Die is die kultuur en die opvangs van kennis belangrik
en dit aktiveer die vraag by die leser: Wat is eintlik
belangrik in ’n krisistyd?:
Die boeke het ek saamgebring of aangeskaf by mense
wat nie lees nie en wil ruil. ’n Bybelkonkordansie vir ’n
halfsakkie aartappels. Ook is hier boeke van televisieevangeliste uit die 20ste eeu. Ek het selfs ’n boek wat
die verhaal van Jona in dieselfde eeu plaas. Dan is daar
werk oor Marilyn Monroe en deur Sylvia Plath, figure
wie se statuur in sekere luime nie minder gewyd is as
die heiliges s’n nie. Mag die skutheilige van populêre
kultuur my verduur. (7)

Hieruit blyk dit duidelik dat Lady Die kosvoorraad verruil vir die boeke, maar ook nie kieskeurig is wanneer
dit kom by boeke of kennis nie. Lady Die noem: “Iemand
moet hierdie dinge neerskryf. Dit kan die moeite werd
wees om te weet” (13). Sy bedoel hier dat die funksie
van die kerk en winkelsentrum, die samelewing en
die fase waarin hulle leef opgeteken moet word sodat
iemand dit weer vir die leser vorentoe kan dokumenteer.
Fouché laat die leser herdink hoe hy of sy ander in
die samelewing behandel. Die voorskrifte of grense ten
opsigte van ’n ruimte en met wie jy mag praat word hier
uitgewys as dinge wat afgebreek moet word. Die vreemde verhouding tussen Lady Die en Jack illustreer hierdie
idee. Daar is ’n duidelike implikasie dat jy as leser
moet dink oor wat belangrik is vir jou, en hoe hierdie
dinge soos voedselvoorraad, asook kulturele aspekte en
kennis alles ’n plek het in die samelewing. Die wêreld
wat jy skep in die lewe is nie noodwendig waar jy sal
opeindig nie. Hierdie boodskap word oorgedra deur
Lady Die en Jack se agtergrond—waar hulle opeindig
is die teenoorgestelde van wat die leser moontlik sal
verwag. Hierdie roman bou, soos meeste distopiese of
spekulatiewe literatuur, ’n brug na dit wat lyk asof dit
ver in die toekoms is, maar eintlik reeds op die wêreld
se voorstoep wag.
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’n Baie lang brief aan my dogter.
Marita van der Vyver.
Kaapstad: Tafelberg, 2021. 350 pp.
ISBN 978-0-624-09001-4.
Maya Angelou se Letter to my Daughter (2008) is ’n kort
versameling essays wat sy opdra aan die dogter wat sy
nooit gehad het nie en ook vir al die dogters rondom
haar.
Angelou se brief aan ‘haar dogters’ reframe dogterskap as ’n kuturele en sosiale construct. Sy neem verantwoordelikheid vir dogters wat sy nie ken nie, maar
met wie sy ’n diep medelye deel omdat sy haar eie
dogterskap en vrouheid voortdurend moet bind aan al
die marginale ruimtes waarin sy bestaan. In die preface
sê Angelou, “I gave birth to one child, a son, but I have
thousands of daughters. You are Black and White,
Jewish and Muslim, Asian, Spanish-speaking, Native
American and Aleut. You are fat and thin and pretty
and plain, gay and straight, educated and unlettered,
and I am speaking to you all. Here is my offering to you.”
Van der Vyver se brief aan haar (Franse) dogter
Mia, is baie meer intiem—die skrywer probeer deur
al die verskillende fases van haar persoonlike ondervinding sif, om pivotal oomblikke te deel wat haar as
mens en skrywer gevorm het. Daar is ’n dringendheid
aan die narratief met die onderliggende veranderende
wêreld wat in die ongeskrewe staan. Van der Vyver (9)
haal aan uit ’n vroeë werk, Die dinge van ’n kind (1994),
waarin die verteller haar toekomsdrome beskryf: “Om
baie boeke te lees, terwyl ek lang Franse brode eet en
goedkoop Franse wyn drink en sterk Franse sigarette
rook. En wanneer ek nie lees nie, sal ek romantiese
Afrikaanse gedigte skryf wat ek met groot gevoel sal
voordra aan dodelik aantreklike Franse mans met sulke swart oë en sulke hol wange, wat natuurlik nie ŉ
woord daarvan sal verstaan nie […]”
Hierdie aanhaling uit ’n fiktiewe roman blyk ’n
manier te wees om haar eie lewenspad en die onvoorspelbaarheid wat daarmee gepaard gaan, te deel.
Wat uitstaan in ’n Baie lang brief aan my dogter—
behalwe die dringendheid waarmee Van der Vyver al
die inligting wil oordra—is die breë verwysingsraamwerk wat geskep word, wat poog om die kompleksiteit
van wit Afrikanerskap binne ’n verdeelde en rassistiese
apartheidsamelewing oor te dra. Van der Vyver stel
haarself bloot vir oordeel deur kwesbaar en eerlik oor
haar eie onkunde en kondisionering te wees. In die
hoofstuk “’n Vreemde, vreemde wêreld” beskryf Van
der Vyver ’n kataliserende voorval met hul bediende
Dolly. Gedurende ’n argument uiter die jong Marita
hierdie woorde aan Dolly (237): “Omdat jy ons
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bediende is!”, en sê, “Ek het haar nog nooit voorheen—
en nooit weer daarna—so sidderend van woede gesien
nie.” Dolly word hierna die simbool vir Van der Vyver
se politiese selfbewusmaking.
As swart leser is die wit tiener se epifanie met die
huishulp of bediende een van die mees clichéd en onwelkome literêre trope wat bestaan in Afrikaanse letterkunde, maar dit is ook belangrik om te onthou dat
die perspektief hier dié is van ’n reeds swaar veroordeelde self. En hoe die les geleer word is minder belangrik as die feit dat die les wel geleer is. Van der Vyver
se lewenspad neem haar Europa toe, waar sý die ander
word. Die vreemde, die gemarginaliseerde.
Dogterskap in Afrikaanse letterkunde soos uitgebeeld in Antjie Krog se baanbrekende debuutbundel,
Dogter van Jefta (1970), bly ’n maatstaf vir die afbreek van
die pligsgetrouheid van die dogter in die Afrikaanse letterkunde. Krog posisioneer haarself as individu en aanvaar haar dogterskap as net ’n persoonlike verhouding
tussen haar en haar ma (die bekende Afrikaans skrywer
Dot Serfontein), maar maak ook duidelik dat dit nie die
sentrale posisie van haar wese is nie. Dit is ’n belang
rike keerpunt in die Afrikaanse letterkunde, omdat dit
die ma/dogter verhouding herdefinieer en uitbeeld in
’n letterkunde waar daar te gereeld net swart en wit
definisies bestaan. Bande wat vroeër moes breek kan
nou bestaan buite tradisionele strukture en dit gee die
magsposisie oor aan die dogter. Die dogter verwerp nie
die dogterskap nie, sy claim ownership daarvan. Van
der Vyver probeer met die boek as ma haar magsposisie
oorbrug, en haarself vereenselwig met haar dogter.
Die vele verwysings na Afrikaanse letterkunde en
hoe dit Van der Vyver se eie skrywerskap beïnvloed,
add ’n sagte element tot die vertelling. Hiermee leer
die dogter die ma ken as mens met spesifieke smaak en
denke en dit spreek ook van die sense van andersheid
en die vervreemdingservaring wat in baie expat narratives bestaan. Die soeke na ’n tipe vryheid sonder die
onveiligheid van die wêreld, die harde lesse wat sy as
jongvrou leer en ook die definiëring van wat familie is
en wat dit beteken om ’n vrou te wees—die oorheersing van identiteit en die desperasie van ’n dogter wat
haar swaar verdiende plek met haar eie dogter wil deel.
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Vier susters.
Gerda Taljaard.
Kaapstad: Penguin Random House, 2021. 272 pp.
ISBN 9781485904700.
“Ons is almal skuldig aan die oorlog”. So sê Sophié,
die tweede van die vier susters van Broedersdraai in
Magoebaskloof, aan die begin en weer aan die einde
van Gerda Taljaard se vierde roman, Vier susters. Oorlog,
skuld en medepligtigheid is belangrike deurlopende
temas in dié roman wat afspeel in 1945 teen die agtergrond van die Tweede Wêreldoorlog in Europa en die
spanninge tussen Sappe en Natte in Suid-Afrika. Dit is
’n verhaal oor vier susters se liefde, en soms haat, teenoor mekaar en die huis waarin hulle grootgeword het.
Beatrice is die oudste suster, die passievolle een
met die kunstenaarsiel wat nooit genoeg in haarself kon
glo om ’n suksesvolle pianis te word nie. Nadat sy deur
’n ouer, getroude man verlei word, raak sy swanger en
trou met die middelmatige Boas Putter om haar skande
te versteek. Hulle woon in Johannesburg en word deel
van die elite, maar nie genoeg deel daarvan dat Beatrice
ooit werklik tuis voel nie. Wanneer Boas se hoedebesigheid bankrot speel, trek hulle terug na die familieplaas en Beatrice raak ’n raakvatboer, sonder veel hulp
van Boas af. Beatrice raak ook ’n doodsbedversorger:
eers van beide haar ouers en daarna van haar man.
Wanneer Boas na ’n lang lydingsproses te sterwe kom,
verlang Beatrice na hom en voel skuldig omdat sy hom
doodgewens het.
Die tweede suster is Sophié, ’n vrou wat haar lewe
rig met syfers en logika. Sy trou met ’n volbloed-Nat
Engelsman en lewe ’n lewe ver verwyderd van haar susters. Met haar babadogtertjie keer sy na die plaas terug
wanneer haar swaer te sterwe kom. Hier stamp sy en
Beatrice heeltyd koppe oor die verlede. Sy sit aand na
aand en briewe skryf aan haar man, Robert, briewe vol
geheime wat sy nooit stuur nie.
Die jongste suster is Ivy. Sy wil ’n vry en onkonvensionele lewe leef. Wanneer sy ’n traumatiese ervaring
het aan die hand van ’n man wat sy gedink het ’n vriend
is, raak sy by die Ossewabrandwag en die Stormjaers
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