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AFRIKAANS HET SY EIE SKATKIS – OF IS DIT ’N DOODSKIS? – 
PROPVOL BANGMAAKSTORIES WAT ’N MENS LEKKER LAAT RIL ...

Spoke kan met baie dinge “trou”: asem, skepe, motors, 
diere, ’n huis en dorp. En natuurlik met ’n storie. Om 
dié vrees vuurwarm aan te blaas is daar ’n paar dinge 

nodig: intense gevoelens van liefde of haat, wraak, 
gierigheid, iets kosbaars wat verlore geraak het, die regte 
plek en tyd, en die karakters. 

Twee kan die spel speel, en drie werk ook goed. Die 
vangplek is natuurlik dat net één dappere die domastrante 
ding moet doen om die spook te wil ontmoet. En dís waar 
die storie begin ...

Toe C.J. Langenhoven se ikoniese verhale met die titel 
Geeste op aarde in 1924 gepubliseer is, was dit maar die 
tweede Afrikaanse versameling van stories oor die groot en 
onbekende geesteswêreld. Langenhoven het veral geskryf 
om populêre leesstof op die mense se boekrakke te kry, en 
daarin het hy geslaag. Sy spookstories, ook dié wat in 1930 
in Die wandelende geraamte opgeneem is, is sedertdien 
herhaaldelik en in verskeie leeskonfigurasies gebloemlees. 

Slim Neelsie het toentertyd reeds baie van die literêre 
geheimenis van die genre verstaan. Hy maak byvoorbeeld 
in elk van die verhale in Geeste op aarde gebruik van twee 
vertellers: die outeur (Gideon H.H. Koertzen), wat ’n ander 
verteller, die “bron” van die verhaal, bekendstel, en ook sy 
betroubaarheid en geloofwaardigheid met die nodige jota en 
tittel bewys: “Die bekende inspekteur van skole onder Sir 
Frederick de Waal se administrasie, meneer Jacobus 
Holsemeer. Ek hoef niks verder te sê nie.” 

Nog geloofwaardiges wat aan die woord kom, is ds. 
Enkeldoorn, prof. Vandelier en die Volksraadslid Duiwenal. 
Juis omdat die woord “spoke” ’n spotbetekenis verkry en 
“die geur van minagting” daaraan begin kleef, het die 
verteller met piëteit alles getrou nageteken. 

In die volgende teksgrepe vind ’n mens hierdie weemoed 
wat die dwalers omring eweneens treffend verwoord. Só 

Stories wat die 
nekhare laat rys

skryf C. Louis Leipoldt oor “Die spoke” (Uit drie wêrelddele):

“By nag, as die liggies alleen in die lug
Hul wag oor die wêreld hou,
...
“Dan wandel die spoke die wêreld in
En soek hul verlore rus.
Die ene die dink dis sy vader se hand 
As die maanlig sy hare kus;
En die ander die dink dis sy moeder haar stem
As die boomgeruis hom sus.
...
“En dool verlate in kloof en dal
Om weer hulle rus te kry,
En kerm en kreun teen die sware las
Waaronder die spoke ly.”

Selfs meer verwese is die 18-jarige seun wat in die verhaal 
Op pad, deur die Britse skrywer Richard Middleton, al ses 
jaar lank gedoem is om te bly stap, en boonop weer en weer 
vermoor word. Hy kry ’n boemelaar langs die pad, nog 
salig onbewus daarvan dat dié ook dood is, en lig hom oor 
hul lot in: “Ons is almal dood, almal op hierdie pad, en ons 
is almal moeg, maar ons kan nie daarvan wegkom nie.”

Hartseer spoke mag iets te sê hê oor die menslike 
kondisie, maar dis nie juis agter húl stories aan dat ’n mens 
by jou oupa op die plaas gaan kuier of die nagtelike 
kasteeltoer onderneem nie. 

Verhale soos “Wit angeliere”, “O’Callaghan se 
waatlemoen”, “Die verdwyning van Flip Loots” en “Die 
skaduwee van die skyndood” het nie sonder rede nie 
geliefde Afrikaanse bangmakers geword. Voeg daarby 
“Celestine” en “Oom Ignaas” en jou bloed bruis dalk effens 
minder baldadig.
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Al die dwalers opgeteken
Hoewel Afrikaanse bodem vir meer as genoeg ware 
spookstories gesorg het, het mense soos François Bloemhof 
(Die boek van spoke, 2004) moeite gedoen om ook in die 
internasionale arena dwaalgeeste te gaan haal. En dis wat 
hierdie genre so ’n avontuurlike aantrekkingskrag gee: Die 
skrywer kan kreatief wees met seisoene en 
weersomstandighede; vreemde herehuise en kastele leen 
hulle tog ruimtelik tot grieselrighede wat in ’n plaasopstal 
maklik kan verflou. 

Tensy jy dink aan die storieboekplasie wat in die vallei 
weggesteek lê. Met ’n boord van reuse-okkerneutbome en 
vrugtebome, en ’n wingerd omhein met ’n kweperlaning. 
Dis “Die bouval op Wilgerdal” en Petrus van Graan soek 
na ’n lewende wat hom kan help om ’n groot onreg 
ongedaan te maak ...

Antjie Somers was een van die eerste plaasdwalers. 
Boerneef het ’n daggaspook by Dertiendraai gehad en by 
Rietfontein se leidam het daar een van die bloedstollendste 
treurstories afgespeel waarmee ’n Afrikaanse kind verskrik 
kon word. In die merkwaardige bundel Ware Afrikaanse 
spookverhale (deur Eric Rosenthal, 1950) kom ’n bonte 
verskeidenheid bonatuurlike verskynsels en hul 
omswerwinge aan die bod, onder meer dié van Kaapstad se 
Kasteel, en woonhuise in die stad. In Dwalers, ’n 
lekkerleesboek wat deur Lindeque de Beer saamgestel is, 
word bekende én nuwe spookstories gebundel: Uniondale 
se rylopermeisie, Fancourt se spook en die spook van 
Tokai. En moenie vergeet van Kimberley se Rudd-huis nie 

waar die onsigbare kamerbediende handjie bysit met 
antieke oorkrabbe van maansteen en ametis ... 

Wat is die geheime bestanddeel van die suksesvolle 
spookstorie? Dalk moet die verteller sy spook beter ken as 
sy leser, of die luisteraar? Laasgenoemde moet beslis 
verbeeldingskrag hê. Dán is selfs die fragmént van ’n 
spookstorie genoeg:

“Einde van ’n spookstorie.”
“Hoe grillerig!” sê die meisie terwyl sy versigtig 

vorentoe loop. “En wat ’n swaar deur!” Nog terwyl sy 
praat, raak sy daaraan en skielik swaai dit met ’n klikgeluid 
toe. “Nee!” sê die man. “Ek dink nie daar is ’n handvatsel 
aan dié kant nie. Jy’t ons albei nou hier toegesluit!”

“Nie ons albei nie. Net een van ons,” sê die meisie en 
voor die man se oë stap sy déúr die deur, en verdwyn. (I.A. 
Ireland in Die boek van spoke, François Bloemhof) 
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Ons is almal dood, almal op hierdie pad, en ons is  
almal moeg, maar ons kan nie daarvan wegkom nie.  
– Uit Op pad, Richard Middleton
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Foto’s, manuskripte en tydskrif- en koerantartikels wat 
geraadpleeg is om hierdie artikel saam te stel is alles deel 
van die unieke skrywersversameling in die Nasionale 
Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum 
(NALN) in Bloemfontein. Die artikel word geborg deur die 
Vriende van NALN, ’n hulpgroep wat die werksaamhede van 
die museum ondersteun. Enige navrae om jou by die 
Vriende van NALN aan te sluit, of om ’n finansiële bydrae te 
maak, kontak vir Annelien Diedericks by  
annelien.naln@sacr.fs.gov.za.


