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Martjie Bosman se debuutbundel, Landelik 
(2003), is bekroon met die Ingrid Jonker-prys. 
En nou het ons ’n derde bundel, wat slim is 
sonder om intellektueel te wees; met 
betekenisvolle diepgange wat herbesoeke 
waardig is.

Die omslagafdruk (’n wasige skildery van 
Ryan Loubser) met sy reën, verkeer en 
spookhuis en die strydigheid in die bundeltitel 
voorspel bestaanswerklikhede van vastigheid 
en vloeibaarheid, “ ’n vertroude vreemde 
woning” (bl. 11).

Die “woon”-motief impliseer die 
aanwesigheid van die mens in plaaslike en buitelandse 
landskappe, wat kopruimtes insluit. Die voorafgaande 
aanhaling van Friedrich Hölderlin as bundelmotto getuig 
van hierdie menslike aanwesigheid, digterlike 
waarneming en die verkenning van plekke met 
subjektiewe gewaarwordinge.

Die aanvangsgedig, “Oidipus”, reik terug na mitologiese 
en argetipiese betekenisse. By “die knooppunt van die 
paaie” (bl. 9), voorgestel deur die omslagafdruk met sy 
opgehoopte motors, word sekerhede vertwyfeling. 
Motoriste kan aangeval word. Die dood is ’n werklikheid 
soos Oidipus onwetend sy vader as ’n vreemdeling by die 
kruising doodgemaak het. Nie-weet en onbeantwoorde 

vrae staan sentraal.
Die bekende verkeer en stadslewe bring 

ook vervreemding (vergelyk “Buitestander”), 
maar ook ’n gevoel van behoort en liefde  
(bl. 32). In die tiperende “Foxtrot van die 
vleiseters” word die oordaad uitgedruk in 
meervoude meer as vertroosting. 

Nie-plaaslike landskappe van musiek, 
kunswerke en historiese figure word 
uitgebreid en bepeinsend uit ’n Suid-
Afrikaanse perspektief besoek. Die werke van 
Turner en Oerder word byvoorbeeld 
vergelyk. Die Noordelike Halfrond word ook 

betrek en geografiese besonderhede en persoonlike 
belewenisse loop intensiverend saam soos in “Heidelberg, 
Duitsland” en die klankryke “Reykjavik”.

Mites en transformasie is sterk elemente en landskappe 
verander. Achilles se sekere wêreld van dapper dade is 
uitgedien; sy naam nou net ’n swakplek. ’n Intertekstuele 
spel met titels en ander letterkundetekste soos “Kanna hy 
kô hystoe” bring nuwe perspektiewe en die waarneming 
sorg ook vir humoristiese beelde (bl. 29, 72). 

Hierdie bundel vra vir verdere ontginning. Wat my 
bybly, is die gelate rustigheid van veral “Die verbode 
vraag”, wat hartverskeurende pyn verberg.  
– Marietjie du Plessis
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Dié boek, bedruip in byvoeglike naamwoorde 
en weldeurdagte kosclichés, se laaste letter 
moet van die bord gelek word – waarna jy, 
ongemaklik gelees, ’n middagslapie moet 
inwerk om die vetterigheid te verteer.

Schalk Schoombie, joernalis, akteur en 
dramaturg, se debuutroman, Boomkastele, is in 
2016 vir die ATKV-prosaprys én die Jan 
Rabie-Rapportprys benoem. Sy jongste 
roman stel nie teleur nie; Rooi haring is ’n 
vlymskerp woordfees. Die kosblogger Greta 
Burger, ’n dapper antiheldin, hou haar lyf 
speurder, maar daar is ook haar glibberige 
kêrel met sy gordel wat uithang soos ’n hond se tong en 
venynige swierbol-restaurateurs. 

Die sentrale slagofferfiguur is die “volk se liefling”, 
Hartman Swiegers. Sy uitermatige bekendheid in die 
kosbedryf is ongeloofwaardig in die Suid-Afrikaanse 
kultuur, aangesien die plaaslike bedryf nie soveel roem 
bring nie. Tog kon dit vir alle praktiese doeleindes die 
Afrikaanse musiekbedryf gewees het en dié element 

oortuig tog namate die storielyn ontvou. 
Die speurverhaal sit jou, soos die titel 

suggereer, op ’n dwaalspoor – deurspek van 
motief en verdagtes (hoewel die jakkalsdraaie 
mettertyd te dik vir ’n daalder raak). Die 
slagoffer is ’n opperste vark; die heldin ’n 
langnek-vrou wat gereeld na haarself as ’n 
“frats” verwys. Die ontwikkeling wat sy as 
onwaarskynlike hoofkarakter ondergaan, is ’n 
bemagtigende oomblik vir die moderne, 
seksueel bevryde vrou in die Afrikaanse 
letterkunde.

Schalk hanteer die gevaar van oordaad 
deurlopend: vraat-, heb- en magsug word literêr gesteun 
deur die kwistige gebruik van beelde, clichés, eindelose 
kosverwysings en oorgewig karakters, wat lewe kry in 
sy skerpsinnige karakterisering. Die boek kon meer 
kompak gewees het en minder karakters sou dit dalk 
makliker gemaak het om sake bondiger te skets en die 
momentum te behou. Alles sluit nietemin goed en 
gemotiveerd by mekaar aan. – Annami Mailovich
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