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Louis, ons wens jou ‘n onrustige nag toe!

Liewe vriende

Wat ‘n wonderlike geleentheid is dit nie om vanaand die kunstenaar Louis Janse 
van Vuuren  te vereer  -    nie net as beeldende kunstenaar nie, maar vanaand, 
vir die eerste keer, en amptelik,  as solo woordkunstenaar. Louis, geluk, van 
harte geluk met die verskyning van Tempermes.

Miskien is dit vanaand die regte geleentheid om te vertel van my artistieke 
ervaring van die man wat vanaand sy digtersdebuut vier.

Toe ek  twee jaar gelede die eerste Skryfkursus by La Creuzette aangebied het, 
was nie een van ons voorbereid op die kreatiewe tsunami wat hy voortgebring 
het nie. Oggend na oggend was almal wat die kursus bygewoon het,  verras en 
verstom  - die Engelse woord is  delighted  - om te sien wat Louis die vorige nag 
geskryf het.  Hy was so honger soos ‘n rituele vuur wat elke oggend ‘n maagd as 
offer wou verslind  - en dit dan laatnag, deurnag, te verteer en te puur tot ‘n 
gedig.

Ek weet nie hoeveel ure Louis daardie tyd geslaap het nie. Nie baie nie.  Hy was 
begeesterd deur die skoonheid van woorde en die adrenalien van poësie.  Dit het 
naderhand ‘n speletjie geword, tussen my en die ander kursusgangers, om vir 
Louis ‘n woord te gee, één woord, en  hom dan toe te wens:   Louis, ons wens 
jou ‘n onrustige nag toe!
En klokslag, elke oggend, was dit daar:  ‘n gloeiende gedig, ‘n stuk smeulende 
papier, nog nat van die ink en die sweet waarmee dit geskryf is.

het eens gesê:  “Poësie is gedagtes wat onstuimig asemhaal, en dan in woorde 
ontbrand.”   Dit is wat met Louis die Digter gebeur het.

Dames en here   

‘n Digbundel word nie binne 5 dae geskryf nie. Natuurlik nie, maar in daardie 
week het iets met Louis gebeur, iets wonderlik en skrikwekkend. Hy het – vir ‘n 



wyle – sy verfkwaste en pastelle verruil vir ‘n potlood, ‘n potlood wat baie gou ‘n 
kort potloodjie geword het.  ‘n Digter is gebore.

Hardy het op ‘n keer bekommerd vir my geskryf  en gesê:  “Louis moet nou weer 
begin skilder, la Creuzette se nuwe dak moet betaal word!”

In die weke ná die kursus het Louis vir my ‘n hele paar briewe geskryf, nie net 
aan my nie, soms sommer aan ‘n hele paar mense gelyk. Ek het dit almal gehou. 
Sonder sy toestemming gee ek vir julle ‘n paar aanhalings uit sy briewe. Hier was 
‘n digter aan die woord. Luister net:

Louis se briewe:

 
� Ons was so pas weer in die verleidelike stad van lig  Ek word elke keer  

weer oorompel deur die  onverwagse hoekige val van 'n koepelskaduwee 
in die slikgroen Seine ... die reuk van parfuum en twak en reën - en 
die verskyning van ‘n jakkalskraag om ‘n beeldskone vrou se hals vir 
die herfs se  eerste byt.

 
� Ystersteiers word teen die einde van die week om La Creuzette se mure 

gebou vir die groot facelift. Ek spu elke nou en dan 'n benoude salaam na 
die naaste kruine van  berg Olympus vir die behoud van die mees 
betowerende ridderspore wat om die huis blom. Kobaltbloues, 
laatnagbloues en sulke dowwe  bloues soos die  sag van Lea se oë.

 
� Snags skryf ek 'n wa vol woorde. My swart potlood  is al  kort en klein 

gevroetel... soos  onse Napoleon. Maar  hopelik skerp  en rats soos 
Molliere. 

 
� Ek sien julle binnekort - as die pruimbome blom.

En dan, een nag laat, ‘n  brief wat sê:
 
� Riana, ek skryf. Dit voel vir my asof daar dieper spelonke in my oopval,  

dat ek met elke nuwe gedig voel hoedat ek ‘n honger/jonger wolf word ...

 Ek hou dié briewe, nie net omdat ek waarde heg aan die skrywer nie, maar 
omdat ek klein kunswerke in woord  bewaar.

Liewe vriende

Almal van ons hier is bietjie verlief op Louis; op sy driftige lewensvreugde, sy 



flambojante styl, sy pikante  humorsin, sy sofistikasie en skoonheid as man en 
mens.  Die meeste mense wat ek ken, beskryf Louis as ‘n Leeu, ‘n blonde en 
koninklike wese wat die oerwoud betree en al die gediertes  binne ‘n paar 
sekondes met sy charisma verower.  Dit is gepas so, maar daar is ‘n ander dier 
waarmee ek Louis wil vergelyk.

Lees sy gedigte, en jy gaan agterkom: die man wat hier aan die woord is, is nie 
‘n leeu  nie.

Plutarchus het gesê:    Painting is silent poetry, and poetry is painting that 
speaks. As jy Louis die Skilder  wil verstaan, kyk na sy skilderye, en luister na jou 
hart,  maar jy as Louis die Digter wil verstaan, dan moet jy bereid wees om te 
luister na die grom van ‘n wolf.

Die digter in hierdie verse is ‘n jong wolf wat aan ‘n leiriem effe makgemaak en 
die kraal ingelei is, iemand wat krag en die brute skoonheid  vergestalt. Louis se 
gedigte is weelderig en barok, daar is baldadige beelde  en tuimelende gebare. 
Dit is verse kleurvol en demoer in - maar dit eindig telkens met plotselinge 
deernis met die menslike kondisie,  of ‘n intense oomblik van pyn ...   Kom die 
nag en ‘n maan wat blou oor ‘n landskap skyn, dan lê daardie wolf buite in die 
sneeu. En jy weet dat jy nooit, ooit  die drif  en verlange van die donkerte uit hom 
sal kry nie.

Liewe vriende

Tempermes is nie net ‘n nuwe dimensie van uitdrukking vir die kreatiewe gees 
van Louis Janse van Vuuren nie, dit is ook ‘n belangrike bydrae tot die 
Afrikaanse digkuns.

Louis, die Digter, kry dit reg om sy lesers te beheks, om soos ‘n  wilde, jong wolf 
die hekke van digterlike konvensies oop te huil, en dit boonop in oer-oue 
digvorme soos die elegante sestina, die melancholiese aubade en die liriese 
hooglied.

Ek wonder of die Franse digters soos Baudelaire, Jean de La Fontaine en 
Francois Villon weet dat daar onder hul  oë  ‘n boerklong besig is om hulle almal 
ore aan te sit  (met apologie aan Van Gogh!)

Dames en here

Ek wil afsluit met ‘n wens vir Louis:   Soos in die skilderkuns, is die wêreld van 
digkuns vol gevare. In die oerwoud daar buite is daar baie ander wolwe:  die 
kritici, die sinici.  Hennie Aucamp het in ‘n aforisme gesê:   “Talent sal jou nog 
vergewe word, maar veelsydigheid, nooit!”

Maar ten spyte van die wonderlike vloek van veelsydigheid waarmee jy geseënd 



is, wens ek vir jou toe, Louis:   nog vele potlode, pensele, pastelle, perkamente  .. 
vele woorde,  en  veral, verál ... vele onrustige nagte.

 Riana Scheepers


