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DIE BAKKES-GESIN

Storievertel is in hul 
Bakkes-bloed

MARGARET BAKKES, WAT ’N JAAR GELEDE DOOD IS, HET NOOIT VAN HAAR KINDERS VERWAG 
OM OOK TE SKRYF NIE; TOG WAS HAAR IMPAK OP VERAL HAAR DRIE SEUNS GROOT ...

D ie Bakkes-kinders het 
grootgeword met die 
gekletter van die 

Remington-tikmasjien wat laatnag 
nog in die huis hoorbaar was. Ma 
Margaret was immers altyd besig 
om aan ’n storie te werk. 
“Vrystories” het pa Cas dit genoem, 
maar tog was hy besonder trots op 
sy vrou se skryfwerk.

Margaret het eens in ’n 
koerantonderhoud gesê 
ontspanningsleesstof is nie “stof en 
dons” nie. Die skrywer moet die 
leser met lewensprobleme 
konfronteer, maar dit ook oplos. Sy 
het gereeld interessante stukkies 
geskiedenis en boeiende mense as 
inspirasie vir haar skryfwerk 
gebruik. Só was haar laaste roman, 
Fado’s vir ’n vreemdeling, gegrond op 
inligting wat ’n familievriend, 
Cobus Ferreira, aan haar gegee het. 
Hy is professor O.J.O. Ferreira, wat 
onder meer navorsing oor die 
verhouding tussen die destydse 
Transvaal en Portugal gedoen het. 
Hy het die sogenaamde Homan-
dokument bekom wat deur Margaret 
gebruik is om dié boek te skryf wat 
in haar 80ste lewensjaar by LAPA 
verskyn het.  

Die woorde wat uit haar 
tikmasjien gevloei het, het op haar 
kinders afgevryf. Drie van haar vier 
spruite se lewe en loopbaan is 
onlosmaaklik aan woorde verbind.

,n Huis vol stories
Al drie seuns – Johan, rekenmeester 
en skrywer van reisverhale; Marius, 
joernalis en televisieteksskrywer en 
-vervaardiger; en Christiaan, 
bewaringskundige, veldgids en 
skrywer van jag- en veldverhale – 
vertel hul ma se invloed het eerder 
gelê in die omgewing waarin sy 
hulle grootgemaak het as direkte 
aanmoediging.

“Daar was nooit van ons verwag 
om ook te skryf nie,” sê Johan, 
“maar ons het met boeke en verhale 
– veral uit ’n historiese agtergrond 
vanweë my pa se loopbaan as 
militêre historikus – grootgeword 
en dit het my ’n dors na avontuur, 
ver plekke en ’n sekere romantiese 
uitkyk op die lewe gegee. Ek het 
eers op 42 jaar begin skryf nadat 
Riana Scheepers opgemerk het dat 
jong seuns geen hedendaagse 
avontuur- of reislektuur het om te 
lees nie en my gevra het om ’n paar 

verhale vir haar matriekseuns op 
Paul Roos [Gimnasium] te skryf”.

Marius onthou hoe hulle van 
kleins af omring is deur skrywers en 
woordmense en hoe elkeen wat 
genooi is om aan die groot tafel in 
sy ouerhuis te kom kuier, één ding 
moes saambring: ’n wonderlike 
storie. Daar is gekuier saam met 
mense soos Eitemal, Alba Bouwer en 
Con Viljee en dit was veral die 
stories wat “oom Con” op plaat 
voorgedra het wat hulle mateloos 
beïndruk het. 

“Ons is dus vroeg al geleer om 
onsself goed te kan uitdruk,” vertel 
Marius. “As jy jouself nie kon 
uitdruk nie, of nie ’n goeie storie 
gehad het om te vertel nie, kon jy 
nie die aand tafel toe kom nie. Die 
waarde van daardie aande was altyd 
die vermaaklike kommunikasie.”

Christiaan weer het kleintyd geen 
erg aan die akademiese en 
kunsaspekte van sy ouerhuis gehad 
nie. “Nou is ek dankbaar daarvoor,” 
sê hy, “want dit het my in staat 
gestel om die mistiek van die natuur 
op skrif vas te lê ... ek dink 
uiteindelik tog dat die vermoë om te 
skryf geneties vasgelê word”. 

Nie een van die kinders het 

78 TaalgenooT | lenTe 2017



79 lente 2017 | taalgenoot 



80 TaalgenooT | lenTe 2017

DIE BAKKES-GESIN

“ONS IS DUS VROEG AL GELEER OM ONSSELF GOED TE 
KAN UITDRUK. AS JY JOUSELF NIE KON UITDRUK NIE, OF 
NIE ’N GOEIE STORIE GEHAD HET OM TE VERTEL NIE, KON 
JY NIE DIE AAND TAFEL TOE KOM NIE.” - MARIUS BAKKES

Fiat vol vetkolle 
Al was sy ma nie die wêreld se voorste kok nie, het sy geweet hoe om slim te 
werk om heerlik te kan onthaal op watertandgeregte, sê Marius. Daarvoor het sy 
Pretoria plat gery in haar geel Fiat. 

“Ons gesin het in 1969 van Saldanha na Pretoria verhuis toe my pa by die RGN 
as direkteur van die Instituut vir Geskiedenisnavorsing aangestel is. Oorkant 
Sterland in Pretoriusstraat was daar ’n Chinese restaurant, Nan King. Wanneer sy 
dan weer ’n klomp mense oorgenooi het, het sy haar hele stel opskepbakke in 
haar karretjie gelaai en by Nan King gaan aflaai. Later in die dag is sy terug na die 
restaurant om die bakke vol kos op te laai. 

“Dan moes daar ’n kind saam met haar ry om agter te sit en te help om die 
bakke vas te hou. Later was die sitplekke vol vetkolle. In die 70’s was Chinese kos 
nogal ’n gewilde manier van onthaal. Sy het dan flambojant die bakke kos na die 
tafel gedra en almal het smaaklik geëet. Ek dink die enigste iets wat sy vir so ’n 
Chinese ete self gemaak het, was die tee.”

besondere waarde daaraan geheg dat 
hul ma ’n gepubliseerde skrywer is 
nie. Sy het dit in die loop van haar 
dag gedoen en was eerstens bloot 
ma. Oor die harde werk om sake 
gebalanseerd te hou het Margaret in 
’n koerantartikel gesê: “Vandag 
messel jy ’n tuinmuurtjie, môre werk 
jy ’n lappieskombers aanmekaar en 
tussenin skryf jy. Só gaan dit as jy 
kunstenaar en skryfster is.”

Nog ,n Bakkes  
wat skryf
Christiaan meen sy ouers het nooit 
veel verwagtinge van hom gehad 
nie, want hy was op skool ’n 
onderpresteerder. Nadat hy sy arm 
verloor het, het die 
oorlewingsinstink ingeskop; hy het 
diep gedelf en al sy talente ingespan.

“Ek het vir niemand gesê ek het 
begin skryf nie en ook geen 
verwagtinge gekoester nie en het 
uiteindelik die finale manuskrip vir 
my ma gegee om te lees. Sy het dit 
geneem en al die vloekwoorde, 
godslaster, brassery en gefuif 
verwyder en na Hettie Scholtz, haar 
uitgewer, gestuur om te lees. Hettie 
is egter nie onder ’n kalkoen 
uitgebroei nie en het besef my ma 
het met die manuskrip gepeuter. Sy 
het aangedring dat die oorspronklike 
manuskrip gepubliseer word. Die 
lang pad van Stoffel Mathysen het 
uiteindelik al my ma se verwagtinge 
oortref. Daarna was sy verlig en 
trots dat die onderpresteerder tog 
iets reggekry het.”

Johan het ook aanvanklik nie ’n 
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Pa Cas se invloed
Dr. Cas Bakkes was as dosent in 
krygsgeskiedenis verbonde aan die 
Militêre Akademie in Stellenbosch en 
later in Saldanhabaai. Van sy 16de jaar 
het hy getrou dagboek gehou. 

Vir ’n kort tyd ná die Tweede 
Wêreldoorlog het Cas ook as 
joernalis gewerk, maar sy kop het 
altyd teruggestaan na die akademie. 
Hy het in die 70’s die grensoorlog 
eerstehands ervaar en Boskroniek: 
Dagverhaal van ’n grenssoldaat 
geskryf. 

Dis ’n akkurate en eerstehandse 
beskrywing van die oorlog; geskryf 
in die vorm van ’n “dagbrief” aan sy 
vrou en aangevul deur korter briewe 
aan haar, sy vier kinders, sy ma, 
vriende en kollegas. Die dagboeke 
wat hy oor die jare bygehou het, is 
aan die Hervormde Kerk-argief in 
Pretoria geskenk.

woord gerep oor sy skryfwerk nie 
en toe NB-Uitgewers sy eerste 
bundel reisverhale vir publikasie 
aanvaar, was hy bang om vir sy ma 
en Christiaan, wat al ’n gerekende 
skrywer was, daarvan te sê. “ ‘Tog 
nie nóg ’n Bakkes wat skryf nie!’ het 
ek gedink. Ek wou nie nog een van 
die ‘Brontë-susters’ wees nie. Hulle 
twee was egter baie opgevat en van 
daar af was my ma een van die 
eerste wat my proeflopie-geskrifte 
gehoor het, al was dit partykeer net 
telefonies.”

Hoe trots Margaret op haar seuns 
se skryfwerk was, blyk uit die feit dat 
sy rye en rye van Johan en Christiaan 
se boeke aangehou en gereeld as 
geskenk uitgedeel het. Kleintyd is 
haar liefde vir stories en boeke 
aangewakker deur haar pa, Hendrik 
Aucamp, wat altyd boeke huis toe 
gebring het. Sy het later jare vertel 

van die een Hollandse boekie wat sy 
as kind gelees en wat ’n onvergeetlike 
indruk op haar gemaak het. 

Jobje’s avontuurlijke jeugd deur G. 
Schrijver vertel van klein Jobje, wat 
een Kersfees ’n lemoen as 
Kersgeskenk kry, maar kordaat 
verklaar: “Ek kies liewer ’n boekie.” 
In haar 85 jaar op aarde het 
Margaret met dieselfde benadering 
gelewe en al was dit ’n natuurlike 
proses, het sy en Cas hierdie liefde 
vir boeke en stories aan hul seuns en 
Matilde, hul dogter, oorgedra. 

“Ek weet vir ’n feit dat sy bitter 
trots was op al haar kinders,” sê 
Johan, “of hulle nou geskryf, 
kinders grootgemaak, 
televisieprogramme vervaardig of 
bloot net drooggemaak het.” 
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