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LAPA UITGEWERS

Pole van goed en kwaad 

VERGEET VAN STEREOTIPES – HIERDIE STORIES EN KARAKTERS DAAG JOU  
OM DIE GRENSE VAN REG EN VERKEERD TE ONDERSOEK ...

“Moet net nie ‘stout’ in 
die woordeboek 
gaan opsoek nie, 

want afgesien van die 
woordeboekverklarings is ‘stout’ een 
van daardie woorde wat in die 
volksmond ’n hele skaal van 
betekenisse het: van mooi stout tot 
lelik stout, en ’n hele bekvol stoute 
tussenin.” 

Dit is die woorde van prof. Hans 
du Plessis, taalkundige en skrywer 
van formaat. As die woordeboek nie 
kan help nie, en die volksmond is 
verwarrend, kan boeke van hulp 
wees?

Dalk, maar moenie eenvoudige 
antwoorde verwag nie. Selfs 

kinderboeke bied lank nie meer 
eenvoudige lessies nie. Neem 
Kattekwaad, ’n pragtige kinderboek 
deur Susan Ongansie, ’n 
debuutskrywer in LAPA Uitgewers 
se stal, oor twee oulike kietsies se 
kaskenades.

Susan draai die hele konsep van 
stoutwees op sy kop, want sy laat 
die skurke in die verhaal, Mors en 
Jors, se persoonlikhede ontwikkel. 
Die kwaai katte daag die kinderleser 
uit om anders te dink oor wát 
stereotipies stout kan wees.

Nog kinder- en jeugboekskrywers 
doen dit ook. In Jaco Jacobs se ’n 
Goeie dag vir boomklim klouter twee 
jong tieners in ’n boom, en bly daar, 

sodat die munisipaliteit dit nie kan 
afkap nie. Vir diegene wat nog 
onder die swaar, opgehewe vinger 
van ’n vorige politieke bestel 
grootgeword het, sou sulke 
uitdagende optrede waarskynlik ’n 
yslike pak slae beteken het.

Oneworld Publications, ’n 
Londense uitgewer wat met twee 
Man Booker-pryse kan spog, was so 
beïndruk met ’n Goeie dag vir boomklim 
dat hulle verlede jaar die wêreldregte 
op hierdie jeugroman gekoop het.

Gepraat van pryse, Asem, ’n uiters 
uitdagende boek vir ouer tieners 
deur Jan Vermeulen, het pas die 
IBBY (International Board on Books 
for Young People) -erelys gehaal. 
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Dit beteken dat IBBY die boek nie 
net deel gaan maak van ’n reisende 
uitstalling na verskeie internasionale 
konferensies en boekfeeste nie, maar 
ook van die permanente uitstalling 
in die Internasionale Jeugbiblioteek 
in München, Duitsland.

Asem vertel die verhaal van 
Barries Barnard, wat by sy 
vervreemde pa in die Oos-Kaap 
moet gaan bly ná ’n ongeluk waarin 
hy en sy vriende, almal onder die 
invloed van drank en dwelms, ’n 
verkeerskonstabel raak ry. Die klere 
en die vere waai gereeld; soet is 
Barries en Kie. beslis nié.

Nie so eenvoudig
In ’n onderhoud met Taalgenoot 
verduidelik Jan sy benadering só: 
“Die gebrokenes is vir my soos die 
Bybelse kleipot wat kraak of breek; 
eers dan straal die innerlike skat 
verrassend na buite: eerlike, egte, 
dikwels ongeslypte, onvergeetlike 
skatte.”

Of, soos die tiener in Kristel Loots 
se sonderlinge roman Blom in die hare 
háár rebellie verwoord: “Sy wil vry 
wees; nie elke dag oor haar skouer 
kyk of haar sondes haar inhaal nie.”

Presies, sê Hans. “Sonde is eintlik 

’n spirituele term en stout is ’n 
gebruikswoord. Sonde sluit stout in, 
maar stout is nie noodwendig sonde 
nie.”

Hans speel in sy roman Tussen die 
klippe juis met die konsep van sonde, 
want sonde en stout is nie 
eenvoudige terme nie, sê hy. 
“Daarom hoop ek die roman laat die 
leser oor die grense van stout dink.”

Sy nuutste roman, Drie vroue en ’n 
meisie, bevat juis ’n lyflike 
verhouding tussen ’n ouerige proffie 
en jong student wat beslis as stout 
bestempel kan word, want in die 
volksmond is seks dikwels stout. 
Deesdae skryf iemand soos Elsa 
Winckler, ’n diep gelowige mens, 
egter baie gemaklik onder die lakens 
in. Haar karakters hoef nie eens 
getroud te wees om mekaar 
behoorlik te kan geniet nie. 

Aan Taalgenoot verduidelik Elsa: 
“Vroue is seksuele wesens en stel 
belang daarin om oor seks te lees. 
Indien iemand nog daaroor twyfel, 
kyk na die verkoopsyfers van Fifty 
Shades of Grey. Seks tussen twee 
mense wat vir mekaar lief is, is ’n 
besonderse, spesiale en 
sielsverbindende gebeurtenis – dis 
wat ek probeer wys. Juis omdat ek ’n 
Christen is.”

Elsa se boeke verkoop besonder 
goed, ook oorsee. Haar kopers vind 
hierdie vryer omgang tussen die 
karakters bevrydend, meen sy. “ ’n 
Hele paar lesers het al vir my 
geskryf om te sê hoe die stories hul 
huwelikslewe help,” voeg sy met ’n 
groot glimlag by.

“Fiksie is ’n spieël van die 
werklikheid,” sê Hans. Hy glo dié 
neigings spruit uit die sprokies wat 
alle letterkunde onderlê. “Sprokies 
loop op die spoor van die grenslose 
betekenis van soet en stout as pole 
van goed en kwaad. Dit word dan 
een van die intertekste van die 
roman, want in elkeen van ons is daar 
die volle spektrum van stoutwees, 
daarom moet ons vir mekaar se 
dwalinge respek en deernis hê.”

Dwalinge? Wat sou iemand soos 
Calvyn, ’n gereelde skim in Hans se 
romans, oor sulke stoutigheid sê? 
“Vir Calvyn is daar nie grade van 
sonde nie,” sê Hans. “Sonde is 
sonde, maar daar is in Christus 
maar net een volkome vergifnis. 
Hoekom sal ons mekáár dan nie 
vergewe nie?” 
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