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Fiksie

Debora  gaan  huis  toe
Helene  de  Kock
HUMAN  &  ROUSSEAU,  R290

Helene de Kock se gevestigde hand 
in verhoudingsontwikkeling binne 
wisselende milieus lewer ’n stewige
opvolgroman tot Debora en seuns 
(2015).

Volwasse kleinkinders van dié 
vorige geslag moet in Debora gaan 
huis toe sin vind binne ’n bestel 
waarin hulle, soos hul ouers en 
grootouers, andersdenkend binne 
die Suid-Afrika van die sestigs leef. 
Én dan met lewensingrypende ge-
volge moet saambeur wanneer hul-
le dienooreenkomstig optree.

Ons het nogmaals ’n huis wat be-
tekenis vind in familiekuiers in die 
kombuis, veilige gesprekke om ’n 
tafel vol identiteitsvormende 
smake en geure. Meer as vyftig 
vertroude familiegeregte word be-
skryf soos slegs huisgenote dit sou 
onthou met hierteenoor saai buite-
landse maaltye slegs om oorlewing.

Tuiskoms in alle fasette word be-
peins en gedemonstreer in die ver-
steurde verloop van jong liefde bin-
ne komplekse lewensruimtes en 
-“reëls”. Buiten die romantiese 
konteks, bied universele vrae oor 
waar jou huis is en waaraan jy 
“tuiswees” meet, vir hedendaagse 
Suid-Afrikaners binne enige ver-
band aktuele gespreksmateriaal.

Dié verhoudingsroman is ’n ge-
detailleerde tydsdokument van 
Suid-Afrika in die sestigs, Brittanje 
en Europa. Waarneming van plek, 
situasie en mens figureer sterk, in 
pas met die karakters as soeken-
des. Die teks bied ’n jonger geslag 
lesers insiggewende “toegang” tot 
hul ouers se gesprekke rondom die 
destydse Koue Oorlog, aspekte van 
die lewe binne apartheid (indien jy 
andersdenkend was) en kodes van 
die tyd, binne ’n boeiende liefdes-
verhaal.

Van kodes gepraat. In aanslui-
ting tot Debora en seuns se WOII-
agtergrond en die geïmpliseerde ge-
heimhouding binne oorlogsver-
band, bied Debora gaan huis toe 

eweneens meelewing in ’n intelli-
gensie-scenario, tipies aan die ses-
tigerjare, gedryf deur die genoemde 
Koue Oorlog. Dit belig net ’n skadu 
van die werklikheid van spioena-
sie, maar genoeg om goeie span-
ning te bewerk tot die intrige rond-
om die raaiselagtige omstandig-
hede waarbinne Debora se 
romanse met Tristan, namens 
haar, tydelik tot halt geroep word.

Koue oorlogvoering, soos die 
tema van “huis toe gaan”, word 
meervlakkig en behendig in die 
storielyn geïntegreer, ook interper-
soonlik. Talle vliegkaartjies en 
vlugtogte tussen moontlike tuistes 
volg, skanse en voordoenery ter 
wille van ’n groter saak óf ego 
word oorkom, en verhoudings-
drama en -lojaliteite kom binne die 
Schlagerfeldt-familie, hul aange-
troudes of aanstaandes aan bod. 

Kinkels sluit in: ’n volwasse 
Duitse oorlogsweeskind; oorstappe-
ry uit Oos-Europa; meeluisterappa-
rate; veiligheidspolisie; snobisme; 
buitestanderskap; die Vrystaat-
klokreël vir Indiërs; skinderbek-

bure en moeilike kraamgevalle  
Dokter Debora kry selfs bloed aan 
haar hande buite Hippokrates-ver-
band. Uiteindelik gee Ouma Debora 
haar septer aan haar kleindogter.

Interessante aanknopingspunte 
én ontknopings lê in die ruimtes 
waarbinne karakters telkens liefde 
soek én vind: bisarre gegewens vol 
adrenalien of pyn, dog getrou aan 
konkrete lewensituasies. Humor is 
daar genoeg, soms fynspot.

Kontinuïteit tussen die vorige en
dié roman is naatloos. ’n Oninge-
wyde leser kan wel Debora gaan 
huis toe sonder belemmering volg, 
aangesien die voorgeskiedenis ef-
fektief in die teks ingeweef word.

Historiese gegewens is deeglik 
nagevors. Herhaling van hebbelik-
hede soos “swaartillend”, “toe-
skulp”, “suiselend” en “skigtig” 
kon besnoei word, of die cliché van 
“kobaltblou lug”, maar dit raak 
piepklein klippies op ’n buiten-
gewone, spanningsvolle hartspad 
huis toe.
) Tania du Toit is ’n vryskutresen-
sent van Centurion, Gauteng.

Niefiksie

Gespreksgenoot: 
’n  Brieweboek
Heilna  du  Plooy  (samest.)
LITERA,  R395

Die titel van Gespreksgenoot: ’n 
Brieweboek vermeld nie die naam 
van die figuur wat die spilpunt is 
van die briefwisselings wat hierin 
versamel is nie. Dit is die foto en 
handtekening op die buiteblad wat 
ons vertel dat dit gaan om Elize 
Botha, die bekende literator en 
openbare figuur wat in 2007 op 
ouderdom 77 oorlede is.

By die publikasie van ’n briewe-
versameling, skryf die Schreiner-
kenner Liz Stanley, speel seleksie 
én deseleksie ’n rol. Dit was hier 
ook die geval: Die samesteller Heil-
na du Plooy skryf in haar inleiding 
dat die riglyn vir insluiting in 
Gespreksgenoot was dat die briewe 
verband moes hou met die letter-
kunde en dat persoonlike briewe 
uitgesluit is.

Dit beteken egter nie dat Elize 
Botha haar nooit in die briewe uit-
laat oor persoonlike sake nie, ook 
nie dat haar korrespondente hulle 
daarvan weerhou om by geleent-
heid hul intiemste gevoelens (ook 
hul skerp opinies oor ander literêre 
figure) in die briewe aan haar te 
onthul nie. Die leser vertrou maar 
dat die samesteller en uitgewer die 
toestemming van alle betrokkenes 
vir die publikasie hiervan gehad 
het.

Vanweë die onmiddellikheid, inti-
miteit en potensiële prik van sensa-
sie is brieweversamelings baie ge-
wilde leesstof. Die publikasie van 
briewe is egter ook ’n gevoelige 
saak wat etiese vrae oproep. Brie-
we word meestal geskryf met die 
veronderstelling dat hulle privaat 
sal bly en nie in die openbare do-
mein sal beland nie. Om hierdie 
rede het Olive Schreiner byvoor-
beeld in ’n stadium die briewe wat 
sy aan mense geskryf het, terugge-
vra en verbrand.

Vrae oor die publikasie van brie-
we wat in die vertroue van privaat-
heid geskryf is, is volop. Internasio-
naal het die ontsteltenis oor die pu-
blikasie, al dan nie, van Sylvia 
Plath se briewe onlangs weer opge-
vlam. Hier te lande was daar on-
min oor J.C. Kannemeyer se publi-
kasie van sekere briewe tussen die 
Louw-broers (iets waaroor daar in 
Gespreksgenoot menings uitgeruil 
word) en meer onlangs vrae oor 
Brink se beskikbaarstelling van die 
liefdesbriewe tussen hom en Ingrid 
Jonker vir publikasie. Meestal 
word sodanige publikasie geregver-
dig deur die argument dat dit lite-
rêr-historiese of algemene kulturele 
waarde het.

Indien ’n mens hierdie kwelvrae
opskort, kan jy jou egter verdiep en 
verlekker in Elize Botha se brief-
wisseling met ’n wye spektrum van 
korrespondente (dit strek van Elisa-
beth Eybers en Etienne Leroux tot 
by Jeanne Goosen, Joan Hambidge, 
Koos Prinsloo en Koos Kombuis). 
Hier vind ’n mens juwele soos by-
voorbeeld Jeanne Goosen se be-
skrywing van die spanningsvolle 
verhouding met haar dominerende 
vleuelklavier.

Die boeiendste is egter Elize Bo-
tha se jarelange korrespondensies 
met Audrey Blignault, Hennie Au-
camp en Lina Spies. Stilisties ge-
sproke is hierdie briewe sowel ’n 
opvoeding as ’n vreugde: Elkeen 
van die viertal is uitnemende for-
muleerders, hartstogtelike lesers en 
intens betrokke by die Afrikaanse 
letterkunde. Uit hierdie briewe 
blyk nie net Elize Botha se literêre 
intelligensie nie, maar ook die emo-
sionele intelligensie wat van haar 
so ’n bestendige en simpatieke 
vriendin gemaak het.

Dit is in hierdie deurlopende ge-
sprekke met literêre geesgenote 
eerder as in die enkelbriewe wat 
haar reaksie op literêre verwikke-
linge deur die loop van jare blyk. 
Sekere dinge staan uit: haar voor-
liefde vir die ouer Afrikaanse prosa 
eerder as byvoorbeeld die betrokke 
literatuur in die 1970’s, haar ge-
kweldheid oor die aanvalle van jon-
ger vakgenote op haar in die poli-

ties onstuimige 1980’s en haar bly-
wende pligsgevoel teenoor instan-
sies wat die Afrikaanse letterkunde 
in stand hou. 

Die briewe gee trouens ’n duideli-
ke beeld van die enorme openbare 
taak wat Botha verrig het as do-
sent, redakteur van die Tydskrif vir 
Letterkunde, betrokkene by die SA 
Akademie en sy letterkundekom-
missie, organiseerder van die 
M-Net-prys, lid van talle regerings-
komitees en kanselier van die Uni-
versiteit Stellenbosch. Ook opval-
lend en eintlik diep roerend is dit 
om in hierdie briewe te hoor hoe-
dat sy soms vertwyfeld was of sy 
die regte keuses gemaak het in 
haar beroepslewe deur al hierdie 
openbare take aan te neem.

In 1993 skryf sy aan Heilna du 
Plooy dat sy voel sy het haar deur 
al haar ander bedrywighede uit 
“die hart van ‘my’ bedryf laat ran-
geer” en twee jaar later aan Anne-

ke van Niekerk: “Ek sien in veel 
wat ek bereik het ’n vlug van ander 
verpligtinge weg.” Soos die meeste 
van ons raak sy soms neerslagtig 
vanweë die enorme werksdruk so-
dat sy skryf sy voel of sy haar in 
Bunyan se “Slough of Despond” be-
vind. Hierdie opmerkings bevestig 
haar menslikheid en die eerlike be-
skeidenheid van iemand wat haar 
nooit deur haar eie belangrikheid 
laat beïndruk het nie.

Wat die redigering van die brie-
weversameling betref, is daar dui-
delik ’n keuse gemaak vir die mini-
mum redaksionele intervensie. 
Daar is enkele verklarende voet-
note, maar nie oral waar dit nodig 
is nie. Daar is ook gevalle waar die 
transkribeerder van die briewe 
kennelik oor ’n moeilik leesbare 
handskrif gestruikel het, soos wan-
neer daar verwys word na ’n “Year-
Luc-Godan-gees” in plaas van ’n 
“Jean-Luc Godard-fees”.

Ten slotte bevat Gespreksgenoot 
veel wat menslik en onderhoudend 
is; vir lesers van later geslagte sal 
dit ook insae gee in hoe Elize Botha 
en haar geesgenote gedink het oor 
die Afrikaanse letterkunde. 

As sodanig kan dit gelees word 
as nog een van die kleurvolle blok-
kies in die groot en gediversifiseer-
de mosaïek van die Afrikaanse lite-
ratuurgeskiedenis.
) Louise Viljoen is professor in 
Afrikaans en Nederlands aan die 
Universiteit Stellenbosch.

Gespreksgenoot  bevat  veel  wat  onderhoudend  is;  vir  lesers  van  later  geslagte  sal  dit  insae  gee 
in  hoe  Elize  Botha  en  geesgenote  oor  die  Afrikaanse  letterkunde  gedink  het, skryf  Louise  Viljoen.

Fiksie

The  Tiger’s  Prey
Wilbur  Smith  met  Tom  Harper
HARPER  COLLINS,  R299

Wilbur Smith doen dit weer!
Of liewer: Wilbur doen dit 

steeds. Smith het When the 
Lion Feeds (1964) elke jaar op-
gevolg met nóg ’n testosteroon-
bom vol wreedaardige geweld, 
liefdelose seks, booswigte wat 
hul gatte sál sien en rateltaai 
helde wat nie met ’n ysterpyp 
doodgeslaan kan word nie maar wie se harte altyd deur 
fraaie amasones vermurwe word.

Met dié dat Smith lank in die tand begin word, het 
hy die bystand van hulpskrywers ingeroep. Of dié me-
nere se bydrae beperk is tot naslaanwerk en die aandra 
van bekers koffie en of hulle daadwerklik saam skryf, 
weet ons nie, maar dalk laat geweld en grenslose ge-
wetenloosheid hulle lighoofdig voel. Pharaoh (2015) en 
War Cry (2016) het ondersteuners teleurgestel omdat 
daar so min in Donker Afrika (War Cry) en die her-
besoek aan die antieke Egiptenare (Pharaoh) gebéúr 
het: Die moord en doodslag was effentjies.

Dié jaar se aanbieding, The Tiger’s Prey, vergoed 
ruimskoots met kwalik twee opeenvolgende bladsye 
waarop daar nié ’n meer as lewensgroot karakter in ’n 
tweegeveg, skermutseling of oorlog in die kleine afge-
maai word nie. Smith is terug, met mening, en Tom 
Harper, hierdie jaar se Hansie-my-kneg, skrik – soos 
die meester self – nie vir bloed en derms nie.

Die Courtneys, daardie onuitwisbare familie wat die
helde en heldinne vir soveel van Smith se romans opge-
lewer het, is nader gehark. En soos in Birds of Prey en 
Monsoon, speel The Tiger’s Prey grootliks op die oop 
see van drie of vier eeue gelede af. Afgesien van ’n 
Kaapse draai en ’n heen-en-weertjie Engeland toe, neem 
The Tiger’s Prey ons na die kuslyn van Indië, met see-
rowers wat beïndruk met hul bloeddorstigheid en 
skelmstreke.

Die narratief word gedryf deur “goeie” Courtneys en
“slegte” Courtneys wat mekaar probeer uitoorlê. Fran-
cis Courtney, ’n jong loot, se stiefpa pleeg selfmoord; 
Francis reis Kaapstad toe nadat hy ’n gat in die kop ge-
praat word om sy oom, Tom Courtney, van die gras af 
te maak. Dié sluipmoord loop skeef, Francis sien die lig 
en snoer kragte saam met Tom en dié se broer, Dorian.

Tom en Francis raak in Indië slaags met Guy, Tom se
tweelingbroer. Nóg ’n wilde Courtney-loot, Christopher, 
raak die kluts kwyt en saai verskrikking – én sy wilde 
hawer – so ver hy gaan.

Tussen die buskruitwolke en bloedvergieting deur 
doen die Courtney-amasones ook presies wat van hulle 
verwag word.

Span jou siekteverlof in en sonder jou af waar vriend,
vyand of familie jou nie kan steur nie: Dié boek is meer 
as 400 bladsye lank. En jy gaan vir hom lees tótdat hy 
klaar is.
) J.B. Roux is ’n vryskutresensent van Riebeek-Wes.

Fiksie

Grace
Barbara  Boswell
MODJAJI  BOOKS,  R250

Daar is tallose verhale oor 
huishoudelike geweld, en 
boekrakke is vol apartheids-
romans. Maar hoewel geweld 
en apartheid sentraal staan in 
Barbara Boswell se debuut-
roman, sal dit onregverdig 
wees om die boek bloot in een 
van daardie kategorieë te 
plaas. Grace gaan oor Grace.

Die titelkarakter is ’n jong meisie wat grootword op 
die Kaapse Vlakte, die enigste kind van Patrick en Ma-
ry de Leeuw. In deel een is Grace 14; dis 1985, dis Nood-
toestand, met Casspirs op die Vlakte.

Sy weet min van politiek, net dat dit haar pa terug-
hou en dat haar elegante ma een van die min bruin 
vroue is wat in die bank werk.

In ’n terugflitstoneel vergesel Grace haar ma na ’n 
deftige afdelingswinkel om onderlaag te koop, Elegant 
Ivory om die kneusplekke op Mary se ligte vel weg te 
steek. Die vrou agter die toonbank laat haar nie toe om 
die skakering uit te toets nie, want sy kan nie dat ’n 
coloured dieselfde botteltjie as die wit dames gebruik 
nie.

Die goeie tye raak al hoe minder hoe meer Patrick 
die sjebien besoek. Dis dan dat sy tweelinghaat vir Ma-
ry uit sy bors uit bars. Dis háár skuld: As sy net nie so 
buierig was nie, as hul seun nie doodgebore is nie, as 
haar hoogmoed net tot ’n val kom.

Sy dogter kruip weg in haar kamer, en luister na 
haar ma se gille en die houe wat op haar reën.

Keer op keer vergewe Mary hom, tot die dag dat die
egskeiding deurgaan en sy en Grace in die donker sit 
en luister hoe Patrick die deur probeer afbreek. Een si-
garet ná die ander, totdat hy in die nag verdwyn.

’n Protesoptog by Grace se skool is die katalisator vir
die gebeure wat haar lewe uitmekaarskeur. Traangas, 
geweerskote, desperate kinders wat deur ’n gat in die 
heining probeer klim.

Binne ’n paar dae is alles wat Grace ken in skerwe.
Haar trauma en verlies volg haar na haar volwasse 

lewe. Die tweede helfte van die verhaal speel af in 1997: 
Grace is op die oog af gelukkig, met ’n liefdevolle man 
en ’n babadogtertjie. Maar die wond in haar siel is al-
tyd daar.

Boswell is ’n knap skrywer. Dis ’n geloofwaardige 
storie met ’n vinnige pas, en met haar beskrywings en 
karakters kleur sy die agtergrond in waarteen haar 
hoofkarakter staan. Die leser kan Grace hoor asemhaal. 

Daar is dinge wat pla: Die drukkersduiwel het enkele
kere ingesluip, en daar is twee tydlynfoute. Dis geluk-
kig min genoeg dat dit nie wegvat van die roman nie.

Boswell is ’n groot talent, en Grace is ’n skitterende 
toevoeging tot Suid-Afrikaanse fiksie.
) Louise Ferreira is ’n vryskutjoernalis en resensent 
van Johannesburg.

‘‘Die  boeiendste  briewe  is 
Elize  Botha  se  jarelange 
korrespondensies  met 
Audrey  Blignault,  Hennie 
Aucamp  en  Lina  Spies.

Die  formidabele  Elize  Botha. Foto  uit:  GESPREKSGENOOT

Jy sal dit nie kan neersit nie

Debuut deur knap skrywer

’n Tuiskoms na vertroude familiegeregte

Die boegbeeld van die 
Afrikaanse letterkunde


