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Lang pad onnetoe deur Jason Reynolds, ver-
taal deur Nathan Trantraal. Uitgewer: Lapa. 
Prys: R180.

‘Briljant” is ’n woord wat ’n 
resensent so spaarsaam 
soos wierook behoort te 
gebruik, anders hang die 
lofwolke naderhand so 

swaar in die lug dat ’n potensiële leser be-
dwelm kan raak. Maar soms, net soms, kry 
jy te doen met ’n projek waar ander woor-
de tekort skiet. Vir Lang pad onnetoe kan ’n 
mens minstens drie wierookstokkies aan-
steek.

Die eerste is vir Jason Reynolds se oor-
spronklike Long Way Down (2017), ’n bril-
jante vuishou-in-die-maag van ’n boek oor 
die stedelike straatkultuur van geweld en 
dwelms en bendes en wraak. Dié jeugro-
man in vrye versvorm is reeds bekroon 
met ’n lys van pryse wat selfs langer is as 
die jong skrywer se indrukwekkende 
dreadlocks.

Die tweede is vir Miemie du Plessis van 
Lapa-uitgewers wat die briljante idee gekry 
het om die boek in Kaapse Afrikaans te laat 
vertaal, want op die Kaapse Vlakte en an-
der dele van ons wye en droewe land moet 
vele jong mense daagliks probeer oorleef 
in dieselfde soort gewelddadige straatkul-
tuur as in die verarmde woonbuurte van 
Amerikaanse stede.

Die derde briljant word toegeken aan die 
keuse van die vertaler en aan die aangry-
pende vertaling. Dit is moeilik om aan 
enigiemand anders te dink wat hierdie 
skokkende, liriese verhaal so presies rég 
sou kon laat klink in Afrikaans soos die dig-
ter en skrywer Nathan Trantraal.

En daarmee is my kwota van die 
b-woord opgebruik vir die res van die jaar.

Lang pad onnetoe is die soort ouderdom-
lose fiksie vir “jong volwassenes” wat nie 
’n tree hoef terug te staan vir enigiets wat 
vir “ou volwassenes” geskryf word nie. 

Trouens, ek sal ouers met tienerkinders, 
onderwysers, oumas en oupas, tantes en 
ooms – eintlik enigiemand wat kraakvars 
letterkunde kan waardeer – sterk aanraai 
om dit te lees.

Dit vertel die storie van die 15-jarige Will 
wie se ouer broer Shawn pas op straat 
doodgeskiet is, net soos hul pa ook jare ge-
lede doodgeskiet is, en hul pa se broer 
vóór hul pa, almal slagoffers van ’n skyn-
baar onbreekbare ketting van geweld. Will, 
wat nog nooit ’n vuurwapen hanteer het 
nie, vind Shawn se weggesteekte rewolwer 
en klim in die hysbak op die agtste verdie-
ping van die verwaarloosde woonstelblok 
waar hy nou alleen saam met sy ma agter-
bly, want al wat vir hom oorbly, is om sy 
broer se moordenaar te gaan vermoor. 

Hy kan nie anders nie, hy moet Die 
Rules van die straat volg. 

Daar is immers drie reëls wanneer ie-
mand in jou familie vermoor word: Moenie 
hyl nie. Moenie piemp nie. Neem wraak. 
Want

as die bloed 
in jou binneste innie binneste
van iemand annes is,
wil jyritie
sien oppie byteste van
hulle nie.

Will het Die Rules by sy broer geleer, nes 
hul pa dit by sý broer geleer het, want Die 
Rules

issie bedoel om gebriek te wôtie.
Hulle is bedoel vi dié wat gebriek wôd
om te volg.
Of dit is wat Will dink wanneer hy in die 

hysbak klim met die vuurwapen agter by 
sy broek ingedruk. 

Daar is baie byname vir die stuk koue 
staal wat jy nodig het om die derde reël te 
volg – en Trantraal wys sy eie staal as 
woordkunstenaar, as vertaler wat al die 
draaie van Afrikaanse straattaal ken, wan-
neer hy hulle een vir een opnoem: “ ’n 
Loodt. ’n Pyp. ’n Hammie. ’n Yste. ’n Klok. 

’n Neena. ’n Staal. ’n Millie. ’n Soviet. ’n 
Pomp.”

In sy tweeweeklikse rubriek in Rapport 
het Trantraal reeds aan ’n wye leserskring 
bewys hy is ’n skerp sosiale kommentator 
met ’n digterlike oor vir die ritmes van 
praattaal, maar hy voldoen ook aan ’n an-
der, moontlik selfs belangriker, vereiste vir 
’n vertaler van ’n boek soos dié. Trantraal 

het street cred; hy wéét waaroor hierdie 
storie gaan. 

As dit by jeugboeke kom, veral vir onwil-
lige lesers, veral vir tieners wat grootword 
in ’n ouerhuis sonder boeke, durf ’n skry-
wer of vertaler nie vals wees nie. Sulke tie-
ners steur hulle nie aan geleerde resensies 
nie; hulle sal jou blitsvinnig uitvang as jy 
nie weet waarvan jy praat nie.

Terwyl Will met sy wapen in die hysbak 
staan, stadig op pad na die grondvloer toe, 
klim daar op elke verdieping iemand in – 
iemand wat nie werklik daar kán wees nie 
omdat hy of sy reeds ’n slagoffer van 
straatgeweld was. Will word vasgevang in 
’n hysbak wat al hoe meer soos ’n “vertical 
doodskis” voel – nog ’n treffende metafoor 
– vol laggende, pratende, rokende spoke. 
En dis hier waar Die lang pad onnetoe die 
leser rêrig aan die strot gryp terwyl Will se 
sekerhede een vir een onder hom uitgegra-
we word.

Tog slaan dit nooit oor in ’n sedige ge-
preek nie; geen maklike oplossings word 
gebied nie; die jong leser se intelligensie 
word nie ’n oomblik onderskat nie. 

Dis juis een van die sterkste punte van 

Nathan Trantraal se aangrypende vertaling van Jason 
Reynolds se vuishou-in-die-maag-jeugroman oor die 

stedelike straatkultuur van geweld, dwelms, bendes en 
wraak sal ‘jong’ én ‘ou’ volwassenes – eintlik enigiemand 

wat kraakvars letterkunde kan waardeer – verbyster, skryf 
Marita van der Vyver.

Benderoman 
is briljant

Jason Reynolds, bekroonde jeugromanskrywer.   | FOTO: MIREYA ACIERTO

Nathan Trantraal: Hy was ’n puik keuse as 
vertaler.  | FOTO: IZAK DE VRIES

Algemene fiksie
) Die skilpad se laaste traan, Carol 

Campbell van Karretjiemense-faam se der-
de Karoo-roman, verskyn later vandees-
maand in Afrikaans en Engels. Dit vertel 
die onsentimentele, outentieke verhaal 
van Siena, Boetie, Kriekie en die Karoo-
skilpad wat slegs een traan in sy leeftyd 
stort, die oomblik as hy sterf. Kirby van 
der Merwe is weer vir die Afrikaanse ver-
taling verantwoordelik. Soos in haar vori-
ge werk, fokus Campbell sterk op sosiale 
realisme, maar vir die eerste keer is hier 
ook magiese realisme, so eie aan die men-
se oor wie sy skryf. 
Uitgewer: Umuzi. Prys: R240.

) Die Kaapse fotograaf en kopieskrywer 
Jaco Wolmarans debuteer einde vandees-
maand met die roman Bos, wat handel oor 
twee bloedbroers van die Angolese bos-
oorlog: Carlos Veiyera, die veteraan met ’n 
duister en gewelddadige verlede, en Tex 
Texeira, sy protégé. Hoekom het Carlos 
nou, jare ná die oorlog, die grens oorge-
steek as renosterstroper in Mosambiek? 
Uitgewer: Tafelberg. Prys: R280.

) Zirk van den Berg se nuwe roman, Ek 
wens, ek wens, verskyn middel Februarie 
en word beskryf as ’n fabel vir moderne 
tye. As lykbesorger by White Lily Funerals 
het Seb al talle lyke gebalsem, organe te-
ruggepak in lyfholtes, bene gekonnekteer 
en wasbleek gesigte gegrimeer vir die laas-
te besigtiging deur roubeklaers. Nietemin 
wens hy af en toe vir die een of ander in-
gryping om hom los te ruk uit sy saai be-
staan – en dan stap die sterwende seuntjie 
Gawie en sy ma by die begrafnisonderne-
mer in . . .
Uitgewer: Kwela. Prys: R220.

) Die verevrou is die nuwe roman uit 
die pen van Jan van Tonder, skrywer van 
onder meer Is Sagie en Roepman, en vertel 
die storie van Liora wat op ’n volstruis-
plaas in Algerië grootword, waar haar tan-
te volstruisvere omskep in kostuums vir 
die rolprentbedryf en die verhoë van Pa-
rys. Jare later beland Liora in die Klein-Ka-
roo, waar haar lewe opnuut omgedop 
word. Die roman word in Maart by die 
Woordfees bekend gestel. 
Uitgewer: Human & Rousseau. Prys: R295.

) Ook in Maart, byna agt jaar ná die pu-
blikasie van sy debuutroman, Skool, ver-
skyn Theo Kemp se tweede roman, Straf-
jaart, wat beskryf word as ’n aangrypende 
verhaal oor die verbintenisse tussen men-
se. Die hoofkarakter, Boeta, doen ’n dok-
torsgraad oor skeepswrakke aan die Suid-
Afrikaanse kus, maar word uit sy gemakso-
ne geruk toe sy tannie Lizette, wat vir hom 
soos ’n suster was, saam met allerlei kleur-
ryke figure in die Pollsmoor-gevangenis 

trekkers te onderhandel, terwyl sy vrou, 
Magdalena, in die laer by Doornkop op 
hul terugkeer wag. Byna 180 jaar ná die 
Slag van Bloedrivier is Hanna op soek na 
wat ook al Magdalena nagelaat het, en 
loop haar in ’n plaasmoord vas. 
Uitgewer: Lapa. Prys: R295.

Misdaadfiksie
) Met Karaktermoord, haar eerste ro-

man vir volwassenes, sluit die topverko-
per-jeugboekskrywer Carina Diedericks-
Hugo haar aan by die misdaadrillergenre, 
maar gee terselfdertyd ’n interessante ky-
kie op die binnewerkinge van die uitge-
wers- en wynbedryf. Die roman verskyn in 
Februarie en fokus op die uitgewer Malan 
Sinclair wie se lewe in ’n afwaartse spiraal 
ontaard ná sy ontmoeting met die beeld-
skone digter Anna Neethling, wat later 
vermoor langs sy motor gevind word. 
Uitgewer: Penguin. Prys: R230.

) Kapt. Nicci de Wee, die vreeslose po-
lisievrou van die Kaapse Vlakte wat mis-
daadfiksielesers in Vuilspel (2013) en Slaafs 
(2016) leer ken het, kom in Bettina Wyn-
gaard se Jagter die bloederigste misdaadto-
neel van haar loopbaan teë. Klippe, mes-
se, kruisboogpyle, verkragtings, teregstel-
lings  – hier is net soveel kinkels in die 
kabel soos die liggame wat in die staatslyk-
huis ophoop, maar die tergendste vraag 
bly: Is dit die laaste sien van Nicci de Wee? 
Die boek verskyn in Februarie. 
Uitgewer: Umuzi. Prys: R250.

) In Medusa, sy sewende Kassie Kassel-
man-speurverhaal wat middel Februarie 
verskyn, boor Rudie van Rensburg ’n nu-
we, donkerder aar oop vir dié geliefde 
speurder: mensehandel, psigopatie en kin-
derlewens wat op die spel is. Die sterk 
emosies wat hy ervaar, krioel in sy binnes-
te soos ’n bondel giftige slange en dreig 
om hom te oorweldig terwyl die slagoffers 
desperaat gil om hulp. 
Uitgewer: Queillerie. Prys: R275.

Poësie
) In sy langverwagte derde digbundel, 

Jan, Piet, Koos en Jakob, ontgin Loftus Ma-
rais opnuut bekende temas uit sy oeuvre, 
dikwels met ’n vlymskerp humorsin en ’n 
nog skerper visuele ingesteldheid: name, 
naamgewing en Afrikanermansname; ver-
bruikerskultuur; portrette oor mans en 
seks met mans; en tuis of ontuis wees in 
Suid-Afrika. Dit verskyn middel April. 
Uitgewer: Human & Rousseau. Prys: R250.

Outobiografies
) Toe sy vrou werk kry in Berlyn, be-

sluit Deon Maas in ’n oogwink om na dié 
intellektueel stimulerende, dekadente stad 
te trek. In die daaropvolgende reis wat alle 
immigrante meemaak, ontdek hy meer 
oor homself en sy wortels terwyl hy sy 
voete in sy nuwe omgewing vind. Maas 
ontmoet veganistiese anargiste, sokker-
boewe en ’n lid van ’n satiriese Duitse po-
litieke party, maar leer ook dat alles nie 
perfek werk in die Eerste Wêreld nie. 
Witboy in Berlyn verskyn in Februarie, be-
tyds vir Maas se besoek aan die Woord-
fees. 
Uitgewer: Jonathan Ball. Prys: R260.

Maak skoon die dagboek en 
sluit die deure dig, want ’n 
vloedgolf nuwe Afrikaanse fiksie 
is op pad, net betyds vir die 
Woordfees en KKNK.

beland. Hoe meer 
’n mens kyk, hoe 
onsekerder is jy oor 
wat binne en buite 
is . . . 
Uitgewer: Penguin. 
Prys: R270.

Historiese fiksie
) Jeanette Fer-

reira se nuwe ro-
man, Bloedlelie, speel in die hede en die 
verlede af en word in Maart by die Woord-
fees op Stellenbosch bekend gestel. In die 
somer van 1838 vertrek die Voortrekkerlei-
er Piet Retief en sy manskappe na die Zoe-
loekoning Dingaan om oor grond vir die 

’n Tsoenami van nuwe leesstof
Binnekort op die rak

Boeke

hierdie merkwaardige boek: dat dit terself-
dertyd so heeltemal toeganklik en so slim 
literêr geskryf is. Nader aan kletsrym as 
aan enige stywe poësie, maar vol lieflike 
frases en onvergeetlike beelde:

(En my ma) hang oo my
broe se lyk
soese dimmed
straatlig.

Trantraal se vertaling skyn met sy eie lig  
– geloofwaardig en oortuigend, hier en 
daar selfs helderder as die oorspronklike 
teks. Waar Will byvoorbeeld na die “cor-
ner-store plestieksakkie” in sy dooie broer 
se hand kyk, wit met rooi letters, wat in die 
Amerikaanse teks sewe keer “THANK 
YOU” uitspel, sien die Afrikaanse Will sewe 
verskillende plaaslike tale op die sakkie: 
“THANK YOU, NGIYATHOKOZA, ENKOSI, 
DANKIE, NGIYABONGA, KE A LEBOGA, KE 
A LEBOHA”. En die L wat Lobby (grond-
vloer) in die Amerikaanse hysbak aandui, 
word in Trantraal se hysbak die syfer 1 wat 
Will en sy broer toe hulle klein was “virre 
joke met ’n koki-pen” in ’n L vir Loser ver-
ander het, en elke keer as iemand die 
L-knoppie gedruk het

dan giggel ôs wan hulle was losers en ek 
en

Shawn winners oppe funny victorious ride 
af na onnetoe.

Die skrywer Jason Reynolds vertel toe hy 
’n tiener was, het hy self glad nie gelees 
nie. Al sy voorgeskrewe skoolboeke het ge-
gaan oor mense en probleme wat niks met 
hom as ’n stedelike swart seun uit te waai 
het nie. Deesdae tree hy gereeld by skole 
op om veral seuns aan te moedig om te 
lees. “Ek weet dat baie sogenaamde boek-
hatende seuns nie rêrig boeke haat nie; 
hulle haat verveling,” sê hy uit eie ervaring. 
“So hier is wat ek van plan is om te doen: 
om nie vervelige boeke te skryf nie.”

Dalk is dít die grootste prestasie van 
Long Way Down: nie dat soveel literêre kri-
tici se voete onder hulle uitgeslaan is nie, 
maar dat soveel seuns wat veronderstel is 
om nie van lees te hou nie, dit nie vervelig 
vind nie. 

Alles dui daarop dat Nathan Trantraal se 
Afrikaanse weergawe dieselfde wonder-
werk kan vermag. 

Skenk gerus Lang pad onnetoe aan ’n tie-
ner wat nie van verveling hou nie, maar 
lees dit ook self, want dit is, wel, jammer, 
daardie b-woord wat ek belowe het om 
vanjaar nie weer te gebruik nie.
) Marita van der Vyver is ’n skrywer wat in 
Frankryk woon. Verskeie van haar jeugro-
mans is al bekroon.

‘‘Geen maklike 
oplossings 
hier nie; die 
jong leser se 
intelligensie 
word nooit 
onderskat nie.


