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Besturende Direkteur, LAPA Uitgewers

In Julie 2010 het LAPA se eerste Afrikaanse e-boeke op Kalahari.net 
verskyn.  LAPA publiseer ook die eerste Afrikaanse selfoonromans vir 
tieners op 1 November 2010 op MXit danksy ’n ooreenkoms tussen 

LAPA en die Shuttleworth-stigting.  LAPA het twee van hulle jeugboek-
skrywers geborg om die eerste twee selfoonverhale in Afrikaans te 
skryf.

Malligheid?  Miskien.  Want die Afrikaanse boekmark kry swaar in die 
huidige resessie en ’n opname het pas aangedui dat slegs 50% van alle 
Afrikaanssprekendes ernstig voel oor hulle taal.  Verder word daar be-
reken dat slegs 100 000 mense aktief Afrikaanse boeke koop.  Waarom 
sou ’n nis-uitgewery van ’n bedreigde taal dan tyd en geld spandeer 
aan iets wat (nog) nie noodwendig ekonomiese sin maak nie?  En dit 
te midde van die verwarring en ’n geskarrel in die uitgewersbedryf 

wêreldwyd?  Die evolusie 
na die e-boek is sigbaar 
op ’n byna daaglikse basis 
(Aptara (1), 2010) en die 
uitgewersbedryf betree ’n 
onbekende tydvak wat dalk 
nie positiewe uitkomste vir 
uitgewerye soos ons dit 
tans ken, inhou nie. 

‘n Mens kan bang word, 
jou kop in die sand druk en 
hoop jy (en jou uitgewery) 
gaf die gees voor Arma-
geddon, of jy kan jouself 
probeer voorberei op die 
onbekende wat aan die 
kom is.  Dis immers die 
onbekende wat onbemind 

is.  Ons het besluit om die laaste opsie te kies. 
Omdat ons ’n uitsluitlike Afrikaanse uitgewery is, is ons ook gemo-

tiveer deur die behoefte om dáár te wees waar Afrikaanse lesers na 
boeke soek.  Verder wil ons steeds Afrikaanse produkte skep wat nie 

terugstaan vir ander groter letterkundes nie en bied die e-boek ons die 
geleentheid om beter te voorsien in die leesbehoeftes van Afrikaans-
sprekendes wat in die buiteland bly. 

As ’n mediumgrootte onafhanklike uitgewery (sonder die steun van 
’n groot internasionale mediahuis) moes ons self navorsing doen oor 
die wát en die hóé van papierlose boeke.  Binne enkele maande nadat 
ons besluit het om ons op die gebied van e-boeke te waag, was ons 
eerste vyf-en-twintig e-boeke op Kalahari.net beskikbaar.

Ons sorg self vir die omskakeling van ons boeke na verskeie e-
formate.  Kalahari.net verkoop die meeste van ons boeke.  LAPA se 
e-boeke is ook nou beskikbaar op buitelandse webwerwe en e-boek-
winkels wat Australië, Ierland en Amerika insluit. 

Ons vermeerder ons beskikbare titels stelselmatig.  Tans het ons 55 
e-boeke in die mark.  Van kort gelede af word die meeste van ons nuwe 
publikasies ook as e-boeke uitgegee en publiseer ons ook op stelsel-
matige wyse boeke van ons fondslys af in e-formaat.  Die pryse van 
nuwe publikasies is in e-formaat dieselfde as die gedrukte formaat, maar 
boeke wat uit druk is, se prys is aansienlik laer.

Die probleme wat ons ondervind is dieselfde as wat die ontwikkeling 
van die e-boek in die res van die wêreld strem.  Onder hierdie pro-
bleme tel die volgende: 

  die beprysing van e-boeke (te hoë pryse sodat die leser gekul 
voel); 
  die beperkte beskikbaarheid van titels;
   probleme wat gepaardgaan met die hardeware waarop e-boeke 

afgelaai kan word, soos die probleem dat daar nie ’n universele 
e-leestoestel vir alle e-boekwinkels bestaan nie (die koms van die 
tablet soos Apple se I-pad, Blackberry se Playbook en Elonex se 
eTouch sal hierdie probleem egter grootliks oorkom), hoë pryse 
van leestoestelle en gebrekkige Internettoegang in groot dele van 
die ontwikkelende wêreld; en
  die feit dat die e-boek gedryf is deur strategie en nie deur leserbe-

hoeftes nie (Mace, 2010; Aptara (2), 2010). 

Tog is ons verbaas oor die positiewe groei in die verkope van ons 
e-boeke.  Ons beoog sterker bemarking daarvan in 2011 en sal sien of 
dit verkope positief sal beïnvloed.  Hoewel dit nog te vroeg is om te sê, 
lyk dit asof Romanzas die boeke is wat die meeste afgelaai word.  Dit 
klop met tendense in die res van die wêreld.  Ons sal waarskynlik eers 
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oor ’n jaar (of meer) ’n meer volledige prentjie oor lesersvoorkeure 
beskikbaar hê.

Tans lyk dit nie of papierboeke in gevaar staan om te verdwyn nie.  
Die meeste uitgewerye bied hulle gedrukte boeke ook in e-boek-
formaat aan en beskou die e-boek as ’n nuwe manier om omset te ver-

groot (Aptara (2), 2010).  Daar is egter 
ook uitgewerye in die VSA wat die opsie 
van e-boeke as eerste keuse ondersoek, 
omdat daar wesenlike verskille bestaan 
tussen die aanbieding van e-boeke en 
gedrukte papierboeke.

’n Voorbeeld waarin die aanbieding 
van die inhoud opmerklik verskil van 
die tradisionele boek is die sogenaamde 
selfoonboek.  Die selfoonroman (of 
‘m-novel’ vir ‘mobile novel’) is die 
eerste literêre genre wat gebore is 
uit die sellulêre era.  Die genre het 
ontstaan in Japan waar ’n jong vrou haar 
lewensverhaal op haar selfoon begin tik 
het en op ’n selfoonwerf, Maho i-Land, 
afgelaai het.  Maho i-Land is die grootste 

selfoonwerf, dra tans meer as een miljoen selfoonromantitels en word 
deur drie en half biljoen besoekers per maand besoek.  Selfoonromans 
kan gratis daar afgelaai word.  Sommige van hierdie selfoonromans word 
in gedrukte formaat uitgegee en is as sodanig ook blitsverkopers. 

In Suid-Afrika loods die Shuttleworth Foundation in 2009 die eerste 
Suid-Afrikaanse selfoonroman, Kontax.  Dit is in Engels en isiXhosa 
gepubliseer.  Elke dag word ’n hoofstuk van 400 woorde vrygestel op 
die Kontax-mobi-webwerf.  Lesers kon dit ook op MXit en Facebook 
bekom.  Om die verhaal te kon lees moes lesers gratis registreer.  Hulle 
kon dan ook kommentaar lewer, stem oor sake rakende die verhaal en 
aan kompetisies deelneem. 

Met die uitbreiding van Kontax na die Yoza-mobi-webwerf in Okto-
ber 2010 het LAPA ’n ooreenkoms met die Shuttleworth Foundation 
aangegaan om ook Afrikaanse inhoud op Yoza te plaas.  Ons het twee 
van ons gewilde jeugverhaalskrywers geborg om elk ’n selfoonroman 
te skryf.  Jaco Jacobs skryf Vakansieromanse, ’n liefdesverhaal oor ’n 
boekverslaafde meisie wat die ou van haar drome by die see ontmoet, 
terwyl Fanie Viljoen Uit - ’n roman wat handel oor ’n tienerseun wat 
worstel met sy seksualiteit - skryf.  Die selfoonromans word gratis afge-
laai (as mens nie die datakostes in ag neem nie).  Tieners kan die storie 
stukkie vir stukkie van die webwerf afl aai.  Gaan loer gerus op die www.
yoza.mobi webtuiste.

Vir ons is dit belangrik om stories te vertel en lees te bevorder 
omdat mense eersgenoemde deur al die eeue nog nodig gehad het 
om sinvol te bestaan en omdat lees nog steeds die sleutel tot inligting 
en kennis is.  Die medium is van minder belang.  Daarom hou ons met 
groot belangstelling die ontwikkeling van boeke in die elektroniese era 
dop.
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Correspondent

May he be remembered, also by those who 
did not know him    

Afrikaans-speaking South Africans need no introduction to the man 
known as Fanus.  The witty wordsmith who held thousands spell-
bound with his humorous anecdotes and often risqué jokes died on 
29 January at 82 years young.  Stephanus Petrus Rautenbach (1928-
2011) was a legend in his own lifetime.  But we as a nation seem to 
adhere to one principle of the rainbow phenomenon - we fail to 
really merge: yellow stays yellow and pink will be pink.  Therefore: to 
(many of) our non-Afrikaans 
compatriots, this is who 
Fanus was the man who 
knew poverty during the 
Great Depression - he tells 
the tragic-comical tale of his 
childhood in Tiesj (Hemel 
en See Publishers, 2002), the 
master radioman (creator of 
among other characters, the 
infamous Staal Burger - prob-
ably related to Schalk), the 
pioneer television journalist 
(he wrote Nuustak, et ce-
tera), the innovative designer 
of neologisms like ‘kitskoffi e’ 
(instant coffee) and so forth, 
but most of all a humor-
ist.  Fanus maintained that 
humour is more than just cracking jokes.  It is really about observing, 
about knowing your subject material, namely people.  The rest is 
basically adding some colour to the story you spin.  

Fanus wrote many short stories, initially under the pseudonym 
Fanus Bach, but later he chose to be called Fanus instead of Fanie 
or Rautie, and this is where I fi rst almost met him.  Almost, because 
he became ‘part of the furniture’ - we scarcely notice senior 
citizens once they step over the threshold of what Fanus called the 
‘kieriekasteel’ (a word one cannot really translate, but which means 


