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Boeke wat skrywers
laat skryf
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oos jy deur die laaste bladsye van ’n boek blaai,
gebeur daar iets snaaks met tyd. Dit krimp, dit rek.
Soms staan dit stil. Dit hang als van die boek af.
Met party boeke is jy spyt dat jy nie jou instink gevolg
en op bl. 50 uitgeklok het nie. Jy wens al honderd bladsye
lank ’n bus wil die verteller omry en dat die laaste klompie
bladsye ’n bronnelys is wat jy kan ignoreer. Jy het tot hier
deurgedruk; jy kan mos nie nóú moed verloor nie.
Soms dwaal jou gedagtes en jy kom elke paar bladsye
agter jy het geen clue wat pas gebeur het nie. Jy kasty
jouself dat jy onwetend lid van ’n millenniër-generasie met
die aandagspan van ’n WhatsApp-video geword het. Maar
dalk is jy reg! Party boeke is vrek vervelig.

Byblystories

Dan is daar die boeke waarvan jy die einde probeer uitstel.
Waar jy jouself betrap die woorde uitspreek, een vir een
agter mekaar inskakel om so lank moontlik in die wêreld
van die storie te bly. Dis of jy besig is om ’n legkaart te
bou, maar jy het nog nie die prentjie op die boks gesien
nie. Jy vermoed die boek het iets aan jou verander, al is jy

16

16

nie noodwendig seker wát nie.
Sulke boeke bly jou by: ’n halfuur, dalk meer; tot
slaaptyd; selfs die volgende dag. ’n Paar weke, of jare, later
maak die storie weer ’n draai. Soos ’n vriend wat jy jare nie
hoef te sien nie, tel julle die gesprek weer op. Julle weet
daar is nog vrae tussen julle wat gevra en antwoorde wat
nog beantwoord moet word. Dáái boeke is skaars.
Daar is nie ’n boek wat my “laat skryf” het nie, want ek
het my eerste boek geskryf vóórdat ek een gelees het. Dit
het gegaan oor ’n rugbywedstryd, was 12 bladsye lank en
besonder groot geset in ’n moeilik leesbare font. Ná baie
jare se teleurstelling by uitgewers begin ek nou toegee dat
my werk in daardie fase van my loopbaan miskien ’n bietjie
wisselvallig was.
Daar was wel talle boeke wat my oortuig het dat ek weer
kan en wil probeer. D.J. Opperman se Junior verseboek was
een. Later jare is dit lekker om die skindernuus agter die
versigtig gevormde verse van Van Wyk Louw en Leipoldt
te hoor! Daai tyd het ek gedog Eugène Marais hou net baie
van swem. Hoekom hy so lief vir diep riviere was, kon ek
nie verstaan nie – ek het bergpoele verkies.
Wie kan Leon Rousseau se Storieman met die

Taalgenoot|| SOMER
Taalgenoot
HERFS 2018
2019

ongelooflike illustrasies van Antjie Somers, Wolraad
Woltemade en Gobbolino die heksekat vergeet? Hierdie
stories het my so skerp bygebly dat ek, 30 jaar later, ’n
presiese illustrasie van Antjie Somers kon onthou vir ’n
TV-reeks wat ek skryf. Daardie een was deur Angus
McBride. Met die deurblaai, sien ek nou dat van my
gunstelingstories deur (’n toe nog onbekende) Marita van
der Vyver geskryf is.

Tydsberekening

Op hoërskool het ek en ’n vriend André Letoit se
kortverhale begin lees en gefantaseer oor die hippielewenstyl wat hy beskryf. Om met ’n notaboekie vol
growwe gedigte duim te gooi, meisies in tie-dye T-shirts te
leer ken; om weg te kruip van die wêreld iewers langs die
Wildekus – te midde van die vrese van die vroeë negentigs
het dit na die paradys geklink. En dan het hy nog sci-fikomedie geskryf ook: Suidpunt-jazz!
Wetenskapsfiksie is maar skaars in Afrikaans en mense
met ’n belangstelling in sowel wetenskap as fiksie kan soms
’n bietjie alleen voel. Een van die min Afrikaanse boeke wat
daai gaping gevul het, was P.C. Haarhoff se Uit ’n ander
wêreld. Die skrywer was ’n prominente kernfisikus en
meganiese ingenieur (proteaboer ook!), so die sci- van sy
sci-fi was eerste in die klas.
Sy verbeelding het egter nie ’n tree teruggestaan nie. Ek
onthou karakters soos sy orang-oetang-filosoof en
beskaafde robotte, wat op ’n baie Afrikaanse manier met
Philip K. Dick kon saampraat. “Hoe groen is die dakke van
Arkadië” is seker sy bes onthoude werk, veral nadat dit in
Abraham de Vries se Eeu opgeneem is, en só ook “Trap
hom, Gieljam!” (dié wat weet, sal weet; vir die res: ek kan
nie verduidelik nie).
Op universiteit het ek een aand in die kelderbiblioteek ’n
groot ontdekking gedoen: Willem Boshoff se KykAfrikaans.
Dit speel met tipografie om prentjies van gedigte en
gedigte van prentjies te maak. Ek dink ek het die boek die
grootste deel van die jaar in my koshuiskamer gehad. Dit
was die boete werd.
Die impak wat ’n boek maak, hang ook af van wanneer
jy dit lees. As jy Marlene van Niekerk se Triomf te jonk lees,
kyk jy jou dalk vas teen die Benades se verskriklikheid en
mis jy hul teerheid. Jan Rabie se Een-en-twintig is soos
cartoons vir volwassenes – as jy dit te laat lees, is jy dalk al te
sinies vir die ekspressionisme. My timing was perfek, en al
verskil hulle soos dag en nag, het albei ’n permanente
plekkie in my tool-boks van idees.

gesien of vergete is, of ’n vormende invloed op ’n skrywer
gehad het. Een van hulle sou dan een van die eerste boeke
moes wees wat jy gelees het.
Ek was bevoorreg om ’n ouma en ’n ma te hê wat my
leer lees het voordat ek skool toe is. In hierdie tyd was
daar ’n boek in ons huis getiteld Meneer Nosie, wat my nie
net ’n halfuur, of ’n dag, bygebly nie. Om die waarheid te
sê, hy is steeds hier by my.
Ek sou later leer dat Meneer Nosie ’n Afrikaanse
vertaling van Mr. Meebles is. Dis geskryf deur Jack Kent
(die Afrikaanse titel is ’n groot verbetering).
Meneer Nosie is ’n kort mannetjie met ’n baie hoë
hoed. Saam met ’n seuntjie genaamd Hans gaan hy op
avonture vol seerowers en skatkiste. Dan gaan Hans skool
toe en begin al hoe minder aandag aan Meneer Nosie gee.
Hier is die catch: Meneer Nosie is net ’n gedagte ...
Later bestaan Meneer Nosie omtrent glad nie meer nie
– ’n situasie wat hom ontstel. Hans belowe keer op keer
om meer aan hom te dink en skryf selfs sy naam op ’n
papiertjie om hom te help onthou. Op daardie oomblik
word hulle deur ’n klomp bloeddorstige cowboys
onderbreek en Meneer Nosie bêre die papiertjie solank
onder sy groot hoed.
Weke later het Hans opgehou om aan Meneer Nosie te
dink. Groot is sy verbasing wanneer hy hom op straat
raakloop. Hoe is dit moontlik? Meneer Nosie haal die
papiertjie onder sy hoed uit en wys vir Hans: Hy het aan
homself begin dink.
My vyfjarige brein was geblaas. Ek het een groot vraag
voel oopmaak in my kop, iets te make met hoe die hele
wêreld werk, maar wat ek glad nie kon verwoord nie. Op
universiteit het ek stukkies antwoorde by Wittgenstein en
Descartes gekry, maar daar was iets so bevrydend aan
Meneer Nosie se oplossing waarby droë filosofie nie kon
uitkom nie.
Dalk identifiseer ek met Meneer Nosie.
Dalk onthou ek hoe my oorlede pa hom met sy tipiese
selfironiese styl beskryf het as Meneer Nosie – net ’n
gedagte. Of dalk het ek net van sy groot hoed gehou. Dit
het genoeg plek gehad om homself in die wêreld te kan
indink.
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.

’n Boek om te onthou

Hierdie rubriek gaan egter oor boeke wat oor die hoof
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