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Boeke wat skrywers  
laat skryf 
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Ons het ons eie skrywer in Benoni gehad. H.S. 
van Blerk. Hy het nie ver van ons gewoon nie, 
ook op ’n hoewe. Hy het daagliks leerlinge met 

sy bus van Brentwood Park skool toe gekarwei. Die 
Hoërskool Brandwag in Northmead. Dan het hy hom 
gemaklik in die bus gemaak en gesit en skryf totdat die 
skool uitkom.

Hy was destyds lid van die Ossewa Brandwag en het 
tydens die Tweede Wêreldoorlog saam met ’n paar 
handlangers probeer om die poskantoor in Benoni op te 
blaas. ’n Verbyganger is dood en oom Hendrik is die 
doodstraf opgelê. Sy vonnis is later tot lewenslank 
verander en in Pretoria-Sentraal het hy met oorgawe 
begin skryf. In 1948 laat die Nasionale Party oom 
Hendrik vry om sy gang te gaan. Hoewel my ouers sy 
gewelddadige optrede van destyds veroordeel het, was 
twee van sy boeke op ons karige boekrak: Losdonkies en 
Twee stuiwers vir ’n mossie. Dit was weliswaar die eerste 
twee “grootmensboeke” wat ek as kind gelees het. Die 
armoede en sukkelbestaan van die waterdraers en 
houthakkers is reeds vroeg in my bewussyn geplant, 
asook die beeld van ’n ou man wat in ’n leë skoolbus sit en 
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skryf. Skryf is harde werk, en eensaam, het ek vroeg reeds 
besef.

Rebelse jeug
Ek was lief vir die veld en behep met diere, en P.J. 
Schoeman se Van jagter tot wildliefhebber en Fanie se 
veldskooldae, asook O.P.M. Prozesky se Ons voëls, het 
hierdie belangstelling ’n geweldige hupstoot gegee. Ons 
voëls is steeds op my rak, hoewel dit hier in Nieu-Seeland 
nie van veel hulp is nie. In ’n artikel soos dié sou ’n mens 
graag een Afrikaans-onderwyser wou uitsonder wat ’n 
deurslaggewende rol in jou skrywersloopbaan gespeel 
het. Ongelukkig kan ek dit nie doen nie. My Afrikaans-
onderwysers het deur die bank boomdiagramme en die 
roede bo die fynere nuanses van die woord verkies. 

Buiten Die son struikel van Dolf van Niekerk kan ek nie 
’n enkele Afrikaanse boek onthou wat op hoërskool ’n 
indruk op my gemaak het nie. Een onderwyser het wel 
’n groot invloed op my gehad, en dit was Miss Pienaar in 
matriek, my Engels-onderwyser. Sy was die eerste mens 
wat my behoorlik na ’n gedig laat kyk het. Terwyl ons 
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oproepvorms van die Suid-Afrikaanse Weermag vir 
verpligte militêre diens reeds in die pos was, het sy 
onder meer “Anthem for Doomed Youth” van Wilfred 
Owen en ander oorlogsdigters soos Sassoon behandel.

Om boeke te lees was nie een van my prioriteite op 
hoërskool nie. My pa is dood net voor my 13de 
verjaardag, en met die ystergreep van die ou patriarg uit 
die weg, het ’n tyd van jeugdige losbandigheid en 
oormaat aangebreek. Sonder televisie, afgesluit van die 
res van die wêreld en vasgevang in ’n Christelik-
nasionale drukgang, was daar wel ’n paar wegwysers vir 
die soekende jongmens. Swazi Music Radio kon met ’n 
ou buisradio met ’n lug- en ’n gronddraad op kortgolf 
opgevang word en dit het my persoonlike universiteit 
geword. Bob Dylan, The Doors, Frank Zappa, King 
Crimson, Can, Amon Düül II, Aphrodite’s Child en 
duisende ander ondergrondse musikante en progressiewe 
rock-groepe het my ontvanklike brein beset. 
Ondergrondse musiek – saam met ’n goeie dosis alkohol, 
THC en die aanvanklike, ietwat selfbewuste en lompe 
tienerseks – het my op ’n doelgerigte koers geplaas om 
van die maat- en rigsnoere van my prille jeug ontslae te 
raak. 

Selfs die weermag kon nie my gees demp nie en het my 
van ’n goeie skeut woede en ’n heel genuanseerde sin vir 
opstand voorsien om later heel woordryk te kon raak. 

Nuwe wêreld ontvou
Toe breek die groot bevryding aan. 1980. Snor City. Die 
Universiteit van Pretoria. Afrikaans-Nederlands. Ek was 
23. ’n Halfgeletterde maplotter van die Oos-Rand, met 
’n ghitaar en omtrent 40 of 50 blues- en folk-liedjies in 
sy repertoire beland tussen die kinders van die room van 
die volk. Kinders van opvoeders, Springbokke, uitgewers, 
akademici. En só, tussen my uitgelese vriende en met 
dosente soos Rena Pretorius, Elize Botha en A.P. Grové, 
word ’n nuwe wêreld soos ’n wonderbaarlike tafereel voor 
my oopgevou. Van Melle, Van Bruggen, Rabie, Leroux.

Ek was een van die gelukkige mense om Grové in sy 
laaste jaar voor sy aftrede as dosent te hê. In een lesing 
oor ’n dubbelperiode het hy ’n vergelyking tussen NP 
van Wyk Louw en DJ Opperman aangebied wat ek tot 
vandag toe as een van die hoogtepunte van my ietwat 
wisselvallige akademiese lewe voorhou. Die helderheid, 
die insig, die oopvlekking van die diepere betekenis van 
die poësie het my daar en dan daarvan oortuig dat poësie 
naas musiek die hoogste vorm van kuns is. 

In 1985, uitgerafel, deurgeskaaf en glad nie in ’n 
toestand om ’n positiewe bydra tot die samelewing te 
kan lewer nie, skryf ek in vir my honneursgraad in 
Afrikaans-Nederlandse letterkunde by Wits. En met 

lektore soos Ernst Lindenberg, J.C. Kannemeyer, John 
Miles, Ampie Coetzee en Edith Raidt het ek nie ’n 
kans gestaan nie; hulle het boeke voor my neergesit en 
wêrelde vir my oopgemaak. 

As die skille van jou oë val
Inspirasie is ’n misterieuse verskynsel. Dit behels 
inaseming; om betekenis en insig in te adem en met die 
gees, ja, soms selfs ’n heilige een, vervul te word. Om 
ineens dinge te verstaan, verbande te trek, in vreemde 
tale te begin praat. Maar voordat ’n mens inspirasie 
behoorlik kan ervaar, het ’n mens iemand nodig om jou 
te leer lees, om die volle omvang van die enkele woord 
te begryp; dan die verhouding tussen woorde en hoe 
sinne gevorm word. Dit is waar ’n wysgeer, ’n rigter, ’n 
mens met insig ter sprake kom, iemand wat die 
betekenislae van ’n gedig of ’n stuk prosa, asook die 
doppe op jou oë, kan afruk. 

Ek kan steeds nie Tristia van Van Wyk Louw in my 
hande hou sonder dat Lindenberg met sy verlamde arm 
en skewe oog voor my opdoem nie. Hy het my Dante 
se hel laat ervaar net om één gedig in die bundel onder 
die knie te kry. Lees ek Willem Frederik Hermans tree 
ek in gesprek met Miles; Dan Roodt se miskende 
Sonskyn en Chevrolet en Gerrit Olivier se gees is by my. 

Hier is nie genoeg ruimte om van die miskende 
Afrikaanse boeke te praat nie. Daar is te veel. Johan 
van Wyk se eerste drie bundels het ’n hele geslag 
geïnspireer. En hoewel dié bundels langs die kantlyn 
van die kanon moes staan, leef die gees daarvan steeds 
in talle bekroonde mense se werk. Dan was daar Lettie 
Viljoen (Ingrid Winterbach) se verstommende 
kortverhaal in Stet, “ ’n Wolkie so groot soos ’n man se 
hand”, en haar magnum opus, Belemmering. 

Dan natuurlik Wessel Pretorius se waansinnige, 
punk-agtige en benewelde kragtoer wat omtrent alle 
grense van swak smaak verskuif het: Storm Sevenster. En 
wat van Dirk Winterbach se debuutbundel, Die oranje 
boek? En R.R. Ryger se Beertjie en sy boytjies en Die spoed 
van die lewe. Dié boeke moes lankal reeds op die 
silwerskerm gepronk het. Só sal ek vir ure kon 
aankarring. 

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.


