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Boeke wat skrywers  
laat skryf 

PEN AFRIKAANS

16 

Ek het in ’n huis grootgeword met twee foodies, een 
braaier en twee absolute analfabete wanneer dit 
by sake van die kombuis kom. Ek was een van die 

laasgenoemde.
My middelsuster, wat saam met my ma die potte aan 

die kook kon hou en resepte uitgeruil, geregte bespreek 
en nuwes uitgedink het, het haarself as my leermeester  
aangestel. Sy is sewe jaar ouer as ek en het dit 
goedgedink om my voorskools te leer lees en skryf. En 
sy was kwaai. Skandekwaad vir my as vierjarige omdat 
ek nie geweet het wat “voetganger” beteken nie.

Só het ek met die intrapslag ’n A++ vir lees en skryf 
gekry en Sus en Daan bitter vervelig gevind. Net die 
skrifdeel van die lees en skryf het nooit dieselfde goeie 
punte opgelewer nie.

Ek weet nie of my gebrek aan belangstelling in die 
kombuis begin het op die Sondagmiddag toe my 
middelsuster besluit het sy moet fudge maak in die tyd 
wat almal hul middagslapie geniet nie. Daardie middag 
het haar kookvermoëns haar in die steek gelaat en ’n 
groot klont kokende fudge het op haar arm beland. Toe 
sy dit afvee, het die vel saamgekom. 

DEUR IRNA VAN ZYL

Beter tydverdryf
Geen wonder ek het besluit lees is ’n beter tydverdryf 
nie. Ek het gereeld na die dorpsbiblioteek afgesit, waar 
ek vinnig my pad deur die Afrikaans-kinderafdeling 
oopgelees het: van Saartjie en haar maats en die Uile-
boeke tot by Stella Blakemore se Maasdorpreeks en 
Keurboslaan, voordat ek op my ma se aanbeveling na 
Alba Bouwer (hulle was saam op universiteit) en Stories 
van Rivierplaas gevorder het.

Tussendeur het ek skrywers soos Konsalik ontdek en 
stadigaan – as ’n grootogige amper-tiener en met my ma 
se biblioteekkaartjies – aangeskuif na die volwassene-
afdeling en Tryna du Toit en Ena Murray se heerlike 
liefdesverhale.

In st. 5 het ek ’n aaklige seeroog-D vir Engels gekry 
en my pa het die plan beraam om my 20c te betaal vir 
elke Engelse boek wat ek lees. Dit het nie lank gevat 
voordat ek Enid Blyton se Famous Five en Secret Seven 
ontdek het nie. Met goeie gevolge: Binne ’n kwartaal het 
my Engelspunt tot ’n B verbeter. 

Die Famous Five se avonture het beteken ek kon nou 
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die Engelse middernagfeeste met dié van Kobie en haar 
maats in Maasdorp vergelyk. Nie dat ek, as kos-
naiëweling, die verskil geken het tussen die “lashings of 
ginger beer” en kwartel-eiers en die blikkies sardiens en 
kilogramme sjokolade van Maasdorp nie. My grootste 
begeerte was om ’n koshuisganger te word en my eie 
middernagfeeste te organiseer!

Uiteindelik het my kans gekom toe ons skool in die 
Paarl ’n splinternuwe koshuis gekry het. Ek het, sonder 
dat my ouers geweet het, gaan aansoek doen, maar hulle 
het vinnig ’n stokkie daarvoor gesteek. ’n Paar jaar later 
was die geluk wel aan my kant toe my pa Kaap toe 
verplaas is en ek, as die beste leerling in die Xhosa-klas, 
in die Paarl kon agterbly omdat Xhosa nie as vak in die 
Kaapse skole aangebied is nie. Uiteindelik kon ek koshuis 
toe gaan.

By my ouma-hulle op die plaas het ek Die versamelde 
werke van C.J. Langenhoven ontdek en my gunstelinge was 
“Brolloks en Bittergal” en “Herrie op die ou tremspoor”. 
Kort daarna het ek die liefdesverhale agtergelaat vir die 
spanningsverhale van Leon Uris en Frederick Forsyth. In 
Afrikaans kon ek ook nie genoeg van 
Vryheidsoorlogstories en jag- en veldstories kry nie. 

Om te Breyten en Brink
In st. 8 beland ek in juf. Annemarie Venter se Afrikaans-
klas en op die vraag watter vak ons die minste van hou, 
antwoord ek doodeerlik dis Afrikaans. Sy het my belowe 
dat ek oor ’n jaar anders sou dink en, inderdaad, ’n jaar 
later was dit my mees geliefde vak en die een wat my 
geïnspireer het om ’n loopbaan in die joernalistiek te volg. 

My eerste en tweede jare op universiteit was nie net 
die ontwaking van my grootmenstyd nie, maar ook van 
politieke bewuswording en die begin van ’n waardering 
vir letterkunde.

Ek was gelukkig om die laaste dag van Breyten 
Breytenbach se hoogverraadsaak in Pretoria te kon 
bywoon waartydens die digter sy lang pleidooi ter 
versagtende omstandighede gelewer het. Dit was die 
keerpunt. Ek het verwoed alles wat Breyten geskryf het 
begin lees. Toe word André P. Brink se Kennis van die 
aand verbied en kry ek deur my vriendin Marita van der 
Vyver ’n swartmarkkopie geleen. 

Nie dat ek enigiets van Breyten of Brink verstaan het 
nie, maar ek was ingekatrol: Karel Schoeman se Op ’n 
eiland, Elsa Joubert se Ons wag op die kaptein en later Die 
swerfjare van Poppie Nongena en veral Brink se ’n Oomblik 
in die wind, wat ek seker binne twee jaar vyf keer herlees 
het. Daarna was dit Chris Barnard, John Miles en 
uiteindelik Etienne Leroux se Magersfontein, o 
Magersfontein!.

Vrugbare boekgrond
Dit was ook die tagtigs en hoogseisoen van 
kortverhale. Ek het vriende geraak met medejoernaliste 
Koos Prinsloo ( Jonkmanskas) en Rachelle Greeff (Die 
rugkant van die bruid) en met verstomming hul 
uitstekende verhale gelees – en self my hand aan ’n 
paar gewaag.

Maar dit was toe Deon Meyer se Wie met vuur speel in 
1994 verskyn het dat ek regtig opgewonde geraak het. 
Ek sê graag ek was een van sy eerste fans. In daardie 
beginjare van sy skrywersloopbaan – vreemd soos dit 
vandag lyk – was daar maar min ondersteuners. Hy 
was dikwels die slagoffer van geniepsige resensente. 
Tog het hy deurgedruk; totdat die sukses van Dertien 
uur sy loopbaan plaaslik en internasionaal, in Afrikaans 
én Engels, gelanseer het.

Meer onlangs het Plaasmoord van Karin Brynard my 
meegevoer omdat ek waardering kon hê vir hoe 
vernuftig sy met die genre omgaan. Daarna Chris 
Karsten, veral sy onlangse Koms van die motman, en 
Rudie van Rensburg, wat besig is om vinnig in Meyer 
se voetspore te volg.

Dit is in hierdie toenemend mededingende 
omgewing dat my tweede boek, Gifbeker, my met ’n 
bord kos verlei het. Ek het die laaste jare in ’n 
maatskappy gewerk wat ’n restaurantgids én ’n 
kostydskrif uitgee. Ek het twee jaar gelede ’n rukkie 
lank ’n rubriek vir die restaurantgids geskryf. Dit is 
waar die idee ontstaan het om kos, en spesifiek 
restaurante en die wedywering tussen topsjefs, die tema 
van my volgende boek te maak. 

Intussen lees en waardeer ek steeds ernstiger 
letterkunde, veral Eben Venter se Wolf, wolf en meer 
onlangs S.J. Naudé se Die derde spoel en Etienne van 
Heerden se Klimtol en Die wêreld van Charlie Oeng.

En as ons nou praat van boeke wat skrywers laat 
skryf, kan ’n mens nie vergeet van ons eie Die 
Afrikaanse skryfgids deur Riana Scheepers en Leti Kleyn 
nie. Naas Stephen King se On Writing onontbeerlik vir 
voornemende skrywers. En as jy ook in kos belangstel, 
sal jy dalk wil weet Blyton se stories het ’n kookboek, 
Jolly Good Food, geïnspireer. 

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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