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Esta Steyn se nuutste ontspanningsroman Die
skrywer open buite ’n klein Wes-Kaapse dorpie
Heimat aan die einde van ’n lang reis. Die
hoofkarakter is die joernalis Anabella Maria
Bennet op die spoor van ’n nuusstorie wat
met ene Arthur Addington verband hou.
Addington word beskuldig van aanranding
op sy huishoudster en Anabella loods in die
stilligheid ’n ondersoek tydens haar verlof.
Sy neurie ’n Swahili-wiegelied in haar motortjie genaamd Koekoes op pad na haar bestemming. Dit word dus uit die staanspoor duidelik
dat hierdie reis verder teruggaan in beide tyd
en afstand as die reis vanaf Johannesburg na
Heimat wat sy pas afgelê het.
Verskeie kontrasterende fasette van “Bennett”, soos haar kollegas haar noem, se karakter tree reeds aan die begin van die roman na
vore. Sy is terselfdertyd ’n geharde nuushond
wat ’n storie nie laat los nie en ’n meisie wat
haar siel in haar oë dra. Sy is “een van die
manne” by die pooltafel en ’n verliefde skoolmeisie met ’n plakboek. Ook die eertydse
draaiboekskrywer Arthur Addington, op wie
se landgoed sy buite Heimat beland, blyk ’n
komplekse karakter met ’n ingewikkelde verlede te wees.
Soos die verhaal ontvou, maak die leser
kennis met ’n paar prettige karakters soos die
innemende Jameson en Lucy. Die spanningslyn word deurgaans gehandhaaf en lewer ’n
hele paar kinkels op soos die karakters die
verlede en mekaar konfronteer en dit mettertyd duidelik word wat die skakel tussen
Arthur en Anabella is. Dit is wel hinderlik dat
’n te groot deel van die storie op die rugkant
van die roman verklap word. Tog wag daar ’n
verrassing of wat namate die verhaal ten einde
loop. Die vermenging van die spanningselemente met komedie sorg boonop vir heel-
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wat vermaaklike oomblikke in die verhaal.
Die ruimte word op ’n atmosferiese wyse
geskets. Johannesburg, die klein Wes-Kaapse
dorpie Heimat en Uganda tree as ruimtes op
in die roman. Die leser voel ingetrek in die
stofpad, die oewer van die meer op Addington
se landgoed en die naggeluide in die woud in
Oos-Afrika en hoor saam met Anabella die
Swahili-wiegelied wat haar terugvoer na die
verlede. Ook bly die verhaal nie slegs by
Bennett se storie nie, maar ander karakters se
ontwikkeling en perspektiewe word ook
telkens gegee. Engels en verskillende variasies
van Afrikaans word vlot afgewissel in die
dialoog om aan die onderskeie karakters elk
’n eie stem te verleen.
Die skrywer vertel die verhaal van meer as
een liefde en een van die deurlopende temas
is die liefdesverklaring aan Afrika deur ’n vrou.
Dit is interessant om die verhaal binne die
breër konteks van die populêre fiksie wat in
Afrika afspeel, te beskou. Verskeie teoretiese
werke soos Anette Dietrich se Weiße Weiblichkeiten. Konstruktionen von “Rasse” und Geschlecht im deutschen Kolonialismus en Ingrid
Laurien se Starke Frauen im Paradies—Afrika als
weiblicher Mythos neem die wit vrou in Afrika
as karakter in die ontspanningsliteratuur in
oënskou. Anabella toon verskeie kenmerke
wat met hierdie karaktertipe geassosieer
word. Sy is vlot in Swahili, hanteer ’n geweer
en ’n perd meesterlik, sy leer as kind verskeie
belangrike lesse oor die natuur by ’n bejaarde
swart man en haar verbondenheid met die
kontinent word telkens beklemtoon. Twee
belangrike verskille tussen hierdie roman en
byvoorbeeld verskeie hedendaagse ontspanningsromans in Duits, is die Christelike elemente en die humor. Die straatslim Anabella
wat twee plaaswerkers aansê om nie die Here
se naam te misbruik nie, toon kenmerke van
die heldin in ’n Afrikaanse liefdesverhaal.
Hierdie roman sal byval vind by lesers wat
Esta Steyn se vorige romans geniet het. Die
humor in die dialoog en die menslikheid van
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die karakters maak van Die skrywer ’n boeiende verhaal.
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