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Voorwoord, ’n waarskuwing, 

 apologie en bedankings 
 

Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar, hierdie boek 

is geen literêre meesterstuk nie. Ek meng my tale, ek vloek 

so nou en dan (ek verduidelik in die boek hoekom daar 

elke nou en dan ŉ vloekwoord móét wees) en ek het geen 

respek vir taalreëls en regulasies nie. Ek dink dit was die 

uiters bekwame proefleser se grootste nagmerrie om die 

boek te korrigeer, want Riaan maak woorde en reëls op 

sover hy gaan. Sy wil dit graag reg hê, en ek seg: “Nee, dit 

is veronderstel om só te wees. Los dit uit!” So, as jy een of 

ander fancy-pants taalkundige professor is wat 

hartkloppings kry oor al die horribale “foute” in die boek, 

bou ŉ brug of voert weg. Die boek is geproeflees en elke 

woord is noukeurig gekies. Jy is welkom om jou opinie vir 

my te stuur by riaan@voelnfokvirjouopinie.co.za. 

Die proefleser het egter gesê ek mag nie die woord 

‘tiete’ gebruik nie, want “dit is baie kru en kras en sal 

sommige lesers beslis afsit”. Sy is natuurlik reg, so ek kan 

met trots sê die woord ‘tiete’ kom nie eenkeer in die boek 

voor nie 

Jy het die boek gekry op een van twee maniere: (1) Jy 

weet wie en wat ek is, en jy stook my in my kwaad; of (2) 

iemand het dit vir jou persent gegee. 

Nou, as iemand hierdie boek vir jou gegee het, vra ek 

nederig om verskoning vir dit wat vir jou voorlê. Ek is soos 

daai grusame vissmeer wat my ma partykeer op my toebies 

mailto:riaan@voelnfokvirjouopinie.co.za
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geplak het. Óf jy gaan mal wees oor wat ek kwytraak, óf jy 

gaan sulke bietjies-bietjies in jou mond opgooi. Die 

belangrikste is dat jy my nie ernstig opneem nie. Ek neem 

myself glad nie ernstig op nie, so hoekom moet jy? Ek dink 

nie ek is snaaks nie. Ander mense dink ek is snaaks. 

Hoekom, sal gŉ mens weet nie, maar dis hoe dit is. Ek kry 

gereeld boodskappies en briewe van mense wat my vertel 

dat ek laer as hiënakots is. Dit maak gewoonlik my dag, 

want dit is juis hierdie mense met wie ek die spot dryf. “Die 

heilige koeie.” As die boek, of iets wat ek sê, jou ontstel, is 

jy welkom om ook vir my ŉ brief te stuur. Wat ek doen is; 

ek reël gewoonlik ŉ soekgeselskap om jou sin vir humor 

te loop soek. 

As jy die boek gekoop het omdat jy weet wie en wat 

ek is: Dankie! Dit is jý wat hierdie boek die lig laat sien het. 

Sonder lesers wat kommentaar lewer of my goete, op 

Facebook like en share, sou ek net nog ŉ malletjie gewees 

het wat met homself praat. Daar is ou stories en nuwe 

stories in die boek. Hopelik geniet jy die ou goed die 

tweede keer net soveel as die eerste keer, en hopelik is die 

nuwe stories op die standaard wat jy gewoond is. 

Daar is soveel mense wat ŉ rol gespeel het deur die 

jare om hierdie boek die lig te laat sien. 

My ma, wat my die liefde vir die geskrewe woord 

gegee het. Dit is die grootste geskenk wat iemand jou kan 

gee, want sonder woorde is ons niks meer as wilde diere 

nie. En dan, al die klappe en dreigemente om my tot op 

dié punt te kry, waar ek iets het wat moontlik as goeie 

manière gesien kan word. Sy kan ook maar net haar kop 

skud en wonder waar kom dié kind aan sy vreemde 
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gedagtes. Dis dan nie hoe sy my grootgemaak het nie … 

Die Ander Een, wat ongevraagd orals ingesleep 

word. Die Ander Een, wat moet probeer saamleef met 

iemand wat oor alles ŉ opinie het en altyd wil reg wees, al 

is ek verkeerd. Die Ander Een, wat die avonture met my 

deel. Ek is jammer jy het met so ŉ malkoppie opgeëindig. 

#SorryNotSorry 

Juffrou Tia Groenwald, my Afrikaanse 

onderwyseres op hoërskool. Ek sal dalk nog eendag vir 

julle almal vertel wat hierdie dame vir my gedoen het. Sy 

het my lewe gered. Sy is ook die een wat 23 jaar gelede al 

geweet het dat hierdie boek eendag die lig gaan sien. 

Juffrou, baie dankie vir wat jy wetend en onwetend 

gedoen het. Daar is al soveel kinders deur jou hande, so 

ek weet nie of jy my kan onthou nie, maar weet dat ek jóú 

onthou. Sekerlik die persoon wat die grootste invloed op 

my lewe gehad het. Ek sal nooit genoeg kan dankie sê nie. 

Tuschka Reynders. Want. Redes. Sal die wêreld ooit 

weer dieselfde wees? Nee. Beige is ŉ aaklige kleur. 

Tannie Gerda Potgieter. Elke leser glo vas hulle is 

my grootste fan. Ek en tannie weet egter wat die waarheid 

is. Dankie vir al die ondersteuning en aanmoediging. 

Nico Schamrel, wat sekerlik een van die mees 

behulpsame mense op die planeet aarde is. Soveel raad, 

aanmoediging en hulp. Maar die belangrikste is die 

buiteblad wat jy ontwerp het, dis selfs beter as wat ek in 

my kop gehad het. 

Driekie Grobler, ek is jammer jy het te laat besef 

waarvoor jy jouself ingelaat het. Baie dankie vir jou harde 

werk en geduld met my. Ek weet ek is baie harde werk. 

En ek is jammer oor die ‘tiete’. Dit sal nie weer gebeur nie. 

Ek weet ek jok nou. Dit gaan waarskynlik weer gebeur. 



vii 

Ek het seker nou ŉ klomp name uitgelos van mense 

wat dink hulle verdien ook om hier genoem te word. Julle 

is almal die beste-este mense in die hele heelal. Julle 

sterretjies skyn helder in my lewe. Wat sou ek ooit sonder 

julle gedoen het? Ek sal julle nooit vergeet nie! (Is die 

sarkasme dalk té dik aangemaak?) 

Nou ja. Jy wil nou begin lees, so ek gaan nou maar 

hier stop. As jy die boek geniet, vertel asseblief vir ander 

mense daarvan. Onthou dié is die regte lewe, so jy moet 

like, maar jy moenie share nie. Mens leen nie jou boeke vir 

ander mense nie, jy vertel net vir hulle daarvan. As jy nie 

die boek geniet nie, dis redelike goeie kwaliteit papier – 

beter as two-ply. Jy weet wat om daarmee te doen. 

“Laughter and tears are both responses to 

frustration and exhaustion. 

I myself prefer to laugh, since there is less cleaning to 
do afterward.” 

Kurt Vonnegut 

 

Lekker lees 

 Riaan Palmer 
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Fortuner Tannies 

26 September 2018 

 
Dis nog nie eers ŉ week sedert my mees onlangse 

senuweeineenstorting nie. Ek het alweer hartkloppings. 

Hierdie keer is dit ŉ tannie in ŉ Fortuner. Praat op die 

foon en sit maskara aan die wimpers. Ry so dat my lewe 

verby my oë flits. Twee keer. (Moontlik het ek 

hartkloppings oor wat ek in die terugflitse gesien het?) 

Weet julle van die Fortuner Tannie? As sy nie op die 

foon is nie, staan sy so reg in die middel van ŉ 

vierrigtingkruising met haar big-ass Fortuner – so dat ek 

nie verby kan sien in my plat karretjie nie. Dan sit en pik-

pik ek mos so by die robot en wonder of dit nou veilig is 

om oor te gaan of nie. Noem dit sommer Robot Russian 

Roulette. Intussen lê die taxibestuurder hier agter my, so op 

sy toeter dat die ding skoon hees word en ŉ oktaaf hoër 

begin toet. Ek beduie maar in die spieëltjie so met die een 

vinger (die middelvinger) dat ek nie verby die Fortuner 

kan sien of dit veilig is om oor te ry nie. 

Tannie, dis nie my skuld jou man kon nie die ekstras 

bekostig en vir jou Bluetooth in die Fortuner sit nie. Jy dink 

jy kan goed bestuur so met die foon teen die oor, maar 

hier van agter af sien ek alles mooi en ek kan jou verseker 

jy bestuur soos ŉ drol. Dalk bietjie slegter. 

My vraag is: Wie is hierdie tannies? Ek ken baie 

mense, maar ek ken nie een so tannie in ŉ Fortuner nie. 

Maar tog is hulle orals om ons! (Kyk bietjie om jou rond 

as jy daar op Atterbury in die verkeer stilstaan. Ek wed 

jou een of meer mense om jou is ŉ Fortuner Tannie.) Wie 
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is hierdie mense? Ken een van julle so ŉ tannie in ŉ 

Fortuner? ŉ Naam? Waar sy vandaan kom? Waarheen sy 

op pad is? Of is hulle dalk aliens wat hier tussen ons bly, 

en ons dink almal: Nee, dis iemand anders se vrou! Weet 

julle van wie ek praat? Het julle hulle al gesien? 

Ek sien hulle in die oggende as ek verby die laerskool 

ry. Die Fortuners is so in ŉ laer getrek in die parkeerarea 

voor die skool. Hulle het almal gymklere aan – nee, nie 

sweetpakke nie. Sulke stywe ski- pantgoeters, met matching 

brands, van die skoene tot bo by die toppie. Gewoonlik 

Reebok, maar blykbaar is Adidas ook aanvaarbaar. Geen 

normale boeretannie lyk so nie. Nee, nee. Hierdie girls is 

almal rietskraal en het waarskynlik jare laas ŉ hamburger en 

chips gesien. Anyway, gymklere aan en gemake-up. Moet ons 

nou dink julle is op pad gym toe of kom van die gym af? 

Met ŉ gemake-upde (my oud-Afrikaanse juffrou moet daai 

woord sien – ek sweer sy gee my ŉ plathand teen die oor!) 

gesig wat jy straks in ŉ Vogue magazine gaan sien. En 

moenie die string goue bangles vergeet nie – hou ook die 

Suid-Afrikaanse mynindustrie aan die gang op hulle eie. 

Klink ook sommer soos ŉ wind-charm soos sy met die 

arms beduie. Hulle staan in sulke groepies en chat, elkeen 

met ŉ waterbottel in die hand. Hulle flous egter niemand 

nie. Ons weet almal dis Vodka. Waaroor chat hulle, 

wonder ek? Is dit regte mammas? Het iemand al gesien 

of hulle actually kinders uit die Fortuners laai? 

Ek het al regte mammas gesien. Dis daai wat nog die 

slippers aanhet en moes kies tussen hare kam of betyds by 

die skool uitkom. Ja, ek sien julle regte mammas, wat uit 

die Getz uitspring terwyl die kar nog half beweeg, ŉ tas 

uit die boot ruk, ŉ laaste tandepastamerk met ŉ nat vinger 

van ŉ kind se wang afvee, koebaai waai en weer om die 
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draai verdwyn … 

Het jy al in ŉ restaurant gesit – minding your own business 

– dan hoor jy daai stywe stem hier agter jou …? 

“Can I speak wiff de manager pleese?” 

As  jy omkyk  kan  ek  jou  guarantee dit is  ŉ Fortuner  

Tannie  wat 

garnish op haar bord gekry het, nadat sy uitdruklik gesê 

het: “No garnish 

…” 

Gewone tannies moan nie oor garnish nie, want hulle is 

net té dankbaar dat hulle vir tien minute op hulle 

agterwêreld kan sit en nie hoef kos te maak nie. 

Ek het al agter die Fortuner Tannies gestap in Menlyn; 

hulle hoor 

chit-chat … 

“Nee,” seg die een. “Ek geniet ŉ bietjie wyn in die 

middag, net om af te sluit.” 

Die ander twee knik instemmend. 

Moet jy regtig? ŉ Bottel wyn? Om af te sluit van wat? 

Of dalk, Annetjie, dalk is jy net ŉ alkoholis? Het jy al 

dááraan gedink? 

Ek het geen pyn met wyn nie. Ek het vele wynplase al 

gered van totale bankrotskap, so op my eins. Maar ten 

minste is ek nie in denial daaroor nie. Gewone tannies 

drink ook wyn. Op Maandae, sommer so uit die hip flask 

uit, tussen bondels wasgoed deur. 

Ken julle nou daai Fortuner Tannies? Weet 

julle van wie ek praat? (OK, ek sê tannies, maar hulle 

is waarskynlik jonk genoeg om nie te 

weet wat ŉ ‘Baas en Mossie’ is nie …) 
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Waarnatoe ry hulle in hulle Fortuners? Op pad 

Dakar toe? Wie is hulle? Is hulle iemand se vroue? Het 

julle al een van hulle ontmoet? Of is hulle dalk regtig aliens 

wat hier tussen ons kom en gaan, en niemand kom dit 

agter nie? 

 

BESTEL GERUS! 


