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Net ’n fragment in 
Kleinboer se lewe 

MET SY DERDE BOEK, HIERDIE HUIS, VOLTOOI KLEINBOER ’N SIRKEL 
EN BIED OPNUUT ’N INTIEME BLIK OP SY BESTAAN.
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“Ek sit hier op ’n paar 
pilletjies, maar ek is 
gelukkig, nugter, in 

goeie gees en reg om te praat, al het 
ek die laaste ruk deur diep water 
gegaan.”

Aan die woord is die skrywer 
Kleinboer. Sy nuutste boek, Hierdie 
huis, is in Julie bekendgestel.

“Hierdie huis is gebore uit ’n 
chaos,” sê hy. “Dit bestaan uit 400 
fragmente geskryf oor omtrent vyf 
jaar. 400 chaotiese fragmente wat ek 
in volgorde moes rangskik. Ek het 
elke fragment gemerk. Baie vroeg, 
bietjie vroeg, bietjie laat, baie laat 
ensovoorts. Dit het my drie weke 
gevat voordat ek tevrede was.”

ONSEKER TYE
Dis ’n ander Fanie de Villiers, wat 
deesdae deur ’n onseker toekoms in 
die gesig gestaar word, wat so rustig 
sit en gesels.

“Agt jaar werk ek hier [as 
subredakteur by ’n Engelse koerant] 
en verlede jaar word ek toe van 
permanent na vryskut oorgeskuif. 
My kontrak sou ook net van 1 Julie 
tot 1 Julie word elke jaar verleng. En 
toe hoor ek ’n maand gelede 

[dieselfde tyd as die bekendstelling 
van sy boek] dit maak einde van 
hierdie jaar klaar. My direkte baas 
was net so geskok soos ek.”

Die rede vir sy ontslag is die pap 
gekoude toffie van regstellende 
aksie.

“Ja, ek is ’n wit, Afrikaanse man. 
En ja, ek is 61 jaar oud. Maar wat 
hulle nie verstaan nie, is dat ek ’n 
wit, Afrikaanse man is wat na ’n 
swart gesin kyk. Ek het ’n 
lewensmaat, Nelly, en is ’n oupa. Ek 
help my oorlede vrou se familie 
waar ek kan. My skoonma is ’n 
pompjoggie – ek dink sy is twee jaar 
jonger as ek – wat haar werk verloor 
het. Ek stuur elke maand geld 
[KwaZulu-]Natal toe. Ek betaal die 
sogenaamde black tax. Maar vir 
hierdie beleid is ek net ’n wit 
Afrikanerman van 61.”

Dis nie al wat Kleinboer se 
bloeddruk opjaag nie. Tydens ’n 
onlangse boekbekendstelling het hy 
met hartkloppings en lyfpyn wakker 
geword en ’n hartaanval gevrees. 
“Ek het dokter toe gegaan. Die EKG 
se uitslag was aanvanklik normaal, 
maar ’n stres-EKG het gewys daar is 
’n klein abnormaliteit in my hart. 

My een aartjie is effens vernou. Ek 
kyk nou maar na myself, so in 
Desember gaan ek weer vir ’n toets. 

“Ons sal dan sien of dit beter 
gaan, maar ek is nou permanent op 
’n beta-blokker, ’n pilletjie wat my 
hart stadiger laat klop. Ek is ook vir 
die volgende twee weke op ’n 
kalmeerpil. En die eerste keer in my 
lewe op ’n antidepressant. Dit werk 
wragtig! Onder die omstandighede 
voel ek fantasties.”

DRIELUIK
Vir die eerste oplaag van Hierdie huis 
is daar 1 200 kopieë gedruk. “Ek 
dink hy gaan herdruk word; hy 
doen goed. My vorige boeke het ek 
altyd gou gelees om te kyk of ek 
enige foutjies kon raaksien. Maar 
nou is ek soos ’n hond wat teruggaan 
na sy braaksel. Genade, dis moeilik. 
My gedagtes is nie daar nie. Ek 
sukkel al drie weke. Ek trek nou net 
oor halfpad met die boek. Ek het 
wel al ’n paar klein foutjies 
raakgesien; dis nie major nie.”

Dis duidelik: Ongeag al die 
struikelblokke en probleme sit ’n 
tevrede man oorkant my. “My eerste 
boek (Kontrei) was so half ’n rowwe 
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punk-boek uit die heup uit. Dan 
Roodt [van Praag, wat Kontrei 
uitgegee het] het amper niks 
verander nie. Hy het een vrou gevra 
– Jeanette Ferreira, dink ek – om die 
boek een keer deur te lees en te kyk 
vir ooglopende foutjies; dit was in 
2003.

“Toe, in 2012, kom Werfsonde. Dit 
was my watertrapboek, want ek was 
toe reeds besig met Hierdie huis. Die 
materiaal kom al van toe af en ek 
dog Hierdie huis is my Springbokspan 
waaraan ek bou en skaaf, laat ek 
solank my Curriebekerspelers 
uitkeer na Werfsonde toe. En dis wat 
ek gedoen het. Daai boek is nie 
heeltemal so goed ontvang nie, 
maar met die skryfwerk daarin is 
ek heel tevrede. Met die 
fragmente, daar is vir my lekker 
stukke daarin.

“Ek het Werfsonde geskryf 
nadat Lungi [sy tweede vrou] 
dood is, maar die fragment 
oor haar einde het ek 
uitgehou vir die einde. Die 
drieluik, soos hulle ’n trilogie 
noem, is nou voltooi. Ek 
dink ek sal nou eers weer 
oor jare ’n boek skryf. Vir 
eers moet ek nou fokus op 
geld verdien en my 
gesondheid. Ek het ook vir 
nou genoeg oor my  
eie lewe geskryf.” 

“EK IS OOK DIE EERSTE KEER IN MY LEWE OP ’N 
ANTIDEPRESSANT. DIT WERK WRAGTIG! ONDER 
DIE OMSTANDIGHEDE VOEL EK FANTASTIES.”
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CHAOS EN PERFEKSIE
Was die manuskrip se versorging 
hierdie keer makliker omdat hy so 
lank daaraan geskryf het? “Ek het 
met ’n groot uitgewer saamgewerk 
en het baie geleer. Jy weet, klein, 
maar belangrike goedjies soos om 
meer in die teenwoordige tyd te 
skryf. Hierdie huis is baie goed deur 
’n professionele redigeerder versorg. 
Hulle het net een klein fragment 
geskrap en ’n paar foutjies gekry. Ek 
het soveel jare daaraan geswoeg ek 
het amper ‘skoon’ kopie 
ingehandig.”

Om ’n skrywer, wat self ’n 
heeltydse taalversorger is, se teks te 
redigeer is sekerlik nie die moeilikste 
werk nie? “Almal maak maar foute. 
Ek het byvoorbeeld op een plek 
geskryf ‘besadiger’ en is toe 
reggehelp, dis ‘besadigder’. So, selfs 
ek maak foute, hoewel ek, as dit by 

taal kom, ’n taamlike perfeksionis is.”
Hierdie strewe na perfeksie geld 

nie na alle fasette van sy lewe nie. 
“In my hele huis is daar net twee 
areas wat ek beheer,” verklaar hy. 
“Dis die skryfkamer en die garage. 
En dis die enigste twee wat chaoties 
is. My vrou is ’n minimalis. Skoon, 
netjies, elke ding op sy plek. Maar 
daai twee plekke … Ek skryf ook in 
my boek ek dink daar is meer stof in 
my skryfkamer as in die tuin. Daar 
is ou koerante en dinge, alles vol 
stof. En ’n ou Joy Division-vlag; 
daarop staan ‘Disorder’ geskryf.”

Koerante en dinge ... En boeke? ’n 
Skrywer se skryfkamer lê sekerlik 
besaai van die boeke. “Dis een van 
die dinge waarna ek uitsien – om 
meer te lees noudat my boek klaar 
is. Die laaste vyf jaar het ek maar so 
een boek ’n jaar gelees. En min 
Afrikaans. Ek het darem gehou van 
Ryk Hattingh se Huilboek en 

Dominique Botha se Valsrivier het 
baie goeie stukkies ingehad. Daar is 
baie ander boeke wat ek tot my spyt 
en skande nog nie gelees het nie, 
soos Siegfried en Buys,’n grensroman 
van die skrywer Willem Anker. 
Maar ek sal nou opmaak daarvoor.”

Kleinboer woon van 1990 in 
Yeoville, Johannesburg, toe hy sy 
huis daar gekoop het. Is hy steeds 
gelukkig daar of sal hy ook koers in 
’n meer voorstedelike rigting kies? 
“Die geraas van die taxi’s voor my 
venster pla my en daar is nou drie 
keer soveel mense as in 1990, toe ek 
my huis gekoop het. Maar daar is 
nog steeds ’n happy vibe hier. Ek is 
heel gelukkig hier. Bedags voel ek 
ook heel veilig, maar as ek nie die 
Lotto wen nie, sal ek seker maar 
eendag hier doodgaan.” 
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Daar is twee soorte mense: Dié wat 
Kleinboer lees en dié wat nooit sal nie. 
Diegene wat in die eerste groep val, sal nie 
teleurgesteld wees in die laaste aflewering in 
sy drieluik, voorafgegaan deur die 
debuutroman Kontrei en Werfsonde, nie. 

In hierdie outobiografiese romans het 
Fanie de Villiers lesers soos ek begogel en 
enduit gefassineer met sy ongelooflike spel 
met taal, sy bereidwilligheid om eerlik te 
skryf oor sy verhouding met sy oorlede 
Zoeloe-vrou, Lungi, en hul seun, Jomo.

Hierdie huis fokus in groter detail op 
Kleinboer se verhouding met sy vrou en 
seun. 

Die skrywer ontgin geestelike, morele en ruimtelike 
verval en onsedelikheid beter as enige ander plaaslike 
skrywer. 

Daarbenewens word Kleinboer as verteller ’n tipe 
sosiale eksperiment, ’n soort uitlaatklep vir die diep 
menslike, pynlike stories wat gewoonlik ver van die 

bladsye van hoofstroom-fiksie gehou word. 
Watter ander skrywer is bereid om sy mees 
ekstatiese, maar ook mees vernederende 
intieme oomblikke, sy drange, vrese en 
vorms van verlies só aan te bied dat dit 
weke daarna nog by jou spook? 

Kleinboer is ’n meester wanneer dit kom 
by die bou van woordlegkaarte waarin elke 
stukkie die geheelindruk versterk. Anders 
gestel: Die marginale, die klaarblyklik 
oorbodige, die eksplisiete, die banale, die 
vreemde – hierdie klein oomblikke, 
versinsels en belewenisse word saam die 
roman se “groter waarheid”: Die 

(ongewone) liefde sal oorwin. 
As wit man vertel Kleinboer in Hierdie huis ’n finale 

deel van ’n oorkoepelende besin oor wat dit beteken om 
ongeag radikale, sosiale verandering vreesloos te lewe. 
Só ’n keuse is dalk net so moeilik, of maklik, as om op 
die Lotto-wen-nommers te besluit.  
– Jonathan Amid

Hierdie huis
KLEINBOER (PENGUIN) 


