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IN ’N NOG RELATIEF ONONTGINDE SUBGENRE IN AFRIKAANS ONDERSOEK TWEE 
VROUESKRYWERS DIE INTIEME SPANNINGSLYNE IN ONS HUISE.

D ink net as elke huishouding 
’n stille argivaris van die 
alledaagse gehad het; as ’n 

“sekretarisvoël” in iedere huis, 
paleis, pondok of sinkhok sou kon 
sit en neerskryf wat regtig in ons 
binnekamers gebeur.

In die literêre subgenre “domestic 
noir” begin ’n aantal skrywers om 
hulself in die rol van gesinsekretaris 
in te dink; om die gewone, die 
realistiese en die alledaagse op te dis 
aan ’n leespubliek wat reeds alles 
gesien het, maar soms wil 
weghardloop van wat in hul eie 
binnekamer gebeur. Aangesien 
hierdie subgenre ingedeel word by 
die misdaadverhaal, weet die leser 
ook daar sal ’n paar 
naelbytoomblikke wees – en heel 
moontlik selfs bloed.

Om oor die “donker van die 
gesin” te skryf is nie noodwendig 
maklik nie en die leeservaring is 
daarom ook minder eenvoudig as in 
ontsnapfiksie.

Vroue vasgevang
Afrikaans het onlangs twee werke in 
die domestic noir-genre opgelewer. 
Naomi Meyer se Web het in Maart 

2017 by Queillerie verskyn en kort 
daarna Elsa Hamersma se Die mense 
langsaan by LAPA Uitgewers. In albei 
boeke word op die vrou se belewenis 
van die intieme ruimte en haar 
onuitgesproke opwellings van angs in 
die houvas van ’n huwelik gefokus.

Naomi kies om die vrou se lyf as 
oorlogsone oop te skryf. Baie gou 
weet die leser reeds die egpaar se 
dogter het verdwyn en stelselmatig 
ontvou daar ’n verhaal om die lyf en 
die psige van die ma. Dat albei 
vroue later in gevaar verkeer, is 
belangrik vir die konteks, want in ’n 
land waar verkragting en seksuele 
molestering alledaags is, neem 
Naomi die leser van waarnemer tot 
deelnemer. Sy speel meesterlik met 
die gedagte van die internet as web 
en die “spinnekop” wat wag...

Web is verder aktueel omdat dit 
ook die belewenis van die vrou as 
ekonomiese wese, vasgevang in 
webbe van relatiewe rykdom en 
relatiewe armoede, belig. Naomi 
beskryf die woede van dié wat nie 
het nie en die magteloosheid van dié 
wat meer het, maar nooit genoeg nie.

Elsa se fokus is kleiner en skerper 
en val op die binnekamer. Haar 
vroue hunker na liefde en erkenning, 

maar in Die mense langsaan val die 
kollig juis op die diskrepansie tussen 
die droom en die werklikheid. Die 
vroue moet sterk wees; hul ken optel 
en maak of alles agter daardie mure 
mooi en goed is. Elsa huiwer ook nie 
om die bloed te laat vloei nie.

Sterk 
spanningslyne
Skrywers soos Chanette Paul betrek 
in hul krimi’s al jare lank die 
binnekamer en die vrou se 
emosionele reaksie daarop. In 
Ewebeeld roep sy selfs die Bloubaard-
sprokie op. Sy fokus egter op die 
leeservaring en stu die storie een lyk 
op ’n slag vorentoe; gedagtig aan die 
leser wat uitgedaag wil word, maar 
ook die bevrediging wil smaak van 
’n lekkerleesboek wat positief eindig. 
Dit is waarom Chanette as een van 
ons beste gesien word: Sy vergeet 
nooit dat sy eintlik moet vermaak 
nie.

Elsa en Naomi is minder genadig.
Naomi se sterk spanningslyn sluk 

die leser in en daar is hoop, maar 
uiteindelik word die leser self in die 
web van erkenning toegespin. Elsa se 
skryfwerk is byna emosieloos. Sy 

Binnekamer se  
angs gekarteer
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stapel die alledaagse op en die leser 
ervaar daarom die oomblikke van 
angs en opwinding besonder intens. 
Ook in haar storie is daar hoop, maar 
sy lewer nie die tipiese einde waarin 
al die skurke agter tralies sit nie. Die 
vrou word agter die tralies van haar 
huis vasgekeer en moet uiteindelik 
haarself red.

Die meeste van ons woon in sulke 
selfgeskepte tronke – om die 
buitewêreld uit te hou. Die vraag 
sou wees: Kan ons ook, soos Elsa se 
gevangenes, opstaan en daadwerklik 
optree?

’n Sekretarisvoël se biologiese 
naam is Sagittarius serpentarius; die 
slangvanger wat sonder ruskans deur 
die kosmos moet wandel. Dalk, net 
dalk, is dit makliker om slange te 
vang as om die mensdom se 
binnekamer te karteer. Maar Elsa en 
Naomi het Afrikaans verryk deur 
die bloed in die slaapkamer in 
treffende ink te omskep. 

DEUR IZAK DE VRIES

WEN! Ons gee 3 stelle van  
Die mense langsaan en Ewebeeld weg.  
SMS TG + LAPA en jou naam, van en 
posadres na 44131.
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