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Boeke wat skrywers  
laat skryf 
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D ie pad na skryf maak ’n klompie lang draaie. 
My ma het in my laat-laerskooldae ’n plan 
bedink om my aan die lees te kry – en te hou. 

Ek mog een Afrikaanse en een Engelse boek per maand 
kies en sy sou dit vir my koop. Nadat ek dit gelees het, 
moes ek haar vertel wat in die boek gebeur. 

Dit was genoeg om my te laat vra vir nog. Ek het my 
by die plaaslike openbare biblioteek aangesluit. Topsy 
Smith, C. F. Beyers-Boshoff, Cor Dirks, Stella 
Blakemore, Theunis Kroch, Lourens Stopforth, Hendrik 
Brand... Ek was ’n kind van die sestigs wat teruggelees 
het in die vyftigs. Name wat ek nie meer kan onthou 
nie. Een wat ek wel onthou, is Twee vir ’n stuiwer deur W. 
A. Hickey. Dis ’n boek oor mossies en een van die 
weinige dinge wat hierdie leser, toe in sy tienerjare, van 
meisies laat vergeet het.

My oupa was ná sy aftrede ’n rondreisende verkoper vir 
Nasionale Boekhandel en by hom het ek ’n ander hupstoot 
gekry. Hy was self ’n dramaturg met ’n belangstelling in 
Afrikaanse letterkunde. Dit was nie net alles Mooi Annie 
en Nasionale Boekhandel se boeke nie. By hom het ek 
André Brink se Die ambassadeur, Etienne Leroux se Sewe 

met Kerneels Breytenbach

Dae by die Silbersteins en Een vir Azazel, Chris Barnard se 
Duiwel in die bos en Breyten Breytenbach se Die ysterkoei 
moet sweet en Die huis van die dowe geleen en gelees. Nie 
altyd verstaan nie, maar dit het die nuuskierigheid oor 
Afrikaanse boeke by my ingebrand. 

Vestig ’n leesbasis
Ek had die voorreg om by Human & Rousseau saam met 
Ampie van Straaten te werk. H&R se korrespondensie-
stelsel het ’n mens in staat gestel het om goed- en 
afkeurbriewe aan skrywers te lees. Daaruit een belangrike 
les: Om kreatief in ’n taal te kan skryf is dit nodig om te 
weet wat ander kreatiewe mense met daardie taal maak. 
As jy ander tale magtig is, is die lees van hul literêre werke 
iets wat jy kan gebruik om jou visie, verbeelding en styl te 
verbreed. Niemand is ooit volleerd nie.

Volgens Ampie kon ’n mens veral by digters dadelik 
sien of die digter wyd lees en dig-tradisies ken. Dit geld 
ook prosa. Daarom sou jong skrywers aangeraai word 
om te gaan kyk watter werke deur die Afrikaanse 
departemente by die universiteite behandel word en ’n 
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leesbasis te vestig, van  C. M. van den Heever tot by 
Willem Anker. 

Dit bring my by die boeke wat op die een of ander 
manier vergete geraak het. John Miles is bekend en elke 
nuwe publikasie van hom verskuif die einders van ons 
letterkunde, maar sy vroeëre werke is nie meer almal in 
druk nie. Gaan soek in die biblioteke na Okker bestel twee 
toebroodjies, Donderdag of Woensdag en Blaaskans – die 
bewegings van Flip Nel. (Kroniek uit die doofpot behoort reeds 
op jou rak te wees en Die buiteveld en Voetstoots is steeds 
beskikbaar.) Met Miles kry ’n mens altyd heelwat meer 
as wat op die oog af blyk.

Eben Venter se romans (veral Ek stamel, ek sterwe, 
Horrelpoot en Wolf, wolf) hoort op ’n mens se leeslys te 
wees, maar die een wat by my al ’n paar herlese beleef 
het, is Begeerte. Harry Kalmer is eweneens iemand wie se 
goeie hoedanighede nie genoeg aandag gekry het nie. ’n 
Duisend stories oor Johannesburg is welbekend, maar 
Kniediep, En die lekkerste deel van dood wees en Vlieger het ’n 
groter ontvangs verdien.

Toast Coetzer se Naweek is in 2009 gepubliseer, en dit is 
jammer dat hy sedertdien so stil geraak het. Naweek is 
struktureel baie interessant en moet met Anna M. Louw 
se Kroniek van Perdepoort saamgelees word. Van Louw 
gepraat: Haar laaste roman, Vos, is een van die onvolprese 
meesterwerke in die Afrikaanse letterkunde vanweë haar 
soomlose assimilering van die Faust-verwysingsveld.

Die probleem met boeke wat oor die hoof gesien is, is 
dat hulle neig om ouer werke te wees. ’n Mens kry hulle 
net in groot en universiteitsbiblioteke. Meer onlangse 
boeke het die voordeel dat hulle op rakke staan en 
herontdek kan word voordat hulle vergete raak. 
Wanneer jy jou draaie dáár maak, gaan staan ’n bietjie by 
Wilma Stockenström se prosa stil. Die kremetartekspedisie 
en Abjater wat so lag is verpligte leesstof wat my betref, 
maar daar is nog drie romans wat ryke leeservarings 
bied: Uitdraai, Eers Linkie dan Johanna en Kaapse rekwisiete. 

Die kuns van skryf
Ek noem hierdie werke omdat hulle almal op die een of 
ander manier ’n invloed op my gehad het. Dit is seker 
nie raadsaam om te spesifiek daaroor te wees nie, maar 
ek moet net noem watse soort dinge dit is wat my opval.

By John Miles is dit deurlopend sy hantering van 
dialoog, asook die manier waarop hy die emosionele 
binnestroom van die roman vestig sonder om dit te 
sinjaleer. Met dialoog het hy reeds in Okker bestel twee 
toebroodjies geëksperimenteer en in die later werke verfyn. 
Romanskrywers weet dat jy nie ’n roman kan bevolk 
met mense wat almal dieselfde praat nie. 

Stockenström is vir my in baie opsigte te vergelyk met 

die Amerikaanse skrywer Richard Ford. ’n Mens moet 
moeite doen met die lees – dit is wanneer jy elke nou 
en dan die leesproses verander en hardop lees, die sinne 
uitspreek en in jou asem en mond voel hoe die 
paragrawe lewe kry, die sinne uitbundig of guitig of in 
gedempte toonaard. En die humor! Droog, skalks...

Ons lewe in ’n tyd waarin skoliere en 
universiteitstudente nie behoorlik ingelei word in die 
rykdom van retoriese middele nie. Ek het al geleer dat 
’n skrywer ironie net moet gebruik as jy self byderhand 
kan wees om vir die leser uit te spel dat hy die 
geïmpliseerde teendeel in ag moet neem. By 
Stockenström is daar groot pret en plesier ingebed en 
dit is hardop lees wat jou help om die sleutels te vind. 
Soms ook die punte aan einde van paragrawe lees as ’n 
langer stilte sodat die humor kan sweepslag. 

Eben Venter kry dit in Begeerte reg om hierdie soort 
skryfwerk vol te hou, maar vir my is die beste 
voorbeelde daarvan te vind in Lettie Viljoen se 
Landskap met vroue en slang.

Die kuns lê natuurlik in die balans tussen humor en 
die ernstige verhaal-bouwerk. Dít is wat ek by Miles, 
Venter, Winterbach en Stockenström wou naspeur. By 
Kalmer en Coetzer gaan dit oor struktuur en 
modaliteit. Wat is ’n skrywer bereid om te waag terwyl 
hy die narratief skep?

Uiteindelik, soos sekerlik die meeste skrywers beleef, 
word die skryfproses gevoed deur dít wat jy gelees het, 
en in jou onderbewuste vassteek. Ek het al baie 
gewonder hoekom dit vir my onmoontlik is om humor 
uit my skryfwerk te verwyder. ’n Mens sê vir jouself 
dat dit “maar is hoe ek is”. Dis net die halwe waarheid. 
As jy moeite gedoen het met die leesproses gaan die 
invloed daarvan deursypel.

’n Mens moet seker waak teen te veel analise van eie 
werk. Ek weet net dat my belangstellingsveld besig is 
om te verskuif. Ek het taamlik laat in my loopbaan ’n 
hegte vriendskap met Johan en Ria Smuts gesmee wat 
my besiel het om weer terug te keer na dr. Con de 
Villiers en Hennie Aucamp se kortverhale. Soms moet 
’n mens genoeg geleef het om ou skrywers nuut te leer 
waardeer en versot te raak op die kuns van stories 
vertel. Dis waar ek nou is.

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.


