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LAPA

D ie uwe is in die algemeen nie ’n groot 
grilfliekkyker nie, maar in my jonger dae was daar 
’n bepaalde geleentheid wat ek nooit sal vergeet 

nie. Die titel van die rolprent kan ek nie onthou nie, maar 
die meisie wat langs my gesit het, vir haar onthou ek 
vandag nog. Haar naam was Sanet.

Sanet het nie van die fliek gehou nie en moes in ’n 
stadium teen my skouer skuiling soek. Daardie oomblik 
was salig vir ’n onskuldige skoolseun. My spiere het groter 
gevoel as dié van die ouens op die skerm. Die grotman in 
my was reg om Sanet teen die bang te beskerm.

Vir al wat ek weet, vertel Sanet vandag nog vir haar man 
en vriendinne van daardie simpel outjie saam met wie sy 
gaan fliek het nie.

Vrees is ’n skim
Die punt is: Waarom sal mense betaal om grilflieks te sien?

Uit ’n uitgewer se perspektief moet ’n mens ook vra: 
Waarom lees mense boeke wat hulle ongemaklik maak? 
Daar is baie redes, maar een staan vas: Fiksie leer ’n mens 
om jou vrees waterpas in die oë te kyk.

Vrees is niks anders as ’n konstruk in jou kop nie; dit 
bestaan nie buite ’n persoon se gedagtewêreld nie. Gevaar is 
werklik, maar vrees is ’n skim.

’n Baie goeie vriend van my het ’n swart gordel in karate. 
Hy het tydens sy studentejare goed geld verdien as lyfwag, 
want hy sou vreesloos baklei teen mense wat sy kliënte 
wou leed aandoen. Moet net nie ’n spinnekop naby dié man 
bring nie! Ek moes al ’n 2 g-spinnekoppie uit sy kantoor 
verwyder terwyl hy, ’n volle 120 kg spiere, op ’n stoel staan 

Die groter gevaar 
WAAROM LEES MENSE SPOOKSTORIES, GRILLERS OF VERHALE WAT HULLE 
ONGEMAKLIK LAAT VOEL? DALK OM HUL VRESE IN DIE OË TE KAN KYK ... 

uit vrees vir die agtpotige wat ’n mens geen leed kan 
aandoen nie.

Vrees is fiksie, iets wat ’n skadelose spinnekop spookagtig 
groot en gevaarlik maak.

Geen wonder die orale tradisie wemel van spookstories 
nie. Abraham H. de Vries, meester van die kortverhaal, 
erken ruiterlik sy liefde vir stories het om die gesinstafel 
begin – en dikwels is spookstories vertel.

Fanie Viljoen is ’n hedendaagse baasverteller van 
spookstories. Sy verhale is so grillerig dat LAPA ernstige 
ouderdomsperke op sy boeke moet plaas. Wees egter 
verseker, sy Groot boek van spoke en grille gaan van die rak 
vlieg en sal menige leser heerlike koue rillings laat kry.

Waarom? Hoekom bestee jong lesers hul sakgeld aan 
bang word? Dit is maklik: ’n Spook is soos daardie 
monsterspinnekop – net in jou kop. Lesers wat hulself 
dwing om hul spoke te konfronteer kan ander vrese ook in 
die stof laat byt.

Op ’n veel “gruweliker” noot sou ’n mens Martin Steyn 
se Swartval kon voorhou as ’n roman oor vrees. Louis 
Esterhuizen, kolporteur, redakteur en boekvriend, het by 
geleentheid oor Swartval gesê dit het geen vermaakwaarde 
nie. Martin was nogal ingenome daarmee, want, hoewel 
Louis dit tong in die kies gesê het, bly Swartval ’n roman 
wat die leser ongemaklik móét laat voel. Wat meer is, dit is 
eers wanneer Claire, die hoofkarakter, haar vrese besweer 
dat sy die werklike gevaar kan begin hanteer.

Vrees, en hoe dit oorkom kan word, is ook die kern van 
Sophia Kapp se Kantelpunt. Nellie van der Merwe is ’n 
konvensionele wit, Afrikaanse vrou. Sy het haar lewe lank 
gedoen wat almal van haar verwag – sy het stilgebly. Met 
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haar stilte het sy haar plek gekoop in haar huwelik, haar 
gesin, haar familie, haar werk, haar kerk, haar land en in 
die samelewing. 

Dan ondergaan sy ’n histerektomie, en haar wêreld 
kantel. Sy word losgesny van die ding wat van haar ’n vrou 
gemaak het, en daarmee saam raak sy bevry van die stilte. 
Sy begin haar stem terugeis, soms met verreikende gevolge, 
soms teen ’n ontsettende prys. 

Dit is eers wanneer Nellie haar vrees vir verwerping in 
die oë kyk en die gevaar van stilbly raaksien dat sy kan 
opstaan. Kantelpunt is protesfiksie, die protes van ’n vrou 
wat van haar regte deur ’n patriargale samelewing ontneem 
is én dit toegelaat het.

Rina Gouws, ’n argitek van Pretoria, skryf op 
Lekkerleesboekrak: “Nellie se groot beweegrede aan die 
einde is om die siklus te keer – die volgende generasie uit te 
lig en weg van konvensie te stuur.”

Presies. Vrees hou nie net een generasie nie, maar talle, 
gebonde.

Gouws sê voorts: “Kantelpunt is ’n belangrike boek in 
Afrikaans – en mag dalk later gesien word as die groot 
feministiese boek van ons tyd.”

As jy bang is vir spoke, konfronteer hulle met Fanie se 
Groot boek van spoke en grille. As jy bang is vir feminisme, 
kyk Nellie in die oë. Wees egter versigtig: Nellie mag jou 
ook laat sien dat vrees en gevaar totaal verskillende goed is. 
Vrees is in jou kop. Gevaar is in die alledaagse.

Sanet sal waarskynlik nie meer saam met my na grilflieks 
wil gaan kyk nie. Dis ’n goeie ding, want romans soos 
Kantelpunt het mý geleer grotmans is dalk gevaarliker as 
spookbeelde op ’n skerm. 

DEUR IZAK DE VRIES
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