp te wees. Tot vandag toe kan ek dit nog nie 
aan iemand verduidelik het nie, want ek het nie die 
woorde daarvoor nie. Ek het net skielik hierdie besef 
gekry – die besef dat hierdie versameling selle hier in my 
kop en liggaam my mý maak, maar dat ek ook meer is as 
die selle in my lyf.

“Daar was ook ’n ander keer waarvan die 
sinchronisiteit van die gebeure net te veel was om 
toevallig te wees. Ek was op ’n reis deur Europa toe ek 
een aand na ’n porno-movie in Antwerpen kyk en skielik 
net hierdie steekpyn voel. Gelukkig was dit vinnig 
verby, want die laaste plek waar ek ’n hartaanval wil 
kry, is in so ’n teater.

“Die volgende dag is ek na ’n hotel in Leuven waar 
Karel Prinsloo my bel met die nuus dat N.P. (van Wyk 
Louw) oorlede is. Om 22:00 die vorige aand toe ek 
daardie pyn gehad het. Jong, dan word ’n mens koud.

“Ek het uitgestap en ’n beret in ’n toeristewinkeltjie 
gekoop. Toe koers gekies na die Katolieke kerk in die 
ouer deel van die dorp. Daar ’n kersie vir hom gebrand, 
en vir die res van my toer in elke stad ’n kers vir hom 
gebrand. Die laaste kersie was by die Notre Dame in 
Parys. Toe ek daar klaar is, toe het ek afsluiting binne 
myself gekry, want dis by hom wat ek so ’n groot respek 
vir die Katolisisme gekry het.

“Die grootsheid van goed soos hierdie sal my altyd laat 
glo, al is dit nou nie op die gereformeerde manier soos 
my oupa Venter geglo het nie. Daar is iets wat teoloë en 
spiritualiste miskyk. Wat dit is, weet ek nie.”

Die groot eensaamheid
PG, of Pietman, soos sy gesin hom noem, het op 
Cornelia in die Vrystaat grootgeword. Wanneer ’n mens 
in die winter van jou lewe is, erken dié ontvanger van 
verskeie pryse, dink jy baie terug.

“Ek het wonderlike prentjies as ek aan my kinderjare 
terugdink. My pa, die skoolhoof van ’n plaasskool, wat 
my gewys het hoe verlam ’n perdeby sy slagoffers. En 
hoe ’n jakkals al sy vlooie in ’n klein bolletjie saamrol. 
Dis die waarheid. By die skool was daar ’n gronddam. 
Die jakkals het so agteruit geloop tot net ’n swart 
bolletjie vol van die vlooie in die water oorgebly het. En 
toe laat spaander hy.”

Sy ouers het PG leer lees voordat hy skool toe is. “My 
pa het vir my Die heks in die hooimied in sub A gekoop. Ek 
het dit dadelik vlot deurgelees.”

Hy onthou hoe hy die dae afgetel het tussen die 
biblioteek se besoek elke twee weke. “Ek en my vriend 
Albie van Wyk was veral mal oor Braam le Roux se 

“Dis onregverDig om te vra 
watter karakter is my 
gunsteling. elke een is ’n 
bietjie soos ek, maar ook 
glaD nie. Die enigste 
perfekte karakter is Die een 
wat jy op en af in jou kop 
hier in Die stuDeerkamer 
laat afspeel.”
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boeke. Dit het gegaan oor hierdie vampier wat elke kort-
kort Masadi’s verslind het om sy bloedlus te stil.

“Toe kom kuier hy een keer daar by my en dit is 
doodstil en pikdonker in die kamer. Toe begin Albie om 
‘grrr’ te maak. Ons het mekaar histeries gehad.”

PG se oupa Venter het ’n groot invloed op hom gehad. 
“Hy het ’n rukkie by ons gebly en ’n kamer met my 
gedeel. Een aand word ek wakker van ’n spook so ’n 
entjie van my bed.

“‘Oupa! Oupa! Oupa! Hier’s ’n spook!’
“Eers glo hy my nie, maar toe sien hy ook iets beweeg. 

Ons was doodbang, tot ons toe uitvind dit is die gordyn 
se weerkaatsing in die spieël wat die ‘spook’ is.

“Ek was die jongste en die enigste seun. My ma het 
altyd vertel sy was so bly die oggend van my geboorte 
dat dit ’n ou seuntjie is – tot hulle my daar uittrek en ek 
so een groot straal deur die kamer gepie het. In haar oë 
was ek net haar seuntjie.

“My twee ouer susters het my maar lekker 
rondgeneuk. Tog was ons baie lief vir mekaar. Wanneer 

ons die lang pad Potchefstroom toe aanpak, sal ons 
kinders lemoene of eiers eet om te kyk wie van ons die 
stinkste in die kar kan poep.”

Dit is op Cornelia waar hy ook die eerste keer aan 
dramas blootgestel is. “Toneelgeselskappe het klein 
dorpies gereeld besoek. Omdat ons huis die naaste aan 
die saal was waar die opvoerings gehou is, het hulle ons 
meubels in die opvoerings gebruik. Ons garage se dak 
het direk uitgekyk op die agtererf van die stadsaal. Op 
daardie sinkdak het ek baie goed van drama geleer. Ek 
het gesien hoe ’n akteur die sitplek van ’n bussie uitpluis 
en dit as ’n baard gebruik.

“Vandag is daar nie meer baie mense met wie ek hierdie 
wêreld kan deel nie. My pa het altyd van die ‘groot 
eensaamheid’ gepraat. Ek verstaan nou wat hy bedoel. Ek 
is die enigste van ons gesin wat nog leef. My varsitypêlle 
is oorlede. André P. Brink was een van die laaste Sestigers 
wat nog geleef het. Nou is hy ook weg. Ons was nou nie 
soos huisvriende nie, maar sou darem groet as ons mekaar 
raakloop. Hy het een van my dramas ’n ‘aborsie’ genoem. 
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Dit vergewe ’n mens nie maklik nie, maar ons het wel 
respek vir mekaar gehad. Hans du Plessis kom baie hier. 
Ons is vrinne, al raak ek soms gatvol vir die ou man. Dis 
vir my ook so lekker om met Chris Barnard te kuier. Hy 
is ’n bietjie jonger as ek, maar verstaan waarvan ek praat.

“My oupa het nie my skryfwerk beleef nie; hy was 
reeds oorlede, maar my pa het. Toe hy later van die ou 
huis na my suster moes trek en hulle by hom wil weet 
watter boeke moet saamgaan, toe sê hy net ‘alles wat 
Boet geskryf het’. Met Spies en Plessié het hy hom 
doodgeskaam, maar tog week ná week gekyk.”

Wil niks verklap nie
Daar’s ’n sagte kloppie aan die deur. Marie, met koffie en 
tuisgebakte melktert. Die Ierse wolfhond Knakkie 
vergesel haar. 

“Hy is ’n liewe dier,” verklaar PG, terwyl Knakkie my 
met yslike lekke in my gesig groet.

“Nee, Knakkie,” keer hy. “Maar sies tog, Ma, hy is die 
ander dag geknater.”

Marie los ons toe sy die skinkbord neergesit het. Soos 
gewoonlik wil sy nie by wees tydens PG se onderhoude 
nie. Knakkie loop dikbek agterna.

“Ek sal seker maar skryf tot die dag wat ek doodgaan. 
Dis nou vir solank my brein kan, maar die brein is mos 
’n snaakse ding. Vir my is hy orraait, maar as die kinders 
hier by die hek uitry, sê hulle vir mekaar: ‘Jong, maar Pa 
gaan darem nou vinnig agteruit. Het jy gesien hy kon 
nie eers oom Koos se naam onthou nie?’ ”

En ja, hy werk op die oomblik aan ’n paar goed, maar 
dis “brood in die oond” en hy wil niks verklap nie. “Daar 
is ’n musical, ’n drama, ’n roman en mense karring aan my 
om ’n fliek van Siener te maak. 

Miskien ’n storie oor sy kinderjare. As ek die dag 
doodgaan, gaan daar meer onvoltooide manuskripte as 
mense by my begrafnis wees.

“Dis onregverdig om te vra watter karakter is my 
gunsteling. Elke een is ’n bietjie soos ek, maar ook glad 
nie. Die enigste perfekte karakter is die een wat jy op en 
af in jou kop hier in die studeerkamer laat afspeel.

“Fees van die ongenooides is sekerlik dié boek waarvan ek 
die meeste seën gekry het. Ek het e-posse hier van Elsa 
Joubert waarin sy skryf dat sy die roman al twee keer 
deurgelees het. John Kannemeyer het dit ‘die groot 
Afrikaanse roman’ genoem. En net toe die dônner my 
begin prys, toe sterf hy.”

Dig oor die dood
“Al wat ek agterlaat, is DNA ... en miskien ’n paar 
woorde,” sê hy terwyl sy oë deur die hordes boekrakke 
soek. “Dis nou as hulle my boeke kan kry. As die kinders 

hier was, is al my boeke deurmekaar en my wyn op.”
Uiteindelik kry hy dit waarna hy soek. ’n Eksemplaar 

van Die teerling. “Mense dink dat ek nie gedigte geskryf 
het nie, maar daar is tóg ’n paar wat ek dink nie te vrot 
is nie.”

Hy leun vorentoe, skuif sy bril reg en sê: “Hier is ’n 
lange. Ek is nogal trots op hom. Wil jy dit hoor? Dit 
gaan oor ’n professor, ’n vrot digter, wat besig is om 
dood te gaan.”

Ek knik en wag. Dis ’n heilige oomblik dié. 

PG begin lees...

Ek skryf my laaste
en dus onafgewerkte woorde in Saal 3.
Die trae –
bekommer my vir oulaas oor wat met trae rym
dit moet iets wees soos vae.

Want in Saal 3
slaap net die tot vaagheid-toe-verdoofdes in die nanag
op rytjie beddens, waar ons, die traagstes-sterwendes wag.

Fok nou die rym
Dis te vermoeiend vir ’n man wat môre sterf

En ek het my verbeel
Hoe dat die stoete van herinnering afhaas,
afstorm in blink hospitaalgange 
voor die sterwendes se geheues verby.

Of in loopgrawe rondom bomgate.
Of selfs in voorhuise waar sterfgevalle
die voorreg het om lepel in eie dak te steek.

Nou wonder ek waar is myne dan
Waar is my prosessie sondes, wandade, gewetenskwellinge,
liefdesleuens en al die goed wat my geraak het?
En die gesigte wat ek aangekyk gehad en soms geloof het
hol nie verby nie?
Dalk het my gewete al voor my gevrek.
’n Mooie gedagte, die vroeë vertrek.

Ons praat van oorkant en van brûe
al weet ons van die spikkel verdwyn.
Die flitsie ek en al my ryme
sal onverstelbaar klein en sigbaar en stil
onsigbaar word.
En dit is goed so.
Laat my sterwe. 

DEUR MARLIZE LEYDEN
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