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Piet van Rooyen se nuwe roman getuig weer 
dat hy een van die mees gesoute 
romanskrywers is in Afrikaans.

Hans-Joachim Kramer is ’n skatryk Duitse 
swendelaar met ’n behoefte om ’n plaas in 
Afrika te besit, spesifiek Namibië. Hy vlug 
van die Duitse regering, wat warm op sy 
spoor is, saam met sy vrou en twee jong 
kinders en vestig hom op La Rochelle, ’n plaas 
met baie jagpotensiaal. Hy stel vir Daantjie 
Weerlig aan as voorman en later vir Vaalperd 
Ses, ’n Herero van die Bosoorlog. 

Van die begin is dit duidelik dat dié twee karakters 
swaarde gaan kruis, met verreikende gevolge vir Kramer. 
Aan die ander kant van die spektrum het ons vir Rachel 
da Silva, ’n jong staatsaanklaer met haar eie intriges en 
probleme, veral met haar pa van die Zambezi-distrik. 
Die twee afsonderlike verhale word baie goed verweef; 
met ’n hedendaagse Namibië as agtergrond. 

Twee tonele was vir my besonders: Die 
toneel langs die pad na La Rochelle waar 
Daantjie Weerlig en Vaalperd Ses herontmoet 
en die toneel waar die hoofkarakter ’n leeu 
gaan jag noord van Kamanjab, langs die 
Etosha-panne. Van Rooyen wys hier dat 
Afrika beslis nie vir sissies is nie net voordat 
die leser te gemaklik raak met mooi 
sonsondergange en pragtige landskappe. Sy 
kennis van Namibië se geskiedenis en 
politieke bestel is noemenswaardig. Veral die 
natuurtonele word pragtig uitgebeeld en die 

leser kry die behoefte om self ’n draai te gaan maak. Van 
Rooyen se karakterisering is ook goed – hy gee genoeg 
aandag aan ál die karakters, wat hy treffend inkleur.

Die agterblad verklap wel bietjie te veel van die storie. En 
die einde het my bietjie melancholies gelaat, maar ek dink 
dis deel van Van Rooyen se vernuf. Hy vertel die storie 
sonder om dit te veel te romantiseer. – Johan Jack Smith
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Die naaimasjien en ander stories deur Rachelle 
Greeff is enersyds ’n boek wat ek graag vir 
myself wil hou om met elke herlees nuwe idees 
te ontdek; andersyds wil ek dit vir al my 
vriende leen sodat ons met wyn in die hand 
daaroor kan gesels. 

Die titelverhaal is die sewende storie in die 
bundel van tien kortverhale, het in 2008 die 
eerste keer in Die Burger verskyn en is 
sedertdien verwerk tot die suksesvolle eenvrou-
verhoogstuk met dieselfde titel. 

Met die drumpelteks “Al wat ek sien” word 
die leser medepligtig in die skeppingsproses – “die 
storieverteller én die luisteraar onthou wat hulle wil” (bl. 
10) – en dui die outeur op die onbetroubaarheid van die 
verteller: “Was dit werklik Nan se woorde? ... die geheue 
is niks meer nie as ’n toneelstuk, nie twee opvoerings is 
eenders nie” (bl. 12).

Greeff se karakters bied verstommende insig tot die 
menslike toestand: eensaamheid, verganklikheid, 
verhoudings, die verbygaande passies van die lyf. Die 
karakters lééf deur die skrywer se taalgebruik en fyn 
waarnemingsvermoë en bied ’n blik op talle verborge 
aspekte van die samelewing. Dis ook wonderlik hoe een 

storie se newekarakter elders in haar eie storie 
aan die woord kom.

Ironie span deur die stories soos ’n 
silwerdraad: ’n Wit vrou probeer ’n bruin 
vrou daarvan oortuig dat almal gelyk is – te 
blind om die magsverhouding te sien wat die 
bruin vrou forseer om stil te sit en na haar 
dronkstories te luister. Ná jare sien ’n 
bloemiste weer die minnaar wat haar 
seergemaak het – nou ’n boemelaar op straat. 
’n Britse vrou wonder hoekom ’n 
Karoodorpsraad nie die werkloses inspan om 

die strate skoon te maak nie en word vermoor omdat sy 
’n man wegjaag wat werk soek.

Greeff skryf meesterlik subtiel oor rasverhoudings, 
homoseksualiteit, armoede, geweld, geskiedenis en ons 
verhouding met taal en tuisland. Tog, die stories dra 
geensins swaar aan hul temas nie, en een van die 
bekoorlikste verhale is dié van “Uil en Kaatjie”, ’n ouer 
paartjie wat steeds mekaar se geselskap – en lyf – 
verheerlik.

Taal is die gom wat alles bind. Greeff skryf óór en 
déúr taal, met beskrywings wat lank ná die lees daarvan 
steeds opklink. – AP van Wynegaard
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