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’n Engel in my huis is ook ’n bundel wat 
verskyn het omdat sy haarself gedwing het om 
die wonderwerk, die engel, in klein onbenul-
lige dinge te sien.  Hierin skryf sy oor haar 
reise oor die wêreld heen - waar sy oral vir 
haar huise ‘versamel’ waarin sy graag sou wou 
bly.  Gewone gebeure soos ’n verjaarsdag of 
ete word in lekker stories omskep - stories 
wat laat lag en ’n mens aangryp.  Volgens een 
resensent: ‘’n Lekkerleesbundel wat jy net 
móét hê!’

In 2006 verskyn Riana se eerste kinderboek, 
#Die avonture van Wilde Willemientjie.  ’n 
Boek in rymvorm geskryf en vol pret en 
plesier!  Die musikale verwerking van die teks 
het tydens die Klein Karoo Nasionale Kunste-
fees (KKNK) van 2006 die gesogte Kanna 
Prys gekry vir die beste Kinderproduksie op 
die fees en was binne die eerste maand ná 
sy verskyning aangewys as die nommer een 
op die Topverkoperslys van Afrikaanse boeke.  
(Volwasse boeke ingesluit!)

Die Melkweg het ’n ster laat val het so 
pas die lig gesien en verwesenlik Riana se 
begeerte om ’n bundel plaasstories - geskryf 
deur, onder meer, plaaswerkers - die lig te laat 
sien.  Daar is op dié bundel besluit ter viering 
van De Compagnie se 300-jarige bestaan.  
Aanvanklik wou hulle sowat 50 verhale 
insluit, maar na die geweldige reaksie op dié 
kompetisie is ongeveer 500 verhale ontvang.  
(Sommige op stukkies papier!)  Slegs 127 ver-
hale is gekeur om in die bundel te verskyn.

Nicci Thabo, ’n werker op De Compagnie 
en ook opgeleide kindertuin-onderwyseres, 
het meegehelp om hierdie bundel saam 
te stel.  Nicci het ’n kompetisie deur die 
Bloemfonteinse Skrywersvereniging gewen 
en het as deel van die prys ’n skrywerswerk-
sessie by hulle gaan bywoon.  Sy woon ook 
gereeld Riana Scheepers se jaarlikse skryfskole 
in Oktober by.  Tydens die Boer van die Jaar 
Toekenning in 2006 ontvang Riana en Nicci ’n 
spesiale prys van die Departement van Land-
bou vir die kulturele bydrae wat dié publikasie 
in die landbougemeenskap gelewer het - en 
dit nog voordat die boek verskyn het!

Literêre pryse
Die ding in die vuur - ATKV Prosa Prys en die 
FAK Prys.  (1991)
Dulle Griet - Akademie vir Wetenskap en Kuns 
se Eugène Marais Prys.  (1992)
Blinde sambok - ATKV Kinderboek Prys.  (2003)  
Die Nederlandse vertaling van hierdie boek, 
*Skorpioenkind - op die kortlys vir die Vlaamse 
Kinderjurie Prys (2004).
#Die avonture van Wilde Willemientjie - KKNK 
Prys vir die Beste Kinderproduksie.  (2006)
Katrina-bundels - Rapportryers se Erepenning.  
(2006).

# Nota: In die proses van aankoop
* Nota: Nie in Biblioteekdiensvoorraad
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Die skryfster
Marlene van Niekerk is dosent in Afrikaans 
aan die Universiteit van Stellenbosch.  Na die 
belangstelling wat haar vorige roman, Triomf, 
verwek het, het baie lesers na die volgende 
boek uitgesien.  Agaat het nou verskyn en 
dit was die wag die moeite werd.

Agaat beslaan 718 bladsye en Van Niekerk 
het drie jaar daaraan geskryf.  Die laaste 
ruk tot 18 uur per dag.  Haar huis en tuin 
is gedurende dié tyd verwaarloos.  Sy was 
met rukke so moeg dat sy later elke dag ’n 
fisioterapeut moes besoek.  Die boek het 
haar emosioneel aangegryp op maniere 
waaroor sy geen beheer gehad het nie.  An-
ders as Triomf waarin sy baie gelag het, het 
sy in Agaat minder gelag en baie gehuil.

Marlene wou deur die karakter, Milla 
Redelinghuis, illustreer hoe iemand in haar 
idealistiese en naïewe geloof verneder kan 
raak deur siekte en ontnugter kan raak deur 
lewenservarings, sodat sy op haar sterfbed 
meer simpatiek oorkom as daarvóór.

Agaat het haar egter naaste aan die hart 
gelê: sy het haar erg ontroer as sy op Milla 
se voete aan die slaap raak en dit vashou.  
‘Dit behoort so te wees as jy ’n skrywer is.  
Jy moet op vreeslose wyse in kontak wees 
met jou gevoelens, jou vrese en verlangens.’  
Baie skrywers besoek gereeld sielkundiges 
terwyl hulle ’n boek skryf.

Die storie
Agaat handel oor Milla Redelinghuis, die 
boervrou van die plaas, Grootmoedersdrift, 
wat op sterwe lê en haar lewe in haar ge-
dagtes herbeleef.  Haar oppasser is die bruin 
vrou, Agaat, wie deur Milla as klein kindjie 
aangeneem is en met wie se lewe hare 
verstrengel is.  

Die verhaal agter die verhaal het vroeg 
in 1950 begin.  Die jong Milla, kinderloos 

en ontnugter in haar huwelik, alleen in haar 
stryd teen die elemente, het gehoor van 
die kind met die misvormde handjie wat 
mishandel word.  Sy het klein Asgat (later in 
die kerk gedoop as Agaat) by die strooise 
gaan haal en in haar huis ingeneem.  Dit het 
sy gedoen omdat sy gevoel het ’n Chris-
tenmens het ’n plig om die evangelie uit te 
leef.  Sy het met groot deursettingsvermoë 
van die verskrikte bondeltjie ‘mens’ gemaak.  
Sy het Agaat grootgemaak soos ’n hanslam 
wat weldra in die pot sou beland: vertroetel, 
maar op ’n afstand gehou.

Agaat het stadigaan ontluik as ’n hiper-
intelligente, pittige, koppige entjie mens: ’n 
voorslag in die huis.  Milla het haar al die 
huishoudelike vaardighede aangeleer.  Sy het 
ook ’n liefde vir woorde by haar gekweek 
- vir rympies, liedjies, raaisels.

Namate haar huwelik al hoe meer 
verbrokkel het, het Milla emosioneel op die 
kind begin leun, troos uit haar geput.  Hulle 
was onafskeidbaar, met Agaat wat Milla as 
enigste moederfiguur beskou.  Daar was 
toenemend druk van vrome bure en Milla se 
verbitterde man, Jak: dit was nie reg nie, die 
bruin kind in die huis.  Toe Milla uiteindelik 
wel swanger raak, het sy toegegee aan die 
druk: met die geboorte van haar seun, Jakkie, 
is die opgeskote Agaat, sonder waarskuwing, 
oornag uitgeskuif na die buitekamer en 
gedemoveer tot kinderoppasser en huisbe-
diende met ’n toepaslike uniform wat sy elke 
dag moes dra.  Hierdie emosionele spening 
het eensklaps en gevoelloos geskied. 

Deur die jare het Milla boekgehou in ’n 
versameling blou oefeningboekies, van haar 
voornemens met Agaat, van Agaat se vor-
dering, haar oulikheid, van die bitter rusies 
met haar man, Jak, van die geboorte van 
haar seun, van rampe en ellendes met vee 
en gesaaides.  Op haar sterfbed vra sy Agaat 
om hierdie boekies te verbrand.  Agaat 
gehoorsaam haar nie.  Maar wanneer Milla 
verlam is en net haar ooglede kan roer, begin 
sy lees aan haar eie en Milla se emosionele 
geskiedenis.

Die leser bevind haar dan in die hede, 
waar Milla hulpeloos aangewese is op haar 
hanslam-kind, dan weer in die verlede, in 
die jaar 1953, 1960 en so aan.  Deur middel 
van dagboekinskrywings en vanuit Milla se 
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perspektief ontknoop die verhaal van hulle 
problematiese verhouding.  Die leser ervaar 
nooit die gebeure vanuit Agaat se perspektief 
nie.  Maar leer haar ken uit vertellings en uit 
die waarneming van die sterwende Milla, wie 
se brein nog genadeloos helder is.  Die gebrek 
aan ’n eie stem is heel gepas vir iemand wat 
nooit werklik ’n sê gehad het in wat met haar 
gebeur nie, wat vir lief moes neem met haar 
omstandighede.

Die verhouding tussen Milla en Agaat 
bestaan egter nie alleen uit verdrukking en 
onreg nie, dis ’n komplekse haat-liefde-verhou-
ding, waarin die twee persone so in mekaar 
verstrengel is dat hulle feitlik hul aparte 
identiteite verloor.  Hulle verhouding is ’n 
magspel waarin hulle op mekaar spioeneer en 
mekaar manipuleer, waarin hulle teen mekaar 
stry maar ook mekaar naboots, waarin elk haar 
eie geheime motiewe het, maar waarin hulle 
ook vir mekaar omgee en mekaar versorg.  
Geleidelik word die magsverhouding tussen 
die twee vroue omgekeer.  Waar Milla aanvank-
lik die lewe van Agaat volkome beheer het, 
verkry Agaat mettertyd al hoe meer invloed, 
totdat sy uiteindelik, op Milla se sterfbed, totale 
beheer oor haar gewese meesteres het.  Agaat 
kommunikeer net met Milla wanneer sy wil.  
Andersins draai sy haar rug en Milla kan nie 
met haar oë kommunikeer nie.  Nou is dit sy 
wat bepaal wat Milla mag weet en mag doen 
- maar aan die ander kant is sy die enigste een 
wat vir Milla kan versorg en met wie Milla nog 
wil en kan kommunikeer. 

Agaat word uiteindelik ’n spieëlbeeld van 
Milla en met haar mag wat steeds toeneem, 
word die verhouding tussen haar en Milla 
presies omgekeer, met haar in die posisie 
van volslae beheer, en Milla as die volledig 
afhanklike kind.  Agaat is ten slotte die baas van 
die plaas Grootmoedersdrift, wat sy op die 
sterfbed by Milla erf.

Kommentaar
Die roman is geskryf binne die tradisie van ’n 
plaasroman en dit erken Marlene van Niekerk 
in ’n nota aan die begin.  Sy wou ’n soort teg-
niese plaasroman skryf.  Sy het grootgeword 
op ’n plaas en het saaityd en veeboerdery 
beleef en sy brei baie uit op al die pligte op ’n 
plaas en hoe saaityd verloop en aandag word 
gegee aan al die masjinerie en proses van saai 
en veesiekte, ensovoorts.

Sy het drie hulpboeke oor boerdery be-
studeer vir hierdie vertellings.  Vir die rympies, 
Afrikaanse sêgoed en uitdrukkings is die  
Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge 
(FAK) se Volksangbundel nader getrek.

Volgens resensente het die storie ’n 
rassistiese ondertoon.  Die storie van Milla, Jak, 
Agaat en Jakkie kan ook as die storie van die 
Afrikaner van die afgelope halfeeu gelees word.  
Die psigologiese geweld wat in die huisgesin 

op Grootmoedersdrift plaasvind, weerspieël 
op klein skaal die strukturele geweld wat 
in die tyd van apartheid in die samelewing 
plaasgevind het.  

Jak (Milla se man) verteenwoordig in 
’n groot mate die konvensionele beskou-
ings van ’n ouer geslag Afrikaners; Milla die 
Afrikanervrou probeer die harde hand van 
die pa versag, maar haar seun volg uiteindelik 
tog in die spore van die vader.  Agaat se 
geboorte val saam met die begin van die 
apartheidsbewind in 1948; sy is die bruin 
Afrikaanssprekende, half aangeneem maar 
grotendeels verwerp deur die Afrikaner, 
gevorm na die hand van die meester met 
wie sy in ’n haat-liefde-verhouding verkeer.  

Jakkie, in 1960 gebore, is ’n Verwoerd-
baba, hy is soos Boetman, die bliksem in, 
hy verwerp sy ouerlike opvoeding, maar 
dit bly by hom spook.  Die begin van Milla 
se siekte val saam met die aanvang van die 
‘Nuwe Suid-Afrika’ die siektes is simbolies 
van ’n innerlike verlamming by die Afrikaner.  
Milla se siekte is deel van ’n meer algemene 
siekte.  Mettertyd word dit duidelik dat die 

plaas volledig besmet is.  Die verrotting moet 
tot ondergang lei en Jak se einde van ’n era van 
Afrikaner-oorheersing.

Marlene van Niekerk beantwoord die 
vorige bewerings as volg: dit was vir my ’n 
heel intieme geskiedenis wat hom op Groot-
moedersdrift afgespeel het.  Ek het nie in die 
eerste instansie gedink aan die groter politieke 
landskap nie, maar ek was natuurlik bewus van 
impulse.  Ja, dit is ’n roman oor verlies, ’n soort 
treurlied, ’n werk van oorgang en ’n afskeid van 
’n verbygaande orde.

Agaat vra wel van die leser inspanning, ’n 
langdurige konsentrasie.  Sommige beskrywings 
was soms te lank soos toe Agaat Milla se tande 
gepoets het (ses bladsye) en Milla met haar 
opelyf help (nege gruwelike bladsye!).

Op die voorblad van die boek is ’n gebor-
duurde lap.  Iets wat Agaat, ten spyte van haar 
gebreklike hand, goed leer doen het.  Terwyl sy 
dan ook langs Milla se bed sit, sit sy voort-
durend en borduur - soos dit aan die einde 
blyk - Milla se doodskleed. 

Die boek is egter die lees werd.  Dit is ’n 
monumentale werk, ’n tour de force.
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