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Outeurs nota

 O Alle vertalings van aangehaalde outeurs is 
deur Thérèse Hulme.

 O Die volgende jong skrywers se stories en/of 
skryfwerk verskyn onder skuilname: Brendan, 
Jesse, Janine, Alta, Deidre, Paul, Ronda, 
Amirah, Abigail.

 O  Leerders verwys in opgetekende gesprekke 
en briewe na my as “Juffrou” en nie “Mevrou” 
nie. Die onderwyseres bly dikwels maar die 
leerders se juffrou, en omdat hulle my so 
genoem het, wou ek dit nie wysig nie.

 O Die enkele jong digters van Wellington wat 
saamgewerk het aan die Ma-lied wat ons nie 
kon opspoor nie, word versoek om my of die 
uitgewer te kontak. 
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Dankie vir jou belangstelling in ’n onderwerp wat my ná die 
hart lê: hoe dit moontlik word vir leerders om ’n eie stem te ont-
dek, hul kennis na waarde te skat en dit sigbaar te maak in hul 
skryfwerk. Ek hoop die boek kan jou help om jou ideaal van ’n 
skryfkultuur in jou klas te laat realiseer. Hoewel die boek gerig is 
op onderwysers, hoop ek van die stories en praktiese idees en 
die filosofie van Narratiewe Terapie daaragter sal ook bruikbaar 
wees vir ander mense wat met leerders werk, soos ouers, bera- 
ders, maatskaplike werkers en jeugwerkers. 

My storie begin in 2005 by Petunia Primêr in Kraaifontein in die 
Wes-Kaap. Petunia se leerders kom van Scottsville se huise en 
flatse, asook van die informele nedersettings Bloekombos en 
Wallacedene. Hier werk ek een maal per week as narratiewe 
terapeut en navorser. Wat ek geleer het, het ek opgeskryf, en 
dit het ’n doktorale proefskrif geword. In hoofstuk twee vertel ek 
hoe dit gebeur het dat ek op ’n dag by Petunia ’n skrywersgroep 
begin het, sonder ’n plan vooraf of met spesifieke uitkomste in 

Praat jy! 
DIE STORIE AGTER 
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gedagte. Die oop agenda het beteken ek was gereed om die 
leerders wat opgedaag het te ontmoet waar hulle was. Hulle, 
weer, het my aanvaar en in hul lewe toegelaat. My belangstelling 
in hulle lewe het hulle aan die praat gesit, en toe hulle agterkom 
hulle kan skryf soos hulle praat, het stories, gedigte, rymkletse en 
’n drama uit ons gesprekke gevloei. 

In 2005 is tien van my gedigte gepubliseer in Nuwe Stemme 
31. Só het my liefde vir poësie en my benadering as narratiewe 
terapeut vervleg geraak met kreatiewe mentorskap van jong 
skrywers. Hoewel poësie oor die jare die hooffokus van my men-
torskap was, het ek leerders aktief aangemoedig om ook hul 
taalspiere te oefen in ander genres soos die essay, kortverhaal 
en drama. 

In 2009 publiseer ek piemp, sewe jong skrywers van Scotts-
ville in Kraaifontein se werk. Soveel jare later, ’n spesiale dan-
kie aan Amanda de Stadler (taalredigering) en Celeste Hulme 
(grafiese ontwerp) wat in dié projek geglo en hul tyd en vaar-
dighede gratis gegee het om van piemp te maak wat dit was. 
Theo Kemp, destyds direkteur by die Breytenbach Sentrum op 
Wellington, het my daarna genooi om skryfmentorskapwerk ook 
in ander gemeenskappe aan te bied. Dis hoe die piemp-mentor-
skapprojekte by Bergrivier Sekondêr en Weltevrede Sekondêr in 
Wellington ontstaan het. Later het ek jong digter-sangers van die 
kinderhuise Heatherdale en Leliebloem in Belgravia en Crawford 
op die Kaapse Vlakte gementor as deel van my werk by die 
OSW, Musicworks. Met Theo se voorspraak het die Jakes Ger-
wel Stigting tussen 2018 en 2021 die Yoh!-mentorskapprogram 
ondersteun wat ek by Grassy Park Sekondêr gevestig het, die 
skool waar Jakes Gerwel ’n ruk lank Afrikaans-onderwyser was. 

In hierdie boek sal jy onderwysers ontmoet van skole waar 
ek gewerk het. Marlize Fortuin, Ashlene Ayford en die oudskool-

Praat jy! 
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hoof Marcia Woolward het van die begin af in piemp en Yoh! 
geglo en self unieke bydraes gemaak tot die skep van ’n skryf- 
kultuur in hul klas. Hul stories en insigte verryk Praat jy! Maar vir 
hul ondersteuning van en hul solidariteit met my kan ek hulle 
nooit behoorlik bedank nie. Wat ek wel kan sê, is dat daar tye 
was wat hulle teenwoordigheid vir my die verskil gemaak het 
tussen ophou of aanhou. ’n Spesiale dankie aan Linda van  
Duuren, my vriendin en narratiewe bondgenoot, vir haar hart vir 
die werk en haar ondersteuning en aan Elize Morkel vir haar 
geloof in piemp van die begin af.

Die vrywillige piemp- en Yoh!-sessies is ná skool aangebied 
vir leerders wat belangstel in skryf. Die leerders in my groepe 
het meesal gekom uit middelklas- en arm woonbuurte en kin-
derhuise, sonder enige konsep van hulleself as skrywers of 
digters. Die twee uur lange sessies is weekliks of tweeweekliks 
aangebied saam met koffie en beskuit. Sommige leerders wat 
vir die beskuit gekom het, was verras oor die lekker informele 
trant van die gesprekke. Van hulle het teruggekeer met skryf-
werk van hul eie. Ander het teruggekeer vir die beskuit en die 
gevoel van samehorigheid. Ons tye saam het my ’n langtermyn- 
perspektief gegee op belangstelling in skryfwerk by leerders: Om 
aan die skryf te kom vat tyd. 

WONDERWERKE

Wanneer jy vir leerders geleenthede skep om die outeurs van hul 
lewe te raak sal wonderwerke gebeur. So onthou ek die dag toe 
Ashleigh van Rooy, wat na Grassy Park se Yoh!-groep gestuur 
is vir detensie, ’n gedig, “Hoe dit gebeur het”, voorgelees het. Sy 
het vertel van die bakleiery wat tot die detensie gelei het, haar 
aanvanklike teësinnigheid om in die groep te wees, en wat toe 
gebeur het:

Lapa_Praat_Jy_Uitleg.indd   8Lapa_Praat_Jy_Uitleg.indd   8 2022/07/25   09:412022/07/25   09:41



99

Ek onthou dat ek in my agterbank gesit
en luister het na die poësie, 
en heeltyd gedink het dat juffrou Chapman my 
maar eerder kon geskors het.
Sessie na sessie.
Dieselfde bank.
Dieselfde ding.
Dieselfde gedagtes
totdat
ek my eerste gedig geskryf het.
En ek weet wat jy dink:
Wat? Wie? Jy?
Wel, ja. Ek.
Om daaraan te dink verbaas my ook.
Ek het gegroei in my straf in
en dis hoe dit gebeur het.

As die proses eers begin en sy eie loop neem, gebeur daar 
ook ander soorte wonderwerke. Ná ’n geleentheid waar jong 
digters opgetree het, het ’n ma kom sê sy kan nie glo sy sou 
die dag beleef wat haar tienerdogter, wat op die outistiese spek-
trum is, haar verse met vrymoedigheid voor ’n groep mense sou 
voorlees nie. 

Daar is ook stories wat vertel van die wonder, ontroering en 
inspirasie wat leerders in my lewe gebring het, en steeds doen. 
So was ek onlangs verwonderd toe ek afgekom het op ’n artikel 
in Huisgenoot oor Theltom Masimila – een van die Petunia-piem-
pers – wat ’n gerespekteerde draaiboekskrywer vir televisiereek-
se soos Sewende Laan, Suidooster en Arendsvlei geword het. 

In Praat jy! stel ek jou graag voor aan jong skrywers van 
Wellington, Crawford, Kraaifontein en Grassy Park. Afgesien van 
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hul kreatiewe bydraes, hoop ek die verbeeldingskrag, humor, lief-
de, medemenslikheid, moed en sin vir geregtigheid waarvan die 
jong skrywers se werk en stories spreek, sal jou en die leerders 
in jou klas inspireer. Die jong skrywers wie se werk in die boek 
opgeneem is, het hul toestemming gegee en vergoeding vir hul 
bydraes ontvang van die Jakes Gerwel Stigting. Luister hier na 'n 
potgooi oor die piemp-projek:*

NARRATIEWE TERAPIE

My werk is geanker in die filosofie van Narratiewe Terapie, ’n 
hoopvolle benadering tot verhoudings, waarin mense onder- 
steun word om outeurs van hul lewe en stories te raak. Die 
Narratieweterapie-benadering vra vrae oor hoe dit gebeur dat 
ons sekere stories oor onsself vertel waarvolgens ons ons lewe 
lei. Dink oor die betekenis hiervan as dit kom by ’n leerder se 
negatiewe siening van hom/haarself: As ’n kind van kleintyd af 
hoor hy is nie goed genoeg nie, kan dit die enkelstorie of etiket 
word wat vir daardie kind die waarheid word waarvolgens hy sy 
lewe lei. Dis hoe dit gebeur dat, teen die tyd dat hy voor jou in 
die klas sit, “ek is nie goed genoeg nie” reeds die dominante 
storie in sy lewe geword het. Dis onvermydelik dat so ’n kind dan 
hierdie negatiewe siening van homself, en van sy onvermoë, ook 
na sy verhouding met skryfwerk gaan bring. Tensy jy intree en die 
leerder help om sy idee van homself as ’n enkele (negatiewe) 
storie, te verander. Want die Narratieweterapie-benadering gaan * B
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oor die ontdekking en skepping van die vele stories waartoe ons 
in staat is. 

Deur my Narratieweterapie-mentorskap wou ek dit vir leer-
ders moontlik maak om verskeie ander hoopvolle, bemagtigende 
 stories omtrent hulself te skep waarvolgens hulle kon begin leef. 
Van die hoopvolste stories wat leerders in my groepe mettertyd 
oor hulleself begin vertel het, was oor hul nuutgevonde status as 
skrywers, sangers en vertolkers, elk met ’n eie styl en stem. Maar 
daar is ook onverwagse stories van hoop en bemagtiging, soos 
dié wat vertel hoe leerders taal gebruik het om op te staan teen 
sosiale onreg en verhoudings sigbaar te maak en te eer. 

As jy as onderwyser die hoop behou en hulle help sien wat 
alles moontlik is, gaan leerders mettertyd die hoopvolle moont-
likhede self ontdek en dit begin leef. Op dié manier word ’n plat-
form geskep vir leerders om te laat waai as die outeurs van 
hul lewe. Ek dink hier aan Marlize Fortuin wat aan die begin die 
hoop vir kreatiewe moontlikhede namens Katelin Morris lewend 
gehou het totdat Katelin gereed was om self daarby uit te kom. 
Toe dit gebeur, het Katelin die negatiewe enkelstorie wat oor haar 
in die skool vertel is as die onbeskofte een, verander in veelvou-
dige inspirerende stories oor haar as ’n vlymskerp rymkletser, ’n 
gemeenskapsaktivis teen geslagsgebaseerde geweld, ’n lojale 
skolier wat uit haar eie vir haar skool se jaarlikse interskolederby 
’n lied geskryf het, en ’n geïnspireerde rasieleier wat ’n volge- 
pakte skoolpawiljoen agter haar kon kry met die vertolking van 
haar lied. Toe Katelin die kans gegee is, het sy wonders begin 
vermag. Daarom begin en eindig die boek met die storie van 
Marlize en Katelin.

In Narratiewe Terapie fokus ons op wat mense weet van 
hul eie lewe, soos Katelin geweet het presies hoe geweld teen 
vroue in haar gemeenskap uitspeel. In my skryfmentorskapwerk 
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beskou ek daarom leerders as die kenners van hul lewe. Hierdie 
respekvolle posisie is noodsaaklik wanneer ons leerders aan-
moedig om te skryf wat hulle weet.

My Narratieweterapie-opleiding het my ook daarvan bewus 
gemaak dat stories altyd gemaak en vertel word binne ’n se-
kere konteks. Daarom is ek voortdurend bedag op die invloed 
wat sosiale idees en norme het op leerders se verhouding met 
stem en taal. Dis waar die woord “skep” in hierdie boek se titel 
ter sprake kom: As onderwyser kan jy saam met leerders be- 
sluit om iets te skep wat dalk nog nie in julle skoolgemeenskap 
bestaan het nie – ’n dinamiese skryfkultuur waarin daar plek is 
vir almal se stemme. Maar terselfdertyd sal julle moet onder-
neem om dié nuwe kultuurstorie te beskerm deur praktyke af te 
keur wat jong stemme verneder en stilmaak.

HOE OM DIE BOEK TE GEBRUIK

Die oefeninge, voorbeelde en idees is gerig  
op leerders van (ongeveer) twaalf tot agtien  
jaar. Kopoopmaak-en-skryfoefeninge om  
leerders aan die dink, praat en skryf te sit,  
sal jy vind oral waar jy dié illustrasie sien: 

Doelwitte en riglyne kom egter tot lewe deur verhoudings. Daar-
om word die boek ook ’n uitnodiging aan jou om na te dink oor 
dit waarvoor jy staan. Watter waardes en intensies bring jy na 
jou verhouding met leerders? Wat of wie versterk jou in jou hoop 
op ’n lewendige skryfkultuur in jou klas? Jou antwoorde op vrae 
soos dié kan maak dat jou mentorskap van leerders ’n unieke 
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kwaliteit kry. Omdat dit bedoel is as ’n werkboek maar ook as ’n 
herbesinboek, sluit ek ook Herkouvrae vir jou as onderwyser in.  
Dit word aangedui deur dié borrel:

Ek verwys deurgaans na toepaslike KABV-doelwitte  
en riglyne, aangedui deur dié hakies:

My ideaal met die werk was om nie net individuele jongmense 
se lewe aan te raak nie, maar om ’n bydrae te maak tot ’n kultuur 
van moontlikhede in die gemeenskappe waarvan hulle deel is. 
Ek het nie altyd daarin geslaag nie. My hoop is dat jou bydrae 
die waters van kreatiwiteit in jou klas sal laat vloei tot in die 
plaaslike gemeenskap, en dan selfs nog verder. Verder as wat jy 
ooit sou kon droom.

THÉRÈSE HULME  THÉRÈSE HULME  
Kaapstad, 

September 2022
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