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Boeke wat skrywers  
laat skryf 
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16 

As seuntjie – lánk voordat ek die alfabet 
bemeester het – was ek al behep met boeke. Die 
reuk van papier was onweerstaanbaar. Ek het 

glo gereeld in my pa se studeerkamer behaaglik aan sy 
boeke gesnuif.

“Dié kind kan ’n leser word,” was sy hoopvolle 
verklaring.  

Hy was reg. Nie dat dit moeilik was om in ons huis ’n 
leser te word nie. My pa se groot boekversameling en 
die stapels koerante wat die huis daagliks ingestroom het 
(Sondae was daar tot vyf ), het my spoedig aan die 
geskrewe woord verknog gemaak.

En soos ek later aan my toe nog jong kinders (wat nie 
kon glo dat ’n gelukkige kinderlewe sonder televisie en 
rekenaars moontlik was nie) verduidelik het, was Die 
Afrikaanse Kinderensiklopedie my Google, Langenhoven se 
Brolloks en Bittergal my Crime Channel, Trompie, Jasper, 
Fritz Deelman en die Uile se avonture my Action 
Movies en Die Skim- en Ryk Kolwer-
koerantstrokiesverhale my Cartoon Network.  

In dié era het ek wel ook leesinsinkings beleef. 
Fotoverhaalboekies, met Mark Condor en Ruiter in swart 
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die groot gunstelinge, was verbode leesstof in my en die 
meeste van my vriende se huis. Maar ’n goed 
georganiseerde sluikhandelnetwerk en die identifisering 
van “veilige areas” waar dit gelees kon word, het ons 
ouers onder die indruk gelaat dat hul spruite nie voor 
hierdie nuwe vlaag verderflike lektuur geswig het nie. 

Toe ek my Trompie- en fotoboekiedae ontgroei, het ek 
hoofsaaklik (bedenklike) slapbandspanningsromans (deur 
James Hadley Chase en diegene) gelees. Die Afrikaanse 
voorgeskrewe boeke op skool het my nie juis geïnspireer 
om moedertaalskrywers te steun nie – die smart, verdriet, 
pyn en lyding van hoofsaaklik plaaskarakters van vervloë 
dae was nie my idee van leesgenot nie. 

Aan tafel met Etienne Leroux
Ironies dat ek juis in daardie tyd tot ander insigte oor 
Afrikaanse skrywers sou kom toe ek een Sondagmiddag 
by ’n vriend se ouerhuis om die etenstafel saam met 
Etienne Leroux beland. Dié “vreemde man” met sy lang 
hare, donkerbril, swart klere – en die drie pakkies 
sigarette wat hy op die tafel voor hom uitgepak het – het 
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my mond laat oophang. Daar was nie súlke ooms in 
Bloemfontein nie. Toe my vriend boonop in my oor 
fluister dat van sy boeke verbied is, was ek éérs 
beïndruk. Nogal ’n rebel ook!

Tydens my skooljare was Leroux se boeke bo my 
vuurmaakplek, maar toe ek op universiteit my tande 
daarin slaan, het nuwe wêrelde vir my oopgegaan. Ná 
die lees van Sewe dae by die Silbersteins en veral sy 
18-44-trilogie (18-44, Isis Isis Isis ... en Na’va) het hy 
magiese status verwerf – ’n skrywer wat ons volkie 
destyds eiehandig op sy kop gekeer, bekrompenes in hul 
brekfispap laat stik en sensors vervaard na hul skêr laat 
gryp het. Leroux se skerp humorsin het my absoluut 
betower en dalk later onbewustelik beïnvloed om in my 
skryfwerk ook met humor te eksperimenteer. 

Leroux se skryfwerk het my na ander Sestigers gelei 
– André P. Brink (Die ambassadeur my gunsteling) en 
werke van Jan Rabie, Hennie Aucamp en Chris Barnard, 
wat my aanvanklike vooroordele jeens Afrikaanse 
skrywers finaal soos mis voor die son laat verdwyn het.

Vlymskerp satire betower
My besluit om ná universiteit ’n joernalis te word was 
nie die gevolg van enige skrywer se invloed of ’n drang 
om te skryf nie. Toe ek ’n loopbaankeuse moes maak, 
was dit ongeveer in die tyd van die Watergate-skandaal 
in Amerika. Nadat ek die rolprent All the President’s Men 
(1976, oor die joernaliste van The Washington Post wat dit 
oopgevlek het) gesien het, het ek geweet dis die beroep 
vir my. 

As ek terugdink aan my dekade in die joernalistiek 
was my leeswerk beperk tot spanningsromans (van 
Frederick Forsyth, Arthur Hailey en Dick Francis tot 
Wilbur Smith) en veral biografieë. Arianna Huffington 
se onthullende Picasso: Creator and Destroyer is seker een 
van die boeke wat die grootste indruk op my gemaak 
het. Dit handel oor die tragedie van ’n man wat nie in 
staat was om lief te hê nie en die slagoffer van sy eie, 
unieke gees geword het. ’n Aanhaling op die flapteks 
som die kontroversiële aard van die boek goed op: “... 
this is the book that will change the world’s view of the man who 
changed our view of the world.”

Toe ek my in die 90’s in ’n korporatiewe 
werkomgewing bevind, het ek Afrikaanse skrywers 
“herontdek”. Dit was of hulle saam met die nuwe 
politieke bestel die swaar literêre juk van die verlede 
afgeskud en toegankliker vir ’n breër publiek geword 
het. Van die boeke wat my in daardie dekade aan die lees 
gehou het, was Etienne van Heerden se Casspirs en 
Campari’s en Kikoejoe, Marlene van Niekerk se 
skitterende Triomf, Marita van der Vyver se Griet skryf ’n 
sprokie, Chris Barnard se Moerland en Jeanne Goosen se 

bundel kortverhale ’n Gelyke kans.
In dié tyd het daar ’n boek verskyn wat baie meer 

aandag verdien het. Dit was Kerneels Breytenbach se 
debuutroman, Glimlag. Ek het my verkneukel aan die 
vlymskerp satiriese kommentaar, wat klappe uitgedeel 
het na die staatsdiens, joernalistiek, rolprente en musiek 
van daardie tyd.  

’n Boek wat my in later jare aangenaam verras het en 
ook groter erkenning verdien, was Louis de Villiers se 
onthutsende debuutroman, Kaapstad Karma-polisie ontmoet 
die Bokke. Die satire, aweregse humor en “skoktegnieke” 
om korrupsie in daardie samelewing te ontbloot was ’n 
vars bries in die Afrikaanse letterkunde. 

Geïnspireer tot misdaadfiksie
My groot liefde vir spanningsromans het ’n lekker 
Afrikaanse hupstoot gekry danksy my vriend Deon 
Meyer se baanbrekerswerk en later Chris Karsten se 
boeke. Meyer se tweede boek, Feniks (1996), was ’n 
waterskeidingsoomblik in Afrikaanse misdaadfiksie. 
Dit het bewys dat hy geen tree hoef terug te staan vir 
internasionale skrywers nie. Dit het ook die weg vir 
uitgewers gebaan om met nuwe oë na dié genre in 
Afrikaans te kyk. Dit was juis die sukses van Meyer en 
Karsten, albei oudkoerantkollegas van my, wat my 
geïnspireer het om ook my hand aan misdaadfiksie te 
waag. Benewens dié twee, dink ek al my 
gunstelingskrywers het in ’n mindere of meerdere mate 
’n aandeel in my volgehoue skryflus gehad: Leroux, 
Breytenbach (albei ’n inspirasie toe ek my komiese 
roman Hans steek die Rubicon oor en vroeër jare my 
enigste drama, Die begrafnis, geskryf het), Van Heerden, 
Goosen, Van Niekerk, Van der Vyver en Karin 
Brynard.

En dan kry jy toenemend daardie uitsonderlike 
boeke wat jou van voor af ’n adrenalieninspuiting gee 
om nog harder aan jou eie skryfkuns te werk, soos 
weer gebeur het toe ek Van Heerden se meesleurende 
meesterstuk van verlede jaar, Die wêreld van Charlie 
Oeng, in ’n rekordtyd kafgedraf het. As ek my loopbaan 
as ’n leser sou opsom, sou dié aanhaling deur ’n 
anonieme persoon op my van toepassing wees: We lose 
ourselves in books. We find ourselves there too. 

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.
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